
 
ก ำหนดกำรเผยแพร่ ปีละ ๓ ฉบับ จ ำนวนพิมพ์ : ๑,๐๐๐ เล่ม 

ฉบับที่ ๑ มกรำคม-เมษำยน / ฉบบัที่ ๒ พฤษภำคม-สิงหำคม / ฉบับที ่๓ กันยำยน-ธันวำคม 
วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์ นักวิชำกำร นิสิต นักศึกษำ และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกำสเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
และผลงำนวิจัยทำงสังคมศำสตร์และแขนงวิชำที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศำสนำ รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นิติศำสตร์  
กำรจัดกำร สังคมวิทยำ เศรษฐศำสตร์ ดนตรี พัฒนำสังคมและกำรศึกษำ ตลอดจนบทวิเครำะห์ที่เสนอทำงออกของปัญหำให้แก่สังคม 
คณะกรรมกำรทีป่รึกษำวำรสำรบัณฑติศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลยัสงฆ์นครสวรรค์ 

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิกำรบดี 
พระรำชวรเมธี, ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
พระรำชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
พระสุวรรณเมธำภรณ์, ผศ. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 
พระรำชวรมุนี, ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
พระเมธีธรรมำจำรย์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเผยแผ่ 
พระโสภณวชิรำภรณ์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ 
พระสิทธินิติธำดำ, ดร. คณะสังคมศำสตร์ 
ผศ.(พิเศษ) ร.อ.ดร.ประมำณเลิศ อัจฉริยปัญญำกุล ที่ปรึกษำอธิกำรบดีด้ำนกฎหมำย 
 

บรรณำธิกำร : รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้ำง 
กองบรรณำธิกำร : 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลกรณรำชวิทยำลัย 
พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. 
พระรำชวชิรเมธี, ผศ.ดร. 
ศ.ดร.กำญจนำ เงำรังษี 
รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม 
รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้ำง 
ดร.อัครเดช   พรหมกัลป์ 
ดร.ศิริโรจน์   นำมเสนำ 

หน่วยงำนภำยนอก 
ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ธำนี เกสทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 
รศ.ดร.นันทิยำ น้อยจันทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ 
รศ.ดร.วรำภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ผศ.ดร.ส ำรำญ บุญเจริญ วิทยำลัยนครรำชสีมำ 
ดร.วรำภรณ์ ทรัพย์รวงทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฎเทพสตรี ลพบุร ี
ดร.ทนงค์ศักดิ์ เหมือนเตย มหำวิทยำลัยภำคกลำง 

  
เลขำนุกำร :  พระมหำไฮ้ ธมฺมเมธี 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร :  พระมหำนคร วชิรเมธี, พระเอกจิตต์ อธิปญฺโญ, นำยดิเรก ด้วงลอย, นำยจักรี บัวยำ 
ศิลปกรรม/เว็บไซต์ :  พระมหำไฮ้ ธมฺมเมธี, นำยณฐพัชร์ แนมบัว, นำยชำคริต เถื่อนนก 
ส ำนักงำน :  ส ำนักงำนวำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครสวรรค์ 
๙๙๙ หมู่ ๖ ต ำบลนครสวรรค์ออก อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสำร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘ 

จัดพิมพ์โดย :  โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย แขวงบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๐๐ 
โทร. ๐๒๒ ๒๑๘๘๙๒, ๐๒๖ ๒๓๕๖๒๓ โทรสำร ๐๒๖ ๒๓๕๖๒๓ 
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คณะกรรมกำรกลั่นกรองบทควำม 
วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ (Peer Review) 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยใน 

๑. พระรำชปริยัติกวี, ศำสตรำจำรย์ ดร. มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๒. พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๓. พระรำชวชิรเมธี, ผศ.ดร. มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๔. ศ.ดร.กำญจนำ เงำรังษี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๕. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๖. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทรำคม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๗. รศ.ดร.สมชัย   ศรีนอก มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๘. รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้ำง มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๙. ผศ.ดร.วิรัช  จงอยู่สุข มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๑๐. ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๑๑. ผศ.อำนนท์  เมธีวรฉัตร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๑๒. ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 

๑. ศ.ดร.วัชระ   งำมจิตเจริญ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
๒. รศ.ดร.ธำนี เกสทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 
๓. รศ.ดร.นันทิยำ น้อยจันทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ 
๔. รศ.ดร.สัญญำ  เคณำภูมิ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๕. รศ.ดร.ประเวศ อินทองปำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
๖. รศ.ดร.สุชำติ   แสงทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 
๗. ผศ.ดร.ส ำรำญ บุญเจริญ วิทยำลัยนครรำชสีมำ 
๘. รศ.ดร.พุทธรักษ์  ปรำบนอก มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
๙. ผศ.ดร.สำธร  ทรัพย์รวงทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 
๑๐. ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญำพงษ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 
๑๑. ผศ.ดร.พิมลพรรณ   เพชรสมบัติ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ธัญบุรี 
๑๒. ผศ.ดร.รัตนะ  ปัญญำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
๑๓. ผศ.ดร.สยำม  รำชวัตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
๑๔. ดร.พิสิฐ  จอมบุญเรือง มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 
๑๕. ดร.วรำภรณ์ ทรัพย์รวงทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฎเทพสตรี ลพบุรี 
๑๖. ดร.ทนงค์ศักดิ์ เหมือนเตย มหำวิทยำลัยภำคกลำง 
๑๗. ดร.สมจิตรำ  กิตติมำนนท์ วิทยำลัยพยำบำลพระบรมรำชชนนี นครสวรรค์ 

 
 
 

 



บรรณาธิการ 
 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ฉบับนี้ เป็นปีที่  ๕ ฉบับที่  ๓ 
ประจ าเดือน กันยายน – ธันวาคม  ๒๕๖๐   ซึ่งเป็นฉบับที่มีตัวแปรส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของวารสาร ที่
ได้รับการพิจารณาจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ 
TCI ให้อยู่ในกลุ่ม ๒  เป็นแรงจูงใจให้มีคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยและจากสถาบันภายนอกได้น าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีหลากหลายหัวข้อหลากหลาย
สาขาวิชา ทั้งนี้กองบรรณาธิการได้ส่งผลงานทางวิชาการเหล่านี้ไปให้กรรมการกลั่นกรองบทความทาง
วิชาการของแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้อ่าน และมอบให้เจ้าของบทความน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนการตีพิมพ์แล้ว 
และส าคัญที่สุดคุณภาพของบทความต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index Centre)  เป็นกระบวนการท่ีจะพัฒนาขึ้นสู่ TCI ฐาน ๑ ต่อไปได้ ฉะนั้น โดย
ฉบับนี้เน้นการน าเสนอบทความวิจัยอันประกอบด้วยบทความวิจัย  ๑๖ เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัย
และบทความวิชาการ ภายใน ๕ เรื่อง และภายนอก ๑๑ เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วย
นักวิชาการและเร่ืองดังที่ปรากฏในเล่มนี้ 

บทความที่น่าสนใจเรื่องแรกชื่อ ศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ
หลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก โดย บุญวัฒน์  บุญทะวงศ์   ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาก ผลการวิจัยสรุป
ได้ดังนี้ ๑)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก จ านวน ๑๔ หัวข้อ
หลักธรรม ได้แก่ (๑) ปัจจยปัจจเวขณะ   (๒) คิหิสุข   (๓) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์   (๔) สันตุฏฐี(สันโดษ)  (๕)
อริยมรรค   (๖) อริยสัจ  (๗) กุศลมูล  (๘) สัมมัปปธาน  (๙) อิทธิบาท  (๑๐) พรหมวิหาร  (๑๑) สัปปุริสธรรม  
(๑๒) พละ   (๑๓) สาราณิยธรรม  และ (๑๔) กุศลกรรมบถ   ๒)ตัวช้ีวัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ
หลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก มีดังนี้ (๑)ด้านความพอประมาณ มี ๕ ตัวช้ีวัดคือ (๑) สัมมาทิฏฐิ:มีความเห็น
ถูกต้อง (๒) มัตตัญญุตา:รู้ประมาณตน (๓) สันตุฏฐี:ความสันโดษ (๔) อัตตัญญุตา:รู้จักสถานภาพของตน (๕)
สัมมาอาชีวะ:ประกอบอาชีพสุจริต (๒) ด้านความมีเหตุผล ๕ ตัวช้ีวัดคือ(๑) อัตถัญญุตา:รู้จักเหตุ (๒) ธัมมัญญุตา:
รู้จักผล(๓) สัมมาสติ:ระลึกชอบ (๔) สัมมาสมาธิ:ความตั้งใจชอบ (๕) โยนิโสมนสิการ:การพิจารณาโดยอุบายที่แยบ
คาย (๓) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี มี ๕ ตัวชีวัด คือ (๑) อัปปมาทะ:ความไม่ประมาท (๒) พละ:มีความเข้มแข็ง 
(๓) สติปัฏฐาน:มีสติ (๔) กุศลกรรมบถ:ท าความดี (๕) อัตตัญญุตา:รู้จักสถานภาพของตน (๔)ด้านการมีความรู้ มี ๕ 
ตัวช้ีวัด คือ (๑) ปัญญา:ความรอบรู้ ๓ อย่าง ได้แก่ (๑) สุตมยปัญญา (๒) จินตามยปัญญา (๓) ภาวนามยปัญญา 
(๒) สัทธรรม:พระสัทธรรม ๓ อย่าง ได้แก่(๑) ปริยัติ  (๒) ปฏิบัติ (๓) ปฏิเวธ  (๓) พหูสูต:ศึกษาเรียนรู้มาก (๔)
มัชฌิมาปฏิปทา:ปฏิปทาท่ีด าเนินสู่ทางสายกลาง(สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) (๕) คิหิสุข:รู้จัก
ความสุข ๔ อย่าง ได้แก่ (๑) อัตถิสุข (๒) โภคสุข (๓) อนณสุข (๔)อนวัชชสุข ๕)ด้านการมีคุณธรรม มี ๖ตัวช้ีวัด 
ได้แก่ (๑)ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (๒)อิทธิบาท (๓)กุศลมูล (๔)พรหมวิหารธรรม (๕)สัปปุริสธรรม (๖)สาราณีย
ธรรม 

บทความที่น่าสนใจเรื่องที่สองคือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนใน
อาเซียน  โดย อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยจนได้ผลการวิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียนโดยภาพรวมทั้ง ๔ ประเทศ คือ พม่า เขมร ลาว ไทย 
ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์นั้นชาวพม่า กัมพูชา ลาว รวมทั้งคนไทย ที่
เขามาท างานในจังหวัดนครสวรรค์นั้นส่วนใหญม่ีอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งวิถีการด าเนินชีวิตของชาวพม่า กัมพูชา ลาว 



ไทย กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้อาศัยอยู่ชุมชนเอราวัณในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์    
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนไม่ว่าจะเป็นไทย เขมร ลาว พม่า ก็ตามทั้งทางด้านภาษา 
วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนั้น แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันในชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ชาวพม่า 
เขมร ลาวและคนไทยต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันมีสังคมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน  จะมีในส่วนของภาษา 
และสังคม วัฒนธรรมบางอย่างที่ท าให้เกิดปัญหาเล็กน้อย เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากต่างเช้ือชาติ
ประกอบกับมาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนท าให้เกิดปัญหาขึ้นเป็นบางส่วน ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มากนั้นใช้กระบวนการที่
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนคือการน าหลักทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติทั้งคนที่อยู่
ในชุมชนที่เป็นคนไทยและคนต่างเช้ือชาติแล้วเป็นการง่ายที่จะน าหลักธรรมเข้ามาในการสมัครสมานความสามัคคี
เพราะคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นคนไทย พม่า เขมร ลาว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเมื่อน าหลักทางพระพุทธศาสนา
มาเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน ท าให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี ของคนในชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สังคมและวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ที่คล้ายคลึงกันและใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้คน ไทย พม่า เขมร ลาว ได้อยู่อย่างสงบ 
และหล่อหลอมความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีต่อกัน เกิดความเมตตาซึ่งกันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา เป็น
หลักแห่งการครองใจคน หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้ วิธีท าให้คนรัก หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักสังคมสงเคราะห์ 
ประสานใจคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติไหน ไทย พม่า เขมร ลาว ประสานความสัมพันธ์ทางสังคม ประสาน
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนาเข้าด้วยกันอย่างมีความสุข ประสานวัฒนธรรมแห่งการให้ 
ด้วยการแบ่งปันปัจจัย ๔ เอื้อเฟ้ือการเรียนรู้ และให้โอกาสมีส่วนร่วมในชุมชน กระตุ้นจิตส านึกประพฤติตนในศีล
และวินัยในสังคม และเคารพในกฎระเบยีบ ด้วยการยึดหลักปฏิบัติแนวทางเดียวกัน  การใช้ภาษาสื่อสารด้วยความ
เมตตาและเข้าใจ ด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจ รับรู้ความรู้สึกด้วยหัวใจแห่งการให้ และมีวาจาแห่งความเป็นมิตรภาพ
ซึ่งกันและกันสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ เพราะสังคมจะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกัน
และกันทุกเช้ือชาติ แล้วการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนในอาเซียน ท าให้เป็นการแก้ไขการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 

คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมท าให้วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองทุกท่านที่ได้ใช้ความ
เพียรพยายามชี้แนะ แนะน าให้มีการปรับปรุงแก้ไขผลงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่าน
และเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายที่สุดขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้จัดท าให้มี
วารสารฉบับนี้และโปรดติดตามฉบับต่อไป 

 
ด้วยความปรารถนาดียิง่ 

 
 

                                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง) 
 บรรณาธิการ 

  



สารบัญ 
 

กองบรรณาธิการ   
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ   
  
บทความวิจัย :  
บทบาทการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

๑ 

 : สิทธิพร  เกษจ้อยและคณะ  
การศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของการจัดการศึกษาธรรมศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

๑๑ 

 : สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์, อาภากร  ปัญโญ  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนจากเลิร์นนิงอ๊อบเจกต์ ระหว่างนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์กับแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์ 

๒๓ 

 : จุฬาวรรณ  อุไรรักษ์, กอบกุล  สรรพกิจจ านง  
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ 
ส าหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

๓๓ 

 : ระพี แสงสาคร  
คุณภาพการให้บริการของท้องถิ่นกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
สมุทรปราการ 

๔๕ 

 : ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนในอาเซียน ๕๓ 
 : อนงค์นาฏ  แก้วไพฑูรย์, พระครูสิริคีรีรักษ์, พูลลาภ จันทร์เฉลิม, อัครเดช พรหม

กัลป์ 
 

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ของนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ 

๖๗ 

 : พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ  
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี 

๗๙ 

 : ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง และคณะ  
การบริหารสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๘๗ 
 : ณัฐชานนท์  พันธ์ธีระภักดี,  สุเทพ  พรหมเลิศ,  พระมหาสุขสันต์ สุขวฑฺฒโน  



กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดสินค้า  OTOP ใน
จังหวัดอุทัยธานี  

๙๕ 

 : รติบดี  สิทธิปัญญา  
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระ
สุตตันตปิฎก 

๑๐๗ 

 : บุญวัฒน์  บุญทะวงศ์  
Participating Formulation Needs Development Policy in Quality of Life for 
The Elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality, Bangyai  District, 
Nontaburi Province 

๑๒๑ 

 : Kamolporn  Kalyanamitra  
ธรรมาภิบาลกับปัญหาในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง 
อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

๑๓๕ 

 : บังอร เบ็ญจาธิกุล  
การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ ๑๔๕ 
 : พิเชฐ ทั่งโต,พระระพิน พุทธิสาโร, ล าพอง กลมกูล  
การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี ๑๕๓ 
 : ภัทรพล ใจเย็น  
ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย ๑๖๗ 
 : อดุลเดช  ถาวรชาติและคณะ  
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องมาตรา
ตัวสะกดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

๑๘๓ 

 : พีรวัฒน์ ชัยสุข และคณะ  
   
บทความวิชาการ :  
สหพันธรัฐ: การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ๑๙๕ 
 : พระครูรัตนสุตาภรณ์, เรืองศักดิ์  เดชณุกูล  
นวัตกรรม: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ๒๑๓ 
 : พระศรีรัตนมุนี, พระครูปลัดเถรานุวัตร  
จรรยาบรรณข้าราชการ ๒๒๗ 
 : ศศิภา  พ่ึงเนียม, วัลลภ ทองห่อ  
งานสารบรรณ : หัวใจของฝ่ายอ านวยการ ๒๔๑ 
 : สังเวียน อันตระโลก  
การเขียนหนังสือราชการ ๒๕๑ 
 : ศรณรินทร์  เปลรินทร์  



การบริหารจัดการเพื่อการเสริมสร้างสมานฉันท์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๖๓ 
 : สุบัณฑิต  จันทร์สว่าง  
 
ภาคผนวก  ๒๗๗ 
 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์ ๒๗๘ 
 ขั้นตอนการด าเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๒๗๙ 
 ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ ๒๘๐ 
 หนังสือส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่  ๒๘๕ 
 ใบตอบรับเป็นสมาชิก ๒๘๖ 
 





1วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

                                                                                      สิทธิพร  เกษจ้อย  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์ ๑.เพ่ือศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๒.เพ่ือศึกษาบทบาทในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ ๓.เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใน
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
โนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูลภาคสนามจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน( อสม.)ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบล
โนนท่อน จ านวน ๒๐๐ คน น ามาวิเคราะห์ผล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น เพศหญิง ร้อยละ ๖๘.๐๐ และเป็น
เพศชาย ร้อยละ ๓๒.๐๐ ส่วนมากมีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๕๙.๐๐ ส่วนมากจบการศึกษาดับ
การศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ ๕๗.๐๐ และส่วนมากมีสถานภาพสมรส ร้อยละ ๘๒.๐๐ มีรายได้ต่ า
กว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน ร้อยละ ๘๐.๕๐  
 บทบาทการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมทั้งหมด
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านป้องกันโรคอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มี
บทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๐) ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ มีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅  = ๓.๘๖) ด้านการรักษาพยาบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = ๓.๘๔) และ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก ( ̅  = ๓.๗๗)  

                                                           
 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน จ.ขอนแก่น 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐2

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.จัดสวัสดิการให้กับครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้านการ
รักษาพยาบาลหรือบริการพิเศษจากกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเป็นค่าตอบแทนความเสียสละ 
 ๒.สร้างความพึงพอใจโดยการยกย่องให้เกียรติ ให้รางวัลตอบแทนในความเสียสละของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน เพราะจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของงานเกิดขึ้น  
 ๓.ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เพราะจะท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเกิดทักษะ ความช านาญ และได้รับการยอม
ตลอดจนเชื่อถือจากชุมชน 
 ๔.ให้มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนด้านครุภัณฑ์
การแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาให้เพียงพอในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ค ำส ำคัญ: บทบาท, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 

Abstract 
 This research aimed to study: 1. the personal factor of the respondents, 2. 
roles of public health village volunteers in performing their work for Tambol 
Nonthon  Public Health Promotion Hospital, Amphoe Muang Khon Kaen , Khon 
Kaen province, and 3. To study the suggestions to develop the performance of 
public health village volunteers working for Tambol Nonthon Public Health 
Promotion Hospital, Amphoe Muang Khon Kaen , Khon Kaen province. The 
researcher collected the data from purposive sampling respondents, public health 
village volunteers, by using questionnaires, and analyzed the data by statistic 
analytical method, percentage, arithmetic mean, and standard deviation. The 
findings were as follows:  
 Majority percent of the respondents( 68.0)were females, and 32 percent 
were males. Most of the respondents( 59.0 percent) were age above 51 years old, 
and lot of respondents( 57.0 percent) were graduated primary school. Majority 
percent of the respondents( 82.0) were married status, and they have earned lower 
than 10,000 bath/month. 
 The roles of public health village volunteers in performing their work for  
Tambol Nonthon Public Health Promotion Hospital, Amphoe Muang Khon Kaen, 
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Khon Kaen province was at high mean level, while considering in each classified 
domains, it was found that every domain was at high mean level, the domain of 
disease protection,  ̅  =4.00, the domain of patient recovery,  ̅  =3.86, the domain 
of medical care,  ̅  =3.84, and the domain of health care promotion,  ̅  =3.77. 
 There were four suggestions from this study: 1) the government have to 
provide social welfare for the public health village volunteers’ family in return of 
their devotion,2) the government and organizations concerned should praise for the 
devotion of the public health village volunteers that will have the effect for their 
performance, 3) the government and organization concerned continuously support 
the public health village volunteer  to work and enhance their skills for the benefit 
of their social acceptance , and 4) the government and organizations concerned 
should support medical equipments and sufficient medicines to promote the 
performance of the public health village volunteers.  
Keywords: Public Health Village Volunteers, Role, Health Promotion Hospital   
 
๑.บทน ำ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔ เป็นต้นมา 
ประเทศไทยได้น าสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนาสุขภาพอนามัยในระบบสุขภาพ
ของประเทศตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี โดยมีทิศทางการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา เพ่ือให้
ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวชุมชนสภาพแวดล้อมและสังคม
โดยรวมได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจเตรียมใจมีจิตส านึกที่ดีและมีศรัทธาในการพัฒนาแต่ปรับ
รูปการท างานใหม่จากวิธีการบริการสู่วิธีการพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนลุกขึ้นมาท าด้วยตนเองหรือการ
ท างานสาธารณสุขมูลฐานเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน๑ สาธารณสุขมูลฐานจึงได้เน้นในเรื่องการ
ขยายบริการขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมประชากรในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศนับตั้งแต่การให้สุขศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอนามัย รวมทั้งวิธีการป้องกันและควบคุมปัญหาเหล่านั้น อีกทั้งส่งเสริมให้
ชุมชนตระหนักในความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนแรง ซึ่งมีบุคคลในการ
ด าเนินงาน คือ ผู้ส่ือข่าวสารสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ต่อมาได้มีการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีเพียงระดับเดียว คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน หรือเรียกย่อว่า อสม. นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและการปฏิบัติงานต่อประชาชนในหมู่บ้านด้วยความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจเวลาและ
ทุนทรัพย์ในการด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถพ่ึงตนเองได้ด้วยเหตุนี้กระทรวง จึงได้เล็งเห็น
                                                           
            ๑ งานส่งเสริม อสม.“ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนการสาธารณสุขมูลฐาน”.
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๕. (อัดส าเนา). 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐4

ถึงความส าคัญและยอมรับว่าอาสาสมัครสาธารณสุข คือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชนและเป็นแกนน าความรู้ความสามารถที่มีอยู่ช่วยส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกัน
โรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่มีสุขภาพที่ดีและรับมือกับโรคต่างๆ ได้ทุกสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกครั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต้องเป็นผู้มีจุดหมายปลายทางใน
การท างานเป็นผู้น าในการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่เป็นผู้น าในงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการเฝ้าระวัง
สุขภาพแบบหุ้นส่วนตัวณรงค์ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ตื่นตัวและรับผิดชอบต่อตนเองชุมชนและ
สภาพแวดล้อมของชุมชนเตรียมและริเริ่มมาตรการทางสังคมใหม่ๆ ที่จะมีผลต่อการขจัดหรือลด
ปัญหาทางสุขภาพสร้างจิตส านึกประชาชนในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพและสร้างโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพร่วมกันในชุมชน  
 ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปค่าครองชีพสูงขึ้น 
ขณะเดียวกันก็พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต้องดูแลครอบครัวและมีภาระทาง
ครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น จากปัญหาต่างๆ อาจท าให้เกิดปัญหาจากการท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ไม่มีกระบวนการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
เพ่ือที่จะดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของชุมชนให้ยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนักวิชาการ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ร่วมกันพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านด้าน
สุขภาพให้ดีขึ้นและยั่งยืน อีกทั้งยังมีโครงการและกิจกรรมของอาสาสมัครธนสุขประจ าหมู่บ้าน
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่เข้าร่วมลดน้อยลงอีกด้วย 
ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มี ๑๔ หมู่บ้าน๒ ,๒๐๒   หลังคาเรือน มี
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ๒๐๐ คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ๑ คน/๑๐.๙๖ 
หลังคาเรือน๒ ซึ่งมีจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านไม่เพียงพอและครอบคลุมหลังคา
เรือนในการดูแลรับผิดชอบ เพ่ือความเข้าถึงประชาชน จ าเป็นอย่างยิ่งต่อกลวิธีทางสาธารณสุขมูล
ฐานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนน
ท่อนที่ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเน้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และด าเนิน
กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คลมช.) 
 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องบทบาทในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนน
ท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและน า
ความรู้ที่ได้ไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านการฟ้ืนฟูสภาพและด้านป้องกันโรค ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือน าผลการวิจัยเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการ ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง

                                                           
  ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔. 
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และพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
๒.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาบทบาทในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   (อส
ม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 ๒ .๓ เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 
 
๓. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ได้ท าการศึกษา 
ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่๑  ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าด้านบทบาท  แบ่งออกเป็น 
๔ ด้าน 
 ๒.๑  ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
 ๒.๒  ด้านการรักษาพยาบาล  
 ๒.๓ ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ  
 ๒.๔ ด้านป้องกันโรค  
 
 และ เครื่องมือวิจัยแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questions) ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ เพ่ือใช้วัดค่าระดับการมีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนน
ท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น  
 
๔.ผลกำรวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๒๐๐ คน ส่วนมากเป็นเพศ หญิง ร้อยละ ๖๘.๐๐ และเป็น
เพศชาย ร้อยละ ๓๒.๐๐  ส่วนมากมีอายุอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๕๙.๐๐ อายุ ๔๑-๕๐ ปี ร้อยละ 
๓๕.๐๐ จบการศึกษาในระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ ๕๗.๐๐ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐6

๓๔.๐๐ มีสถานภาพสมรส ร้อยละ ๘๒.๐๐ ส่วนมากมีรายได้ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน ร้อยละ 
๘๐.๕๐  บทบาทในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅  = ๓.๘๗) โดย
แบ่งเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยภาพรวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อส
ม.) มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅  = ๓.๗๗) 
 ด้านการรักษาพยาบาล โดยภาพรวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มี
บทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (  ̅  = ๓.๘๔) 
 ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ โดยภาพรวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มี
บทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅  = ๓.๘๖) 
 ด้านป้องกันโรค โดยภาพรวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๐) 
 
๕.อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง บทบาทในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทั้ง ๔ 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ ด้านป้องกันโรค ผู้วิจัย
พบประเด็นที่น่าสนใจสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ๑.ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้พูดคุยแนะน าให้ความรู้ด้านสุขภาพและจัดอบรมความรู้เรื่อง
สุขภาพแก่ประชาชน กิจกรรมเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในชุมชน เช่น บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย 
กิจกรรมการออกก าลังกายแก่ประชาชนในชุมชน ท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการดูแลสุขภาพ เป็น
ต้น จึงท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนน
ท่อน มีบทบาทในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับมาก ( ̅  = ๓.๗๗) 
 ๒. ด้านการรักษาพยาบาล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษา การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและ
โรคไม่ติดต่อ เช่น การคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งปากมดลูกแก่ประชาชน ให้
ความรู้ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันโรคและการควบคุมโรคติดต่อต่างๆ เช่น การท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลาย การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลตาม
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น เช็ดตัวลดไข้ การท าน้ าเกลือแร่ให้ดื่มในโรคอุจจาระร่วง ให้การปฐม
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พยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผล เป็นลม สุนัขกัด ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เป็นต้น จึงท าให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน มีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล อยู่ในระดับมาก ( ̅  = ๓.๘๔) 
 ๓. ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น มีการให้ความช่วยเหลือหรือแนะน าแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น วัณโรค โรคเรื้อน หอบ
หืดและลมชัก ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยอัมพาต ผู้พิการและปัญญาอ่อน มีการติดตามดูแลผู้ป่วยที่
ได้รับการส่งตัวกลับมาอยู่บ้านหลังจากได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เป็นต้น จึงท าให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน มีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานด้านการฟ้ืนฟูสภาพอยู่ในระดับมาก ( ̅  = ๓.๘๖) 
 ๔. ด้านการป้องกันโรค พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น มีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประชุมแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน มีการ
แจ้งข่าวการเกิดโรคให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อและการ
ป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคเอดส์ มีการแนะน าการดูแลสุขภาพภายในช่องปาก ในการแจกถุงยาง
อนามัย ทรายอะเบท และโลชั่นกันยุง ชักชวนให้ประชาชนในชุมชนท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มี
การตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจหาน้ าตาลในปัสสาวะแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือดูโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานให้กับประชาชนในชุมชน จึงท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน มีบทบาทในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันโรค
อยู่ในระดับมาก ( ̅  = ๔.๐๐) 
 
๖.ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง บทบาทในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๖.๑ จัดสวัสดิการให้กับครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้านการ
รักษาพยาบาลหรือบริการพิเศษจากกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเป็นค่าตอบแทนความเสียสละ 
 ๖.๒ สร้างความพึงพอใจโดยการยกย่องให้เกียรติ ให้รางวัลตอบแทนในความเสียสละของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน เพราะจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของงานเกิดขึ้น  
 ๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เพราะจะท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเกิดทักษะ ความช านาญ และได้รับการยอม
ตลอดจนเชื่อถือจากชุมชน 
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 ๖.๔ ให้มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนด้านครุภัณฑ์
การแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาให้เพียงพอในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 
๗.กิตติกรรมประกำศ 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น ผู้สนับสนุนทุนวิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่นทุกท่าน  
 
 
 

บรรณำนุกรม 
 

 ๑) หนังสือ 
คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน. ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ

หมู่บ้ำน. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๙. 
คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, ส านักงาน. คู่มือกำรปฏิบัติงำนสำธำรณสุขมูลฐำนส ำหรับ

เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขระดับจังหวัด อ ำเภอและต ำบล . กรุงเทพมหานคร : ส านักข่าว
พาณิชย์, ๒๕๓๔. 

            . สำธำรณสุขมูลฐำน. กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๗. 
            . กำรด ำเนินงำนสำธำรณสุขมูลฐำนในประเทศไทย . กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

คณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, ๒๕๕๐. 
งามพิศ สัตย์สงวน. หลักมำนุษย์วิทยำวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์รามาการพิมพ์, ๒๕๔๓. 
             . มนุษย์วิทยำกำยภำพ. วิวัฒนาการทางกายภาพและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ :ส านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
 ๒) เอกสำรที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ 
งานส่งเสริม อสม. “ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนการสาธารณสุขมูลฐาน”.

กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน กระทรวง
สาธารณสุข. ๒๕๕๕. (อัดส าเนา).  

ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. “เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและจัดการตลาด”. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๓. (อัดส าเนา). 
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ส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน, โรงพยาบาล. “ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. ขอนแก่น : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโนนท่อน. ๒๕๕๙. (อัดส าเนา). 

สุภาพร อ่ิมส าราญรัตน์. “บทบำทของครอบครัว ชุมชน พระ และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในกำรดู
และผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดร้อยเอ็ด”. ร้อยเอ็ด : ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด.๒๕๔๐. (อัดส าเนา). 
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สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ 

อาภากร  ปัญฺโญ 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑)  เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวัง
ของผู้เรียนธรรมศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ๒) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การศึกษาธรรมศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ๓) วิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการศึกษา
ธรรมศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากร ๕๐ รูป/คนและ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตผู้เรียน  เพ่ือน ามาวิเคราะห์เพ่ือหารูปแบบการจัดการ
ธรรมศึกษากับความคาดหวัง   
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สภาพความเป็นจริงกับการคาดหวังการศึกษาธรรมศึกษาของ
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง เป็นหลักสูตรที่เพ่ิมพูน ส่งเสริมเพ่ือให้เกิดความรู้ทางพระพุทธศาสนา
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
สถาบันการศึกษาและมีการวัดผลจากการเข้าสอบสนามหลวงเป็นประจ า  แต่กระนั้นก็ตาม การ
เรียนการสอนที่ดีต้องมีความหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน ท าให้เกิดความรู้ เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์เพื่อไปพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมต่อไป    จากการศึกษาผู้วิจัยได้พบว่า  
 ๑.ปัจจัยที่ส่งต่อสภาพความเป็นจริงกับความคาดหวังในการจัดการศึกษาธรรมศึกษา 
ดังนี้ ๑)นโยบาย ทิศทางการพัฒนาหรือแผนงบประมาณ ๒) แผนงาน  ก าหนดเป้าหรือยุทธศาสตร์
เพ่ือของบประมาณในการสนับสนุน ๓) ผู้รับผิดชอบ  ก าหนดบุคคลเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยทั้ง ๓ ด้าน ที่น าไปสู่การจัดการเรียนหลักสูตรธรรมศึกษา คือ ๑) ผู้สอน ต้อง
มีทักษะหลายด้านมาผสมผสานเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการสอน  เทคนิคและทักษะร่วมกับ
ประสบการณ์เพ่ือให้การเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นทิศทางที่ดี  การเป็นผู้สอนที่ดี
ประกอบด้วย ๓ ประการ คือ ๑) ทรงความรู้  มีความช านาญในเนื้อหา ๒) สนุกสนาน   เทคนิคใน

                                           
  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  
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การสอนที่ดึงดูดใจและจูงใจให้ผู้เรียนรู้สึกอยากจะเรียน ๓) เข้าใจผู้เรียน ค านึงความแตกต่าง
ทางด้านเพศ วัยและการศึกษา เพ่ือจะใช้วิธีสอนให้ง่ายและเข้าใจตรงกัน      
 ๒. ผู้เรียน  ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้    ผู้เรียนที่ดีจ าเป็นจะต้องประกอบด้วย ๓ อย่าง 
คือ ๑) เห็นคุณค่า  การสร้างคุณค่าและความเข้าใจที่ถูกต้อง  ๒) พัฒนาตน  น าความรู้สู่การ
ประพฤติ ปฏิบัติพัฒนาตนเอง  ๓) มีส่วนร่วม  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการถามตอบกับผู้สอน เพ่ือสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียน  ๓. กิจกรรม พันธกิจของมหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่มีต่อนิสิตและ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้การท างานเรียบร้อยกองกิจการนิสิตจะต้องบริหารงานให้สอดคล้องตาม
หลักการ คือ ๑) บริหารเวลา  จัดการเวลาให้เกิดความพอเหมาะ เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ภาคส่วนอ่ืน ๒) บริหารงาน  การบริหารกิจกรรมต้องยึดหยุ่นและเหมาะสม   โดยการบริหารงาน
เพ่ือตัวก าหนดบุคคลผู้ปฏิบัติหรือรับผิดชอบที่ชัดเจน ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ๓) บริหารคน 
ก าหนดบุคคลที่มีความเหมาะสม พอดีกับการท างาน  จะเห็นสภาพความจริงและความคาดหวัด
การศึกษาธรรมศึกษาต้องริเริ่มจากนโยบายของหน่วยงาน องค์กร ไปสู่การวางแผนงานในการปฏิบัติ  
โดยก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบให้เหมาะสม บุคลากรผู้สอนต้องมีความช านาญ สร้างความสนุกสนาน 
เข้าใจผู้เรียน  เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของการเรียน เพ่ือประโยชน์แก่การพัฒนาตนเอง 
สังคมและประเทศชาติ และเป็นไปตามพันธกิจมหาวิทยาลัยที่จะต้องบริหารเวลา งานและคนให้
เหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัยในทางทิศดีและก่อประโยชน์สุข 
ค าส าคัญ :  สภาพความจริง, การจัดการศึกษา, ธรรมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research are: 1) To study the realities and expectations 
of the students in Muang District, Lampang Province 2) To study the problems, 
obstacles and suggestions of Dhamma Suksa in Muang District, Lampang Province 
and 3) Analyze the model form and guidelines for developing  Dhamma Suksa in 
Muang District, Lampang Province. This Research is used the quantitative by 50 
populations of sampling and in depth interview the leaders, teachers and students 
in Lampang Buddhist Sangha College for analyzing model of Dhamma Suksa and 
expectation.   
 The result of study is found that : The real situation and expectation of 
Dhamma Suksa in Muang District, Lampang Province; it is a complementary course 
that be promoted and cultivated the Buddhist knowledge for self-development 
and social development. Nowadays, there is a development of teaching and 
learning style in educational institutes and the measurement by Dhamma Suksa’s 
examination. However, it should be diversified, to be suitable for learner, to get 
knowledge and value for self-improvement, community and society. The result of 
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study found that; there are factors impacting to the real situation and expectation 
of Dhamma Suksa as: 1. Policy; it is Development direction or budget plan. 2. 
Planning; targeting plan or strategy for budget support. 3. Person; who can be 
responsible to get the setting goal. However, there are also three factors that 
impacts to the management Dhamma Suksa program as:  
 1) the instructor; he should be able many skills for applying suitable 
teaching, to get techniques, skills and experience to make knowledge and a good 
direction. The good instructor is composed of three parts: 1) Knowledge; to 
proficient in the content. 2) Getting fun teaching; the technique encourages and 
motivates to learners. 3) Understand learners; to consider different gender, age and 
education for using the easy way to teach and understand. 
 2. Learners; they should be studied regularly. The good learners consist of 
three elements: 1) Value, making value and right understanding. 2) Self-
development; to bring knowledge for performing and practicing. 3) Participation; the 
learners engage in Q & A with instructors for being a good atmosphere in class. 
 3. Activity; the mission of the university is influenced to students and 
universities. To complete work, the Student Affairs Division will be managed with to 
the principles as: 1) Time Management; it should be suitable administration and not 
impact other sectors. 2) Work management; it should be flexible and appropriate 
by administering a person that responds on the setting goals. 3) People 
management; to determine a right person who fit for work.  
 Therefore, the real situation and expectation of Dhamma Suksa should be 
started by using policy in organization and to the planning of practicing by assigning 
an appropriate person. The instructor must be skilled, to be made a fun and to be 
understood the learner, to raise awareness of the value of learning that are 
important for self-improvement, society and nation as well as to university mission 
which regards to management of time, work and person. It should be guided to 
development of students and universities on the right direction and good benefit. 
Key Word: Real Situation, Educational Management, Dhamma Suksa. 
 
๑.บทน า 
 สถานการณ์และสภาพปัญหาของชาติ ในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่า การที่
ประเทศมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการเงินเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการคลังของ
ประเทศอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และความเจริญทางด้านวัตถุอย่างเห็นได้
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ชัด ทิศทางของการพัฒนานั้นก็มิได้เป็นไปอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั้งด้านคนและวัตถุ เพราะการ
พัฒนาประเทศโดยมุ่งความเจริญทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องวัตถุอุปกรณ์
อย่างรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจของคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดี ได้ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศจ านวนมาก ผลของการ
พัฒนาเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของปัญหาสังคมปัจจุบันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ  โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติก าลังประสบปัญหาสังคมหลายด้านที่รุมล้อมคุกคามเด็ก
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาท าให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัยฯ ละทิ้งค่านิยม
ความเป็นไทย และขาดคุณธรรม เป็นปัญหาสังคมที่ควรแก้ไขเป็นการเร่งด่วน 
 สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขาดความสมดุลในการพัฒนาความเจริญทาง
วัตถุและจิตใจท าให้ทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทยได้รับผลกระทบโดยตรง อดีตที่ผ่านมาสังคมไทย
ส่งบุตรหลานของตนเข้ามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนา๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท าให้คนใน
สังคมมีคุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  การส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัยด้วยกระบวนการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจะท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา และหลักธรรมค าสอน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นคนดีของพ่อแม่ ครู เพื่อน และสังคม ดังนั้น กรมการศาสนาจึง
มีนโยบายก าหนดให้มีการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่วิถีการด าเนินชี วิตของเด็กและ
เยาวชน โดยจัดให้มีการศึกษาธรรมศึกษาในระดับชั้น ตรี-โท-เอก มุ่งเน้นในการเรียนรู้หลักธรรมตาม
หลักสูตรของสนามหลวงหลักธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าถึงแก่นแท้แห่งพุทธธรรมสามารถน้อม
น าไปปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวันและน าไปสอบวัดความรู้ทางธรรมได้ด้วย  และเป็นแนวทางการ
พัฒนาสถาบันที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้คนในสังคมอยู่  
ร่วมกันอย่างสันติสุข๒ 
 อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดการศึกษาธรรมศึกษาดังกล่าวยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรค
หลายประการ เช่น ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรวิชาที่เรียน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ค่านิยม
ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่ยังมีข้อจ ากัดทั้งด้านผู้เรียนและผู้สอน กระบวนการวัดและ
ประเมินผล การขาดสอบของผู้เรียน รวมทั้งสถานที่จัดการเรียนการสอน ท าให้จัดการศึกษาธรรม
ศึกษาไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จึงท าให้คณะวิจัยมีความสนใจว่าอะไร คือ ความคาดหวังของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา และความคาดหวังกับสภาพตามความเป็นจริง
ของการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษามีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร เพ่ือน าไปเป็นแนวทาง
ก าหนดทิศทางการจัดธรรมศึกษา ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรธรรมศึกษาให้สอดคล้อง

                                           
๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ผลิธรรม, ๒๕๕๗), หน้า ๒๒๖. ๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด , ๒๕๔๙), 
หน้า ๓ - ๕. 
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กับความคาดหวังของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความสนใจให้มีผู้สมัครเข้าเรียนเพ่ิมมากขึ้น อัน
จะน าไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคตสืบไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาในอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการศึกษาธรรมศึกษาในอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 ๒.๓ วิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการศึกษาธรรมศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๓.๑ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีเนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องสภาพความจริงการศึกษาธรรมศึกษา  แนวคิดการจัดการเรียนการสอน  ประวัติ
ความเป็นมาธรรมศึกษา หลักสูตรธรรมศึกษา แนวคิดการจัดการการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
แนวคิดและหลักสูตรการสอนธรรมศึกษา แนวคิดการคาดหวังการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
การศึกษาแผนงาน/แนวทางการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษา การส ารวจภาคสนาม
บริเวณพ้ืนที่ท าการวิจัย คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ การก าหนดแผน/โครงการ/กิจกรรม 
หลักสูตรธรรมศึกษาของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง และจัดท าเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 ๓.๒ ประชากร รูปแบบในการศึกษากลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ   
 ๑. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การวิจัยเชิงปริมาณ   เป็นการสุ่มตัวอย่างสอบถามนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง จ านวน ๕๐ คน เพ่ือความมั่นใจในเครื่องมือ
ในการออกแบบสัมภาษณ์การวิจัย เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในเครื่องมือในการวิจัย 
 ๒. การสัมภาษณ์เชิงลึก  เพ่ือวิเคราะห์และประเมินการศึกษาสภาพความเป็นจริงและ
ความคาดหวังของการจัดการศึกษาธรรมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  โดยผู้วิจัยจะท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างประกอบจ านวน ๒๐ รูป/คน  ประกอบด้วย  
  ๒.๑ สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง   ๓  รูป/คน 
  ๒.๒ สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนธรรมศึกษา    ๑ รูป/คน 
  ๒.๓ สัมภาษณ์นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง   ๑๕ คน 
 ๓.๓ พื้นที่วิจัย  พ้ืนที่ในการวิจัย คือ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง  วัดบุญวาทย์วิหาร  ต าบล
หัวเวียง  อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ในการการศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของการ
จัดการศึกษาธรรมศึกษา  เพราะถือได้ว่าส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้ตรงตามหลักพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหรือบริการสังคม  ยิ่งในศตวรรษ
ใหม่บุคคลไม่ค่อยได้มีโอกาสในการศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  แต่เนื่องจากวิทยาลัยสงฆ์
นครล าปางเป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้มีความรู้คู่กับหลักคุณธรรม 
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จริยธรรมที่เหมาะสมแก่การด าเนินชีวิตประจ าวัน  ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาถึงสภาพความเป็นจริง
และการคาดหวังต่อการศึกษาธรรมศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการเรียนการสอนจนเป็นรูปแบบใน
การศึกษาธรรมศึกษาที่ถูกต้อง 
 ๓.๔ ระยะเวลา การวิจัยเริ่มตั้งแต่  วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ ใช้ระยะเวลาในการท าวิจัยทั้งสิ้น ๑๒ เดือน 
 ๓.๕ เครื่องมือและวิธีการศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยโดยแบ่งออกตามรูปแบบการวิจัย  ได้แก่ 
 ๑.เครื่องมือวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาด้านเนื้อหา 
สภาพความจริงการศึกษาธรรมศึกษา  แนวคิดการจัดการเรียนการสอน  ประวัติความเป็นมาธรรม
ศึกษา หลักสูตรธรรมศึกษา แนวคิดการจัดการการเรียนการสอนธรรมศึกษา แนวคิดและหลักสูตร
การสอนธรรมศึกษา แนวคิดการคาดหวังการเรียนการสอนธรรมศึกษา ข้อมูลพ้ืนฐานและบริบท
พ้ืนที่ในการวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการหาในการสร้างเครื่องมือเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) หรือแบบสอบถาม   
 ๒. เครื่องมือวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพ
ความเป็นจริงและความคาดหวังของการจัดการศึกษาธรรมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดย
การศึกษากรอบทางด้านเนื้อหา ทฤษฎีเพ่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๐ รูป/
คน และการสังเกตการณ์ (Observation) บริบทพ้ืนที่ที่วิจัย ว่ามีปัจจัย เงื่อนไงและกระบวนการ
อย่างไรในการน าไปสู่การจัดการเรียนธรรมศึกษากับความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๕. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของการจัดการศึกษาธรรม
ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง” ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ ๑) แบบสอบถาม
และ ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก  ผลจากการวิจัย พบว่า  ความเป็นจริงในการศึกษาธรรมศึกษาและ
ความคาดหวังในการศึกษาธรรมศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวมระดับความเห็นด้วยมาก = 4.21  โดยการ
คาดหวังธรรมศึกษา = 4.25  รองลงมากิจกรรมธรรมศึกษา = 4.23 รองลงมาหลักสูตรธรรมศึกษา 
= 4.22  รองลงมาการจัดการเรียนการสอน = 4.22   รองลงมาการประเมินและวัดผลธรรมศึกษา = 
4.17 และสื่อในการเรียนการสอนธรรมศึกษา = 4.17 
 ความเป็นจริงและความคาดหวังในการศึกษาธรรมศึกษา พบว่า  ความเป็นจริงใน
การศึกษาธรรมศึกษาและความคาดหวังในการศึกษาธรรมศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวมระดับความเห็นด้วย
มาก = 4.21  โดยการคาดหวังธรรมศึกษา = 4.25  รองลงมากิจกรรมธรรมศึกษา = 4.23 รองลงมา
หลักสูตรธรรมศึกษา = 4.22  รองลงมาการจัดการเรียนการสอน = 4.22   รองลงมาการประเมิน
และวัดผลธรรมศึกษา = 4.17 และสื่อในการเรียนการสอนธรรมศึกษา = 4.17 
 การจัดการเรียนการสอน พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน  
โดยรวมอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก ( X  = ๔.๒๒) เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า  
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ความเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ผู้สอนควรมีความรู้ทางพระพุทธศาสนา ( X =4.26)    รองลงมา 
ได้แก่ ผู้เรียนควรมีความสนใจที่จะศึกษา ( X =4.24) รองลงมา ได้แก่ ควรมีการประเมินการเรียน
การสอน ( X =4.24) รองลงมา ได้แก่ ควรมีวิธีการสอนอย่างน่าสนใจ ( X =4.22)   รองลงมา ได้แก่ 
ควรจะต้องศึกษาธรรมศึกษา ( X =4.16) และควรมีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน ( X =4.20)     
 หลักสูตรธรรมศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อหลักสูตรธรรมศึกษา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
รวมในระดับความเห็นด้วยมาก ( X  = 4.22) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า  ความเห็น
ด้วยมากที่สุด ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคม ( X =4.28) รองลงมา ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาช่วยให้เข้าใจความเป็นพุทธมากขึ้น ( X

=4.26)  หลักสูตรธรรมศึกษามีความสัมพันธ์กับวิชาทีศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัย ( X =4.24)  
รองลงมา ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาท าให้เข้าใจพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ( X =4.22) รองลงมา 
ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาเพ่ิมพูนความรู้มากยิ่งขึ้น ( X =4.16) และหลักสูตรธรรมศึกษาช่วยให้
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน ( X =4.14)    
 กิจกรรมธรรมศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมธรรมศึกษา   ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
รวมในระดับความเห็นด้วยมาก ( X  = 4.23) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า  ความเห็น
ด้วยมากที่สุด ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ทุกคนเกิดคุณธรรมและจริยธรรม
อันดีงาม ( X =4.26) รองลงมา ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เข้าใจเนื้อหาที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา  ( X =4.26) รองลงมา ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมให้เข้าใจวิถีการด าเนินชีวิตปัจจุบัน ( X =4.24)  รองลงมา ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาเป็น
กิจกรรมส่งเสริมภูมิความรู้ทางพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมไทย   ( X =4.22)     และ
หลักสูตรธรรมศึกษาเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต ( X =4.16)     
 สื่อในการเรียนการสอนธรรมศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อสื่อในการเรียนการ
สอนธรรมศึกษา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับความเห็นด้วยมาก ( X  = 4.17)  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละข้อพบว่า  ความเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ควรใช้สื่อในการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย ( X =4.24)  รองลงมา ได้แก่ ควรใช้สื่อที่น่าสนใจประกอบการสอน ( X

=4.22) รองลงมา ได้แก่ สื่อที่ใช้ควรสอดคล้องกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ( X =4.16)  รองลงมา 
ได้แก่ ควรใช้สื่อในการเรียนการสอนให้เหมาะสม ( X =4.12)   และสื่อท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
บรรยากาศที่ดีต่อการเรียน ( X =4.10)     
 การประเมินและวัดผลธรรมศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการประเมินและวัดผล
ธรรมศึกษา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับความเห็นด้วยมาก ( X  = 4.17) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่
ละข้อพบว่า  ความเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ควรมีการประเมินหลักสูตรธรรมศึกษาเพ่ือให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนได้รู้จุดเด่นจุดด้อย ( X =4.24) รองลงมา ได้แก่ ควรมีการประเมินหลักสูตรธรรมศึกษาเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในเนื้อหาทางพระพุทธศาสนาได้ง่าและ ชัดเจน ( X =4.20)  รองลงมา ได้แก่ ควรมี
การประเมินหลักสูตรธรรมศึกษาเพ่ือปรับกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสม ( X =4.18) รองลงมา ได้แก่  
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ควรมีการประเมินหลักสูตรธรรมศึกษาเพ่ือปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ( X =4.12) และ
ควรมีการประเมินหลักสูตรธรรมศึกษาเพ่ือให้เข้าใจถึงแนวทางการเรียนการสอนที่ถูกต้อง ( X

=4.10)     
 การคาดหวังธรรมศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการคาดหวังธรรมศึกษา  ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยรวมในระดับความเห็นด้วยมาก ( X  = 4.25) เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า  
ความเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การศึกษาธรรมเป็นการสืบต่อไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ( X =4.36)  
รองลงมา ได้แก่ การศึกษาธรรมเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ( X =4.30) รองลงมา 
ได้แก่ การศึกษาธรรมท าให้เข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิต ( X =4.30) รองลงมา ได้แก่ การศึกษาธรรมท า
ให้สังคมเกิดความสงบสุข ( X =4.26) รองลงมา ได้แก่ ผู้ส าเร็จหลักสูตรควรได้รับการยกย่อง 
สรรเสริญ ( X =4.26)  รองลงมา ได้แก่ การศึกษาธรรมช่วยให้เกิดจิตใจที่ดี ( X =4.24) รองลงมา 
ได้แก่ การศึกษาธรรมช่วยให้ทุกคนรู้หน้าที่ตนเอง ( X =4.22)  รองลงมา ได้แก่ การศึกษาธรรมท าให้
เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนมากขึ้น ( X =4.22) และการศึกษาธรรมศึกษาควรถูกน ามาใช้ประกอบวิชาชีพ 
( X =4.12)     
 
๖. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแนวการพัฒนาถึงสภาพความเป็นจริงกับการคาดหวัง
การศึกษาธรรมศึกษาของอ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง   โดยผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและ
น ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 ธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรที่เพ่ิมพูน ส่งเสริมเพ่ือให้เกิดความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่ผู้ใคร่
ในการศึกษา  ทั้งความรู้ทางหลักธรรมที่จะน าไปสู่แนวทางการพัฒนาทั้งตนเองและสังคม  โดยการ
น าเอาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   แม้ว่าปัจจุบันจะมีการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนธรรมศึกษาในทุกพ้ืนที่หรือสถาบันการศึกษาที่ให้ความส าคัญต่อหลั กธรรม 
ประวัติศาสตร์และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยการบริหารจัดการเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผลของธรรมศึกษาจากการเข้าสอบสนามหลวงเป็นประจ า  แต่กระนั้นก็ตาม การเรียนการ
สอนที่ดีจะต้องมีความหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เห็นคุณค่า
และประโยชน์ที่จะน ามาพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมต่อไป    จากการศึกษาผู้วิจัยได้พบว่า ยัง
ปัจจัยที่ส่งต่อสภาพความเป็นจริงกับความคาดหวังในการจัดการศึกษาธรรมศึกษาดังแผนภูมิภาพ 
ดังนี้ 
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รูปแบบการจัดการเรียนธรรมศึกษากับความคาดหวัง 
 ๑. นโยบาย การพัฒนาองค์กรควรมีการก าหนดนโยบาย  เพ่ือให้เป็นทิศทางในการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้อง   นโยบายจึงเป็นแผนงานแรกท่ีบุคลากรระดับผู้บริหาร
ต้องค านึงถึงเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือเขียนแผนงบประมาณในแต่ละปี  
 ๒. แผนงาน  เมื่อองค์กรได้มีการวางนโยบายแล้วต้องมีการก าหนดเป้าหรือยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาเบื้องต้น คือ การเขียนแผนงานเพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือ
งบประมาณประจ าปี 
 ๓. ผู้รับผิดชอบ  นโยบายเปรียบเสมือนตัวก าหนดทิศทางในการพัฒนา  แผนงานเป็น
ตัวก าหนดกระบวนที่จะเข้าไปสู่การท างาน  ส่วนผู้รับผิดชอบเปลี่ยนเสมือคนบังคับหรือน าพาให้เข้า
ไปสู่เป้าหมายที่นโยบายได้ก าหนดไว้  
 ปัจจัยทั้ง ๓ ถือได้ว่าเป็นแนวทางพัฒนาเบื้องต้นที่จะน าไปสู่การวางแผน  น าไปสู่
กระบวนการในการด าเนินกิจกรรมในองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ   
 ๑. ผู้สอน สภาพความเป็นจริงกับความคาดหวังในการศึกษาธรรมศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์
นครล าปาง  การจัดการสอนจะมุ่งเน้นคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์  แต่คุณสมบัติของการเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเรียนเพราะแต่ละคนมีลักษณะหรือเทคนิคในการสอน
แตกต่างกัน (Teaching Skill and Style)  สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคคลกรด้าน
การสอนธรรมศึกษาแบบบูรณาการของส านักศาสนศึกษาวัดหลักร้อย  อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา” โดยผู้สอนจะต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาที่หลากหลายให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน๓ 
มีทักษะหลายด้านมาผสมผสานเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการสอน  เทคนิคและทักษะร่วมกับ
ประสบการณ์เพ่ือให้การเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นทิศทางให้เกิดคุณธรรม ความดีงาม
ให้แก่ตนเองและสังคม  โดยกอบด้วยองค์ ๓ ประการ คือ ๑) ทรงความรู้  มีความช านาญในเนื้อหา  
อธิบายหรือยกตัวอย่างประกอบในการสอนให้ง่ายต่อความเข้าใจ  ๒) สนุกสนาน   เทคนิคในการ

                                           
 ๓ พระจีรศักดิ์ แสงประโคน, “การพัฒนาบุคคลกรด้านการสอนธรรมศึกษาแบบบูรณาการของส านักศาสน
ศึกษาวัดหลักร้อย อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๘). 
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สอนที่ดึงดูดใจและจูงใจให้ผู้เรียนรู้สึกอยากจะเรียน เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาม ตลก 
เพลิดเพลินและคลายเครียด สอดคล้องงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” หากการเรียนไม่ค่อยเข้าใจ ไม่
สนุกสนาน กิจกรรมไม่ค่อยมี จึงควรจะมีสื่อประกอบ หาแนวทางสอนให้เข้าใจ สร้างบรรยากาศให้
สนุกสนาน กิจกรรมต้องหลากหลาย๔ ๓) เข้าใจผู้เรียน  ความแตกต่างทางด้านเพศ วัยและ
การศึกษา ท าให้ผู้สอนจ าเป็นจะต้องค านึงเพ่ือจะได้ง่ายในการสอนและสร้างความเข้าใจทาง
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
 ๒. ผู้เรียน  การหมั่นศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า เพ่ือให้เกิดท้าท้าย อยากเรียนรู้นั้น   ดังนั้น 
ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องประกอบด้วยองค์ ๓ คือ ๑) เห็นคุณค่า  การสร้างคุณค่าและความเข้าใจที่
ถูกต้อง  โดยการสอนให้เห็นทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติว่ามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง 
๒) พัฒนาตน   ความเข้าใจเนื้อหาทางพระพุทธศาสนาน ามาประพฤติ ปฏิบัติพัฒนาจิตใจตนเอง  ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการ 
สอนธรรมศึกษาในสังคมไทย: สภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาทุก
ระดับชั้น” ที่ต้องพัฒนาให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน๕ ๓) มีส่วนร่วม  
เมื่อเข้าใจและเห็นคุณค่าที่จะน ามาพัฒนาตนเอง การมีร่วมมือของผู้เรียนมีในการถามตอบกับผู้สอน 
เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เกิดความตรงตามเป้าหมายในการได้ความรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยัง
ประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม 
 ๓. กิจกรรม พันธกิจของมหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ  ที่ส่งผลต่อการศึกษาของ
นิสิตและมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้การท างานเป็นอยากมีระบบ ระเบียบ การท างานกองกิจการนิสิต
จะต้องบริหารงานให้สอดคล้องตามหลักการ คือ ๑) บริหารเวลา  การท างานที่ดีควรต้องบริหาร
จัดการเวลาให้เกิดความพอเหมาะ เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอ่ืนจนท าให้เกิดความ
ล้มเหลวได้ ๒) บริหารงาน  การบริหารกิจกรรมต้องยึดหยุ่นและเหมาะสม   โดยการบริหารงานเพ่ือ
ตัวก าหนดบุคคลผู้ปฏิบัติหรือรับผิดชอบที่ชัดเจน ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ๓) บริหารคน  ถือ
เป็นขั้นตอนหรือกระบวนเพ่ือให้เข้าสู่เป้าหมายที่ โดยก าหนดบุคคลที่มีความเหมาะสม พอดี เพ่ือ
ความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทตนเองในการพัฒนางานนั้นๆ   
 จะเห็นสภาพความจริงและความคาดหวัดการศึกษาธรรมศึกษาจ าเป็นจะต้องริเร่ิมจาก
นโยบายของหน่วยงาน องค์กร ไปสู่การวางแผนงานในการปฏิบัติ  โดยก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบให้
เหมาะสม บุคลากรผู้สอนต้องมีความช านาญ หลากหลาย สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนาน 
เข้าใจถึงภาวะผู้เรียน ส่วนผู้เรียนต้องตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนเพ่ือน ามาพัฒนา  โดยการมี
                                           

๔ พระมหาประยอม กลฺยาโณ (ล่มไมล์), “การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). ๕ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “การศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการ สอน
ธรรมศึกษาในสังคมไทย: สภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช้ัน”, รายงานการ
วิจัย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, ๒๕๔๙). 
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ส่วนร่วมในการถามตอบ เพ่ือประโยชน์แก่การพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ แม้พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับนิสิตแต่การท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลควรมีการ
บริหารเวลา งานและคนให้เกิดความเหมาะสม และไม่ส่งผลต่อกิจกรรมอ่ืนที่ก าลังด าเนินอยู่  ปัจจัย
ดังกล่าวถือได้ว่ามีผลต่อการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัยในทางทิศที่สมบูรณ์แบบ 
 
๗.ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัย“การศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของการจัดการศึกษาธรรมศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง” ผลการวิจัยครั้งนี้  เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมนิสิตให้เข้าใจหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ เผยแผ่แนวทางไปสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม  เพ่ือให้
เห็นคุณค่าและความส าคัญท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะผลการวิจัย 
ดังนี้ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ส่งเสริมการศึกษาธรรมศึกษาให้มากขึ้น  เพ่ือให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของ
การศึกษาธรรมศึกษา 
 ๒) ส่งเสริมกิจกรรมธรรมศึกษาให้แก่นิสิตและประชาชนผู้สนใจ  เพ่ือให้เกิดความ
น่าสนใจในการศึกษา    
 ๓) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าการศึกษาธรรมศึกษา   
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) ควรประสานกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจและเห็นถึงคุณค่าการ
เรียนธรรมศึกษา  
 ๒) ควรมีการจัดท าแผนส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และสรรหางบประมาณ
ในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม รวมถึงการติดตามผลและประเมินผล   เพ่ือประเมิน
ความก้าวหน้าในการท างาน 
 ๓) ควรมีการท างานร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน เพ่ือจะได้เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
การศึกษาธรรมศึกษากับการน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การท างาน และการอยู่ร่วมกัน
ภายในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 ๔) ควรมีแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการศึกษาธรรมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ 
 ๕) ควรมีการศึกษาดูงานในพื้นท่ีที่ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว  เพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๗.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) ควรมีการศึกษาวิจัยหลักธรรมที่ได้จากการศึกษาธรรมศึกษาที่น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
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 ๒) ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังอย่างแท้จริงใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือให้ได้รูปแบบแนวทางการพัฒนาการเรียนธรรมศึกษาอย่างแท้จริง  
 ๓) ควรวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยในแต่ละพ้ืนที่ในการจัดการเรียนธรรมศึกษาและ
ความคาดหวังในการศึกษา  เพ่ือให้เห็นความแตกต่างทางด้านปัจจัย เงื่อนไข และรูปแบบในการ
ด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์และนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบ
ฟิลด์ดิเพนเดนท ์เมื่อเรียนจากเลิร์นนิง   อ็อบเจกต์ กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน 
๘๐ คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์ จ านวน ๔๐ คน 
และ มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์ (FD) จ านวน ๔๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เรื่อง งานและก าลัง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมิน
คุณภาพเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบวัดรูปแบบการคิด ของ ทักษิทักษิณพัฒน์ ศรี
ขวาชัย ที่พัฒนาจาก แบบวัดรูปแบบการคิดของ โอลท์แมน แรสกิน และวิทกิน ผลการวิจัยพบว่า 
เมื่อเรียนจาก เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพ
นเดนท์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีรูปแบบการคิดแบบ
ฟิลด์ดิเพนเดนท์ อย่างมีนัยส าคัญทางสติที่ .๐๕ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีแบบการคิด
แบบฟิลด์ อินดิเพนเดนท์ (FI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิ
เพนเดนท์ 
ค ำส ำคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เลิร์นนิงอ็อบเจกต์, รูปแบบการคิด 
 

ABSTRACT 
 The study aims to compare the learning achievements of Mathayomsuksa 
3rd between students with field independent cognitive style and students with 
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field dependent cognitive style after learning through learning objects.The sample 
in this study was 80 Mathayomsuksa 3rd students from Lamplaimas School, Buriram 
Province, who enrolled in the first semester of the Academic Year 2016. They were 
randomly sampling, and classified by their cognitive styles, which were 40 students 
with field independent cognitive style, and 40 students with field dependent 
cognitive style. The research tools included learning objects on Work and Power, 
learning achievement test, learning object quality assessment form for experts, 
Thaksithaksinpat  Srikwachai's learning style measurement form (2011) which was 
developed from Oltman, Raskin and Witkin’s Group Embedded Figures Test (1977) 
to divide cognitive styles into two groups, including field independent and field 
dependent cognitive styles. The findings showed that after learning from learning 
objects, the learning achievements of Mathayomsuksa 3rd students with field 
independent cognitive style and students with field dependent cognitive style were 
different at a statistical significance level of.05. It significantly reflected that the 
learning achievements of students with field independent cognitive style were 
higher than the learning achievements of students with field dependent cognitive 
style. 
Keywords: Information and Communications Technology, Learning Object,  
              Cognitive Style 
 
๑.บทน ำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๒๒ ได้ก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาไว้ว่า “…การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ…”๑  
 ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องจัดให้
สอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้น
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการการคิด๒ 
 การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เรียนมีความ
แตกต่างกัน ในการจัดการข้อมูลที่ได้รับของแต่ละบุคคลเป็นรูปแบบการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
                                                           
   ๑  กระทรวงศึกษาธิการ. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ . [ออนไลน์], 
แหล่งข้อมูล : http//www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01 [ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘]. 
   ๒ เอมอร  กฤษณะรังสรรค์.  ๒๕๔๕.  “ผลของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือคู่ต่อกำรพัฒนำรูปแบบกำรคิด
ของนักศึกษำชั้นปีที่ ๑ สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ.”วารสารวิชาการ แก้วเจ้าจอม. ๒ (๒): ๑๒๒-๑๓๖. 
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พ้ืนฐานข้อมูลที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไป๓ ซึ่งเรียกว่า รูปแบบการคิด แบ่งเป็น ๒ แบบคือ แบบการ
คิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์ (Field Independent: FI) เป็นผู้มีความสามารถด้านการวิเคราะห์
จ าแนกสิ่งเร้าได้ดี สามารถเข้าถึงเนื้อหาย่อยที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อหาสาระส่วนร่วม และ แบบ
ฟิลด์ดิเพนเดนท์ (Field Dependent: FD) การคิดรูปแบบนี้จะรับรู้ข้อมูลสาระได้โดยรวม ขาดการ
วิเคราะห์ในสาระที่ได้รับ เป็นการเรียนแบบตรงไปตรงมา ไม่มีการยืดหยุ่นจากโครงสร้างข้อมูลที่
ได้รับจากผู้สอน๔เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มีการจัดการกับข้อมูลที่รับมาต่างกัน 
มีรูปแบบการคิดต่างกัน แต่จากท่ีผู้วิจัยได้ไปสังเกตการเรียนการสอนในโรงเรียนพบว่า ผู้สอนขาด
ความสนใจในความแตกต่างของรูปแบบการคิดของผู้เรียน  
 รูปแบบการคิด (Cognitive Styles) เป็นลักษณะส่วนบุคคลที่เป็นการจัดกระท าข้อมูล 
จัดเก็บข้อมูล และเรียกข้อมูลนั้นออกมาใช้สิ่งดังกล่าวล้วนแล้วขึ้นอยู่กับรูปแบบการคิดของแต่ละ
บุคคลทั้งสิ้น ฉะนั้นก่อนการลงมือท าการสอนหากผู้สอนตรวจสอบรูปแบบการคิดของผู้เรียนได้จะยัง
ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกวัสดุ สื่อการสอน การวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับรูปแบบการคิดของผู้เรียนและจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ประกอบกับ
ปัจจุบันสื่อการสอนมีหลากหลาย ผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละแบบ
ได้๔ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุว่า เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เป็นสื่อที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ออกแบบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและช่วยให้การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น๕ 
 ดังนั้นการเรียนการสอนจึงต้องค านึงถึงรูปแบบการคิดของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สามารถช่วยให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น ควรเป็นสื่อการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตาม
รูปแบบการรับรู้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จากสื่อได้ตามความถนัดหรือตามรูปแบบการคิดของ
ตนเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้น า การเรียนเลิร์นนิงอ็อบเจกต์มาใช้ในการวิจัย เพ่ือ
ศึกษาว่านักเรียนที่มีรูปแบบการคิดท่ีแตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่างกันหรือไม่ 
 
 
 
                                                           
   ๓ Messick, S, The nature of  cognitive styles problems and promise in Educational 
practice, Educational _Psychologist,  (19 ,5 , 1997). Page 59-74. 
   ๔ Witkin, H.A., Moore, C.A., Goodenough, D.R., and Cox, P.W.  Field dependence and 
field independence cognitive style and their educational implication, California: Consulting  
Psychologists Press., 1977. 

      ๕ กระทรวงศึกษาธิการ.  เอกสำรประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่
ใช้สื่อดิจิตัล. (กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,๒๕๔๙), หน้า ๔. 
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๒. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีรูปแบบ
การคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพ
นเดนท์เมื่อเรียนจาก เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ 
 
๓. สมมุติฐำนงำนวิจัย 
 การเรียนด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เรื่องงานและก าลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่
มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่มีรูปแบบการคิด
แบบฟิลด์ดิเพนเดนท์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 
๔. ขอบเขตกำรวิจัย 
 ๑) กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
โรงเรียนล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน ๘๐ คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 
 ๒) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
  ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการคิด ได้แก่  ฟิลด์อินดิเพนเดนท์และฟิลด์ดิเพนเดนท์  
  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน 
 ๓) เนื้อหาที่ใช้ เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง งานและก าลัง 
 
๕.วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi –Experimental Research) โดยมี
วิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 ๕.๑  กลุ่มทดลอง  
 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๘๐ คน โดยมีขั้นตอนการสุ่มดังนี้ 
  ๑) ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนท าแบบวัดรูปแบบการคิดการคิด The 
Group Embedded Figure Test (GEFT) ของ ทักษิทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย๖ ที่พัฒนาจาก แบบวัด
รูปแบบการคิดของ โอลท์แมน แรสกิน และวิทกิน โดยมีการแบ่งคะแนนดังนี้  
  ๐-๖ คะแนน เป็นนักเรียนที่มีแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์  
  ๑๓-๑๘ คะแนน เป็นนักเรียนที่มีแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์  
  จากการท าแบบวัดรูปแบบการคิดสามารถแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่มดังนี้ 

                                                           
  ๖ ทักษิณพัฒน์  ศรีขวาชัย, “ระบบสื่อหลายมิติแบบปรับตัวที่ใช้วิธีการสนับสนุนน าทางในการสอนบน
เว็บต่อการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน”, 
วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔)   
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  ๑)  นักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์ มีจ านวน ๑๐๙ คน 
  ๒)  นักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์ มีจ านวน ๑๖๐ คน 
  ๒) กลุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก จากนักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๔๐ คน 
  ๓) ให้กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียน ทั้งกลุ่มที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์
อินดิเพนเดนท์และรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์เพ่ือเปรียบเทียบว่าคะแนนจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนแตกต่างกันหรือไม่  
 ตำรำงท่ี ๑ ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนของกลุ่มทดลองท่ีมีรูปแบบการคิดต่างกัน 
                                                             (n=๔๐) 

กลุ่มทดลอง x̄  S.D. t Sig 
ฟิลด์อินดิเพนเดนท์ ๗.๔๓ ๑.๘๙๓ ๑.๔๖๙ .๑๔๕ 
ฟิลด์ดิเพนเดนท์ ๘.๐๒ ๑.๘๘๓ 

  จากตาราง พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนไม่แตกต่าง
กัน นั่นหมายถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและก าลัง ก่อนที่จะท าการ
เรียนด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ มีความใกล้เคียงกันมาก จึงเหมาะสมที่จะท าการทดลองในขั้นการเรียน
ด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ต่อไป 
 
 ๕.๒ กำรสร้ำงเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ 
  ๑) การก าหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตาม
หลักสูตร ตั้งวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและก าหนดเนื้อหาของเลิร์นนิงอ็อบ
เจกต์  
  ๒) การออกแบบ น าเนื้อหามาออกแบบองค์ประกอบของเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ จัดท า 
Flowchart Storyboard ของหน้าจอ  
  ๓) สร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป น าเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ที่สร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค จ านวน ๓ ท่าน ท าการตรวจสอบคุณภาพของ เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ และน าค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้กับกลุ่มทดลอง 
  ๔) ตรวจสอบคุณภาพ ด้วยการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เป็น
นักเรียนคนละกลุ่มกับที่ใช้ในการทดลองจริง  เพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จ านวน ๓ ครั้ง 
ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑ ประเมินแบบหนึ่งต่อหนึง่ ใช้นักเรียนที่มีแบบการคิดต่างกันกลุ่มละ ๑ คน  
  ครั้งที่ ๒ ประเมินแบบกลุ่มเล็ก ใช้นักเรียนที่มีแบบการคิดต่างกันกลุ่มละ ๕ คน  
  ครั้งที่ ๓ เป็นการทดลองภาคสนามใช้นักเรียนที่มีแบบการคิดต่างกันอย่างกลุ่มละ 
๑๕ คน รวมเป็น ๓๐ คน โดยใช้ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ทดลองใช้ ให้เวลา ๓๐ นาท ี 
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 ๕.๓ ประเมินคุณภำพของ เลิร์นนิงอ็อบเจกต์  
 ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ๗ เป็นแบบประเมินประเภทมาตราส่วน
ประมาณค่า ๕ ระดับ คือ ดีมาก(๕)  ดี(๔) ปานกลาง(๓) พอใช้(๒) และควรปรับปรุง(๑) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค จ านวน ๓ ท่าน ท าการประเมิน พบว่าได้ผลการประเมินคุณภาพของ
เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ อยู่ในระดับ ดีมาก คือมีค่ารวมเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๒๓ 
 ๕.๔ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ านวน ๓๖ ข้อ แล้วน าไปตรวจสอบคุณภาพ 
ดังนี้ 
  ๑) การหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาท าการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
โดยก าหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้องมากกว่า ๐.๕๐ เป็นเกณฑ์ตัดสิน ซึ่งแบบทดสอบทั้ง ๓๖ ข้อ 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ๐.๖๐-๑.๐๐  
  ๒) หาค่าความยากง่าย (p) ได้ค่าอยู่ระหว่าง ๐.๒๐๗-๐.๖๙๐ 
  ๓) ค่าอ านาจจ าแนก (r)  ได้ค่าอยู่ระหว่าง ๐.๒๐๐-๐.๗๙๓ 
  ๔) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-
Richardson ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากัน ๐.๗๔๖ 
 จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่จะน าไปใช้ในการทดลองจริง จ านวน ๑๘ ข้อ โดยใช้เป็น
แบบทดสอบวัดผลก่อนเรียน และท าการสลับข้อเพ่ือน าไปใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 ๕.๕ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยแบ่งการทดลองเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑  ทดลองกับกลุ่มทดลองที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์ 
  ครั้งที่ ๒  ทดลองกบักลุ่มทดลองที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์ 
  โดยการทดลองทั้งสองครั้ง มีขั้นตอนในการทดลองเหมือนกัน ดังนี้ 
   ๑) ให้กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นเวลา ๑ สปัดาห์ ก่อนเริ่ม
เรียนด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ จ านวน ๑๘ ข้อ โดยใช้เวลา ๒๕ นาที  
   ๒) ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองเริ่มเรียนเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและก าลัง โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 
๔๐ เครื่อง มีขั้นตอนดังนี้ 

                                                           
   ๗ อุทุมพร  จามรมาน, แบบสอบถำม : กำรสร้ำงและกำรใช้. พิมพ์คครั้งที่ ๑,(กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐) หน้า ๓๗.  
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   ๒.๑)  ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมพร้อมในการ
เรียน โดยไม่อนุญาตเข้าเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ก่อนครูผู้สอนให้สัญญาณเริ่มเรียน 
   ๒.๒)  อธิบายการใช้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เรื่อง งานและก าลัง และเงื่อนไข
ในการเรียน โดยกลุ่มทดลองต้องเรียนเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ท้ังหมด 6 เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ซึ่งต้องเรียง
ตามส าดับคือ   
    ๑)  ความหมายของงาน 
    ๒)  สูตรการค านวณเรื่องงาน 
    ๓)  การค านวณงานจากสูตร 
    ๔)  ความหมายของก าลัง 
    ๕)  สูตรการค านวณก าลัง 
    ๖)  การค านวณก าลังจากสูตร 
   ๒.๓)  ผู้วิจัยให้สัญญาณเริ่มเรียนด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์เป็นเวลา ๓๐ นาท ี 
   ๒.๔) หลังเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทันทีตรวจแบบทดสอบ การให้คะแนนการทดสอบคือ ข้อใดตอบถูกให้ ๑ คะแนน ข้อใดตอบ
ผิดให้ ๐ คะแนน ใช้เวลา ๒๕ นาท ี
   ๓) น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองกับคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนในการเรียนของกลุ่มทดลองเอาไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ 
 ๕.๖ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
เรียนเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ของกลุ่มทดลองฟิลด์อินดิเพนเดนท์และฟิลด์ดิเพนเดนท์วิเคราะห์โดยใช้
สถิติ Independent t-test Group statistics 
 
๖. ผลกำรวิจัย 
 ตำรำงท่ี ๒  วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มทดลองนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์และนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบ
ฟิลด์ดิเพนเดนท์ที่เรียนจากเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ 
                                                            (n=๔๐) 

กลุ่มทดลอง x̄  S.D. t sig 
ฟิลด์อินดิเพนเดนท์ ๑๑.๙๐ ๑.๘๖๕ ๔.๙๗๙ .๐๐๐ ฟิลด์ดิเพนเดนท์ ๙.๕๕ ๒.๓๓๑ 

                       หมายเหตุ: ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๕ 
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 จากตาราง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์เพนเดนท์มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบสูงกว่านักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์ที่เรียนจาก เลิร์น
นิงอ็อบเจกต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งหมายถึงการเรียนจากเลิร์นนิงอ็อบเจกต์เหมาะส าหรับ
นักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์  
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เรื่องงานและก าลัง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เป็นลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมกับนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ 
อินดิเพนเดนท์ท่ีชอบความเป็นอิสระท่ีจะท างานตามล าพัง ชอบท างานอิสระไม่สนใจต่อสิ่งชี้แนะทาง
สังคม รวมทั้งผู้วิจัยได้จัดให้มีการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่องต่อ ๑ คน 
ซึ่งจะเป็นลักษณะการเรียนรู้เป็นรายบุคคล จึงเอื้อต่อนักเรียนที่มีรูปแบบความคิดแบบนี้๗๘ ประกอบ
กับเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนด้วยเลิร์นนิง อ๊อบเจ็กต์ ครั้งนี้ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและก าลัง 
จึงมีส่วนช่วยเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บุคคลที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์
จะมีความสามารถเรียนรู้และจ าได้ดีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะ มีความคิดแบบ
นามธรรม สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และสนใจที่จะเรียนในเรื่องที่เป็นนามธรรมและ
ทฤษฎีต่างๆ ซึ่งต่างจากผู้ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์ที่จะสามารถเรียนได้ดีในในด้าน
สังคมศาสตร์ ผู้ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์จะท างานที่มุ่งบุคคลอ่ืน สนใจคนอ่ืนๆ ชอบ
ท างานเป็นกลุ่ม๙สามารถเรียนรู้ได้ดีกับสภาพที่ต้องมีครูผู้สอนคอยให้การช่วยเหลือแนะน า ส่งผลให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์มากกว่านักเรียนที่
มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์ 
   ประกอบกับคุณสมบัติของเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ที่สามารถรองรับผู้ เรียนที่มีระดับ
ความสามารถและวิธีการเรียนแตกต่างกัน สามารถกลับมาท าซ้ าและทบทวนเนื้อหาและทักษะได้ 
อีกทั้งเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในลักษณะที่สามารถน าไปเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์จริงของผู้เรียนได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพ
นเดนท์มากกว่าจึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพ
นเดนท์  
 
๗.ข้อเสนอแนะ 
 ๑) ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ 
 ๑.๑)  จากผลการวิจัยพบว่า เลิร์นนิงอ็อบเจกต์เหมาะกับนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบ
ฟิลด์อินดิเพนเดนท์มากกว่านักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์ ดังนั้นครูผู้สอนควรท า

                                                           
  ๘ Saracho, O.N., and Spodek, B,Teacher’s Cognitive Styles : Educational Implication, The 
Education Forum, (55 ,10, 1981). Page 153-159. 

๙ สมพร  จารุนัฎ, กำรวำงแผนกำรเรียนกำรสอน สื่อและกระบวนกำร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว,๒๕๔๐) หน้า ๑๗. 
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การวัดเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนตามรูปแบบการคิด จะช่วยให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน 
 ๑.๒) ครูผู้สอนควรจัดสร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ในเนื้อหาอื่นๆ ทั้งรายวิชาส าหรับนักเรียน
ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิด
ความสุขในการเรียนที่ได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความถนัดของตนเอง หรือใช้กรณีการสอนแทนของ
ครูผู้สอนท่านอ่ืนๆ 
 ๑.๓) ครูผู้สอนควรอัพโหลดเลิร์นนิง    อ็อบเจกต์ลงในเว็บไซต์ที่นักเรียนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย เพื่อประโยชน์ในทบทวนเนื้อหาเพ่ิมเติมของนักเรียน 
 ๒) ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
 ๒.๑)  ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรม เวลาในการเรียน และทัศนคติของ
นักเรียนที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน ต่อการเรียนผ่านเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ 
 ๒.๒)  ควรศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดที่แตกต่างกัน เพ่ือใช้
ในการออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแต่ละแบบ 
 ๒.๓)  ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการคิดที่ต่างกันกับความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน 
 ๒.๔)  ควรศึกษาผลการจัดการเรียนจากเลิร์นนิงอ็อบเจกต์กับกลุ่มที่มีรูปแบบการคิดแบบ
ฟิลด์ดิเพนเดนท์โดยจัดให้มีการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของรูปแบบ
การคิดนี้ 
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ระพี  แสงสาคร 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจสถานะองค์ความรู้ที่เก่ียวกับแนวคิดมนุษย
นิยมและมนุษยนิยมใหม่  ในระดับปัจเจกบุคคล สถาบัน และองค์กรต่างๆ  ของสังคมไทยและ    2) 
เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่และการ
ประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
งานวิจัยต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแนวคิดและทฤษฎี, ด้านวิธีวิทยา, ด้านผลการศึกษา 
โดยใช้แนวคิดการตีความเชิงวิพากษ์ และมีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ในข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์
งานวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า สถานะขององค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่   
ที่มีการศึกษาผ่านมา สามารถแบ่งกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) แนวคิด
พ้ืนฐานของมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่  2) แนวคิดมนุษยนิยมกับงานวรรณกรรม 3) แนวคิด
มนุษยนิยมทางจิตวิทยา 4) แนวคิดมนุษยนิยมใหม่กับการพัฒนาพฤติกรรม และ 5) แนวคิดมนุษย
นิยมใหม่กับการพัฒนาการเรียนรู้    
 ส าหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย โดยใช้องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย สามารถแบ่งได้
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) แนวคิดพ้ืนฐาน  เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการ
ต่อยอดความรู้เดิม ซึ่งจะเป็นความรู้พ้ืนฐานที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ หรือบูรณาการเข้ากับ
แนวคดิอ่ืนๆ ได้ และ 2) แนวคิดประยุกต์ เป็นการศึกษาแนวคิดท่ีมีพัฒนาการมาจากแนวคิดพ้ืนฐาน
เดิม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสังคมให้ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับปัจเจก , ระดับชุมชนหรือสังคม และ
ระดับนโยบาย 
ค ำส ำคัญ : มนุษยนิยม, มนุษยนิยมใหม่, การสังเคราะห์งานวิจัย 
 

ABSTRACT 
 The main purpose of this research is to investigate the progression of 
knowledge on concepts of humanism and neo-humanism of individual, institute 
                                                           

 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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and organization level in Thai society and to synthesize the knowledge from 
research. 
 This research employs in qualitative method and also used coding sheets. 
The Analyzed and synthesized knowledge process divide into 3 aspects, i.e. meta 
theory, meta method and meta data analysis by using critical interpretative method 
and content analysis from data of research synthesis. 
 The results of the research are as follows.- 
 The progression of knowledge on concepts of humanism and neo-
humanism from the research divide into 5 aspects, i.e. 1) basic concepts of 
humanism and neo-humanism 2) concepts of literal humanism 3) concepts of 
psychological humanism 4) concepts of humanism and behaviors development and  
5) concepts of humanism and learning development 
 The application for Thai society from the result of research’s knowledge 
divide into 2 aspects, i.e. 1) basic concepts is the study for new knowledge or adapt 
additional former knowledge which can be based and integrated to apply with 
other concepts or knowledges and  2) applied concepts is the study of developed 
basic concepts which can apply to the society in concrete and appropriate way in 
several group of social which is individual level, community or society level and 
policy level. 
Keywords:  Humanism, Neo-humanism, Research Synthesis      
 
1.บทน ำ 
 มนุษยนิยม เป็นปรัชญาส าคัญยิ่งระบบหนึ่งที่ยกย่องคุณค่าและให้ความส าคัญอย่างสูงสุด
ในความเป็นมนุษย์๑ หมายถึง แนวคิดที่มุ่งเสริมสร้างและพัฒนามนุษยธรรมขึ้นในโลกมนุษย์ อีกทั้ง
ยังมุ่งแสวงหาทางที่ดีงามแก่มนุษย์เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  มนุษยนิยมนั้นถือ
มนุษย์เป็นศูนย์กลางและถือว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีเจตจ านงอิสระ  มีพลังความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความพยายาม มีศักยภาพ มีศักดิ์ศรี   และมนุษย์อยู่ในวิสัยที่จะรับผิดชอบต่อการ
กระท าของตนเอง 
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีวิกฤตปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในสังคมมนุษย์  มนุษย์เอง
ก็ไม่มีจุดมุ่งหมายของการด าเนินชีวิตที่แน่นอน ประสบความทุกข์ยากล าบาก และมีความขัดแย้ง
ปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของชนชั้น ชาติพันธุ์ เพศ ดินแดน ศาสนา เป็นต้น  
เมื่อสังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แนวคิดและกระบวนทัศน์แบบเก่าก็ย่อมที่จะถูกวิพากษ์ ตีความ 

                                                           
๑ สิทธ์ิ บุตรอินทร์, มนุษยนิยม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. ๒๕๓๒). หน้า ๘. 
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และให้ความหมายใหม่อยู่เรื่อยมา แนวคิดของนักมนุษยนิยมเองก็เช่นเดียวกัน จากแนวคิดมนุษย
นิยมแนวจารีต (Traditional Humanism) พบว่ายังมีข้อจ ากัดอยู่ คือการมองคุณค่าของสิ่งมีชีวิตใน
แนวแคบๆ  นักมนุษยนิยมมักมองว่าชีวิตมนุษย์และสิ่งอ่ืนที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้นที่มีคุณค่า 
เป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่ง โดยไม่สนใจคุณค่าของสิ่งมีชีวิตอ่ืน  ซึ่งในความจริงแล้วมนุษย์ก็ไม่มี
สิทธิพิเศษแต่อย่างใดที่จะเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอ่ืน เพียงเพราะเขามองไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่
ประการใด  
 อย่างไรก็ตามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็ยังเกิดข้ึนอีกมากมายในทุกๆ ด้านจน
แนวคิดมนุษยนิยมเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม ด้วย
เหตุนี้ จึงมีการปรับตัวของอุดมการณ์ทางความคิดและเกิดแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ หรือที่เรียกกันว่า 
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (Neo Humanism) โดยได้รับอิทธิพลและแนวทางมาจากความคิดจาก
ปรัชญากลุ่มมนุษยนิยมที่ให้ความส าคัญแก่มนุษย์  เชื่อว่ามนุษย์มีที่มาจากสิ่งเดียวกัน  มีพ้ืนฐาน
ลักษณะจิตใจที่งดงาม โดยมนุษย์จะมีความรู้สึกรักและเมตตาผูกพันต่อมนุษยชาติ  รวมไปถึง
สิ่งมีชีวิตอ่ืน และธรรมชาติด้วย๒ 
 แนวคิดมนุษยนิยมใหม่ จึงเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ในทวีปอเมริกา ยุโรป และหลายประเทศในเอเชีย  โดยหลักเกณฑ์ส าคัญ
ของแนวคิดมนุษยนิยมใหม่แสดงความหมายและคุณค่าของมนุษย์ว่า มนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
อนาคตของตนเองและมนุษยชาติโดยรวม  มนุษย์มีหน้าที่ต้องสร้างอนาคตของมนุษย์เอง พยายาม
ปรับปรุงสังคมและโลกเพ่ือตนเองในปัจจุบันและเพ่ือคนรุ่นใหม่ในอนาคต บนพ้ืนฐานของคุณค่า
แนวคิดที่เชื่อมั่นศักยภาพของมนุษย์ในการสร้างสรรค์แห่งตน ในขณะเดียวกัน ก็เคารพความ
หลากหลายของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ ฯลฯ ๓ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อแนวคิดมนุษยนิยมเป็นแนวคิดหนึ่งที่ยกย่องและให้ความส าคัญ
แก่มนุษย์เป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นขยายผลและต่อยอดทางความคิด จึงมีความพยายามที่จะท าศึกษา
และท าความเข้าใจ รวมถึงการน าไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน  
 ปัจจุบัน จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่าในประเทศไทยได้มีการท าการศึกษาวิจัยไม่
ว่าจะเป็นในรูปแบบของงานวิจัยทั่วไป หรือวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยม และแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ หรือนีโอฮิวแมนนิส จ านวนไม่
น้อย เช่น การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐาน วิเคราะห์ เชื่อมโยงกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องหรือการ
น าเอาแนวคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในด้านต่าง ๆ    
                                                           

๒ เกียรติวรรณ อมาตยกุล, นีโอฮิวแมนนิสต์ เรำท้ังผอง คือพ่ีน้องกัน,  (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดภาพพิมพ์. ๒๕๓๕) , หน้า ๓๘. 

๓ ใจรัตน์ จตุรภัทรพร, “มนุษย์ในทัศนะของปรัชญามนุษยนิยมใหม่”, วิทยำนิพนธ์ศิลปะศำสตร-
มหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑), หน้า ๓-๔   
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 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการรวบรวมงานวิจัยจ านวนมากเหล่านั้นให้เป็นระบบ ผู้วิจัยจึงท า     
การศึกษาเรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ในสังคมไทย” และในการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ นอกจากมุ่งเน้นสังเคราะห์องค์ความรู้
ที่ได้จากผลการวิจัยแล้ว ยังศึกษากรอบแนวคิดของการวิจัย  รวมถึงรูปแบบของการด าเนินการวิจัย 
ซึ่งจ าแนกตามระเบียบวิธีวิจัย  การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 
 ผลที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัยครั้งนี้  จะท าให้เข้าใจสภาพการท าวิจัยด้านแนวคิด
มนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันจะเป็นฐานข้อมูลในการที่จะใช้ประกอบ
การศึกษาค้นคว้า และจะเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ และก าหนดทิศทางในการพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 2.1 เพ่ือส ารวจสถานะองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่  ใน
ระดับปัจเจกบุคคล สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ  ของสังคมไทย   
 2.2 เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยม
ใหม่และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 
 
3.วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  
Synthesis) เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยต่าง ๆ โดยการ
วิเคราะห์สังเคราะห์เน้นการตีความเชิงวิพากษ์ (Critical Interpretation)  ใช้แนวคิดมนุษยนิยม
และแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ มาเป็นกรอบแนวคิดขององค์ความรู้หลักส าหรับการวิเคราะห์สังเคราะห์
ในงานวิจัยนี้ และมีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  ในข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์
งานวิจัยอันเป็นข้อสรุปในเชิงทฤษฎี  เพ่ือที่จะเชื่อมโยงน าไปสู่ การประยุกต์ใช้ในสังคมไทยในมิติ
ต่างๆ  มีข้ันตอนดังนี้ 
 1)  ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่สนใจศึกษา
และน าไปสู่การก าหนดปัญหาการวิจัย 
 2) ส ารวจและรวบรวมงานวิจัยที่จะน ามาสังเคราะห์น าร่อง (pilot study) เพ่ือก าหนด
ทิศทางในการศึกษาวิจัยทั้งกระบวนการ ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐานการ
วิจัยในปัญหาที่สนใจศึกษาขั้นสุดท้าย 
 3) คัดเลือกงานวิจัยที่จะน ามาสังเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยม และมนุษยนิยมใหม่ 
ส าหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย  
 4) สังเคราะห์เชิงตีความงานวิจัยตามประเด็นต่อไปนี้ คือ  
  4.1 วิเคราะห์บริบท (context) ที่มีอิทธิพลต่องานวิจัย 
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  4.2 ประเมินการออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการวิจัยเพ่ือจ าแนกประเภทของ
งานวิจัย  
  4.3 วิเคราะห์ตีความเนื้อหาข้อค้นพบหรือข้อสรุปจากงานวิจัยเรื่องต่าง ๆ 
 5) น าเสนอข้อค้นพบจากการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ คือ 
  5.1 น าเสนอประเภทของงานวิจัย  
  5.2 องค์ความรู้ใหม่จากข้อค้นพบในการสังเคราะห์งานวิจัย 
  5.3 ทิศทางและแนวโน้มของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด แนวคิดมนุษยนิยม 
และมนุษยนิยมใหม่ ส าหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย  
 
5.ผลกำรวิจัย 
 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ในสังคมไทย จากงานวิทยานิพนธ์ จ านวน 51 เรื่อง สามารถแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้
ดังนี้  

5.1 สถำนะองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ 
 จากผลการศึกษางานวิจัย พบว่า  สถานะขององค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและ
มนุษยนิยมใหม่ ที่มีการศึกษาผ่านมาพบว่า สามารถแบ่งกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ออกเป็น 5 
ด้าน ได้แก่  
  1) แนวคิดพ้ืนฐานของมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ จ านวน  7 เรื่องเป็น
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดมนุษยนิยม จ านวน 4 เร่ือง  ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดมนุษยนิยม ใน
ปรัชญาขงจื๊อ และพุทธปรัชญาเถรวาท จ านวน 1 เรื่อง และเป็นศึกษาวิเคราะห์แนวคิดมนุษยนิยม
ใหม่ จ านวน 2 เรื่อง 
  2) แนวคิดมนุษยนิยมกับงานวรรณกรรม   จ านวน 5 เรื่องเป็นการศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดมนุษยนิยมที่ปรากฏในงานวรรณกรรม ทั้ง 5 เรื่อง ที่แตกต่างกัน  คือ  วรรณกรรมของ ฟ.ฮี
แลร์,  พิบูลศักดิ์ ละครพล, ฌอง ปอล ซาร์ตร์ ,  วรรณกรรมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ , แบบเรียน
ภาษาไทยวรรณสารวิจักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  3) แนวคิดมนุษยนิยมทางจิตวิทยา  จ านวน 8 เรื่อง เป็นการศึกษาโดยใช้แนวคิด
มนุษยนิยมทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงประยุกต์ที่น ามาศึกษาใน
เรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมที่ส าคัญ
ได้แก่  มาสโลว์ และโรเจอร์    เป็นการศึกษาส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิด
มนุษยนิยม จ านวน 2 เรื่อง และเป็นการศึกษาเชิงทดลอง จ านวน 6 เรื่อง  
  4) แนวคิดมนุษยนิยมใหม่กับการพัฒนาพฤติกรรม จ านวน 18 เรื่องเป็นการศึกษา
โดยใช้แนวคิดมนุษยนิยมใหม่ หรือนีโอฮิวแมนนิส  เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม โดยน าไปประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น  การฝึกอาสนะและโยคะ , การน ากิจกรรมเข้าไปเสริมกับการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  พบว่า เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการฝึก
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อาสนะและสมาธิ จ านวน 3 เรื่อง , การจัดกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จ านวน 7 เรื่อง  , 
การสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จ านวน 3 เรื่อง และเป็นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมขึ้นใหม่ตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ จ านวน 5 เรื่อง  
  5) แนวคิดมนุษยนิยมใหม่กับการพัฒนาการเรียนรู้   จ านวน 13 เรื่อง เป็น
การศึกษาโดยใช้แนวคิดมนุษยนิยมใหม่ หรือนีโอฮิวแมนนิส  ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาด้านการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้  เช่น  การจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จ านวน 7 เรื่อง , การสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จ านวน 2 เรื่อง, การ
จัดการเรียนรู้พลศึกษา จ านวน 2 เรื่อง และเป็นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมขึ้นใหม่ตามแนวคิดนีโอ  
ฮิวแมนนิส เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ จ านวน 1 เรื่อง  นอกจากนี้ยังมีการน าเอาแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียน อีก 1 เรื่อง 
 2. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย   
 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการงานวิจัย สามารถสรุปประเด็นการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ออกเป็น  3  ส่วน ได้แก่ 
  1) กำรสังเครำะห์ด้ำนแนวคิดทฤษฎี  (Meta theory) 
  ผลของการสังเคราะห์องค์ความรู้ ด้านแนวคิดทฤษฎี ท าให้ทราบถึงสถานะของ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของมนุษยนิยมนี้  พบได้ในลักษณะของปรัชญาจีน , 
พุทธปรัชญา  หรือปรากฏในแนวคิดระดับปัจเจกบุคคล เช่น มหาตมะ คานธี และตู้เหวยหมิง  ส่วน
แนวคิดพ้ืนฐานของมนุษยนิยมใหม่หรือนีโอฮิวแมนนิส จะมีลักษณะการพิจารณาคุณค่าและหน้าที่
ของมนุษย์ในการฝึกฝนพัฒนาตนเองในทุกองค์ประกอบ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษา ซึ่งจะเป็นวิธี
และกระบวนการพัฒนากายและจิตของมนุษย์ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในระดับสูงสุด    
  แนวคิดมนุษยนิยมกับงานวรรณกรรม พบว่าวรรณกรรมที่เลือกมาศึกษาแม้จะมี
ลักษณะแตกต่างกัน  เช่น วรรณกรรมเรื่องส้ันรางวัลซีไรต์ , แบบเรียนภาษาไทยวรรณสารวิจักษณ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ต่างก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะของแนวคิดมนุษยนิยมปรากฏอยู่ในงาน
วรรณกรรมเหล่านั้นทั้งสิ้น  นั่นคือ การให้ความส าคัญและความหมายของมนุษย์  การด าเนินชีวิต 
เป้าหมายในชีวิต และความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งรอบข้าง วรรณกรรมต่าง ๆ จึงมีอิทธิพลทาง
ความคิดท้ังต่อมนุษย์ และสังคมทั้งการเสนอความจริงและสะท้อนแนวความคิดของคนในสังคม   
  แนวคิดมนุษยนิยมทางจิตวิทยา ที่มีการน าเอาแนวคิดนี้ไปศึกษาค้นคว้า ปัจจุบัน
พบว่า มีความสัมพันธ์กับรูปแบบของการใช้กิจกรรมกลุ่มทางจิตวิทยา และ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ทั้งรายบุคคล และแบบกลุ่ม  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาด้านพฤติกรรม และการเรียนรู้ของมนุษย์ในแต่
ละกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี 
  ส าหรับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส กับการพัฒนาพฤติกรรม และการพัฒนาการเรียนรู้ 
จึงปรากฏอยู่ในรูปแบบของการฝึกอาสนะและโยคะ , การน ากิจกรรมเข้าไปเสริมกับการเรียนการ
สอน และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน และสามารถน าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับ



39วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ปรัชญาการศึกษา ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนทางเลือก ได้เป็น
อย่างดี 
  2) กำรสังเครำะห์ด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัย (Meta method) 
  ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ ด้านวิธีวิทยาวิจัย ท าให้ทราบว่างานวิทยานิพนธ์ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีวิธีวิทยาการวิจัย ที่น ามาใช้ในการศึกษา สรุปได้ดังนี้  
  1) วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จ านวน 32  เรื่อง    
  2) วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) จ านวน 13  เรื่อง    
  3) วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed Methodology) จ านวน 6 เรื่อง    
 งานวิจัยในแต่ละวิธีวิทยามีความเหมาะสมในการน ามาใช้ในการศึกษาแตกต่างกันออกไป 
เช่น งานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีมนุษยนิยม และมนุษยนิยมใหม่ หรือ 
การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร    ส่วนงานวิจัยเชิงปริมาณ
เป็นงานที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปในเชิงตัวเลขทางสถิติ มีการใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยใน
การเก็บข้อมูล งานส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีวิทยาเชิงปริมาณนี้  เป็นแนวคิดเชิงประยุกต์  เช่น การวิจัยเชิง
ส ารวจความคิดเห็น , การวิจัยเชิงทดลอง ที่ต้องการทราบผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมต่าง ๆ  
และเปรียบเทียบพัฒนาการของกลุ่ม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม และกลุ่มตัวอย่าง    
 นอกจากนี้ งานวิจัยแบบผสมผสาน ที่มีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เป็น
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาและการประยุกต์ใช้  (Research and Development) เช่น การพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมตามแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ เพ่ือน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และประเมินผล
ตามวัตถุประสงค ์
  3) กำรสังเครำะห์ผลกำรศึกษำ (Meta data analysis) 
  จากข้อค้นพบที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ โดยผู้วิจัยได้แบ่งตามกรอบ
แนวคิดในการสังเคราะห์ออกเป็นด้านต่าง ๆ พบว่า   
  แนวคิดพ้ืนฐานของมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ สิ่งที่ค้นพบจากกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ท าให้เข้าใจลักษณะของแนวคิด ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของ
แนวคิด  อ่ืน ๆ เช่น การท าความเข้าใจแนวคิดมนุษยนิยมของปรัชญาขงจื๊อ หรือ ขงจื๊อใหม่  ท าให้
เห็นลักษณะค าสอน โลกทัศน์การมองโลก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ บทบาทและอิทธิพลของ
แนวคิดขงจื๊อที่มีต่อมนุษย์และสังคม สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดมนุษยนิยมที่ปรากฏอยู่, แนวคิดพุทธ
ปรัชญา  พบว่ามีลักษณะมนุษยนิยมในแง่แนวปฏิบัติของมนุษย์ให้บรรลุเป้าหมายที่แท้จริง, ด้านการ
ปฏิบัติตนต่อสังคม รวมถึงอุดมการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของมนุษย์ที่
แสดงออกมาได้อย่างอิสรเสรี  และเป็นบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ใน
การอยู่ร่วมกัน 
  แนวคิดมนุษยนิยมกับงานวรรณกรรม หลังจากที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์วรรณกรรมที่
ได้เลือกมาศึกษา แม้ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้ง ผู้ประพันธ์ , เรื่องราวในการน าเสนอ , 
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บริบททางสังคมและวัฒนธรรม และประเภทของวรรณกรรม  พบว่า ผู้ศึกษาได้เสนอมุมมองของ
แนวคิดมนุษยนิยมออกเป็น  3 ด้าน  
  - มนุษย์ในฐานะปัจเจก  ได้แก่  การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง และมองเห็น
คุณค่าของผู้อื่น 
  - ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์   การรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม การรู้จัก
พัฒนาตนเองด้วยการศึกษาแล้วน าความรู้มาสร้างประโยชน์แก่มนุษย์ 
  - ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสังคม เช่น  มนุษย์กับสถาบันหลักทางสังคม, 
สถาบันการศึกษา, ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวคิดมนุษยนิยมทางจิตวิทยา  ได้มีข้อค้นพบในเรื่องการน าเอาแนวคิดมนุษย
นิยมไปจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา  ได้แก่ 
  -  ด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ  เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง, การเอาชนะ
อุปสรรค, การรับรู้คุณความดี, สุขภาพจิต เป็นต้น 
  -  ด้านการเรียนรู้  เช่น  ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน  
  ขณะเดียวกัน จากการศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ หรือนีโอฮิวแมนนิส ด้วยการ
น าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตร และ
นอกหลักสูตร , การฝึกอบรมด้านโยคะและสมาธิ ผลการศึกษาพบว่า สามารถท าให้ผู้เ ข้าร่วม
กิจกรรมหรือกลุ่มตัวอย่างทดลอง เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น 
  -  ด้านพฤติกรรม  ประกอบไปด้วย การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ความ
ก้าวร้าว, ความวิตกกังวล เป็นต้น และการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ความพึงพอใจในชีวิต, 
ความเชื่อมั่นในตนเอง, การเห็นคุณค่าในตนเอง, การฟันฝ่าอุปสรรค, การเผชิญปัญหาชีวิต 
  - ด้านการเรียนรู้   ประกอบไปด้วย ความคิดสร้างสรรค์ , แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้, ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น  
 นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยและเงื่อนไขของการน ากิจกรรมพัฒนาในแต่ละรูปแบบไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ  ที่ต้องพิจารณาและค านึงถึง มีหลายองค์ประกอบ 
เช่น กลุ่มผู้เรียน เป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้สอน หรือผู้จัดกิจกรรมต้องค านึงถึง เลือกกลุ่มตัวอย่างให้
เหมาะสมกับรูปแบบ , กิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้ผู้เรียน หรือผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
และทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด , สื่อประกอบกิจกรรม 
มีความหลากหลายและเหมาะสม , สภาพแวดล้อม มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อบรรยากาศในการ
เรียนรู้  และการท ากิจกรรม  เป็นต้น   ผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมจึงต้องศึ กษาเงื่อนไขของ
องค์ประกอบเหล่านี้  และน าไปปรับใช้ให้เหมาะสม  
 3. ทิศทำงและแนวโน้มของกำรศึกษำวิจัย ส ำหรับกำรประยุกต์ใช้ในสังคมไทย  
 เมื่อได้มีการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ที่ได้เลือกมาทั้งหมดแล้ว  พบว่าองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 



41วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

  1)  แนวคิดพ้ืนฐาน   พบว่า มีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี หรือข้อมูลเชิงลึก 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม เช่น การวิเคราะห์วรรณกรรม , การ
วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา , การวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การวิเคราะห์ค าสอนทาง
ศาสนา หรือ การศึกษากิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น  โดยใช้แนวคิดพ้ืนฐานของมนุษย
นิยมและมนุษยนิยม เพ่ือท าความเข้าใจ ความหมายของมนุษย์ เช่น มนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล , 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์ , ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสังคม , แนวทางการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ , เป้าหมายของมนุษย์ และการพัฒนามนุษย์ไปสู่เป้าหมาย   ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไป
อธิบายและประยุกต์ใช้ในภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ต่อไป   
  2)  แนวคิดประยุกต์  พบว่า มีการศึกษาแนวคิดเชิงประยุกต์ที่มีพัฒนาการมาจาก
พ้ืนฐานแนวคิดมนุษยนิยมเดิม เช่น แนวคิดมนุษยนิยมทางจิตวิทยา หรือ จิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม  
และได้มีรูปแบบของการศึกษาเชิงประยุกต์ ได้แก่ การจัดกระบวนการกิจกรรมกลุ่ม หรื อ 
กระบวนการให้ค าปรึกษารายบุคคล หรือ การให้ค าปรึกษารายกลุ่ม  อีกทั้งการน าแนวคิดมนุษย
นิยมใหม่ หรือนีโอฮิวแมนนิส  รวมไปถึงมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมขึ้นมาเอง โดยน าไปประยุกต์ใช้
ในให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  โดยผู้วิจัยได้แบ่งแนวทางของการประยุกต์ใช้ออกเป็น 3 ระดับ 
คือ 
  2.1 ระดับปัจเจก  ได้แก่ การประยุกต์ใช้แนวคิดมนุษยนิยมทางจิตวิทยา หรือ 
แนวคิดมนุษยนิยมใหม่  น าไปพัฒนาด้านพฤติกรรม หรือ พัฒนาด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ ผ่าน
กระบวนการ หรือกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น   แนวคิดกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยา ,  
แนวคิดการปรึกษารายบุคคล และรายกลุ่มทางจิตวิทยา , แนวคิดการฝึกโยคะและสมาธิ ,  แนวคิด
การจัดการเรียนการสอน, แนวคิดการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ  เป็นต้น 
  ส าหรับแนวทางการน าแนวคิดไปประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาในระดับปัจเจก
บุคคล ต้องค านึงถึงเง่ือนไขและปัจจัยของกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมที่เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย, 
กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ, กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้ใหญ่  ดังนั้น กิจกรรมจะต้อง
สามารถปรับรูปแบบ วิธีการ และเป้าหมายของให้เหมาะสมกลุ่มบุคคลที่จะพัฒนาด้วย  เช่น ส าหรับ
เด็กระดับปฐมวัย เน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจริยธรรม  , ส าหรับ
เยาวชนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ จะต้องเสริมสร้างพฤติกรรมเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเอง , ส าหรับ
ผู้สูงอายุ อาจมีการเสริมสร้างเรื่องความพอใจในชีวิต และส าหรับบุคลากรในวัยท างาน มีการพัฒนา
เร่ือง การเผชิญปัญหาและอุปสรรค , พฤติกรรมสุขภาพ , การลดความเครียดและความวิตกกังวล 
เป็นต้น   
  2 . 2   ระดับชุ มชนหรื อสั งคม   ได้ แก่  กา รที่ อ งค์ กร ,  หน่ วยง าน  หรื อ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการอบรม, สั่งสอน หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เช่น   โรงเรียน, มหาวิทยาลัย ,  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน , สถานสงเคราะห์คนชรา, ศูนย์อบรม
เด็กและเยาวชน, โรงพยาบาล  จะสามารถน ารูปแบบของกิจกรรมการพัฒนาตามแนวคิดมนุษยนิยม
หรือมนุษยนิยมใหม่ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น 
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  1) เน้นรูปแบบการสอนในโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
เกิดบรรยากาศที่ดีและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้   
  2) มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น การเสริมสร้างจินตนาการ เช่น 
การเล่านิทาน, การวาดภาพ, การฟังเพลง เป็นต้น  มีการฝึกสมาธิ  การออกก าลังกาย หรือ การ
เคลื่อนไหวเข้าจังหวะ เป็นต้น  
  3) จัดบุคลากรให้ค าปรึกษากับผู้มีปัญหา หรือต้องการเสริมสร้างทักษะชีวิต, มี
หน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  เพ่ือพัฒนาทั้งร่างกาย
และจิตใจ ในการใช้ชีวิต, การท างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน   
  4) มีอาสาสมัครชุมชน หรือ จัดตั้งชมรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน หรือผู้สูงอายุ  จัด
กิจกรรมที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต, อาชีพ,  สุขภาพ, กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  
โดยเน้นการประยุกต์แนวคิดมนุษยนิยม หรือ นีโอฮิวแมนนิส ไปใช้ในการพัฒนาและเน้นการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน  
 2.3 ระดับนโยบาย  โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ , 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ตลอดจนหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้อง สามารถผลักดันในเชิ งนโยบายให้ เห็น เป็นรูปธรรม  ที่จะสามารถน าไปสู่
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา, คุณภาพชีวิต, สิทธิและ
เสรีภาพ, ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   ดังจะเห็นได้จากนโยบายต่าง ๆ ที่มีการน ามาใช้ทั้งในระดับ
ภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ  เช่น นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการเ รียนรู้, นโยบายการประกัน
สุขภาพ, นโยบายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก, นโยบายการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เป็นต้น  ล้วนเป็น
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนรากฐานของแนวคิดมนุษยนิยม
อย่างแท้จริง   
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยนี้ ท าให้ทราบองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยม
ใหม่ ที่จะเป็นพ้ืนฐานในการน าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ  ของสังคมไทย  สามารถที่จะศึกษาต่อใน
ขอบเขตที่ไม่ซ้ าซ้อนงานวิจัยเดิม สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้
จริง  ส าหรับผู้ที่จะท าการศึกษาค้นคว้าวิจัย ในแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ ผู้วิจัยมองเห็น
ประเด็นที่จะสามารถน าไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมได้ ดังนี้ 
 1) งานวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์ด้วยแนวคิดพ้ืนฐานของมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ 
พบว่ายังมีจ านวนน้อยมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาประเด็นปัญหาหรือปรากฏการณ์ทางสังคม
สมัยใหม่ โดยใช้กรอบแนวคิดมนุษยนิยม เช่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, ความแปลกแยกของมนุษย์
ในสังคมปัจจุบัน, การสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในเด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ , ผู้ป่วย ตลอดจนกลุ่มคน
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ผู้ด้อยโอกาส  หรือการแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เช่น เสรีภาพทางวิชาการ หรือ การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น  
 2) มีการศึกษาประเด็นแนวคิดมนุษยนิยมวิพากษ์ เช่น ข้อจ ากัดของการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์, การน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตของมนุษย์ในมิติต่าง ๆ 
เช่น การรักษาโรค, การท าศัลยกรรมเสริมความงาม, การตัดต่อพันธุกรรมหรือ สเต็มเซลล์ ในวงการ
แพทย์สมัยใหม่  รวมไปถึงการตั้งค าถามต่อมนุษยนิยมแนวจารีตแบบเดิม ๆ ที่ยังยึดโยงอยู่กับพระ
เจ้า หรือ ศาสนา ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายในสังคมร่วมสมัย เช่น แนวคิดมนุษยนิยมเปลี่ยนผ่าน (Post 
Humanism or Tran Humanism), แนวคิดอมนุษยนิยม (Anti Humanism) อันเป็นแนวคิดส าคัญ
ทางปรัชญาในกลุ่มหลังสมัยใหม่ หรือ โพสโมเดิร์น (Post Modernism)    
 3) มีการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัย  ทั้งวรรณกรรมในประเทศ และต่างประเทศ  
เพราะปัจจุบันพบว่า ยังมีการศึกษาไม่มากนัก เนื่องจากแนวคิดมนุษยนิยม มีรากฐานเริ่มต้นจากการ
สะท้อนแนวคิดผ่านวรรณกรรม  อีกทั้ง ผู้ประพันธ์ก็ได้น าเสนอเรื่องราวของมนุษย์ และสังคม ตีแผ่
ออกมาในรูปแบบของวรรณกรรมกันอย่างแพร่หลาย  ผู้วิจัยจึงเห็นว่า  การศึกษาวิเคราะห์
วรรณกรรมจะเป็นช่องทางในการศึกษาและท าความเข้าใจแนวคิดมนุษยนิยมได้เป็นอย่างดี   
 4) ท าการศึกษาวิจัยเชิงประยุกต์ ในรูปแบบของการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ที่เน้นสร้างองค์ความรู้ใหม่   เช่น  มีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง มาเป็นกรณีศึกษา หรือ
เป็นการศึกษาชุมชน   แล้วน าแนวคิดมนุษยนิยม หรือ มนุษยนิยมใหม่ ไปศึกษาปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึน  เนื่องจากสภาวะของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน มีความซับซ้อนและหลากหลาย  เปลี่ยนแปลง 
ไม่หยุดนิ่ง และขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ ของสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคมที่แตกต่างกันไป  ผู้วิจัย
ควรการศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าว  เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และอธิบายด้วยมุมมองใหม่ๆ  จะท า
ให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้   
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คุณภาพการให้บริการคุณภาพการให้บริการของท้องถิ่นของท้องถิ่นกรณีศึกษา กรณีศึกษา องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบล  
ในจัในจังหวังหวัดสมุทรปราการดสมุทรปราการ  

QQuuaalliittyy  SSeerrvviiccee  ooff  LLooccaall  OOrrggaanniizzaattiioonn    AA  ccaassee  SSttuuddyy    ::  SSuubbddiissttrriicctt  
AAddmmiinniissttrraattiivvee  OOrrggaanniizzaattiioonnss  iinn  SSaammuuttpprraakkaarrnn 

 
ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของท้องถิ่น 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ   และเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค
คุณภาพการให้บริการของท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ ใน 
๖ ด้าน คือ  (๑) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ๔ แห่งๆ ละ ๙๐ คน   ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง   องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง องค์การบริหารส่วนต าบล
บางเสาธง  รวมจ านวน ๓๖๐ คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเพ่ือวัดความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดสมุทรปราการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละ(percentage)   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. งานโยธา  : ด้านข้ันตอนการให้บริการประชาชน  ผู้มารับบริการมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๒๖)  คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๕๒  โดยมีความคิดเห็นในข้อ  "มีการแจ้ง
ขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน"  มากที่สุด 
 ๒. งานการศึกษา  : ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = ๔.๐๓๔)  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๖๘  โดยมีความคิดเห็นในข้อ  "แบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้องอ่านเข้าใจง่ายสะดวกแก่การกรอก"  มากที่สุด 
 ๓. งานพัฒนาชุมชน  : ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการมีความ
คิดเห็นในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = ๓.๙๒๘)  คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๕๖  โดยมีความคิดเห็นในข้อ  
"ขั้นตอนการให้บริการโปร่งใส ตรวจสอบได้"  มากที่สุด 
 ๔. งานสาธารณสุข  : ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการมีความคิดเห็น
ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = ๓.๙๒๘)  คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๕๖  โดยมีความคิดเห็นในข้อ  "ให้บริการ
ด้วยเวลาที่เหมาะสม ไม่นานเกินควร"  มากที่สุด 
ค าส าคัญ : คุณภาพการให้บริการของท้องถิ่น 
                                                           

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐46

Abstract 
 This research aims to study the quality of local services, A case study : 
Subdistrict Administrative Organizations in Samutprakarn Province : to study the 
problems and obstacles of local service quality in the case of Subdistrict 
Administrative Organizations in Samutprakarn Province in 4 aspects as follows: (1) 
Civil Works (2) Education (3) Community Development (4) Public Health. In addition, 
the sample size used in this study was the population of 4 Subdistrict 
Administrative Organizations in Samutprakarn Province. There are 4 administrative 
Subdistrict Administrative Organizationsnamely, Khlong Dan, Bangchalong, 
Bangnamphung, Bangnamphueng.   The tool used to collect data was a 
questionnaire developed by the researcher to measure public opinion about the 
service provided by the subdistrict administrative organizations in Samutprakan, The 
Statistics used in data analysis include mean, standard deviation and percentage. 
 The research found that 
 1. Civil Works : The process of public service : the respondents were rated 
at a high level (mean = 4.226) or 84.52%. "There is a clear notificationn of service 
procedures". 
 2. Education : In the service stage, the public had a high level of opinion 
(mean = 4.034) or 80.68%. "Easy to read form, easy to fill". 
 3. Community Development : In the service stage, the public had a high 
level of opinion (average = 3.928) or 78.56 percent. Most "transparent service 
inspection process" 
 4. Public Health: In the service stage, the public had a high level of 
opinion (average = 3.928) or 78.56%. "Service with the right time. Not too long " 
Keywords : service quality local service 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 องค์การบริหารส่ วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จั ดตั้ งขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด พ.ศ. 
๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ได้บัญญัติถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในหมวด ๑๔ ที่ว่า
ด้วย การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสาระส าคัญ คือ รัฐต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดเก็บภาษี และรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล   และจัดท าบริการ



47วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเอง
โดยเฉพาะ ซึ่งท าให้มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหารงานเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความในมาตรา ๒๘๒ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ก็ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกลไกการตรวจสอบการ
ด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก   ซ่ึงเท่ากับให้อ านาจประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมาตรา ๒๘๗ ก็ได้ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มี
วิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย  และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ยังก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ
การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปีเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในมาตรา ๒๙๐ (๔) ได้ระบุถึง “การมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งหมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยอมให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็น ลงมติ หรือประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้   และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบด้วยสาม
มาตรา คือ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗  และ มาตรา ๖๘ โดยที่ มาตรา ๖๗ เป็นหน้าที่ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องท า ส่วนมาตรา ๖๘ เป็นหน้าที่ที่ไม่ได้บังคับตายตัวให้ต้องท า  แต่หากท าได้ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งสามมาตรา มีใจความดังนี้ 
 มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
 มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
  (๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  (๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
  (๓)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  (๔)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควร 
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 มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12)  การท่องเที่ยว 
(13)  การผังเมือง 

 เมื่อพิจารณาอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลข้างต้น จะเห็นว่ามีอยู่หลายด้าน
ซ่ึงแต่ละด้านจะเก่ียวข้องกับการใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
และประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชนนั้นๆ ทั้งสิ้น  ด้วยเหตุนี้ การที่องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่ง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๒ จึงต้องมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติที่ต้องด าเนินการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น   และเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนแล้ว   องค์การ
บริหารส่วนต าบลจึงต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงจะถือว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การส ารวจวิจัยและ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทราบถึงผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ และความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่  อีกทั้งยังจะเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยภาคประชาชนไปพร้อมกันด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
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 ๒. เพ่ือประเมินความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของท้องถิ่น 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ 
 ๓.  เพ่ือได้ข้อมูลให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการใช้เป็นแนวทาง
ในการน ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น  
 
วิธีด าเนินการวิจัย    
 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ  กลุ่มตัวอย่างจะใช้การส ารวจแบบไม่เจาะจงจากประชากรที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ๔ แห่งๆ ละ ๙๐ คน   
ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง   องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง   และองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane  รวมจ านวน ๓๖๐ ตัวอย่าง   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ๑. งานโยธา 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชน  ผู้มารับบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= ๔.๒๒๖)  คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๕๒  โดยมีความคิดเห็นในข้อ  "มีการแจ้งขั้นตอนในการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน"  มากที่สุด  
 ๒. งานการศึกษา 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 
= ๔.๐๓๔)  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๖๘  โดยมีความคิดเห็นในข้อ  "แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องอ่านเข้าใจ
ง่ายสะดวกแก่การกรอก"  มากที่สุด   
 ๓. งานพัฒนาชุมชน 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 
= ๓.๙๒๘)  คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๕๖  โดยมีความคิดเห็นในข้อ  "ขั้นตอนการให้บริการโปร่งใส 
ตรวจสอบได"้  มากที่สุด 
 ๔. งานสาธารณสุข 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 
= ๓.๙๒๘)  คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๕๖  โดยมีความคิดเห็นในข้อ  "ให้บริการด้วยเวลาที่เหมาะสม ไม่
นานเกินควร"  มากที่สุด  
 
การอภิปรายผล 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐50

 ๑. งานโยธา 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชน  ผู้มารับบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= ๔.๒๒๖)  โดยมีความคิดเห็นในข้อ  "มีการแจ้งขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้รับบริการทราบอย่าง
ชัดเจน"  มากที่สุด  สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพิน บุญรักษา (๒๕๕๖) ศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าต าหนัก อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าต าหนัก อยู่ในระดับสูงทั้ง ๓ ด้าน อันได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ(X = 
๔.๑๒) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (X = ๔.๒๒) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (X = ๔.๐๗) 
 ๒. งานการศึกษา 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 
= ๔.๐๓๔)  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๖๘  โดยมีความคิดเห็นในข้อ  "แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องอ่านเข้าใจ
ง่ายสะดวกแก่การกรอก"  มากที่สุด  สอดคล้องกับการศึกษาของสุจิตรา อาจหาญ (๒๕๕๖) ศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง อ าเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง ในการให้บริการในงาน ๓ ด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการศึกษา
พบว่า ๑) ประชาชนมีความคิดเห็นด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกอยู่ในระดับมาก 
 ๓. งานพัฒนาชุมชน 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 
= ๓.๙๒๘)  คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๕๖  โดยมีความคิดเห็นในข้อ  "ขั้นตอนการให้บริการโปร่งใส 
ตรวจสอบได้"  มากที่สุด  สอดคล้องกับการศึกษาของ   สุรพล ชัยเสนา (๒๕๕๗) ได้วิจัยความ
คิดเห็นของประชาชนต่อบริการของส านักงานที่ดินจังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็น ในระดับมาก ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน การพูดจา/มารยาท และ
การให้ค าแนะน าปรึกษาของเจ้าหน้าที่ ความสะดวกในการติดต่อ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ 
ให้บริการด้วยความเต็มใจและเป็นมิตร แนะน า/ให้ข้อมูล/ให้ความรู้อย่างชัดเจน ให้บริการ
ตามล าดับก่อนหลังและ มีความรวดเร็วในการให้บริการ เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น ตั้งใจท างาน บริการ
ได้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ผิดพลาด สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
การท างาน มีความยุติธรรม น่าเชื่อถือ เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และ
การขยายเวลาการบริการเป็นเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
 ๔. งานสาธารณสุข 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 
= ๓.๙๒๘)  คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๕๖  โดยมีความคิดเห็นในข้อ  "ให้บริการด้วยเวลาที่เหมาะสม ไม่
นานเกินควร"  มากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ สาธิต สัตยบรรณ (๒๕๕๗)  ได้กล่าวถึง
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ความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการคือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการในการให้
บุคคลต่างๆได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามในการท าให้บุคคลต่างๆ 
ที่มาติดต่อได้รับความช่วยเหลือ 
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พูลลาภ  จันทร์เฉลิม  
ปัญญา  พรหมบุตร 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการและบริบทความสัมพันธ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียน  2) เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียน 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคความสัมพันธ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียนในอาเซียน เก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืองเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พม่า เขมร ลาวและไทย ในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย แต่
ละประเทศใช้เครื่องมือสัมภาษณ์ประเทศละ 4 คน ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน จ านวน 5 รวมผู้สัมภาษณ์ 
จ านวน 21 คน เครื่องมือแบบสอบถาม จ านวน 200 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียนโดย
ภาพรวมทั้ง 4 ประเทศ คือ พม่า เขมร ลาว ไทย ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน
ในจังหวัดนครสวรรค์นั้นชาวพม่า กัมพูชา ลาว รวมทั้งคนไทย ที่เขามาท างานในจังหวัดนครสวรรค์
นั้นส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ซ่ึงวิถีการด าเนินชีวิตของชาวพม่า กัมพูชา ลาว ไทย กลุ่มตัวอย่าง
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เหล่านี้อาศัยอยู่ชุมชนเอราวัณในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์    
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนไม่ว่าจะเป็นไทย เขมร ลาว พม่า ก็ตามทั้ง
ทางด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนั้น แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันในชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ ชาวพม่า เขมร ลาวและคนไทยต่างให้ความเคารพซ่ึงกันและกันมีสังคมและ
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน  จะมีในส่วนของภาษา และสังคม วัฒนธรรมบางอย่างที่ท าให้เกิดปัญหา
เล็กน้อย เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากต่างเชื้อชาติประกอบกับมาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนท าให้
เกิดปัญหาขึ้นเป็นบางส่วน ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มากนั้นใช้กระบวนการที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนคือการน าหลักทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติทั้งคนที่อยู่ในชุมชนที่
เป็นคนไทยและคนต่างเชื้อชาติแล้วเป็นการง่ายที่จะน าหลักธรรมเข้ามาในการสมัครสมานความ
สามัคคีเพราะคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นคนไทย พม่า เขมร ลาว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเมื่อน า
หลักทางพระพุทธศาสนามาเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ในชุมชน ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สังคมและวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา ที่คล้ายคลึงกันและใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นกระบวนการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้คน ไทย พม่า เขมร ลาว ได้อยู่อย่างสงบ และหล่อหลอมความสัมพันธ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีต่อกัน เกิดความเมตตาซึ่งกันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่ง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักสังคหวัตถุ 4 ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา เป็นหลัก
แห่งการครองใจคน หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้ วิธีท าให้คนรัก หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักสังคม
สงเคราะห์ ประสานใจคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหน ไทย พม่า เขมร ลาว ประสาน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ประสานความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนาเข้าด้วยกัน
อย่างมีความสุข ประสานวัฒนธรรมแห่งการให้ ด้วยการแบ่งปันปัจจัย 4 เอ้ือเฟ้ือการเรียนรู้ และให้
โอกาสมีส่วนร่วมในชุมชน กระตุ้นจิตส านึกประพฤติตนในศีลและวินัยในสังคม และเคารพใน
กฎระเบียบ ด้วยการยึดหลักปฏิบัติแนวทางเดียวกัน  การใช้ภาษาสื่อสารด้วยความเมตตาและเข้าใจ 
ด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจ รับรู้ความรู้สึกด้วยหัวใจแห่งการให้ และมีวาจาแห่งความเป็นมิตรภาพซึ่ง
กันและกันสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ เพราะสังคมจะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีความรักและ
ปรารถนาดีซึ่งกันและกันทุกเชื้อชาติ แล้วการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนในอาเซียน ท าให้เป็นการแก้ไขการอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 
ค ำส ำคัญ : การเสริมสร้าง, ความสัมพันธ์, สังคมและวัฒนธรรม, อาเซียน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study conditions and contexts of the 
social and cultural relationship at the community level in ASEAN, 2) to study the process of 
strengthening the social and cultural relationship at the community level in ASEAN, and 3) to 
analyze the problems and obstacles of the social and cultural relationship at the community 
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level in ASEAN. The data was collected by the interview from 22 people, administrators and 
leaders and the 200 questionnaires. The sample was 22 people consisting of 4 people in 
each nationality and 6 administrators and leaders, and 200 people for answering the 
questionnaires. 
 The results of the research found that overall, the social and cultural relationship 
at the community level in ASEAN: Myanmar, Cambodia, Laos and Thailand had the social and 
cultural relationship at the community level in Nakhon Sawan Province. The Burmese, 
Cambodian, Loa and Thai working in Nakhon Sawan Province were mostly the general 
employees. The sample lived in the communities in the area of Nakhonsawan Municipality, 
Muang District, Nakhon Sawan Province. The social and cultural relationship at the 
community level was similar and different to the languages, cultures and traditions, and 
living. When they lived together in the communities, they respected for each other and had 
the similar society and culture. Some languages and society and culture made the problems 
and misunderstanding because of the different nationalities. It made the problems in the 
communities. The process which strengthened the social and cultural relationship at the 
community level was the application of the Buddhist principles for the strengthening. It was 
easy to apply the Buddhist principles for the unity because they were mostly Buddhists. The 
application of the Buddhist principles was the process in the strengthening of the social and 
cultural relationship at the community level. It made the love and unity of the people in the 
communities. The society, culture and tradition, and religion were similar. The application of 
the Buddhist principles for the strengthening was the process in the strengthening of the 
relationship for the people in the peaceful living, preaching the good social and cultural 
relationship each other, making the kindness and having the good human relations. The 
Buddhist principle was the Sanghahavattu 4 (Principles of Service): Dhana (giving), Piyavaca 
(kindly speech), Atthacariya (useful conduct and Sananattata (equality consisting in 
impartiality) which was the principle of human beings control. The Sanghahavattu 4 was the 
principle of connecting the people’s hearts, the social relationship, the cultural relationship, 
the languages and the religions happily, connecting the giving culture with apportioning the 
four requisites, supporting the learning and giving the opportunity for the participation in the 
communities, encouraging the conscious and conduct in Sila and disciplines in the society, 
respecting for the rules with the one way practice, communicating the languages with the 
kindness and understanding, recognizing the feeling with the hearts of giving and having the 
speech of the friendship and being the unity because the society must have the love and 
goodness each other in every nationality. The application of the Buddhist principles for the 
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strengthening of the social and cultural relationship at the community level in ASEAN was 
the problem solving in living together of the people in the society and culture in the 
communities sustainably. 
Keywords : Strengthening,relationship, Society and culture, ASEAN 
 
1.บทน ำ 
 ประเทศไทยอยู่ภายใต้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 
10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, กัมพูชา, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,บรูไนดารุสซา
ลาม,ลาว,เวียดนามและพม่ามีสัญชาติ เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพ้ืนที่อาณาเขตรวมทั้งหมด
4,464,322  ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 600  ล้านคน รวมกันเป็นประชาคมอาเซียนโดยมี
จุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสาสมัคร ก่อตั้งในปี พ.ศ.2504  โดยมีประเทศไทย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ 
แต่ได้ถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ.2510 ได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพโดยมีสมาชิกเริ่มต้น 5
ประเทศ คือ ประเทศไทย, มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซียและสิงคโปร์ โดยประเทศเหล่านี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือความร่วมมือในการเพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศสมาชิก และการด ารงเพ่ือสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดทั้ง
เปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2527   ประเทศเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาว และ พม่า เข้าเป็น
สมาชิกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 
ตามล าดับ จากนั้น อาเซียนมีสมาชิกทั้งสิ้น 10 ประเทศ ในปัจจุบันมีกฎบัตรอาเซียน ซึ่งได้มีการลง
นามเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551  ท าให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากขึ้น เริ่มเกิด
เขตการค้าเสรีอาเซียน และในขณะนี้ก าลังจะก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.
2558 
 ประเทศในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีประชากรเกือบ 600ล้านคน มีความ
แตกต่าง หลากหลาย และมีช่องว่างในการปรับตัวส าหรับรวมกันเป็นประชาคมค่อนข้างมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับชาติในยุโรปก่อนที่จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมยุโรป เช่น มีความแตกต่างในมิติ
ด้านการศึกษา ศาสนา ความเป็นอยู่ ค่านิยม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนฐานด้านการเมือง 
เป็นต้น ความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวนี้ ย่อมเป็นทั้งอุปสรรค โอกาส และความท้าทายในการ
รวมตัวกันเป็นประชาคม เพ่ือที่ทั้ง 10 ประเทศ จะได้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ ศาสนา การศึกษา 
ค่านิยม วัฒนธรรม ตลอดถึงพ้ืนฐานด้านการเมืองร่วมกัน จึงมีข้อตกลงการด าเนินการร่วมกันใน
ลักษณะ 3  หลักเป็นส าคัญคือ 1) ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community -AEC)  2) ด้านประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน(ASEAN Political Security 
Community-APSC) 3) ด้านประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Cultural 
Community – ASCC) ทัง้ 3 เสาหลักนี้มีความจ าเป็นต้องด าเนินการไปด้วยกันอย่างสอดคล้องและ
สมดุล แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านพบว่าได้เน้นในเรื่อง AEC  เป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากกระแสทุนนิยมและ
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โลกาภิวัฒน์ที่ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจได้มีการน าร่องและให้ความสนใจกับด้านเศรษฐกิจ
มากกว่าด้านอืน่ เช่น การท าความตกลงเก่ียวกับ FTA ระหว่างประเทศมหาอ านาจกับประเทศต่างๆ 
ในประชาคมอาเซียน เป็นต้น ทั้งๆ ที่การท าความร่วมมือที่ง่ายและเป็นพ้ืนฐานควรจะเป็นด้านสังคม
และวัฒนธรรมก่อน ส่วนด้านความมั่นคงของประชาคมก็เป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ 
เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องด าเนินการอย่างมีจังหวะก้าว จึงจะเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่
ถูกขัดขวางจากประเทศมหาอ านาจมากเกินไป  
 ส าหรับเสาหลักด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเป็นมิติที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือขั้น
พ้ืนฐานอันจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือในสองด้านที่เหลืออีกด้วย เนื่ องจากเป็นการน าบริบท
ด้านปรัชญาและวัฒนธรรมตะวันออกแบบเอเชียมาใช้เป็นพ้ืนฐานร่วมกัน และน าไปสู่กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสังคมการจัดสวัสดิการแก่คนในประชาคมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องการคุ้มครองมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์ ใน
ประเด็นส าคัญต่อไปนี้ 1) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคมวัฒนธรรมร่วมกัน เพ่ือให้ประชาชน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักในอัตลักษณ์ ร่วมกันของภูมิภาค ท่ามกลางความเป็นมา ตลอดจน
ความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกันและความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมย่อยของแต่ละชาติ แต่ละ
ชนเผ่า ชาติพันธุ์ในชาติต่างๆ อันจะท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างประชาชนของแต่ละประเทศและ
ของแต่ละชุมชนกลุ่มย่อยที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน เพ่ือการอยู่ร่วมกันของ
วัฒนธรรมย่อยในภูมิภาคโดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4  2) ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่อย่าง
มากมายในฐานะประเทศท่ีอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกให้เป็นประโยชน์ในการรักษา อนุรักษ์ 
และพัฒนาเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสมุนไพรที่ใช้เป็นพ้ืนฐานการเสริมสร้างด้านสุขภาวะ 3) 
ร่วมมือกันส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม 
โดยมีกลไกการพัฒนาร่วมกันอย่างสมบูรณ์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการป้องกันและจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติร่วมกัน 4) ร่วมมือกันพัฒนาสังคมของประชาชนชาวประชาคมอาเซียนให้เป็นสังคมที่มี
ความเอ้ืออาทรมีการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  5) ถือโอกาสพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ผ่านมายังมี
ปัญหาหลายด้าน เช่น ด้านชนกลุ่มน้อย ด้านความเหลื่อมล้ าขาดสิทธิบางประการของประชาชนชาย
ขอบ และด้านปัญหาชาติพันธุ์ เป็นต้น โดยให้สามารถได้รับสิทธิต่างๆ ในฐานะประชาชนของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียนอย่างเท่าเทียมกัน 
 ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านสังคมและวัฒนธรรม และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ชุมชนทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในชุมชนชายขอบประเทศ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกัน การจัดสวัสดิการสังคม ตลอดจนกลุ่มชุมชนแรงงานต่างชาติ ต่างภาษา 
ต่างวัฒนธรรมมารวมกลุ่มเป็นชุมชนเล็กๆ ที่มาอยู่ร่วมกันหลายๆประเทศ ซึ่งอาจมีปัญหาทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม โดยศึกษาสภาพบริบทความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน 
กระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อสังคมในประเทศต่างๆ รวมไปถึงการเสริมสร้าง
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ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอันดีทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นประเทศ
ที่ประชากรส่วนใหญ่เข้ามาศึกษาและเป็นแรงงานต่างด้าว ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา ในไทย ทั้งนี้ 
เพ่ือสร้างกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมโดยใช้หลักพุทธธรรมในการ
เชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนสืบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการและบริบทความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนใน
อาเซียน 
 2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชน
ในอาเซียน 
 2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับ
ชุมชนในอาเซียนในอาเซียน 
 
3.วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 เครื่องมือในการศึกษาและแนวค าถามปรับตามสภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีดังนี้ 
 1) ค าถามเชิงปริมาณ ได้แก่ ชุดค าถามปลายปิดจ านวน 35 ข้อ ใช้กับเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างประเทศละ 50 คน ทั้งหมด 4 ประเทศ จ านวน 200 คน พ้ืนที่กลุ่มตัวอย่างจังหวัด
นครสวรรค์ 
 2) ค าถามเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง 4 ประเทศ ซึ่ง
ตัวอย่างบางรายจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ถูกศึกษาทั้งเครื่องมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ถูกศึกษาประเทศละ 4 คน ผู้บริหาร และผู้น าชุมชน 5 คน รวมผู้สัมภาษณ์ 21 คน 
 
4. ผลกำรวิจัย 
 ผลกำรศึกษำข้อมูลภำคสนำมพบว่ำ 
 1.บริบทควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอำเซียน 
 ชาวพม่า กัมพูชา ลาว รวมทั้งคนไทย ส่วนใหญ่ที่เข้ามาท างานที่จังหวัดนครสวรรค์คือ
อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพมีความสัมพันธ์กับชุมในอาเซียน โดยเฉพาะอาชีพรับจ้างทั่วไปของชาวพม่า 
กัมพูชา ลาว ไทย จะรับจ้างตามโรงงานที่เกี่ยวกับอาหารและการเกษตร โรงงานท าลูกชื้น โรงสีข้าว 
ร้านอาหาร  ซึ่งวิถีการด าเนินชีวิตของชาวพม่า กัมพูชา ลาว ไทย กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้อาศัยอยู่ชุมชน
เอราวัณในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และบางส่วนในชนบทใน
ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะ  จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยพ้ืนฐานของชาวพม่า กัมพูชา ลาว 
ไทย ครอบครัวหรือบรรพบุรุษประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างชาวพม่า 
กัมพูชา ลาว ที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นตัวแปรต่อ
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ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนในอาเซียน ศาสนาที่ชาวพม่า กัมพูชา ลาว ที่เข้ามา
ท างานที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 จากความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนความสัมพันธ์ชาวต่างเชื้อชาติไม่ว่า
จะเป็นไทย เขมร ลาว พม่า ก็ตามทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน
นั้น แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันในชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ชาวพม่า เขมร ลาวและคนไทยต่างให้ความ
เคารพซึ่งกันและกันมีสังคมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน  จะมีในส่วนของภาษา และสังคม 
วัฒนธรรมบางอย่างที่ท าให้เกิดปัญหาเล็กน้อย เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากต่างเชื้อชาติ
และไม่เข้าใจของชาวต่างเชื้อชาติประกอบกับมาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนท าให้เกิดปัญหาขึ้นเป็น
บางส่วน แต่กระนั้นเมื่อมีกิจกรรมที่ชุมชนขอความร่วมมือหรือจัดงานในชุมชน ชาวต่างเชื้อชาติไม่ว่า
ชาวพม่า เขมร ลาว รวมทั้งคนไทยด้วยกันเกิดการร่วมมือซึ่งกันและกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ชาวต่างเชื้อชาติจะอยู่ร่วมกับคนไทยปรับตัวเองให้เข้ากับชุมชน อยู่อย่างสงบอ่อนน้อมถ่อมตนและมี
มิตรภาพที่ดีในสังคมและวัฒนธรรมชุมชนเล็กๆในจังหวัดนครสวรรค์   
 ความสัมพันธ์ของคนไทยในชุมชนมองว่าคนต่างเชื้อชาติ เป็นกลุ่มคนต่างเชื้อชาติที่มี
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก มักไปท าบุญบ่อย แม้ไม่ใช่วันพระก็มักจะไปกราบไหว้หรือท า
ความสะอาดที่วัดในชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ในการไปท าบุญนั้นการแต่งกายของชาวต่างเชื้อชาติ
จะแต่งกายงดงามตามวัฒนธรรมของเชื้อชาติตัวเอง  คนไทยในชุมชนเอราวัณมีความใกล้ชิดกับคน
ต่างเชื้อชาติ คนต่างเชื้อชาติเหล่านั้นมีลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน อีกทั้งยังเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางวัดทั้งก าลังแรงงานและพลังเงิน
เมื่อทางวัดและชุมชนมีการจัดงานบุญข้ึน คนต่างเชื้อชาติ พม่า เขมร ลาว สามารถปรับตัวให้
สามารถอยู่ในชุมชนได้ โดยการฝึกพูดและฟังภาษาไทยให้เข้าใจ การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือ
ช่วยเหลือกัน การให้ความร่วมมือกับชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การใช้แรงงานช่วยงานวัดเมื่อทางวัดมี
ความต้องการ และการใช้บริการต่างๆ จากหัวหน้าคนงานซึ่งมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในกรณีที่
ชาวต่างเชื้อชาติที่ท างานในชุมชนไม่สามารถด าเนินการเองได้ การที่คนต่างเชื้อชาติสามารถปรับตัว
มีผลต่อการลดแรงผลักดันให้พวกเขากลายเป็นคนต่างเชื้อชาติหรือชายขอบเพราะท าให้คนไทยมี
ความรู้สึกท่ีดีขึ้น แต่พวกเขามีจิตอาสาเสนอตัวเพื่อช่วยเหลือชุมชน และการะท าอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย จนคนไทยรู้สึกคุ้นเคยไม่แปลกแยกเมื่อเห็นคนต่างเชื่อชาติเข้ามาอยู่ในชุมชน สถานที่วัด เป็น
ที่พบปะ ไหว้พระ ท าบุญ หรือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ของชาวต่างเชื้อชาติในชุมชนและคนไทยในชุมชนท า
ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนใน
อาเซียนคนในชุมชนเอราวัณจังหวัดนครสวรรค์เหล่านี้ มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติด้วยกันเข้ามาอยู่
ร่วมกันในชุมชน   การเคารพและการยอมรับความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่าง สมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้าง เพ่ือยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้น และ
พยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม มีความระมัดระวังในการกระท า
และค าพูด ที่อาจน ามาซึ่งความแตกแยกขัดแย้ง ตลอดจนเคารพในหน้าที่ สิทธิเสรีภาพของกันและ
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กัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยในชุมชนควรเรียนรู้ความแตกต่าง เปิดใจให้กว้าง พร้อมรับ
สิ่งใหม่ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ภาษา ของชาวต่างเชื้อชาติที่เข้ามาอยู่ในชุมชน 
ผ่านแหล่งความรู้ที่หลากหลาย และควรศึกษา ด้วยใจที่เป็นกลาง ปราศจากอคติเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่มีคนจากหลายวัฒนธรรมมาท ากิจกรรมร่วมกัน  การที่เราอยู่
ร่วมกันมากมายหลายสังคมและวัฒนธรรมจึงเสริมสร้างหลักธรรมมาเป็นแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1) ทาน คือ การให้เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือด้วยสิ่งของทรัพย์สินเงินทอง เสียสละ 
แบ่งปัน ตลอดถึงให้ความรู้และแนะน าสั่งสอน วิชาความรู้ ช่วยด้วยทุน สิ่งของ หรือความรู้ ฝึกใจให้
รักในการให้ มากกว่าการรับ เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ยิ่งในชุมชนมี
หลากหลายเชื้อชาติแล้วถ้าทุกคนในชุมชนมีทาน เป็นการเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ
ย่อมอยู่กันอย่างสงบและสังคมในชุมชนจะอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป 
 2) ปิยวาจา คือ มีวาจาที่ดี พูดจาอ่อนหวานน่ารักพูดดีต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ใช้ค า
สุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันยิ่งในชุมชนมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายสังคมและวัฒนธรรม 
ภาษา ขนบธรรมประเพณีต่างๆยิ่งเข้ามาอยู่ร่วมกัน การพูดจาที่เป็นมิตรเป็นส่วนที่เสริมสร้ าง
ศักยภาพในการอยู่ร่วมกัน ส่งผลถึงเจ้าของถิ่นเจ้าของพ้ืนที่อย่างประเทศไทยของเรา อย่างน้อยให้
คนต่างเชื้อชาติให้รู้ว่าคนไทยที่พักอาศัยในชุมชนแห่งนี้ให้การต้อนรับดี พูดจาดีเป็นมิตรกับพวกเขา
สังคมในชุมชนก็จะยิ่งเกิดความสามัคคี 
 3) อัตถจริยา คือ การท าประโยชน์ โดยการช่วยเหลือด้วยแรงกาย และขวนขวาย
ช่วยเหลือกิจการต่างๆ บ าเพ็ญประโยชน์ ร่วมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้อ่ืน ในชุมชนมีผู้คน
มากมายหลายเชื้อชาติ เมื่อมาอยู่ร่วมกันย่อมมีปัญหา แต่ปัญหาจะน้อยลงได้ถ้าคนในชุมชนช่วยกัน
เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงจิตใจของผู้อ่ืน
แสดงความห่วงใยต่อบุคคลรอบข้าง ไม่ซ้ าเติมให้ผู้อ่ืนได้รับความทุกข์ยากมากขึ้นเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน ท าประโยชน์ร่วมกันในชุมชนอย่างสงบสุข 
 4) สมานัตตตา คือ การวางตนสม่ าเสมอ เอาตัวเสมอสมานร่วมหมู่ ร่วมมือ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ร่วมทุกข์ร่วมสุข ปฏิบัติต่อกันโดยเสมอภาคกันไม่ว่าในชุมชนที่อยู่นั้นจะมีหลายเชื้อชาติหลาย
ภาษาก็ตามแต่สิ่งหนึ่งก็คือการที่ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะเชื้อชาติใด เชื้อชาติหนึ่งแต่ว่าการปฏิบัติที่เท่า
เทียมกันทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ เป็นการเสริมสร้างความสมัคคีกันใน
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและอยู่อย่างสงบสุข 
 สรุปได้ว่า การเสริมสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนในอาเซียนนี้ การที่ใช้หลักธรรม 
หลักสังคหวัตถุ 4 มาเสริมสร้างเป็นการจัดระเบียบสังคมและวัฒนธรรมให้เกิดสันติสุขเพ่ือการอยู่
ร่วมกันได้ หลักธรรมนี้เป็นหลักท่ีเสริมสร้างการสงเคราะห์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจกันไว้ เป็นเสริมสร้างเครื่องประสานใจเหนี่ยวรั้งใจคนทุกเชื้อชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ 
และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก ความปรารถนาที่ดีต่อกัน 
 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชน
ในอาเซียนในอาเซียน 
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 จากการวิเคราะห์ปัญหาชาวต่างเชื้อชาติในชุมชนที่ผ่านมาท าให้เห็นหลายแง่หลายมุม
ของคนต่างเชื้อชาติ(พม่า เขมร ลาว) ที่มีต่อชุมชนที่ตนอยู่ ต่อคนต่างเชื้อชาติด้วยกันและต่อคนไทย
ในชุมชน ทั้งการท างานและการด ารงชีวิต มีทั้งการเผชิญปัญหา การเอาตัวรอด และการปรับตัว 
เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ในชุมชนได้ ด ารงอยู่เพ่ือวันข้างหน้าจะมีชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมที่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไร 
คนต่างเชื้อชาติที่เข้ามาท างานในชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่ ไม่ท้อต่องานหนัก ไม่เกียจคร้าน 
คนงานต่างเชื้อชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาท างานในชุมชนต่างก็ตั้งใจท างาน หวังว่าจะเก็บเงินเพ่ือน าไป
สร้างอนาคตในวันข้างหน้า การเข้ามาอยู่ในท่ามกลางผู้คนชาวไทย ท าให้คนต่างเชื้อชาติเหล่านี้ต้อง
ท าตัวเป็นคนที่เก็บตัว ไม่กล้าออกไปไหนมาไหนอย่างคนไทย เมื่อเจอคนไทยก็แสดงความอ่อนน้อม
ถ่อมตน พยายามฝึกพูดภาษาไทยเพ่ือจะได้สื่อสารกับคนไทยได้ คนต่างเชื้อชาติส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ และกล่าวได้ว่าเคร่งครัดในการนับถือศาสนามากกว่าคนไทยเสียอีก ซึ่งคนไทยในชุมชน
เมื่อได้สัมผัสกับชีวิตของพวกคนต่างเชื้อชาติเขาก็เป็นคนหนึ่งที่จากบ้านจากเมืองมาท างานแทนคน
ไทยในสาขาที่งานลักษณะดังกล่าวซึ่งคนไทยไม่นิยมท า ท าให้การประกอบอาชีพของคนไทยบางกลุ่ม
สามารถด าเนินงานต่อไปได้แต่ส าหรับคนไทยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเข้าใจและมองว่าคนต่างเชื้อชาติ
นั้นเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาแย่งงานคนไทยท า เข้ามาแย่งใช้ทรัพยากรของคนไทย และก่อปัญหาด้าน
ต่างๆให้กับสังคมไทยในชุมชน เช่น ปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาสังคม เป็นต้น การมีมุมมองที่มอง
คนต่างเชื้อชาติในมุมลบนั้นท าให้ภายในชุมชนที่มีทั้งคนไทยและคนต่างเชื้อชาติที่อาศัยอยู่รวมกัน 
ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ต่างคนต่างอยู่ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในชุมชนท าให้ปัญหานั้นๆ 
ไม่ได้รับการแก้ไขจากคนภายในชุมชนเอง แต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาซึ่งก็เป็นการ
แก้ไขปัญหาแบบชั่วคราว ไม่สามารถแก้ปัญหาให้คลี่คลายหรือหมดไปได้อย่างยั่งยืน และยังคงเหลือ
ความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจกันระหว่าคนต่างเชื้อชาติ โดยเฉพาะคนต่างเชื้อชาติท่ีมาท างานพวก
เขาประสบปัญหา ก็ยากที่แก้ไขเยียวยา เนื่องจากพวกเขาไม่มีที่พ่ึง หรือคนท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาได้  
 ดังนั้นจากการวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียน จึงใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นกระบวนการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนในชุมชนในอาเซียนทุกเชื้อชาติที่อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ 
 
5.อภิปรำยผล 
 ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียน จากข้อมูลภาคสนามบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียนการอยู่ร่วมกันระหว่างคนที่มีสัญชาติเชื้อชาติ 
ต่างกันและมีสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณี ภาษา ที่แตกต่างเมื่อมาอยู่ในสังคมเดียวกัน
ย่อมเกิดปัญหา ความเป็นวิถีชีวิตของแต่ละเชื้อชาติศาสนามีความแตกต่างกัน ซึ่งในที่นี้ชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์มีชาวต่างเชื้อชาติมาอาศัยอยู่เพ่ือประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเข้ามาอยู่มากมาย
หลากหลายประเทศ แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะประเทศ พม่า เขมร ลาว ซึ่งเข้ามาอยู่และมี
ความสัมพันธ์กับคนไทยในชุมชน 
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 ผลการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียนโดย
ภาพรวมทั้ง 4 ประเทศ คือ พม่า เขมร ลาว ไทย ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน
ในจังหวัดนครสวรรค์นั้นชาวพม่า กัมพูชา ลาว รวมทั้งคนไทย ที่เขามาท างานในจังหวัดนครสวรรค์
นั้นส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพมีความสัมพันธ์กับชุมในอาเซียน โดยเฉพาะอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปทั้งชาวพม่า กัมพูชา ลาว ไทย จะรับจ้างตามโรงงานที่เกี่ยวกับอาหารและการเกษตร โรงงาน
ท าลูกชื้น โรงสีข้าว ร้านอาหาร  ซึ่งวิถีการด าเนินชีวิตของชาวพม่า กัมพูชา ลาว ไทย กลุ่มตัวอย่าง
เหล่านี้อาศัยอยู่ชุมชนเอราวัณในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และ
บางส่วนในชนบทในต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะ  จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยพ้ืนฐานของชาว
พม่า กัมพูชา ลาว ไทย ครอบครัวหรือบรรพบุรุษประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่ว ไป อีกทั้ง
กลุ่มตัวอย่างชาวพม่า กัมพูชา ลาว ที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
เป็นตัวแปรต่อความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนในอาเซียน ชาวพม่า กัมพูชา ลาว ไทย ที่
เข้ามาท างานที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งนับได้ว่า
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งสี่ประเทศไม่แตกต่างกันมาก 
 ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนไม่ว่าจะเป็นไทย เขมร ลาว พม่า ก็
ตามทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนั้น แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันใน
ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ชาวพม่า เขมร ลาวและคนไทยต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันมีสังคม
และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน  จะมีในส่วนของภาษา และสังคม วัฒนธรรมบางอย่างที่ท าให้เกิด
ปัญหาเล็กน้อย เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากต่างเชื้อชาติและไม่ เข้าใจของชาวต่างเชื้อชาติ
ประกอบกับมาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนท าให้เกิดปัญหาขึ้นเป็นบางส่วน แต่กระนั้นเมื่อมีกิจกรรมที่
ชุมชนขอความร่วมมือหรือจัดงานในชุมชน ชาวต่างเชื้อชาติไม่ว่าชาวพม่า เขมร ลาว รวมทั้งคนไทย
ด้วยกันเกิดการร่วมมือซึ่งกันและกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ชาวต่างเชื้อชาติจะอยู่ร่วมกับคนไทย
ปรับตัวเองให้เข้ากับชุมชน อยู่อย่างสงบอ่อนน้อมถ่อมตนและมีมิตรภาพที่ดีในสังคมและวัฒนธรรม
ชุมชนเล็กๆในจังหวัดนครสวรรค์   
 ส าหรับปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนชาวต่างเชื้อชาติในชุมชนที่
ผ่านมาท าให้เห็นหลายแง่หลายมุมของคนต่างเชื้อชาติ(พม่า เขมร ลาว) ที่มีต่อชุมชนที่ตนอยู่ ต่อคน
ต่างเชื้อชาติด้วยกันและต่อคนไทยในชุมชน ทั้งการท างานและการด ารงชีวิต มีทั้งการเผชิญปัญหา 
สังคมการเอาตัวรอด และการปรับตัว เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ในชุมชนได้ ด ารงอยู่เพ่ือวันข้างหน้าจะ
มีชีวิตดี คนต่างเชื้อชาติที่เข้ามาท างานในชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่ ไม่ท้อต่องานหนัก ไม่
เกียจคร้าน คนต่างเชื้อชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาท างานในชุมชนต่างก็ตั้งใจท างาน หวังว่าจะเก็บเงินเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและครอบครัว การเข้ามาอยู่ในท่ามกลางผู้คนชาวไทย ท าให้คนต่ างเชื้อ
ชาติเหล่านี้ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของคนไทย บางรายกลายเป็นคนเก็บตัว ไม่กล้า
ออกไปไหนมาไหนอย่างคนไทย เมื่อเจอคนไทยก็แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน พยายามฝึกพูด
ภาษาไทยเพ่ือจะได้สื่อสารกับคนไทยได้เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา คนต่างเชื้อชาติส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ซึ่งคนไทยในชุมชนเมื่อได้สัมผัสกับชีวิตของพวกคนต่างเชื้อชาติเขาก็เป็นคนหนึ่งที่จากบ้านจาก
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เมืองมาท างานแทนคนไทยในสาขาที่งานลักษณะดังกล่าวซึ่งคนไทยไม่นิยมท า ท าให้การประกอบ
อาชีพของคนไทยบางกลุ่มสามารถด าเนินงานต่อไปได้แต่ส าหรับคนไทยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเข้าใจ
และมองว่าคนต่างเชื้อชาตินั้นเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาแย่งงานคนไทยท า เข้ามาแย่งใช้ทรัพยากรของคน
ไทย และก่อปัญหาด้านต่างๆให้กับสังคมไทยในชุมชน เช่น ปัญหาด้านความม่ันคง ปัญหาสังคม เป็น
ต้น การมองคนต่างเชื้อชาติในมุมลบนั้นท าให้ภายในชุมชนที่มีทั้งคนไทยและคนต่างเชื้อชาติที่อาศัย
อยู่รวมกัน ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ต่างคนต่างอยู่ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในชุมชนท าให้
ปัญหานั้นๆ ไม่ได้รับการแก้ไขจากคนภายในชุมชนเอง แต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหา
ซึ่งก็เป็นการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราว ไม่สามารถแก้ปัญหาให้คลี่คลายหรือหมดไปได้อย่างยั่งยืน 
และยังคงเหลือความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจ 
 ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนจังหวัด
นครสวรรค์การแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มากก็ตาม กระบวนการที่เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของชุมชนคือการน าหลักทางพระพุทธศาสนามา
ปฏิบัติทั้งคนที่อยู่ในชุมชนที่เป็นคนไทยและคนต่างเชื้อชาติแล้วเป็นการง่ายที่จะน าหลักธรรมเข้ามา
ในการสมัครสมานความสามัคคีเพราะคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นคนไทย พม่า เขมร ลาว ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธเมื่อน าหลักทางพระพุทธศาสนามาเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งคณะผู้วิจัยได้องค์ความรู้โดย
การใช้หลักทางพระพุทธศาสนามาเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนอาเซียน
โดยอธิบายดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐64

 คนในชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ไทย พม่า เขมร ลาว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สังคม
และวัฒนธรรมประเพณี คล้ายคลึงกันดังนั้นการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็น
กระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้คน ไทย พม่า เขมร ลาว ได้อยู่อย่างสงบ และหล่อหลอม
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีต่อกัน เกิดความเมตตาซึ่งกันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม คือ การจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันใน
สังคมและวัฒนธรรมให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนคือ
หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักแห่งการครองใจคน หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้ วิธีท าให้คนรัก หลักสังคห
วัตถุ 4 เป็นหลักสังคมสงเคราะห์ ประสานใจคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหน ไทย พม่า เขมร 
ลาว ประสานความสัมพันธ์ทางสังคม ประสานความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา
เข้าด้วยกันอย่างมีความสุข ประสานวัฒนธรรมแห่งการให้ ด้วยการแบ่งปันปัจจัย 4 เอ้ือเฟ้ือการ
เรียนรู้ และให้โอกาสมีส่วนร่วมในชุมชน กระตุ้นจิตส านึกประพฤติตนในศีลและวินัยในสังคม และ
เคารพในกฎระเบียบ ด้วยการยึดหลักปฏิบัติแนวทางเดียวกัน  การใช้ภาษาสื่อสารด้วยความเมตตา
และเข้าใจ ด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจ รับรู้ความรู้สึกด้วยหัวใจแห่งการให้ และมีวาจาแห่งความเป็น
มิตรภาพซึ่งกันและกันสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ เพราะสังคมจะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีความรัก
และปรารถนาดีซึ่งกันและกันทุกเชื้อชาติ แล้วการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนในอาเซียน ท าให้เป็นการแก้ไขการอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบของงานศึกษานี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน
ในอาเซียนในครั้งนี้ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของคนไทย พม่า เขมร ลาว ที่อยู่ในชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ ทั้งด้านสังคมการอยู่ร่วมกันวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ภาษา ประเพณี ศาสนา ของคน
หลายเชื้อชาติในชุมชนเดียวกันที่อาจก่อให้ เกิดปัญหาต่างๆหลายด้าน ปัญหาอาจมีเล็กน้อยใน
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนแต่การที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนั้นต้องมี
กระบวนการในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครั้งนี้ผู้วิจัยและคณะใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ยิ่งเป็นการประสานความสัมพันธ์ที่ง่ายแล้วท าให้ทุก
คนทุกท่านมีความสุขเพราะชาวต่างเชื้อชาติ เขมร ลาว พม่า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงเข้าใจ
และเกิดความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ชุมชนในอาเซียนในครั้งนี้ ความสัมพันธ์ของคนไทย พม่า เขมร ลาว ที่อยู่ในชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ ทั้งด้านสังคมการอยู่ร่วมกันวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ภาษา ประเพณี ศาสนา โดยใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน คือ 1.ทาน 2. ปิยะวาจา 3. อัตถจริยา 4.สมานัตต



65วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ตา หลักพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นอย่างดีให้
ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนในแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป         
 3. ข้อเสนอในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรจะท าการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง (1) ควร
ศึกษาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมโดยเข้าไปศึกษาในประเทศอ่ืนๆ ใน
อาเซียน(2) ใช้หลักพุทธศาสนาบูรณากับแนวคิดสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เข้าใจทุกประเทศในอาเซียน(3) ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมจาก
ประเทศอ่ืนๆที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่มีความคล้ายคลึงกันเลยโดยผู้วิจัยต้องหาวิธีในการเสริมสร้าง
โดยการพหุวัฒนธรรมเข้าหากันให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม 
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     พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม 

พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลี
โดยใช้บทสวดมนต์ ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒๐ รูป/คน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม  โดยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า  : นักศึกษามีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีก่อนเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ ๑๐.๗๕ และคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๕ หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๕.๒๐ และเป็นร้อยละคิด ๗๖.๐๐ 
ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษาบาลีไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ ๗๕ และ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
ค ำส ำคัญ : การพัฒนาความสามารถ, ด้านการอ่านภาษาบาลี 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study and compare Pali reading ability 
before and after class by using the chants.  The sample group selected by cluster 
random  consisted of ๒๐ people/monks of 1st year undergraduates, Bachelor of 
Education Program in Teaching English at Mahamakut Buddhist University, Isan 
Campus, Khonkaen Province in the first semester of the academic year 2016.  
Research tools include of  Lesson plan and Pali Reading Ability Test. The 
                                                           

 หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น 

 หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น 
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percentage, standard deviation and t-test which was not independent samples 
were employed to analyze data. 
 The research were found that : The students’ pretest and posttest scores 
on Pali reading ability were 10.75 or 53.75 percent and 15.20 or 76.00 percent 
respectively. The average reading ability of Pali  is not less than the standard which  
was 75% and after the study was significantly higher than before learning at the .01 
level. 
Keywords:  Development, Pali reading 
 
๑.บทน ำ  
 ภาษาบาลีน้ันเป็นภาษาดั้งเดิมที่ใช้ในสมัยพุทธกาล และอาจเรียกได้ว่าเป็นภาษาธรรม 
คือเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เทศน์โปรดพุทธบริษัททั้งหลาย และทรงอนุญาตให้ภิกษุศึกษาเล่า
เรียนพุทธพจน์ เพ่ือน าไปสั่งสอนประชาชนด้วย อีกท้ังยังเป็นภาษาที่ใช้ในการจดบันทึกพระไตรปิฎก 
(สังคายนา) ตั้งแต่ครั้งแรกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ดังมีค ากล่าวว่า  "พุทธวจน  ปาเลตีติ ปาลี"
(ภาสา) แปลโดยพยัญชนะว่า “ภาษาใดย่อมรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ เพราะเหตุนั้น ภาษานั้นชื่อว่า 
ปาลี” แปลโดยอรรถว่า “ภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ” (พระมหาฉลาด  ปริญฺญาโณ,คู่มือการ
เรียนบาลีไวยากรณ์, (กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๐), หน้า ๒.)  จึงอาจกล่าวได้ว่า  ภาษาบาลีนั้นถือ
เป็นภาษาชั้นสูงและมีความส าคัญ ดังนี้คือ  ๑.) มูลภาสา คือเป็นภาษาหลักหรือภาษาดั้งเดิมของ
เสฏฐบุคคล ๔ จ าพวก ได้แก่ อาทิกัปปิยบุคคล พรหม อัสสุตาลาปบุคคล และ พระสัมพุทธเจ้า  ๒.) 
นิติภาสา คือเป็นภาษาท่ีมีแบบแผน มีกฎไวยากรณ์ที่ดี  ๓.) สกานิรุตติ คือ เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้า
ตรัสและเป็นภาษาหลักในการประกาศพระศาสนา ๔.) อุตตมภาสา เป็นภาษาชั้นสูง  กล่าวคือ การ
ที่ภาษาบาลีจัดเป็นอุตตมภาสานั้น พระเทพเมธาจารย์ (เช้า ฐิตปญโญ) ได้ให้เหตุผลไว้ ได้แก่  ๑.) 
พระพุทธเจ้า ย่อมทรงแสดงพระพุทธพจน์ด้วยภาษาบาลี  ๒.) สังคายนาทุกครั้ง พระสังคีติกาจารย์
กระท าด้วยภาษาบาลี ๓.) การเขียนและการพิมพ์ปริยัติคันถะลงในใบลานก็ดี ท่านจารึกเป็นภาษา
บาลีส่วนตัวอักษรเป็นของชาตินั้นๆได้ เช่น ภาษาบาลีอักษรไทย เป็นต้น ๔.) พระสงฆ์ผู้น าศาสน
ภาระทั้งหลาย ย่อมเล่าเรียนปริยัติคันถะซึ่งเรียบเรียงด้วยภาษาบาลีนับตั้งแต่อยู่ในสามเณรภาวะ 
๕.) พระสงฆ์และศาสนิกชนประเทศพุทธศาสนาเถรวาท ย่อมสวดมนต์เป็นภาษาบาลีแม้จะฟังไม่รู้
เรื่องก็ไม่มีใครเบื่อหน่ายหรือรังเกียจ๑  ทั้งนี้ ภาษาบาลียังเป็นภาษาถิ่นของชาวมคธ บางครั้งจึง
เรียกว่า “มาคธีภาษา” แปลว่า ภาษาของชาวมคธ พระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาครั้งแรกแก่พระ
เจ้าพิมพิสารที่เมืองมคธนี้  และได้ใช้ภาษามคธนี้ในการประกาศศาสนา   ตลอดจนใช้จารึกค าสอน
เป็นพระไตรปิฎกตั้งแต่ครั้งแรกและตลอดมา  ทั้งนี้ แม้จะมีคติมากมายเกี่ยวกับ ภาษาบาลีว่า มี

                                                           
๑สุวิทย์ ภาณุจารี,ภำษำบำลีเพ่ือกำรค้นคว้ำพระพุทธศำสนำ,(กรุงเทพฯ: ธนาเพรส,๒๕๕๒),หน้า ๑๒-

๑๓. 
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แหล่งก าเนิดอยู่ที่ใด  แต่มีสาระที่น่าเชื่ออยู่ข้อหนึ่งคือ ภาษาบาลีในพระไตรปิฎกนั้นเป็นภาษามคธ
อย่างแน่แท้ ค าว่า "บาลี" นอกจากจะหมายถึงภาษาอันมีระเบียบแบบแผน ค านี้ยังเลือนมาจากค าว่า 
"ปาฏลี" ซึ่งหมายถึงเมืองปาฏลีบุตร เพราะฉะนั้นภาษาบาลีก็คือ ภาษาปาฏลีบุตร อันเป็นเมืองหลวง
ของแคว้นมคธต่อจากกรุงราชคฤห์นั่นเอง๒  ทั้งยังมีความเชื่อว่า ภาษาบาลีนั้น เป็นภาษาที่สืบ
เนื่องมาจากภาษาพระเวทเช่นเดียวกับภาษาสันสกฤต แต่ภาษาสันสกฤตนั้นมีผู้ศึกษามาก จึงมี
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนมากกว่าภาษาบาลีที่เป็นภาษาแบบชาวบ้านทั่วไป   อย่างไรก็ตาม  
ภาษาบาลีนี้นับว่ามีอิทธิพลและความส าคัญต่อภาษาไทยอย่างยิ่ง จึงสรุปได้ด้วยเหตุผลส าคัญ ๓ 
ประการ ได้แก่ ๑) อิทธิพลจากศาสนา เพราะประเทศไทย ชื่อว่า สุวรรณภูมิที่ได้รับอิทธิพลการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนามาจากประเทศอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อรับพระพุทธศาสนา 
ซึ่งมีภาษาบาลีในการจารึกค าสอนแล้ว ก็ท าให้ต้องศึกษาภาษาบาลีด้วย ๒) อิทธิพลจากวรรณคดี 
วรรณคดีบาลีสันสกฤตมีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่า  มีวรรณคดีหลายๆ
เร่ืองที่แต่งโดยมีเค้าเรื่องมาจากวรรณคดีบาลีสันสกฤต หรือมีแนวคิดมาจากพระพุทธศาสนา เช่น 
มหาเวสสันดรชาดก เป็นต้น ๓) อิทธิพลจากการเมือง การค้าขาย ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอ่ืนๆ 
ที่รับมาจากอินเดีย๓   นอกจากนี้ ภาษาบาลียังได้ชื่อว่า เป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ แต่คนที่ไม่
เคยเรียนบาลีมาก่อนอาจไม่เข้าใจว่า ภาษาบาลีรักษาพระพุทธพจน์ได้อย่ างไร จึงขออธิบายในข้อ
ที่ว่ารักษานั้นหมายถึง เป็นภาษาที่ใช้บันทึกพระธรรมค าสอนและพระวินัยหรือกฎหมายของคณะ
สงฆ์  ซึ่งชาวพุทธไทยสายเถรวาท เช่น ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว เขมร เป็นต้น และเป็นภาษาที่
พระพุทธเจ้าทรงใช้แสดงธรรม  ภาษาบาลีจึงเป็นภาษาของพระพุทธเจ้า ในฐานะที่พระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทเป็นนิกายในฝ่ายอนุรักษ์นิยม การอนุรักษ์พระไตรปิฎกซึ่งเป็นหนังสือประมวล
พระพุทธศาสนาเอาไว้ในรูปแบบของภาษาบาลี ซึ่งแตกต่างจากทิเบต จี น ญี่ปุ่น เป็นต้น ที่
นักปราชญ์ราชบัณฑิตในประเทศนั้นตกลงใช้หรือแปลพระธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาด้วยภาษา
ของตัวเอง และเรียกขานตนว่า นิกายมหายาน๔  
 ปัจจุบันนี้  การเรียนการสอนภาษาบาลีประสบปัญหาเนื่องด้วยเหตุ ๒ ประการก็คือ ๑) 
ภาษาบาลีเป็นภาษาตาย เพราะไม่มีใครใช้เรียนเขียนอ่านหรือพูดกันเหมือนภาษาปัจจุบัน  ๒) เรียน
ไปแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ แม้จะท่องจ าหรือศึกษาอยู่นานหลายปีเพียงใด ก็ลืมเลือนได้ เพราะไม่ได้
น าไปใช้อย่างบูรณาการ อีกทั้งการรับรองการศึกษาของทางรัฐบาลไทย  ที่ให้การเรียนภาษาบาลี
สามารถเทียบเคียงได้เพียงระดับปริญญาตรีสาขาภาษาศาสตร์เท่านั้น  และปัญหาก็ใช่จะเกิดเฉพาะ
กับภาษาบาลีเพียงเท่านี้  แต่เพราะทิศทางของการศึกษาไทย และมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง  ได้
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย คือมีการบูรณาการวิชาการทางโลก หรือสายสามัญที่สังคมให้การยอมรับมาก
                                                           

๒ เสถียร  โพธินันทะ.ประวัติศำสตร์พระพุทธศำสนำ.พิมพ์ครั้งที่ ๔,(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช-วิทยาลัย
,๒๕๔๓),หน้า ๒๘.   

๓ธนกร ชูสุขเสริม, ภำษำบำลีเพ่ือกำรค้นคว้ำเพ่ือพระพุทธศำสนำ. (ขอนแก่น: เอกสารประกอบการ
สอน. คณะมนุษยศาสตร์. มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน),๒๕๕๖ หน้า ๒. 

๔เลี่ยงเซียง,พุทธฤทธิ์พิชิตชัย,(กรุงเทพฯ. เลี่ยงเซียงการพิมพ์),๒๕๕๖ หน้า ๗. 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐70
 

 

ขึ้นเพ่ิมเข้ามา  ท าให้ค่านิยมต่อการเรียนภาษาบาลีเปลี่ยนไป  กลายเป็นสาเหตุส าคัญท าให้
การศึกษาภาษาบาลีในปัจจุบันมีจ านวนน้อยลง และค่อยๆเลือนหายไป และจากสภาพปัญหาการ
เรียนการสอนภาษาบาลีของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น จากการทดสอบก่อนการเข้าศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า การอ่านออกเสียงภาษาบาลี คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ทั้งนี้เพราะนักศึกษาที่จะ
เข้าศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีพ้ืนฐานในการอ่านภาษาบาลี 
และความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาบาลีในเกณฑ์ที่ต่ า และมีความแตกต่างด้านวิชาเอกในระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ท าให้การอ่านภาษาบาลีไม่ได้รับการ
ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งเป็นภาษาที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ในชีวิตประจ าวันเพราะสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการใช้ภาษาบาลี จึงท าให้เกณฑ์การอ่านภาษาบาลีอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า๕  เหตุผลนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนู ศรีทอง, ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และบรรจง โสดาดี (๒๕๓๙)๖ ที่ได้ศึกษา
สภาพทั่วไปของส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ 
เพ่ือหาทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแผนกธรรมและบาลี โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง การบันทึกการสังเกต และการสัมภาษณ์นักวิชาการ ๔ รูป/คน ผู้บริหารคณะสงฆ์ จ านวน 
๕ รูป ผู้บริหารและครูส านักเรียน จ านวน ๒๔ รูป และหัวหน้าส่วนราชการสที่เกี่ยวข้องเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๑ ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของส านักเรียนในเขตการปกครอง มีข้อค้นพบ 
ดังนี้คือ ๑) ด้านปัจจัยน าเข้า การศึกษาของคณะสงฆ์แผนกธรรมและบาลี ก าลังเผชิญกับสภาพ
ปัญหาการดูแลความพร้อมของสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อบรรยากาศทางวิชาการ 
จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ และที่สอบได้จ านวนลดลง ขาดแคลนครูสอนทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ ปัญหาการบริหารที่รับผิดชอบเฉพาะการวัดผลอย่างเดียว ไม่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
งบประมาณไม่เพียงพอ หลักสูตรมุ่งในแนวดิ่งมากกว่าแนวราบ และขาดความยืดหยุ่น และการ
เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาของภาครัฐในปัจจุบัน  ๒) ในด้านปัจจัยกระบวนการ กิจกรรมการ
เรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง ไม่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน เป็นต้น 
 จากความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา การเรียนวิชาภาษาบาลีดังที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิธีการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลี ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๑ เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิม
มากข้ึนโดยใช้บทสวดมนต์ ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ ๑) ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน ๒) ขั้นน าเสนอเนื้อหา ๓) ขั้นฝึกฝน ๔) ขั้นสรุปและน าไปใช้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ให้นักศึกษา
                                                           

๕มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ,รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ประจ ำปี ๒๕๕๗. ( ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. ,๒๕๕๗ 
หน้า ๑๐. 

๖ธนู ศรีทอง และคณะ กำรศึกษำแนวทำงพัฒนำส ำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนก
บำลีในเขตกำรปกครองคณะสงฆ์ ภำค ๑๑. (วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).๒๕๓๙ 
บทคัดย่อ 
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ได้พัฒนาการอ่านภาษาบาลีให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการสวดมนต์นั้น มีอานุภาพและอานิสงส์มากมายอย่างที่ 
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (๒๔๘๐) ได้เล่าว่า ในสมัยที่พักอยู่บน ดอยปะหร่อง (เชียงใหม่) กับ พระ
อาจารย์มนู ตอนเช้า เที่ยวบิณฑบาต พอให้พรเสร็จท่านได้สอนให้ชาวบ้าน กล่าวสาธุ พร้อมกันด้วย
เสียงสูง ท่าน (พระอาจารย์ม่ัน) เล่าเป็นเชิงตลกว่า มือทั้งสองข้างของเขา ชูขึ้นข้างบนเหมือนบั้งไฟ 
จะขึ้นสู่ท้องฟ้า ต่อมาวันหนึ่ง ท่านนั่งพักในส่วนที่ท าเป็นที่พักกลางวันมีเทพพวกหนึ่ง มาจาก เขา
จิตรกูฏ มาถามท่านว่า "เสียงสาธุ สาธุนั้น สาธุอะไร สะเทือนสะท้าน ทุกวันพวกเทพทั้งหลาย ได้ฟัง 
มีความสุข ไปตามๆ กัน "ท่านมาพิจารณาว่า เสียงอะไร ที่ไหน จึงระลึกได้ว่า เสียงสาธุการของ
ชาวบ้าน ตอนถวายทาน นั่นเองพอรับทราบแล้ว พวกเทพก็กล่าวว่า" เขาก็สาธุการด้วย "แล้วท า 
ประทักษิณ เวียนขวา ลากลับไป ส่วนมาก พวกเทพเขาจะท าอย่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่นจึง
พิจารณาต่อ ได้ความว่า พุทธมนต์นั้นใครจะสวดก็ตาม  ทั้งท่ีเป็นกิจวัตรของ พระสงฆ์ เช้า-เย็น หรือ 
ชาวพุทธทุกคน สวดมนต์ระลึกในใจ  ย่อมมีอานุภาพแผ่ไปได้ถึงหมื่นจักรวาล สวดออกเสียงพอฟังได้  
ก็มีอานุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาล  สวดมนต์เช้าเย็นธรรมดา มีอานุภาพแผ่ไปได้แสนโกฏิจักรวาล 
สวดเต็มเสียงสุดกู่ มีอานุภาพแผ่ไปได้อนันตจักรวาล  แม้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสามภพ และที่สุดในอเวจี
มหานรก  ก็ยังได้รับความสุขเมื่อแว่วเสียงพุทธมนต์ผ่านลงไปถึง ชั่วขณะชั่วครู่หนึ่งดีกว่าหาความสุข
ไม่ได้เลยตลอดกาล   ซึ่งสอดคล้องกับค าเทศนาของ สมเด็จพระพุฒา-จารย์ โต พรหมรังสี ได้กล่าว
ว่า  “ยังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การสวดมนต์มีประโยชน์น้อย และเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่อง 
ความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมาย เพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงาม
ความดี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าพระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่างไร พระธรรมค าสอน
ของพระองค์มีคุณอย่างไร และพระสงฆ์อรหันต์อริยะเจ้ามีคุณเช่นไร การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจน
จิตเป็นสมาธิ แล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์สูงสุดของการสวด
มนต์นั่นคือ จะท าให้ท่านเป็นผล จนส าเร็จเป็นพระอรหันต์    ที่กล่าวเช่นนี้  มีหลักฐานปรากฏใน
พระธรรมค าสอนที่ว่า โอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มี ๕ โอกาสด้วยกันคือ ๑) เมื่อฟังธรรม 
๒) เมื่อแสดงธรรม ๓) เมื่อสาธยายธรรม นั่นคือ การสวดมนต์ ๔) เมื่อตรึกตรองธรรม หรือเพ่งธรรม
อยู่ในขณะนั้น ๕) เม่ือเจริญวิปัสสนาญาณ การสวดมนต์ในตอนเช้าและในตอนเย็นเป็นประเพณีที่
ปฏิบัติกันมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธบริษัท
ทั้งหลาย ต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ โดยแบ่งเวลาเข้าเฝ้าเป็น ๒ เวลา นั่นคือ ตอนเช้าเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้า เพ่ือฟังธรรม ตอนเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือฟังธรรม การฟังธรรมเป็นการช าระล้าง
จิตใจ ที่เศร้าหมองให้หมดไปเพ่ือส าเร็จสู่มรรคผลพระนิพพาน การสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่ง
ประกอบไปด้วยองค์ทั้ง ๓ นั่น คือ ๑) กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและส ารวม ๒) ใจ มีความเคารพ
นบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย ๓) วาจา เป็นการกล่าวถ้อยค าสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐ ใน
พระคุณทั้ง ๓ พร้อมเป็นการขอขมา ในการผิดพลาดหากมีและกล่าวสักการะเทิดทูนสิ่งซึ่งสูงยิ่ง ซึ่ง
เราเรียกได้ว่าเป็นการสร้างกุศล ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดที่เดียว อาตมาภาพ ขอรับรองแก่ท่านทั้งหลาย
ว่า ถ้าหากบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าและเย็นไม่ขาดแล้ว บุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดนพระอรหันต์อย่าง
แน่นอน การสวดมนต์นี้ ควรสวดมนต์ให้มีเสียงดับพอสมควร ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่จิตตน และ
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ประโยชน์แก่จิตอ่ืน ที่ว่าประโยชน์แก่จิตตน คือ เสียงในการสวดมนต์จะกลบเสียงภายนอกไม่ให้เข้า
มารบกวนจิต ก็จะท าให้เกิดความสงบอยู่กับบทสวดมนต์นั้น ๆ ท าให้เกิดสมาธิและปัญญา เข้ามาใน
จิตใจของผู้สวด ที่ว่าประโยชน์แก่จิตอ่ืน คือ ผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังเสียงสวดมนต์จะพลอย ได้เกิดความรู้
เกิดปัญญา มีจิตสงบลึกซึ้งตามไปด้วย ผู้สวดก็เกิดกุศลไปด้วยโดยการให้ทานโดยทางเสียง เหล่า
พรหมเทพที่ชอบฟังเสียงในการสวดมนต์ มีอยู่จ านวนมาก ก็จะมาชุมนุมฟังกันอย่างมากมาย เมื่อมี
เหล่าพรหมเทพเข้ามาล้อมรอบตัวของผู้สวดอยู่เช่นนั้น ภัยอันตรายต่าง ๆ ที่ไหน  ก็ไม่สามารถกล้ า
กรายผู้สวดมนต์ได้ตลอดจนอาณาเขตและบริเวณบ้านของผู้ที่สวดมนต์ ย่อมมีเกราะแห่งเทพพรหม
และเทวดา ทั้งหลายคุ้มครองภัยอันตราย ได้อย่างดีเยี่ยม ดูก่อน ท่านเจ้าพระยาและอุบาสก 
อุบาสิกาในที่นี้ การสวดมนต์เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณเมื่อจิตมีที่พ่ึง
คือ คุณพระรัตนตรัย ความกลัวก็ดี ความสะดุ้งกลัวก็ดี และความขนพองสยองเกล้าก็ดี ภัยอันตราย
ใด ๆ ก็ดีจะไม่มีแก่ผู้สวดมนต์นั่นแล”     
 จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเปรียบเทียบว่า การสอนอ่านภาษา
บาลีโดยใช้บทสวดมนต์นั้น จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีของนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร และมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษา
บาลีโดยใช้บทสวดมนต์อยู่ในระดับใด เพ่ือจะได้น าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงการ
สอนเขียนให้ดีขึ้นต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีของนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนการอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี ๑ ที่มีต่อการสอนอ่านภาษาบาลี
โดยใช้บทสวดมนต์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
๓.วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ 
ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีวิจัย ดังนี้  
 ๓.๑.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๒ ห้อง รวม ๕๐ รูป/คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๒๐ รูป/คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Random sampling) 
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 ๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ 
 ๑. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนอ่านบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ของนักศึกษาปริญญา
ตรีชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๗ แผน ซึ่งได้ผ่านการตรวจแก้ไข ทดลองใช้ และปรับปรุงมาแล้ว มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง ๐.๖๗-๑.๐๐ 
 ๒. แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลี จ านวน ๑ ข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) เท่ากับ ๑.๐๐ ดัชนีความยากง่ายอยู่ที่ ๐.๕๐ 
มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ที่ ๐.๕๗ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๐ 
 ๓. แบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ โดยใช้การวัดตามวิธีของลิเคิร์ท มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ ๐.๖๗-๑.๐๐ ทุกข้อ 
 ๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 ๑.ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาบาลี แบบอัตนัย จ านวน ๑ ข้อ 
 ๒.ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ 
ตามข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ๓.เมื่อด าเนินการทดลองครบแผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวด
มนต์ แล้วด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๔.น าแบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ให้นักศึกษาท าหลัง
ทดลองวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือใช้ในการสรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 ๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล จากค่าคะแนนที่ทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีของ
นักศึกษาต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ดังนี้ 
 ๑.การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีของนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๖ โดยใช้คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ และศึกษา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ด้วย
การทดสอบหาค่าทีแบบกลุ่มเดียวและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีของ
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้การทดสอบที่ไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples) 
 ๒.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวด
มนต์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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๔.ผลกำรวิจัย 
 ตอนที่ ๑ ผลการศึกษาคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีของนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนด้วยการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน ผู้วิจัยได้น าผลการทดสอบของนักศึกษาเป็นรายบุคคลก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน ๑ 
ข้อ  คะแนนเต็ม ๒๒ คะแนน มาวิเคราะห์ในภาพรวมโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ก่อนเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐.๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๕ และคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 
๑๕.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๗๕  
 ตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test) ของคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวด
มนต์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ 

 
 

กำรทดสอบ x̄  S.D ร้อยละ t 
ก่อนเรียน ๑๐.๗๕ ๑.๖๕ ๕๓.๗๕ ๑๘.๑๐** หลังเรียน ๑๕.๒๐ ๑.๒๓ ๗๖.๐๐ 

 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
 จากตารางที่ ๑ พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาบาลีของนักศึกษาปริญญา
ตรีชั้นปีที่ ๑ มีค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ ๑๐.๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๕ และคะแนน
เฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเท่ากับ ๑๕.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ และเมื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
 ตอนที่ ๒  ผลการศึกษาเจตคติของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ต่อการสอนอ่านภาษา
บาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดเจตคติที่มีรายการแสดงความคิดเห็นทั้งทางบวกและทาง
ลบกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๐ ข้อ หลังจากได้ทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การ
สอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ครบทั้ง ๗ แผน ดังนี้ 
 ตารางที่ ๒ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความผลการศึกษาเจตคติ
ต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑  
 
การทดสอบ N  S.D แปลความ 
หลังเรียน ๓๘ ๓.๗๕ ๐.๐๗ ค่อนข้างด ี
 
 ตารางที่ ๒ ผลการให้ข้อมูลพบว่า หลังจากนักศึกษาได้รับการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้
บทสวดมนต์ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์เท่ากับ 
๓.๗๕ แสดงว่า นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างด ี
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 สรุปผลการวิจัย พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยภาพรวมมีเจตคติต่อการ
สอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
 
๕.อภิปรำยผล 
 จากการศึกษาผลการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้การบทสวดมนต์ ของนักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๑สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลี จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการ
เรียนอ่านภาษาบาลีของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ที่ได้รับการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวด
มนต์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ ๑๐.๗๕ คิดเป็นร้อยละ 
๕๓.๗๕ และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๑๕.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสถิติที่ตั้งเอาไว้ ทั้งนี้
อาจเอามาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก การสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ช่วยพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านได้ดี  เพราะการสอนอ่านภาษาบาลี โดยใช้บทสวดมนต์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ และเป็นการสอนที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านการอ่าน เห็นได้จากการ
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาทุกรูป/คนได้มีส่วนร่วม ทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการ
เรียน และได้เรียนรู้ร่วมกัน การสอนอ่านมีล าดับจากง่ายไปหายากสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปมา
ได้ ซึ่งเป็นการล าดับการเรียนรู้ตามกระบวนการคิดของผู้เรียน  เริ่มจากการวางแผนและเตรียม เป็น
กิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพ่ือที่อาจารย์จะได้หาเนื้อเพ่ือที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาที่นักศึกษาควรจะ
รู้และได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและใช้ใ นการสวดมนต์ใน
ชีวิตประจ าวันกับครอบครัว อาจารย์และเพ่ือนๆ ขั้นท าความเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอนป้อน เป็นการให้ตัว
ป้อนทางภาษาแก่นักศึกษาทั้งนี้เป็นตัวอย่างที่แท้จริงในชีวิตจริงและตัวบทสวดมนต์ที่อาจารย์
เลือกใช้ในห้องเรียน อาจารย์แสดงบทบาทเป็นผู้ให้ข้อมูลและนักศึกษามีหน้าที่ในการฟัง สังเกตและ
เลียนแบบ ขั้นกิจกรรมเพ่ือความเข้าใจและฝึก เป็นการฝึกตัวภาษาในสถานการณ์เดียวกันกับ
อาจารย์ที่น าเสนอในข้ันท าความเข้าในสิ่งที่ผู้สอนป้อน ทั้งนี้เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาของ
นักเรียน และนักเรียนมีหน้าที่ในการฝึกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นผล ต้อง
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถด้านการอ่านในการท าใบงานในเรื่องที่สอน ทั้งนี้
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้การอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ว่องไว และเกิดสมาธิ ใน
ชั่วโมงก่อนๆ และในชั่วโมงที่ก าลังเรียน หรือท าแบบฝึกหัดที่อาจารย์มอบหมายตามขึ้นตอนโดย
อาจารย์จะคอยเป็นผู้ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาในการอ่านออกเสียงศัพท์และการอ่าน
ประโยค ขั้นประเมินผลเป็นขั้นที่ครูคอยสังเกตการณ์อ่าน การตอบค าถามและการร่วมกิจกรรม เกม 
ที่ครูได้จัดท าขึ้น เพ่ือสังเกตการณ์อ่านการตอบค าถามรวมไปถึงพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน และเพ่ือส่งผลให้นักเรียนกระตือรือร้น ความมั่นใจ และสามารถพัฒนาความสามารถด้าน
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การอ่านภาษาบาลีได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของประยูร ช่ำงกำร๗ ได้ศึกษา การพัฒนา
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่องฐานกรณ์วิชาภาษาบาลี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเนื้อหาในวิชาดังกล่าว 
ค่อนข้างยากส าหรับนักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเป็นนักเรียนที่จบ
มาจากโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งไม่มีพ้ืนฐานในการเรียนภาษบาลีมา
ก่อน เป็นเหตุให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การศึกษาค้นคว้าครั้ง
นี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนส าเร็จรูป เรื่องฐานกรณ์ 
วิชาภาษาบาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพ ๘๑.๐๐/๘๕.๒๕ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้ง
ไว้ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ ร้อยละ ๗๕ ดังนั้น ครู นักการศึกษา ควรน าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง
ฐานกรณ์ วิชาภาษาบาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้กิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประการที่สอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์นั้น
เป็นกระบวนการจัดการสอนที่ท าโดยให้ผู้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอน โดยเริ่มจาก ๑) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
อาจารย์แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ทบทวนเนื้อหา เช่น สัมพุทเธ , นะโมการอัฏฐะกะ, ขันธปริตต
สูตร, กรณียเมตตสูตร และมังคลสูตร การจัดกิจกรรมการอ่านนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม 
ตื่นเต้น และสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และยังสอดคล้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้รับนั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ใช้ใน
การเรียนการสอนภาษาบาลีในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความมั่นใจในการอ่านภาษา
บาลี ๒) ข้ันน าเสนอ อาจารย์ได้อธิบายว่าในชั่วโมงนั้นเราจะเรียนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร ก่อนที่จะให้
ศึกษาเนื้อหา โดยอาจารย์จะคอยสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและตื่นเต้นในการเรียน
การสอน จากนั้นจึงน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะสอนนั้นๆ ผ่านเครื่องโปรเจกเตอร์ อธิบายให้
นักศึกษาฟังเกี่ยวกับเนื้อหา ก่อนน าอ่านออกเสียง และหลังจากนั้นให้นักศึกษาได้ฝึกอ่านเป็นล าดับ
ต่อไป ๓) ขั้นฝึกปฏิบัติ อาจารย์แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มโดยให้คละความสามารถ แล้วพาอ่าน
ออกเสียงบทสวดมนต์ โดยอาจารย์จะแสดงบทสวดมนต์ให้ศึกษาดูบนจอโปรเจกเตอร์ หลังจากนั้น
พานักศึกษาอ่านออกเสียงบทสวดมนต์ตามล าดับจนครบทุกกลุ่ม ๔) ขั้นการอ่าน อาจารย์ให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาอ่านบทสวดมนต์ให้เพ่ือนฟังหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม โดยให้อาจารย์เป็นผู้
สังเกต ให้ค าปรึกษาและคอยให้ค าแนะน าอยู่ห่างๆ และให้นักศึกษาเป็นผู้ใช้ความสามารถของ
ตนเองให้ได้มากที่สุด ๕) ขั้นสรุป อาจารย์และนักศึกษาช่วยกันทบทวนการอ่านและความรู้ที่
นักศึกษาได้รับในชั่วโมงท่ีเรียนนั้นๆ  
 ๒. เจตคติของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บทสวด
มนต์ พบว่า อยู่ในระดับค่อนข้างดี สังเกตได้จากพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน และผลการประเมินแบบวัดเจตคติของนักศึกษาเหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะ 

                                                           
๗ประยูร ช่างการ,การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องฐานกรณ์วิชาภาษาบาลีช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ . 

วิทยำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๗. บทคัดย่อ 
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 การสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ความน่าสนใจ เพราะท าให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตัวเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จากการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างการเรียนการสอน นักศึกษามีความสนุกสนาน โดยเฉพาะขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
นักศึกษาเกิดความสนใจ และอยากจะเรียนเพราะมีสื่อประกอบการสอนที่ชัดเจน ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ และรู้สึกว่า ภาษาบาลีไม่อยากจนเกินไป เพราะเนื้อหาที่จะน ามาสอนเป็นเนื้อหาง่ายๆ 
เห็นได้จากขั้นน าเสนอ เนื้อหาที่ใช้จะเริ่มจากง่ายไปหายาก  ส่งผลให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการ
สอนดังกล่าว ทั้งนี้นักศึกษายังได้ฝึกฝนตัวเอง ในขั้นการฝึก ซึ่งอาจามีแบบฝึกที่แจกให้เป็นรายบุคคล 
ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียน และยอมรับความสามารถของตนในขั้นน าความรู้
ไปใช้ และข้ันสรุป ซึ่งท าให้นักเรียนได้พบว่า ตนควรจะพัฒนาการอ่านต่อไปได้อย่างไร และจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดเจตคติ พบว่า นักศึกษามีเจตคติอยู่ในระดับค่อนข้างดี 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑. ข้อเสนอแนะส ำหรับผลวิจัยน ำไปใช้ 
 ๑.การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีเป็นงานวิจัยที่ต้องใช้
การวางแผนที่ดีและเนื้อหาของแบบทดสอบควรจะสอดคล้องกับหลักสูตรเพ่ือให้ได้แบบทดสอบที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับนักศึกษาและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
 ๒.ด้านประสิทธิภาพของแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการอ่านของ
นักศึกษาที่สูงขึ้นหลังจากการเรียนการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ และวัดด้วย
แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อาจ
น าไปใช้ประกอบการสอนปกติหรือใช้ในการสอนซ่อมเสริม 
 ๓.ผู้สอนควรสร้างแบบทดสอบความสามารถที่เหมาะสมจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ดีจะ
ช่วยลดความตรึงเครียดแก่นักเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ๖.๒. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑.ควรจัดให้มีการบูรณาการหลักสูตรในการสอนการอ่านภาษาบาลีส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 ๒.ควรเพิ่มหัวข้อการอ่านให้มากกว่าเดิมเพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ครบหลักการอ่าน 
 ๓.ควรมีการเพ่ิมสื่ออ่ืนเพ่ิมเติมเช่นสื่อวีดีโอหรือ เว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจที่จะท ากิจกรรมการอ่านที่ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึน 
 
๗. กิตติกรรมประกำศ 
 ขออนุโมทนาขอบคุณ ท่านอาจารย์มหาวิรุธ วิโรจโน ประธานที่ปรึกษาโครงการและ
คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้กรุณาช่วยตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงงานวิจัยได้มีความสมบูรณ์และส าเร็จ
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ลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานทุก
ท่านที่สนับสนุนในการท าการวิจัยในครั้งนี้ 
 
 

บรรณำนุกรม 
 ๑.หนังสือทั่วไป 
ธนกร ชูสุขเสริม. ภาษาบาลีเพ่ือการค้นคว้าเพ่ือพระพุทธศาสนา. ขอนแก่น: เอกสารประกอบการ

สอน. คณะมนุษยศาสตร์. มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน.๒๕๕๖ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ประจ ำปี ๒๕๕๗. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน.๒๕๕๘. 

 ,หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ (๕ ปี). ขอนแก่น:คณะ
ศึกษาสาสตร์ ภาควิชาวิชาการศึกษา. มหามกุฏราชวิทายลัย วิทยาเขตอีสาน.๒๕๕๔ 

เลี่ยงเซียง.พุทธฤทธิ์พิชิตชัย. กรุงเทพฯ. เลี่ยงเซียงการพิมพ์.๒๕๕๖ 
สุวิทย์ ภาณุจารี.ภำษำบำลีเพื่อกำรค้นคว้ำพระพุทธศำสนำ. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.๒๕๕๒ 
เสถียร  โพธินันทะ.ประวัติศำสตร์พระพุทธศำสนำ.พิมพ์ครั้งที่ ๔,กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช-

วิทยาลัย. ๒๕๔๓ 
 ๒.วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 
ธนู ศรีทอง และคณะ ,การศึกษาแนวทางพัฒนาส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนก

บาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑.รำยงำนวิจัย.สถาบันวิจัย-พุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ 

ประยูร ช่างการ.การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องฐานกรณ์วิชาภาษาบาลีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑. 
วิทยำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๒๕๔๗ 
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ภาวะผู้น าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบล  
ในในอ าเภออ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

SSttrraatteeggiicc  LLeeaaddeerrsshhiipp  ooff  CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  ooff  SSuubbddiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiivvee  
OOrrggaanniizzaattiioonnss  iinn  CChhaaiibbaaddaann  DDiissttrriicctt,,  LLooppbbuurrii  PPrroovviinnccee  

 
ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง 
จรินทร์  สวนแก้ว 

กมลพร กัลยาณมิตร 
สุทิน  นพเกตุ  

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี   ๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี ต่อภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายยกองค์การบริหารส่วนต าบลใน อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  จ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   และ๓. เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  
 ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
ชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๙๗ คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้ความถี่  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบาดาล  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
อายุต่ ากว่า ๔๐ ปี ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป  มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ ากว่า ๕ ปี 
 ๒.ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบาดาล   จังหวัด
ลพบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = ๓.๘๐) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน  บุคลากรสังกัดองค์การ
                                                           

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุรี 
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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บริหารส่วนต าบลเห็นว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับมาก
ทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้านผู้น าแบบเผด็จการ  ( x  = ๓.๙๘) ด้าน
ผู้น าแบบประชาธิปไตย ( x  = ๓.๙๐) และด้านผู้น าแบบเสรีนิยม ( x  = ๓.๕๓) 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was 1) to study the strategic leadership of 
subdistrict administrative organizations in Chaibadan district, Lopburi province  2) to 
compare the opinions of personnel of sub-district administrative organizations in 
Chaibadan district, Lopburi province, by sex, age, education, type of person  3) to 
study the recommendations of sub-district administrative organizations’personnel 
on strategic leadership, the 197 questionnaire was used as a tool. Baseline data 
were analyzed using percentage, mean ( x ) and standard deviation (SD) and 
hypothesis testing using t-test. 
 The research found that ; 
 1. Personnel under subdistrict administration organizations in Chaibadan 
district, mostly female under 40 years old, type of employee hired by mission / 
general staff, the duration of work is less than 5 years. 
 2. Strategic leadership of  chief executive of subdistrict administrative 
organizations in Chaibadan district, Lopburi  province, overall, it was at a high level ( 
x = 3.80), personnel under subdistrict administration organizations was at a high 
level in all aspects, ranging from descending leaders to dictators ( x = 3.98), 
democratic leaders ( x = 3.90) and liberal leaders     ( x = 3.53) 
Keywords :  strategic leadership  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง  ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะใช้
อิทธิพลหรือจูงใจบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติภารกิจส่วนรวมให้ส าเร็จด้วยความเต็มใจ (วรวิทย์  รังสรรค์
สวัสดิ์ . ๒๕๔๑ : ๘) ซึ่งความหมายต่างๆ  เหล่านี้นักวิชาการได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้น ากับผู้ตามภายใต้วัตถุประสงค์ของความส าเร็จขององค์การ   ความส าเร็จขององค์การต่างๆ จึง 
เป็นผลมาจากการบริหารของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้น าที่ต้องมีกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
การตัดสินใจที่ดี มีความสามารถในการจูงใจให้ผู้ตามได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่  ให้
ค าแนะน าแก่ผู้ตามในการปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องและชัดเจน   อีกทั้งยังสามารถบริหารความขัดแย้ง
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ภายในองค์การให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  สามารถแก้ไขข้อพิพาทในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์. ๒๕๕๐ : ๑๑๖)  ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานที่ท าและทัศนคติเชิงบวก
ต่อตัวผู้บริหารหรือผู้น า จากการศึกษาของเอลตัน   เมโย (Elton Mayo)และคณะที่ Western 
Electric Company ในปี ค.ศ. ๑๙๒๗-๑๙๓๒ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการท างานสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนงานได้โดยความพึงพอใจจะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ (สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์. ๒๕๔๘ : ๒๐๔) และในความเชื่อของคอตเตอร์ นักทฤษฎี
ด้านภาวะผู้น าเห็นว่า ผู้น าในยุคปัจจุบันต้องเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ จ าเป็นจะต้องรู้ทั้งการน าและการ
บริหารเพราะต่างก็มีความส าคัญต่อองค์การ  (สุเทพ  พงษ์ศรีวัฒน์.  ๒๕๕๒ : ๒๓)  ดังนั้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตามภายใต้วัตถุประสงค์ของความส าเร็จขององค์การ   จึง
ประกอบด้วยภาวะผู้น าของผู้บริหารและความพึงพอใจของพนักงานซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะ
ผลักดันให้พนักงานเกิดความพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกองค์การรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณและถ่าย
โอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถด าเนินการให้บริการสาธารณะ
ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีโดยมีผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนเป็นผู้ก าหนดแนวนโยบายและด าเนินการน านโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ขั้นตอนการกระจายอ านาจจึงเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบนพ้ืนฐาน
ของการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตัวเองได้และสามารถตัดสินปัญหาได้ด้วยตัวเองเพ่ือ
ประโยชน์ของท้องถิ่นและยังก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นการก ากับดูแล
ต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องเหมาะสมกับรูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๒๘๒)  เช่น  องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
 องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล อ า เภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ได้ส่งเสริม
ประชาธิปไตยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเลือกบุคคลเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท าหน้าที่เป็นผู้น าท้องถิ่นในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น     การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่าย
ปฏิบัติงานจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสมัครสมานสามัคคี  มีความขัดแย้งในระดับ
ที่เหมาะสม (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์.๒๕๕๐ : ๑๑๖)  โดยใช้ภาวะความเป็นผู้น าในการบริหารที่
จะต้องมีความรู้สึกไวต่อการรับรู้อิทธิพลของผลที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้วย  
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 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
เป็นหน่วยงานที่ต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็ว   ดังนั้น  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์จะสามารถน าพาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรมของนักบริหารเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในด้านการบริหารการพัฒนาและการปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ต้องใช้ความเป็นผู้น าที่ดีในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้แสดงพลังความรู้ความสามารถออกมาอย่าง
เต็มที่  อีกทั้งสร้างส านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพ่ือขจัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร   เพราะคุณสมบัติเฉพาะตัวของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
สร้างความศรัทธาให้กับประชาชนในพ้ืนที่และได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา  และร่วมกัน
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนใน
พ้ืนที ่
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัย
บาดาล  จังหวัดลพบุรี  
 ๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลชัยใน 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี ต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายยกองค์การบริหารส่วนต าบลใน   
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี   จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 ๓. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัย
บาดาล  จังหวัดลพบุรี ต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีเพศ  อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของ
บุคลากร  และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอชัยบาดาลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  หมายถึง  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   จ านวน ๑๐ แห่งจ านวน ๔๐๓ คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  หมายถึง  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  จ านวน ๑๐ แห่งจ านวน ๑๙๗ คนได้มาโดยการเปิดตารางส าเร็จรูป
ของ  Krejcie and Mogan 
 ๓. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 
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 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 
 ตัวแปรตามประกอบด้วย ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  หมายถึง  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  จ านวน ๑๐ แห่งจ านวน ๔๐๓ คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  หมายถึง  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  จ านวน ๑๐ แห่ง จ านวน ๑๙๗ คน ได้มาโดยการเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของ  Krejcie and Mogan   
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ได้แก่  ความถี่   ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ๑. บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การส่วนต าบล  จ าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ผลปรากฏดังนี้ 
 ๒.๑ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน (p > .๐๕) 
 ๒.๒ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน (p > .๐๕) 
 ๒.๓ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน (p > .๐๕) 
 ๒.๔ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประเภทแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน (p > .๐๕) 
 ๒.๕ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน (p > .๐๕ 
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 ๓. สรุปข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า
บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  ด้านผู้น าแบบเผด็จการ : นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ควรปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาแบบรวมอ านาจไว้ที่ผู้น า และไม่ควรถือ
อ านาจให้คุณให้โทษผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดเวลา  ด้านผู้น าแบบประชาธิปไตย : นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควรเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา   
ด้านผู้น าแบบเสรีนิยม  :  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควรให้อิสระในการท างานและควรเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอ านาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
 
อภิปรายผล 
 ๑. บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่  ผู้น าแบบเผด็จการผู้น าแบบประชาธิปไตยและผู้น าแบบเสรีนิยมเมื่อพิจารณาด้าน
ผู้น าแบบเผด็จการซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = ๓.๙๘) เป็นรายข้อ ปรากฏว่าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ๓ 
ล าดับแรกเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่  นายกอบต.ใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดในการแก้ไขข้อพิพาท ( 
x  = ๔.๒๕) ผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับความไว้วางใจเมื่อปฏิบัติตามค าสั่ง ( x  = ๔.๑๑) นายก
อบต.ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยมาตรการที่เฉียบขาด ( x = ๔.๐๓) นั่นแสดงให้เห็นว่าบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการผู้น าที่มีความเด็ดขาดในการแก้ปัญหากล้าคิดกล้าตัดสินใจ
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความรวดเร็วสอดคล้องกับ  จันถา  เชิดชูชัย (๒๕๕๗ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดเลย พบว่าภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดเลย อยู่ในระดับมาก  หมายถึง  ภาวะ
ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่   การสร้าง
แรงบันดาลใจ  การสร้างบารมี  การค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล  และการกระตุ้นเชาว์ปัญญา  
ส่วนภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับมาก  เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านการให้รางวัล
ตามสถานการณ์และด้านการบริหารแบบวางเฉย 
 ๒. บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน   สอดคล้องกับรัดดา  สุขนิยม  
(๒๕๕๗ : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในงานต่อแบบภาวะผู้น า : กรณีศึกษากรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อแบบภาวะผู้น าไม่แตกต่างกันนั่น  หมายถึง  บุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งเพศหญิงและเพศชายต่างก็ต้องการผู้น าที่มีความเข้มแข็ง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ยึดถือระเบียบ
กฎหมายเป็นหลัก สามารถแก้ไขปัญหาในองค์การได้ด้วยความรวดเร็ว 
 ๓. บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับประชุม  ดอนกระ
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โทก(๒๕๕๖ :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผู้น าของข้าราชการต ารวจภูธร
ภาค ๔ พบว่าปัจจัยด้านอายุไม่มีผลต่อรูปแบบภาวะผู้น าของข้าราชการต ารวจแต่อย่างใด   
แตกต่างจากรัดดา  สุขนิยม  (๒๕๕๗ : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในงานต่อแบบภาวะ
ผู้น า : กรณีศึกษากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการผู้บังคับบัญชา  ที่มีแบบภาวะผู้น าที่แตกต่างกันโดยผู้ที่มีอายุ ๓๐-
๔๕ ปีต้องการผู้น าแบบปล่อยตามสบายแบบทีมงานและแบบเดินสายกลางมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย
กว่า ๓๐ ปีเนื่องจากบุคลากรสังกัดกรมการศาสนาจะมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี จึงมีความต้องการที่จะมี
ผู้น าที่มีลักษณะการน าที่มีความเข้มแข็งกล้าคิดกล้าตัดสินใจ 
 ๔. บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน   แตกต่างจากประชุม  
ดอนกระโทก (๒๕๕๖ :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผู้น าของข้าราชการ
ต ารวจภูธรภาค ๔ พบว่าปัจจัยด้านอายุไม่มีผลต่อรูปแบบภาวะผู้น าของข้าราชการต ารวจแต่อย่างใด 
 ๕. บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความแตกต่างกันด้านประเภทบุคลากรมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกันแตกต่างจาก
รัดดา  สุขนิยม  (๒๕๕๗ : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในงานต่อแบบภาวะผู้น า : 
กรณีศึกษากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ระดับต าแหน่งแตกต่างกันมีความต้องการแบบภาวะผู้น าแตกต่างกันโดยผู้ใต้บังคับบัญชาระดับกลาง
มีความต้องการผู้น าแบบยึดค าสั่งมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาระดับสูง  
 ๖. บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน แตกต่าง
จากรัดดา  สุขนิยม  (๒๕๕๗ : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในงานต่อแบบภาวะผู้น า : 
กรณีศึกษากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย   พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความเห็นต่อภาวะผู้น าต่างกันทุกแบบโดยระยะเวลา
ปฏิบัติงานต่ ากว่า ๕ ปี และมากกว่า ๑๑ ปี ต้องการผู้น าแบบสโมสรและแบบเดินสายกลางมากที่สุด 
ระยะเวลา ๕-๑๐ ปีต้องการผู้บังคับบัญชาแบบยึดค าสั่งมากที่สุด  
 ๗. บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  หมายถึง  ด้านผู้น าแบบเผด็จการ คือ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ควรปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาแบบรวมอ านาจไว้ที่ผู้น าและไม่ควรถือ
อ านาจให้คุณให้โทษผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดเวลา   ด้านผู้น าแบบประชาธิปไตย  คือ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควรเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา    
ด้านผู้น าแบบเสรีนิยม  คือ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควรให้อิสระในการท างานและควรเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอ านาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ๑) ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ควรปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาแบบรวมอ านาจไว้ที่
ผู้น าถืออ านาจให้คุณให้โทษผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดเวลาและไม่ควรถือการตัดสินใจของตัวเองเป็น
หลัก 
 ๒. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควรเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาใช้
เหตุผลในการแก้ไขปัญหาและพิจารณาความดีความชอบตามหลักเกณฑ์ 
 ๓. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควรให้อิสระในการท างานเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีอ านาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและพูดจากับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยถ้อยค า
ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย 
 ๒)  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๒. ควรศึกษาแนวทางการน าไปสู่ความเป็นองค์กรต้นแบบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พุทธศาสนา” 
ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ข้อคือ ๑) ศึกษาสิ่งแวดล้อมทั่วไปในคัมภีร์พุทธศาสนา ๒) ศึกษาการ
บริหารสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พุทธศาสนา ๓) ประโยชน์ของการบริหาร
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พุทธศาสนา 
 ผลการวิจัยพบว่า ความหมายของสิ่งแวดล้อม หมายถึง ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ซึ่งใน
คัมภีร์พุทธศาสนา เรียกว่า บริวาร หรือ บริขาร ประเภทของสิ่งแวดล้อม ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา                  
แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๒ ประเภท คือ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ กับ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น แนวคิดพระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม ปรากฏทั้งในพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก โดย
มุ่งเน้นให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งป่าไม้ ภูเขา ต้นไม้ ประเด็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมพบว่า 
สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ในฐานะเป็นเสนาสนะวัด ที่อยู่อาศัย อาหาร เภสัช ของภิกษุ ประเด็นปัญหา
ระบบนิเวศพบว่า ปัญหาระบบนิเวศในสมัยพุทธกาลเป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ  มีการเทเศษอาหาร
บิณฑบาตตามโคนต้นไม้ การปัสสาวะ-อุจจาระ ลงในน้ าสาธารณะเป็นต้น ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวกับเสนาสนะ พบว่ามีการก าหนดเขตพุทธาวาส เขตธรรมาวาส และเขตอ่ืนๆ คือ สถานที่อยู่
อาศัยของภิกษุณี ศิษย์วัด และศาลาการเปรียญ 
 ประเด็นประโยชน์ของการบริหารสิ่งแวดล้อมพบว่าการวางแผนการบริหารสิ่งแวดล้อม 
พระพุทธเจ้าทรงวางแผนการบริหารสิ่งแวดล้อมด้วยการบัญญัติวินัยไว้เป็นแบบแผนในการบริหาร
สิ่งแวดล้อม  การบริหารสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับเสนาสนะ  พบว่ามีการแบ่งแยกบุคคลให้ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนประเด็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ 
พบว่าทรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนให้ปลูกป่า รักษาน้ า และดิน ประโยชน์ของการ

                                                 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บริหารสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ พบว่ามี ๔ ประการ ได้แก่ ประโยชน์ด้านสัปปายะ ๗ 
ประโยชน์ด้านทัศนียะ ประโยชน์ด้านรมณียะ และประโยชน์ด้านปสาทนียะ 
 

ABSTRACT 
 The title is an administration on residential environment in Buddhism   
Canonical Texts. A researcher has set of three objectives, they are, 1) to study of an 
environment in Buddhism Canonical Texts, 2) to study of an administration on 
residential environment in Buddhism Canonical Texts, and 3) the advantage of an 
administration on residential environment in Buddhism Canonical Texts. 
 The result of research found that the study to answer the objectives of 
research, the researcher had studied the documents and presented the research 
respectively, and it could be concluded the result of research and suggestion as 
follows:- 
 From the study of documents on environment in Buddhism Canonical 
Texts was found that the term of environment means the nature around us in 
Buddhist Texts is called followers or requisites. The environments in Buddhist 
Scriptures are divided into two kinds, e.g., environment is happened by nature and 
environment is happened by human’s creation.   
 The study of an administration on residential environment in Buddhism 
Canonical Texts was found that the concept of Buddhist environment has appeared 
in Vinayapitaka and Suttantapitaka, it emphasized the conservation the 
environment such as forest, mountain, trees, etc. The main point of environment 
was found that the environment is benefit as the resident of temple, food, 
medicines for Buddhist monks. The ecology problem was found that in the 
Buddha’s time, the ecology is not much problem, there get rid of food scraps on 
the tree’s root, urinate and feces in the pool. The point of the residential 
environment was found that there is fix the Buddha’s place, Dhamma’s place, and 
others places which are the place or resident of nuns, monastery boys, and 
Buddhist Hall.  
 The advantage of an administration on residential environment was found 
that the planning of environmental administration by the Buddha, He had laid 
down Vinaya for the environmental administration. The residential environment 
administration was found that there is separation the personnel to do for 
environmental administration clearly. The point of the conservation of residential 
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environment was found that the Buddha conserved an environment by plant the 
tree, preserved river and earth. The advantage of an administration on residential 
environment was found that there are three points of advantage, e.g., beautiful, 
joyful, and faithful.  
 
๑.บทน ำ 
 การศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาผู้วิจัย
ต้องการศึกษารวบรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ เนื่องจาก
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต และมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม มนุษย์เรามี
ความสามารถ ในการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีขึ้นมาเองตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นมาโดยฝีมือ
ของมนุษย์ซึ่งมนุษย์มีความสามารถแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่มี
ประโยชน์ หรือเป็นด้านสร้างสรรค์ หรือท าลายล้าง สิ่งต่างๆที่มีอยู่เองตามธรรมชาติหรือสร้างขึ้น
ใหม่จะเห็นได้ว่ามนุษย์มีการบริหารสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นเองโดยฝีมือ
มนุษย์มาตั้งแต่ยุคของการก าเนิดโลก มนุษย์ก็ว่าได้ ดังจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ตั้งแต่สิ่งเล็กๆจนถึงสิ่งใหญ่ๆ มนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ไม่ได้มีความแตกต่างหรือเหนือกว่า
สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนแต่ประการใดถ้าคิดว่าทุกชีวิตเป็นสิ่งแวดล้อมในโลกนี้ เพราะสิ่งแวดล้อมนั้น ถ้า
ปราศจากสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมก็ยังคงมีสภาพอยู่ได้ดังเดิมซึ่งแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เมื่อ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปสภาพความเป็นอยู่หรือการด ารงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่
หากจะกล่าวถึงหลักธรรมค าสั่งสอนตามพุทธศาสนาได้กล่าวว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากตัวมนุษย์
หรือเรียกอีกสิ่งหนึ่งว่าความโลภ กิเลส ตันหา ความอยากได้ อยากมี ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งท าให้
สภาพแวดล้อมต่างๆตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้  
 อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาสิ่งแวดล้อมแบ่งได้เป็น ๒ประเภท  
 ๑) สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองซึ่งมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ทางใดก็
ทางหนึ่งได้แก่ ดิน น้ าป่าไม้สัตว์ มนุษย์ได้น าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ มาตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ในแง่ของความเป็นอยู่ระบบครอบครัวจนถึง ระบบเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการ
ผลิตซึ่งนับวันสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติก็จะได้ลดน้อยหรือเสื่อมโทรม บางอย่างก็ได้หมดไป
แล้ว การใช้จึงต้องใช้ด้วยความประหยัดและไม่สิ้นเปลืองโดยปล่าวประโยชน์ การน ามาใช้ต้อง
ค านึงถึงการอนุรักษ์พร้อมกัน การด าเนินชีวิตของมนุษย์ย่อมมีการเกี่ยวข้องกับการน า
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อมมา ใช้ เ กี่ ย วข้ อ งกับการ เป็ นอยู่ ห รื อการแปรรู ป
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้เมื่อประชากรมนุษย์เ พ่ิมมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติ ก็ถูกใช้มากยิ่งขึ้นทรัพยากรธรรมชาติในโลกซึ่งมีอยู่จ ากัดก็ถูกใช้มากจนเกิน
ก าลังการผลิตของธรรมชาติก็ท าให้เกิดปัญหาในระบบธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดและมนุษย์ด้วย ดังนั้นเราจึงต้องมีการบริหารสิ่งแวดล้อมที่มีขึ้นเองตามธรรมชาติให้
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เป็นไปอย่างสมดุลและเพียงพอต่อความต้องการในการด ารงชีวิตอยู่ ของมนุษย์ มนุษย์เราจ าเป็นต้อง
พ่ึงสิ่งแวดล้อมในเรื่องของปัจจัย๔ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค มา
ตั้งแต่สมัยเริ่มมีมนุษย์โลกเกิดข้ึน ตั้งแต่สมัยมนุษย์ยุคหินจนถึงยุคปัจจุบันก็ได้อาศัยปัจจัย ๔ ที่กล่าว
มาแล้ว และมีการพัฒนาการน ามาใช้ในเรื่องของปัจจัย๔  มาจนถึงปัจจุบันในการศึกษาค้นคว้าใน
กรณีนี้คือปัจจัย๔ กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัยเป็นหลักและมีมาตลอดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
เบื้องต้น 
 ๒) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับชีวิตมนุษย์สิ่งหนึ่ง 
เช่นเดียวกับ ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่พระสงฆ์จะต้องทราบเมื่อเข้าสู่สังคมพระสงฆ์เป็นข้อหนึ่ง ใน
นิสัย๔อย่าง คือการเป็นสมาชิกของพระสงฆ์อาศัยเสนาสนะ เมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ทรง
อนุญาตให้เสนาสนะแก่พระภิกษุสงฆ์ หรืออาศัยอยู่ในที่เป็นสิ่งก่อสร้าง พระสงฆ์จะต้องอาศัยอยู่ตาม
ป่า๑เช่น โคนต้นไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง และล้อมฟาง  มาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้
ทรงอนุญาต ให้มีการสร้างที่อยู่อาศัย โดยครั้งก่อนที่ พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่เวฬุวันเขต
กรุงราชคฤห์ ครั้งนั้นได้มีเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์คนหนึ่ง มองเห็นพระสงฆ์เดินออกมาจากที่อาศัย
ด้วยอาการสงบส ารวม หน้าเลื่อมใส ปรารถนาสร้างที่อยู่ถวายพระสงฆ์ซึ่งในสมัยแรกอนุญาตให้
พระสงฆ์อยู่อาศัยในวิหาร เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้นและถ้ า ต่อมา อนาถบิณฑิกะเศรษฐี
ชาวเมืองสาวัตถี ซื้อสวนของเจ้าเชตต์สร้างพระวิหารเชตวัน ได้สร้างวิหาร หลายหลัง ปรับบริเวณ
พ้ืนที่ สร้างซุ้มประตู ศาลาหอฉัน โรงไฟ โรงเก็บอาหาร วัจกุฏี ที่เดินจงกรม ขุดบ่อน้ าศาลาเรือนไฟ 
ขุดสระโบกขรณี และมณฑป  ในพระเชตวันมหาวิหาร๒ ดังจะเห็นได้ว่า ทรงอนุญาตให้สร้าง
เสนาสนะ และมีการสร้างสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งแวดล้อมโดยรอบ                       
 ดั งนั้ น  การศึ กษาพระพุทธศาสนากับการบริหารสิ่ งแวดล้อมที่ เ กี่ ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา เป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับระบบนิเวศของมนุษย์ 
พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้คุณค่าของธรรมชาติมากที่สุด เพราะพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมที่เป็นอุดมธรรม ทรง
รู้ แจ้งด้วยดี ถึงธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเจริญและความเสื่อมแห่งโลกมนุษย์ พระองค์ได้ทรงทราบ
ถึงการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายว่าขึ้นอยู่กับธรรมชาติคือระบบสิ่งแวดล้อม หากระบบ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่สูญเสียไปเมื่อไรชีวิตของมนุษย์และสัตว์ก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้เช่นกัน 
ธรรมชาติสามารถอยู่ได้โดยไม่อาศัยมนุษย์ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้หากปราศจากธรรมชาติ เหตุนี้
เองที่ท าให้พระองค์ทรงรู้จักระบบสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงมีหลักธรรมค าสอนที่มีอยู่ในพระตรีปิฎก
ลายหัวข้อที่ตรัสไว้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์ ได้ส านึกใน
คุณและเห็นความส าคัญของธรรมชาติ จะได้ช่วยรักษาเพ่ือที่มนุษย์จะได้มีแหล่งปัจจัย ๔ ไว้ใช้อย่าง
พอเพียงตลอดไปอย่างยั่งยืน หากเปรียบพระบัญญัติเป็นเหมือนกับรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ

                                                 
๑ วิ.จู.(ไทย) ๗/๘๘. 

            ๒ วิ.จู.(ไทย) ๗/๘๘,๙๑. 
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ที่ใช้เป็นกฎหมายกันในปัจจุบัน ก็เท่ากับว่า พระพุทธศาสนามีกฎหมายที่ใช้คุ้ มครองอนุรักษ์
ทรัพยากรมาแล้วมากกว่า ๒๕๕๘ ปี๓๔ 
 พระสงฆ์ในฐานะผู้ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยปัจจัยในการด าเนินชีวิต
เพ่ือปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และปฏิบัติศาสนกิจตามหน้าที่ของพระสงฆ์ในแต่ละวันจ าเป็นต้องมี
ส่วนในการอาศัยประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของปัจจัย ๔ได้แก่ 
เครื่องนุ่งห่มอาหารบิณฑบาต ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของพระสงฆ์ที่
มีมาในคัมภีร์พุทธศาสนาดังกล่าวจะเห็นได้จากคัมภีร์พระไตรปิฎก  
 การที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยส าหรับเป็นกฎหมายข้อบังคับส าหรับพระสงฆ์นั้น
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรักษาความเป็นระเบียบดีงามและความสามัคคีของพระสงฆ์และเป็นแบบแผนข้อ
ปฏิบัติส าหรับพระสงฆ์และเป็นการควบคุมความประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในขณะเดียวกัน ก็เพ่ือการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะอย่างมีคุณค่าและความหมายกับสิ่งแวดล้อมด้วย 
 จุดส าคัญอีกประการหนึ่งของพระวินัย จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์มีเมตตาต่อสิ่งที่อยู่รอบด้าน 
พระสงฆ์จะเบียดเบียนสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ได้ ดังเห็นได้จากบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสงฆ์ ขุดดิน ห้าม
ตัดต้นไม้ ห้ามถ่ายอุจจาระและถ่ายปัสสาวะลงในน้ า เป็นต้นทุกข้อก็ล้วนแต่  มุ่งเน้นการให้
ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมทั้งสิ้นเป็นการมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับโลกอย่างถูกต้อง            
 จากการวางหลักการปฏิบัติไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะค้นคว้าว่า
บทบัญญัติหรือสิกขาบทใดที่ได้เสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม และสิกขาบทดั งกล่าวจะมี
ส่วนเกื้อหนุนต่อการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างไร รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการยกเอา
รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไร  ความสอดคล้องระหว่าง
พุทธวิธีการบริหารสิ่งแวดล้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี หลักการปฏิบัติดังกล่ าวข้างต้นนั้นมี
ความสอดคล้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด เป็นการศึกษาถึงหลักการ 
วิธีการ แนวทางและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ ตลอดจนถึงการปฏิบัติที่คาดว่าจะมีต่อสภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นการศึกษา  ผู้วิจัยได้ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้ ๓ ข้อ คื ๑) ศึกษาสิ่งแวดล้อมทั่วไปในคัมภีร์พุทธศาสนา ๒) ศึกษาการบริหาร
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พุทธศาสนา ๓) ประโยชน์ของการบริหารสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พุทธศาสนา  ส าหรับการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ สามารถสรุปผลของการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะได้ดังนี้  
 
๒.วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

                                                 
๓ มั่น เสือสูงเนิน, พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา,(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๒),  หน้า ๑-๒. 
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 ๒.๑ เพ่ือศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท  
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พุทธ
ศาสนาเถรวาท  
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาประโยชน์ของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะใน
คัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
 
๓.วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่พระ
ไตรปิฏก อรรถกถา ฏีกาอนุฎีกา และ ปกรณ์วิเสส 
 ๒. ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
หนังสื่อต ารา เอกสารที่เป็นงานเขียน และวิจัยอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 ๓. ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาด้วยการวิเคราะห์ ตีความ รวบรวม เรียบเรียง น าเสนอผล
ของการวิจัยด้านเอกสาร 
 ๔. น าข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารมาประมวล และสรุปผลของการวิจัย 
 
๔.ผลกำรวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพบว่า ความหมายของ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ซึ่งในคัมภีร์พุทธศาสนา เรียกว่า บริวาร หรือ บริขาร 
ประเภทของสิ่งแวดล้อม ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๒ ประเภท คือ 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กับ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อมคือป่า สิ่งแวดล้อมคือถ้ า  สิ่งแวดล้อมคือต้นไม้ สิ่งแวดล้อมคือน้ า สิ่งแวดล้อมคือสัตว์ 
สิ่งแวดล้อมคือดิน สิ่งแวดล้อมคือไฟ   
 สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ กุฎิ อาคาร ศาลา วัดหรืออาราม วิหาร อุทยาน 
 สิ่งแวดล้อมคือป่า ได้แก่ ป่าที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เช่น ป่าอิติปตนมฤคทาย
วัน เมืองพาราณสี  ป่าอันธวัน เมืองสาวัตถี  ป่าโคสิงคสาลวัน หมู่บ้านนาทิกะ  ป่าเภสกฉาวัน ภัคค
ชนบท  ป่ามหาวัน เมืองกบิลพัสดุ์  ป่าไผ่เวฬุวัน เมืองราชคฤห์  ป่าสุภควัน เมืองอุกกัฏธา  ป่าอัมพ
วัน เมืองราชคฤห์  ป่าอามลกิวัน หมู่บ้านจตุคามป่ากรรนกัตถลมิคทายวัน  เมืองอุทัญญา  
 สิ่งแวดล้อม คือ ถ้ า ได้แก่ ถ้ าอินทสาละเขาเวทิยก เมืองราชคฤห์ เหวทิ้งโจร  ถ้ า
สัตตบรรณคูหา ข้างภูเขาเวภารบรรพต. เมืองราชคฤห์ เงื้อมเขาสัปปโสณทิกณสีตวัน เมืองราชคฤห์  
ภูเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์ ถ้ าสุรขาตา เขาคิชฌกูฏเมืองราชคฤห์  ภูเขาอิสิคิลิ เมืองราชคฤห์  
ภูเขาอินทกูฏ เมืองราชคฤห์ 
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 สิ่งแวดล้อม คือ ต้นไม้  จากการศึกษาพบว่ามีต้นไม้เป็นจ านวนมากที่ปรากฏอยู่โดยรอบ
เสนาสนะที่ส าคัญในที่นี้จะเสนอตัวอย่างเพียง ๘ ต้น ได้แก่ ต้นปาริฉัตตก์, ต้นพหุปุตตนิโครธ , ต้น
พระศรีมหาโพธิ , ต้นพระศรีมหาโพธิ, ต้นต้นมุจจลินทร์,  ต้นราชยตนะ, ต้นสาละ ต้นอชปานิโครธ 
 สิ่งแวดล้อม คือ น้ า ได้แก่ แม่น้ าสายต่างๆ ในชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า และถูกบันทึกลงในพระพุทธประวัติ ที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนา 
คือ  สมิกาฬา  กกุธานที คงคา คันธกะ โคธารวรี จัมปา  นัมมทา เนรัญชรา ปัญจมหานที ปัญจมหา
นที ภาคะรถี มหี  ยมุนา โรหิณี วัคคุมุทา สรภู สัลลวตี สินธุ โสน หิรัญวดี  อจิรวดี อโนมา อสิคนี 
 สิ่งแวดล้อม คือ สัตว์ พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ทุกชนิด 
 สิ่งแวดล้อม คือ ดิน พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ขุดดิน 
 สิ่งแวดล้อม คือ ไฟ พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ภิกษุจุดไฟเล่น 
 สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อาคาร อาราม ศาลา อุทยาน วิหาร  
 ประเด็นส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวกับเสนาสนะ พบว่า มีการก าหนดเขตพุทธาวาส เขตธรรมา
วาส และเขตอ่ืนๆ คือ สถานที่อยู่อาศัยของภิกษุณี ศิษย์วัดและศาลาการเปรียญ 
 การบริหารสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเสนาสนะในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พบว่าแนวคิด
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม ปรากฏทั้งในพระวินัยปิฎก และ พระสุตตันตปิฎก ในพระวินัยปิฎก
พบว่าในการพิจารณาในปัจจัย ๔ พระองค์สอนให้พิจารณาปัจจัย ๔ ได้แก่ จีวร  บิณฑบาต 
เสนาสนะ คิลานเภสัช ในเสขียวัตรทรงห้ามไม่ให้ภิกษุถ่ายอุจจาระ ปัสสวะ ลงในน้ าและของเขียว
เป็นต้น 
 จากการศึกษาข้อมูลการบริหารสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเสนาสนะในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
พบว่าแนวคิดพระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม ปรากฏทั้งในพระวินัยปิฎก และ พระสุตตันตปิฎก โดย
มุ่งเน้นให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งป่าไม้ ภูเขา ต้นไม้ ประเด็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมพบว่า 
สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ในภาชนะเป็นเสนาสนะวัด ที่อยู่ อาศัย อาหาร เภสัช ของภิกษุ ประเด็น
ปัญหาระบบนิเวศพบว่า ปัญหาระบบนิเวศในสมัยพุทธกาลเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆ  มีการเทเศษ
อาหารบิณฑบาตตามโคนต้นไม้ การปัสสวะ อุจจาระ ลงในน้ าสาธารณะเป็นต้น ประเด็นสิ่งแวดล้อม
ที่เก่ียวกับเสนาสนะ พบว่า มีการก าหนดเขตพุทธาวาส เขตธรรมาวาส และเขตอ่ืนๆ คือ สถานที่อยู่
อาศัยของภิกษุณี ศิษย์วัดและศาลาการเปรียญ  ประเด็นการวางแผนการบริหารสิ่งแวดล้อม  
พระพุทธเจ้าทรงวางแผนการบริหารสิ่งแวดล้อมด้วยการบัญญัติวินัยไว้เป็นแบบแผนในการบริหาร
สิ่งแวดล้อม  จากการศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ  พบว่า  มีการแบ่งแยก
บุคคลให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน  ได้แก่ เจ้าหน้าที่แจกภัตตาหาร (ภัต
ตุทเทสกะ) เจ้าหน้าที่ปูลาดเสนาสนะ (เสนาสนปัญญาปกะ)  เจ้าหน้าที่แบ่งเสนาสนะ (เสนาสนคา
หาปกะ)  เจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง (ภัณฑาคาริกะ)  เจ้าหน้าที่รับผ้า(จีวรปฏิคคาหกะ)  เจ้าหน้าที่
แจกผ้า (จีวรภาชกะ)  เจ้าหน้าที่แจกข้าวต้ม (ยาคุภาชกะ)  เจ้าหน้าที่แจกผลไม้ (ผลภัณฑาคาริกะ)  
เจ้าหน้าที่แจกของขบฉัน (ขัชชกภาชกะ)  เจ้าหน้าที่แจกของเล็กน้อย (อัปปมัตตกวิสัชชกะ)  
เจ้าหน้าที่แจกผ้าสาฎก(สาฏิกคาหากปะ)  เจ้าหน้าที่แจกบาตร(ปัตตคาหาปกะ)  เจ้าหน้าที่จัดส่งคน
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วัด(เดินสาส์น)(อารามเปสกะ)  เจ้าหน้าที่ผู้ใช้สามเณร(สามเณรเปสกะ)  เจ้าหน้าที่ท างาน (นวกัมมิ
กะ)  เจ้าหน้าที่อ านวยการก่อสร้างหรือควบคุมการก่อสร้าง(นวกัมมทายก) เป็นต้น ประเด็นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ พบว่า  ทรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนให้
ปลูกป่า  รักษาน้ า  และดิน   
 จากการศึกษาข้อมูลในบทนี้  จึงสรุปได้ว่า  ประเด็นประโยชน์ด้านสัปปายะพบว่า  การ 
บริหารสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อ สัปปายะ ๗ ได้แก่ อาวาสสัปปายะ (ที่อยู่อาศัย) คือ ที่อยู่ซึ่ง
เหมาะสมกัน โคจรสัปปายะ คือ  แหล่งอาหาร ที่เที่ยวบัณฑบาตรที่เหมาะดี ภัสสสัปปายะ คือ การ
พูดคุยที่เหมาะกัน ปุคคลสัปปกายะ คือ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน โภชนสัปปายะ คือ อาหารที่เหมาะ
กัน เช่น ถูกกับร่างกาย อุตุสัปปายะ คือ ดินฟ้าอากาศ ธรรมชาติที่แวดล้อมที่เหมาะสมกัน เช่น ไม่
หนาวเกินไม่ร้อนไป อิริยาบถสัปปายะ คือ อิริยาบถที่เหมาะสม เช่นการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ  
หรือ การเคลื่อนไหวต่างๆ 
 ประโยชน์ด้านทัศนียะ คือ ท าให้เสนาสนะเหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรมเกิดความงดงามสบาย
ตาแก่ผู้พบเห็น ท าให้เสนาสนะมาสกปรก 
 ประโยชน์ด้านรมณียะสถาน ท าให้เกิดความรื่นรมย์ เหมาะส าหรับการพักผ่อนส่งเสริมท าให้เกิด
ความสงบจิตของผู้ปฎิบัติธรรม ท าให้จิตสงบได้เร็วยิ่งขึ้น 
 ประโยชน์ด้านปสาสนียะ คือ เสนาสนะเป็นที่ตั้ง แห่งความเลื่อมใสศรัทรา ซึ่งเกณฑ์วัด
ประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ท าให้ผู้มีศรัทรา เลื่อมใส เป็นอย่างดี และจะท าให้ผู้ที่เลื่อมใสแล้ว
เลื่อมใสยิ่งขึ้นแล้วช่วยกันสร้างเสนาสนะไว้ในพระพุทธศาสนา ท าให้พระพุทธศาสนา เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป 
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รติบดี  สิทธิปัญญา 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า ศึกษา
รูปแบบการสื่อสารการตลาดและศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานีใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ผลิต
สินค้า OTOP จ านวน ๑๖ คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง น ามาวิเคราะห์เนื้อหา และการ
วิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลโดยอาศัยแบบสอบถาม สอบถามผู้จ าหน่ายและผู้ซื้อสินค้า จ านวน
ทั้งหมด ๒๓๐ คน ผู้ซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ มาจาก
การแนะน าและบอกต่อ จากบุคคลอ่ืนมากที่สุด ส่วนสื่อที่ เข้าถึงผู้มาใช้บริการมากที่สุด คือ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แผ่นพับ และการบอกต่อจากคนที่เคยซื้อสินค้า 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้า OTOP สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า จากการ
น าเสนอผ่านสื่อ เช่นวิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และสื่อบุคคลหรือ
พนักงาน กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ได้แก่ สินค้า ราคา สถานที่จัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดอ่ืน ๆ เช่น ลดราคา ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ผู้ที่ซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้า ตราสินค้า มาจากการแนะน าและบอกต่อจากบุคคลอ่ืนที่เคยซื้อมากที่สุด ส่วนสื่อที่
เข้าถึงผู้ซื้อสินค้า OTOP ในจังหวัดอุทัยธานี มากที่สุด คือ สื่อทางวิทยุกระจายเสียง และสื่อบุคคล 
และมีผลต่อการเลือกซื้อ นอกจากนี้ส่วนใหญ่มองว่าภาพลักษณ์ของสินค้า OTOP ไม่ค่อยโดดเด่น
เท่าที่ควรเนื่องจาก การผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง รูปแบบของสินค้ายังไม่มีการพัฒนาให้เป็นมาตรฐาน การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่มีการปรับปรุงให้มีความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์ไม่
ครอบคลุมเท่าที่ควรเนื่องด้วยข้อจ ากัดของการสื่อสารรูปแบบของการสื่อสารการเข้าถึงสารของ
ผู้บริโภค และการกระจายสินค้าในจังหวัดเพียงอย่างเดียวเป็นส่วนใหญ่ท าให้ผู้บริโภครู้จักน้อย จาก
การสอบถามผู้ซื้อและใช้สินค้า OTOP ส่วนใหญ่ให้ค าตอบว่าดี มีประโยชน์  ตรงกับความต้องการ 
หาซื้อได้ง่ายเพราะมีการผลิตอยู่ในชุมชน และจ าหน่ายอยู่ใกล้บ้านหรือที่ท างาน ช่วงเวลาที่ซื้อก็จะ
เป็นตอนเช้า โดยภาพรวมจากการสอบถามผู้ซื้อสินค้า OTOP มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
                                                        

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ยกเว้นความเหมาะสมด้านราคา สินค้า OTOP บางชนิดมีราคาค่อนข้างสูงเช่น ผ้าทอ และสินค้าที่มี
ต้นทุนวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน  

 
Abstract 

 To study the process of creating a brand image. Study patterns of 
communication, marketing analysis and study of OTOP products in the province of 
Uthai Thani. This research used two methods: qualitative research study, which 
collected data from documents and in-depth interviews with the producers of 
OTOP, 16 of which have been selected by model. The content analysis and 
quantitative research Data collected by questionnaire For suppliers and buyers of 
all 230 people who buy OTOP products mainly receive information about products 
and services. From the introduction and Tell. Someone most. The media access to 
the services most radio and television, leaflets and word of mouth from people 
who have previously purchased. 
 The research found that. OTOP products manufacturer and the image of 
the product. Presented through the media Such as radio, print, Internet and 
personal media, such as Facebook or line staff. Strategic Marketing Communications 
and Product Distribution. Marketing promotions and other discounts such as buy 
one get one free. Most people who buy OTOP goods received information about a 
brand from the introduction and tell someone who bought the most. The media 
reach buyers in Uthai Thani OTOP products, most radio and broadcast media, the 
media and influence buying. In addition, most viewed image of OTOP products less 
prominent as they should due. Discrete manufacturing. The format of the product 
has developed into a standard. Packaging design to improve the reliability of 
consumers. PR is not comprehensive as it should be because of the limitations of 
the communication modes of communication reach of the consumer. And 
distribution in the province, mostly alone, making consumers less known. Inquiries 
from buyers and OTOP products mostly to answer that is beneficial needs. Easy to 
find because it is produced in the community. And distribution near home or work. 
During the time of purchase, it will be morning. Overall inquiries from buyers, OTOP 
satisfaction at the high level. Except for the right price, OTOP some relatively high 
price of goods such as textiles and raw material costs and a complex manufacturing 
process. 
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๑.บทน ำ 
 โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เป็นโครงการพัฒนาประเทศเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของวิสัยทัศน์รวมภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรู้เท่าทันโลก โดยมีเป้าหมายเพ่ือรักษาดุล
ภาพทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการที่ดีและลดความยากจน (กรมพัฒนา
ชุมชน, ๒๕๔๕ : ๑) ในปัจจุบันพบว่า สินค้า OTOP มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนท าให้ผลผลิต
ล้นตลาดการส่งเสริมให้ชาวบ้านผลิตนั้นง่าย แต่ให้ขายได้ขายดีนั้นยาก ขายได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่วันนี้
ผู้ผลิตสินค้าต่างก็ลดก าลังการผลิตและมีอีกหลายกลุ่มเลิกผลิตไป ปัญหาส าคัญของ  OTOP เป็น
ปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง คือ ตั้งโจทย์ผิด คิดจะท าอะไรทีก็ตั้งค าถามว่าท าอย่างไร มีเทคนิควิธีการ
อะไรดี ๆ มีสูตรส าเร็จอะไรบ้าง ท าอย่างไรจึงจะท าได้เยอะ ๆ เพ่ือจะได้ขายมาก ๆ ปัญหาของชุมชน
วันนี้เป็นปัญหาวิธีคิด ไม่ใช่วิธีท า ไปบอกไปสอนชาวบ้านท าอะไรก็ท าได้ท าเป็นหมด ชาวบ้านถูก
สอนให้สนใจแต่เพียงว่า "ท าอย่างไร" ไม่ได้เริ่มต้นด้วยค าถามว่า "ท าไปท าไม" ถูกท าให้คิดเอาง่าย ๆ 
ว่า ท าแล้วรวย แต่พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็ไม่มีหน่วยงานเข้ามารับทราบและช่วยแก้ปัญหาที่เป็น
รูปธรรม สินค้า OTOP ในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายอย่าง การส่งเสริมงานขายไม่มี ไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิตมากกว่าที่จะหาจุดลงตัว
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาผสมผสานกับเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับสินค้า
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขณะที่ต้นทุนในการผลิตปัจจุบันสูงซึ่งมาจากหลายปัจจัย 
การขนส่งปรับราคา ค่าจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น วัตถุดิบภายในประเทศ ผลผลิตน้อยลงจากปัญหาภัย
ธรรมชาติ สินค้า OTOP ผู้ผลิตขาดทักษะความช านาญด้านการตลาดในต่างประเทศ เนื่องจากการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจอยู่ในวงจ ากัด นอกจากนี้รูปแบบสินค้าไทยขาดความ
หลากหลาย และไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ เนื่องจากผู้ผลิตขาดการพัฒนาด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งการผลิตสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามที่ผู้บริโภคต้องการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจจึงมีความส าคัญในการสร้างค่านิยมและท า
ให้สินค้าผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสินค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศด้านส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจ าหน่ายด้านเงินทุนและเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน 
ด้านการส่งเสริมให้สามารถด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ได้แก่ การส ารวจ
ข้อมูลสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการเพื่อการยกระดับการผลิตและพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยี 
 การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าและบริการด้วยข้อความที่แสดงถึงความตั้งใจในการผลิต
สินค้าและบริการ เพ่ือต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อสินค้าและบริการมี
ภาพลักษณ์ดี ภาพลักษณ์นั้นก็จะเข้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นภาพลักษณ์
สินค้าและบริการ คือ ภาพในสมองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนเรา ภาพลักษณ์เมื่อ
เกิดขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก  เพราะการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ต้องไปกระทบความคิด  
ความเชื่อ  ทัศนคติ  ค่านิยม  และพฤติกรรมเดิมของบุคคล การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า
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ประเภทต่าง ๆ ผ่านทางสื่อหลัก เช่นสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา
ติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ มีจุดประสงค์หลักอย่างเดียวกัน คือ  ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายซื้อและใช้
สินค้าของตนเอง ดังนั้นสื่อโฆษณาต่าง ๆ จึงมีลักษณะที่มีเนื้อหาที่เข้มข้น  มุ่งตรงสู่จุดเด่นที่เป็นจุด
ขายของสินค้าให้แน่นอนชัดเจนมากที่สุด  เพราะการโฆษณามีเวลาที่จ ากัด  และมีช่วงระยะเวลาใน
การโฆษณาสั้น ด้วยการจ ากัดพ้ืนที่ และระยะเวลาจึงต้องน าเทคนิคในการน าเสนอที่หลากหลายเพ่ือ
โน้มน้าวใจให้คนมาซ้ือและใช้สินค้าและบริการของตน  ซึ่งกลยุทธ์ในการโฆษณาท่ีสั้นกระชับ เป็นรูป
ประโยคง่ายๆ ไม่ซับซ้อน  กินใจ หรือเป็นค าขวัญที่จ าได้ง่าย เพ่ือให้เกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยน
การบริโภคตามสื่อที่ผู้ผลิตได้ผลิต  
 ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้า OTOP เพ่ือเป็นการสร้างค่านิยมและโน้มน้าวใจให้บุคคลนั้นสนใจในผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
โดยผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ ป้าย
โฆษณาสินค้าไม่ใช่เพียงแต่ ภาพ เสียง ตัวหนังสือ  ที่น่าสนใจเท่านั้น สื่อโฆษณาเหล่านี้ได้สะท้อนให้
เห็นถึงคุณสมบัติของตัวสินค้า อีกด้วย จึงนับได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการท าการศึกษาวิจัย
เป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการศึกษากระบวนการสร้างภาพลักษณ์ (ตรา
สินค้า) และการสื่อสารการตลาดสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งการศึกษาดังกล่าวคาดว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ผลิตสินค้า OTOP 
ผู้บริโภคสินค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะสามารถน าข้อมูลจากการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้
ต่อไป  
 
๒. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานี 
 ๒.๒ เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดของสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานี 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานี  
 
๓. ระเบียบวิธีวิจัย 
 ๑.วิธีกำรศึกษำวิจัย 
 ๑.๑ การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
หรือหลักฐานต่าง ๆ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยให้ผู้ผลิตสินค้า 
OTOP  จังหวัดอุทัยธานี เป็นพ้ืนที่เป้าหมายตอบค าถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการกระบวนการสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด    
 ๑.๒ การวิจัยจากกลุ่มส ารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้า OTOP ที่ตอบค าถามตามแบบสอบถาม ซึ่ง
เกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจที่มีต่อ
การจ าหน่ายสินค้า OTOP ในจังหวัดอุทัยธานี โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องเหมาะสม  



99วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

 ๒.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำย การวิจัยครั้งนี้ ได้จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้    
 ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยผู้ผลิต
สินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานี (ชุมชน,อุตสาหกรรม,ครัวเรือน) เลือกแบบเจาะจงจากผู้ผลิตที่
ประสบความส าเร็จ จ านวน ๑๖ คน     
 ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ซื้อ
สินค้า OTOP และร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียนกับพาณิชย์จังหวัด ในเขตจังหวัด
อุทัยธานี จ านวน ๒๓๐ คน 
 ๓.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 ๑. แบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ตอนที่ ๑ ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ จ านวน ๕ ข้อ ตอนที่ ๒ ข้อมูลการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ และ
พฤติกรรมการซื้อสินค้า OTOP ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจที่มีต่อสินค้า OTOP    
 ๒. แบบหรือแนวทางการสัมภาษณ์ (Interview guideline) จะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) ซึ่งเน้นที่การทดสอบสมมติฐานและการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้
แบบสอบถาม   
 
๔.ผลกำรวิจัย 
 ส่วนที่ ๑ ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ     
 แนวคิดด้านกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดสินค้า 
OTOP ในจังหวัดอุทัยธานี        
 จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ คุณทองลี้ ภูมิพล ประธานศูนย์ผ้าทอพ้ืนบ้าน
เมืองบ้านผาทั่ง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสินค้า OTOP เป็นสินค้าที่เกิดขึ้นโดยการรวมตัวกัน
ของคนในชุมชน ช่วยกันผลิตสินค้าข้ึนมาเพ่ือที่จะใช้ในครัวเรือนหรือจ าหน่ายเพ่ือหารายได้ใช้จ่ายใน
ครอบครัว เป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจ าหน่ายในท้องถิ่นแต่ละต าบล สร้างความเจริญ
แก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรื อจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ 
สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น แนวคิดในการผลิตสินค้าเพ่ือต้องการให้ชุมชนในกลุ่มมี
สินค้าที่ดีมีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพตรงใจตลาดและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าจน
สามารถน าส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ ต้องคิดค้นวางแผนท าลวดลายใหม่ๆ ประยุคให้ทันสมัย 
เข้าสู่อาเซียนเพ่ือไม่ให้ตกกระแส ตรงกับความต้องการทุกเพศทุกวัย นิยมซื้อเป็นของฝาก การ
โฆษณาขายเป็นทางพาณิชย์ องค์การชุมชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านวัฒนธรรมเข้า
มามีส่วนช่วยในการโฆษณาสินค้า OTOP ของชุมชน และโฆษณาทางปากต่อปากจากนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน ในอดีตมีการโฆษณาทางวิทยุแต่ในปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้า
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มามีบทบาทในการโฆษณามากขึ้น ได้ซื้อขายกันทางเฟสบุ๊คก็มี แล้วก็มีรายการทีวีเข้ามาถ่ายท าใน
ชุมชน ท าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีการออกบูธ แสดงในงานเทศกาลต่างๆ จะมีการโปรโมทให้
ในงานส่วนใหญ่สินค้าจะเป็นลายโบราณ มีกระเป๋า ย่าม ผ้าถุง ช่วงนี้จะขายได้ดี มีการประกวดชนะ
ระดับประเทศหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการเลี้ยงไหมเองตามฤดูกาล จากการศึกษาเอกสารและ
การสัมภาษณ์ คุณคณิศรา  โกวิท ผู้ผลิตปลาร้าทรงเครื่อง บ้านสวนลูกแชมป์  เป็นธุรกิจใน
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวบริหารกันเอง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในอดีตมีไม่มากนัก มีเพียง
การบอกต่อกันปากต่อปาก แต่ในปัจจุบันมีการโฆษณาสินค้าในหนังสือพิมพ์และวิทยุของจังหวัด 
เพ่ือให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่ในปัจจุบันมีการซื้อขายและโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตด้วย 
เริ่มมีแนวคิดที่จะท าแพ็คเกจแบบใหม่ให้ทันสมัย เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า
มากยิ่งขึ้น และจะท าการส่งออกขายยังต่างประเทศ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจ าซื้อเพ่ือ
บริโภค เป็นของฝาก และจ าหน่าย ซึ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดียวกันออกจ าหน่ายเป็น
จ านวนมาก ท าให้ช่วงหลังขายได้ก าไรน้อยลงจากเดิมมาก มีการแข่งขันกันมากขึ้น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างจึงเป็นแนวทางท่ีดีที่จะท าให้ภาพลักษณ์สินค้าเป็นที่รู้จัก และต้องการของ
ผู้บริโภค 
 ในส่วนนี้จะสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาดสินค้า OTOP ในจังหวัดอุทัยธานี ผ่านการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยสรุปได้ว่า
สินค้าเกิดขึ้นโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน ช่วยกันผลิตสินค้าขึ้นมาเพ่ือที่จะใช้ในครัวเรือนหรือ
จ าหน่ายเพ่ือหารายได้ใช้จ่ายในครอบครัว เป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจ าหน่ายใน
ท้องถิ่นแต่ละต าบล สร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แนวคิดในการผลิตสินค้าเพ่ือต้องการให้ชุมชนในกลุ่มมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพ 
มีเอกลักษณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพตรงใจตลาดและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าจนสามารถน าส่งออกไป
ขายยังต่างประเทศได้ มีการคิดค้นวางแผนออกแบบบรรจุภัณฑ์และสินค้าที่มีลวดลายใหม่ๆ 
ประยุกต์ให้ทันสมัย เพ่ือกระจายสู่ผู้บริโภคในกลุ่มอาเซียนเพ่ือไม่ให้ตกกระแส ตรงกับความต้องการ
ทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่จะนิยมซื้อเป็นของฝาก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในอดีตมีไม่มากนัก มีเพียง
การบอกต่อกันปากต่อปาก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ จึงเป็นแนวทางที่ดีที่จะท าให้
ภาพลักษณ์สินค้าเป็นที่รู้จัก และต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 ส่วนที่ ๒ ผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๒๓๐ คน ลักษณะส่วนบุคคลที่เป็นกลุ่มประชากร
เป้าหมายตามแบบแบบส ารวจ ผู้ซื้อและใช้สินค้า OTOP ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อย
ละ ๖๐) มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๒๕ ปี จ านวน ๘๑ คน (ร้อยละ ๓๕.๒) รองลงมาได้แก่ อายุ ๒๐ ปี 
หรือต่ ากว่า จ านวน ๕๗ คน (ร้อยละ ๒๔.๘) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๒๖ คน 
(ร้อยละ ๕๔.๘) รองลงมาได้แก่ ต่ ากว่าอนุปริญญา/ปวช. จ านวน ๖๒ คน (ร้อยละ ๒๗.๐) มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๓.๙) 
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 ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเพ่ือบริโภค (ร้อยละ ๒๐.๙) ประเภทที่นิยมซื้อจะเป็นข้าวเกรียบ (ร้อย
ละ ๔๔.๘) รองลงมาคือกล้วยตาก (ร้อยละ ๓๙.๑) ซื้อสินค้าช่วงเช้า (ร้อยละ ๓๕.๒) รองลงมาคือ
ช่วงกลางวัน (ร้อยละ ๒๘.๓) จะซื้อสินค้าวันจันทร์-วันศุกร์ (ร้อยละ ๔๓.๙) ซื้อ๑ครั้งต่อสัปดาห์ 
(ร้อยละ ๕๓) ระยะเวลาที่ซื้อสินค้าน้อยกว่า ๑ เดือน (ร้อยละ ๓๘.๗) ซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ๒-๓ ชิ้น 
(ร้อยละ ๔๔.๓) ซื้อเพ่ือเป็นของฝาก (ร้อยละ ๔๒.๒) รองลงมาซื้อเพ่ือบริโภคในครอบครัว (ร้อยละ 
๓๙.๖) ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าด้านราคาค่าบริการ (ร้อยละ ๓๕.๒) รองลงมาคือมั่นใจเรื่อง
คุณภาพ (ร้อยละ ๒๒.๖) สื่อโฆษณาที่ผู้ซื้อสินค้ารับรู้ข้อมูลข่าวสารคือ สื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ ๕๐.๔) 
รองลงมาคือสื่อวิทยุ (ร้อยละ ๓๐.๙) สื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ซื้อคือสื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ ๔๓.๙) 
รองลงมาคือสื่อแผ่นพับ/โบชัวร์ (ร้อยละ ๑๗.๘) การตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นผลมาจากการรับรู้
ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่คิดว่าค่อนข้างมีผล (ร้อยละ ๓๖.๕) การตัดสินใจซื้อสินค้า ส่วนใหญ่
คิดว่าภาพลักษณ์ค่อนข้างเหมือนที่มีการประชาสัมพันธ์ไว้ (ร้อยละ ๕๐.๙) เมื่อซื้อสินค้า ส่วนใหญ่จะ
ประทับใจกับภาพลักษณ์ (ร้อยละ ๕๙.๖)  ผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้า OTOP มีความพึงพอใจ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๔) โดย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้ามีความพึงพอใจในเรื่อง ความ
รวดเร็วในการให้บริการสินค้า อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๖) รองลงมาได้แก่ ความถูกต้องของสินค้า 
อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๙)  
 
๕.อภิปรำยผล          
 วิเคราะห์จุดแข็งของสินค้า OTOP จากการศึกษาพบว่า จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี  
 การวิเคราะห์จุดอ่อนของสินค้า OTOP จากการศึกษาพบว่าการประชาสัมพันธ์และการ
สร้างแบรนด์รวมถึงตราสินค้ายังไม่ดี อีกทั้งภาครัฐยังขาดการสนับสนุนและส่งเสริมด้านทุนและให้
ค าแนะน าการแก้ปัญหา การวิเคราะห์อุปสรรคของสินค้า OTOP จากการศึกษาพบว่าไม่มีผู้ให้การ
สนับสนุน ผู้บริโภคให้ความสนใจน้อยเพราะสินค้าบางชนิดมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
สินค้าชนิดเดียวกัน เนื่องจากต้นทุนการผลิต ภาพลักษณ์ของผู้ผลิต การออกแบบตราสินค้า การ
วางแผนการตลาดที่ดี  
 การวิเคราะห์โอกาสของสินค้า OTOP จากการศึกษาพบว่า การเป็นสินค้า OTOP 
สามารถกระจายสินค้าได้กว้างขวางมากขึ้น การได้รู้แนวคิดของผู้ผลิตรายอ่ืนที่มีชื่อเสียงมาก่อน
พร้อมทั้งเคยผ่านการอบรมจะช่วยให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 
 
๖.ข้อเสนอแนะ          
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้      
 ๑. ในการวางแผนงานทางด้านการตลาด ช่องทางหรือสิ่งที่จะน ามาใช้เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสินค้า OTOP ได้ดี คือ สื่อจากโทรทัศน์ และแผ่นพับ / โบชัวร์ และ
วิทยุกระจายเสียง และสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่ม ผู้ใช้บริการได้

X
X

X
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หลากหลายเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ซึ่งจะเป็นส่วน
ช่วยให้ผู้บริโภครู้จักและสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า OTOP ได้มากขึ้น   
 ๒. นอกจากสื่อต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญกับสื่อประเภทบุคคลเข้ามามี ผลอย่างมากใน
การเลือกใช้และซื้อสินค้า OTOP เนื่องจากผู้ใช้และซื้อสินค้า OTOP จะแสวงหา ความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะจากบุคคล เพราะได้รับผลของข่าวสารการตอบกลับและปรับเปล่ียนได้ตาม
สถานการณ์ได้ดีและรวดเร็ว     
 ๓. การสื่อสารการตลาด ซึ่งหมายถึง สินค้า / บริการ ราคา สถานที่และช่องทางจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการขาย เนื่องจากสินค้า OTOP มีการผลิตและจ าหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวและใน
ชุมชนที่ผลิต ดังนั้นผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายจะต้องอาศัยการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
เข้ามาเป็นเครื่องมือในเรื่องของการส่งเสริมการขาย เพ่ือกระจายสินค้าให้ผู้บริโภคหาซื้อได้ง่ายและ
จดจ าสินค้าได้ดี     
 ๔. ในกระบวนการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารการตลาดสินค้า OTOP ในเขตจังหวัด
อุทัยธานีนั้นผลสรุปจากข้อแนะน าของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้ทราบว่าการที่จะเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ 
และความประทับใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนั้นผู้ผลิตสินค้า OTOP ควรด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารการตลาดสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานี 
ดังต่อไปนี้   
  ๔.๑. เพ่ิมการโฆษณาให้มากขึ้นทุกสื่อโดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ 
เนื่องจากเป็นสื่อที่ผู้คนให้ความสนใจและใช้ในการติดต่อสื่อสารถึงกัน รวมถึงออกแบบสร้างสรรค์
งานโฆษณาใหม่ให้น่าประทับใจและน่าจดจ าแก่ผู้ใช้บริโภค เพ่ือสร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้
ภาพลักษณ์ของสินค้า OTOP      
  ๔.๒ สร้างกิจกรรมพบปะตัวแทนจ าหน่าย และเพ่ิมความหลากหลายของสินค้าทั้ง
ด้านขนาด รูปแบบ รสชาด ให้มากข้ึน       
  ๔.๓ การส่งเสริมการขาย ควรมีอย่างต่อเนื่อง เน้นคุณภาพวัตถุดิบและลดแลกแจก
แถมให้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง        
  ๔.๔ การติดต่อสั่งสินค้า ลูกค้าหรือตัวแทนจ าหน่ายควรได้รับความสะดวกรวดเร็ว
กว่าโดยอาศัยสื่ออินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป      
 นอกจากจะศึกษากระบวนการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารการตลาดสินค้า OTOP 
ในเขตจังหวัดอุทัยธานีแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะศึกษาเปรียบเทียบกับสินค้า OTOP ในจังหวัดและ
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่จ าหน่ายสินค้าในรูปแบบเดียวกัน อาจจะศึกษาวิจัยในแง่ของภาพลักษณ์ตราสินค้า
ในเชิงเปรียบเทียบ หรือศึกษาการสื่อสารการตลาดที่แตกต่างกัน 
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๗.กิตติกรรมประกำศ 
 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาและการให้ค าปรึกษาที่ดีจาก 
ผศ.ดร. มานิตย์ สิงห์ทองชัย อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สายทิตย์ ยะฟู อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น ซึ่ง
ท่านได้กรุณาสละเวลาเพ่ือให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ค าปรึกษาที่ดี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้
ค าแนะน าเพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม แต่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในงานวิจัยเล่มนี้ 
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บุญวัฒน์  บุญทะวงศ์  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัย เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมใน
พระสุตตันตปิฎก มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ๑)เพื่อศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันติปิฎก ๒)เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ
หลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎก เอกสาร ต าราทางวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณด้านพระพุทธศาสนาจ านวน ๕ รูป/คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน ๒ คน และการประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม
(Work-Shop) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรัชญาและศาสนาจ านวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗ รูป/คน โดยทั้ง ๓ กลุ่ม
ผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Contest Analysis)และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา(Descriptive Analysis) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก จ านวน ๑๔ 
หัวข้อหลักธรรม ได้แก่ (๑) ปัจจยปัจจเวขณะ   (๒) คิหิสุข   (๓) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์   (๔) สันตุฏฐี(สันโดษ)   
(๕)อริยมรรค   (๖) อริยสัจ  (๗) กุศลมูล  (๘) สัมมัปปธาน  (๙) อิทธิบาท  (๑๐) พรหมวิหาร  (๑๑) สัปปุริส
ธรรม  (๑๒) พละ   (๑๓) สาราณียธรรมและ (๑๔) กุศลกรรมบถ  
 ๒) ตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก มีดังนี้ (๑)
ด้านความพอประมาณ มี ๕ ตัวชี้วัดคือ (๑) สัมมาทิฏฐิ:มีความเห็นถูกต้อง (๒)มัตตัญญุตา:รู้ประมาณตน (๓)
สันตุฏฐี:ความสันโดษ (๔)อัตตัญญุตา:รู้จักสถานภาพของตน (๕)สัมมาอาชีวะ:ประกอบอาชีพสุจริต (๒)ด้าน
ความมีเหตุผล ๕ ตัวชี้วัดคือ(๑)อัตถัญญุตา:รู้จักเหตุ (๒)ธัมมัญญุตา:รู้จักผล(๓)สัมมาสติ:ระลึกชอบ (๔)
สัมมาสมาธิ:ความตั้งใจชอบ (๕)โยนิโสมนสิการ:การพิจารณาโดยอุบายที่แยบคาย (๓)ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี มี ๕ ตัวชีวัด คือ (๑)อัปปมาทะ:ความไม่ประมาท (๒)พละ:มีความเข้มแข็ง (๓)สติปัฏฐาน:มีสติ (๔)กุศล
กรรมบถ:ท าความดี (๕)อัตตัญญุตา:รู้จักสถานภาพของตน (๔)ด้านการมีความรู้ มี ๕ ตัวชี้วัด คือ (๑)ปัญญา:
ความรอบรู้ ๓ อย่าง ได้แก่ (๑)สุตมยปัญญา (๒)จินตามยปัญญา (๓)ภาวนามยปัญญา (๒)สัทธรรม:พระสัทธรรม 

                                                           
อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐108

๓ อย่าง ได้แก่(๑)ปริยัติ  (๒)ปฏิบัติ (๓)ปฏิเวธ  (๓)พหูสูต:ศึกษาเรียนรู้มาก (๔)มัชฌิมาปฏิปทา:ปฏิปทาที่
ด าเนินสู่ทางสายกลาง(สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) (๕)คิหิสุข:รู้จักความสุข ๔ อย่าง ได้แก่ 
(๑)อัตถิสุข (๒)โภคสุข (๓)อนณสุข (๔)อนวัชชสุข ๕)ด้านการมีคุณธรรม มี ๖ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑)ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ (๒)อิทธิบาท (๓)กุศลมูล (๔)พรหมวิหารธรรม (๕) สัปปุริสธรรม (๖) สาราณียธรรม 
ค าส าคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หลักพุทธธรรม, พระสุตตันตปิฎก 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research “Analytical Study of Sufficiency Economy 
Philosophy consistent with the Buddhist principles in Suttanta Pitaka” were 1) to analytically 
study Sufficiency Economy Philosophy consistent with the Buddhist principles in Suttanta 
Pitaka, and 2) to develop indicators of Sufficiency Economy Philosophy consistent with the 
Buddhist principles in Suttanta Pitaka.  
 This qualitative research was conducted through the documentary research of 
Tripitaka, and related documents, academic textbooks and researches, including in-depth 
interviews of five Buddhism-qualified persons and two Sufficiency-Economy-Philosophy-
qualified persons and the brainstorming workshop of ten philosophy-and-religion-qualified 
persons. All three groups of qualified persons were selected by the purposive method. The 
data were analyzed by the contest analysis and the research result was presented through 
the descriptive analysis.  
 The research findings were summarized as follows:   
 1. Sufficiency Economy Philosophy was found consistent with fourteen Buddhist 
principles in Suttanta Pitaka: 1) PajayaPaccavekkhana (Facts to be again contemplated), 2) 
Gihi-sukha (Four blisses for a layman), 3) Ditthadhammikattha (Four virtues conducive to 
benefits in the present), 4) Santutthi (Contentment), 5) Ariya-magga (the Noble Eight-fold 
Path), 6) Ariya-sacca (Four Noble Truths), 7) Kusala-mula (Wholesome roots of good actions), 
8) Sammappadhana (Four right exertions), 9) Iddhi-pada (Four paths of accomplishment), 10) 
Brahma-vihara (Four sublime states of mind), 11) Sappurisa-dhamma (Seven virtues of a 
gentleman), 12) Bala (Power), 13) Saraniya-dhamma (Six virtues of conciliation),  and 14) 
Kusala-kammapatha (Wholesome courses of action).  
 2. Indicators of Sufficiency Economy Philosophy consistent with fourteen Buddhist 
principles in Suttanta Pitaka were found as follows:  
 1) Moderation: it was comprised of five indicators, namely,  (1) Samma-ditthi: Right 
View, (2) Mattanyuta: moderation, (3) Santutthi: contentment, (4) Attanyuta: knowing oneself, 
(5) Samma-ajiva: Right Livelihood.  
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 2) Reasonableness: it was comprised of five indicators, namely, (1) Atthanyuta: 
knowing the consequence, (2) Dhammanyuta: knowing the cause, (3) Samma-sati: Right 
Mindfulness, (4) Samma-samadhi: Right Concentration, (5) Yonisomanasikara: critical 
reflection.  
 3) Self-immunity: it was comprised of five indicators, namely, (1) Appamada: 
heedfulness, (2) Bala: power, (3) Satipatthana: four foundations of mindfulness, (4) Kusala-
kammapatha: Wholesome courses of action, (5) Attanyuta: knowing oneself.   
 4) Knowledge: it was comprised of five indicators, namely, 1) Panya: wisdom, 
namely, (1) Sutamaya-panya: wisdom resulting from study, (2) Cintamaya-panya: wisdom 
resulting from reflection, (3) Bhavanamaya-panya: wisdom resulting from mental 
development, 2) Saddhamma: the true doctrine, namely, (1) Pariyatti: the true doctrine of 
study,  (2) Patipatti: the true doctrine of practice, (3) Pativedha: the true doctrine of 
penetration, 3) Bahusuta: scholarship, 4) Majjhima-patipada: Path leading to the suffering 
cessation (Samma-ditthi: Right View, Samma-samkappa: Right Thought, Samma-sati: Right 
Mindfulness, Samma-samadhi: Right Concentration), 5) Gihi-sukha (Four blisses for laymen): (1) 
Atthi-sukha: the bliss of ownership, (2) Bhoga-sukha: the bliss of enjoyment, (3) Anana-sukha: 
the bliss of debtlessness, (4) Anavajja-sukha: the bliss of blamelessness.  
 5) Morality: it was comprised of six indicators, namely, (1) Ditthadhammikattha 
(Four virtues conducive to benefits in the present), (2) Iddhi-pada (Four paths of 
accomplishment), (3) Kusala-mula (Wholesome roots of good actions), (4) Brahma-vihara-
dhamma (Four sublime states of mind), (5) Sappurisa-dhamma (Seven virtues of a 
gentleman), (6) Saraniya-dhamma (Six virtues of conciliation).  
Keywords: Sufficiency Economy Philosophy,Analytical Study, Buddhist Principle,  
             Suttanta Pitaka  
 
๑.บทน า  
 นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติและได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า  เราจะครองแผ่นดินโดย
ธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกินกว่า  ๖๐ปี  ที่พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกสารทิศ มี
โครงการในพระราชด าริมากกว่า ๔,๐๐๐โครงการเพื่อช่วยให้ประชาชนชาวไทยและผู้เกี่ยวข้องได้  น้อมน าไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ๑ทรงพระวิริยะอุตสาหะตรากตร าพระวรกายเพื่อความสุขเกษมแห่ง

                                                           
๑สุวกิจ ศรีปัดถา,การประยุกต์ใช้หลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับ

วิสาหกิจชุมชน, (มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐-๑๑  
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อาณาประชาราษฎร์  ทรงแผ่พระบารมีคุ้มเศียรเกล้าน าความร่มเย็นเป็นสุขและความพัฒนาสถาพรมาแก่
ประเทศชาติและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างทั่วหน้า ๒พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งมั่นในพระราช
ปณิธานที่จะทรงปกครองประเทศโดยธรรม  ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานไว้   มีพระราช
ประสงค์ที่จะทรงบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์เป็นส าคัญ  ทรงพระด าริว่าหาก
ประชาชนอันเป็นโครงสร้างส าคัญของประเทศมีความกินดีอยู่ดีย่อมก่อให้เกิดพลังอันจะส่งผลไปถึงความมั่นคง
ของประเทศชาติและพัฒนาการด้านต่าง ๆ   แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนัน้เกิดจากพระอจัฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการคิดค้นดัดแปลง ปรับปรุง
แก้ไขให้ปฏิบัติได้ง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งยากทรงท าที่ยากให้กลายเป็นสิ่งง่ายทรงน าหลักความรู้ จริงในความเป็นไป
ของธรรมชาติมาเป็นหลักในการพัฒนา  เช่น  การน าน้ าดีมาไล่น้ าเสีย  การใช้ผักตบชวาดูดซับสิ่งสกปรกในน้ า
เสีย  เป็นการใช้ธรรมปราบอธรรม ๓แนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนานั้นจะ
เห็นได้ชัดเจนจากพระบรมราโชวาทส่วนหนึ่งที่ได้พระราชทานแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 
๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๗ ความว่า  “...การพัฒนาประเทศจ าต้องท าตามล าดับขั้นตอน  ต้องสร้างพื้นฐาน
คือความพอมี  พอกิน  พอใช้  ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  เม่ือได้ปูพื้นฐานความม่ันคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญ 
และฐานะเศรษฐกิจข้ันที่สูงข้ึนโดยล าดับต่อไป  หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจข้ึนให้รวดเร็วแต่
ประการเดียว  โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและประชาชน โดยสอดคล้องด้วยก็จะ
เกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ  ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...”๔ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด าริและตรัสสอนไว้มีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมที่
ปรากฎในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทได้แก่พระไตรปิฎก  เช่น  ค าสอนเรื่องความขยันหม่ันเพียรในการ
ปฏิบัติหน้าที่  การประกอบอาชีพต่าง ๆ  โดยรู้จักฝึกฝนให้มีความช านาญ  รู้จักใช้ปัญญาสอดส่องหาวิธีการที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการ  รู้จักรักษาโภคสมบัติที่ได้มาด้วยความขยันหมั่ นเพียร ไม่ให้เป็นอันตรายหรือ
เสื่อมเสีย  รู้จักเลือกคบหาเสวนากับกัลยาณมิตร  ไม่คบค้าสมาคมกับคนที่จะน าความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง  
นอกจากนั้น  ต้องรู้จักก าหนดรายรับรายจ่าย  ไม่ให้ฝืดเคือง  หรือฟุ่มเฟือย  รู้จักประหยัดอดออม ด าเนินชีวิต
แบบพอดี  พออยู่  พอกิน สอดคล้องกับพระมหา ศิริวัฒน์  อริยเมธี ที่กล่าวว่า๕  พุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิด

                                                           
๒คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙, 
๒๕๕๐),หน้า ๓๖ 

๓ส านักงานกปร.,แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒-๑๘ 

๔ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย,๘๐ พรรษา ๘๐ ปรัชญาชี้น าชีวิต,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
อาสารักษาดินแดน,๒๕๕๐), หน้า ๒๗ 

๕พระมหาศิริวัฒน์  อริยเมธี(จันต๊ะ) “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมอง
พระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๔๗. 
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เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  ค าสอนเรื่องสุขของคฤหัสถ์  4  ประการ  หลักเบญจศีลเบญจธรรม  หลักค าสอน
เรื่องสันโดษ  หลักอบายมุข เป็นต้น  ซึ่งส่งผลให้ผู้ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเป็ นอยู่พอดี  
พออยู่  พอกิน  บนฐานมัชฌิมาปฏิปทาคือด าเนินชีวิตแบบพอมีพอกินเป็นสัมมาอาชีวะก่อน  ต่อจากนั้นจึง
พัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี  เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวคิดที่มีหลักการช่วยพัฒนาชีวิตมนุษย์และสังคมให้มุ่งสู่
ความยั่งยืนด้วยการรู้จักตนเอง  พึ่งตนเอง  พอเพียง  พอประมาณ  ไม่โลภมาก  ไม่ประมาท  มีเหตุผลในการ
ด าเนินชีวิตขณะที่โสภณ ข าทัพ กล่าวว่า๖  เศรษฐกิจพอเพียงมีรากฐานมาจากเศรษฐกิจแนวพุทธ  ซึ่งเป็นหลัก
ค าสอนเก่ียวกับการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมและมีกระบวนการของไตรสิกขาอยู่ในฐานะที่เป็น
ปทัสถานให้เกิดดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  มนุษย์กับสังคม  และกายกับจิต  อันเป็นหลัก
มัชฌิมาปฏิปทาในการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  และด าเนินชีวิตแบบสัมมาอาชีวะก่อนเป็นเบ้ืองต้น 
ต่อจากนั้น  จึงพัฒนาชีวิตและสังคมไปสู่ความยั่งยืนด้วยการู้จักตัวเองด้วยการพึ่งตนเอง มีความพอประมาณ  
ไม่โลภ  มีเหตุผลในการด าเนินชีวิต  และสร้างภูมิคุ้มกันในตนด้วยความไม่ประมาทตามหลักธรรมที่มีปรากฎใน
พระไตรปิฎก  ส่วนสหัทยา  พลปัถพีได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการน าเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษะตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ผลสรุปว่า ๗ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แบ่งเป็น ๓ประการคือ  (๑)  พอประมาณ  ได้แก่  ความพอประมาณกับศักยภาพของตนพอประมาณกับ
สภาพแวดล้อม  และไม่โลภเกินไปจนเบียดเบียนผู้อื่น  (๒)  มีเหตุผล  ได้แก่ ไม่ประมาท  รู้สึกสาเหตุ  พิจารณา
ค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระท า  (๓)  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ได้แก่  
พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ  พึ่งตนเองได้ในทางสังคม  ค านึงถึงผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้น  รู้เท่าทันและ
พร้อมยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทั้ง ๓  นี้  จะเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขหลักของการพัฒนาคน  ส่วนพิพัฒน์  ยอดพฤติการ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การใช้การสร้าง
ตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์  ได้ข้อสรุปว่า ๘  พุทธ
เศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  องค์ประกอบของพุทธธรรมที่
น ามาใช้ในพุทธศาสตร์  ได้แก่ มัชฌิมาปฎิปทา โยนิโสมนสิการและอัปปมาทธรรมมีความสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะด้านความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมัชฌิมาปฏิปทากับความพอประมาณ  เป็นวิธีการหรือหนทางในการพัฒนาตน  โยนิโสมนสิการกับความมี
เหตุผล เป็นเครื่องอ านวยสนับสนนุการพัฒนาตนและอัปปมาทธรรมกับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดเีป็นเครื่องก ากบั
การพัฒนาตน      

                                                           
๖โสภณ ข าทัพ, เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก

[ออนไลน์]http://www.cybervanaram.net/ [๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙] 
๗สหัทยา พลปัถพี, “การน าเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.๒๕๔๘. 
๘พิพัฒน์  ยอดพฤติการ, “การใช้การสร้างตัวช้ีวัดเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับ

พุทธเศรษฐศาสตร์”.ปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. (วิชาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
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 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนวิชาด้านปรัชญาและศาสนามีความเชื่อว่า การใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นต่าง ๆ  ทั้ง  ๕  ประเด็นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  จะ
ท าให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักพุทธธรรมมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การน ามาพัฒนาส่งเสริมด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม  ซึ่งจะส่งผลสังคมไทยมีความเจริญ  มั่นคง  มี
ความสมดุลทั้งด้านสังคมและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน  ดังนั้นจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาเชิงวิเคราะห์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคล้องกับพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎกและเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้องกับพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบตัวชี้วัดการด าเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและสถาบันการศึกษาอื่นที่สนใจทั่วไป และ
นอกจากนั้นการวิจัยครั้งนี้ จะได้ประเด็นการวิจัยเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นอื่น ๆ ต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ๒.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระ
สุตตันตปิฎก 
 ๒.๒ เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม -ในพระ
สุตตันตปิฎก 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๓.๑ ด้านเนื้อหา  การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม
ในพระสุตตันตปิฎก ครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาการวิจัยเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ
หลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก ๕ ด้าน ประกอบด้วยด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านการมีความรู้ และด้านการมีคุณธรรม 
 ๓.๒ ด้านประชากร  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา  จ านวน  ๕  รูป/คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน ๒ คน รวม ๗ คน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรัชญา/ศาสนาจ านวน ๑๐ 
รูป/คน โดยเลือกแบบเจาะจง  
 ๓.๓ ด้านวิธีการ  การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้อง
กับพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎกครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก  เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth interview guide)  และประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม  (Woke shop guide)  ต่อจากนั้นท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แล้วน าเสนอ
แบบพรรณนาวิเคราะห์  (Descriptive analysis) 
 
๔.ผลการวิจัย 
 ๔.๑ ผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม-ในพระ
สุตตันตปิฎก 
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 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก  จ านวน ๑๔ 
หลักธรรม ได้แก ่
 ๔.๑.๑ ปัจจยปัจจเวกขณะ๙คือการพิจารณาก่อนใช้สอยบริโภคปัจจัย ๔ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม 
อาหาร  เสนาสนะ และ ยารักษาโรค   พระพุทธศาสนาก็สอนให้ใช้สอยบริโภคเพียงเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปได้ 
เพื่อจะได้พากเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมหรือพัฒนาจิตให้ก้าวหน้าต่อไป ไม่ใช้สอยบริโภคตามความอยาก 
ความต้องการของตนเอง  เรียกว่า “ปัจจยสันนิสิตศีล”  
 ๔.๑.๒.คิหีสุข๑๐ คือความสุขของคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือน ในเบ้ืองต้นพระพุทธศาสนาสอนสอนให้ผู้
ครองเรือนรู้จักและรู้สึกคุ้นเคยกับสาเหตุที่ท าให้การด าเนินชีวิตมีความสุข เป็นไปโดยสะดวกใน ๔ ลักษณะ คือ 
(๑)อัตถิสุข:สุขเพราะมีทรัพย์สินไว้ใช้จ่ายบริโภคใช้สอย (๒)โภคสุข:สุขเพราะสามารถใช้สอยบริโภคทรัพย์สินที่
มี ไม่ตระหนี่ถี่เหนียวเกินไป หรือไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ (๓)อนณสุข:สุขเพราะไม่มีหนี้สินจนล้นพ้นตัว และ 
(๔)อนวัชชสุข:สุขเพราะท างานหรือประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม 
 ๔.๑.๓.ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์๑๑คือประโยชน์หรือแนวทางที่จะท าให้ชีวิตประสบสุขในปัจจุบัน ๔ 
ประการ คือ (๑)อุฏฐานสัมปทนา:ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ (๒)อารักขสัมปทา:รู้จักรักษาหวง
แหนสิ่งที่หามาได้ (๓)กัลยาณมิตตตา:รู้จักคบหา เลือกเสวนากับคนดีและ (๔)สมชีวิตา:รู้จักวางแผนในการ
ด าเนินชีวิต ไม่กินหรือใช้มากหรือน้อยเกิน 
 ๔.๑.๔.สันตุฏฐี๑๒คือความสันโดษ ๓ ประการคือ (๑)ยถาลาภสันโดษ ได้มาเท่าไร ก็พอใจเพียง
เท่านั้น ไม่น าตนเองไปเปรียบเทียบกับของคนอื่น  เพราะหากน าไปเปรียบเทียบก็อาจเป็นทุกข์  (๒)ยถาพล
สันโดษตนเองมีก าลัง มีเรี่ยวแรงท าได้เท่าไร ก็พอใจเท่านั้น  รู้ข้อจ ากัดของตนเอง เมื่อมีเท่าไรก็พอใจตาม
ความสามารถตนเองและ (๓)ยถาสารุปปสันโดษ เมื่อพิจารณาทุกมิติแล้ว ก็พอใจ ยินดี แต่เพียงเท่านั้น ไม่เป็น
ทุกข์ โศกเศร้าว่าของตนเองมีน้อยกว่าคนอื่น หรือของคนอื่นมีมากกว่าตนเอง 
 ๔.๑.๕.อริยมรรค๑๓คือหนทางอันประเสริฐที่จะน าพาไปสู่ชีวิตที่ดีงาม ๘ ประการ ได้แก่ (๑)
สัมมาทิฏฐิ:มีความเห็นชอบ เห็นถูกต้องตามท านองคลองธรรม เช่นเห็นว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ผลบุญผลบาป
มีจริง เป็นต้น (๒)สัมมาสังกัปปะ:มีความด าริ หรือนึกตรึกตรองชอบ ได้แก่ ตรึกในการออกจากกาม ตรึกใน
ความไม่พยาบาท ตรึกในทางไม่พยาบาท (๓)สัมมาวาจา:เจรจาชอบ คือ เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค า
หยาบ พูดเพ้อเจ้อ (๔)สัมมากัมมันตะ:ท าการงานชอบ ท าหน้าที่อันใด ก็ท าหน้าที่อันนั้นให้ดี (๕)สัมมาอาชีวะ:
ประกอบอาชีพชอบ ไม่ประกอบอาชีพที่ทุจริต ผิดกฎหมายและผิดหลักศีลธรรม (๖)สัมมาวายามะ:พยายาม
ชอบคือพยายามละชั่ว ท าดี ท าจิตใจให้ผ่องใส (๗)สัมมาสติ:มีสติโดยชอบ คือ มีความรอบคอบ ระมัดระวัง มี
สติ ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต และ (๘)สัมมาสมาธิ:มีสมาธิชอบ คือ มีจิตใจแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ขุ่นมัว มี
จิตใจที่ดีงาม 
                                                           

๙วิสุทธิ.๑/๑๙ 
๑๐ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๖๒/๙๐ 
๑๑องฺ.อฏฐก.(บาลี)๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 
๑๒ที.อ.(บาลี) ๑/๒๕๓ 
๑๓ที.ม.(บาลี)๑๐/๒๙๙/๓๔๘. 
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 ๔.๑.๖.อริยสัจ๑๔ คือ หนทางอันประเสริฐหรือวิธีการที่จะน าบุคคลเข้าสู่สภาวะชีวิตที่ดีงาม ๔ 
ประการ คือ (๑)ทุกข์:ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้องบรรจบพบเจอ (๒)สมุทัย:
สาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์(๓)นิโรธ:ความดับทุกข์ และ (๔)มรรค:ข้อปฏิบัติหรือแนวทางที่จะด าเนินไปสู่ควา   มดับ
ทุกข์ 
 ๔.๑.๗.กุศลมูล๑๕คือบ่อเกิดความดี ๓ ประการคือ (๑)อโลภะ:ความไม่โลภ ไม่อยากได้จนเกินควร  
(๒)อโทสะ:ไม่โกรธ ไม่โมโหฉุนเฉียว ความยับยั้งช่างใจ เมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารักใคร่ ไม่
น่าพอใจ และ (๓)อโมหะ:ความไม่หลง มองสภาวการณ์และสรรพสิ่งตามเป็นจริง ไม่เข้าใจอะไรผิด ๆ  
 ๔.๑.๘.สัมมัปปธาน๑๖ คือความเพียรชอบ  ๔ ประการ คือ (๑)สังวรปธาน:เพียรระวังไม่ให้บาป
อกุศลที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น (๒)ปหานปธาน:เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว (๓)ภาวนาปธาน:เพียรสร้างบุญ
กุศล  เพียรท ากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดและ (๔)อนุรักขนาปธาน:เพียรรักษาบุญกุศลที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไป 
 ๔.๑.๙.อิทธิบาท๑๗คือคุณธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนให้บุคคลประสบความส าเร็จในการท าหน้าที่
การงาน ๔ ประการ คือ (๑)ฉันทะ:มีความรัก ความสนใจ ความชอบใจในสิ่งที่จะประกอบกระท าเป็นพื้นฐาน
(๒)วิริยะ:ความพากเพียร ความพยายาม กระท าอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดกลางคัน (๓)จิตตะ:เอาใจใส่ เอาจิตจดจ่อ
ต่อสิ่งที่ปฏิบัติกระท า และ (๔)วิมังสา:ไตร่ตรองพิจารณาทบทวนสิ่งที่ปฏิบัติกระท า ปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน 
 ๔.๑.๑๐.พรหมวิหาร๑๘:คุณธรรมส าหรับผู้เป็นใหญ่ เป็นหัวหน้า เป็นผู้น า ๔ ประการ คือ (๑)
เมตตา: ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลหรือหวังสิ่งใดตอบแทน  (๒)กรุณา:ความสงสารเห็นใจ
ผู้ที่ด้อยกว่าตน ทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ  (๓)มุทิตา:ความชื่นชมยินดีในความส าเร็จของผู้อื่น ไม่ริษยา ไม่
อิจฉาคยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี และ (๔)อุเบกขา:ความวางเฉย ความมีใจเป็นกลาง ด ารงตนมั่นคงในความยุติธรรม 
ซื่อสัตย์ ไม่เอนเอียง ไม่เป็นทาสของอ านาจฝ่ายต่ า 
 ๔.๑.๑๑.สัปปุริสธรรม๑๙คือคุณธรรมของคนดี ๗ ประการ คือ (๑)ธัมมัญญุตา:รู้เห็นคือ รู้ว่าสิ่งนี้
เป็นเหตุให้เกิดสิ่งนี้ เมื่อไม่ต้องการผลเช่นนี้ ก็ไม่ท าเหตุอย่างนี้ เป็นต้น (๒)อัตถัญญุตา:รู้จักผลคือรู้ว่าสิ่งนี้เป็น
ผลหรือเกิดจากสิ่งนี้ เมื่อได้ผลเช่นนี้ ทั้งที่เป็นผลดี และผลไม่ดี ก็รู้และเข้าใจ ดังนั้น เมื่อต้องการผลดี ต้องสร้าง
เหตุดี  (๓)อัตตัญญุตา:รู้จักตน คือรู้จัก สถานะ รู้จักบทบาท รู้จักหน้าที่ของตนเองว่า ตนเองมีสถานะ มี
ต าแหน่งอะไร ก็ปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับสถานะของตนเอง (๔)มัตตัญญุตา:รู้จักประมาณคือรู้จักประมาณ
ในการใช้สอยบริโภคสิ่งต่าง ๆ  ไม่ใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะของตนเอง (๕)กาลัญญุตา:รู้จักกาลคือรู้คุณค่าของ
เวลา บริหารเวลาเป็น รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร (๖)ปริสัญญุตา:รู้จักชุมชนคือรู้ชุมชน รู้สิ่งแวดล้อมที่ตนเองอยู่ 
ปรับตัวให้เข้ากับชุมชนที่อยู่  และ (๗)ปุคคลัญญุตา:รู้จักคนคือรู้จักอุปนิสัยของคนที่ตนเองเข้าไปเก่ียวข้อง ปรับ
ตนเองให้เข้าได้กับคนที่มีลักษณะนิสัยต่าง ๆ  
                                                           

๑๔ส .ม. (บาลี)๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘. 
๑๕ที.ปา.(บาลี)๑๑/๓๙๔/๒๘๒. 
๑๖องฺ.จตุกฺก.(บาลี)๒๑/๖๙/๙๙๖. 
๑๗ที.ปา.(บาลี)๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 
๑๘ที.ม.(บาลี)๑๐/๑๘๔/๒๒๕. 
๑๙ที.ปา.(บาลี)๑๑/๓๓๑/๒๖๔/๓๑๒. 
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 ๔.๑.๑๒.พละ๒๐คือธรรมที่เป็นก าลังสนับสนุนให้คนประสบความส าเร็จในการท างาน ๕ ประการ 
คือ (๑)สัทธาพละ:มีศรัทธาคือความเชื่อที่ถูกต้องเป็นพื้นฐาน ไม่เชื่ออะไรแบบงมงายปราศจากเหตุผล (๒)วิริย
พละ:มีความเพียรพยายาม ท าอะไรก็ท าอย่างสม่ าเสมอ ไม่ทิ้งขว้าง ไม่ละกลางคัน (๓)สติพละ: มีสติ รู้ตัวทั่ว
พร้อม ไม่ประมาทในกิจการงานทั้งปวง ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต (๔)สมาธิพละ:มีสมาธิ มีจิตใจมั่นคง ไม่
หวั่นไหว ในสิ่งและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบ และ (๕)ปัญญาพละ:มีปัญญา มีความรอบรู้ มีปฏิภาณไหวพริบ 
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและคนอื่น 
 ๔.๑.๑๓.สาราณียธรรม๒๑คือธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ๖ ประการได้แก่ (๑)เมตตากายกรรม:จะ
ท าอะไรต่อกัน ก็ท าด้วยความรักความเมตตา (๒)เมตตาวจีกรรม:จะพูดอะไรด้วยกัน ก็พูดด้วยความรักความ
เมตตา(๓)เมตตามโนกรรม:จะคิดอะไรต่อกัน ก็คิดด้วยความรักความเมตตา (๔)สาธารณโภคี:ได้อะไรมาก็แบ่ง
กันกินกันใช้ ไม่หวงแหน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว มีจิตอาสา (๕)สีลสามัญญตา:มีความเสมอกันในศีล มีความ
ประพฤติและการกระท าไปในทิศทางเดียวกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามัคคีกัน และ (๖)ทิฏฐิสามัญญ
ตา:มีความเสมอกันในความเห็น มีมุมมอง มีโลกทัศน์สอดคล้องกัน มีความปรองดอง มีสมานฉันท์ 
 ๔.๑.๑๔.กุศลกรรมบถ๒๒คือแนวทางการท าความดีหรือพฤติกรรมที่เป็นความดี ๑๐ประการ คือ(๑)
ปาณาติปาตา เวรมณี: เว้นจากการฆ่า การท าลาย การท าร้ายกัน ไม่เบียดเบียนกัน  มีมนุษยธรรม ไม่ละเมิด
สิทธิสภาพชีวิตของกันและกัน (๒)อทินนาทานา เวรมณี:เว้นจากการลักขโมย ไม่ทุจริต ไม่คอรัปชั่น ไม่ฉ้อโกง 
ไม่ถืออภิสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น (๓)กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี:เว้นจากมิจฉาอาจาระคือความประพฤติ
เสียหายในสถาบันครอบครัว สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ไม่ท าลายน้ าใจของคนอื่น ด้วยการประพฤติส า
ส่อน  (๔)มุสาวาทา เวรมณี: เว้นจากการพูดเท็จ ไม่พูดจาโกหกหลอกลวงผู้อื่น ไม่ท าลายความเชื่อถือของตน
ด้วยค าพูด (๕)ปิสุณาวาจา เวรมณี:เว้นจากค าพูดส่อเสียด  ไม่พูดค าพูดที่มีเจตนาให้ผู้อื่นบาดหมาง หรือ
ทะเลาะเบาะแหวงกัน  ไม่ยุแหย่ให้คนอื่นแตกแยกกัน (๖)ผรุสวาทา เวรมณี:เว้นจากการพูดจาหยาบคาย  
พูดจาด้วยถ้อยค าสุภาพ ฟังแล้วสบายใจ ไพเราะรื่นหู (๗)สัมผัปปลาปา เวรมณี:เว้นจากการพูดจาเพ้อเจ้อ 
เหลวไหล ไม่มีเหตุผล  กลั่นกรองค าพูดก่อนพูดจา (๘)อนภิชฌา : เว้นจากการเพ่งเล็งของผู้อื่น  ไม่อยากได้ของ
ผู้อื่น  ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น (๙)อัพพยาบาท:เว้นจากการพยาบาท ไม่คิดปองร้าย ผู้อื่น มีจิตเมตตา มองผู้อื่น
เหมือนตนอง  ไม่พยาบาทคนอื่น และ (๑๐)สัมมาทิฏฐิ:มีความเห็นชอบ มีแนวคิดที่ถูกต้องดีงาม ไม่มองอะไร
ผิดจากความเป็นจริง มีสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 
 ๔.๒ ตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ด้านที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก
รายละเอียด มีดังนี้ 
 ตารางที่ ๑  ตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ด้านที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม 

 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๕ ด้าน ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม  
                                                           

๒๐ที.ปา.(บาลี)๑๑/๓๐๐/๒๕๒. 
๒๑ที.ปา.(บาลี)๑๑/๓๑๗/๒๕๗. 
๒๒ที.ปา.(บาลี)๑๑/๓๖๐/๒๘๔ 
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๑.ด้านความพอประมาณ ๑.สัมมาทิฏฐิ:มีความเห็นถูกต้อง 
๒.มัตตัญญุตา:รู้จักประมาณ 
๓.สันตุฏฐี:สันโดษ ๓ อย่างคือ ยินดีตามได้ ยินดีตาม
ก าลัง ยินดีตามสมควร 
๔.อัตตัญญุตา:รู้สถานะภาพของตนเอง 
๕.สัมมาอาชีวะ:ประกอบอาชีพสุจริต 

๒.ด้านความมีเหตุผล ๑.อัตถัญญุตา:รู้จักเหตุ 
๒.ธัมมัญญุตา:รู้จักผล 
๓.สัมมาสติ:ระลึกชอบ 
๔.สัมมาสมาธิ:ความตั้งใจชอบ 
๕.โยนิโสมนสิการ:พิจารณาโดยแยบคาย 

๓.ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ๑.อัปปมาท:ความไม่ประมาท 
๒.พละ:มีความเข้มแข็ง ๕  (สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
ปัญญา) 
๓.สติปัฏฐาน:มีสติ ๔ ฐาน (กาย เวทนา จิต ธรรม) 
๔.กุศลกรรมบถ:แนวทางท าความดี๑๐ ประการ 
๕.อัตตัญญุตา:รู้จักตนเอง 

๔.ด้านการมีความรู้ ๑.ปัญญา:ความรอบรู้  ๓ (สุตมยปัญญา จินตามย
ปัญญา ภาวนามยปัญญา)  
๒.สัทธรรม ๓ (ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ) 
๓.พหุสูต:การศึกษาเรียนรู้มาก 
๔.มัชฌิมาปฏิปทา(สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสั งกัปปะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) 
๕.คิหิสุข:รู้จักความสุข ๔ อย่าง 

๕.ด้านการมีคุณธรรม ๑.ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์๔ ( ขยันหา ขยันรักษา รู้จัก
คบมิตร ด าเนินชีวิตพอเหมาะ) 
๒.อิทธิบาท๔ (พอใจ ตั้งใจ ใส่ใจ เข้าใจ) 
๓.กุศลมูล๓ (ไม่โลภ  ไม่โกรธ ไม่หลง) 
๔.พรหมวิหารธรรม๔(เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 
๕.สัปปุริสธรรม 
๖.สาราณียธรรม  

 
๕.อภิปรายผล 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎกนั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอ
การอภิปรายผลดังนี้ 
 (๑) ด้านความพอประมาณ  หมายถึง ต้องมีความเห็นถูกต้อง(สัมมาทิฏฐิ) ต้องมีความรู้ประมาณ
ตน(มัตตัญญุตา) ต้องมีความสันโดษ(สันตุฏฐี) ต้องรู้จักสถานะของตนเอง(อัตตัญญุตา)และต้องประกอบอาชีพ
สุจริต(สัมมาอาชีวะ) สอดคล้องกับพระมหาศิริวัฒน์  อริยเมธีที่สรุปว่า ๒๓เศรษฐกิจพอมีความสอดคล้องกับ

                                                           
๒๓พระมหาศิริวัฒน์  อริยเมธี(จันต๊ะ) “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมอง

พระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๔๗. 
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พระพุทธศาสนาโดยเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้อง ยึดหลักความสมดุล ๓ ด้านคือ (๑) ด้านมนุษย์
กับธรรมชาติ (๒)มนุษย์กับมนุษย์ (๓)วัตถุกับจิตใจ   และสอดคล้องโสภณ ข าทัพที่สรุปว่า ๒๔เศรษฐกิจพอเพียง
มาจากเศรษฐกิจแนวพุทธ เป็นระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของไตรสิกขา ท าให้เกิดดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ มนุษย์กับสังคม และกายกับจิต   เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเศรษฐกิจที่มีความพอดี ๕ ด้าน คือ ๒๕(๑)
จิตใจพอดี ไม่สุดโต่ง เอื้ออาทร (๒)สังคมพอดี สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างให้เกิดความพอดี (๓)
เศรษฐกิจพอดี รู้จักพอ ไม่ก่อหนี้ ช่วยตัวเองได้แค่ไหนเอาแค่นั้น (๔)เทคโนโลยีพอดี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสม (๕)ทรัพยากรธรรมชาติพอดี รู้จักใช้ทรัพยากร ไม่ใช้แบบทิ้งขว้าง ใช้ทรัพ ยากรอย่างรู้คุณค่า  
สอดคล้องกับพระภัทรธรรมสุธีที่กล่าวว่า๒๖ “ความพอประมาณก็คือการด าเนินชีวิตแบบมักน้อย  ต้องการน้อย 
ไม่โลภมาก มีสติในการด าเนินชีวิต  จะท าให้เศรษฐกิจ สังคม การเมืองมีการพัฒนาก้าวหน้า  
 (๒) ด้านความมีเหตุผล หมายถึง ต้องเป็นคนที่รู้จักเหตุ(อัตถัญญุตา) ต้องเป็นคนที่รู้จักผล 
(ธัมมัญญุตา) ต้องมีผู้มีความระลึกชอบ (สัมมาสติ) ต้องเป็นผู้มีความตั้งใจชอบ(สัมมาสมาธิ)  ต้องเป็นผู้มี
สติปัญญาพิจารณาโดยอุบายที่แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) 
 (๓) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง ต้องเป็นผู้ไม่ประมาท (อัปปมาทะ) ต้องเป็นผู้มีความ
เข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ต้องเป็นผู้มีสติ (สติปัฏฐาน) ต้องเป็นผู้ด าเนินชีวิตตามแนวทางการท าความดี 
(กุศลกรรมบถ) ต้องเป็นผู้รู้จักสถานะภาพของตนเอง สอดคล้องกับเฉลิมชัย อินทรชัยศรีที่กล่าวว่า ๒๗ ใจเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุด  ใจก็คือธรรม ถ้าใจไม่พอเพียงก็ไม่มีธรรม จบไม่ลง  วางไม่ลง วางไม่เป็น ว่างไม่เป็น ถ้าพอเพียงก็
จบเป็น วางเป็น ว่างเป็น   
 (๔)ด้านการมีความรู้ หมายถึง ต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ ๓ ระดับคือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่า
เรียน ความรู้ที่ได้จากการคิดพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญ ความรู้ที่เกิดจากลงมือปฏิบัติ กล่าวคือมีทั้งด้านปริยัติ 
ปฏิบัติ ปฏิเวธ ต้องเป็นพหูสูตคือศึกษาเรียนรู้มาก และมีความเห็นชอบ ความด าริชอบ ความระลึกชอบ และ
ตั้งใจชอบ  ๒๘ความรู้ในทางโลกได้แก่วิชาการแขนงต่าง ๆ และความรู้ในทางธรรมได้ แก่ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา  
 (๕)ด้านการมีคุณธรรม หมายถึง ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์สิน รู้จัก
ถนอมรักษาสิ่งที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรนั้น รู้จักเสวนาคบหากับมิตรที่ดี ด าเนินชีวิตแบบพอเหมาะ
พอดีกับสถานะภาพของตนเอง มีความพอใจ เอาใจใส่ ใคร่ครวญการท างานและเข้าหลักการวิธีการท างาน ไม่
โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง มีเมตตาธรรม กรุณาธรรม มีสัปปุริสธรรมคือคุณสมบัติของคนดีตามหลักพระพุทธศาสนา 

                                                           
๒๔ โสภณ ข าทัพ,เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทวิถีชีวิตแบบพุทธตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก

[ออนไลน์]http://www.cybervanaram.net/ [๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙] 
๒๕ สุเมธ ตันติเวชกุล.หลักธรรมหลักท าตามรอยพระยุคลบาท.(พิมพ์ครั้งที่ ๑๕).กรุงเทพนคร:ด่านสุท

ธาการพิมพ์,๒๕๔๙. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ), ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
๒๗ สัมภาษณ์ เฉลิมชัย อินทรชัยศรี ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย,  
   ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
๒๘ สัมภาษณ์ วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก ผู้ทรงคุณด้านพระพุทธศาสนา, ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙. 
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มีความเป็นผู้รู้เหตุผลเป็นอาทิ  มีสาราณียธรรม คือจะคิด จะท า จะพูดสิ่งใด ก็คิด ท าและพูดด้วยความเมตตา 
มีใจกว้าง มีความประพฤติ ความคิดเห็นประสานสอดคล้องกัน  เว้นจากพฤติกรรมที่ เป็นอกุศลคือการ
เบียดเบียน ท าร้าย ประหัตประหาร  การลักขโมยกัน การละเมิดในคู่ครองของกันและกัน พูดจามีสัจจะ ไม่พูด
มดเท็จส่อเสียด เพ้อเจ้อหยาบคาย ไม่คิดละโมบอยากได้ของคนอื่น ไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนคนอื่นและมี
ความเห็นถูกต้องตามท านองคลองธรรม  
 
๖.ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้เกี่ยวข้องในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับ
หลักพุทธธรรมไปประยุกต์กับการบริหารจัดการของทุกภาคส่วน  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไป
ปฏิบัติส าหรับผู้เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ส่วนแรก เป็นระดับปฏิบัติ ครูและอาจารย์ ในสถานศึกษาควรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
หลักพุทธธรรม สอนควบคู่กัน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรม 
 ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่ควรศึกษาวิจัยต่อยอด  ควรมีการพัฒนาแบบตัวชี้วัดองค์ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมทั้ง ๕ ด้าน เพื่อให้ได้แบบตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม  
 ส่วนที่สาม เป็นส่วนนโยบาย เมื่อได้แบบตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๕ ด้านที่สอดคล้อง
กับหลักพุทธธรรมแล้ว ให้ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการศึกษาส ารวจการด าเนนิชวีิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
ที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม และน าสิ่งที่ได้ไปขยายผลให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “ปรัชญาชีวิต” คือ
ทุกคนในสังคมปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตต่อไป 
 

บรรณานุกรม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .กรุงเทพมหานคร:
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สู่สังคมมนุษย์.อุบลราชธานี:ทองพูนทรัพย์การพิมพ์,๒๕๕๗. 
สุเมธ ตันติเวชกุล.หลักธรรมหลักท าตามรอยพระยุคลบาท.(พิมพ์ครั้งที่ ๑๕).กรุงเทพนคร:ด่านสุทธา-การพิมพ์

,๒๕๔๙). 
สุวกิจ ศรีปัดถา,การประยุกต์ใช้หลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง -กับวิสาหกิจ

ชุมชน.มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,๒๕๔๙. 
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ส านักงานกปร.แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ -พระเจ้าอยู่หัว
,กรุงเทพมหานคร:๒๑ เซ็นจูรี่,๒๕๕๑. 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย.๘๐ พรรษา ๘๐ ปรัชญาชี้น าชีวิต,กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน,๒๕๕๐. 

โสรีช์  โพธิแก้ว. การประยุกต์อริยสัจ ๔ ของพระพุทธศาสนากับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตรักษา .
กรุงเทพมหานคร:คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ทัศนา จิรสิริธรรม. “การครองชีวิตของสตรีโสดตามหลักพุทธธรรม” .วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘) 

 (๓)วิทยานิพนธ์ 
กาญจนา พิมพ์สุข. “การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑”  วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๖. 

พระจ ารัส ฐิตธมฺโม (สวาสโพธิ์กลาง). “การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารจัดการชุมชน :
กรณีศึกษา ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ทนงค์ ล าประไพและนารีรัตน์ พลบจิตต์ “การใช้ปัจจเวกขณวิธีในการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน”
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. (การบริหารจัดการคณะสงฆ์)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

นพรัตน์ สมสวาสดิ์. “การศึกษาวิเคราะห์อริยมรรคมีองค์ 8 เพื่อการหลุดพ้นจากกรรม”.ปริญญา-พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต.(พระพุทธศาสนา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ผศ.ดร.และคณะ“การใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองลุ่ม
แม่น้ ามูล อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์”ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.(การบริหารจัดการคณะ
สงฆ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พระมหาศิริวัฒน์  อริยเมธี(จันต๊ะ) “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมอง
พระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ,(สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๗. 

สหัทยา พลปัถพี, “การน าเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.๒๕๔๘. 

พิพัฒน์  ยอดพฤติการ, “การใช้การสร้างตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับพุทธ -
เศรษฐศาสตร์”.ปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัย-มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระมหาพรสวรรค์  กิตฺติวโร (จันโปรด). “ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการ” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัย-มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
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พระวรมน ขนฺติโก (วัดถุมา). “ศึกษาสัมมัปปธาน ๔ อันเป็นองค์แห่งการบรรลุธรรม” วิทยานิพนธ์-ปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิปัสสนาภาวนา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕. 

 (๔) การสัมภาษณ์ 
เฉลิมชัย อินทรชัยศรี, ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย. สัมภาษณ์ ๑๕ พฤษภาคม

๒๕๕๙. 
พระภัทรธรรมสุธี, เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ), สัมภาษณ์๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
พระสิริรัตนเมธี,รองเจ้าคณะจังหวัดเลย (ม),สัมภาษณ์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙. 
วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก,ผู้ทรงคุณด้านพระพุทธศาสนา, สัมภาษณ์๘ มิถุนายน ๒๕๕๙. 
อธิษพัฒน์  วรรณสุทธิ์ ,ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, สัมภาษณ์ ๑๘ มิถุนายน๒๕๕๙. 
  (๕) เว็ปไซต์ 
พระครูใบฎีกาเสมอ ธมฺมวฑฺฒโน (เป๋ากระโทก), วิธีการประยุกต์หลักพละ ๕ ในพระพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ของข้าราชการต ารวจ [ออน์ไลน์] http//www.nkr.mcu.ac.th [๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐]. 
โ สภณ ข าทัพ , เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง ในบริ บทวิ ถี ชี วิ ตแบบพุ ทธตามที่ ป ร ากฏในพระไต รปิ ฎก 

[ออนไลน์]http://www.cybervanaram.net/ [๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙] 
โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์ และ พุทธรักษ์ ปราบนอก. .วิธีคิดหลักพรหมวิหารสู่การท าวิจัยทางพระพุทธศาสนา. 

[ออนไลน์] http//www.mcukk.com.[ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐] 
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PPaarrttiicciippaattiinngg  FFoorrmmuullaattiioonn  NNeeeeddss  DDeevveellooppmmeenntt  PPoolliiccyy  iinn  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee  
ffoorr  TThhee  EEllddeerrllyy  iinn  SSaaootthhoonngghhiinn  SSuubbddiissttrriicctt  MMuunniicciippaalliittyy,,    

BBaannggyyaaii    DDiissttrriicctt,,  NNoonnttaabbuurrii  PPrroovviinnccee  
     

      Kamolporn  Kalyanamitra 
 

ABSTRACT 
 
 The research titled “participating formulation needs development policy in 
quality of life for the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality, Bangyai  
District, Nontaburi Province”, aims to study the general information and status of 
the elderly. The samples used in this study were 148 elderly in Saothonghin 
Subdistrict Municipality which determining the sample size by using the table of 
Crazie and Morgan. Then using drawing lots to determine proportion and gain 
obtain given size samples. The instruments used to collect data was 5 rating scale 
questionnaire with the discrimination of item (r) from .65  to .88 and with a 
confidence level of equals .98. The statistics used were percentage, mean, standard 
deviation. The hypothesis was tested using t-test and one-way ANOVA. 
 The results showed that : 
 1. Major of the respondents were female (58.11%), completed primary 
education (73.20 %), have a certain income each month (82.44 %) lived in this 
community since birth (78.38 %). 
 2. The participating formulation needs development policy in quality of life 
for the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality was at the high level. The 
highest welfare needs of the allowance was the administrative of bodies, followed 
by the traditional medical welfare, the amenities and safety, housing, food, clothing 
and utilities, social and religious activities, education and information, professional 
and income. 
Keywords : participating, quality of life 
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Background And State of the Problems 
 Public Participate Administration approaches include local administration to 
strengthen Thai society at the foundation level. Local government has been 
recognized in the academic field of governance as a system that can help solve the 
underlying problems of the local area in a timely and efficient manner, and also 
help to diversify the country's development widely and equitably. The highlight of 
local government is the opportunity for local people to take part in their local 
administration. At the same time, the advancement of medical science has made 
human beings more likely to survive than the old. People survive to reproductive 
age and live longer. The population in each country is increasing (Supattra, 1997, p. 
101). It is expected that in B.E. 2050, there will be an elderly population of 2,000 
million, which is more than the population. Elder people have higher rates, 
especially in developing countries. The elderly population is 53% of the total 
population living in Asia and in B.E.2050 is expected to increase the elderly 
population to 63 percent of the total population  from changes in social conditions, 
physical conditions, which affect the lives of the elderly, the problems and changes 
that occur. The elderly need to rely on other people, to meet the various needs, 
which are the basic needs (Basic Needs) of the elderly, the elderly are increasing in 
number. It is found that more than 80 percent live in rural areas, and over half 
illiterate. This is likely to be neglected by families and societies. This is due to 
economic necessity. This makes the migrant members work in the city. The elderly 
do not have proper health care and well-being. Elder people in urban areas are not 
likely to receive mental warmth because the family and the children do not give 
importance and care enough, the elderly also lack the knowledge and 
understanding of self care, and to live with the another person. (Kitipat 
Nontapatamadul, 1993, p. 42-43) 

The situation is changing in terms of population structure and society, 
contributes to change the pattern of support for the elderly, increased welfare and 
health care needs. Welfare and services for the elderly will be added in the future. 
It is important to take into account the characteristics of the elderly in the future 
that are different from the present. (Banlu Siripanich, 2000, p. 22) In Thailand, the 
system and model of social welfare for the elderly are limited. The service plan is 
not a good system and format. The elderly in Thailand are also receiving less 
attention from the public and private sectors. Policies and services related to the 



123วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

 
 
elderly are often viewed as not urgent. And is secondary importance, compared to 
other populations, in the social welfare work for the elderly to the present. The 
barriers are : social welfare for the elderly has only benefited elderly people. It can 
not be distributed evenly and responds to the real needs of the elderly. (Kitipat 
Nontapatamadul, 1993, p. 42) and is not distributed to the elderly in rural areas. 
Most of the elderly in the country are also non-dispersed. The operation of public 
or private organizations is rather limited. In terms of quantity and style, in some 
cases, the qualification of the elderly is restricted to only one age group. In 
addition, the support provided to the elderly by the public sector is facing 
problems in personnel, budgeting and service management. The elderly are not 
able to provide services thoroughly. In addition, the elderly can not respond to the 
problems and needs of the elderly. (Sasiphat Yodpet, 2001, p. 8) 

For the above reasons and conditions change the population structure, the 
researchers are interested in this research titled participating formulation needs 
development policy in quality of life for the elderly in Saothonghin Subdistrict 
Municipality, Bangyai  District, Nontaburi Province. This province is characterized by 
urban and rural area which rapid economic and social changes, the expansion of 
the city. This is an important cause of the decline in the role of families in the care 
of the elderly. The results of this study are used as a guideline for planning the 
development of the quality of life for the elderly. 

 
Research Objectives 

1. To study the general data of the elderly in Saothonghin Subdistrict 
Municipality,    Bangyai District, Nonthaburi Province 

2. To study participating formulation needs development policy in quality of 
life for the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality, Bangyai  District, 
Nontaburi Province  

3. The results of this research are the guidelines for participating formulation 
needs development policy in quality of life for the elderly in Saothonghin 
Subdistrict Municipality, Bangyai  District, Nontaburi Province to be more effective. 
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Research Framework 
 

             The researchers have defined the research framework as follows : 
 
 
 
 

 
 
Figure 1 : Conceptual framework 
for research 

 
Research Hypothesis 
 The elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality, Bangyai District, 
Nonthaburi Province had sex, education level, income, living time in the 
community, different engage in defining policy needs for improving the quality of 
life for the elderly different. 
 
Research Scope 

1. Study on participating formulation needs development policy in quality 
of life for the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality, Bangyai  District, 
Nontaburi Province. 

2. Population and sample : 
2.1 The population of the study is 60 years old. There are 250 people living 

in Saothonghin Subdistrict Municipality, Bangyai District, Nonthaburi Province. 

Independent Variables 
- Sex 
- Education Level 
- Income 
- length of stay in the 

Community  

Independent Variables 
Participating Formulation Needs 

Development Policy In Quality of Life for 
the Elderly 

- Medical aspects of public health 
- Education and information 
- Career and income 
- Facilities and safety 
- Housing, food, clothing and utilities 
- Social and religious activities 
- Relief of living allowances and traditional  
  funeral arrangements  
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2.2 The research sample was composed of 250 elderly people in 
Saothonghin Subdistrict Municipality, Bangyai District, Nonthaburi Province, then, 
randomly assigned proportions and random numbers by lottery to obtain sample 
size. 

Expected Benefits 
1. To know the general information of the elderly in Saothonghin 

Municipality, Bangyai District, Nonthaburi Province 
2. To know the participating formulation needs development policy in 

quality of life for the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality, Bangyai  
District, Nontaburi Province 

3. The results of the research are the guideline for determining the demand 
for the policy on improving the quality of life of the elderly who lived in 
Saothonghin Subdisrict Municipality, Bangyai District, Nonthaburi Province to be 
more effective. 
   Concept of Social Welfare of the Elderly 

Social welfare is a wide range, strengthen the development of human 
resources. It is also considered a good quality of life, make a living is smooth. The 
meaning of social welfare is as follows : 

Encyclopedia of Social Work (1971) (cited in Wantanee Wasikasin and team, 
2004, p. 1). Social welfare refers to activities established by both government 
agencies and volunteers, to strive to prevent and eliminate social problems or to 
improve the well-being of individuals, groups and communities. 

Ministry of Social Development and Human Security (2005) refers social 
welfare to the social service system, to prevent and solve social problems and 
social development, including the promotion of social security, to allow people to 
live in a standardized society, such services must meet the basic needs of the 
people, to develop a quality of life thoroughly and fairly, in the field of education, 
health, having a living, having a job, earning a living, earning a living, social security 
recreation and general social services that social services must take into account 
human dignity, the right to receive and participate in the social service system at all 
levels. 

The promulgation of the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 is 
a significant change in many. The focus is on the elderly. The Constitution provides 
provisions for the elderly in several sections, such as in Section 40 (6), children, 
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youth, women, the elderly, or persons with disabilities. They have the right to fair 
trial and are entitled to appropriate treatment in cases involving sexual violence. 
Section 51, Persons shall have the same right to receive appropriate public health 
services standardization. Section 53, a person who is over sixty years of age and 
who does not have sufficient subsistence allowances shall be entitled to the 
benefits of the facilities. Public As required by section 80 state law, the state must 
implement social, public health, education and culture policies, i.e., the protection 
and development of children and youth, support for parenting and early education, 
promote equality between women and men promote and develop the solidarity of 
family and community institutions, as well as provide welfare and welfare for the 
elderly. The poor, the disabled (4), the State must act in accordance with the 
economic policy. Provides savings for the elderly in the public and public officials 
as well as the promulgation of the Elderly Act 2003 to encourage elder people and 
the public to recognize and understand the rights of the elderly people. This is the 
first law of the elderly in Thailand. This results in the elderly having the opportunity 
to receive various benefits. The system is more like medical and public health. It is 
provided by the convenience and speed of the elderly, special education, religion 
and information useful in life. 

Social Welfare by reducing state service at the Department of Public 
Welfare, initiated the concept of elderly welfare in the community by community 
in the form of a community-based service center for the elderly in temples 
throughout the country. For elder people who suffer from chronic pain, they can 
stay in their community. By being assisted by the community in which they live, 
people in the community will provide support to those who are living in the 
community, especially the elderly to overcome the crisis with self-reliance. They 
have a way of life that is in harmony with the economy, society, politics, tradition 
and culture in their environment, values and human dignity, to be reliant on state 
services as needed. The Department of Public Welfare will support the operation of 
the community to be able to continue to work on their own. This is because 
families and communities continue to be the cornerstone of society, and are 
primarily responsible for providing care to the elderly in a way that is appropriate to 
the social conditions that elder people need and the elder people can receive 
more services, and it's available in a lot of covers. All areas are efficient and save a 
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lot of money in the future, community-based elderly welfare services and 
participation in the elderly help to extend the services to the elderly more widely. 
 
Research Methodology 
 Population and sample 
 The population is 60 years old of elder people. There are 250 elder people 
living in Saothonghin Subdistrict Municipality, Bangyai District, Nonthaburi Province 
 The research sample consisted of 250 elderly people in Saothonghin 
Subdistrict Municipality, Bangyai District, Nonthaburi Province, then, randomly 
assigned proportions and random numbers by lottery to obtain sample size. 

 Statistics Used in Data Analysis 

     This research was conducted using the following statistics : 

  1. Percentage to analyze the data collected from questionnaire I 

  2. Average (Mean) is represented by the μ symbol. Use formula (Institute 
for the Promotion of Teaching Science and Technology Ministry of Education, 2009, 
p. 8) 

  3. Standard deviation is represented by the symbol  . Use formula 
(Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology Department of 
Education, 2009, p. 72) 
 
Research Results 

1. Basic information of the respondents was mostly female (58.80%), 
primary education (51.20%), no monthly income (32.40%). (54.0%). 

2. Participating formulation needs development policy in quality of life for 
the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality were at a high level. The need 
for welfare support, allowance, and funeral arrangements is highest, followed by 
medical needs, facilities and safety housing, food, clothing and utilities social and 
religious activities, education and information, and the career and income. 

Participating formulation needs development policy in quality of life for 
the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality was determined at the high level 
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( = 3.80) when considering each aspect of the policy on improving the quality of 
life of the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality, Bangyai District, 
Nonthaburi Province, at the level of 4 subjects, the mean was 3 items : The highest 
was the need for welfare, allowance, and funeral management ( = 4.42), followed 
by the need for medical benefits ( = 4.20). ( = 4.10), housing, food, clothing and 
utilities ( = 3.87), social and religious needs ( = 3.37), education and information 
( = 3.36) and occupation and income     ( = 3.21) respectively. 

Participating formulation needs development policy in quality of life for 
the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality in the medical profession of 
public health : the overall level was ( 4.20). The highest demand was for the 
mobile clinics to care for the elderly in the community ( = 4.73),    followed by 
the demand for medical services ( = 4.63 ), and the need to provide mental 
health services with the lowest level of listening and problem solving ( = 3.57). 

Participating formulation needs development policy in quality of life for 
the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality in education and information : it 
was found that 2 items were medium level (  = 2.5). The highest level of 
communication between the elderly and the community in the community was 
found ( = 3.61). ), followed by the need to set a line, daily news distribution in 
your community to keep up with the news ( = 4.45) and to set the library to have 
the lowest books of Dharma and other novices ( = 3.20). 

Participating formulation needs development policy in quality of life for 
the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality in career and income overall : 
the mean score ( = 3.21), it was found to be at the moderate level. The need for 
the community to be recognized by the community in terms of skilled labor and 
activities of the elderly ( = 3.37), followed by the need to have a suitable 
occupation for the elderly to earn extra income ( = 3.35) and require a 
professional instructor to spend the free time to benefit families and communities (
 = 2.99) 

Participating formulation needs development policy in quality of life for 
the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality: facilities and safety overall, the 
level of satisfaction was high (  = 4.10). The need for accommodation and daily 
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living facilities suitable for the elderly, such as walking stick, canoe, etc., was highest 
( = 4.22). Provide legal advice to the elderly to prevent fraud (  = 3.97). 

Participating formulation needs development policy in quality of life for 
the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality in  housing, food, clothing and 
utilities : it was found that 3 items were at moderate level. (  4.24), followed by 
the need to arrange locations in various agencies. (  = 4.22) and the need to have 
the equipment to assist or repair the initial shelter where you can help yourself (  
= 3.35). 

P Participating formulation needs development policy in quality of life for 
the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality in the level of social and 
religious activity was at the high level ( = 3.45). The need for significant religious 
and other religious traditions. Elderly participation was ( = 4.01), followed by the 
need for family and social activities of the elderly, with children participating ( = 
3.95). Elderly activities such as singing Thai dance, drum dance, meditation practice, 
and praying were the lowest ( = 3.92). 

Participating formulation needs development policy in quality of life for 
the elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality in the welfare allowance and 
funeral management : it was found that the highest level was 4 items in 2 levels. 
There was a need to provide allowance for the elderly to spend on necessities. (
= 4.71), followed by the need for volunteering to visit the elderly people ( = 
4.63) and the need to participate in activities to Culture and knowledge in various 
fields. Not to lose the lowest ( = 3.89) 
 
Discussions 
 The results of the research titled Participating formulation needs 
development policy in quality of life for the elderly in Saothonghin Subdistrict 
Municipality, Bangyai District, Nonthaburi Province should have discussed more 
results as the following : 
 1. The Elderly in this research is in a very comprehensive overview. When 
considering each side, it was found that : involve policy requirements, improve 
quality of life, medical welfare. Facilities and safety housing, food, clothing and 
utilities, religious activities, education and information,  most elder people want to 
have activities to transfer knowledge and culture in various fields, to not lose, to 
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give honor to the elders who are good examples to others to create morale, need 
to provide subsistence allowance for the elderly to spend on the need to 
thoroughly and fairly. In addition, the elderly need to provide agencies or 
organizations to help elderly people, need to arrange a volunteer visit, elderly care 
and the need to have the allowance in the elderly relatives censorship unrelated 
to Saenee  Prasartdee (2012) has researched “The Development of Social Welfare 
System for the Elderly in Salaya Subdistrict Municipality, Phutthamonthon District, 
Nakhonpathom Province. The sample consisted of 254 elderly people in Salaya 
Subdistrict Municipality by purposive sampling.  The instrument used to collect 
data was the questionnaire on social welfare for the elderly in education, health 
residential, work and income, social security, social services recreation and the 
performance of the Salaya subdistrict municipality’s staff. The statistics used in the 
data analysis were percentage. The elderly social welfare of Salaya subdistrict 
municipality has problems and obstacles. 90.3 % were social workers, 85.3 % were 
health workers, 84.9 % were working and 81.2 % were social security, 79.1 %  of 
recreation, 78.8%  of housing, 74.6 % of education, 66.6 % of education, and the 
guideline must be improved for the efficiency by : 1. The elderly should be 
regularly visited and maintained in the community. 2. There should be recreation 
activities to promote physical and mental health.  3. There should focus on the 
elderly who help themselves not more. 4. There should be the evaluation of the 
welfare system, the elderly 5. The development authorities provide social welfare 
to be effective. 6. There should be activities to promote family relations in all 
communities. 7. Should help the elderly abandoned to have a safe and happy 
living. 8. Should promote career and income. 
 2. Medical benefits facilities and safety, housing, food, clothing and utilities 
religious activities, education and information, most elder people want to have 
activities to transfer knowledge and culture in various fields, to not lose, to give 
honor to the elders who are good examples to others to create morale, need to 
provide subsistence allowance for the elderly to spend on the need to thoroughly 
and fairly. Elderly people also want to help the elderly, need to arrange a 
volunteer visit, elderly care and elderly people want to have a living allowance in 
the cremation, the elderly without relatives development of social welfare system 
for the elderly in Thamaka Subdistrict Municipality, Thamaka District, Kanchanaburi 
Province. The sample consisted of 174 elderly people in Thamaka Subdistrict 
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Municipality. The data were collected by using a purposive sampling technique 
social welfare of the elderly in Thamaka Subdistrict Municipality.  Problems and 
obstacles are as follows :  90.3% were social workers, 85.3% were health workers, 
84.9% were working and 81.2% were social security, 79.1% of recreation, 78.6 % of 
housing, 74.8  % of the residents and 66.6 % of the residents. The guidelines for 
improvement are as follows : 1. The elderly should visit and maintain the health of 
the elderly. 2. There should be recreation activities to promote physical and 
mental health. 3. Should focus on the elderly who can not help themselves more. 
4. The evaluation of the welfare system. 5. The social welfare staff should be 
developed effectively. 6. There should be activities to promote family relationships 
in all communities. 7. The elderly should be assisted to abandon their shelter for 
safe and happy living. 8. Should promote career and income up 
 3. Current equality in the society between the elderly, female and male is 
not very different. Elder women have to work harder for the elderly. As a result, the 
elderly, the female and the elderly male for the participating formulation needs 
development policy in quality of life for the elderly in Saothonghin Subdistrict 
Municipality in the welfare of life is not different in accordance with the spirit of 
refining (2013) “factors determining social welfare needs of the elderly in Ongkarak 
Sudistrict Municipality, Ongkharak District, Nakhonnayok Province. There are 
independent variables. The cost of services, sex, age, education level, marital 
status, occupation and income were the elderly who received the allowance for 
living in the Ongkharak subdistrict municipality, totalling 114 students used the test 
with the Loy Kratong model. Analyzes of factors affecting social welfare service 
needs requirements for elder people in Ongkarak subdistrict municipality : 1) If the 
service cost of the elderly decreased 2) If the elderly have marital status  3) If the 
income of the elderly is high. The elderly will have lower social welfare needs. 
Other independent variables were not statistically significant enough to explain the 
social welfare needs of the elderly. 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐132
 
 
 4. All elder persons, regardless of age, are more or less engage in the 
participating formulation needs development policy in quality of life for the elderly 
in Saothonghin Subdistrict Municipality in the welfare of the physician in the time of 
pain, comfort fife safety and the subsistence in life. When they die, they want their 
relatives or loved ones to help with the funeral everyone in line with the Ministry 
of Social Development and Human Security (2008), the scope of welfare work is 
related to the development of living conditions of the people in society for the 
well-being of 7 aspects that to have good education, housing, employment, income 
security, recreation and general social services. 
 5. All elder people, regardless of their level of education, earn more or 
less, Participating formulation needs development policy in quality of life for the 
elderly in Saothonghin Subdistrict Municipality for the elderly in terms of comfort, 
safety in life is the same, even in the community for a long time or not everyone.   
Participants in the study were asked about the social welfare of the elderly in 
Bangpao Subdistrict Administrative Organization, some of the elderly men and 
women aged 60 and over in the area are responsible for the request. The elderly 
have social welfare needs in all aspects, including health, recreation, residential, 
safety in life and property. The problem of poverty and disadvantage is at a high 
level. The elderly have the most urgent social welfare needs in the area of poverty 
and disadvantage. 42.73%            
 
Suggestions 

1) Suggestions to apply 
   1. The organizations concerns the elderly should be provided with the 

most appropriate allowance, especially the elderly’ highest needs. 
   2. Elderly people should be encouraged to spend their free time and to 

earn extra income so that the elderly feel valued and earn a living. 
  3. The family should care for and provide welfare to the elderly more 

appropriately in  addition to waiting for welfare from the public sector, this may not 
be enough and not meet the requirements. 

2) Suggestions for future research 
1. Comparison of the welfare needs of the elderly in different areas 
2. Qualitative study in conjunction with quantitative study to get more 

detailed information and can be used as a guide to the elderly to meet the needs. 
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ธรรมาภิบาลกับปัญหาในธรรมาภิบาลกับปัญหาในการบริหารการบริหารงานบุคคลงานบุคคลของเทศบาลต าบลของเทศบาลต าบลบางหลวงบางหลวง  
อ าเภออ าเภอบางเลนบางเลน    จังหวัดจังหวัดนครปฐมนครปฐม  

GGoooodd  GGoovveerrnnaannccee  aanndd  PPrroobblleemmss  iinn  PPeerrssoonnnneell  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  
BBaanngglluuaanngg    SSuubbddiissttrriicctt  MMuunniicciippaalliittyy,,  BBaannggllaannee  DDiissttrriicctt,,  NNaakkoorrnnpphhaatthhoomm  

PPrroovviinnccee  
 

     บังอร เบ็ญจาธิกุล 
 

บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑)  ศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลต าบลบางหลวง  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม ๒) ศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลต าบลบางหลวง  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ๓) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธรร
มาภิบาลกับปัญหาในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง  อ าเภอบางเลน  จังหวัด
นครปฐม จ านวน ๙๗ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า   
 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ มีธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๐   เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่า อันดับ
สูงสุด โดยอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๗ รองลงมา เป็นหลักความรับผิดชอบ ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘  และสุดท้าย  หลักการมีส่วนร่วม ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๐๔ ส่วนปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง  มีปัญหาในระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๙ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร มีปัญหาเป็น
อันดับสูงสุด โดยมีปัญหาในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘  รองลงมา คือ ด้านการสรรหา
และการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรโดย 
 มีปัญหาในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๕  ถัดมาคือ ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยมี
ปัญหาในระดับน้อยค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๗ และสุดท้ายด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน โดยมีปัญหา
ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๕  และธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลกับปัญหาการ
บริหารงานบุคคล มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทางบวก ในระดับปานกลาง  
ค าส าคัญ :  ธรรมาภิบาล การบริหารงานบุคคล  
 

                                                 
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุรี 
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ABSTRACT 
  This research aims 1) to examine the personnel administration 
effectiveness of Bangluang Subdistrict Municipality, Banglane District, 
Nakornphathom Province  2) to study the relationship of good governance in the 
individuals administration with problem on individual administration of Bangluang 
Subdistrict Municipality, Banglane District, Nakornphathom Province  3) to study the 
administration problem of Bangluang Subdistrict Municipality, Banglane District, 
Nakornphathom Province.  The sample used in this study were personnel of 
Bangluang Subdistrict Municipality, Banglane District, Nakornphathom in the total of  
97 people. Questionnaire was used for data collection. The statistics used in this 
study were frequency, percentage, mean, standard deviation, and coefficient of 
pearson correlation. 
 Results were found as followed : 
 Problems in personnel administration were at a low level, with an average 
value of 3.49. When considering in each aspect found that the maintenance of 
personnel had the highest problem. With the moderate average at 3.38, followed 
by the recruitment and appointment of personnel had low level of problem with 
average of 3.45, following by the development of personnel with an average of 3.47 
and the last of the personnel out of office had an average of 3.65. Personnel 
administration with good governance was at moderate level with an average of 
3.30. When analyzed by each aspect it was found that the value had the highest 
level of good governance with an average of 3.47, followed by the primary 
responsibility with moderate level of good governance with an average of 3.38 and 
the final principles involved with good governance with an average of 3.04 and 
good governance in the individuals administration with problem on individual 
administration were associated with a positive statistically significant in moderate 
level. 
Keywords : personnel administration 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๑ ระบุไว้ว่ารัฐต้องให้
ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายอ านาจการ
บริหารปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารการเงิน
การคลังและการบริหารงานบุคคล  ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าถึงความ
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ต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิด ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลให้ระบบงานและหน่วยงานที่อยู่
ในท้องถิ่นถูกถ่ายโอนอ านาจหน้าที่การดูแลและบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลัก
แห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่ มาตรา ๒๘๒ ระบุว่าในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่
จ าเป็นทั้งนี้เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของท้องถิ่นและของประเทศ และ มาตรา ๒๘๓ ระบุว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล 
การเงิน การคลัง และการจัดบริการสาธารณะ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 โดยที่เทศบาลต าบล เป็นรูปแบบหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบพ้ืนที่ในเขตต าบล สามารถก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโดย
โครงสร้างของเทศบาล ประกอบไปด้วย สภาเทศบาลท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารท า
หน้าที่ด้ านการบริหารงาน มีพนักงานหรือข้าราชการของเทศบาลปฏิบัติ งานร่วมกัน  มี
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชา  ตามล าดับ ทั้งนี้การที่
เทศบาลจะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลทุกฝ่าย  หากองค์กรมีบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถและมีปริมาณเพียงพอต่อการด าเนินภารกิจ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ให้แก่องค์กร ก็จะสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้   แต่การจะได้มาซึ่งทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพเพ่ือให้องค์กรด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารงานบุคคล 
ตั้งแต่การคัดเลือกสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือเข้าท างาน ให้บุคลการมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ และมีปริมาณบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบั ติงาน การ
บ ารุงรักษาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เรื่อยไปจนถึงการพัฒนา
บุคลากร เ พ่ือให้ความรู้ความสามารถและความถนัดเพ่ิมพูนอันจะน าไปสู่การท างานที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จนกระทั่งการให้บุคลากรพ้นจากงานทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรสามารถคัดสรร ดึงดูด
และรักษาบุคลากรที่ดี มีความรู้ความสามารถไว้ปฏิบัติงานให้มากที่สุดและนานที่สุดตามความ
ต้องการขององค์กร   การด าเนินงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น  
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จโดยองค์กรต้องมีการบริหารงานที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้การบริหารงานบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญอันจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรได้ 
เนื่องด้วยบุคลากรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารงานที่มีความส าคัญยิ่งตามหลักการบริหารทั่วไป  
เพราะแม้ว่าจะมีทรัพยากรด้านอ่ืนมากมาย มีงบประมาณให้อย่างเพียงพอ  มีการจัดการที่ดี  มี
ปัจจัยอ่ืนพร้อม แต่ถ้าการบริหารงานบุคคลมีปัญหาแล้ว จะส่งผลไปถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ
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องค์กรไม่มีคุณภาพขาดความรู้ ความสามารถ ปราศจากความรับผิดชอบ และไม่อยู่ในระเบียบวินัย
ขององค์กรแล้ว อาจน าไปสู่ปัญหาการบริหารงานเพ่ือการจัดการทรัพยากรด้านอ่ืนด้วย การ
ด าเนินงานขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงเป็นไปได้ยากยิ่ง    โดยที่เทศบาลต าบลบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของตน มีอิสระและอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารงานองค์กรของตน ซึ่งการบริหารงานบุคคลก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น ในการบริหารงานบุคคลจึง
ต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากปัญหาในด้านการบริหารงานบุคคล อาจเป็นต้นเหตุของ
ปัญหาในการบริหารงานด้านอ่ืนๆ อันจะส่งผลกระทบไปสู่การด าเนินงานของเทศบาลในการ
ให้บริการตอบสนองและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในพื้นที่ได้  
 จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาวิจัยเรื่องธรร
มาภิบาลกับปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ด้านการคัดเลือกสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือเข้าท างาน ด้านการบ ารุงรักษา
บุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน โดยผลที่ได้จากการศึกษาใน
ครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง  อ าเภอ
บางเลน  จังหวัดนครปฐม  
   ๒. เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม   
   ๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับปัญหาในการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลต าบลบางหลวง  อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม   
 
วิธีด าเนินการวิจัย    
 การวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลกับปัญหาในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางปู 
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   มีประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   บุคลากรของเทศบาล
ต าบลบางหลวง  อ าเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม แยกเป็น  พนักงานเทศบาล  ๓๗ คน   
ลูกจ้างประจ า  ๕ คน และพนักงานจ้าง  ๕๕  คน  รวมจ านวน  ๙๗  คน โดยผู้วิจัยได้ใช้ประชากร
ทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้    เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  สหสัมพันธ์เพียร์สัน  
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สรุปผลการวิจัย 
๑. ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง  อ าเภอบางเลน  

จังหวัดนครปฐม พบว่า 
หลักนิติธรรม มีธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๘ เมื่อวิเคราะห์

เป็นรายข้อพบว่า เทศบาลฯ มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งโอน ย้าย หรือให้ออก อย่างมีความถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมายมีธรรมาภิบาล เป็นอันดับสูงที่สุด โดยมีธรรมาภิบาลในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๕๕  

หลักคุณธรรม มีธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๗ เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายข้อพบว่า เทศบาลฯมีกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ท างานมีธรรมาภิบาล เป็นอันดับสูงที่สุด โดยมีธรรมาภิบาลในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๙ 

หลักความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๕ ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๗ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า บุคลากรใน เทศบาลฯ สามารถ
เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรได้อย่างสะดวก  มีธรรมาภิบาลเป็นอันดับสูงที่สุด 
โดยมีธรรมาภิบาลในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๒  

หลักการมีส่วนร่วม มีธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๐๔ เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า บุคลากรใน เทศบาลฯ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนอัตราก าลังของ 
เทศบาลฯมีธรรมาภิบาล เป็นอันดับสูงที่สุด โดยมีธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๑๒  

หลักความรับผิดชอบ มีธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘ เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า เทศบาลฯ เน้นการตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่
ของตนม ี ธรรมาภิบาล เป็นอันดับสูงที่สุด โดยมีธรรมาภิบาลในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๙  

หลักความคุ้มค่า มีธรรมาภิบาลในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๗ เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายข้อพบว่า เทศบาลฯ ก็สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีบุคลากรอย่างจ ากัดมีธรร
มาภิบาล เป็นอันดับสูงที่สุด โดยมีธรรมาภิบาลในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๙  

สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคลมีธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๓๐  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า หลักความคุ้มค่ามีธรรมาภิบาล เป็นอันดับสูงที่สุด โดยมีธรร
มาภิบาลในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๗ รองลงมาหลักความรับผิดชอบโดยมีธรรมาภิบาลใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘ และสุดท้ายหลักการมีส่วนร่วมโดยมีธรรมาภิบาลในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๐๔ 

๒. ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลเทศบาลต าบลบางหลวง  อ าเภอบาง
เลน  จังหวัดนครปฐม พบว่า 

ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร  มีปัญหาในระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๔๕ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า เทศบาลฯ มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรโดยเน้น
ระบบอุปถัมภ์มีปัญหาเป็นอันดับสูงที่สุด โดยมีปัญหาในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๒  
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ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร  มีปัญหาในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘ เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า เทศบาลฯไม่มีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบโดยเน้น
ระบบความใกล้ชิดมากกว่าระบบคุณธรรมและหลักความสามารถของพนักงาน มีปัญหาเป็นอันดับ
สูงที่สุด โดยมีปัญหาในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๐๒  

ด้านการพัฒนาบุคลากร มีปัญหาในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๗ เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายข้อพบว่า เทศบาลฯ ของท่านไม่มีการเชิญวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้
ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่บุคลากร มีปัญหาเป็นอันดับสูงที่สุด โดยมีปัญหาในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๗   

ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน มีปัญหาในระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๕ เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า เทศบาลฯ ขาดการชี้แจงข้อกฎระเบียบ ข้อบังคบและค าแนะน าแก่
บุคลากรที่จะโอนย้ายเลื่อนต าแหน่งหรือออกจากราชการ มีปัญหาเป็นอันดับสูงที่สุด โดยมีปัญหาใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๖  

สรุปได้ว่า โดยรวมแล้วการบริหารงานบุคคลมีปัญหาในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๔๙ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร มีปัญหาเป็นอันดับสูงที่สุด โดย
มีปัญหาในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘  

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลกับปัญหาการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์
สัน (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) แปลผลค่าความสัมพันธ์โดยใช้
เกณฑ์ของฮิงเคิล (Hinkle) พบว่า ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลกับปัญหาการบริหารงาน
บุคคลมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๖๐๒ ระดับ
นัยส าคัญเท่ากับ ๐.๐๐๐ 

 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ธรรมาภิบาลกับปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีประเด็นที่สมควรน ามาอภิปรายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

๑. ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม พบว่า  ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง อ าเภอ
บางเลนจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ยอดยิ่ง  ราชบูรณ์ (๒๕๕๗) ซึ่ง
ท าการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลต่อคณะผู้บริหาร
เทศบาลนครเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
พนักงานทั่วไป และพนักงานตามภารกิจ ส่วนใหญ่คิดว่าผู้บริหารเทศบาลนคร เชียงใหม่ มีการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ท้ัง ๖ ด้าน โดยมีความเป็นธรรมาภิบาลมากที่สุด 
ด้านความคุ้มค่า รองลงมา ด้านหลักนิติธรรมและด้านการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้าน
หลักความโปร่งใส และด้านคุณธรรม มีความเป็นธรรมาภิบาลน้อยที่สุด  
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๒.  ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง  อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม พบว่ามีปัญหาในระดับน้อย เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร มี
ปัญหาเป็นอันดับสูงที่สุด สอดคล้องกับ มานิต สุนทรียศาสตร์ (๒๕๕๗) ซึ่งท าการศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยจากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมด้านสภาพการ
บริหารงานบุคคล พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดการวางแผนก าลังคน ด้านคุณสมบัติที่
ต้องการ อยู่ในระดับการสนับสนุนมากท่ีสุด รองลงมาคือ การวางแผนเพ่ือพัฒนาก าลังคนในแต่ละปี 
ในภาพรวมด้านปัญหาการบริหารงานบุคคล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานส่วนต าบลที่
ตกเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน อยู่ใน
ระดับการสนับสนุนมากท่ีสุด รองลงมา คือ การพัฒนาบุคลากร การสรรหาและคัดเลือก การก าหนด
ต าแหน่ง ส่วนล าดับสุดท้ายได้แก่ การโอน – ย้าย 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล
บางหลวง  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product – 
Moment Correlation Coefficient) แปลผลค่าความสัมพันธ์โดยใช้เกณฑ์ของฮิงเคิล (Hinkle) 
พบว่า ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลกับปัญหาการบริหารงานบุคคลมีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวก ในระดับปานกลาง ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๖๐๒ ระดับนัยส าคัญเท่ากับ ๐.๐๐๐  
สอดคล้องกับแนวทางของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ระบุหลักการส าคัญของธรรมาภิบาลไว้
เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่หน่วยราชการเพ่ือน าไปยึดถือถือปฏิบัติได้ชัดเจน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

   การศึกษาธรรมาภิบาลกับปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีประเด็นที่น ามาเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้  

   ๑.๑ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร เทศบาลฯ ควรปรับปรุงกระบวนการ
สรรหาให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และในการวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร 

   ๑.๒ ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร เทศบาลฯ ควรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน จัดสวัสดิการและให้รางวัลแก่พนักงาน มีความยุติธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบและมีการมอบหมายงานให้กับบุคลากรให้ตรงตามความรู้ความสามารถ 

   ๑.๓ ด้านการพัฒนาบุคลากร เทศบาลฯ ควรส่งเสริมให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ และความถนัดให้มากขึ้น จัดให้มีการส ารวจความต้องการเพ่ือเข้ารับการอบรมในการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือเชิญวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้
และประสบการณ์ 
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   ๑.๔ ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน เทศบาลฯ ควรให้ความส าคัญในส่งเสริมกิจกรรม
ความสัมพันธ์ความเข้าใจที่ดีกับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ และชี้แจงข้อกฎระเบียบ ข้อบังคบและ
ค าแนะน าแก่บุคลากรที่จะโอนย้ายเลื่อนต าแหน่งหรือออกจากราชการ 

 
  ๒.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 

    ๒.๑  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานบุคคลให้ได้รับความส าเร็จของเทศบาล
ต าบลบางหลวง 

    ๒.๒  ควรศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางหลวง
กับเทศบาลอ่ืนเพื่อน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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พิเชฐ  ทั่งโต  

พระระพิน พุทธิสาโร 
ล าพอง กลมกูล 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูที่มีเจต
คติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ๒) เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการ
สร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธและ ๓) เพ่ือวิเคราะห์และน าเสนอผลการพัฒนา
เจตคติและจิตวิในญญาณความเป็นครูตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธตัวแปรที่ศึกษาคือ ๑) กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็น
ครูในวิถีพุทธ และ ๒) เจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ ออกแบบโดยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระยะกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะที่ ๑ จ านวน ๓๖ คน 
ระยะที่ ๒ จ านวน ๑๘ คน และ ๑ โรงเรียน และระยะที่ ๓ จ านวน ๕๐ คน ได้จากการเลือกแบบ
เจาะจงทั้ง ๓ ระยะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนวค าถามในการสัมภาษณ์และประเด็นใน
การสนทนากลุ่ม และคู่มือการพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. แนวทางการปฏิบัติของครูที่มีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมีประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ หลักพุทธธรรมส าหรับครูในวิถีพุทธส่วนที่ ๒ รูปแบบการ
สร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ ส่วนที่ ๓ กระบวนการในการพัฒนาครูตามรูปแบบการ
สร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ 
 ๒. รูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่พัฒนาขึ้นมี ๓ ส่วน 
คือ ๑) หลักพุทธธรรมส าหรับครูในวิถีพุทธ๒) องค์ประกอบของรูปแบบการสร้างเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ มี ๓ องค์ประกอบ และ ๓) กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการ
สร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธเรียกว่า กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ มี ๖ 
วิถีประกอบด้วย วิถีที่ ๑ รู้หน้าที่การเป็นครูในวิถีพุทธวิถีที่ ๒ ปรับตัวตามหลักไตรสิกขาวิถีที่ ๓ 
                                                           


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 ศูนย์อาเซียนศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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เรียนรู้ให้เป็นแบบอย่างที่ดี วิถีท่ี ๔ เปลี่ยนเจตคติท่ีดีตามวิถีพุทธวิถีที่ ๕ บูรณาการธรรมน าสู่ผู้เรียน
และวิถีที่ ๖ เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม 
 ๓.ผลการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ พบว่า 
๑) ครูมีวิธีการเรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธที่หลากหลาย มีแนวทางในการสร้าง
ความรู้สึกให้เกิดศรัทธาในวิถีพุทธจากประสบการณ์ตนเอง และน าแนวทางวิถีพุทธมาเป็นแนวปฏิบัติของ
ตน ๒) ครูดีในดวงใจของผู้เรียนคือครูที่มีคุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรมและหลักกัลยาณมิตร
ธรรม ๓) ครูมีการเปล่ียนแปลงเจตคติของตนเองโดยการตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นครูใน
วิถีพุทธตามกระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ ๖ วิถี ๔) การสะท้อนคิดในวิถีพุทธของครูมีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินครูโดยผู้เรียน และ ๕) ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการได้มีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับรู้ว่ามีครูในวิถีพุทธทั่วประเทศก าลังจัดกิจกรรมวิถีพุทธเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียนและครูมีเจตคติต่อการเข้าร่วมโครงการวิถีพุทธส าหรับผลการพัฒนาเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธพบว่า ครูตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาตนให้มีเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ จัดกิจกรรมบูรณาการวิถีพุทธให้ผู้เรียน และพัฒนาโรงเรียนให้มี
รูปแบบการบริหารจัดการในวิถีพุทธอย่างเป็นระบบ 
ค ำส ำคัญ: เจตคติต่อวิชาชีพครู, จิตวิญญาณความเป็นครู, ครูในวิถีพุทธ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study in practical way of best 
practice teachers who had teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way, 2) to 
develop and examine model of creation teacher’s attitude and spirituality in 
Buddhist way, and 3) to analyze and propose developing result of teacher’s 
attitude and spirituality using model of creation teacher’s attitude and spirituality in 
Buddhist way. The first variable was the process of teacher development using 
model of creation teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way, and the 
second variable was teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way. Qualitative 
research was used for the research design which divided into three phases. The 
target group of this research was Buddhist way teachers from office of the basic 
education commission, Ministry of Education which consisted of 36 teachers in the 
first phase, 18 teachers and 1 school in the second phase, and 50 teachers and 
educators in the third phase. Purposive sampling was used for three phases. Interview 
questions, topic of focus group discussion, and a manual of teacher development using 
developing model of teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way were prepared as 
the measurement design. Qualitative data were analyzed by using both content analysis 
and analytic induction. Research results were as follows: 
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 1. Best practice teachers who had performed the attitude and spirituality 
in Buddhist way consisted of three parts in practices which were 1) Buddhist 
principles for teachers, 2) model of creation teacher’s attitude and spirituality in 
Buddhist way, and 3) the process of teacher development using model of creation 
teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way.  
 2. There were three parts for developing model of creation teacher’s 
attitude and spirituality in Buddhist way. Buddhist principle for teachers was the first 
part. The second part was the three components of model for creation teacher’s 
attitude and spirituality in Buddhist way. The third part was the process of teacher 
development using model of creation teacher’s attitude and spirituality in Buddhist 
way which had been developed and called “Six ways of reflection process in 
Buddhist way”. The first way was to know role of Buddhist way teacher. The second 
way was to adjust oneself followed by threefold training.  The third way was to learn 
to be a best practice. The fourth way was to change a good attitude in Buddhist way. 
The fifth way was to integrate Buddhist principles into the classroom, and the sixth way 
was to create Dhamma innovation. 
 3. There were five aspects of showing results using model for creation teacher’s 
attitude and spirituality in Buddhist way: 1) teachers had variety of learning Buddhist 
culture and tradition, created their own faith in Buddhist way through personal 
experience, practiced Buddhist way in daily life, 2) the best teacher for students normally 
showed that aspect of qualities of a good man (Sappurisa-Dhamma) and qualities of a 
good friend (Kalayanamitta Dhamma), 3) teachers had changed their attitudes and 
realized of being teacher followed by six ways of reflection process in Buddhist way, 4) 
teacher’s reflection had a correlation with students’ writing assessment, 5) teachers who 
attended the workshop had the opportunity of sharing knowledge, learned how to 
enhance students learning from others, showed intellectual aspects, and had great 
attitude of joining in Buddhist activities. In addition, results of development of teacher’s 
attitude and spirituality in Buddhist way found that teachers realized of self-development 
to have teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way, students had gain the 
usefulness from attending Buddhist integrated activities, and school had also shown 
educational management model with systematically. 
Keywords: Attitude to teaching profession, teacher’s spirituality, Buddhist way teacher 
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๑.บทน ำ 
 ครูคือบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพในอนาคต อาชีพครูมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้เรียน รวมทั้งมีความเข้าใจในจิตวิทยาการศึกษาได้เป็นอย่างดี ครูจึงควรมีเจตคติที่ดีและจิต
วิญญาณความเป็นครูซึ่งเป็นหัวใจส าคัญยิ่งในการเป็นครูผู้ซึ่งมีบทบาทในการสร้างคนให้เป็นบุคลากรที่
มีศักยภาพในการพัฒนางานในยุคโลกาภิวัตน์  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒–
๒๕๖๑) มีการก าหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมี
เป้าหมายหลัก ๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย (quality) ๒) 
โอกาสทางการศึกษา (opportunity)และ ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมใน
การบริหารการจัดการศึกษา (participation) โดยทั้งสามประเด็นหลักนี้จะส่งผลให้คนยุคใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาอย่างลุ่มลึก  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่ือสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีนิสัยในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, ๒๕๕๔) 
อย่างไรก็ตาม ครูผู้ที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวนี้ได้นั้นจ าเป็นจะต้องมี
เจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างยั่งยืน จึงจะเป็นกลไก
ส าคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้ 
 ครูนั้นหาเพียงการท าหน้าที่ให้ความรู้แล้วก็หมดหน้าที่ หากแต่ครูนั้นเป็นอาชีพที่ต้อง
อาศัยใจรัก มีความอดทน เอาใจใส่ศิษย์ มีเจตคติและที่ส าคัญต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งถือว่า
เป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับครู  โดยที่ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูต้องมีคุ ณสมบัติ
ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความรักในอาชีพ การรักและเมตตา
เพ่ือมนุษย์ ความเสียสละ ความอดทน ความยุติธรรม และการเป็นแบบอย่างที่ดี  อย่างไรก็ตามครูที่
มีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูที่ปรากฏให้เห็นเป็นเพียงระดับมาตรฐานที่สังคมยอมรับ (ณัฏฐ
ภรณ์ หลาวทอง และปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ, ๒๕๕๓) ดังนั้น ครูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ และครูที่มีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูที่แท้จริงแล้วควรมี
คุณลักษณะอย่างไร จึงเป็นประเด็นให้คณะผู้วิจัยสนใจในการศึกษาครั้งนี้ 
 โดยในโครงการวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่เหมาะสมตามวิชาชีพ และที่ส าคัญคือการเป็นครูที่มีเอกลักษณ์และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตามบริบทที่แตกต่างกัน  และด้วยทางคณะผู้วิจัยมีบทบาทในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาในบริบททางพระพุทธศาสนา และจากความเป็นมาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
จึงท าการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามแบบวิถีพุทธ ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์การ
วิจัยเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความ
เป็นครูอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง และเพ่ือให้เข้ากรอบในการพัฒนาตามแบบอย่างวิถีพุทธ โดยการ
วิจัยครั้งนี้ใช้การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ โดยเน้นกระบวนการออกแบบ
การวิจัยเพื่อให้ได้รูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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๒.วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูที่มีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธ 
 ๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์และน าเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูตาม
รูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ 
 
๓.วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) แบ่งเป็น ๓ 
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธระยะที่ ๒ การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือทดลองใช้รูปแบบการสร้างเจตคติ
และจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่พัฒนาขึ้นระยะที่ ๓ การน าเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะที่ ๑ จ านวน ๓๖ คน 
ระยะที่ ๒ จ านวน ๑๘ คน และ ๑ โรงเรียน และระยะที่ ๓ จ านวน ๕๐ คน ได้จากการเลือกแบบ
เจาะจงทั้ง ๓ ระยะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนวค าถามในการสัมภาษณ์และ
ประเด็นในการสนทนากลุ่ม และคู่มือการพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในวิถีพุทธ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (analytic induction)  
 
๔.สรุปผลกำรวิจัย 
 การน าเสนอสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๓ ด้าน ตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย คือ ด้านแรกคือการศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูที่มีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ด้านที่สอง คือ การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสร้างเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ และด้านที่สาม คือ การวิเคราะห์และน าเสนอผลการพัฒนาเจตคติ
และจิตวิญญาณความเป็นครูตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ 
สรุปผลการวิจัยแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 ๑. กำรศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติของครูที่มีเจตคติและจิตวิญญำณควำมเป็นครูในวิถีพุทธ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
 จากการศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ครูในวิถีพุทธที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
พบว่า  แนวทางการปฏิบัติของครูที่มีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ หลักพุทธธรรมส าหรับครูในวิถีพุทธส่วนที่ ๒ รูปแบบการสร้างเจต
คติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ และส่วนที่ ๓ กระบวนการในการพัฒนาครูตามรูปแบบการ
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สร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธประกอบด้วย ๖ ขั้น คือ  ๑) รู้หน้าที่การเป็นครูใน
วิถีพุทธ ๒) ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา ๓) เรียนรู้ให้เป็นสัตบุรุษ๔) เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ ๕) 
บูรณาการธรรมน าสู่ผู้เรียนและ๖) เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม 
 ๒. กำรพัฒนำและตรวจสอบรูปแบบกำรสร้ำงเจตคติและจิตวิญญำณควำมเป็นครูในวิถี
พุทธ 
 จากการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความ
เป็นครูในวิถีพุทธพบว่า รูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่พัฒนาขึ้นมี 
๓ ส่วน คือ ๑) หลักพุทธธรรมส าหรับครูในวิถีพุทธ คือ หลักพุทธธรรมที่ครูยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติวิชาชีพครูและหลักธรรมที่ครูน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน๒) องค์ประกอบ
ของรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ ๑ คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ องค์ประกอบที่ ๒ หน้าที่ของครูในวิถีพุทธ 
องค์ประกอบที่ ๓ แนวทางการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ(สัตตวิธีของครูใน
วิถีพุทธ) และ ๓) กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูใน
วิถีพุทธเรียกว่า กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ มี ๖ วิถีประกอบด้วย วิถีที่ ๑ รู้หน้าที่การเป็นครู
ในวิถีพุทธวิถีที่ ๒ ปรับตัวตามหลักไตรสิกขาวิถีที่ ๓ เรียนรู้ให้เป็นแบบอย่างที่ดี วิถีที่ ๔ เปลี่ยนเจต
คติท่ีดีตามวิถีพุทธวิถีท่ี ๕ บูรณาการธรรมน าสู่ผู้เรียนและวิถีท่ี ๖ เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม 
 ๓. กำรวิเครำะห์และน ำเสนอผลกำรพัฒนำเจตคติและจิตวิญญำณควำมเป็นครูตำม
รูปแบบกำรสร้ำงเจตคติและจิตวิญญำณควำมเป็นครูในวิถีพุทธ 
 จากผลการวิเคราะห์การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูตามรูปแบบการสร้าง
เจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธสรุปได้ดังนี้ ๑) ผลการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเจต
คติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ แบ่งเป็น ๕ ด้าน คือ ๑.๑) ผลของครูในวิถีพุทธประเมิน
ตนเองพบว่าครูมีวิธีการเรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธที่หลากหลาย ครูมีแนวทางในการ
สร้างความรู้สึกให้เกิดศรัทธาในวิถีพุทธจากประสบการณ์ตนเอง ครูได้น าแนวทางวิถีพุทธมาเป็นแนว
ปฏิบัติของตน ๑.๒) ผู้เรียนประเมินครูในวิถีพุทธ พบว่า ครูดีในดวงใจของผู้เรียนคือครูที่มีคุณลักษณะ
ตามหลักสัปปุริสธรรมและหลักกัลยาณมิตรธรรม ๑.๓) ผลการบันทึกการสะท้อนคิดในวิถีพุทธของ
ครูพบว่า ครูมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติของตนเองโดยการตระหนักถึงความส าคัญของการ เป็นครูใน
วิถีพุทธตามกระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ ๖ วิถี ๑.๔)  ผลการวิเคราะห์จากบันทึกการสะท้อนคิดใน
วิถีพุทธของครูมีความสอดคล้องกับผลการประเมินครูโดยผู้เรียน ๑.๕) ผลการเรียนรู้ของครูในวิถีพุทธจาก
การบันทึกบัตรการสะท้อนคิดหลังเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ครูได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ได้รับรู้ว่ามีครูในวิถีพุทธทั่วประเทศก าลังจัดกิจกรรมวิถีพุทธเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และครูมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมโครงการ
วิถีพุทธและ ๒) การน าเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธในกิจกรรม
ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่า ครูตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาตนให้มีเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
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การบูรณาการในวิถีพุทธผ่านครูที่มีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธอย่างแท้จริง และ
โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการตามแนววิถีพุทธอย่างเป็นระบบ 
 
๕.ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 
 ๑.  ควรน ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็น
ครูในวิถีพุทธ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ หรือ
ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะนิสิตในระดับชั้นปีที่ ๕  
 ๒. ควรน ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูใน
วิถีพุทธ ไปใช้ในสถานศึกษากับครูโรงเรียนวิถีพุทธที่เป็นครูปฏิบัติการ ทั้งนี้ เ พ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพ่ือนครูและผู้บริหารโรงเรียน   
 ๓. ในการพัฒนาครูทั้งโรงเรียนควรเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนมีความตระหนักและให้
ความส าคัญกับการน ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธไปใช้ในโรงเรียน  
 ๔. ในการด าเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณครู ครูหรือโรงเรียนที่
จะน าไปใช้ควรปรับหรือเพ่ิมรายละเอียดของกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละสถานศึกษา 
รวมถึงการส่งเสริมให้ครูได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
 ๕. ในการพัฒนาครูในวิถีศาสนาอ่ืนๆ สามารถใช้เป็นแนวทางได้ในการออกแบบกิจกรรมและสื่อ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของตน อย่างไรก็ตามควรมีการปรับเนื้อหาภายในกิจกรรมให้มีความเป็นพหุ
วัฒนธรรมทางศาสนาทั้งนี้เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาครูตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นเผยแพร่ไปสู่ครูทั่วประเทศ 
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑. ควรมีการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือขยายผลการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการ
พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ เพ่ือศึกษาความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ๒. ควรมีการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาเป็นทฤษฎีฐานรากเกี่ยวกับตัวแปร 
เจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยที่มีความท้าทายและเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือขยายองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ 
 ๓. ควรมีการออกแบบการวิจัยที่เป็นการวิจัยและพัฒนาที่มีการด าเนินการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณครูและขยายผลการศึกษาในทุกประเภทของ
สถานศึกษาในระดับต่างๆ โดยมีฐานจากงานวิจัยครั้งนี้ 
 ๔. ควรออกแบบการวิจัยโดยการน ารูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครู
ในวิถีพุทธที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้แล้วออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตการจัดการ
เรียนการสอนของครูในวิถีพุทธร่วมด้วย 
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 ๕. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาครูหรือการพัฒนาเจตคติความเป็นครูของประเทศอาเซียน
หรืออ่ืนๆ ที่ประสบความส าเร็จ แล้วน ามาออกแบบการวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับของไทยเพ่ือต่อยอดหรือ
เติมเต็มให้แนวทางในการพัฒนาครูของไทยมากยิ่งขึ้น   
 
๖.กิตติกรรมประกำศ 
 ขอบขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ผู้จัดสรรทุนวิจัยมุ่งเป้าประจ าปี 
๒๕๕๘ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมบริหารดูแลคณะนักวิจัย ในการการ
ด าเนินการวิจัยตลอดเวลาต่อเนื่องมา รวมถึงขอขอบคุณโรงเรียนวิถีพุทธที่กลุ่มเป็นตัวอย่างจาก
จังหวัดต่าง ๆ เช่น กระบ่ี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา สระแก้ว ราชบุรี สระบุรี เชียงราย น่าน
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยาฯ ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน
การด าเนินการวิจัย รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอันมี ศ.ดร.กาญจนา เงารังสี พร้อมคณะติดตาม
ประเมินงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอด ๑ ปี จนกระทั้งงานวิจัยแล้วเสร็จ รวมทั้งขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.ดร.กาญจนา เงารังสี รศ.ดร.สุธี อักษรกิตต์ ดร.จินตนาภา โสภณ  เป็น
ต้น เป็นประธานและคณะกรรมการตรวจรับประเมินงานในการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ครั้งสุดท้าย 
และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา ที่
สนับสนุนบุคลากรในฐานะนักวิจัย ให้ด าเนินการวิจัย เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งกลไกในการพัฒนา
บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยดังปรากฏ  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยชื่อว่า การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี  การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ (๑) เพ่ือศึกษารูปแบบและการจัดการการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัด
ราชบุรี (๒)  เพ่ือศึกษาการบูรณาการพุทธธรรมในการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดราชบุรี   (๓) 
เพ่ือศึกษากระบวนการลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี  การวิจัยในครั้งนี้
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก พระภิกษุสงฆ์  นักวิชาการ ประธานโครงการการ
ลดต้นทุนการปลูกข้าว ผู้ใหญ่บ้าน  ชาวนา จ านวน ๑๐ ท่าน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการท าวิจัยใน
ครั้งนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การใช้พุทธวัฒนธรรมในการแก้ปัญหาการลดต้นทุนการ
ปลูกข้าวในจังหวัดราชบุรีได้พบว่า (๑) ท าให้เกิดรูปแบบการลดต้นทุนการปลูกข้าวท าให้ลดต้นทุนได้
จริงโดยอาใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา (๒) หลักธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการลดต้นทุนการปลูก
ข้าวคือหัวใจเศรษฐีคือ ขยันท างาน รักษาสิ่งของไว้ เลี้ยงชีพชอบ  และวางตัวให้เหมาะสม  (๓) และ
มีกระบวนการในการลดต้นทุนการปลูกข้าวโดยอาศัยคุณธรรมในการด าเนินชีวิตและอาศัยหลักทาง
สายกลางในด ารงชีพด้วยความขยันและไม่ประมาท ซึ่งท าให้ชาวนาในอ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัด
ราชบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ท าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และท าให้ประชาชนมีความสุขใจ
มากขึ้น และมีรายได้สูงขึ้น ท าให้ประชาชนย้ายถิ่นน้อยลง  
 

ABSTRACT 
 The research entitled “ the cost reduction of rice plantation according to 
Buddhist culture in Ratchaburi province and the objectives of this research were  (1)  
to study the model of cost reduction of rice plantation according to Buddhist 
culture in Ratchaburi province,    (2) to  study the integration of Buddhadhamma 
towards cost reduction of rice plantation in Ratchaburi Province,    (3) to study the 
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process of cost reduction of rice plantation according to Buddhist culture in 
Ratchaburi province.   A research methodology was a qualitative research  by 
collecting the data through the depth interview from the  10 community leaders , 
monks, academician, chairman of rice project and farmers as the key informants of 
this research. 
 The Findings of Research as follows : 
 From the depth interview found that  the way to use the Buddhist culture 
to solve the cost reduction of rice plantation in Ratchaburi province , found that (1) 
it could really reduce the cost of rice plantation, (2) Dhamma to use for solving the 
rice cost as the heart of millionaire name as working hard , assets keeping , right 
livelihood and  life balance (3) had the process to reduce the rice cost by using 
Dhamma for living, using the middle way, working hard and no negligence. 
Therefore, it made the people in Banpong sub-district of Ratchaburi province happy 
and had high standard of living , had the harmony and happiness , high income and 
no migration problem any more. 
Key Words :  Cost  /  Cost Reduction  / Rice Plantation  /  Buddhist Culture 
 
๑.บทน ำ 
 การพัฒนาประเทศไทยตามกระแสหลักโดยใช้ระบบทุนนิยมมักจะมุ่งเน้นการเจริญเติบโต
เศรษฐกิจเป็นส าคัญ ซึ่งให้ความส าคัญต่อมิติความเป็นธรรมทางสังคมน้อยมากนอกจากนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะให้ความส าคัญกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลท าให้สภาพสั งคม
เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางของความทันสมัย ให้ทุกคนมีชีวิตตามที่ต้องการไปสู่ความเป็นคนทันสมัย
(Modern man) จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยก าลังเผชิญนี้ส่งผลกระทบร้ายแรงไปสู่
ประชาชนเกือบทุกระดับของสังคมไทย โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองได้กลายเป็น
ปัจจัยดูดคนในชนบทให้อพยพย้ายถิ่นเข้าสู่เมือง เพื่อขายแรงงานส่งผลให้ชุมชนขาดศักยภาพในการ
ร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่มและท าให้เกิดการล่มสลายทางโครงสร้างวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งปัญหา
สังคมเริ่มทวีความรุนแรงและมีจ านวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
วิกฤติทางศีลธรรม หรือปัญหาสังคมอ่ืนๆที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ  
โดยพบว่าทุกวันนี้ประเทศไทยมีอาชญากรรมในอัตราสูงมาก การปล้น การจี้ ลักขโมยเกิดขึ้นอย่าง
มากมาย กาคดโกงหรือคอรัปชั่นสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก อันได้แก่ ความย่อ
หย่อนในศีลธรรมและคุณธรรม ความขาดแคลน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ความอยากได้ใคร่ดี
ความกลัวว่าจะน้อยหน้าตนอ่ืนการแข่งขันในทางวัตถุ ความเคยชินและความคิดว่าคอรัปชั่นเป็น
เรื่องปกติ และปรากฏการณ์ในสังคมไทยยังพบว่าคนไทยหมกมุ่นในอบายมุข ปัจจุบันคนไทยดื่ม
เหล้าสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ในเอเชีย และติดอันดับ ๑ ใน ๑๕ ของโลก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
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ขณะที่ประเทศอ่ืนมีแนวโน้มลดลง และยังพบว่าคนไทยนิยมเล่นการพนันและซื้อหวยอย่าง
แพร่หลาย (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, ๒๕๕๔) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว เมื่อผนวกกับความฟุ้งเฟ้อกับค่านิยม
บริโภค ซึ่งแพร่หลายไปยังทุกระดับ ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็ก เมืองหรือชนบท จึงน าไปสู่ปัญหาต่างๆ
มากมาย อาทิ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว และปัญหาอาชญากรรม 
 โดยในขณะนี้สังคมไทยก าลังเผชิญกับวิกฤตทางศีลธรรม ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วยังเป็น
รากเหง้าชองวิกฤตต่างๆ อีกมามายในปัจจุบัน อาทิ วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม วิกฤตทางการเมือง และ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจน และความขัดแย้งที่รุนแรง
ขึ้นภายในชาติ นอกนั้นวิกฤติศีลธรรมดังที่กล่าวมายังเป็นภาพสะท้อนถึงความล้มเหลวของสถาบัน
ต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการเสริมสร้างศีลธรรมในสังคมไทย อาทิ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสถาบัน
ศาสนา กล่าวคือ ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีหน้าที่ให้การกล่อมเกลาทางศีลธรรมแก่ผู้คน
โดยเฉพาะในช่วงต้นๆของชีวิต ในอดีตครอบครัวได้มีบทบาทอย่างส าคัญในการจรรโลงศีลธรรมทาง
สังคม แต่ปัจจุบันครอบครัวมีบทบาทลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัด ส าหรับชุมชนเองในอดีต
ครอบครัวถูกแวดล้อมด้วยชุมชน ชุมชนจึงมีความส าคัญรองลงมาจากครอบครัวในการกล่อมเกลา
ศีลธรรมแก่บุคคลตั้งแต่เล็กจนโต การกล่อมเกลานั้นอาจเกิดจากปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชน ซึ่งมัก
ดูแลเอาใจใส่ดูแลกันในฐานะเครือญาติกันหรือการนับถือเสมือนญาติพ่ีน้องกันทั้งหมู่บ้าน ประกอบ
กับวิถีชีวิตที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันในชุมชน ซึ่งจากสภาพดังกล่าวได้เปลี่ยนไปอย่างแทบจะสิ้นเชิง 
ความผูกพันแน่นแฟ้น ภายในชุมชนได้จางหายไปมาก เศรษฐกิจสมัยใหม่ท าให้ผู้คนพ่ึงพาตลาดและ
ปัจจัยภายนอกมากขึ้น ผู้คนจึงเป็นอิสระจากชุมชนและใช้ชีวิตในลักษณะต่างคนต่างอยู่มากขึ้น และ
ประเพณีต่างๆก็มีผู้คนเข้าร่วมน้อยลง เพราะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ จึงมีอิทธิพลต่อส านึก
ศีลธรรมของผู้คนน้อยลง กล่าวอีกนัยหนึ่งกระแสการพัฒนาให้ทันสมัย ได้ท าให้ชุมชนอ่อนแอเป็น
ล าดับ ขณะเดียวบุคคลก็มีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น โดยชุมชนไม่สามารถควบคุมได้ดังแต่ก่อน 
นอกจากนั้นสถาบันศาสนาโดยเฉพาะวัด ที่มีบทบาทโดยตรงในการสร้างส านึกทางศีลธรรมของผู้คน
ในสังคม ได้ถูกแยกออกไปจากวิถีชีวิตของผู้คนทั่วไปบทบาททางสังคมที่วัดเคยมี ได้ถูกหน่วยงานอ่ืน
ดึงเอาไปท า เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล กรมประชาสงเคราะห์ กรมการปกครอง ผู้คนมีความจ าเป็น
เข้าวัดน้อยลง อีกทั้งวิถีชีวิตที่เร่งรัด ก็ท าให้มีเวลาน้อยลงที่จะมาวัด แม้แต่ในวันส าคัญทางศาสนาก็
ตาม และสถาบันสุดท้ายที่ถือว่าเป็นการให้การศึกษาโดยตรงแก่ประชาชน คือ โรงเรียนและ
สถาบันการศึกษา ซึ่งพบว่าไม่ได้ช่วยให้ระดับศีลธรรมของผู้คนเพ่ิมขึ้นเลย กลับลดลงไปอย่างเห็นได้
ชัด ทุกวันนี้พ้ืนที่เสี่ยงได้รุกเข้าไปในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น ท าให้นักเรียนจ านวนไม่น้อยกลายเป็นเหยื่อ 
โดยที่ครูแทบจะไม่สามารถปกป้องได้ 
 สถาบันหรือกลไกทางสังคมที่มีหน้าที่เสริมสร้างส านึกทางศีลธรรมแก่ประชาชนโดยตรง
นั้นประสบความล้มเหลวในการท าหน้าที่ดังกล่าว สาเหตุส าคัญเพราะมีความอ่อนแอเสื่อมลงภายใน
ตัวเอง อีกทั้งยังไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของประชาชนได้ ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานการณ์
บ้านเมืองค่อนข้างเป็นที่น่าจับตามองในสภาวะที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากการ
เข้าสู่ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมได้ท าให้แทบทุกอย่างถูกตีค่าเป็นสินค้าที่ซื้อขายกันได้ด้วยเงิน 
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หรือให้ความส าคัญกับเงินตราน าหน้าจิตใจความรับรู้สิ่งที่ถูกผิด ศีลธรรม และจริยธรรม ถูกละ เลย 
จนบางครั้งรู้สึกว่าเงิน สามารถซ้ือความเป็นมนุษย์ ความเป็นคนหรือซื้อศักดิ์ศรีความเป็นไทยไปแล้ว  
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไทย แทบทุกหย่อมหญ้า ไม่ว่าสังคมเมืองหรือชนบท ระบบทุนนิยมได้เริ่ม
สร้างปัญหาสังคมต่างๆ ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ความยากจน ความ
เป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนถึงปัญหาอาชญากรรมรับรู้ข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง 
 จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ยึดการบริหาร
ประเทศ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ จึงได้รอดพ้นจากวิกฤต สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคง และน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง เปรียบเสมือน
รูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันและหลักคิดส าหรับการบริการงานหรือพัฒนางานต่างๆ เพ่ือน า
องค์กรและชุมชนโดยรวมไปสู่ความยั่งยืนและความเข้มแข็งในระยะยาว  ซึ่งการพัฒนาที่น าไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรได้นั้น จึงน่าจะเป็นการพัฒนาที่ท าให้ชุมชนมีพ้ืนที่ทาง
สังคมในการท ากิจกรรมสาธารณะมากที่สุด เพราะจะช่วยท าให้เกิดระบบความสัมพันธ์หรือ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ิมขึ้น จนชุมชนสามารถรวมกันเป็นปึกแผ่นได้ เพราะการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 )Collective actions) ของสมาชิกชุมชนเป็นการรวมพลังที่น าไปสู่การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันซึ่ง
เป็นทุนทางสังคมท่ีสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มและองค์กรแล้วท าให้เกิดผลออกสู่
การท ากิจกรรมสาธารณะ๑ 
 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันชุมชนเริ่มมีความอ่อนแอลง แต่ก็ยังคงมีศักยภาพที่จะสามารถน าพาให้
ชุมชนพ้นวิกฤตตามกระแสการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกรากให้สังคมไทย ซึ่งประเด็นที่
ส าคัญที่ท าให้ชุมชนฝ่าวิกฤตต่างๆไปได้ คือ พลังชุมชน โดยต้องเริ่มที่เรียนรู้ และการเรียนรู้ที่ส าคัญ
คือ การเรียนรู้ตัวเอง ชาวบ้านต้องหันหลับทบทวนรากฐานของตัวเอง และชุมชน ค้นหาเหตุแห่ง
ทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้น ค้นหาภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่ในตัวเองและคนอ่ืนๆ ในชุมชนเดียวกัน  ซึ่งพลัง
ชุมชน คนถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนชุมชน โดยเน้นย้ าให้คนมีจิตสาธารณะ มีศีลธรรม มี
จริยธรรม อันเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆซึ่งมีหลายชุมชนที่เมื่อมีการหันหน้า
มาร่วมกัน ปรากฏว่าสามารถลดปัญหาภายในชุมชนลงไปได้มาก เช่น อบายมุข ไม่ว่าการพนันหรือ
การดื่มเหล้าลดลง วัยรุ่นลดการมั่วสุมและทะเลาะกันน้อยลง นอกจากนั้นสภาพความเป็นอยู่ในชุมก็
ดีขึ้น เนื่องจากมีการร่วมมือดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรสาธารณะ มีการพัฒนาชุมชน
ร่วมกัน ซึ่งการที่ชุมชนร่วมมือกันได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีหลาย
ลักษณะเช่น การท าโครงการสัจจะสะสมทรัพย์ การท าแผนชุมชน การอนุรักษ์ผ่าชุมชน เป็นต้น การ
ได้ท างานร่วมกันและเห็นผลส าเร็จได้ไม่อาจท าได้ด้วยตัวคนเดียว แต่เป็นการท าให้ชาวบ้านเห็น
คุณค่าของการร่วมมือกัน เกิดความไว้วางใจ การมีจิตสาธารณะที่อยู่บนฐานของจริยธรรม ศีลธรรม 
ในการท าให้คนมีศีลธรรมได้นั้นก็เพราะมีระบบเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกัน หากต้องการชี้ให้เห็นว่า
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ศีลธรรมของบุคคลนั้น นอกจากคุณธรรมภายในหรือจิตส านึกแล้ว ยังต้องอาศัยเงื่อนไขทางสังคม
หรือสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นองค์ประกอบด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ต้องมีระบบหรือ
โครงสร้างที่เกื้อกูลศีลธรรมหรือส่งเสริมให้คนท าดีได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันชุมชนเองก็สามารถ
พ่ึงตนเองได้ เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการทัศน์  )Paradigm shift) และเจตคติที่ดีต่อชีวิตและ
สังคม ตามกรอบแนวคิดและเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในระยะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐    ) ๒๕๕๐-๒๕๕๔  (ที่มุ่งพัฒนาประเทศสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (green 
and happiness society) ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการพัฒนาทุน ๓ 
ประการ คือ ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่ง
การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่คนและสังคมไทย๒ และแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ ๑๐   ได้ให้ความส าคัญกับการเมืองระดับท้องถิ่ น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนระดับ
รากหญ้า และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมมากขึ้น เน้นการ
พ่ึงตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูล ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนในภาพรวมทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม ที่อาศัยความเข็มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมรวมพลังเพ่ือให้
เมืองและชุมชนมีความสงบ สะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และวิถีชีวิตมีความสุข 
เพ่ือก่อให้เกิดเศรษฐกิจรากฐานที่เข้มแข็งและช่วยลดความยากจนที่มีอยู่ ทั้งที่เป็นทุนทางสังคม ทุน
ทางเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้การเสริมสร้างทุนทางสังคมจะเป็นพ้ืนฐานหลักโดย
ต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพของคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข็มแข็ง๓ 
              ส าหรับแนวทางพัฒนาภาคกลางนั้น ปรากฏว่า ได้มีการก าหนดแนวทางในการก
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทในการพัฒนา
สถาบันของตนเองและสังคมโดยส่วนรวม โดยเน้นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในครอบครัว
และชุมชน การส่งเสริมการรวมตัวของชุมชน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน๔ ซึ่งความ
เข้มแข็งของชุมชนประกอบด้วยปัจจัยส าคัญสองประการ คือ ความพอเพียงในการด ารงชีวิตของใน
ชุมชน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆในชุมชน ซึ่งน าไปสู่การก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถ
สะท้อนระดบัความเข้มแข็งของชุมชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และระดับชุมชน นอกจากชุมชน
เองย่อมมีความสัมพันธ์ทางสังคม  ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของประเทศไทยทั้งนี้เพราะ
การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศปลูกข้าวเป็นพืชหลักซึ่งนอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลักของคนไทย

                                                      
๒ อ าพน   กิตติอ าพน,รายงานการส ารวจเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือน, ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๗   
             ๓ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๕ 

๔
 สินธุ์  สโรบล, วิธีวิจัยเพื่อการเปลีย่นแปลงและพัฒนาชุมชน  :บทสงัเคราะห์วิจยัเพื่อท้องถิ่นใน

ประเทศไทยและประสบการณ์จากต่างประเทศ , เชียงใหม่ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๙ 
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แล้วยังเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้แก่ประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมากโดยในปี๒๕๕๓มีมูลค่า
การส ่งออกถึง๑๖๘ ,๑๙๓ ,๐๕๗ ,๔๒๒   ล้านบาท ๕ แม้ว่าปริมาณการผลิตข้าวของประเทศไทยจะมี
แนวโน้มสูงข้ึนแต่เกษตรกรไทยกลับมีคุณภาพชีวิตต่ าฐานะยากจนและมีหนี้สินเป็นจ านวนมากใน
ด้านการผลิตข้าวที่ผลิตได้ต่อไร่ส่วนมากยังมีผลผลิตต่อไร่ต่ าอยู่การผลิตข้าวในปัจจุบันเกษตรกรมี
ความจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นท าให้ตนทุนในการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วยตลอดจนประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติอาทิเช่นฝนแล้งน้ าท่วมวาตภัยการเกิดโรคระบาดศัตรูพืชเป็นต้น 
  จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนให้มี
ความรู้ สามารถปรับตัว คิดเป็นท าเป็น มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสังคมมีความปลอดภัย ซึ่งจังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ๑๐๐   กิโลเมตร มีความหลากลายทางชาติพันธุ์ ประเพณีและวัฒนธรรมมี

เอกลักษณ์โดดเด่น และมีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลาย รายได้หลักของจังหวัด คือ ภาคการเกษตร 
เป็นพื้นที่การพัฒนาตามแนวเหนือ- ใต้ เชื่อมโยงถึงพม่า โดยจังหวัดราชบุรีมีลักษณะส าคัญที่น่าสนใจ

คือมีการรวมกลุ่มของศรัทธาหรือชาวบ้าน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชายหญิงในการเช้าวัดท ากิจกรรมทาง
ศาสนาการร่วมกิจกรรมในประเพณีพ้ืนบ้านเช่นระบบการเลี้ยงผีการดูแลรักษาป่าอันเป็นรากฐาน
ส าคัญในการเริ่มต้นการเสริมสร้างพลังทางศีลธรรมระดับบุคคลแล้วเชื่อมโยงกับการเสริมสร้างพลัง
ทางศีลธรรมระดับสังคมเพ่ือผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมและระบบสังคมที่เกื้อกูลต่อวิถีชีวิต
จิตส านึกและความสัมพันธ์ที่ดีงามด้วยวิธีนี้จะเป็นส่วนช่วยให้สังคมไทยมีพลังจนสามารถฝ่าพ้นวิกฤต
ศีลธรรมไปในที่สุด 
 
๒.วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 ๑  .เพ่ือศึกษารูปแบบและการจัดการการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดราชบุรี  
 ๒  .เพ่ือศึกษาการบูรณาการพุทธธรรมในการล ดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดราชบุรี 
 ๓  .เพ่ือศึกษากระบวนการลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี  
 
๓. ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่องโครงการการลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี
ศึกษาขอบเขตดังนี้ 
 ๑   .ขอบเขตเนื้อหาได้แก่เพ่ือศึ กษารูปแบบการการผลิตข้าวแบบยั้งยืนตามแนวพุทธ
บูรณาการ 

                                                      

             
๕
 กรมวิชาก  .การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านการควบคุมต นเองได้ . 

    กรุงเทพฯ  :การศาสนา , ๒๕๔๒ 
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 ๒   .ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลได้แก่จังหวัดราชบุรีโดยศึกษากรณีโครงการน าร่องของ
ชุมชนบ้านหนองปลาหมออ าเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเท่านั้นและผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือปราชญ์
ชาวบ้านผู้น าชุมชนพระสงฆ์และชาวนาในชุมชนบ้านหนองปลาหมอเป็นต้น 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็นดังนี้ 
 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 ๒.ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ส าหรับประชากรในด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง และแหล่งข้อมูลในการศึกษา ประกอบด้วย 
              ๑ .ประชากร และผู้ให้ข้อมูลหลัก 
                 ผู้น าชุมชน พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าเกษตรกร และชาวน า ของอ าเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที 
    ๑ .พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเจาะจงเลือกพ้ืนที่  คือ อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัด
ราชบุรี 
   
๕. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) การรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 ท่านในจังหวัดราชบุรี  
 
๖. ผลกำรวิจัย 
 ๖.๑  ผลสรุปการวิจัยการการลดต้นทุนการผลิตข้าวเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดราชบุรี 
 จากการศึกษาวิเคราะห์หลักการท านาโดยวิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัด
ราชบุรี ผู้วิจัยได้สรุปผลได้ดังนี้ 
 ๖.๑.๑ สภาพปัญหาการท าการเกษตรที่เกิดข้ึนในปัจจุบันท าให้เกิดแนวคิดท่ีมุ่งแสวงหา
ทางออกให้แก่สังคมในด้านการเกษตรได้มีทางเลือกใหม่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่งปฏิเสธแนวคิดการท า
การเกษตรแผนใหม่ แม้ว่าเกษตรแบบเคมียงคงเป็นกระแสหลักของระบบเกษตรของประเทศไทย 
แต่แนวโน้มของการท าเกษตรกรรมเช่นนี้ก าลังท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง โดยปัจจุบัน
เกษตรกรรมทางเลือกได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น เช่น เกษตรธรรมชาติ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน  เกษตรผสมผสาน  พุทธเกษตร และ เกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นต้น 
 การเกษตรแนวพุทธ เป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวเชิงพุทธบูรณาการ ถือว่าเป็น
เกษตรทางเลือกที่อิงกับธรรมชาติโดยอาศัยหลักค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในการด าเนินชีวิต  โดยมี
หลักธรรมเป็นเครื่องยึดในการด าเนินชีวิตที่ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสามารถอยู่กับ
ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การลดต้นทุน
การปลูกข้าวเป็นเกษตรที่มีเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทาง



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐160

ผลผลิตต่อผู้บริโภค และบูรณาการกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ทางเกษตรและค านึงถึง
ความคุ้มทุนที่ได้รับ 
 ๖.๑.๒  วิธีการท านาข้าวตามวิถีพุทธ เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ดังนั้นลักษณะเด่นของเศรษฐกิจตามวิถีพุทธ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นหลักคิดตามแนวการสอนของพระพุทธศาสนา โดยกรอบของศาสนาธรรมเป็น
ปัจจัยของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งพระพุทธศาสนาสอนใ ขยัน อดทน ส่งเสริมความ ห้ละความเห็น
แก่ตัว มิจฉาทิฐิ สอนให้คนเป็นคนดี มีเมตตา มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ส่วนรวม มีสัมมาทิฐิ 
เป็นต้น    
 ๒..มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากมายที่สามารถน ามาปรับใช้กับการด าเนินชีวิต
ของประชาชนได้ เพ่ือให้การด ารงชีวิตมีความสุขและพ้นทุกข์   
การด าเนินชีวิตแบบพ่ึงตนเองของประชาชนในประเทศไทย   อีกทั้งการศึกษาหาความรู้สร้างนิสัย
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด อดออม แบ่งปัน มีเหตุผลในการกระท าสิ่งต่าง ๆ อาศัย
ความรู้รอบตัว โดยอาศัยวิถีทางธรรมชาติในการพ่ึงพากันและกันอย่างสมดุล ท าให้เกิดความเข้าใจ
ในการอยู่รวมกัน 
 ๓. เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุล  นับตั้งแต่การใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่าง
สมดุล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางกายภาพที่เป็นวัตถุ เงินทุน ระบบนิเวศวิทยา ทรัพยากรทางสังคม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่ ค่านิยม อย่างเป็นองค์รวมภายใต้สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุลมากกว่าการเน้นการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 ๔. เป็นการมุ่งเน้นเป้าหมายของกิจกรรมการพัฒนาโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วย
การมองโลกแบบองค์รวมเพ่ือให้ผลของการพัฒนาเกิดประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม เพ่ือ
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ที่ค านึงถึงอนาคตวันข้างหน้ามากกว่าปัจจุบัน 
 ๕. เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีคุณธรรมก ากับ
ความรู้ในการด าเนินชีวิต ทั้งนี้เพราะคนที่มีคุณภาพจะสามารถใช้สติปัญญาในทางที่ถูกต้องมีเหตุมี
ผล และใส่ใจเรียนรู้ คิดค้น ปรับปรุงวิธีการ แนวทางในการจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
สมดุล แก้ไขข้อบกพร่องทั้งต่อตนเองและสังคมโดยรวม ก็จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๖. เป็นการม่งเน้นการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างม่ันคง โดยเริ่มจากการพัฒนาฐานรากของ
สังคมด้วยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครอบครัวให้มีคุณธรรมและเข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงตนเองได้ก่อน แล้วจึงค่อยเพ่ิมระดับการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ได้แก่การร่วมกลุ่มอาชีพ โดย
การจัดระบบการออม การจัดสวัสดิการของชุมชนอย่างมีคุณธรรมและสร้างเครือข่ายในชุมชนขยาย
ไปสู่สังคม  จะท าให้การพัฒนาไปถึงประชาชนส่วนใหญ่โดยตรง การพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ดังกล่าว จะท าให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน   ดั้งนั้น การท าพุทธเกษตรตามหลักพุทธธรรมในเชิง
พุทธวัฒนธรรมนั้น เป็นการน าเอาหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการท าการเกษตร ซึ่งหมายถึงทาง
สายกลา   เพื่อการอยู่ดีมีสข การอยู่ดีกินดี เรียกว่าหัวใจเศรษฐี ได้แก่ อุ อา กะ สะ 
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 การลดต้นทุนการปลูกข้าวตามแนวพุทธวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นแนวคิดใน
การพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยเน้นท าการเกษตรแบบเรียบง่าย ตามแบบวิถีชีวิตของคนไทยที่เรียบ
ง่ายงดงามและสมถะ เป็นการเกษตรที่ยึดหลักการของเกษตรธรรมชาติ ประสานกับการด ารงชีวิต
ตามแนวพุทธศาสนา ไม่ได้เน้นการใส่ปุ๋ยเคมี ไม่เน้นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เน้นการ
ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่เน้นการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ยึดหลักธรรมชาติของสังคมไทยที่มีความสุข
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ืออาทรต่อกัน และยึดหลักพุทธธรรมในพระบวรพุทธศาสนาในการด าเนิน
ชีวิตและการเกษตร เพ่ือจะได้อยู่ดีมีความสุขในสังคมเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนานั้น เป็นสังคม
ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน สังคมจะอยู่ดีมีความสุขได้ จึงเกิดแนวคิดในการ
พัฒนาคนและสังคมว่าจะต้องยึดหลักพระพุทธศาสนาเป็นมรรควิถีในการแก้ปัญหา จะต้องยึดหลัก
พุทธวิธีในการแก้ปัญหาของเกษตรกร เพราะเกษตรกรและภาครัฐยังขาดแนวทางในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เพราะขาดคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างมาก จ าเป็นจะต้องยึดหลักพระพุทธศาสนาในการ
แก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาของเกษตรกรไทย  เช่น หลักสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเพ่ือความสามัคคีใน
หมู่คณะ ต้องอาศัยหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ 
 ๑. ทาน  การให้ การช่วยเหลือกเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
 ๒. ปิยวาจา การเจรจาที่สุภาพ 
 ๓. อัตถจริยา การประพฤติปฏิบัติที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม การบ าเพ็ญตนช่วยเหลือ
สังคม 
 ๔. สมานัตตตา การประพฤติปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลาย มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ซึ่งสังคม
จะอยู่ดีมีสุข อยู่ได้ ต้องอาศัยหลักธรรมช่วย 
 ๖.๑.๓   ปัญหาอุปสรรคส าคัญในด้านต่าง ๆ จากการท านาของเกษตรกร พอสรุปได้
ดังนี้ 
  เกษตรกร 
 ๑.  มีความรู้ต่ า ซึ่งหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จบชั้นศึกษาภาคบังคับ 
 ๒.ไม่มีการจดบันทึกรายรับรายจ่าย 
 ๓. มีภาวะหนี้สิน 
 ๔. ไม่มีที่ท ากิน 
 ๕. บางส่วนติดอบายมุกและการพนัน 
 ๖.มีค่าใช้จ่ายสูงแต่รายได้น้อย 
 ๗. มีการอพยพย้ายถิ่นมาก 
 ๘. สภาพการตลาดและราคาผลผลิตไม่จูงใจในการผลิต 
 ๙.ขาดการเข้าถึงข้อมูล 
 ๑๐.  ขาดแคลนแรงงาน 
ผู้น าชุมชน 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐162

 ๑. ผู้น าบางส่วนมีความรู วิสัยทัศน์แคบเพราะมีระดับการศึกษาต่ า และส่วนใหญ่มีอายุ
มาก 
 ๒. ขาดภาวการณ์เป็นผู้น าที่ดีและไม่เข้าถึงแหล่งความรู 
 ๓.มีภาวะงานมากกจากหน่วยงานทางราชการและขาดความสนใจ 
 ๔. ขาดความเสียสละและการให้ความร่วมมือ 
 ๕. ไม่มีวาระ หรือหมุนเวียนการท างาน ให้ความนับถือกันตามระบบอาวุโส และมี่
ความเกรงใจกัน 
 รวมถึงปัญหาทัศนะคติด้านการยึดติดว่าข้าวที่แข็งแรง คือ ข้าวที่มีสีเขียว ท าให้
เกษตรกรไม่สบายใจเมื่อเห็นข้าวไม่เขียว เมื่อเทียบกับการท านาเคมีที่ผ่านมา ท าให้มีความต้องการ
ใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเร่งใบให้เขียว ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
 ปัญหาความไม่มั่นใจในการคุมหญ้า เนื่องจากเกษตรกรมีความกังวลเรื่องหญ้า ซึ่งเป็น
ปัญหาหลักในการท านาข้าว เพราะการท านาหว่าน  ท าให้การก าจัดหญ้า ไม่สามารถท าได้ดี เท่านา
ด า  ปัญหาความไม่ม่ันใจในการปราบแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีการทางธรรมชาติ เนื่องจากเกษตรกรไม่มี
ความเชื่อมั่นในการใช้วิธีการทางธรรมชาติเพ่ือปราบแมงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยกระโดด หรือหนอนกอ 
เพราะมีความเคยชินกับการใช้สารเคมีและคิดว่าได้ผลมากกว่า รวมทั้งเพ่ือนบ้านรายอ่ืน ๆ นิยมใช้
สารเคมี ท าให้เกิดปัญหาความลังเลเพราะใช้วิธีการแก้ปัญหาไม่เหมือนคนอ่ืน รวมถึงกลัวไม่ได้ผล 
 
 ภัยจากธรรมชาติ 
 ปัญหาภัยพิบัติเป็นปัญหาที่มีความส าคัญต่อประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและระบบนิเวศมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความเสื่อโทรม ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ทั้งการเกิดอุทกภัย ดิน
ถล่ม ภัยแล้ว รวมถึงเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ซึ่งสถานการณ์ภัยพิบัติได้สร้างความเดือดร้อน
ต่อเกษตรกรและประชาชน และสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะพ้ืนท่ีการเกษตรและผลผลิตการเกษตร
จะได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี ท าให้เกษตรกรสูญเสียรายได้และขาด
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
 สภาพปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการเกษตรโดยทั่วไป มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. ปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง 
 ๒. ปัญหาอุทกภัย 
 ๓.. ปัญหาศัตรูพืชระบาด 
 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพทางด้าน
เกษตร  ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับธรรมชาติ นั่นคือ สภาพดิน แสงแดด น้ า และอากาศ ถ้า
สภาพทางธรรมชาติไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าการเกษตรแล้ว ผลผลิตที่ได้ก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรือ
ท าให้ผลผลิตเสียหายไม่คุ้มทุนต่อการลงทุนปลูกข้าว 
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๗. อภิปรำยผลกำรวิจัย  
 จากการศึกษาการท านาโดยการลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมของต าบล
หนองปลาหมอ อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ท าให้เกิดรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้หลักคิด
ทางพระพุทธศาสนาซึ่งใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเข็มชี้น าในการลดต้นทุนในการปลูกข้าวซึ่ง
สามารถลดต้นทุนการปลูกข้าวได้จริงและสามารถจะพ่ึงพิงตัวเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยตลาดการค้า
ต่างประเทศเป็นส าคัญโดยใช้รูปแบบพุทธวิธีดังนี้  รูปแบบพุทธวัฒนธรรมกับการลดต้นทุนการปลูก
ข้าว 
 ๗.๑ การลดต้นทุนการปลูกข้าวตามหลักพุทธวัฒนธรรมเป็นการน าเอาหลัก
พระพุทธศาสนามาใช้ในการท าการเกษตร ซึ่งหมายถึงทางสายกลาง(มัชฌิมาปติปทา)    เพ่ือการอยู่
ดีมีสุข การอยู่ดีกินดี เรียกว่าหัวใจเศรษฐี ได้แก่ อุ อา กะ สะ ซึ่ง รูปแบบพุทธวัฒนธรรมกับการลด
ต้นทุนการปลูกข้าว 
 การลดต้นทุนการปลูกข้าวตามหลักพุทธวัฒนธรรมเป็นการน าเอาหลักพระพุทธศาสนา
มาใช้ในการท าการเกษตร ซึ่งหมายถึงทางสายกลาง(มัชฌิมาปติปทา)  เพ่ือการอยู่ดีมีสุข การอยู่ดีกิน
ดี เรียกว่าหัวใจเศรษฐี ได้แก่ อุ อา กะ สะ 
 ๑. อุ = อุฏฐานสัมปทา  : การช่วยเหลือตัวเอง พ่ึงพาตัวเองโดยอาศัยสารเคมีให้น้อย
ที่สุด พ่ึงพาตลาดในประเทศให้มาก มีความขยัน อดทน  ทุ่มเททั้งทางกายและใจในการประกอบ
อาชีพท านาด้วยความขยันขันแข็งอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนในการท านาอย่างเป็นระบบ รวมถึง
วิเคราะห์ตลาดในการท านาอย่างชาญฉลาด 
 ๒. อา = อารักขะสัมปทา  : เมื่อหามาได้ ต้องรู้จักมีเหตุผลในการใช้จ่ายเงินที่หาได้
อย่างชาญฉลาด และ รู้จักออมเก็บทรัพย์ไว้ ใช้ เท่าที่จ าเป็น ไม่ฟุ่มเฟ่ือยในการใช้จ่ายในชีวิต รู้จัก
การรักษาทรัพย์สินในการท านา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการท านา รวมถึงรู้จักเก็บพันธ์ข้าวในการท า
นาอย่างเป็นระบบในทุก ๆ ปี 
 ๓. กะ = กัลยามิตตตา : การมีเพ่ือนบ้านที่ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ค้นคว้า ใฝ่รู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการท านา โดยมีเพ่ือนบ้านคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ไม่น าตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีที่จะมีผลต่อการท านา และ จะท าให้
ประสิทธิภาพของคุณภาพในการท านาดียิ่งขึ้น 
 ๔. สะ = สมชีวิตา : ความมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่อย่าง
พอเพียงห่างไกลจากอบายมุข การด ารงตนเหมาะสมไม่ฟุ้งเฟ้อในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมในการท า
นาอย่างเป็นระบบ ด ารงตนในการเป็นชาวนาอย่างดีไม่ท าตนให้เป็นชาวนาที่เน้นก าไรเป็นส าคัญ 
และไม่ใช้ปู๋ยเคมีมากเกินไป ท านาผสมผสานกับธรรมชาติโดยการตระหนักถึงภัยร้ายที่จะท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต 
 การลดต้นทุนการปลูกข้าวตามแนวพุทธวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นแนวคิดใน
การพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยเน้นท าการเกษตรแบบเรียบง่าย ตามแบบวิถีชีวิตของคนไทยที่เรียบ
ง่ายงดงามและสมถะ เป็นการเกษตรที่ยึดหลักการของเกษตรธรรมชาติ ประสานกับการด ารงชีวิต
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ตามแนวพุทธศาสนา ไม่ได้เน้นการใส่ปุ๋ยเคมี ไม่เน้นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เน้นการ
ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่เน้นการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ยึดหลักธรรมชาติของสังคมไทยที่มีความสุข
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ืออาทรต่อกัน และยึดหลักพุทธธรรมในพระบวรพุทธศาสนาในการด าเนิน
ชีวิตและการเกษตร เพ่ือจะได้อยู่ดีมีความสุข การอยู่ดีมีสุขเกิดขึ้นได้จากหลักหัวใจเศรษฐีตามวิถี
พุทธวัฒนธรรม จะท าให้ลดต้นทุนการปลูกข้าวได้อย่างเป็นรูปธรรมและ   สอดคล้องกับที่ สวิด  
แสงตะคร้อ กล่าวว่า แนวทางสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการท านา ควรยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ ๑. 
ควรมีการรวมกลุ่มกันผลิต  ๒. เน้นการท าเกษตรแบบครบวงจร   ๓. การหันมาลดการใช้ปุ๋ยและ
สารเคมี  ๔. ประยุกต์ใช้น้ าหมักจากพืชและซากสัตว์ทุกประเภท  ๕. ควรน าปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาใช้
ร่วมกับปุ๋ยเคมี   ๖. ชาวนาควรเป็นเจ้าของที่นา   ๗. ควรสร้างเครือข่ายเพ่ือท าการตลาดเองเพราะ
วิธีการเหล่านี้จะเป็นบันไดที่น าไปสู่การพ่ึงตนเองอย่างแท้จริง  และพันจ่าอากาศเอกสมเดช  สุข
เรืองรอง   กล่าวว่า  เส้นทางการท านาแบบยั่งยืน ชาวนาต้องรู้จักประยุกต์ในการใช้แนวทางวิธีพุทธ
ในการด ารงชีพเพ่ือความสุขและยั้งยืน 
 
๗.๒ ข้อเสนอแนะ 
 นโยบายจากภาครัฐ 
 ๑ ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติเพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาข้าว
ของประเทศ 
 ๒  ด าเนินการบูรณาการแนวทางมาตรการ แผนงานและงบประมาณกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนาข้าว 
 ๓  จัดระบบการประสานงานและการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือก ากับดูแลและ
เร่งรัดการด าเนินงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งก าหนดงานของส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ใน
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม 
 ๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลเพ่ือมอบหมายให้ด า เนินการได้
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดเพื่อช่วยปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตามความเหมาะสม 
 ๗.๓ ข้อเสนอแนะในกำรท ำศึกษำวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรท าการศึกษาในระดับมหภาค คือในระดับกว้างทั่วทุกภาคของประเทศไทย จะได้
เข้าใจสภาพปัญหาของชาวไทยในระดับประเทศมากยิ่งขึ้น 
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อดุลเดช  ถาวรชาติ 
สมญา  อินทรเกษตร  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตย
ของประชาชนไทย และ เปรียบเทียบค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทยจ าแนกตามตัวแปร
อิสระ ใช้ระเบียบวิธีเชิงบรรยาย(Descriptive Research) โดยใช้วิธีการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Synthesis) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้  
ระยะที่ ๑ ศึกษา และสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย ระยะที่ ๒  
ศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทยจ าแนกตามตัวแปรอิสระ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ค่านิยมทางการเมืองและ
ประชาธิปไตย  ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง พ.ศ.๒๕๕๗ ๒) ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับค่านิยมทาง
การเมืองของไทย ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จ านวน ๑๕ ท่าน ๓) 
ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จ านวน ๑,๖๐๐ คน โดยแบ่งออกตามภูมิภาคต่าง ๆ ภูมิภาคละ 
๔๐๐ คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  ค่านิยมประชาธิปไตย เป็นสะพานเชื่อมของความคิด ความเชื่อ 
และการปฏิบัติเข้าด้วยกัน ค่านิยม และทัศนคติแบบประชาธิปไตยจะลงรากฝังลึกในจิตใจของบุคคล
(Cognitive Orientation) ซึ่งจะกลายเป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อการแสดงออกเป็นพฤติกรรมตอบสนอง
ต่อปรากฏการณ์ทางการเมือง(Evaluative Orientation)จากการสังเคราะห์จากเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตย ได้ดังนี้ ๑) การเคารพ
เสรีภาพ ๒) การยอมรับเสียงส่วนใหญ่รับฟังเสียงส่วนน้อย ๓) การยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม ๔) 
ความเสมอภาค ๕) การยอมรับความหลากหลาย ๖) การเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๗) การเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ๘) ความเข้มแข็งในจิตใจ 
ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
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ABSTRACT 
The objectives of this research to study and synthesize the concept of 

democratic values of Thai people and to compare democratic values of Thai 
people by  independent variables. Use descriptive research methods using 
qualitative synthesis,  and comparative analysis. Phase I to study and synthesize the 
concept of democratic values of the Thai people. Phase II to compare the 
democratic values of Thai people by independent variables. The sample used in 
this study consisted of 1) documents and research related to Political and 
democratic values during 2044 to 2014. 2) Experts on Thai political values. 3) 
People living in different regions of the country are composed of 1,600 people in 
the North, Central, Northeast and South, divided into different regions. 400 people 
were sampled from Multistage Random Sampling.  

 The results are summarized as follows. Democratic values The values and 
democratic attitudes are rooted in the mind of the person (Cognitive Orientation), 
which becomes the influence that results in expression as the response to the 
phenomenon. Political (Evaluative) Orientation) from document synthesis and in-
depth interviews. The concept of democratic values can be synthesized as follows: 
1) respect for freedom 2) acceptance of voice 3) respect for common interests  
4) equality 5) acceptance of diversity 6) Democracy with Monarchy 7) Respect for 
Laws and Regulations 8) Strength in Mind Do not give up on the low power.  

 The comparative analysis of democratic values of Thai people by 
independent variables found that democratic values differed in each region. 
Attitude towards political change Political clarity, age, education, income, 
occupation and economic status  
Keyword: democratic value / socialization  
 
๑.  บทน า 

การพัฒนาระบบการเมืองในแบบประชาธิปไตย ต้องประกอบด้วย(ลิขิต ธีรเวคิน:ม.ป.ป) ตัว
แปรที่ส าคัญ ๓ ตัวแปร คือ ๑) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ๒) รัฐธรรมนูญ ๓) ค่านิยม วัฒนธรรม
สังคม และวัฒนธรรมการเมือง โดยตัวแปรที่ส าคัญที่สุด คือ ตัวแปร ค่านิยม วัฒนธรรมทางสังคม 
และการเมือง สอดคล้องกับ ทิวากร แก้วมณี ที่ว่า การศึกษาวัฒนธรรมการเมืองเป็นสิ่งที่จาเป็นใน
การชี้วัดการพัฒนาการของประชาธิปไตยในแต่ละสังคม แนวความคิดท่ีเรียกว่าวัฒนธรรมการเมืองมี
การนาเสนอมากว่าครึ่งศตวรรษ และเคยเป็นแนวความคิดที่ได้รับความนิยมในการศึกษาอย่าง
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แพร่หลายในหมู่นักรัฐศาสตร์ในช่วงทศวรรษ ๗๐ อันเป็นสัญญาลักษณ์ของพัฒนาการขององค์
ความรู้ทางรัฐศาสตร์ที่เข้ามาสู่สังคมไทยภายใต้อิทธิพลขององค์ความรู้จากสหรัฐอเมริกา การทาการ
วิจัยในประเด็นดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่การทาวิจัยใน
ประเด็นนี้ก็ลดความนิยมลงไป อันเกิดจากกระแสแนวความคิด ทฤษฎีอ่ืนเข้ามาแทนที่ในสังคม
วิชาการทางรัฐศาสตร์ไทย  

อย่างไรก็ตาม เมื่อวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตยแบบตะวันตกได้น ามาใช้ในประเทศไทย
ก็ได้รับการปรุงแต่งโดยพยายามให้เข้ากับวัฒนธรรมทางการเมืองไทย อย่างไรก็ตามการปรุงแต่ง
ดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกต่างกันให้กลมกลืนกันไปได้
เพราะประวัติความเป็นมาแตกต่างกันและการไม่ลงตัวของการผสมผสานดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ
และก่อให้เกิดความชะงักงันของระบอบประชาธิปไตยของไทยมาโดยตลอด   และก่อให้เกิดรูปแบบ
การปกครองประชาธิปไตยแบบไทยๆข้ึน   

 
 
เสาหลักประชาธิปไตย 

วัฒนธรรมทางการเมือง
ประชาธิปไตยตะวันตก 

วัฒนธรรมทางการเมือง
ประชาธิปไตยอุปถัมภ์แบบไทย 

ตนเอง ผู้อื่น ตนเอง ผู้อื่น 
สิทธิเสรีภาพ     
ความเสมอภาค     
หลักนิตธิรรม     
กฎเสียงข้างมากโดย
ค านึงถึงเสียงข้างน้อย 

    

การคานและดุลอ านาจ     
 

 เช่นเดียวกับ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (๒๕๔๒)ได้วิเคราะห์ไว้อย่างชัดแจ้งว่า “วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยแบบตะวันตกซึ่งมีเสาหลัก๔เสา คือ การยึดมั่นในสิทธิ-เสรีภาพ การเคารพความเสมอ
ภาค การเชื่อในนิติธรรมหรือกฎหมาย และการฟังคนส่วนใหญ่โดยคุ้มครองคนส่วนน้อย เมื่อถูก
น ามาในสังคมไทยก็แปรพันธุ์ไปจากเดิม...กล่าวคือจะยึดมั่นสิทธิ -เสรีภาพของตนแต่ส าหรับคนอ่ืน
ต้องมีหน้าที่ต่อตน ยอมรับสิทธิและการใช้อ านาจของตน ความเสมอภาคจะใช้ได้ต่อเมื่อตนต้องการ
เสมอกับผู้อ่ืน แต่ถ้าตนอยู่สูงในสถานะแล้ว ก็ต้องถือว่าเป็น“บุญ” คนด้อยโอกาสทั้งหลายก็เพราะ
ท า“กรรม” จึงต้องรับกรรม กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ก็เฉพาะกับผู้อ่ืน แต่ถ้ากับตน“ความสัมพันธ์
พิเศษ”กับผู้ใช้กฎหมายต้องมาก่อน คอรัปชั่นเป็นสิ่งที่เลว เมื่อคนอ่ืนเป็นผู้ให้และผู้รับ แต่ตนเอง
พร้อมจะ“ให้”เมื่อได้รับผลตอบแทนส่วนตัวที่คุ้มกว่า การับฟังเสียงส่วนใหญ่จะใช้เมื่อต้องการ
สนับสนุนสิ่งที่ตนอยากท าอยู่แล้ว คนส่วนน้อยที่ถูกไล่ที่สร้างเขื่อนต้องเสียสละเพ่ือคนส่วนใหญ่ที่ได้
ประโยชน์...สภาวะเช่นนี้ไม่อาจเข้าใจได้เลยหากไม่ท าความ เข้าใจกับวัฒนธรรมไทยเดิม” ซึ่งกรณีนี้  
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และ   สายทิพย์ สุคติพันธ์ (๒๕๒๓) ให้ค าจ ากัดความว่าเป็นกระบวนการที่บุคคล



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐170

ได้มาซึ่งความโน้มเอียงทางการเมือง (Political orientation) ต่าง ๆ อันได้แก่ ความรู้ (knowledge 
หรือ cognition) ความเชื่อ (beliefs) ทัศนคติ และความรู้สึก (attitudes and feeling) และ
ค่านิยม (values) ที่เกี่ยวกับระบบการเมือง กระบวนการทางการเมือง อ านาจทางการเมืองและ
บทบาทต่างๆในระบบการเมือง กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองนี้ อาจเป็นการผดุงรักษาและ
ส่งทอด (maintain and transmit) หรือการแปลงรูป (transform) หรือการสร้าง (create) ความ
โน้มเอียงทางการเมืองเหล่านั้นก็ได้ 
 ค่านิยม (Values) ทางการเมืองและประชาธิปไตย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลเป็น
อย่างยิ่ง กล่าวคือ ในการเลือกและจัดล าดับสิ่งต่างๆที่ให้เลือกในสถานการณ์ความเป็นจริง และยิ่งมี
ทางเลือกมากเท่าไร ปัญหาในการตัดสินใจเลือกก็เพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว หลายท่านตัดสินใจเลือกไม่
ถูก ทั้งนี้เพราะไม่ได้พิจารณาว่าเขามีค่านิยมต่อสิ่งใดมากที่สุด อีกทั้งไม่ได้มองถึงความสัมพันธ์
ระหว่างค่านิยมกับเป้าหมายของชีวิต (ถนอม อินทรก าเนิด , ๒๕๑๕: ๑) ท าให้เกิดการตัดสินใจที่
คลาดเคลื่อน บางครั้งน าไปสู่การคิดตามกลุ่ม (Group think) ที่ไม่ได้เป็นไปตามค่านิยมของตนเอง
และที่ควรจะเป็น เช่นเดียวกับ บอนเนอร์ (๑๙๖๑:๓๗๔) กล่าวว่า การศึกษาทางจิตวิทยาชี้ให้เห็น
ความส าคัญของค่านิยมว่า วุฒิภาวะ ความม่ันคง การบูรณาการแห่งบุคลิกภาพ ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่
กับค่านิยมส่วนตัวและค่านิยมของสังคมทั้งสิ้น ดังค ากล่าวที่ว่า ค่านิยมเปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่ท าให้
ชีวิตมีความหมายและเป็นเครื่องก าหนดทิศทางของความรู้สึก (Henry  E. Garett, ๑๙๖๑ : ๕๗๓)  
 ค่านิยมได้มีการก าหนดค าจ ากัดความไว้หลากหลาย แต่ความหมายหนึ่ง หมายถึง เป้าหมายของ
มนุษย์ที่สามารถจ าแนกได้ตามความส าคัญที่เขามีอยู่ในชีวิต  ซึ่งก็คือ ค่านิยมนั้นเอง สอดคล้องกับ 
เทอโรน ได้อ้างค ากล่าวของ สแปรงเงอร์ว่า ค่านิยมในงานไม่ได้หมายถึง ชนิดหรือลักษณะของงาน 
แต่กลับหมายถึง ความพอใจในงาน เช่นเดียวกันกับ โรเซนเบอร์ กล่าวว่า ค่านิยมหมายถึง สิ่งที่
สนใจ สิ่งที่คนต้องการ สิ่งที่ปรารถนาจะเป็น ความรู้สึกผูกพัน บูชา และรู้สึกพึงพอใจ (ถนอม อินทร
ก าเนิด , ๒๕๑๕: ๒) ดังนั้น ค่านิยมคือ ความต้องการที่ได้ประเมินอย่างดีแล้ว และพบว่ามีคุณค่าที่
จะเลือก ซึ่งเม่ือค่านิยมน าไปสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน เราเรียกว่า ความต้องการ โดยค่านิยมจะมาก่อนความ
ต้องการ ทั้งนี้เพราะหากเราต้องการสิ่งใด ก็เพราะเรานั้นมี ค่านิยมทางสังคม เกิดข้ึน  
 การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์มีผลไม่มากก็น้อยต่อค่านิยมค่าประชาธิปไตยของ
ประชาชน การเข้าใจและได้รับรู้ค่านิยมของสังคมท าให้เกิดความเข้าใจสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และการบริหารมากขึ้น จะน ามาซึ่งประโยชน์และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกประพฤติกรรมด้วยความ
ระมัดระวัง ทั้งนี้เพราะค่านิยมเป็นรากฐานของความต้องการทางสังคมที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยลดปัญหาทางการเมือง ประชาธิปไตย และการพัฒนาทางการเมือง   
      
๒.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษา และสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย    
 ๒. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทยจ าแนกตามตัวแปรอิสระ  
 



171วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๓.  ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยในด้านต่างๆ  ดังนี้  

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่  ๑) แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย   
๒) เปรียบเทียบค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทยจ าแนกตามตัวแปรอิสระ   
  ๒. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ๑) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย ๒) ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชน 
จ านวน ๑๕ ท่าน ๓) ประชาชนที่อยู่อาศัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๖๓,๕๒๕,๐๖๒ คน (ส านักงาน       
สถิติแห่งชาติ.๒๕๕๓.online) และ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ จ านวน ๑,๖๐๐ คน โดยแบ่งออกตามภูมิภาคต่าง ๆ ภูมิภาคละ ๔๐๐ คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)    
  ๓. ขอบเขตด้านตัวแปร 
   ตัวแปรอิสระ ในการศึกษาเรื่องนี้มี ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้  อาชีพ 
ภูมิล าเนา การอบรมเลี้ยงดู(Socialization) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ทัศนะต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
   ตัวแปรตาม ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย 
ประกอบด้วย ๑) เคารพเสรีภาพ  ๒) การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ รับฟังเสียงส่วนน้อย ๓) การยึดมั่น
ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔) เสมอภาค ๕).การยอมรับความหลากหลาย ๖) เรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๗) เคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ๘) 
ความเข้มแข็งในจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า   
 
๔.  วิธีด าเนินการวิจัย 

๔.๑  รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้ ใช้ระเบียบวิธีเชิงบรรยาย(Descriptive 

Research) โดยใช้วิธีการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่าง 

ระยะที่ ๑ ศึกษา และสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  ๑) เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับค่านิยม 
ประชาธิปไตยของประชาชนไทย  ๒) ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับค่านิยมทางการเมืองและประชาธิปไตย 
จ านวน ๑๕ ท่าน    

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ค่านิยมทางการเมืองและประชาธิปไตย  ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง พ.ศ.๒๕๕๗ ๒) ผู้เชี่ยวชาญ
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เกี่ยวกับค่านิยมทางการเมืองของไทย ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จ านวน 
๑๕ ท่าน  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ๑) แนวทางการการศึกษา  
และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย  ๒) แนว
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview)  

4. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๔.๑ แนวทางการศึกษาและสังเคราะห์ ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย และ 

แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) มีข้ันตอนในการสร้างและพัฒนา ดังต่อไปนี้  
  ๔.๑.๑ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมประชาธิปไตย เพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๔.๑.๒ ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๔.๑.๓ น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเฉพาะหน้า
(Face Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาเครื่องมือว่าสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้
หรือไม่  
  ๔.๑.๔ ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ  
  ๔.๑.๕ น าแนวการสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) เรื่อง ค่านิยม
ประชาธิปไตย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  
 ๔.๒ แนวทางการศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร  
  ๔.๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๑) สืบค้น คัดเลือกและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม
ประชาธิปไตยของประชาชนไทย  
    ๒) ด าเนินการศึกษา และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม
ประชาธิปไตยของประชาชนไทย 
  ๓) ด าเนินการการสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย  
  ๔.๒.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิจัยครั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยเทคนิคการ 
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในเอกสารและงานวิจัย และสัมภาษณ์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับ
ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย 
 ระยะที่ ๒  ศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย จ าแนกตามตัวแปร
อิสระ     

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น จ านวน 
๖๓,๕๒๕,๐๖๒ คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ.๒๕๕๓.online) 
 ๒. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จ านวน ๑,๖๐๐ คน  
โดยแบ่งออกตามภูมิภาคต่าง ๆ ภูมิภาคละ ๔๐๐ คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Random Sampling) 
  ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  
เรื่อง ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย   

4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
๔.๑ การสร้างแบบสอบถามและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้  

  ๔.๒ ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับค่านิยมประชาธิปไตย
และข้อคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาน ามารวมสรุปเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
   ๔.๓ สร้างแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลการสรุปตัวแปรที่ศึกษามานิยามตัวแปร และ
จัดท าข้อค าถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
รายได้ อาชีพหลัก ภูมิล าเนา สถานะทางเศรษฐกิจและสั งคม  ทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง การกล่อมเกลา(Socialization)ทางการเมือง มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
  ตอนที่  ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการกล่อมเกลา
ทางการเมืองของประชาชนไทย ประกอบด้วยข้อค าถาม ๑๓ ข้อ แบ่งเป็น ทัศนะต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ การกล่อมเกลาทางการเมือง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตร
ส่วนประเมินค่า (Rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
  ระดับคะแนน  ๕ หมายถึง มากที่สุด 
  ระดับคะแนน  ๔ หมายถึง  มาก  
  ระดับคะแนน  ๓ หมายถึง  ปานกลาง  
  ระดับคะแนน  ๒ หมายถึง  น้อย  
  ระดับคะแนน  ๑ หมายถึง  น้อยที่สุด  

  ตอนที่ ๓  ข้อมูลเก่ียวกับค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย ไทย ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม ๔๔ ข้อ แบ่งเป็น  การเคารพเสรีภาพ การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ รับฟังเสียงส่วนน้อย การยึด
มั่นผลประโยชน์ส่วนรวม ความเสมอภาค การยอมรับความหลากหลาย การเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ความ
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 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น จ านวน 
๖๓,๕๒๕,๐๖๒ คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ.๒๕๕๓.online) 
 ๒. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จ านวน ๑,๖๐๐ คน  
โดยแบ่งออกตามภูมิภาคต่าง ๆ ภูมิภาคละ ๔๐๐ คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Random Sampling) 
  ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  
เรื่อง ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย   

4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
๔.๑ การสร้างแบบสอบถามและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้  

  ๔.๒ ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมประชาธิปไตย
และข้อคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาน ามารวมสรุปเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
   ๔.๓ สร้างแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลการสรุปตัวแปรที่ศึกษามานิยามตัวแปร และ
จัดท าข้อค าถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
รายได้ อาชีพหลัก ภูมิล าเนา สถานะทางเศรษฐกิจและสั งคม  ทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง การกล่อมเกลา(Socialization)ทางการเมือง มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
  ตอนที่  ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการกล่อมเกลา
ทางการเมืองของประชาชนไทย ประกอบด้วยข้อค าถาม ๑๓ ข้อ แบ่งเป็น ทัศนะต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ การกล่อมเกลาทางการเมือง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตร
ส่วนประเมินค่า (Rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
  ระดับคะแนน  ๕ หมายถึง มากที่สุด 
  ระดับคะแนน  ๔ หมายถึง  มาก  
  ระดับคะแนน  ๓ หมายถึง  ปานกลาง  
  ระดับคะแนน  ๒ หมายถึง  น้อย  
  ระดับคะแนน  ๑ หมายถึง  น้อยที่สุด  

  ตอนที่ ๓  ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย ไทย ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม ๔๔ ข้อ แบ่งเป็น  การเคารพเสรีภาพ การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ รับฟังเสียงส่วนน้อย การยึด
มั่นผลประโยชน์ส่วนรวม ความเสมอภาค การยอมรับความหลากหลาย การเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ความ
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เข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประเมินค่า 
(Rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) โดยการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
  ระดับคะแนน  ๕ หมายถึง มากที่สุด 
  ระดับคะแนน  ๔ หมายถึง  มาก  
  ระดับคะแนน  ๓ หมายถึง  ปานกลาง  
  ระดับคะแนน  ๒ หมายถึง  น้อย  
  ระดับคะแนน  ๑ หมายถึง  น้อยที่สุด   
 
 ๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๕.๑. ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามเพ่ือ
การ 
วิจัย เรื่อง ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย  
  ๕.๒. ด าเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๕.๓. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่อาศัยใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ 

  ๕.๔. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย  
๖. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิจัยครั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น (๑) ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่  ร้อย
ละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (๒) ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (๓) ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง    
 
๕.  ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยระยะที่ ๑ ศึกษา และสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตยของ
ประชาชนไทย พบว่า ค่านิยมประชาธิปไตย เป็นจิตวิญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตย เป็น
สะพานเชื่อมของความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติเข้าด้วยกัน กล่าวอีกลักษณะหนึ่ง คือ การ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ นั้น เกิดจากความเชื่อ ความคิด หรือค่านิยม
ทางการเมือง ทั้งในระดับ บุคคล กลุ่ม ชุมชน และสังคม ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติแบบ
ประชาธิปไตยจะลงรากฝังลึกในจิตใจของบุคคล(Cognitive Orientation) ซึ่งจะกลายเป็นอิทธิพลที่
ส่งผลต่อการแสดงออกเป็นพฤติกรรมตอบสนองต่อปรากฏการณ์ทางการเมือง(Evaluative 
Orientation)และพบว่า ค่านิยมประชาธิปไตยท่ีได้จากการสังเคราะห์จากเอกสารและการสัมภาษณ์
เชิงลึก สามารถสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตย ได้ดังนี้  
 ๑. การเคารพเสรีภาพ 
 ๒. การยอมรับเสียงส่วนใหญ่รับฟังเสียงส่วนน้อย 
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 ๓. การยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๔. ความเสมอภาค 
 ๕. การยอมรับความหลากหลาย 
 ๖. การเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๗. การเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
 ๘. ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
  ผลการวิจัยระยะที่ ๒ วิเคราะห์เปรียบเปรียบเทียบค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย
จ าแนกตามตัวแปรอิสระ สรุปได้ดังนี้  
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย จ าแนกตามภาค  

1. ทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จ าแนกตามภาค พบว่า ภาคใต้  ยอมรับการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองมากที่สุด รองลงมา ภาคเหนือ และภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียง ตามล าดับ 
 

2.  การกล่อมเกลาทางการเมือง จ าแนกตามภาค พบว่า ภาคใต้ มีกระบวนการกล่อม
เกลา 

ทางการเมืองมากที่สุด รองลงมา ภาคเหนือ และภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง ตามล าดับ   
3. การเคารพเสรีภาพ จ าแนกตามภาค พบว่า ภาคใต้ มีการเคารพเสรีภาพทางการเมือง  

ความคิดการเมืองมากที่สุด รองลงมา ภาคกลาง และภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง ตามล าดับ    
  ๔.  การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ รับฟังเสียงส่วนน้อย จ าแนกตามภาค พบว่า ภาคใต้ มีการ
ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ รับฟังเสียงส่วนน้อย มากที่สุด รองลงมา ภาคเหนือ และภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียง ตามล าดับ    
  ๕. การยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม จ าแนกตามภาค พบว่า ภาคใต้ มีการยึดมั่นผลประโยชน์
ส่วนรวม มากที่สุด รองลงมา ภาคเหนือ และภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง ตามล าดับ    
  ๖. ความเสมอภาค จ าแนกตามภาค พบว่า ภาคใต้ มีความเสมอภาค มากที่สุด รองลงมา ภาค
กลาง และภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง ตามล าดับ    
  ๗. การยอมรับความหลากหลาย จ าแนกตามภาค พบว่า ภาคใต้ มีการยอมรับความ
หลากหลาย มากที่สุด รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคเหนือและภาคกลาง  
ตามล าดับ  
  ๘. การเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จ าแนกตามภาค 
พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มากที่สุด รองลงมา ภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ ตามล าดับ  
 ๙. การเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ จ าแนกตามภาค พบว่า ภาคใต้ มีการเคารพ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มากที่สุด รองลงมา ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามล าดับ  
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 ๑๐. ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า จ าแนกตามภาค พบว่า ภาคใต้ มีความ
เข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า มากที่สุด รองลงมา ภาคเหนือ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับ   
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียค่านิยมประชาธิปไตย จ าแนกตามตัวแปรอิสระ ปรากฏผลโดย
สรุป ดังนี้  

๑. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย จ าแนกตาม
อายุ ในภาพรวม ผลปรากฏว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีค่านิยมประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  โดยพบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีค่านิยมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ยกเว้นประชาชนที่มีอายุ ๒๖ – ๔๐ปีมีค่านิยมประชาธิปไตยไม่
แตกต่างกันกับประชาชนที่ ๕๖ ปี ขึ้นไป  

๒. การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย จ าแนกตาม
การศึกษา ในภาพรวม ผลปรากฏว่า ประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีค่านิยมประชาธิปไตย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  โดยพบว่า ประชาชนทุกกลุ่มการศึกษามีค่านิยม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ยกเว้นประชาชนที่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษากับระดับปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษากับระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีกับ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ที่มีค่านิยมประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน 

๓. การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย จ าแนกตาม
รายได้ ในภาพรวม ผลปรากฏว่า ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีค่านิยมประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยพบว่า ประชาชนทุกกลุ่มรายได้มีค่านิยมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ยกเว้นประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท กับ
๑๕,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท และ ๒๕,๐๐๑-๓๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑-
๒๕,๐๐๐ บาท กับ ๒๕,๐๐๑-๓๕,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ ๓๕,๐๐๑-๔๕,๐๐๐ บาท 
กับมากกว่า ๔๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ทีม่ีค่านิยมประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน 

๔. การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย จ าแนกตามอาชีพ 
ในภาพรวม ผลปรากฏว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีค่านิยมประชาธิปไตยแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยพบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพมีค่านิยมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการกับอาชีพรับจ้างทั่วไป(เกษตร/ทั่วไป)  และประชาชนที่มีอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวกับอาชีพรับจ้างทั่วไป(เกษตร/ทั่วไป) ที่มีค่านิยมประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๕. การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย จ าแนกตาม
ภูมิภาค ในภาพรวม ผลปรากฏว่า ประชาชนที่มีภูมิภาคแตกต่างกันมีค่านิยมประชาธิปไตยแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยพบว่า ประชาชนทุกกลุ่มภูมิภาคมีค่านิยมไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้นประชาชนที่อยู่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และประชาชนที่อยู่ภาคกลางกับ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีค่านิยมประชาธิปไตยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕ 

๖. การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย จ าแนกตาม
สถานะทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม ผลปรากฏว่า ประชาชนที่มีสถานะแตกต่างกันมีค่านิยม
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยพบว่า ประชาชนทุกกลุ่ม
สถานะมีค่านิยมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นประชาชนที่มีสถานะพอมีกินกับสถานะปากกลาง ที่มีค่านิยม
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

๗. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย จ าแนกตามทัศนะต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในภาพรวม ผลปรากฏว่า ประชาชนท่ีมีทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองแตกต่างกันมีค่านิยมประชาธิปไตยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

๘. การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย จ าแนกตามการ
กล่อมเกลาทางการเมือง ในภาพรวม ผลปรากฏว่า ประชาชนที่มีการกล่อมเกลาทางการเมือง
แตกต่างกันมีค่านิยมประชาธิปไตยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยพบว่า 
ประชาชนทุกกลุ่มที่มีการกล่อมเกลาทางการเมืองแตกต่างกันมีค่านิยมประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 
อภิปรายผล   

๑. ผลการศึกษาการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย 
พบว่า ความหมายและนิยามค าว่า ประชาธิปไตยมีความยุ่งยากในการให้ค านิยามความหมาย และ
มองว่าเป็นความผิดพลาดอย่างแรง ที่มักมองว่า แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยและความชอบธรรมเป็น
เรื่องท่ีเข้าใจง่าย และเช่นเดียวกัน โอลสัน (Mancur Olson) มองว่า ประชาธิปไตยนั้นมีมุมมองและ
นัยยะที่หลากหลายจนหาขอบเขตและข้อสรุปใดที่จะครอบคลุมได้ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะหลักการ
ประชาธิปไตยมักจะเกิดการตีความได้หลากหลายและเกิดความยุ่งยากต่อการน าไปปฏิบัติให้เกิดผล 
และมักกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายต่างๆทางการเมือง และพบว่า ค่านิยมประชาธิปไตย เป็นจิต
วิญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตย เป็นสะพานเชื่อมของความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติเข้า
ด้วยกัน กล่าวอีกลักษณะหนึ่ง คือ การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ประเด็น
ที่ส าคัญคือ การแสดงออกทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองเกิดจากกระบวนการกล่อมเกลา
ทางการเมือง(Socialization) ที่เป็นการหล่อหลอมในรูปของ ความเชื่อ ความคิดและวัฒนธรรมผ่าน
การด าเนินชีวิตประจ าที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันเป็นปรกติ ซึ่งผลจากกระบวนกล่อมเกลานี้ส่งผลท าให้
การส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้ง วัฒนธรรมความแตกต่างของชนชั้น ภูมิภาค 
สถานะทางเศรษฐกิจ และการศึกษากลายเป็นตัวแปรเหตุ ให้ประชาชนสะท้อนการแสดงออกทาง
การเมือง ซึ่งสอดคล้อง  ลิขิต ธีระเวคิน(๒๕๔๖) กล่าวว่า ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติแบบ
ประชาธิปไตยจะลงรากฝังลึกในจิตใจของบุคคล(Cognitive Orientation) ซึ่งจะกลายเป็นอิทธิพลที่
ส่งผลต่อการแสดงออกเป็นพฤติกรรมตอบสนองต่อปรากฏการณ์ทางการเมือง(Evaluative 
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Orientation)(Almond and Verba : ๑๙๖๓)  และเช่นเดียวกับ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารส่วน
ราชการ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักท่านหนึ่ง ที่ว่า “การแสดงออกทางการเมือง อาจจะเรียกว่า
พฤติกรรมทางการเมือง การปฏิบัติใดทางการเมืองนั้น บางทีเป็นไปในลักษณะของการคิดตามกลุ่ม
(Groupthinks)ถูกโน้มน้าวชักจูง เพราะบางทีเขาก็ได้แต่ท าตามเขา ตามกลุ่มที่เขาอยู่” ทั้งนี้เพราะ 
การสังกัดภายใต้กลุ่ม องค์กรจึงมักถูกหล่อหล่อมกล่มเกลาให้คล้อยตามปฏิบัติ ถึงแม้บางครั้งอาจไม่
เห็นเสียทั้งหมดก็ตาม แต่การอยู่เป็นสมาชิกของกลุ่มมีอิทธิพลเหนือกว่า  
         ๒. ผลการวิเคราะห์เปรียบเปรียบเทียบค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทยจ าแนกตาม
ตัวแปรอิสระ  พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการจ าแนกตามภาค พบประเด็นที่น่าสนใจใน
ประเด็นตัวแปร ทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง  การเคารพ
เสรีภาพ  การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ รับฟังเสียงส่วนน้อย  การยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม  ความเสมอ
ภาค การยอมรับความหลากหลาย การเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่
ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า ภาคใต้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมทางภาคใต้มีสภาพ
สังคม วัฒนธรรมและระบบการด ารงชีวิตประจ าวันของทางภาคใต้ต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติในเรื่องของดินฟ้าอากาศ การดิ้นรนต่อสู้ในการท ามาหากิน รวมท้ัง ความสามารถในการ
รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและมีความรักใคร่กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว สอดคล้องกับมุมมองความคิด
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ว่า “ประชาธิปไตยของแต่ละภาคนั้น  อันนี้ไปดูแล้วก็ส่วนหนึ่งต้องดูเรื่องความ
เป็นอยู่ก่อน ฐานะความเป็นอยู่ อย่าง ภาคกลางก็มีพ้ืนที่ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดรายได้ก าหนดความ
เป็นอยู่ ถ้าอย่างภาคใต้ ถามว่าถ้าไม่มีอะไรกินก็อย่างน้อยๆก็จับปลาในทะเลกินได้ มีฝน ก็ปลูกยาง 
กรีดยางได้ อย่างภาคอีสาน ดูสิว่าถ้าไม่มีฝนท าไง มันแห้งแล้ง ถ้ามันมีน้ า ก็มีปลา มีป่า แต่ภาค
อีสานก็แบบหนึ่ง ถึงรายได้น้อย ถามว่า ภาคกลางล าบากไหม ก็ล าบาก แม่น้ าเจ้าพระยามีปลาตลอด
หาปลาได้ตลอดจะปลูกพืชปลูกผักมีหมด  และภาคเหนือ ก็อีกแบบภาคเหนืออาจจะปลูกพืชผักใน
ลักษณะของเขาจะไปท ายาสูบ ท าไร่กาแฟก็ท าได้เพราะอากาศเขาเย็น อันนี้ส าคัญเกี่ยวกับคายเมส
(สภาพแวดล้อม) ด้วย แต่ละพ้ืนที่ดินฟ้าอากาศมันแตกต่างกันออกไป” ดังนั้น ความแตกต่างที่
เกิดขึ้นจึงมองได้ว่าเป็นเพราะความแตกต่างที่เกิดจากระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และระบบนิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะตัวแปรต่างๆเหล่านี้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นแรงขับเคลื่อน
ให้เกิดความแตกต่างที่เกิดขึ้นตามตัวแปรข้างต้น    
  ๓. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย จ าแนกตาม
อายุ ในภาพรวม ผลปรากฏว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีค่านิยมประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  โดยพบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีค่านิยมประชาธิปไตย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  ยกเว้นประชาชนที่มีอายุ ๒๖ – ๔๐ปีมีค่านิยม
ประชาธิปไตยไม่แตกต่างกันกับประชาชนที่ ๕๖ ปี ขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ตัวแปรด้านอายุ
สะท้อนถึงการผ่านกระบวนการการเรียนรู้และกล่อมเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมในระบบก็ดี อาทิ 
โรงเรียน สถาบันศึกษา องค์การ หรือนอกระบบก็ดี อาทิ ครอบครัว สภาพแวดล้อมทางสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี ทั้งนี้เพราะกระบวนการรับรู้และส่งต่อถ่ายทอดความรู้ทางสังคม และการเมือง 
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อาจกล่าวได้ว่า เป็นตัวแปรส าคัญให้เกิดความแตกต่างในเรื่องค่านิยมประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้อง 
ลิขิต ธีระเวคิน(๒๕๔๖) กล่าวว่า ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติแบบประชาธิปไตยจะลงรากฝังลึก
ในจิตใจของบุคคล(Cognitive Orientation) ซึ่งจะกลายเป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อการแสดงออกเป็น
พฤติกรรมตอบสนองต่อปรากฏการณ์ทางการเมือง(Evaluative Orientation) เช่นเดียวกับ เฮกเกล 
(Hegel) ให้เหตุผลสนับสนุนว่า สังคมจะก้าวและไปสู่ความเป็นเหตุผลมากขึ้น และค านึงถึงจิตส านึก
เรื่องเสรีภาพ ไม่แบ่งแยกชนชั้น ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนามีส่วนส าคัญ ทั้งนี้ เพราะค่านิยมเกิด
จากประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อจิตส านึกของสมาชิกในสังกัด และจะเป็น
ตัวกลางในการถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างจากประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาไปเป็นค่านิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรมทางการเมือง  

๔. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย จ าแนกตามทัศนะต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ การกล่อมเกลาทางการเมือง ในภาพรวม ผลปรากฏว่า 
ประชาชนที่มีทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแตกต่างกันมีค่านิยมประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การรับรู้และเข้าใจการเมือง เป็นการ
สะสมความรู้และข้อมูลจากระบบนิเวศทางสังคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การสั่งสม ฝังลึกในจิตใจ ซึ่ง
ทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลักษณะของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมรับ 
นั้น เป็นความคิดเห็นและมุมมองที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ให้มองที่ส่วนรวม รักษา
ผลประโยชน์ชาติ ไม่แย่งชิงผลประโยชน์ตอบแทน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงนโยบาย
ไม่ยึดติดตัวบุคคล/องค์กร บุคคลที่ค่อนข้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน่าจะมีแนวโน้มทาง
การเมืองที่สนับสนุน และเห็นว่าค่านิยมทางการเมืองต่างๆนั้น เป็นสิ่งที่ดีงามและต้องใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในขณะที่ การกล่อมเกลาทางการเมือง ก็เช่นกัน เป็นการถ่ายทอดและปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม
และพึงปรารถนาทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม  ให้รู้จักการมีส่วนร่วม เคารพซึ่งกันและกัน 
ยอมรับฟังเหตุและผล ให้โอกาสและค านึงถึงเสียงส่วนใหญ่ มีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ  เ ฮ
อรล็อค (Hurlock. ๑๙๘๔ : ๔๑) ไดศึกษาการอบรมเลี้ยงดูกับคุณลักษณะที่พึงปรารถนา พบวา 
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยของพอแมจะท าใหลูกมีคุณลักษณะที่พึงปรารถนา เด็กที่ ไดรับ
การอบรมแบบประชาธิปไตยจากครอบครัวจะท าใหเด็กมีคุณลักษณะตาง ๆ ที่ดีมากกวาเด็กที่ ไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน และการอบรมเลี้ยงดู 
แบบประชาธิปไตยสงผลท าใหเด็กมีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาเพิ่มมากขึ้น รูปแบบอบรมเลี้ยงดูทั้ง ๒ 
แบบ มีผลตอคุณลักษณะที่พึงปรารถนาแลว และพบอีกวา สื่อมวลชนซึ่งไดแกโทรทัศน วิทยุ และ
การสื่อสิ่งพิมพ ยังเปนปจจัยที่ส าคัญที่เกี่ยวของและสัมพันธกับคุณลักษณะที่พึงปรารถนาดวย 
เช่นเดียวกัน ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ (๒๕๕๓) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมือง
โดย ผ่านสถาบันทางศาสนา :ศึกษาเฉพาะกรณีค าเทศนา ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” ผล
การศึกษา โดยรวม พบว่า เนื้อหาค าเทศนาของหลวงพ่อ ปัญญานันทภิกขุโดยส่วนใหญ่ คือ การมุ่ง
อบรม สั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนท าความดี ละเว้นความชั่ว และท าจิตใจให้บริสุทธิ์นอกจากนั้น ยังมี
เนื้อหาอีก ส่วนหนึ่ง ที่สอดแทรกประเด็นอันท าหน้าที่ในการ กล่อมเกลาทางการเมืองด้วย อาทิ



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐180

เนื้อหาที่มุ่งอบรม สั่งสอนในเรื่องความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์เนื้อหาที่มุ่ง
อบรมสั่งสอนให้ท าหน้าที่ ของพลเมืองดีหรือการท างานรับใช้บ้านเมือง อาจสรุปได้ดังแผนภูมิ
ข้างล่าง  

 
                            +                         
                            - 
 
 

 
๗.  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาค้นคว้า เรื่องค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย มี
ดังต่อไปนี้  
 ๑. จากผลการศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนไทย พบว่า 
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองเข้มข้นจริงจังสร้างผลและมีอิทธิพลต่อค่านิยมประชาธิปไตยที่
จะท าให้ประชาชนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองที่พึงประสงค์ จึงเสนอว่า การสร้างและ
พัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพราะกระบวนการเพ่ือพัฒนาความ
เป็นพลเมืองคือการสร้างจิตวิญญาณความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือคนไทยได้เกิดการเรียนรู้ทาง
การเมือง เพื่อรู้และเข้าใจความเป็นไปทางการเมือง การสร้างการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมือง
ควรต้องเริ่มตั้งแต่ระดับประถมวัยหรือต่ ากว่านั้น และควรเป็นนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่ต้องมี
การวางแผนอย่างครบวงจร และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 ๒. ผลการศึกษาเรื่องค่านิยมประชาธิปไตย พบว่า ค่านิยมประชาธิปไตยเป็นตัวแปรส าคัญ
ต่อการแสดงออกพฤติกรรมทางการเมือง และขณะเดียวกันยังพบอีกว่า ค่านิยมประชาธิปไตยส่วน
ใหญ่แล้วข้ึนอยู่กับกระบวนการเรียนรู้และกล่อมเกลาทางการเมือง จึงเสนอว่า สิ่งแรกควรพัฒนา
และสร้างระบบนิเวศทางการเมืองที่ดีมีคุณภาพแก่สังคมประเทศ อาจต้องเริ่มหน่วยที่เล็กที่สุด คือ 
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สังคม ตามล าดับ โดยทั้งสามส่วนต้องวางระบบและประสานสัมพันธ์ที่
สอดคล้องต่อเนื่องซึ่งกันและกัน การพัฒนาควรเป็นลักษณะของการปลูกฝังค่านิยมที่ดี และใช้ทุน
ทางสังคมที่ซึ่งสังคมประเทศมีอยู่เป็นเครื่องมือ    
 
 
 
 
 
 
 

ทัศนะต่อการ
เปลี่ยนแปลง /
การกล่อมเกลา
ทางการเมือง 

ค่านิยม
ประชาธิปไตย 

การแสดงออกพฤติกรรม
ทางการเมือง 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องมาตรา
ตัวสะกดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

The Development of Computer Assisted Instruction Thai Language 
Substance On Ending Sound Subject  For Prathomsuksa 4 students 

 
พีรวัฒน์ ชัยสุข 

ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒. เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ๓. ศึกษาความพึง
พอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง มาตรา
ตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกสุ่มแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยวิธีการจับสลากจากนักเรียนโรงเรียนวัดพิรุณ
ศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ จ านวน ๓๐ คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เร่ือง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก ่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) 
  ผลการวิจัย พบว่า ๑. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ๘๘.๒๐/
๘๖.๐๐ ๒. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๐๐ ของคะแนนเต็มสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕ และ ๓. ความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ภาษาไทยอยู่ในระดับมาก (x =๔.๒๐,S.D.= 
๐.๕๔) 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ภาษาไทย, การสะกดค า 
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Abstract 
  The objectives of this research were to : 1. develop Computer Assisted 
Instruction Thai Language Substance On Ending Sound Subject For Prathomsuksa 4 
students base on the efficiency 80/80 2. Compare the learning achievement between 
posttest with the defined standard 80%, and 3. Study satisfaction of students toward 
the Computer Assisted Instruction Thai Language Substance On Ending Sound Subject 
For Prathomsuksa 4 students. The sample used in this research used a Simple random 
Sampling by lottery from students in Watpirunsat School ,  Pathumthani Province, 
Prathomsuksa 4 students the Second semester of the 2015 academic year of 30 
people. The instruments of this study were the Computer Assisted Instruction Thai 
Language Substance On Ending Sound Subject For Prathomsuksa 4 students, an 
achievement test, and questionnaire of satisfaction of students towards the 
Computer Assisted Instruction lesson. Data were statistically analyzed by mean, 
standard deviation and t-test. 
  The research results were as follows: 1. The efficiency of the Computer 
Assisted Instruction is 88.20/86.00 2. The achievement of students after class average 
of 84.00 percentage points higher than the threshold of 80 percent full of statistical 
Significance at the .05 level. 3 . The student’s satisfaction with the Computer Assisted 
Instruction Thai Language Substance On Ending Sound Subject For Prathomsuksa 4 
students was at high level (x = 4.20,S.D.= 0.54) 
Keywords : Computer Assisted Instruction, Thai Language, Ending Sound Subject 
 
๑. บทน า 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษา ต้องการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สาระการเรียนรู้ที่ถูกก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่๑-๖) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐาน
ด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้
ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลท้ังในด้าน
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ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สาระการ
เรียนรู้กลุ่มภาษาไทยเป็นสาระพ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้  ต้องมีความรู้ ทักษะ และ
วัฒนธรรมการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ความชื่นชมการเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษา
ประจ าชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ปฏิบัติได้ 
  การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทาให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาดังกล่าวก็คือ
ครูผู้สอน เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาโดยรอบให้เกิดในตัว
ผู้เรียนเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถนาไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการจะพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพจึงย่อมต้องพ่ึงพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ  ในฐานะครูผู้สอนจะต้องแสวงหา
กิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิครูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ มาพัฒนากิจกรรมเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เป็นการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนมากขึ้น สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพและความสนใจของตนเอง โดยค านึงถึงพ้ืนฐานความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนจะได้
ค้นพบและแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียนมากขึ้น ได้เรียนรู้จากหลายๆ สถานการณ์ 
การบูรณาการการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใกล้ตัวกับชีวิตประจ าวัน ย่อม
ท าให้ผู้เรียนมีความสุขและน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้ ไม่ใช่เรียนด้วยวิธีการท่อง 
จด หรือจ า แล้วน าความรู้ที่ครูบอกไปเขียนในกระดาษค าตอบ ผู้เรียนสามารถท่องจ าได้ แต่คิดเอง 
ท าเอง แก้ปัญหาเองไม่ได้ สื่อการเรียนการสอนแนวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็เป็นสื่ออย่าง
หนึ่งที่สามารถให้ผู้เรียนสนใจและสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งซึ่งใช้
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ 
กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่
ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องมากที่สุด  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังถูกจัดกระท าไว้อย่างเป็นระบบ
และมีแบบแผน โดยใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอและจัดการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ
บทเรียนนั้นๆ ตามความสามารถของตนเอง โดยผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องมีทักษะและประสบการณ์ด้าน
การใช้งานคอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนรู้ได้ บทเรียนคอมพิวเตอร์จึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเกี่ยวกับข้อความ  ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
และการปฏิสัมพันธ์ ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนเป็นระบบ เพ่ือน าเสนอเนื้อหาความรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีแบบแผนตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน ท าให้การน าเสนอองค์
ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองผู้เรียนได้โดยเน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นหลัก 
ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นเรื่องท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมบทเรียน
ด้วยตนเอง นับตั้ง แต่การจัดการบทเรียน เลือกกิจกรรมที่ตนเองถนัด จนถึงการประเมินผลการเรียน
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ด้วยตนเอง ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงบทเรียนคอมพิวเตอร์
น าเสนอเนื้อหาได้รวดเร็ว ฉับไว การย้อนกลับหรือข้ามบทเรียนไปยังเนื้อหาถัดไป สามารถท าได้ง่าย
และสะดวกขึ้น นอกจากนี้ยัง สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้มากกว่าหนังสือหลายเท่าสามารถน าเสนอ
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ภาพ ๓ มิติ และภาพโครงร่างซับซ้อนประกอบบทเรียนได้ นอกจากนี้ 
ยังใช้เสียงประกอบบทเรียนในลักษณะของสื่อประสมได้ ทั้งเสียงบรรยาย เสียงดนตรี (มนต์ชัย เทียน
ทอง, ๒๕๔๕) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่สะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เพ่ือเป็นสื่อเสริมใน
การจัดการเรียนการสอนมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้สนองต่อความต้องการของหลักสูตรภายใต้ความ
เชื่อที่ว่า ครูผู้สอนควรมีบทบาทในการพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๒.๑ เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่
สะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที ่๔ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 
  ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 
  ๒.๓ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่สะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.๑ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบง่าย (Simple random 
Sampling) โดยวิธีการจับสลากจากนักเรียนโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ จานวน ๓๐ คน 
  ๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่สะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
  ๓.๓ การสร้างเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ๓.๑.๑ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่สะกด 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ผู้วิจัยได้พัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ 
(Analysis) เป็นการก าหนดหัวเรื่องและก าหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือ
เป็นแนวทางในการออกแบบบทเรียนในขั้นต่อไป ขั้นตอนที่ ๒ การออกแบบ (Design) ข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ต่างๆ ผู้วิจัยได้น ามาออกแบบตัวบทเรียน ผังงานและเขียนบทด าเนินเรื่อง ออกแบบ
หน้าจอ รวมไปถึงออกแบบการจัดการบทเรียนเพ่ือให้เหมาะสมกับระดับผู้เรียน  ขั้นตอนที่ ๓ การ
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พัฒนา (Development) การพัฒนา ได้แก่การเตรียมการ การสร้างบทเรียน และ การท าเอกสาร
ประกอบบทเรียน ขั้นตอนที่ ๔ การทดลองใช้ (Implementation) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่ม
ทดลองจ านวน ๒๕ คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนในขั้นต้น  และผู้วิจัยได้น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพ่ือหาคุณภาพของบทเรียน จากนั้นจึงท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และข้ันตอนที ่๕ การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนการประเมินผล
การใช้บทเรียนเพ่ือหาคุณภาพของบทเรียนโดยใช้วิธีการทางสถิติต่อไป 
  ๓.๑.๒ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
  ๑) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์ (หาค่า IOC) วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบจากนั้นด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จ านวนทั้งหมด ๕๐ ข้อ 
ลักษณะปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก น าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๓ ท่าน เพ่ือ
พิจารณาวิเคราะห์ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ดัชนี
ความสอดคล้อง เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๕๐ ถึง ๑.๐๐ น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มทดลองจ านวน ๒๕ คน  
  ๒) น าคะแนนมาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) ของข้อสอบคัดเลือก
ข้อสอบที่มีความยากง่ายตั้งแต่ .๒๐ -.๘๐ ค่าอ านาจตั้งแต่ .๒๐ -๑.๐๐ (มนต์ชัย เทียนทอง, ๒๕๔๕) 
โดยเลือกข้อสอบที่ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานไว้จ านวนทั้งหมด ๒๐ ข้อ ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค านวณโดยใช้ KR-๒๐ ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson 
Reliability) ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ ๐.๘๖ มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ๓) แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านต่างๆ ดังนี้ 
ด้านเนื้อหาบทเรียน ด้านการออกแบบสีและตัวอักษร ด้านภาพ ภาษา และเสียง ด้านแบบทดสอบ
และแบบฝึกหัด ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรง ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ น ามาแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ระดับของผู้เรียน จากนั้นน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มทดลองจานวน ๒๕ 
คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค เท่ากับ ๐.๘๗ 
  ๓.๔ ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบแผนการทดลอง แบบ One-Group 
Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ , ๒๕๓๘) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ปฐมนิเทศผู้เรียนเพ่ือท าการชี้แจงวัตถุประสงค์ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บทเรียน  และ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
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  ๓.๔.๑ ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการหาคุณภาพ
เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒๐ ข้อ ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนที่จะเร่ิมเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่สะกด  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๓.๔.๒ ด าเนินการเรียนการสอน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่สะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เนื้อหาจะประกอบไปด้วย 
๓ หน่วยแบ่งเป็น หน่วยที่ ๑ ความหมายของตัวสะกด หน่วยที่ ๒ ค าในแม่ ก กา หน่วยที่ ๓ ค าที่มี 
ก ด บ สะกด และหน่วยที่ ๔ ค าที่มี ง น ม ย และ ว สะกด ซึ่งระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยจะให้
ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน โดยผู้วิจัยควบคุมด้วยตนเอง 
  ๓.๔.๓ ทดสอบหลังเรียน ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังจากท่ีเรียนครบทั้ง ๓ หน่วยแล้ว ซ่ึง
เป็นชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
  ๓.๔.๔ ให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่สะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และน าผลที่
ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
  ๓.๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถาม IOC ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใช้
วิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-๒๐ 
  ๓.๕.๒ หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 
มาตราแม่สะกดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้สูตรการหาค่าประสิทธิภาพ E๑/E๒ 
(กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, ๒๕๔๒) 
  ๓.๕.๓ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้
บทเรียน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (  - Coefficient) ของครอนบาค (วัญญา วิศาลา
ภรณ์,๒๕๔๐) 
  ๓.๕.๔ การวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และหาค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๔๕) 
  ๓.๕.๕ การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความแตกตางคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ด้วยค่าทางสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๕ 
 
๔. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่สะกด  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งบทเรียน
ประกอบด้วย ตัวการ์ตูน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรและเสียงบรรยายประกอบเนื้อหา ภายใน
บทเรียนประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ชื่อเรื่องบทเรียน วัตถุประสงค์ของบทเรียน คาแนะนาการใช้
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งาน เนื้อหาในบทเรียนต่างๆ มีการแสดงการโต้ตอบระหว่างเรียน และสรุปผลแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน ผลการวิจัยมีดังนี้ 
  ๔.๑ ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตรา
แม่สะกดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ๘๐/๘๐ 
จากการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน ผลคะแนน
การท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๒๐ และผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๑๖ จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่สะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ๘๐/๘๐ ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยค่า E๑/E๒ เท่ากับ ๘๖.๒๐/๘๖.๐๐ แสดงผลดัง
ตารางที ่๑ 
ตารางท่ี ๑ ผลการวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
จ านวน
ผู้เรียน 
(N) 

คะแนน
เต็ม X  S.D. ร้อยละ 

แบบฝึกหัดหน่วยที่ ๑ ๓๐ ๕ ๔.๔๕ ๐.๘๙ ๘๙.๐๐ 
แบบฝึกหัดหน่วยที่ ๒ ๓๐ ๕ ๔.๖๒ ๐.๙๔ ๙๒.๐๐ 
แบบฝึกหัดหน่วยที่ ๓ ๓๐ ๕ ๔.๒๕ ๐.๙๗ ๘๕.๐๐ 
แบบฝึกหัดหน่วยที่ ๔ ๓๐ ๕ ๔.๓๒ ๑.๐๔ ๘๖.๔๐ 
ค ะแ น น ร วมแ บบฝึ ก หั ด ท้ า ย
บทเรียน(E๑) 

๓๐ ๒๐ ๑๗.๖๔ ๑.๐๖ ๘๘.๒๐ 

คะแนนรวมแบบทดสอบหลังเรียน
(E๒) 

๓๐ ๒๐ ๑๖.๐๐ ๐.๘๔ ๘๖.๐๐ 

ประสิทธิภาพ E๑/E๒ เท่ากับ ๘๘.๒๐/๘๔.๐๐ 
 
  ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อย
ละ ๘๐ จ านวน ๓๐ คน ผลการท าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้การทดสอบ
ค่าสถิต ิt-test for one sample พบวา ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ย ๑๘.๐๗ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๐ และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๑๖.๐๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๔ 
โดยคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕ แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่สะกด 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สามารถพัฒนาการเรียนของผู้เรียนเชื่อถือได้จริง แสดงผลดัง
ตารางที ่๒ 
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ตารางท่ี ๒ แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 
 

การท าแบบทดสอบ จ านวน
ผู้เรียน (N) X  S.D. t sig ร้อยละ 

แบบทดสอบก่อนเรียน ๓๐ ๑๘.๐๗ ๐.๙๐ ๑๙.๓๐๖ ๐.๐๐ ๖๑.๒๘ 
แบบทดสอบหลังเรียน ๓๐ ๑๖.๐๐ ๐.๘๔ ๘๖.๐๐ 

 
 ๔.๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่สะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating scale) ตามแบบ ลิเคิร์ท 
(Likert) สอบถามความพึงพอใจ ๔ ด้าน จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า มีความพึงพอใจด้านภาพ ภาษาและเสียง มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด ( X x =๔.๕๑,S.D.= ๐.๕๒) ส่วนด้านเนื้อหาบทเรียน ด้านการออกแบบสีและตัวอักษร ด้าน
แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อสรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 
มาตราแม่สะกด อยู่ในระดับมาก ( X  =๔.๒๐,S.D.= ๐.๖๑) แสดงดังตารางที่ ๓ 
 
ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชา
ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

หัวข้อรายการประเมิน X  S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

๑.ด้านเนื้อหาบทเรียน ๔.๓๐ ๐.๖๒ มาก 
๒.ด้านการออกแบบสีและตัวอักษร ๔.๒๘ ๐.๖๔ มาก 
๓.ด้านภาพ ภาษาและเสียง ๔.๕๑ ๐.๖๗ มากที่สุด 
๔.ด้านแบบทดสอบ/แบบฝึกหัด ๔.๑๑ ๐.๕๒ มาก 

สรุปผลประเมินในภาพรวม ๔.๒๐ ๐.๖๑ มาก 
 
 
 
๕. สรุป 
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่สะกด ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
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  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง มาตราแม่สะกด ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่ผู้วิจัยพัฒนาในครั้งนี้ มีผลคะแนนเฉลี่ยค่า E๑/E๒ เท่ากับ 
๘๘.๒๐/๘๖.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ๘๐/๘๐ เป็นผลมาจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในครั้งนี้ได้นาแนวทางข้ันตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบแบบแผนที่ดีโดยผู้วิจัยได้ท า  
วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบบทเรียน ข้อมูลจากการวิเคราะห์
ต่างๆ ผู้วิจัยได้น ามาออกแบบตัวบทเรียน ออกแบบหน้าจอ รวมไปถึงออกแบบการจัดการบทเรียน
เพ่ือให้เหมาะสมกับระดับผู้เรียน เพ่ือนาไปสู่การพัฒนาบทเรียน จนได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่มีคุณภาพจึงได้น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือท าการประเมินผล จึงส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๘๐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสาวลักษณ์ ส าเนียง (๒๕๕๐) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่สะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ ๘๑.๕๐/๘๓.๐๐ ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ๘๐/๘๐ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ.๐๕ และ สอดคล้องกับ ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์ (๒๕๕๘) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๖.๒๒/๘๔.๐๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๘๐/๘๐ ผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ 
  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
พบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๒๐,S.D.= ๐.๖๑) ทั้งนี้เนื่องจาก 
เนื้อหาของบทเรียนมีความน่าสนใจ รูปแบบ มีความเหมาะสมกับระดับวัยของผู้เรียน สามารถใช้งาน
ได้ง่ายประกอบด้วย ขนาดและสีของตัวอักษร สวยงาม อ่านง่าย มีตัวการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา มีการแสดงการโต้ตอบระหว่างผู้เรียน จึงท าให้ผู้เรียนสนุกกับการใช้
บทเรียนและอยากที่จะเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภัทราภรณ์ สืบจากอินทร์ (๒๕๕๔) 
ได้ศึกษา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผล
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ยู่ในระดับมากที่สุด 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
  ๖.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
  ๖.๑.๑  ผู้เรียนควรมีพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ก่อนการเรียนบทเรียน เพ่ือผู้เรียนต้องศึกษา
บทเรียนด้วยตนเอง และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหลักลักษณะ 
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 ๖.๑.๒ ก่อนน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาวิธีการและขั้นตอน
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เข้าใจ  เพ่ือจะได้แนะน าและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 
  ๖.๑.๓ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ควรจัดให้อยู่ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเองด้วย เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ตามความสนใจ 
  ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ๖.๒.๑ ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาการท าวิจัยเพ่ิมเติมส าหรับนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ
เพ่ือจะได้ศึกษาผลงานวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และเกิดความหลากหลาย ทั้งนี้ผู้วิจัยควร
มีการพัฒนาบทเรียนให้ทันต่อสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
  ๖.๒.๒ ผู้วิจัยควรศึกษาการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้คู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบต่างๆร่วมด้วยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน 
  ๖.๒.๓ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นจะมีปัญหาเรื่อง การใช้ตัวอักษรซึ่ง
บางครั้งอาจไม่รับกันเครื่องที่จะน าไปใช้จึงควรแปลงตัวอักษรให้เป็นภาพก่อนน าไปใช้ 
  
๗. กิตติกรรมประกาศ 
  การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับ ทุนสนับสนุน
การวิจัยโดยมูลนิธิสยามานุรักษ์ และผู้บริหารโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่
และอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องมือวิจัยและด าเนินการทดลองในครั้งนี้ 
 
 

บรรณานุกรม 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๒). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. 
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (๒๕๔๒). เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ. 
ณัฏฐิรา สุขไพบูล.(๒๕๕๘). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑.กรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบ รม
ราชูปถัมภ์. 

บุญชม ศรีสะอาด (๒๕๔๕). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที ่๗. กรุงเทพฯ: สุรีวิยาสาส์น. 
ภัทราภรณ์ สืบจากอินทร์. (๒๕๕๔). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างค าใน

ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา อ าเภอบ้านโป่ง 



193วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

จังหวัดราชบุรี . วิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ล้วน สายยศ, อังคณา สายยศ. (๒๕๓๘). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที ่๕. กรุงเทพฯ : 
สุวีริยาสาส์น. 

วัญญา วิศาลาภรณ์ (๒๕๔๐). การวิจัยทางการศึกษา : หลักการและแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :
ต้นอ้อแกรมมี่. 

เสาวลักษณ์ ส าเนียง (๒๕๕๐). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง มาตราแม่สะกดเรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
.[ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ]. แ ห ล่ ง ที่ ม า
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=๐๐๐๐๐๐๔๒๕๘
(๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)__ 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐194



195วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

      

พระครูรัตนสุตาภรณ์ 
เรืองศักดิ์ เดชณุกูล 

 

บทคัดย่อ 
 สหพันธรัฐ เป็นรัฐอธิปไตย มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ปกครองตนเองบางส่วนที่
รวมเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลกลาง ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ก่อตั้งขึ้นจากความตกลง
ร่วมกันระหว่างรัฐอธิปไตย  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน ในพุทธกาล สหพันธรัฐ มี
แคว้นวัชชีที่ปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรม หรือสมาพันธรัฐ ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่เข้มแข็ง 
อ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครองมิได้อยู่ที่ประมุขของรัฐแต่เพียงผู้เดียว หากแต่มีรัฐสภาเป็นผู้ก าหนด
นโยบาย และมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองที่เป็นขบวนการในการบริหารประเทศที่
ชัดเจน ซึ่งจะต้องร่วมกันของทุกภาคส่วน มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ๖ ในปัจจุบัน 
กล่าวคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า นอกจากนี้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น มีการประยุกต์เอาหลักพุทธ
ธรรม คือ อปริหานิยธรรม ๗ ประกอบด้วย การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้ม
ล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว สักการะ เคารพ นับถือผู้มีอายุมาก และส าคัญถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งควร
รับฟัง ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีให้อยู่ร่วมด้วย สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ และไม่ละเลยการ
บูชาอันชอบธรรมที่เคยสักการะต่อเจดีย์ให้เสื่อมสูญไป และประการสุดท้าย จัดการรักษา คุ้มครอง 
ป้องกันพระอรหันต์โดยชอบธรรมด้วยตั้งใจว่า ขอให้พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา 
และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก มาประยุกต์ใช้ในการบริหารประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ผู้บริหารประเทศเมื่อมีการประยุกต์หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล ๖     ให้ประสานสอดคล้องเข้ากับหลักอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการ มีการผนวกรัฐหรือ
จังหวัดต่างๆ เข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกันตามหลักพันธสัญญา ย่อมจะมีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคง ปลอดภัย ไม่มีศึกสงคราม ท าให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีเสถียรภาพ ไม่
ต้องสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารไว้อย่างมากมาย ด้วยเหตุผลว่า เมื่อทุกคนน าเอาหลักอปริ

                                                           
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช. 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช. 
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หานิยธรรมทั้ง ๗ ซึ่งเป็นพุทธนโยบายมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว ย่อมจะท าให้ประเทศชาติมั่งคั่ง 
มั่นคง มคีวามสามัคคี มีความปรองดองกัน และมีสันติภาพภายในประเทศได้อย่างแท้จริง 
ค ำส ำคัญ: สหพันธรัฐ: การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, อปริหานิยธรรม ๗ 
 

ABSTRACT 
 The federal government is the sovereign state which population consists 
of different types of races. The partially self-governing states are centralized by the 
central government and they are protected under the constitution. The federal 
government is established by agreement, based on mutual benefits, between the 
self-governing states. The federal system existed since the ancient Buddhist era. 
The Vijjian Confederacy of Mithila was one of the first examples of a republic which 
was governed under the system of republic. The system of republic was strong 
government system. The authority enforcement was not limited to the king only. 
The congress was the unit which set the government policy and had authority 
enforcement under the agreement and cooperation from other sections. This form 
of government followed the six principles of good governance which consist of the 
rule of law, morality, accountability, participation, responsibility and cost 
effectiveness or economy. Moreover a principle of Aparihaniya Dhammas (7 
conditions of welfare) is applied to good governance. Those 7 conditions are 1)to 
hold regular and frequent meetings 2) to meet together in harmony, to disperse in 
harmony and to do their business and duties in harmony 4) to introduce no 
revolutionary ordinance or break up no established ordinance 5) to honor and 
respect the elders amomg the vijjians and deem them worthy of listening to 6) the 
women and girls of the families are to dwell without being forced or abducted 7) to 
provide the rightful protection, shelter and support for the Arahants and wish that 
the Arahants who have not come may enter the realm and those who have 
entered may dwell pleasantly therein. All principles above are applied to country 
government to make the most benefits for people living in the country. 
 If the leader of the country applies the six principles of good governance 
and the principles of 7 condition welfare to manage the country by forming the 
unity of states or provinces under the agreement and commitment, the country will 
be safe and secure. There will be no war and conflict, therefore the economic 
system and political system will be stable. It is not necessary to have many 
weapons. When the principles of 7 condition welfare, which is the Buddha’s 
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guidline, are seriously applied, there will be peace and harmony, safe and security 
in the country. 
Keywords: the federal government, good governance, the 7 conditions welfare 
 
๑. บทน ำ 
 สหพันธรัฐ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า รัฐสหพันธ์ เป็นรัฐอธิปไตยประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะของ
สหภาพรัฐหรือภูมิภาคที่ปกครองตนเองบางส่วน ที่รวมเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาล
สหพันธ์ ในสหพันธรัฐ สถานการณ์ปกครองตนเองของสหพันธรัฐนั้น ได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยการตัดสินใจฝ่ายเดียวของรัฐบาลกลาง ระบอบการ
ปกครองหรือโครงสร้างตามรัฐธรรมนูญที่พบในสหพันธรัฐนั้น เป็นที่เข้าใจตรงกันในชื่อ ระบอบ
สหพันธรัฐ เป็นระบอบการปกครองที่ตรงข้ามกับรูปแบบรัฐ   อีกประเภทหนึ่ง คือ รัฐเดี่ยว ตัวอย่าง 
สหพันธรัฐ เช่น ประเทศเยอรมนี ซึ่งประกอบด้วยสิบหกรัฐ ที่รวมเข้ากันเป็นสหพันธ์ สหพันธรัฐนั้น 
อาจประกอบไปด้วยประชาชนท่ีหลากหลายทางเชื้อชาติ และมีพ้ืนที่กว้างใหญ่ เช่น ความ
หลากหลายอย่างท่ีสุดในอินเดีย แม้สหพันธรัฐ จะไม่จ าเป็นต้องประกอบด้วยทั้งสองประการที่กล่าว
มาก็ตาม สหพันธรัฐนั้น ส่วนมากก่อตั้งขึ้นจากความตกลงแต่เดิมระหว่างรัฐอธิปไตยจ านวนหนึ่ง โดย
ตั้งอยู่บนความกังวลหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ความตกลงแรกเริ่มได้สร้างเสถียรภาพ ซึ่งเกื้อหนุ น
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยน าดินแดนที่แตกต่างกันสิ้นเชิงมาใกล้ชิดกัน และให้ดินแดนทั้งหมดมีหลัก
ความเห็น (Common ground) กว่าแต่ก่อน ในขณะเดียวกัน ความตกลงนี้ ได้รับการรับรองและมี
การจัดขบวนการ เพ่ือผสานรวมกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น  
 สหพันธรัฐ ในพุทธกาลนั้น มีแคว้นวัชชี ที่ปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรม ท่ีมีระบอบ
การปกครองที่เข้มแข็ง มีเมืองหลวง คือ เมืองไพศาลี หรือเวสาลี โดยมีพระเจ้าลิจฉวีปกครองโดย
ระบบสามัคคีธรรม (Republic State) หรือ สมาพันธรัฐ ซึ่งอ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครองมิได้อยู่ที่
ประมุขของรัฐแต่เพียงผู้เดียว จะมีรัฐสภาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการ
บ้านเมือง รัฐสภาจะท าหน้าที่เลือกสมาชิกเป็นหัวหน้า ฝ่ายบริหาร เรียกว่า ราชา เป็นการรวมตัวกัน
ของหลายๆ รัฐ แล้วเลือกผู้น าเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งเทียบเท่ากับระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน 
กล่าวคือ การปกครอง การก าหนดนโยบาย การออกกฎหมาย การตัดสินปัญหาต่างๆ ผู้ปกครองจะ
ก ร ะ ท า โ ด ย มี ก า ร ป รึ ก ษ า ห า รื อ กั น ก่ อ น  มี ก า ร ถื อ เ สี ย ง ข้ า ง ม า ก ใ น ก า ร ตั ด สิ น 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖, น. ๖๕๙).  
 อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริย์วัชชี หรือวัชชีอปริหานิยธรรม ๗ เป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้ง
แห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมือง 
จะเห็นได้ว่า แคว้น   วัชชีมีระบอบการปกครองที่เข้มแข็ง แต่ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลง 
กล่าวคือ ในรัชทายาทล าดับที่ ๑ อายุน่าจะราวๆ ๓๐ ชันษา ได้ดวงตาเห็นธรรม พากันสละราชย์
ออกบวช รัชทายาทล าดับที่ ๒ อายุน่าจะราวๆ ๒๐ ชันษา ถูกเจ้าชายพันธุละมหาเสนาบดี แคว้น
โกศลใช้วิชาธนุรเวทสังหารไปทั้ง ๕๐๐ องค์ และรัชทายาทล าดับที่ ๓ อายุน่าจะราวๆ ๑๐ ชันษา 
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ถูกวัสสการพราหมณ์ เสี้ยมสอนยุยงจนแตกแยก ท าให้ถูกแคว้นมคธยึดครองได้โดยไม่ต้องใช้ก าลังใด 
ๆ  
 
๒. นำคำวโลกเจดีย์: ทรงทอดพระเนตรนครเวสำลีครั้งสุดท้ำย 
 ในพรรษาที่ ๔๕ อันเป็นพรรษาสุดท้ายแห่งพระชนมายุ ในช่วงเหมันตฤดู พระบรม
ศาสดาสัมมา สัมพุทธเจ้า เสด็จประทับ ณ บ้านเวฬุคาม เขตเมืองเวสาลี หรือไพศาลี แคว้นวัชชี อัน
เป็นสถานที่ทรงพิจารณาชราธรรมแสดงโอฬาริกนิมิต และปลงมายุสังขาร ต่อจากนั้น พระผู้มีพระ
ภาค จึงน าภิกษุจ านวน ๕๐๐ รูป เสด็จประทับ ณ กูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน ในครั้งนั้นบรรดา
กษัตริย์ลิจฉวีแห่งแคว้นวัชชีทั้งหมด ซึ่งร่วมกันปกครองแบบสามัคคีธรรม ได้ทราบข่าวการเสด็จมา
ของพระพุทธองค์ จึงน าเครื่องสักการบูชามาถวายเป็นอันมาก พร้อมน้อมฟังพระธรรมเทศนาบังเกิด
ความรื่นเริงในธรรม ครั้นรุ่งเช้า พระบรมศาสดาพร้อมกับภิกษุสงฆ์ได้เสด็จเข้าไปรับอาหาร
บิณฑบาตตามที่บรรดากษัตริย์ลิจฉวีทูลนิมนต์ และจัดถวายในพระราชนิเวศ ครั้นท า     ภัตกิจและ
แสดงพระธรรมเทศนาโปรดแล้ว จึงน าเหล่าภิกษุสงฆ์เสด็จออกจากพระนครเวสาลี พระบรมศาสดา
เสด็จประทับยืนอยู่หน้าประตูเมืองเวสาลี เยื้องพระกายผินพระพักตร์มาทอดพระเนตรเมืองเวสาลี
เป็นครั้งสุดท้าย พร้อมรับสั่งว่า 
 “ดูก่อนอานนท์ การเห็นเมืองเวสาลีของตถาคตครั้งนี้ เป็นปัจฉิมทัศนะ คือ เป็นการเห็น
ครั้งสุดท้าย” 
 สถานที่เสด็จประทับยืนทอดพระเนคร โดยพระอาการที่แปลกจากเดิม พร้อมทั้งรับสั่ง
เป็นนิมิตเช่นนั้น เป็นเจดีย์สถานอันส าคัญเรียกว่า "นำคำวโลกเจดีย์" คือ การเหลียวมองอย่างพญา
ช้าง คือ การยืนหันหลังให้กับสิ่งนั้น  หรือเดินจากสิ่งนั้นแล้วหันพระพักตร์ เ อ้ียวคอหันไป
ทอดพระเนตรสิ่งของ หรือสถานที่ที่อยู่ทางเบื้องหลัง ซึ่งเป็นอาการที่พระพุทธเจ้าทรงท าเป็นครั้ง
แรกและครั้งเดียว เหตุที่พระบรมศาสดาตรัสเช่นนี้ถือเป็นมรณญาณ คือ เป็นลางบอกให้พระสงฆ์
สาวกและพุทธบริษัททราบล่วงหน้า เพราะเป็นเวลาใกล้ที่จะปรินิพพานจึงไม่อาจกลับมาเห็นเมืองเว
สาลี และอีกประการหนึ่งคือ พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณล่วงหน้าถึงความเป็นไปภายหลัง
พุทธปรินิพพานว่า นอกจากพระองค์แล้ว แม้มหาชนทั่วไปก็ไม่อาจได้เห็นเมืองเวสาลีอีก เนื่องจาก
เมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้ว กองทัพของพระเจ้าอชาตศัตรู ผู้เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้มี
ชัยเหนือเมืองเวสาลี เอกราชของบรรดากษัตริย์ลิจฉวีที่ปกครองโดยสามัคคีธรรม  ก็สูญสิ้นไปนับแต่
นั้นมา ทั้งนี้เพราะบรรดากษัตริย์ลิจฉวีมิได้ตั้งมั่นอยู่ใน “ลิจฉวีอปริหำนิยธรรม” อันเป็นธรรมที่พระ
บรมศาสดาประทานส าหรับใช้ปกครองร่วมกันแบบสามัคคีธรรม ซึ่งสามารถต้านทานกองทัพอัน
เกรียงไกรของพระเจ้าอชาตศัตรูไว้ได้ถึง ๒ ครั้ง แต่ในครั้งที่ ๓ พระเจ้าอชาตศัตรู ได้ส่งวัสสการ
พราหมณ์ เข้ามายุยงปลุกปั่นให้บรรดากษัตริย์นักรบทั้งหลายแตกร้าวในความสามัคคี ไม่ตั้งมั่นอยู่ใน
หลักอปริหานิยธรรม เมืองเวสาลีก็ถึงกาลอันล่มสลาย 
 ควำมส ำคัญของเมืองเวสำลี เมืองเวสาลี หรือไวศาลี คือ เมืองโบราณในสมัยพุทธกาลมี
ความส าคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของคณะเจ้าลิจฉวี ที่มีการปกครองแคว้นวัชชี  ด้วยระบอบ
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คณาธิปไตยแห่งแรก ๆ ของโลก บ้างก็ว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย เมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง
อย่างยิ่งในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองที่มั่นแห่งส าคัญของพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น โดยพระพุทธเจ้า
เคยเสด็จเยี่ยมเมืองแห่งนี้ในปีที่ ๕ หลังการตรัสรู้ ตามการกราบบังคมทูลเชิญจากเจ้าผู้ครองแคว้น 
และในช่วงหลังพุทธกาล เมืองแห่งนี้ได้ตกเป็นของแคว้นมคธโดยการน าของพระเจ้าอชาตศัตรู 
พระราชาแห่งเมืองราชคฤห์ และหลังการล่มสลายของราชวงศ์พิมพิสารในเมืองราชคฤห์ พระราชา
องค์ต่อมา จึงได้ย้ายเมืองหลวงแห่งแคว้นมคธมายังเมืองเวสาลี ท าให้เมืองแห่งนี้เจริญถึงขีดสุด และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมืองนี้ได้เป็นสถานที่ท าทุติยสังคายนาของพระพุทธศาสนา ก่อนที่จะเสื่อม
ความส าคัญและถูกทิ้งร้างลงเมื่อมีการย้ายเมืองหลวงของแคว้นมคธไปยังเมืองปาฏลีบุตร  หรือ
เมืองปัตนะอันเป็นเมืองหลวงของรัฐพิหารในปัจจุบัน เวสาลีมีความส าคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล 
โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากแคว้นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แคว้นของชมพูทวีป 
มีการปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรม หรือคณาธิปไตย ที่สามารถเรียกได้ว่า เป็นการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยระบบหนึ่ง คือ ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทรงอ านาจสิทธิ์ขาด มีแต่ผู้เป็นประมุข
แห่งรัฐ บริหารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งจะประกอบไปด้วยเหล่าสมาชิกจากเจ้าวงศ์ต่าง 
ๆ ซึ่งรวมเป็นคณะผู้ครองแคว้น ในคัมภีร์พระพุทธศาสนากล่าวว่า เจ้าวงศ์ต่าง ๆ มีถึง ๘ วงศ์ และ
ในจ านวนนี้ วงศ์เจ้าลิจฉวีแห่งเวสาลี และวงศ์เจ้าวิเทหะแห่งเมืองมิถิลา เป็นวงศ์ท่ีมีอิทธิพลที่สุด  
 ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครั้ง แต่ละครั้งจะทรงประทับที่
กูฏาคารศาลาป่ามหาวันเป็นส่วนใหญ่ พระสูตรหลายพระสูตรเกิดขึ้นที่เมืองแห่งนี้ และที่กูฏาคาร
ศาลานี่เอง ที่เป็นที่ ๆ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระน้านางของ
พระพุทธองค์ พร้อมกับบริวาร สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้เป็นครั้งแรกในโลก และในการเสด็จ
ครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ พระองค์ได้ทรงรับสวนมะม่วงของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจ า
เมืองเวสาลี ซึ่งนางได้อุทิศถวายเป็นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ทรงจ าพรรษาสุดท้าย
ทีเ่วฬุวคาม และได้ทรงปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีย์ และเม่ือหลังพุทธปรินิพพานแล้วได้ ๑๐๐ ปี ได้
มีการท าสังคายาครั้งที่ ๒ ณ วาลิการาม ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ในเมืองเวสาลี ในช่วงไม่นานหลังพุทธ
ปรินิพพาน เมืองเวสาลีได้ตกไปอยู่ในอ านาจของแคว้นมคธ โดยการน าของพระเจ้าอชาตศัตรู 
กษัตริย์แห่งราชคฤห์ คัมภีร์พระพุทธศาสนา กล่าวว่า สำเหตุของกำรเสียเมืองแก่แคว้นมคธ เพรำะ
ควำมแตกสำมัคคีของเจ้ำวัชชี ด้วยกำรยุยงของวัสสกำรพรำหมณ์ พราหมณ์ที่พระเจ้าอชาตศัตรู
ส่งเป็นไส้สึก เพ่ือบ่อนท าลายภายใน เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูยกกองทัพมายึดเมือง จึงสามารถยึดได้
โดยง่าย เพราะไม่มีเจ้าวัชชีองค์ใดต่อสู้ เพราะขัดแย้งกันเอง ท าให้แคว้นวัชชีล่มสลาย  และเมืองเว
สาลีหมดฐานะเมืองหลวงแห่งแคว้น และตกไปอยู่ในอ านาจของแคว้นมคธ แต่จากเหตุการณ์ย้าย
เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธหลายครั้งในช่วง พ.ศ. ๗๐ ที่เริ่มจากอ ามาตย์และราษฎรพร้อมใจกันถอด
กษัตริย์นาคทัสสก์แห่งราชวงศ์ของพระเจ้าพิมพิสาร แห่งราชคฤห์ออกจากพระราชบัลลังก์ และยกสุ
สูนาคอ ามาตย ์ซึ่งมีเชื้อสายเจ้าลิจฉวีในกรุงเวสาลีแห่งแคว้นวัชชีเก่าให้เป็นกษัตริย์   ตั้งราชวงศ์ใหม่
แล้ว พระเจ้าสุสูนาค จึงได้ท าการย้ายเมืองหลวงของแคว้นมคธไปยังเมืองเวสาลีอันเป็นเมืองเดิมของ
ตน ท าให้เมืองเวสาลีมีความส าคัญในฐานะเมืองหลวงอีกครั้ง แต่ทว่าก็เป็นเมืองหลวงได้ไม่นาน 
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เพราะกษัตริย์พระองค์ต่อมา คือ พระเจ้ากาลาโศกราช ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุสูนาค ได้
ย้ายเมืองหลวงของแคว้นมคธอีก จากเมืองเวสาลีไปยังเมืองปาตลีบุตร ท าให้เมืองเวสาลีถูกลด
ความส าคัญลงและถูกทิ้งร้าง ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เมืองแห่งนี้ถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิง  
 
๓. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
 สถาบันราชประชาสมาสัย ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หมายถึงขบวนการหรือขั้นตอนในการท างานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่จัดขึ้นในสถาบัน เริ่มจากงานในหน้าที่
รับผิดชอบแต่ละคน งานที่ได้รับค าสั่งให้ท า หรืองานที่ร่วมกันท า จะต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล ๖ (สถาบันราชประชาสมาสัย, ๒๕๔๙, น.๖). คือ 
 ๑. หลักนิติธรรม เคารพและปฏิบัติตามกติการะเบียบแบบแผนและกฎหมายต่างๆ โดย
ไม่ละเมิดอย่างตั้งใจ หรือจงใจหลีกเลี่ยงหรือไม่ตั้งใจ เพราะฉะนั้น ถ้าไม่แน่ใจต้องศึกษาก่อนว่า จะ
ผิดหลักนิติธรรมหรือไม่ ก่อนที่จะท าลงไป 
 ๒. หลักคุณธรรม ในหลายแง่มุม เช่น เมตตาธรรม คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข 
จริยธรรมท าอะไรให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน กตัญญูกตเวทิตา การรู้จักบุญคุณและคิดจะตอบแทน 
หิริโอตัปปะ การรู้จักละอายและเกรงกลัวบาปกรรมไม่ดี โดยการมีคุณธรรม จะช่วยยกคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ให้สูงขึ้นเป็นที่ยกย่องของคนท่ัวไป 
 ๓. หลักควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกเรื่องราวในการท างานตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อยู่ ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนทุกค าถาม 
 ๔. หลักกำรมีส่วนร่วม พึงระลึกไว้ว่า ตนเองเป็นสมาชิกของสถาบันนอกเหนือจากงาน
ในหน้าที่แล้วกิจกรรมอื่นที่มีผลต่อสถาบันจะต้องร่วมมือกันท า อะไรที่ไม่ดตี้องทักท้วง 
 ๕. หลักควำมรับผิดชอบ ต่อผลงานที่ท าเอง ท าโดยกลุ่ม ท าในนามสถาบัน ถ้าดีอยู่แล้ว
ให้ดียิ่งขึ้น ถ้าผิดพลาดบกพร่องต้องช่วยกันแก้ไขไม่วางเฉย 
 ๖. หลักควำมคุ้มค่ำ ทั้งในแง่รูปธรรมและนามธรรมที่สัมผัสจับต้องมองเห็นได้ หรือรู้สึก
คุ้มค่า หรือไม่คุ้มค่า ถ้าท าตามหลักข้างต้นทั้ง ๕ มาครบถ้วนแล้ว เมื่อพิจารณาถึงหลักความคุ้มค่า
แล้ว ไม่ผ่านก็ควรทบทวน ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อผลงานให้มากที่สุด 
 การน าหลักธรรมาภิบาล ไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของภาครัฐเป็นการส่งสัญญาณว่า ประเทศไทย มีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
และอธิบายองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, ๒๕๔๔, น. 
๔๙). ไว้ดังนี้ 
 ๑. ควำมชอบธรรม (Legitimacy) ซึ่งมีความหมายรวมถึงหลักนิติธรรม (rule of law) 
และความเป็นอิสระของกระบวนการยุติธรรม (independence of judiciary) ได้แก่ การท าให้
กฎหมายเป็นบรรทัดฐานและทุกคนเคารพกฎหมายโดยกรอบกฎหมายที่ใช้ในประเทศต้องมีความ
ยุติธรรม และบังคับใช้กับคนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
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 ๒. ควำมโปร่งใส (Transparency) เป็นการพิจารณาที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
กระบวนการท างาน กฎกติกา และความตั้งใจจริงในการบริหารงานของหน่วยงานต่อสาธารณชน มี
ความอิสระในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งทางเศรษฐกิจ การค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่
เผยแพร่ต้องมีความทันสมัย 
 ๓. ควำมรับผิดชอบและกำรตรวจสอบได้ (Accountability) การตัดสินใจใด ๆ ต้อง
กระท าโดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระท ากับสาธารณชน  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หน่วยงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตใจเสียสละและเห็นคุณค่า
สังคมท่ีตนเองสังกัดอยู่ 
 ๔. ควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 
กระบวนการ และสถาบันของรัฐ สามารถจัดสรรและใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในสังคมโดยรวม รวมถึงการท างานที่รวดเร็ว มีคุณภาพและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๕. กำรมีส่วนร่วม (Participation) หลักธรรมาภิบาลข้อนี้อยู่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หมายรวมถึงคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ต้องรู้จักสิทธิและการใช้สิทธิ 
ต้องตื่นตัว กระตือรือร้นที่จะรับรู้ ตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ที่มีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ สนับสุนนการมีส่วนร่วมของคนอ่ืน สร้างภาคประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง มีทัศนคติต่อ
ส่วนรวมที่ถูกต้องและมีคุณธรรมหลักธรรมาภิบาลต้องค านึงถึงหลักความส าคัญ  คือ ความโปร่งใส 
ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความสามารถในการ
แข่งขัน (Competitiveness) (โสมนัส ณ บางช้าง, วารสารนักบริหาร, ๒๑ กรกฎาคม–กันยายน 
๒๕๔๔: น. ๔๘-๕๐). ประกอบด้วย ความสมเหตุสมผลที่อธิบายได้ (Accountability) ความโปร่งใส 
เข้าใจตรงกัน ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเสมอภาคและความ
เป็นธรรม (Equitable Treatment) (สมหมาย ปฐมชัยวัฒน์, วารสารนักบริหาร ๒๑, กรกฎาคม–
กันยายน ๒๕๕๔: น.๕๑-๕๓). การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ (Responsibility) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระท าของตน 
(Accountability) ความยุติธรรม ความโปร่งใส คุณค่าระยะยาว (Long-term Value) และการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (best practices)      (อัจรา โยมสินธ์, วารสารนักบริหาร ๒๑, กรกฎาคม–กันยายน 
๒๕๔๔: น.๔๘-๕๐). องค์ประกอบของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เน้นเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล และการให้บริการของรัฐ เป็นองค์ประกอบของธรรมาภิบาล ที่เสนอโดยส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๓, น. ๒). ไว้
ดังนี้ 
 ๑) หลักนิติธรรม ประกอบด้วยกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความเป็นธรรม สามารถ
ปกป้องคนดีและลงโทษคนไม่ดีได้ มีการปฏิรูปกฎหมายอย่างสม่ าเสมอ ให้เหมาะกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนไป การด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และได้รับการยอมรับจากประชาชน 
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 ๒) หลักควำมโปร่งใส ประกอบด้วยการส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จ านวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน หรือสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐ เกณฑ์ใน
การใช้ดุลพินิจของส่วนราชการ มีความชัดเจนเป็นที่ยอมรับ ส่วนราชการเป็นตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ 
 ๓) หลักควำมรับผิดชอบ ประกอบด้วยการได้รับการยอมรับและความพอใจจาก
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ของงานที่ปฏิบัติ คุณภาพของ
งานทั้งด้านปริมาณ ความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจ านวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
และจ านวนการร้องเรียนหรือการกล่าวหาที่ได้รับ 
 ๔) หลักควำมคุ้มค่ำ ประกอบด้วยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
 ๕) หลักกำรมีส่วนร่วม ประกอบด้วยความสัมฤทธิ์ผลของโครงการต่างๆ รวมถึงการ
ประหยัดงบประมาณ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ได้รับผลกระทบ จ านวนผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็น หรือจ านวนข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินงานเร่ือง
ต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วม 
 ๖) หลักคุณธรรม ประกอบด้วยการร้องเรียน หรือร้องทุกข์ในการด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรลดลง คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรในชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด สังคมมีเสถียรภาพ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความมี
ระเบียบวินัย 
 
๔. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักอปริหำนิยธรรม ๗ 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แม้จะยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ประการ กล่าวคือ หลักนิติ
ธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
แล้วก็ตามถึงอย่างนั้น ผู้บริหารประเทศ ยังต้องประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ เพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็งทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งหลักอปริหานิยธรรม ๗ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ คือ ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งควำมเสื่อม เป็นไปเพื่อควำมเจริญฝ่ำยเดียว 
ส ำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหำรบ้ำนเมือง เป็นหลักกำรสร้ำงมหำนคร อันเป็นบทที่พระพุทธเจ้ำทรง
ประทำนแก่กลุ่มกษัตริย์จ้ำวลิจฉวี เพื่อเป็นหลักกำรปกครอง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 
๒๕๕๘, น.๒๘๙-๒๙๐). ดังนี้ 
 ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (to hold regular and frequent meetings) 
 ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า 
(to meet together in harmony, disperse in harmony, and do their business and 
duties in harmony) ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า : พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อม
เพรียงกันท ากิจทั้งหลาย 
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 ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ อันขัดต่อหลักการเดิม ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ ถือปฏิบัติ
มั่นตามวัชชีธรรมที่วางไว้เดิม (to introduce no revolutionary ordinance, or break up no 
established ordinance, but abide by the original or fundamental Vijjan norm and 
principles) : ยกกรณีสมมุติ เช่น หากเดิมมีการบัญญัติว่าด้วยเรื่องการประกาศเตือนภัยแก่
ประชาชน ก็จะไม่ถอดบัญญัตินั้นออก แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนแล้วก็ตาม และไม่บัญญัติ
เรื่องใหม่ใดๆ ก็ตามท่ีขัดแย้งกับข้อบัญญัติเดิมที่มีอยู่ แต่อาจขยายบัญญัติเดิมออกไปอีกได้ เช่น การ
บัญญัติให้เพ่ิมช่องทางการประกาศเตือนภัยแก่ประชาชนให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน เป็นต้น 
 ๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่าน
ว่า เป็นสิ่งอันควรรับฟัง (to honor and respect the elders among the and deem them 
worthy of listening to) 
 ๕. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ ( the 
women and girls of the families are to dwell without being forced or abducted) : 
กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองสตรีถูกประกาศขึ้นจากพุทธวจนะ เป็นข้อที่ ๕ ในอปริหานิย
ธรรมทั้ง ๗ ข้อ  
 ๖. เคารพสักการะบูชาเจดีย์ ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ ของวัช
ชีทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้  เคยท าแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อม
ทรามไป (to honor and worship the Vajjian shrines, monuments and objects of 
worship, both central and provincial, and do not neglect those righteous 
ceremonies held before for them) : คือ ความเชื่อดั้งเดิมใดๆ ที่มีมาก่อนศาสนาพุทธนั้น หาก
ไม่เป็นความเชื่อที่ขัดต่อหลักค าสอนในศาสนาพุทธ และไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ก็ให้ท า
การสักการะต่อไปตามปกติ ห้ามละทิ้งความเชื่อเหล่านั้นเด็ดขาด ซึ่งผลที่ได้ คือ การผนวกกลืน
วัฒนธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธ โดยไม่ต้องใช้ก าลังต่อต้านดึงดันกันไปมา และเป็นการ
ปฏิบัติตามหลักการที่ว่า พึงเที่ยวไปดุจแมลงภู่มุ่งไปสู่ดอกไม้ เพ่ือหมายน้ าหวาน คือ รับความรู้จาก
ความเชื่อและวัฒนธรรมนั้นๆ และผสมเกสร คือเผยแพร่ค าสอนที่ถูกต้อง โดยไม่ท าให้ดอกไม้นั้น 
(วัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมของดินแดนนั้นๆ) ต้องบอบช้ า จนพัฒนากลายเป็นภูมิความรู้ที่สร้าง
ความมั่นคงแข็งแกร่งเป็นเอกลักษณ์ และเอกภาพของประเทศ  
 ๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลายตั้งใจว่า 
ขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก (to 
provide the rightful protection, shelter and support for the Arahants and wish that 
the Arahants who have not come may enter the realm and those who have 
entered may dwell pleasantly therein) : ใน ๑๖ แคว้นทั้งหมดของสมัยพุทธกาลนั้น มีเพียง
แคว้นวัชชีเท่านั้น ที่กล้าประกาศกฎหมายคุ้มครองพระอรหันต์ ซึ่งเป็นการประกาศหลังจากคนใน
แคว้นมคธท าร้ายพระมหาโมคคัลลานะจนปรินิพพาน   
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 อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจ้า ตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลาย ผู้ปกครองรัฐ
โดยระบอบสามัคคีธรรม (Republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะ
เอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี แต่ทว่า ความ
เจริญรุ่งเรืองของแคว้นวัชชีนี้ กลับยั่งยืนอยู่ได้ไม่ถึง ๑๐๐ ปี เนื่องจากมีเหตุการณ์พลิกผลัน ท าให้
ประวัติศาสตร์แห่งแคว้นวัชชีถูกท าลายความมั่นคงลง จนท าให้เกิดปางก่อนปรินิพพาน ซึ่งเป็นปาง
เกือบท้ายสุดของพระพุทธองค์ คือ ปางนาคาวโลก ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยนัยยะพุทธศิลป์ของ
ปางนี้ แสดงถึงความอาลัยต่อแคว้นวัชชีที่พระองค์ได้ทรงประทานนโยบายการสร้างมหานครไว้ แต่
กลับไม่ส าเร็จ เพราะจะสิ้นพุทธกาลเสียก่อน 
 
๕. วิเครำะห์หลักอปริหำนิยธรรม ๗ เพื่อกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
 พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร พระราชาแห่งแคว้นมคธ มีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบ
แคว้นวัชชี ทรงรับสั่งว่า “เราจะโค่นล้มพวกวัชชี ผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ ให้
พินาศย่อยยับ” จึงทรงรับสั่งเรียกวัสสการพราหมณ์ มหาอ ามาตย์แคว้นมคธมา ตรัสว่า “มาเถิด 
พราหมณ์ ท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับ กราบพระยุคลบาทด้วยเศียรเกล้า แล้วทูล
ถามถึงพระสุขภาพ ความมีพระโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่ส าราญ 
ตามค าของเราว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระราชาแห่งแคว้นมคธ พระนามว่า อชาตศัตรู เวเทหิ
บุตร มีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชชี มีรับสั่งอย่างนี้ว่า   “เราจะโค่นล้มพวกวัชชี ผู้มีฤทธิ์
มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ ให้พินาศย่อยยับ” พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านอย่างไร 
ท่านพึงจ าค าพยากรณ์นั้นให้ดีแล้วมาบอกเรา เพราะว่า พระตถาคตทั้งหลาย ย่อมไม่ตรัสค าเท็จ 
เมื่อวัสสการพราหมณ์ มหาอ ามาตย์แคว้นมคธ ทูลรับสนองพระด ารัสแล้ว เทียมยานพาหนะ      คัน
งามๆ ขึ้นยานพาหนะ ออกจากกรุงราชคฤห์ไปยังภูเขาคิชฌกูฎ จนสุดทางที่ยานพาหนะจะเข้าไปได้ 
ลงจากยานพาหนะ เดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ 
พอเป็นที่ระลึกถึงกัน จึงนั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่ท่านพระโคดม 
พระราชาแห่งแคว้นมคธ พระนามว่า อชาตศัตรู เวเทหิบุตร ขอกราบพระยุคลบาทของพระโคดม
ด้วยพระเศียร ทูลถามถึงพระสุขภาพ ความมีพระโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัย
สมบูรณ์อยู่ส าราญ พระราชาแห่งแคว้นมคธ พระนามว่า อชาตศัตรู เวเทหิบุตร มีพระประสงค์จะ
เด็จไปปราบแคว้นวัชชี มีรับสั่งอย่างนี้ว่า “เราจะโค่นล้มพวกวัชชี ผู้มีฤทธิ์มากนี้ มีอานุภาพมาก
อย่างนี้ ให้พินาศย่อยยับ” (อฺง สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๒/๓๒-๓๖). 
 สมัยนั้น พระอานนท์ ยืนถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคอยู่ ณ เบื้องพระปฤษฎางค์ พระผู้
มีพระภาคได้ตรัสหลักอปริหานิยธรรม ๗ ซึ่งสอดคล้องกับที่ทรงตรัสไว้ในสารันททสูตร ว่าด้วยการ
แสดงอปริหานิยธรรม ๗ แก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ที่สารันททเจดีย์ เขตกรุงเวสาลี (ที.ม. ๑๐/๑๓๔/๖๖-
๖๘). ดังนี้ 
 ๑. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียังหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันมากครั้ง 
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 ๒. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียังพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พวกเจ้า
วัชชีพึงท า 
 ๓. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียัง  ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นในวัชชีธรรมที่วาง
ไว้เดิม 
 ๔. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาชนชาววัชชีผู้มีพระชนมายุมาก และส าคัญถ้อยค าของท่าน
เหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง 
 ๕. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียัง   ไมฉุ่ดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย 
 ๖. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ในแคว้นวัชชี ของชาววัชชีทั้งในเมืองและนอกเมือง และ
ไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้ เคยกระท าต่อเจดีย์เหล่านั้นให้เสื่อมสูญไป 
 ๗. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียังจัดการรักษา คุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม ด้วยตั้งใจว่า ท าอย่างไร 
พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก 
 ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาค รับสั่งกับวัสสการพราหมณ์  มหาอ ามาตย์แคว้นมคธว่า 
“ดูก่อนพราหมณ์ สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่สารัททเจดีย์ เขตกรุงเวสาลี ได้แสดงอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการนี้ แก่พวกเจ้าวัชชี พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ตราบ
เท่าท่ีพวกเจ้าวัชชียังมีอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้อยู่ และใส่ใจอปริหารนิยธรรมทั้ง ๗ ประการ
นี้อยู”่ 
 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ วัสสการพราหมณ์ มหาอ ามาตย์แคว้นมคธได้กราบทูล
ดังนี้ว่า      “ข้าแต่ท่านพระโคดม พวกเจ้าวัชชี มีอปริหานิยธรรมแม้เพียงข้อเดียว ก็พึงหวังได้แต่
ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ไม่จ าต้องกล่าวว่ามีครบทั้ง ๗ ประการ ข้าแต่ท่านพระโค
ดม พระรำชำแห่งแคว้นมคธพระนำมว่ำ อชำตศัตรู เวเทหิบุตร ไม่ควรท ำสงครำมกับพวกเจ้ำวัช
ชี นอกจำกจะใช้วิธีปรองดองทำงกำรทูต หรือไม่ก็ท ำให้แตกสำมัคคีกัน ข้าแต่ท่านพระโคดม ถ้า
อย่างนั้น บัดนี้ ข้าพระองค์ขอทูลลากลับ เพราะมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องท าอีกมาก พระพุทธเจ้า
ข้า” 
 จะเห็นได้ว่า วัสสการพราหมณ์ เป็นตัวละครที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการออกอุบาย
วางแผนและด าเนินการยุยง จนเหล่ากษัตริย์แตกความสามัคคี ท าให้พระเจ้าอชาตศัตรูเข้า
ครอบครองแคว้นวัชชีได้ส าเร็จ  วัสสการพราหมณ์ เป็นพราหมณ์อาวุโส ผู้มีความสามารถ สติปัญญา
ดี รอบรู้ศิลป์วิทยาการและมีวาทศิลป์เป็นที่ไว้วางใจจากฝ่ายศัตรู และสามารถโน้มน้าวเปลี่ยน
ความคิดของฝ่ายตรงข้าม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ส าเร็จ บางทรรศนะอาจเห็นว่า วัสสการพ
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ราหมณ์ เป็นคนที่ขาดคุณธรรมใช้อุบายล่อลวงผู้อื่น เพื่อประโยชน์ฝ่ายตน  แต่อีกมุมหนึ่ง วัสสการพ
ราหมณ์ มีคุณสมบัติที่น่ายกย่อง กล่าวคือ มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอชาตศัตรูและบ้านเมืองเป็น
อย่างมาก ยอมเสียสละความสุขส่วนตน ยอมล าบากเจ็บตัว ยอมเสี่ยงไปอยู่ในหมู่ศัตรูต้องใช้ความ
อดทดสูง และรู้จักรักษาความลับได้ดี เพื่อให้อุบายส าเร็จ ส่วนเหล่ากษัตริย์ลิจฉวีขาดวิจารญาณ จน
ในที่สุดท าให้แตกความสามัคคีจนเป็นเหตุให้แคว้นวัชชีตกเป็นของแคว้นมคธ 
 หลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นเครื่องป้องกันความเสื่อม และสร้างความเจริญก้าวหน้า ควร
ค่าแก่การที่จะเป็นที่สนใจในการน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ยึดเป็นธรรมาภิบาลในองค์กรที่ทรงคุณค่า 
ยิ่งได้น าเสนอถึงหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๑ การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ คือ ธรรมข้อแรกในหลักอปริ
หานิยธรรม ๗  ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้ และดูเหมือนคนท างานในยุคสมัยนี้ ก็
นิยมการประชุมกันเป็นนิตย์ เพราะเป็นการได้พูดคุยบ่อยๆ งานก็จะก้าวหน้าไปด้วยดี นอกจากนี้ 
การประชุมกันเนืองนิตย์ ยังเป็นการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้  ระดมสติปัญญาใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา  ต่าง ๆ (ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และดร.ปาริชาต สถา
ปิตานนท์, ๒๕๔๗, น. ๔๕).  
 อย่างไรก็ตาม การประชุมรวมหมู่คณะเป็นนิตย์ ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการด ารงรักษา
องค์กร ให้มีอุดมการณ์ร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้ เพราะการรวมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา จะท า
ให้สมาชิกขององค์กรเกิดความรู้สึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างน้อย ๓ ประการ คือ ๑) รู้สึกว่าตนเป็น
เจ้าขององค์กร ๒) รู้สึกว่าตนมีโอกาสในการสร้างสรรค์องค์กร และ ๓) รู้สึกว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบ
องค์กร องค์กรใดที่สมาชิกมีความรู้สึกที่ดีทั้ง ๓ ประการนี้ ย่อมจะน าไปสู่ความมีอุดมการณ์เป็นหนึ่ง
เดียวกัน และพร้อมที่จะพิทักษ์ปกป้องรักษาองค์กรอย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ แม้แต่ชีวิต
ก็อุทิศให้กับองค์กรได ้นี้คืออานุภาพของการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอขององค์กร (พระภาวนาวิ
ริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), ๒๕๔๘, น. ๑๙). ดังนั้น การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ก็เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมถึงการ
พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และโดยเฉพาะการประชุมนั้น จะต้อง
เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ไม่น ามาซึ่งความเบื่อหน่ายหรือร้าวฉาน 
 อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๒ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อม
เพรียงกันท ากิจที่จะพึงท า ความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะทั้ง ๓ วาระนี้คือ การแสดงออกถึง
เอกภาพของหมู่คณะหรือความพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกทั้งหมู่คณะ ยินดีเต็มใจที่จะร่วม
เป็นร่วมตายกัน ทั้งในยามทุกข์และในยามสุข เพ่ือแบกรับภารกิจของหมู่คณะ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ตามเป้าหมายและก าหนดเวลา ขณะเดียวกันหากยามใด ที่มีภัยอันตรายมากล่ ากราย สมาชิก
ทั้งหมด ต่างก็พร้อมใจกันพิทักษ์รักษาองค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรค และวิกฤติอันตรายไปได้อย่าง
ปลอดภัยและสง่างาม โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากล าบากใดๆ ทั้งสิ้นนี้คือ อานุภาพแห่งความเป็น
เอกภาพของหมู่คณะ ซึ่งท าให้องค์กรมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ 
การพร้อมกันประชุมและพร้อมกันเลิกประชุม โดยเลิกพร้อมกันไม่หนีการประชุม รับเบี้ยประชุม ก็
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อยู่จนเลิก ไม่ใช่รับเบี้ยประชุมเสร็จก็หายไป จะได้รู้ว่า เขาประชุมกันเร่ืองอะไร มอบหมายภารกิจ
อะไรให้ใครบ้าง จะได้ติดตามงานกันได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เลิก
ประชุมโดยพร้อมเพรียง และพร้อมเพรียงกันปฏิบัติของหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ด าเนิน
ไปอย่างพร้อมเพรียงและเมื่อถึงตอนท างานก็ต้องท างานของส่วนรวมให้ดี  (พระเทพคุณาภรณ์ 
(โสภณ โสภณจิตฺโต), ๒๕๕๐, น.๑๐).       จะเห็นได้ว่า การพร้อมเพรียงกันประชุม และพร้อม
เพรียงกันเลิกประชุมนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเข้าให้ตรงเวลา อยู่ร่วมประชุมจนครบก าหนดเวลา 
ร่วมรับผิดชอบหน้าที่ในการประชุมร่วมกัน  
 อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๓ ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม ในทางพระพุทธศาสนา 
สิกขาบททุกข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว ใครๆ ไม่พึงถอน คือไม่ตัดออก ไม่ยกเลิก แม้บางข้อ อาจไม่
เหมาะแก่กาลสถานที่ก็มีพระพุทธานุญาตพิเศษไว้แล้ว  จึงไม่จ าเป็นต้องถอนสิกขาบทใดๆ ทั้งสิ้น 
เหมือนกฎหมายทางฝ่ายอาณาจักร ใครๆ ไม่พึงถอน เพราะถ้าต่างคนต่างเลิกถอนสิกขาบทที่ทรง
บัญญัติไว้ตามความต้องการของตน ผลสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือเป็นหลักไว้ควบคุมหมู่คณะ 
พระพุทธศาสนาก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนกฎหมาย ถ้าต่างคนต่างถอนทีละมาตราไม่ช้าก็หมด 
ประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีกฎหมาย ก็เหมือนบ้านเรือนไม่มีขื่อไม่มีแปก็มีแต่พินาศ (พระเทพวิสุทธิ
ญาณ (อุบล นนฺทโก), ๒๕๕๒, น.๑๘๔-๑๘๕). อย่างไรก็ตาม การไม่บัญญัติสิ่งที่ได้บัญญัติ ไม่ล้มล้าง
สิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ส าหรับข้อนี้ ถือเป็นความมั่นคง
สูงสุดของพระพุทธศาสนา เปรียบเหมือนประเทศชาติ จะมั่นคงสูงสุดก็ต้องมีบทบัญญัติที่เรียกว่า 
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแม่บทกฎหมายสูงสุดที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม ใครจะละเมิดมิได้  จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามใจชอบมิได้ เพราะรัฐธรรมนูญ คือ โครงสร้างของระบอบการปกครองประเทศ การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญตามใจชอบก็คือการท าลายโครงสร้างระบอบการปกครองของประเทศโดยตรง ซึ่ง
จะเป็นเหตุให้เกิดความสับสนวุ่นวายไร้ระเบียบวินัยขึ้นในสังคมและประเทศชาติ  อันจะน าพา
บ้านเมืองไปสู่ความล่มสลายในที่สุด พระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมอบไว้ให้เป็นศาสดา
แทนพระองค์ ก็เปรียบได้กับรัฐธรรมนูญของพระพุทธศาสนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระธรรมค า
สอนตามใจชอบ ย่อมเป็นการท าลายโครงสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาโดยตรง เป็นเหตุให้
เกิดการปฏิบัติผิดๆ ขึ้นในหมู่สงฆ์ ซึ่งจะยังผลให้พุทธบริษัททั้งหลายสิ้นศรัทธา แล้วเกิดสิ่งเลวร้าย
ตามมาอีกมากมาย จนกระทั่งท าให้พระพุทธศาสนาต้องสูญหายไปจากโลกนี้โดยปริยาย ดังนั้น  หมู่
สงฆ์ทั้งหลาย จ าเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้ครบถ้วนทั้ง ๓ ประการ คือ ปริยัติ 
ปฏิบัติ และปฏิเวธ ชนิดอุทิศชีวิตเป็นเดิมพัน เพ่ือให้ประจักษ์แจ้งในอริยผลระดับต่าง ๆ ใน
พระพุทธศาสนาด้วยตนเอง    แม้เพียงระดับต้นก็ตาม ซึ่งย่อมจะสามารถค้ าจุนพระพุทธศาสนาให้
ยืนยงมั่นคงต่อไปได้ โดยไม่อันตรธานหายไปจากโลกนี้คืออานุภาพของการรักษาพระธรรมวินัยไว้
ด้วยการศึกษา และปฏิบัติของหมู่สงฆ์พร้อมกันทั้งแผ่นดิน ซึ่งจะยังผลให้พระพุทธศาสนามีความ
มั่นคงเป็นปึกแผ่นจากการท าหน้าที่เผยแผ่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ของหมู่สงฆ์  (พระภาวนาวิริยคุณ 
(เผด็จ ทตฺตชีโว), ๒๕๔๘, น. ๒๐-๒๑). นอกจากนี้ การไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อบัญญัติเดิม ข้อนี้ส าคัญ 
เพราะพูดถึงวัฒนธรรมขององค์กรว่า สิ่งไหนที่ดีงาม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่ดีของบ้านเมือง 
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ของชาติ ขององค์กร ซึ่งสืบทอดกันมานั้นเป็นสิ่งส าคัญ เพราะนั้น คือ ความเป็นชาติ เป็นเอกลักษณ์
หรือสัญลักษณ ์ถือเป็นธรรมาภิบาลอันส าคัญยิ่ง องค์กรนั้นย่อมเข้มแข็งและแกร่งได้นาน ดังนั้น การ
ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิมนั้น จะต้องมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วย
ความเต็มใจผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอ านาจจะต้องไม่ท าการยกเลิก หรือตั้งบัญญัติอ่ืนให้ขัดต่อของเดิม แต่
หากการตั้งกฎใหม่ขึ้นมาแล้วเพ่ือต่อของเดิมก็สามารถกระท าได้ 
 อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๔ มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา การให้ความเคารพนับถือ
ต่อผู้บังคับบัญชา องค์กรใดๆ ย่อมมีผู้น า หากเราให้เกียรติผู้น า เชื่อฟังกันปฏิบัติตามความคิดในทาง
ที่ดีของผู้น า เดินไปในกรอบในทิศทางเดียวกัน ไม่ลบหลู่ผู้น า ความมั่นคงในองค์กรก็เกิดขึ้น 
นอกจากนี ้การให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา อปริหานิยธรรมข้อที่ ๔ ให้ความเคารพภิกษุที่
เป็นประธานสงฆ์ และรับฟังถ้อยค าของท่าน ส าหรับข้อนี้ มุ่งใช้การเคารพนับถือซึ่งกันและกัน อัน
เป็นหัวใจในการปกครองสงฆ์ กล่าวคือในพระภิกษุสงฆ์หมู่หนึ่ง ๆ ที่บวชกันมานาน จะประกอบด้วย
สมาชิก ๔ ประเภท คือ ๑) พระเถระผู้บวชมานานและมีอายุมาก ๒) พระเถระผู้มีพรรษามาก ๓) 
พระอุปัชฌาย์ผู้เป็นสังฆบิดร ๔) สังฆปรินายกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าและมีอ านาจในการ
ปกครองสงฆ์หมู่นั้น การที่สงฆ์ยังปกครองกันอยู่ได้ก็เพราะอาศัยความเคารพอยู่ ๒ สถานะ คือ 
 ๑. ในด้ำนกำรปกครอง ก็อาศัยความเคารพนับถือเชื่อฟังตามฐานะของท่านผู้มีอ านาจที่
ได้รับการแต่งตั้งนั้น 
 ๒. ในด้ำนควำมประพฤติ อาศัยความเคารพเชื่อฟังผู้มีอายุพรรษามากกว่า ผู้สามารถ
เป็นต้นแบบความประพฤติให้กับเราได้ ดังนั้น การปฏิบัติด้วยความเคารพนับถือ และเชื่อฟังถ้อยค า
ของพระเถระผู้ใหญ่เช่นนี้ย่อมท าให้การปกครองสงฆ์ มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง เพราะมีพระเถระผู้
ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแบบด้านความประพฤติ เป็นผู้ชี้น าและเป็นต้นแบบด้านการปฏิบัติ
ธรรม เพ่ือการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้คืออานุภาพของการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ย่อมท าให้พระพุทธศาสนามีความม่ันคงเป็นปึกแผ่น  
 อย่างไรก็ตาม การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าในอาชีพ  โดยอาจส่งไป
อบรมสัมมนาค้นคว้าวิจัย สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ท างานที่เหมาะสมแก่ตน ทั้งด้าน
ความสามารถและบุคลิกภาพ เพ่ือให้ท างานได้ด้วยดีและมีความสุขในการท างาน สื่อสารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน       เมื่อต้องการให้ท างานใดหรือปฏิบัติอย่างไร หลีกเลี่ยงการสื่อสาร
ทางเดียวให้มากท่ีสุด รักษาผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ทุกคนอยู่ได้อย่างไม่ล าบากและ
เป็นสุข ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียสละและท าประโยชน์ให้หน่วยงานเพ่ิมขึ้น ยกย่อง
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรากฏแก่ผู้อ่ืน เมื่อเขาท าดี แต่เมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นควรเชิญเข้าพบพูดคุย
เป็นการส่วนตัวในบรรยากาศของความจริงใจ (นันทรัตน์ จ าปาแดง, ๒๕๔๘, น.๒๗). ดังนั้น การ
ท างานในหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม บุคลากรทุกคนทุกฝ่าย จะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ หากพบปัญหาใด ๆ ก็ยังมีบุคคลอ่ืน ๆ ภายใน
องค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ ความถนัดท่ีแตกต่างกันไป การวางตนให้เหมาะสมตามบทบาท
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หน้าที่ของตน ย่อมท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน การยอมรับนับถือซึ่งกันและกันย่อมท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานที่ดี และมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่ดีและมีความสุขในการท างาน 
 อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๕ ให้ความเคารพต่อเพศสตรี การให้ความเคารพต่อเพศสตรีข้อนี้
ส าคัญมิใช่น้อย เพราะเตือน เพราะห้ามมิให้ล่วงเกินบุตร ภริยาของใคร เรื่องบุตรภริยาของผู้ร่วมงาน
ของคนอ่ืน ควรให้เกียรติกันไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญใน
องค์กรใด ๆ ก็ตาม หากเว้นไม่ปฏิบัติเช่นนี้เสียได้ ย่อมมีแต่ความสงบ มีแต่ความสามัคคี อย่าลืมว่า
ลูกเมียมีอิทธิพลต่อจิตใจของทุกคน การให้ร้าย การนินทาว่ากล่าว มีผลกระทบต่อผู้น าและบุคลากร
ในองค์กร องค์กรใดมีเรื่องเช่นนี้มาก ๆ ย่อมขาดความมั่นคง อย่างไรก็ตาม การให้ความเคารพต่อ
เพศสตรี ไม่ท า ไม่พูด ไม่คิดอะไรตามอ านาจของความอยากอันธรรมดาปุถุชนทุกคนยังมีตัณหา  คือ 
ความอยากจึงจ าเป็นต้องระวังตน คอยข่มจิตตน อดทนต่อความอยากไม่ปล่อยให้จิตตกอยู่ภายใต้
อ านาจความอยากนั้น เมื่อควบคุมจิตได้ก็ไม่ท า ไม่พูด ไม่คิดด้วยอ านาจความอยาก  ชื่อว่า ไม่ลุ
อ านาจแก่ความอยาก ก็มีแต่ความเจริญ (พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก), ๒๕๕๒, น. ๑๘๖). 

ดังนั้น ทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติต่อเพศ
สตรี โดยการไม่ท าร้าย ไม่ประพฤติตนในทางชู้สาว ไม่กดขี่ทางเพศ ซึ่งจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ
องค์กร จะเห็นได้ว่า หลักการทางพระพุทธศาสนานั้น ไม่ได้กีดกันสตรีเพศแต่อย่างไร ตรงกันข้าม
ยังให้เกียรติและสอนให้เคารพต่อสตรีเพศ เพราะทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ มีสิทธิ เสรีภาพเท่าเทียม
กัน 
 อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๖ ให้ความเคารพต่อสถานที่ การให้ความเคารพต่อสถานที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน คนไทยส่วนมากนับถือถึงความส าคัญของสถานที่ที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ท างาน 
หากใครไม่เชื่อถือ ใครดูถูกสถานที่ของคนในองค์กรทีเ่ขาเชื่อถือหรือเซ่นไหว้บูชา กราบไหว้อยู่ ก็ต้อง
เกิดอาการขัดใจกัน องค์กรก็อยู่ไม่ได้ ข้อนี้หมายรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา ซึ่ง
คนในองค์กรจักต้องให้เกียรติกันไม่ลบหลู่ของของใคร ถือเป็นธรรมาภิบาลที่ต้องใช้จิตวิทยาเข้ามา
ช่วยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ทุกสถานที่มีสิ่งที่ส าคัญและเป็นที่เคารพบูชาของคนในองค์กรนั้น ๆ ทุกคน
จะต้องให้ความเคารพไม่ดูหมิ่นหรือลบหลู่ โดยเฉพาะสถานที่ทางศาสนาอันตั้งอยู่บนหลักการของ
ศรัทธาของศาสนิกชน 
 อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๗ ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน การให้ความดูแลเอาใจ
ใส่ต่อท่านผู้มาเยือน องค์กรแต่ละแห่งในบ้านเมือง ในชาติ แต่ละชาติย่อมมีคนดี คนอาวุโส มีคน
ส าคัญ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อองค์กรนั้น ๆ บุคคลเหล่านี้ ถือเป็นหลักขององค์กร ซึ่ง
เป็นขุมพลังความคิด ขุมประสบการณ์ เป็นสิ่งอันทรงคุณค่าขององค์กร ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 
ที่ก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคงขององค์กร นอกจากนี้ การต้อนรับและสร้างความประทับใจ และ
ค่านิยมแก่ผู้ที่มาเยือนได้ว่า ควรจัดสถานท่ีให้เหมาะสม ให้ความเอาใจใส่ต่อผู้มาติดต่อ การ
เตรียมการล่วงหน้าส าหรับผู้มาติดต่อ ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม การต้อนรับผู้มาติดต่อที่นัดหมาย
ไว้ล่วงหน้า ควรเอ่ยชื่อได้ถูกต้อง การสนทนากับผู้มาติดต่อควรสนทนาในเรื่องทั่วๆ ไป การแนะน า 
(Introductions) การขัดจังหวะควรใช้วิธีการขัดจังหวะที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น  ๆ การรักษา
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เวลานัดหมายไม่ให้ล่วงเลยเวลาจนเกินไป การขอเข้าพบของพนักงานในหน่วยงาน  หาก
ผู้บังคับบัญชาไม่ว่างควรบอกให้เขากลับไปยังแผนกของตนเองก่อน เมื่อผู้บังคับบัญชาว่างแล้วจึงโทร
เรียก การต้อนรับผู้มาติดต่อที่มิได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า ควรแสดงความเป็นมิตรเสมอ การปฏิเสธการ
ขอเข้าพบโดยการปฏิเสธอย่างสุภาพ การปฏิบัติเม่ือผู้มาติดต่อกลับควรจัดท าสมุดทะเบียนผู้มา
ติดต่อให้เรียบร้อย เพ่ือเป็นหลักฐานประจ าวัน (สมศรี มงคลชัย, ๒๕๔๕, น. ๒๒). ดังนั้น การให้
ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือนนั้น จะต้องให้ความเคารพอย่างจริงใจ มีการปฏิสันถารพร้อมทั้ง
เชื่อฟังค าแนะน าจากท่านผู้รู้เหล่านั้น ที่ได้มาเยือนถึงองค์กรของเรา  
 
๖. บทสรุป  
 สหพันธรัฐ หรือรัฐสหพันธ์ เป็นรัฐอธิปไตย ซึ่งมีลักษณะของสหภาพรัฐ ที่ปกครองตนเอง
บางส่วน ที่รวมเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลสหพันธ์ สถานการณ์ปกครองตนเองของ
สหพันธรัฐนั้น ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยการตัดสินใจฝ่าย
เดียวของรัฐบาลกลาง สหพันธรัฐนั้น อาจประกอบไปด้วยประชาชนที่หลากหลายทางเชื้อชาติ และมี
พ้ืนที่กว้างใหญ่ เช่น ความหลากหลายอย่างที่สุดในอินเดีย สหพันธรัฐนั้น ก่อตั้งขึ้นจากความตกลง
แต่เดิมระหว่างรัฐอธิปไตยจ านวนหนึ่ง โดยตั้งอยู่บนความกังวลหรือผลประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่ง
สหพันธรัฐ ในพุทธกาลนั้น มีแคว้นวัชชี ที่ปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรม   ที่มีระบอบการ
ปกครองที่เข้มแข็ง มีเมืองหลวงคือ เมืองไพศาลี โดยมีพระเจ้าลิจฉวีปกครองโดยระบบสามัคคีธรรม 
(Republic State) หรือสมาพันธรัฐ ซ่ึงอ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง มิได้อยู่ที่ประมุขของรัฐแต่
เพียงผู้เดียว หากแต่จะมีรัฐสภาเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการ
บ้านเมือง รัฐสภาจะท าหน้าที่เลือกสมาชิกเป็นหัวหน้า ฝ่ายบริหาร เรียกว่า ราชา เป็นการรวมตัวกัน
ของหลายๆ รัฐ แล้วเลือกผู้น าเข้ามา บริหารจัดการ ซึ่งเทียบเท่ากับระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นขบวนการหรือขั้นตอนในการท างานที่จัดขึ้นใน
สถาบัน เร่ิมจากงานในหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคน ซึ่งจะต้องร่วมกันท าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล ๖ หลักนิติธรรม เคารพและปฏิบัติตามกติกา ระเบียบแบบแผน และกฎหมายต่างๆ หลัก
คุณธรรม คือ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข จริยธรรมท าอะไรให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน โดย
การมีคุณธรรม จะช่วยยกคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้น หลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ทุกเรื่องในการท างานตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ หลักการมีส่วนร่วม ตนเองเป็นสมาชิกของ
สถาบัน นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้ว กิจกรรมอ่ืนที่มีผลต่อสถาบัน จะต้องร่วมมือกันท า อะไรที่
ไม่ดตี้องทักท้วง หลักความรับผิดชอบ ต่อผลงานที่ท าเอง ท าโดยกลุ่ม ท าในนามสถาบัน ถ้าดีอยู่แล้ว
ให้ดียิ่งขึ้น ถ้าผิดพลาดบกพร่องต้องช่วยกันแก้ไข ไม่วางเฉย หลักความคุ้มค่า ทั้งในแง่รูปธรรมและ
นามธรรมที่สัมผัสจับต้องมองเห็นได ้หรือรู้สึกคุ้มค่า  
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ที่พระพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ใน
สารันททสูตร ว่าด้วยการแสดงอปริหานิยธรรม ๗ แก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ที่สารันททเจดีย์ เขตกรุงเว
สาลี ใจความว่า  
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 ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันมากครั้ง 
 ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พวก
เจ้าวัชชีพึงท า 
 ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นในวัชชีธรรมที่
วางไว้เดิม 
 ๔. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาวัชชีผู้มีพระชนมายุมากของชาววัชชี และส าคัญถ้อยค า
ของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง 
 ๕. ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย 
 ๖. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ในแคว้นวัชชีของชาววัชชีทั้งในเมืองและนอกเมือง 
และไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้ เคยกระท าต่อเจดีย์เหล่านั้นให้เสื่อมสูญไป 
 ๗. จัดการรักษา คุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม ด้วยตั้งใจว่า ท า
อย่างไรพระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก 
 ผู้ปกครองประเทศชาติเมื่อได้ประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ ผนวกรัฐหรือ
จังหวัด   ต่าง ๆ เข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวตามหลักพันธสัญญา หรือตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ ย่อมจะมีความ
เข้มแข็งเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง ไม่เกิดศึกสงคราม และไม่จ าเป็นที่จะต้องซื้อสะสมอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ทางทหารด้วยการรบไว้อย่างมากมายเหมือนในปัจจุบัน หากแต่การจะท าให้เกิดความ
สามัคคีกันนั้น จะต้องใช้วิธีปรองดองทางการทูต   หากจะท าให้ประเทศชาติล่มสลาย ก็ใช้วิธียุยงท า
ให้แตกสามัคคีกัน เหมือนวัสสการพราหมณ์ มหาอ ามาตย์แคว้นมคธได้ท าส าเร็จต่อเจ้าลิจฉวี
ทั้งหลายมาแล้วเป็นอุทาหรณ์นั่นแล 
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 พระศรีรัตนมุนี 
 พระครูปลัดเถรานุวัตร 

 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการบริหารจัดการงานและการจัดการคน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตก และตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ทฤษฎีตะวันตกเน้นการพัฒนาเพ่ือสนองความ
ต้องการ การแสวงหาผลประโยชน์แก่ตน กลุ่มของตนให้ได้มากที่สุด แต่พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีปรัชญาที่ว่า มนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูง และเป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถฝึกฝน
พัฒนาให้ดีได้ กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เริ่มต้นที่ตัวบุคคล เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมี
ความมุ่งมั่นและทุ่มเทพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์การ พัฒนาสังคม และประเทศชาติ ให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
ค ำส ำคัญ: นวัตกรรม, การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย์, ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 

ABSTRACT 
 The human resource development is the process of work and personnel 
management to achieve goals. The goals of the western HRD is different from of 
the Buddhist applying HRD. The western HRD focuses on the development to 
response the demand and to get self or own group benefits, however, the Buddhist 
applying HRD focuses on the sustainable development. The Buddhist philosophy is 
that human being is the noble being which can be trained to be the better being. 
The HRD process begins with personal training for developing knowledge, skills, 
good attitude, better performance in responsible work, and determination for self-

                                                           
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช. 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช. 
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development, organization development, social development as well as nation 
development to response the changes of the world. 
Keywords: innovation, development, human resource, Thailand 4.0 
 
๑.บทน ำ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ เป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ โดยการน าเอาค า  สั่ง
สอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นฐานความคิด ให้มีความรู ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีความ
เจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ด้วยวิธีการพัฒนาตนตามหลักภาวนา ๔ คือ 
การท าให้เป็นให้มีขึ้น และการฝึกอบรม ซ่ึงสามารถที่จะเป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้ด้วย เพราะผู้ที่พัฒนาตนตามหลักภาวนา ๔ ประการนี้ ถือเป็นบุคคลที่สูงสุด
ในทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นบุคคลที่มีปัญญา ท างานต่าง ๆ อย่างมีสติ ไม่มีข้อผิดพลาด สังคม
จะพัฒนาไปมากน้อยเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์ จะก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
วัฒนธรรม เป็นต้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่สังคมจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้
ความสามารถ ด ารงชีวิตอยู่ในกฎระเบียบที่สังคมได้วางเอาไว้ เมื่อทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกพัฒนาให้มี
ทั้งความรู้ และความดีแล้วก็จะท าให้ระบบอ่ืน ๆ ในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไปในทาง
ที่ดีงามตามมาอีกด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นการพัฒนาตน เป็นการพัฒนาคุณสมบัติที่
อยู่ในตัวบุคคล ทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ที่พัฒนาตนแล้ว ย่อมได้รับความเคารพนับถือ ยกย่องเชิดชู 
การพัฒนาตนจะช่วยให้บุคคลส ารวมกายและใจมากขึ้น รู้จักควบคุมตนเองในการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม รู้จักข่มใจ มีความอดทนอดกลั้น เพ่ือรักษาความดี ความงามของตน จนได้ชื่อว่าเป็น
กัลยาณมิตร การพัฒนาตน คือ การสร้างคนใหม่ในตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี มี
ทักษะในด้านก าลังใจและจุดมุ่งหมายของชีวิต (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ๒๕๔๓: น.๑๔๕-๑๔๖.) 
 การศึกษามีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาชีวิตของบุคคล ให้ด ารงคงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการศึกษานั้น จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นก าลังที่ส าคัญของชาติ เพราะ
การศึกษาจะสร้างและพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และท างานได้
อย่างดี เกิดประสิทธิภาพในทุกวงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จากสภาพสังคมในปัจจุบัน เป็นสังคมที่นิยม
ความเจริญด้านวัตถุและเทคโนโลยีอันทันสมัย อันเป็นผลให้ค่านิยมของคนมุ่งไปที่วัตถุมากกว่าจิตใจ 
การด าเนินชีวิตจึงเป็นไปด้วยความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพราะต่างคนต่างมุ่งคิดที่จะเอาตัวรอด 
โดยจะด าเนินชีวิตไปตามบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับ ซึ่งบางครั้ง อาจเป็นไปในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
กับบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็น (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, ๒๕๔๒ : น.๒.) 
 ประเทศไทยเข้าสู่ยุค “Thailand ๔.๐” แนวโน้มที่ก าลังจะเกิดขึ้น คือ จะมีสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) เพ่ิมขึ้น องค์การจะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับคนยุคใหม่ ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยน
ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่พ่ึงพาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี
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ดิจิทัล การเชื่อมโยงของโลกในยุคโลกาภิวัตที่มีความเข้มข้นท าให้เรามีโอกาสเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วและคาดไม่ถึง การเกิดที่ท างานแบบใหม่ที่เรียกว่า Digital Workplace ข้อมูลแทบทุก
อย่างในอนาคตจะถูกเชื่อมโยงอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะอยู่ใน Mobile 
Technology วัฒนธรรมการเชื่อมโยงกันของคนในอนาคตจะเป็นการติดต่อที่ท าได้ทุกที่ทุกเวลา 
สังคมของการมีส่วนร่วม ในอนาคตสังคมจะต้องการการมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้แต่การผลิต
สินค้าใด ๆ ก็ตาม หากผู้ซื้อสามารถมีส่วนในการออกแบบ แลกเปลี่ยนไอเดีย สินค้านั้นจะขายดี มี
การเรียนรู้ผ่าน Social ไม่ว่าจะเป็น Social networking, Social media หรือ Social Learning 
และองค์การในอนาคต ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมมากขึ้น และให้ความส าคัญกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โลกยุคใหม่ก าลังขับเคลื่อนจาก CSR (Corporate Social Responsibility) ไปเป็น CSV 
(Creating Shared Value) ที่ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต 
สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ เพราะเหตุนี้ ผู้บริหารองค์การจึงควรประยุกต์ใช้นวัตกรรม ๔ ประเภท 
คือ ด้านการผลิต ด้านการบริการ ด้านกระบวนการ และด้านการจัดการ มาพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ให้ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
 
๒.ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 ค าว่า “กำรพัฒนำ” คือ การมุ่งให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มุ่งให้ทุกคนมีความสุข    เป็น
กระบวนการที่น ามาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีการวางแผนและก าหนด
เป้าหมายไว้ การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง ซึ่งก าหนดให้มีคุณค่าและเป็นไปตามขั้นตอน 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือตอบสนองข้อเรียกร้องและความต้องการของมวล
มนุษยชาติ ที่มุ่งให้เกิดความเสมอภาค และการกระจายอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดช่องว่างระหว่าง
คนจนกับคนรวยให้น้อยที่สุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ เพราะมนุษย์เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์การไปสู่ความส าเร็จ 
หรือความล้มเหลวได้และถ้าองค์การใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพ องค์การนั้นก็จะประสบกับความส าเร็จ 
หรือเป็นกระบวนการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ ดังนั้น มนุษย์จึงเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
องค์การ สังคม และประเทศชาติ การตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของมนุษย์ จึงได้มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กัญญา แซ่โง้ว
, ๒๕๔๖ : น. ๙.) 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  (๒๕๔๓ : น. ๕๑.) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นการมองมนุษย์ในฐานะทรัพยากร คือ 
เป็นทุน เป็นปัจจัยในการที่จะน ามาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการพัฒนามนุษย์โดยมองคนใน
ฐานะเป็นมนุษย์ มีความหมายว่า มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ของเขาเอง ชีวิตมนุษย์นั้นมีจุดหมาย 
จุดหมายของชีวิต คือ ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล 
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 ในด้านรัฐศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การเตรียมประชาชนส าหรับการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง โดยเฉพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย            
(จีระ หงส์ลดารมภ์, ๒๕๔๐,น.๕.) และปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในการท างานให้แก่บุคลากร
นั้น โดยองค์การเป็นผู้จัดขึ้นให้แก่บุคลากรในระยะเวลาที่จ ากัด ผ่านกระบวนการพัฒนาปัจเจก
บุคคล เช่น การฝึกอบรม และกระบวนการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้ เพ่ือดึงเอาศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการช่วยองค์การให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (กีรติ ยศยิ่งยง, ๒๕๔๘: น.๒.) ในส่วนของการส่งเสริมให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีความรู้
ความสามารถและมีสมรรถนะในการท างานสูงยิ่งขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่
จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ 
และวิธีการท างานที่จะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญ
ต่อองค์การอันเนื่องมาจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จ
หรือความล้มเหลว ถ้าองค์การใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถมาก องค์การนั้นก็จะมี
โอกาสจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ (เชาว์ โรจนแสง, ๒๕๔๕ : น.๓๙๓.) 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (๒๕๔๙ : น.๓๙.) ได้อธิบายถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังจะเห็นได้จาก
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการและวุฒิภาวะของผู้เรียน โดยที่พระพุทธเจ้าทรง
เทียบความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนของบุคคลเข้ากับบัวสี่เหล่า และทรงจ าแนกประเภทของ
บุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่ส าคัญคือ พระพุทธเจ้ามุ่งให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่การรับคนเข้ามา
บวช ที่ต้องมีการกลั่นกรองโดยคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ในการให้
การอุปสมบทแก่กุลบุตร เมื่อบวชเข้ามาแล้ว พระบวชใหม่จะต้องได้รับการฝึกหัดอบรมและ
การศึกษาเล่าเรียนจากพระอุปัชฌาย์โดยอยู่ภายใต้การปกครองดูแลขอท่านจนพรรษาครบ ๕ 
พรรษา 
 
๓. ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เป็นการด าเนินงานบนพ้ืนฐาน
กระบวนการลูกโซ่ ตั้งแต่การวางนโยบาย ก าหนดแผนงาน อัตราก าลังคน การสรรหาคัดเลือกคนดีมี
ความสามารถเข้ามาท างานในอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม การวางโครงสร้างและก าหนด
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การฝึกอบรมให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพให้คนในองค์การท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีขวัญก าลังใจ และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในองค์การ     
มีความจงรักภักดีจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นคนในองค์การ ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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 ๑. ธุรกิจอุตสาหกรรมแข่งขันกันมากขึ้น จึงเกิดความต้องการคนดีมีความสามารถสูงมา
ท างานให ้
 ๒. รัฐเล็งเห็นความส าคัญของการใช้คน ภายใต้เงื่อนไขของยุคสมัยทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง เช่น ตามหลักมนุษยธรรมสากล สิทธิมนุษย์ชนขององค์การสหประชาชาติ และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องให้ทุกหน่วยธุรกิจถือปฏิบัติ 
 ๓. ความซับซ้อนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการ
และเครื่องมือ เครื่องใช้มาอ านวยความสะดวกสบายให้แก่การด ารงชีวิตในลักษณะที่แข่งขันกันสนอง
ความต้องการของมนุษย์มากขึ้น  
 ๔. พลังของสถาบันแรงงานที่เติบโตและแข็งแรงขึ้น เป็นแรงผลักดันให้นายจ้างต้องให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ิมขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาแรงงานซึ่งจะบั่นทอน
ความเจริญก้าวหน้าและความม่ันคงขององค์การ 
 ๕. องค์การใหญ่โตซับซ้อนมากขึ้น ตามสภาพแข่งขันและความเจริญทางเศรษฐกิจการ
แบ่งงานกันท าในองค์การขนาดเล็ก จะมีลักษณะคนเดียวท างานได้หลายอย่าง แต่เมื่อองค์การ
ขยายตัวใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น ก็ต้องการความช านาญเฉพาะอย่างมากขึ้น 
 ๖. บทบาทของการจัดการเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอันมาก เพราะต้องการผู้บริหารมืออาชีพ
จริง เพ่ือมาบริหารงานยามวิหกฤตได้ หรือจัดการงานได้ตามสถานการณ์โดยใช้สหวิทยาการเพ่ือการ
แก้ปัญหา เพราะความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  
 ๗. พฤติกรรมศาสตร์ก้าวหน้าและเข้าไปมีบทบาทในการบริหารงานมากขึ้น เพราะผู้ 
บริหารจะต้องเข้าใจธรรมชาติของคน และธรรมชาติของงานมากขึ้นด้วย จึงจะอยู่กับเพ่ือนร่วมงาน
ในองค์การได้ดีมีสมานฉันท์ (บรรยงค ์โตจินดา, ๒๕๔๖ : น. ๒๐-๒๑.) 
 จึงอาจกล่าวได้ว่า ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้น ช่วยให้บุคคลที่
ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การที่ตน
ปฏิบัติงาน ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นสื่อกลางใน
การประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างาน
ในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดท าให้องค์การเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น และช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การและผู้ปฏิบัติงาน ท าให้สภาพสังคม
โดยส่วนรวมมีความสุข ความเข้าใจที่ดีต่อกัน ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น    เป็น
การพัฒนาที่ใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
คุณค่ามากที่สุดในองค์การ นั่นคือบุคคลที่ท างานทั้งกรณีที่ท างานรวมกันและกรณีที่ท างานคนเดียว
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ 
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๔. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมแนวพระพุทธศำสนำ 
 มีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง ใจความว่า “ทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสสุ” แปลว่า ในหมู่มนุษย์     
ผู้ที่ฝึกแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุด” (ขุ.ธ.๒๕/๕๗) เพราะมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา กล่าวคือ 
มนุษย์ต้องเป็นผู้กระท าด้วยการฝึกอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติทางกาย 
ทางศีล ทางจิต และทางปัญญา ที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตน เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ      
ซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรมทางกายและวาจา ดังนั้น มนุษย์จึงเป็นผู้กระท า หรือผู้สร้างให้เกิดมี
คุณสมบัติดังกล่าวนี้ ให้เกิดการพัฒนาในแง่ความเป็นมนุษย์ และมนุษย์ก็ยังเป็นผู้ที่ถ่ายทอด
คุณสมบัติที่ตนท าให้มีข้ึนไปสู่ภายนอก ซึ่งเป็นการพัฒนาในแง่ของทรัพยากรมนุษย์  
 ค าว่า “มนุษย์” หมายความว่า ผู้มีใจสูง สูงโดยหนาขึ้น มากขึ้น พอกพูนขึ้น ก่อขึ้น สั่งสม
ขึ้น คือ ปฏิบัติฝึกหัดอบรมสั่งสมข้ึนนั้นเอง ใจที่ประกอบด้วยมนุษยธรรม คุณธรรม มีศีลธรรมหรือใจ
ที่คิดเป็นบุญเป็นกุศล ส่วนอีกนัยหนึ่งหมายถึง การวัดผลแห่งการปฏิบัติว่า มนุษย์มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไร โดยใช้หลักภาวนา ๔ ซึ่งผู้ที่สามารถพัฒนาครบทั้ง ๔ ด้าน โดย
สมบูรณ์ ก็คือคุณสมบัติของพระอรหันต์นั่นเอง (พิทยา ศรีโกตะเพ็ชร, ๒๕๔๕ : น. ๑๔.) ธรรมชาติ
ของชีวิตมนุษย คือ เปนสัตวที่ตองฝกและฝกได การที่มนุษยเราจะมีชีวิตที่ดีงาม เราจะตองศึกษาฝ
กฝนพัฒนาตนเองใหดีขึ้นไป ในระบบการด าเนินชีวิตของเราซึ่ง ประกอบ ดวยพฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา เมื่อเราฝกฝนพัฒนามีการศึกษา กท็ าให้การด าเนินชีวิตของเราดีขึ้น แตถาเราไมเรียนรู ไมฝก 
เราที่เป็นมนุษย์นั้นก็จะด าเนินชีวิตให้ไมดีเลย ทั้งนี้ เพราะมนุษย์อยู่ด้วยสัญชาตญาณอย่างเดียวไม
พอ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๐ : น. ๓๐.) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ     การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ว่าคือศิลปะในการเลือกสรรคนใหม่และใช้คนเก่าในลักษณะที่จะได้ผลงานและ
บริการจากบุคคลเหล่านั้นสูงสุดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ (Nigeo Felix A., ๑๙๕๙ :   p. ๘๖.) 
 ๔.๑ ควำมคิดพื้นฐำนทำงพระพุทธศำสนำ 
 ความคิดพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนามี ๔ อย่าง คือ  
 ๑.พระพุทธศาสนา มีทัศนะว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตาม
ธรรมชาติ ในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย และมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบความสัมพันธ์แห่ง
เหตุปัจจัยของธรรมชาตินั้น เมื่อธรรมชาติเป็นระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย มนุษย์ซึ่งเป็น
ธรรมชาติส่วนหนึ่งด้วย ก็จึงเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยที่เป็นองค์รวม  อัน
นี้ การที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี้ เราเรียกว่า ความเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัย  
 ๒. ชีวิตและการกระท าของมนุษย์ ย่อมเป็นไปตามระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปั จจัย 
เพราะฉะน้ัน มนุษย์ท าอะไรขึ้นมา ก็มีผลในระบบเหตุปัจจัยนี้ กระทบต่อสิ่งภายนอกบ้าง กระทบ
ตัวเองบ้าง และในท านองเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ก็มีผลกระทบต่อตัวมนุษย์ด้วย คือทั้งในมุม
กิริยาและปฏิกิริยา ตัวเองท าไปก็กระทบสิ่งอ่ืน สิ่งอื่นเป็นอย่างไรก็มากระทบตัวเอง 
 ๓. มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และต้องฝึก ทางพระเรียกว่า เป็นทัมมะ คือ เป็นสัตว์ที่พัฒนา
ได้ ข้อนี้ถือว่าเป็นความคิดรากฐานที่ส าคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็
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เพราะถือว่ามนุษย์ เป็นสัตว์ที่ฝึ กได้และต้องฝึก หลักนี้ เป็นแกนส าคัญของจริยธร รมใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งท าให้จริยธรรมมีความหมายเท่ากับการศึกษา และเพราะเหตุที่มนุษย์เป็นสัตว์ที่
ฝึกฝนพัฒนาได้ จริยธรรมจึงเป็นระบบท่ีมีความประสานกลมกลืน เช่น ท าให้จริยธรรมกับความสุข 
เป็นสภาพที่พัฒนาไปด้วยกันได้หรือเป็นจริยธรรมแห่งความสุข หลักการนี้ถือว่า ความประเสริฐของ
มนุษย์อยู่ที่การฝึกฝนพัฒนา ถ้าไม่พัฒนาแล้วมนุษย์ไม่ประเสริฐ และมนุษย์นั้นเมื่อพัฒนาแล้ว
สามารถเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้จริง  
 ๔. ความสามารถของมนุษย์ที่พัฒนาแล้วอย่างหนึ่ง คือ การท าให้ความแตกต่างกลายเป็น
ความประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความสมบูรณ์และดุลยภาพ เมื่อมนุษย์
ยังไม่พัฒนา ท าให้เกิดความแตกต่างเป็นขัดแย้ง หรือเกิดความสับสนแล้วความแตกต่างก็กลายเป็น
ความขัดแย้ง  
 เครื่องวัดการพัฒนาของมนุษย์ที่แท้จริง คือการที่ความสามารถยิ่งขึ้น ๆ ในการท าให้
ความเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายเกื้อกูลเอ้ือประโยชน์แก่กันมากขึ้น 
เบียดเบียนกันน้อยลง และท าให้โลกอุดมสมบูรณ์งดงามเหมาะแก่การอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น  (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๐ : น.๑๕๑.)   
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ต้องพัฒนาตนให้เป็นคนดีก่อน
แล้ว สังคมก็จะดีไปด้วย ซึ่งตรงกับข้อความที่ว่า “หลักแห่งควำมประพฤติ” หรือแนวทางของการ
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบของการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะหลักศีลธรรมเป็นแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติตนท่ีสร้างสรรค์ชีวิตคนให้เป็นคนดี ทั้งเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต เพ่ือบรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทางสูงสุดของชีวิต (พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ๒๕๓๓ : น. ๓๑.) 

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธ คือ เริ่มจากการพัฒนา “ตนเอง”      
ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของสังคม การพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสนา ได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรม     
(การกระท าของคน) ไว้ในสองลักษณะ คือ 

๑) พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทุกข์ เกิดจากการไม่รู้หรืออวิชชา ตัณหา เช่น ความโลภอยากได้
ของคนอ่ืน เกิดการลักขโมยเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทุกข์ 

๒) พฤติกรรมสลายทุกข์ (การแก้ปัญหา) เมื่อคนเราเกิดความทุกข์จะก่อให้เกิดพฤติกรรม
ในการแก้ปัญหาคือสร้างปัญญาและฉันทะ เพ่ือให้เกิดการศึกษา รู้วิธีการในการแก้ปัญหาจาก
พฤติกรรมดังกล่าว  
   ๔.๒หลักพุทธธรรมส ำหรับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงพุทธ 
   หลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธนั้น การที่บุคคลจะพัฒนาได้ ก็
ด้วยการน้อมจิตใจมารองรับเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้กระบวนการในการ
พัฒนาทรัพยากรนั้นเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพราะโดยที่สุด และส าคัญที่สุด การพัฒนานั้น จะต้องเริ่ม
ที่การพัฒนาตนก่อนเป็นล าดับแรก เพราะพระพุทธศาสนานั้น ให้ความส าคัญที่ตนมากที่สุด เมื่อตน
พัฒนาแล้วบุคคลรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็จะถูกพัฒนาตามไปด้วย เหมือนกับห่วงโซ่ของ
การพัฒนา หลักธรรมส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ภาวนา ๔ คือ หลักของความเจริญ 
การท าให้เป็นให้มีขึ้น การฝึกอบรมซึ่งเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือหลักของการพัฒนา ๔ ประการ ซึ่ง
สามารถที่จะเป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลการพัฒนาบุคคลได้ด้วย เพราะผู้ที่พัฒนาตนตามหลัก
ภาวนา ๔ ประการนี้ถือเป็นบุคคลที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา เพราะท้ายที่สุดผู้ที่พัฒนาแล้วนั้นก็
จะกลายเป็นบุคคลที่มีปัญญา ท างานต่าง ๆ ก็จะไม่ผิดพลาด เพราะค าว่าภาวนานี้ เป็นหลักที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจ เมื่อจิตใจมีการภาวนาอยู่อย่างต่อเนื่อง สติก็จะไม่หาย เมื่อสติไม่ขาดหายผู้นั้นก็จะได้
ชื่อว่า ผู้มีปัญญาซึ่งถือเป็นบุคคลที่พัฒนาแล้วทั้งด้ายกาย วาจาและใจ ซึ่งบุคคลสามารถปฏิบัติตาม
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หลักธรรมนี้ เพ่ือจะก่อให้เกิดประโยชน์ ๔ ประการ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๘/๑๗๘) มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 ๑) กำยภำวนำ คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้อง
กับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ  ให้กุศล
ธรรมงอกงามให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ        กาย
ภาวนานี้ เป็นวิธีการพัฒนาบุคคลด้านพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและวาจา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมให้บุคคลแสดงออกเฉพาะพฤติกรรมในด้านดีเท่านั้น 
 ๒) ศีลภำวนำ คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ ใน
ระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ด้วยดี   
 ๓) จิตภำวนำ คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอก
งามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย ท าให้มนุษย์มีจิตใจที่สูงและมีอารมณ์มั่นคง เป็นผู้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
แก่คนอ่ืนเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลงดเว้นความโลภ ความ
พยาบาทแล้วให้ประพฤติแต่มโนสุจริต ไม่มีความโลภ ไม่มีความพยาบาท หรือมีจิตใจเสียสละและ
ยินดีให้อภัยตามมโนสุจริต เป็นการพัฒนาจิตใจตามหลักของสมาธิที่เรียกว่า จิตภาวนา 
 ๔) ปัญญำภำวนำ คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ และท าให้มนุษย์ได้รู้และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นสัมมาทิฐิ ละมโนทุจริต ปฏิบัติตามมโนสุจริตเป็นการพัฒนาบุคคลตาม
หลักปัญญา เรียกว่า ปัญญาภาวนา การปฏิบัติข้อนี้ เป็นการพัฒนามนุษย์ให้เข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง 
จนถึงสัมมาญาณและบรรลุ สัมมาวิมุติ คือ ความหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งถือเป็นปัญญา
ภาวนาเช่นกัน (โกศล เพ็ชรวงศ์, ๒๕๔๓ : น. ๓๓.) 
๕. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในยุค ๔.๐ 
 ประเทศไทย ๔.๐ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามา
บริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง  ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้
เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่  ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ได้ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในยุคแรก เรียกว่า “ประเทศไทย ๑.๐” เน้นการเกษตรเป็นหลัก 
เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น ยุคสอง เรียกว่า “ประเทศไทย ๒.๐” เน้นอุตสาหกรรมแต่
เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  เครื่องประดับ เครื่อง
เขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และยุคที่สาม เรียกว่า ”ประเทศไทย ๓.๐” เป็นอุตสาหกรรม
หนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ 
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค ๑.๐  ๒.๐ และ ๓.๐ รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลางอยู่
อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัสใหม่ว่า   
“ประเทศไทย ๔.๐” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูงโดย
วางเป้าหมายให้เกิดภายใน ๕-๖ ปีนี้  คล้าย  ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของ
ประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation”  
อินเดีย “Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative 
Economy” ประเทศไทย ๔.๐ เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมี
ฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” ดังมีรายละเอียดดังนี้  
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 ควำมม่ันคง: การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งสังคม ชุมชน ปัจเจกบุคคล และความมั่นคงในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การเมือง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ดังนั้น ระบบ
การเมืองที่ม่ันคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา องค์กรและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า ให้มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ควำมม่ังคั่ง: ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง ดังนั้น ความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ควำมยั่งยืน: การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตให้ เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ เกินพอดี และไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิต
และการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  ซึ่งเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน      ใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล    มี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
๖. นวัตกรรม:  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงพุทธในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  

๑. Product Innovation ด้ำนกำรผลิต คือ เปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product) คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่  
หรือมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมของธุรกิจให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยได้มีการวิจัยพัฒนาคิด
สร้างสรรค์ออกมาเป็นครั้งแรก และยังไม่มีมาก่อนในตลาด เช่น iPhone รุ่น ๑ หรือ iPad รุ่น ๑    
ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในประเภทนี้ เราเรียกว่า “นวัตกรรม” นอกจากนี้ ยังเป็นการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ได้แก่ ทีวีที่ใช้เทคโนโลยีสูงหรือ High 
Definition TV (HDTV) ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ธุรกรรมการเงินธนาคารโดยผ่านทาง
โทรศัพท์ (telephone finance banking) นวัตกรรม มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการ
จะยืนอยู่บนเวทีโลกอย่างเข้มแข็ง ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับ
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสู่การท านวัตกรรมเป็นเรื่องที่จ าเป็น  โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า ขณะนี้ การใช้เทคโนโลยีที่
คิดค้นเองในประเทศเพ่ิงเริ่มต้น จึงต้องมีการเร่งกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหาร
จัดการภายใต้แนวคิดและรูปแบบใหม่ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและระดับท้องถิ่น โดยสร้างให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม
จ านวนมากพอที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงพุทธในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีการร่วมมือร่วมใจ หรือมี
ส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการที่จะส่งเสริมด้านการผลิต ให้เป็นสินค้า      เชิง
นวัตกรรม การจะก้าวไปสู่จุดหมายนั้นได้ หลักการทางพระพุทธศาสนา เน้นให้มีการฝึกฝน อบรมตน 
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พัฒนาตนให้มีปัญญา ที่เรียกว่า ปัญญำภำวนำ คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา     การ
ฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท า
จิตใจให้เป็นอิสระ และท าให้มนุษย์ได้รู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องตามความ  เป็นจริง  
 ๒. Service Innovation ด้ำนกำรบริกำร คือ เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการ เพราะการบริการ เป็นกิจกรรมท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ในการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้เพ่ิมขึ้น และยังท าให้องค์กรได้ประโยชน์ด้วย ในทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่
ยอมรับกันว่า เศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีภาคบริการเป็นพ้ืนฐาน และไม่เพียงเท่านั้น 
ในทุกๆ ภาคส่วนของธุรกิจ ก็เน้นการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ด้วยคุณลักษณะด้านการ
บริการที่จะต้องโดดเด่นเหนือคู่แข่งของตนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมการบริการ (Service 
Innovation) เป็นการน าเอาความคิดและแนวทางการด าเนินงานใหม่ ๆ ที่ผ่านการคิดอย่างเป็น
ระบบ และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ มาใช้เป็นแนวทางการสร้างการบริการที่แตกต่าง 
เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ที่มักจะอยากได้บริการที่เกินความคาดหวังเสมอ  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เป็นการพัฒนาองค์รวมของการพัฒนาบุคคล (ID) 
เพ่ือมุ่งสู่การผลิตสูงสุด คุณภาพ โอกาสและการเพ่ิมพูนสูงสุด เพ่ือท าให้องค์การเป้าหมาย      
(โกศล เพ็ชรวงศ,์ ๒๕๔๓ : น. ๓๓.) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีการพัฒนากาย การเจริญกาย 
การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน บริการด้วยความรวดเร็ว มั่นใจ นั่งอยู่ในใจ
ของลูกค้า ท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ พึงพอใจ ประทับใจ และมีเยื่อใยสัมพันธ์ พัฒนาความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กำยภำวนำนี้ เป็นวิธีการพัฒนาบุคคลด้านพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
กายและวาจา ที่เก่ียวข้องกับสังคมให้บุคคลแสดงออกเฉพาะพฤติกรรมในด้านที่ดี ดังนั้น การพัฒนา
บุคคล (ID Individual Development) ช่วยให้พนักงานเห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตน เสริมจุดแข็ง
และพัฒนาจุดอ่อนโดยใช้ศักยภาพทั้งหมด เพ่ือสร้างประสิทธิภาพองค์การ ขณะเดียวกันก็บรรลุ
เป้าหมายส่วนบุคคลด้วย เป็นการพัฒนาบุคคลที่เกิดจากการผ่านทักษะงานหลายต าแหน่ง เช่น ผู้
วิเคราะห์ วางแผน สร้างโปรแกรม บรรยาย เป็นต้น เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ทัศนคติทักษะใหม่ ๆ และ
พฤติกรรมให้ดีขึ้น เพ่ือที่จ าท าให้ผลการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นและดีขึ้น อาจกระท าผ่านแผนงานที่เป็น
ทางการหรือไม่เป็น หรือการอบรมขณะปฏิบัติงานก็ได้  

๓. Process Innovation ด้ำนกระบวนกำร คือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เป็นการเปลี่ยนแนวทาง
หรือวิธีการผลิตสินค้าหรือการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม  จะเห็นได้ว่านวัตกรรม
ขบวนการทางเทคโนโลยี (Technological process Innovation) : เป็นสินค้าทุนที่ถูกใช้ใน
ขบวนการผลิต ซึ่งถูกปรับปรุงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ เป็น
ต้น นวัตกรรมขบวนการทางองค์กร (Organizational process Innovation) : เป็นขบวนการที่เพ่ิม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของการจัดการองค์กรให้สูงขึ้น ตัวอย่างของนวัตกรรมชนิดนี้ เช่น 
โรงพยาบาล Karolinska ในกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน สามารถลดเวลาในการรอตรวจรักษา
ของผู้ป่วยลงได้กว่า ๗๕% โดยการจัดรูปแบบขององค์กรใหม่ ซึ่งเน้นหนักในด้าน คุณภาพ ความ
รวดเร็ว และประสิทธิภาพ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีการพัฒนาจิต เพ่ือให้เป็นผู้ที่มี
แนวคิดในการสร้างสรรค์ การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรม มีจิตใจที่
สูงและมีอารมณ์ม่ันคง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตใจเสียสละ และยินดีให้
อภัยตามมโนสุจริต เป็นการพัฒนาจิตใจตามหลักของสมาธิ ที่เรียกว่า จิตภำวนำ ตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนาแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการ เป็นการการพัฒนา
วิชาชีพ (CD Career Development) เน้นการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบความสนใจ ค่านิยม ความรู้
ความสามารถ กิจกรรม และการมอบหมายงานให้บุคคลปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคตการพัฒนาอาชีพนั้น ทั้งบุคลากรและองค์การต่างต้องมีกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ
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ทั้ง ๒ ฝ่าย ทางฝ่ายบุคลากรจะต้องมีการวางแผนอาชีพ ตระหนักในอาชีพตน        ใช้ประโยชน์
จากศูนย์พัฒนาอาชีพในหน่วยงานตนให้มากที่สุด ส่วนกิจกรรมองค์การครอบคลุม ระบบให้
ค าปรึกษา จัด Workshop สัมมนา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แผนงานเส้นทางอาชีพ  

๔. Management Innovation ด้ำนกำรจัดกำร คือ มีการจัดการด้านการตลาด 
การเงิน หรือองค์การเข้าไว้ด้วยกัน พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าของการเทคโนโลยี อาจกล่าวได้ว่า นวัตกรรมการจัดการ เป็นงานบริหารไม่ใช่สินค้าใหม่    แต่
เป็นระบบการท างานใหม่ วิธีการท างานใหม่ การผสมผสานการท างานใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ใน
การบริหารจัดการ และสิ่งที่เป็นประโยชน์ ได้รับการยอมรับ  ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง 
ทั้งในด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภคและกฎหมาย ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการ 
หรือผู้บริหารองค์กรต้องรีบด าเนินการ คือ การน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้บริหารจัดการและ
พัฒนาการท างานให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคดิจิตัล (Digital) และยุคโลกาภิวัต 
(Globalization)   

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงพุทธในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีการพัฒนาความประพฤติ 
การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกันกับ
ผู้อ่ืนได้ด้วยดี ที่เรียกว่า ศีลภำวนำ ฉะนั้น องค์กรจะต้องยึดหลักกฎระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด มีการ  
พัฒนาองค์การ (OD Organization Development) อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาวิธีแก้ปัญหา
องค์การด้วยวิธีการใหม่ ๆ และสร้างสรรค์โดยพยายามปรับโครงสร้าง วัฒนธรรม กระบวนการ
บริหารและกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกันวิธีการแก้ปัญหาโดยปรับส่วน
ต่าง ๆ ให้กลมกลืนกัน สามารถท าให้องค์การปรับตัวได้ด้วยตนเอง และมองเห็นปัญหาและความ
อ่อนแอของตนเองแล้วน ามาแก้ไข  

การเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เริ่มที่การพัฒนากายให้พร้อม และเรียบร้อย
ด้วยการมีศีลเป็นบาทฐานในการพัฒนา และเมื่อมีศีลบริบูรณ์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการบ าเพ็ญเพียร
ทางจิต ให้จิตมีพลัง มีความเข้มแข็ง สามารถที่เข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนาขั้นสุดท้าย นั่นคือ     การ
เจริญปัญญา โดยการใช้ปัญญาพิจารณาสภาพสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง เรียกให้เข้าใจก็คือ การไม่
เผลอสตินั่นเอง การมีสติอยู่ทุกขณะนี่เองที่เรียกว่า ปัญญา (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒). 
หลักธรรมส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ คือ หลักภาวนา ๔ นั้น สามารน ามา
ประยุกต์ใช้ได้กับหลักนวัตกรรมทั้ง ๔ ประเภท ข้างต้นได้เป็นอย่างดีและมีความสอดคล้องเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันเป็นเหตุปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็นพลวัตเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์การ
ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นต้องพัฒนาร่วมกันหลายอย่างเช่น 
การพัฒนากาย การพัฒนาจิต การพัฒนาปัญญา เข้าด้วยกันจึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่เน้น
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะการพัฒนา เป็นการท าสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น เจริญขึ้น กล่าวคือ      เป็น
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ให้เจริญขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการน าเอา
หลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ ซึ่งมีผลอยู่เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับเบื้องต้น ส่งผล
ให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นกัลยาณชน ระดับท่ามกลาง ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนา  เป็นกัลยาณ
ปุถุชน คือ ปุถุชนผู้มีคุณธรรมสูง และระดับที่สุด ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนา   เป็นอริยบุคคล การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในทางพระพุทธศาสนามองว่าทรัพยากรมนุษย์   เป็นทรัพยากรที่ส าคัญใน
การบรรลุถึงการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ จนถึงขั้นเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดคือปัญญานั่นเอง 
เนื่องจากมนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพได้ และมีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลักดันสังคมให้
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาได้ 
๗. บทสรุป 
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 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการบริหารจัดการงานและจัดการคน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มที่ตัวมนุษย์ ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐที่
สามารถฝึกฝนพัฒนาได้ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกันข้ามกับ
ทฤษฎีตะวันตก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด หลักการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาปัญญา เป็นหลักการพัฒนามนุษย์ให้เกิดความรู้ตามความ
เป็นจริงในสองส่วน คือ ในส่วนที่เป็นวิชาชีพ จัดว่าเป็นปัญญาที่ใช้ในการประกอบอาชีพการงาน 
บุคคลต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น และในส่วนที่เป็นทางธรรม เป็นความรอบรู้ชี วิตและ
ธรรมชาติที่แท้จริงจนสามารถแก้ปัญหาต่าง  ๆ ได้หมดสิ้น การพัฒนามนุษย์ที่เป็นเป้าหมายของ
พระพุทธศาสนามีหลักสุดท้ายอยู่ที่ปัญญา ที่จะท าให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ หรือบรรลุอิสรภาพที่
แท้จริง ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางหลักการพัฒนาด้วยปัญญาไว้ก็เพ่ือให้มนุษย์มีความรู้ความ
เข้าใจในสิ่งทั้งหลายอย่างแท้จริง หรือตามที่เป็นอยู่จริง ๆ จนท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
ความคิดเห็น เปลี่ยนค่านิยม มีโลกทัศน์และชีวทัศน์อย่างใหม่ได้ ตลอดทั้งเป็นปัจจัยน าไปสู่การพ้น
ทุกข์คือหมดกิเลสได้ และการพัฒนาคนตามหลักพุทธศาสนาเป็นทั้งการพัฒนามนุษย์ โดยเน้นการ
สร้างเสริมคุณภาพของคน ที่จะมาเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของ     ยุคสมัย และเป็นการพัฒนา
คนที่สอดคล้องกับจุดหมายระยะยาว แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย ไม่ใช่เป็นเพียงการพัฒนา
มนุษย์เพ่ือมาสนองความต้องการด้านทรัพยากรคนเฉพาะกาล เฉพาะกรณี  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นั้น ให้ความส าคัญกับเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ภาพของคนในองค์การ เพราะการที่จะท าให้
องค์การมีผลประกอบการที่ดีขึ้น องค์การจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรใน
องค์การให้เหมาะสม และเมื่อบุคลากรได้รับการตอบสนองที่ดีก็จะเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ท าให้
องค์การเกิดภาวะอยู่ดีมีสุขทางสังคมขึ้น อันจะน าไปสู่คุณภาพและปริมาณงานที่ดีขึ้น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสามารถเอ้ืออ านวยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย เพราะว่า งานด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานที่มุ่งเลือกสรร   คนดี  มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาท างาน 
โดยมีการด าเนินการฝึกอบรม พัฒนาปรับปรุงให้พนักงานมีความรู้ ความสามรถ ทันสมัยต่อสภาพ
สังคม เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์การหรือที่เรียกว่า “ทุนมนุษย์” 
และยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะบ่งชี้ถึงความส าเร็จหรือล้มเลวในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ  
   สังคมปัจจุบันเป็นยุคที่เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทั้งด้านการผลิต มีสินค้า
เชิงนวัตกรรม ด้านการบริการ เน้นภาคบริการที่เป็นเลิศ ด้านกระบวนการ มีการขับเคลื่ อนด้วย
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และด้านการจัดการ มีการจัดการด้านการตลาด การเงิน 
องค์การเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือความเป็นเอกภาพของการพัฒนาคน พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาองค์การ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิด
ทฤษฎีตะวันตก แม้จะพัฒนาความเจริญได้อย่างมั่นคงเพียงใด แต่ในสังคมปัจจุบัน ก็ยังมีปัญหา    มี
ความสับสนวุ่นวายอยู่มาก ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น ปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิด ปัญหาความรุนแรงทางอาชญากรรม ยาเสพติด เป็นต้น  เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มุ่งการ
พัฒนาแต่ทางวัตถุมากกว่าทางด้านจิตใจ แต่เมื่อได้น าเอาแนวคิดทฤษฎีตะวันตกมาบูรณาการกับ
หลักการทางพระพุทธศาสนาทีเ่ป็นองค์รวม คือ การพัฒนากาย พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา    โดย
น าเอาหลักภาวนา ๔ คือ การท าให้เป็นให้มีขึ้นและการฝึกอบรม มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเจริญมั่งคั่งให้กับประเทศชาติและสังคม
โลก ขณะเดียวกัน  ก็ พัฒนาโดยให้ทรัพยากรมนุษย์ ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนาไปด้วย เพ่ือขัดเกลาทางด้านจิตใจ จึงจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนในที่สุด  



225วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

บรรณำนุกรม 

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา. (๒๕๔๒). “แนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมที่เน้น
ควำมมีวินัยและประชำธิปไตย”. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 

กีรติ ยศยิ่งยง. (๒๕๔๘). “กำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์”. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท มิสเตอร์ ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด. 

กัญญา แซ่โง้ว. (๒๕๔๖). “การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกานใช้ทฤษฎีธรีซาวด์พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของร้อยเอก ศาสตราจารย์ ดร.จิตรจ านง สุภาพ”. วิทยำนิพนธ์ศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต. สาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

โกศล เพ็ชรวงศ์. (๒๕๔๓). “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคน: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมผู้บริหารการศึกษาของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา       
วัดไร่ขิง” .  วิทยำนิพนธ์ปริญญำอักษรศำสตรมหำบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

จีระ หงส์ลดารมภ์. (๒๕๔๐). “แนวคิดและหลักกำรขอบข่ำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์”. 
พิมพ์ครั้งที่ ๓๑. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 

เชาว์ โรจนแสง. (๒๕๔๕). “องค์กรและกำรจัดกำร หน่วยที่ ๗”. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช. 

บรรยงค ์โตจินดา. (๒๕๔๖). “กำรบริหำรงำนบุคคล”. กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น. 
พระธรรมโกศาจารย์  ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).  (๒๕๓๓ ). “พุทธศำสนำกับปรัชญำ”. 

กรุงเทพมหานคร: อรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป. 
-------------------. (๒๕๔๙). “พุทธวิธีกำรบริหำร”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๔๐). “ถึงเวลำพัฒนำคนกันใหม่”. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ธรรมสภา. 
-------------------. (๒๕๔๓).“ทศวรรษธรรมทัศน์พระปิฎกหมวดศึกษำศำสตร์” กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสภา”.                
พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ.  ปยุตฺ โต) .  (๒๕๕๐ ). “กำรพัฒนำที่ยั่ งยืน”.  พิมพ์ครั้ งที่  ๖ , 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด. 
พิทยา ศรีโกตะเพ็ชร. (๒๕๔๕). “พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์: กรณีศึกษาเฉพาะกรณี   

การพัฒนาคนตาบอดในสงคมไทยปัจจุบัน”. วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรมหำบัณฑิต. 
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ. (๒๕๔๓). “พฤติกรรมมนุษย์กับกำรพัฒนำตน”. กรุงเทพมหานคร: อักษรา
พิพัฒน์. 

อนุวัต  กระสังข์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”. วำรสำร
บัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ . ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2560)  

Nigeo Felix A.. (1959). Public Personal Administration New York: Henry Holt and 
Company. 

 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐226



227วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
 

 
 

ศศิภา  พ่ึงเนียม 
บทคัดย่อ 

   จรรยาบรรณเป็นข้อก าหนดเชิงปรัชญา และอุดมการณ์ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก 
จรรยาบรรณมีความหมายลึกล  า และกว้างไกลซึ่งเริ่มจากคุณค่าของตัวตน หรือค่านิยมของเราต่อตัว
เรา ต่อหน่วยงาน ต่อส่วนรวม ต่อสังคมนี เป็นจุดเริ่มต้นของจรรยาบรรณ เพราะว่าคุณค่า หรือค่านิยม
จะไปก าหนดทัศนคติ และทัศนคติก็จะไปก าหนดพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้  จรรยาบรรณ 
มาจากค าภาษาอังกฤษว่า “Ethics” ซึ่งหมายถึงจริยธรรม หรือจริยศาสตร์ที่เป็นแขนงหนึ่งของ
ปรัชญาทางศีลธรรม หรือหมายถึงมาตรฐานความประพฤติทางวิชาชีพ และมาตรฐานทางศีลธรรม  
ส าหรับที่จะกล่าวในบทความนี จะเน้นจรรยาบรรณในประเด็นมาตรฐานความประพฤติทางวิชาชีพ
เท่านั น 
 

ABSTRACT 
 Ethics is a philosophical and ideological requirement. Code of Conduct has 
a deep meaning. And the distance that starts from the value of identity. Our values 
for ourselves, our society, are the starting point of our ethics. Because value Or 
values will go to determine the attitude. And the attitude is going to define the 
behavior as it appears. Ethics comes from the English word "Ethics", which means 
ethics. Or ethics that is a branch of moral philosophy. Or refers to the professional 
conduct standard. And moral standards In this article, we will focus on the Code of 
Conduct for Professional Ethics. 
 
๑. บทน ำ 
 สังคม และเศรษฐกิจได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปไกล มีการมุ่งเน้นการแข่งขันสร้างความมั่ง
คั่งด้านรายได้ หรือทางเศรษฐกิจจนมีผลกระทบต่อค่านิยมของคนในสังคมอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือใน
ปัจจุบันคนยึดถือค่านิยมความมั่งคั่งทางวัตถุมากกว่าจิตใจอันเป็นผลให้คนในสังคมมุ่งแสวงหาวัตถุ
มากกว่าการพัฒนาจิตใจท าให้วิถีชีวิต และค่านิยมที่ดีงามของคนในสังคมสูญหายไป ค่านิยมสร้าง
ความมั่งคั่งดังกล่าวได้ขยายวงกว้างเข้ามาในระบบข้าราชต ารวจ ซึ่งข้าราชการต ารวจบางส่วนได้ละทิ ง
ค่านิยมด้านจิตใจหันไปยึดถือค่านิยมทางวัตถุ พฤติกรรมของข้าราชการต ารวจดังกล่าวจึงเบี่ยงเบน

                                                 
 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ นครสวรรค์ 
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เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นขาดจิตส านึก และทัศนคติที่ในการปฏิบัติหน้าที่ การเอา -รัดเอา
เปรียบประชาชน ให้บริการโดยขาดน  าใจต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประชาชนผู้มารับบริการ
ไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็นต้น ซึ่งมีผลให้ประชาชนไม่เลื่อมใส ศรัทธา ในตัว
ข้าราชการต ารวจ ดังนั น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดย คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.)  จึง
ได้ก าหนดให้มีประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของต ารวจขึ นไว้เพ่ือไว้เป็นแนวทางประพฤติ 
ปฏิบัติตนของข้าราชการต ารวจให้มีความประพฤติดี ส านึกในหน้าที่ ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ น ๑ 
 
๒. ควำมหมำยของจรรยำบรรณ 
 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พุทธศักรำช ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เป็น
ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ นเพ่ือรักษา  และส่งเสริม
เกียรติ-คุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้” 
 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  “จรรยาบรรณ คือมาตรฐาน
แห่งความชอบธรรม และเกียรติฐานะของความเป็นข้าราชการ” ทั งนี เพราะจรรยาบรรณเป็นกติกา
ของสังคมที่ก าหนดขึ นไว้ให้ปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม ผู้ที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณย่อมแสดงออกถึงการมีวัฒนธรรมและคุณธรรมของผู้นั น จึงเป็นผู้มีเกียรติอันสมควรเชิด
ชยูกย่อง 
 ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ รองเลขาธิการ ก.พ. ได้อธิบายว่า จรรยาบรรณเป็นข้อก าหนดเชิง
ปรัชญา และอุดมการณ์ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก จรรยาบรรณมีความหมายลึกล  า และกว้างไกลซึ่ง
เริ่มจากคุณค่าของตัวตน หรือค่านิยมของเราต่อตัวเรา ต่อหน่วยงาน ต่อส่วนรวม ต่อสังคมนี เป็น
จุดเริ่มต้นของจรรยาบรรณ เพราะว่าคุณค่า หรือค่านิยมจะไปก าหนดทัศนคติ และทัศนคติก็จะไป
ก าหนดพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ 
 จรรยาบรรณ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า “Ethics” ซึ่งหมายถึงจริยธรรม หรือจริย-ศาสตร์
ที่เป็นแขนงหนึ่งของปรัชญาทางศีลธรรม หรือหมายถึงมาตรฐานความประพฤติทางวิชาชีพ และ
มาตรฐานทางศีลธรรม  ส าหรับที่จะกล่าวต่อไปนี จะเน้นจรรยาบรรณในประเด็นมาตรฐานความ
ประพฤติทางวิชาชีพ 
 
๓. ค ำที่มีควำมหมำยเชื่อมโยงถึงค ำว่ำจรรยำบรรณ 
 จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หลักเกณฑ์ หรือกฎ
ที่สังคมใช้ตัดสินว่าการกระท าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ควรปฏิบัติ และการกระท าใดเป็นสิ่งที่  ไม่ควร
ปฏิบัติ 

                                                 
                 ๑ แ ห ล่ ง อ อ น ไ ล น์ https://www.rmutsb.ac.th/rmutsbkm/document/good-
pratice/good_practice_๕๖/๑๒_๕๖.pdf (เข้าถึงข้อมูล ๒๒  สิงหาคม ๒๕๖๐) 
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 คุณธรรม (Virtue) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงาม และสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ถูกต้องและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักธรรมและค าสอนของศาสนา สามารถ
จ าแนกความถูกผิดได้ สามารถอบรมสั่งสอนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามมาตรฐานของพฤติกรรมที่ถูกต้อง มี
สติสัมปชัญญะ มีความรับผิดชอบชั่วดีตามท านองคลองธรรม มีอุปนิสัยความตั งใจ และเจตนาที่ดี
งาม 
 กฎหมาย (Law) หมายถึง กฎที่สถาบัน หรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ นหรือที่เกิดขึ น
จากจารีตประเพณีอันเป็นท่ียอมรับนับถือ เพ่ือใช้ในการบริหารประเทศเพ่ือให้บุคคลปฏิบัติตาม 
หรือเพ่ือก าหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล หรือระหว่างรัฐกับบุคคล 
 ศีลธรรม (Morals) ความประพฤติท่ีดีส าหรับบุคคลพึงปฏิบัติ 
 
ตำรำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงจรรยำบรรณกับกฎหมำย 

จรรยาบรรณ กฎหมาย 
๑.เป็นการควบคุมจากภายใน 
๒ .เ ป็ น ก า ร ส มั ค ร ใ จท า เ อ ง ด้ ว ย
จิตส านึก และความภาคคูมิใจในการ
กระท าท่ีถูกต้อง 
๓. เป็นอุดมคติท่ีสูงกว่ากฎหมาย 
๔. ไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
๕ .เป็นสิ่ งที่คิดขึ นเ พ่ือป้องกันการ
กระท าผิด 
 

๑. เป็นการควบคุมจากภายนอก 
๒. เป็นข้อบังคับของรัฐ 
๓. เป็นข้อบังคับขั นต่ าของสังคม 
๔ . เป็นสิ่งที่ต้องมี เจ้าหน้าที่
ด าเนินการ 
   ให้เป็นไปตามสภาพบังคับ 
๕ .เป็นสิ่ งที่คิดขึ นได้ภายหลังการ
กระท าความผิด 

     
 จากตารางเปรียบเทียบด้านบนจึงพอสรุปสาระส าคัญของค าว่าจรรยาบรรณได้ดังนี  
 ๑. เป็นประมวลความประพฤติที่ก าหนดขึ นไว้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นข้อเตือนใจ และ
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ข้าราชการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ๒. ก าหนดขึ นโดยมีเป้าหมายให้การปฏิบัติงานของข้าราชการมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 
และตัวข้าราชการมีคุณธรรม ไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะท าให้ภาพพจน์ของข้าราชการเป็น
ภาพพจน์ที่ดีในสายตาของบุคคลทั่วไป 
 ๓. อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ทั งนี ในอดีตจรรยาบรรณของข้าราชการมี
ปรากฏในรูปของนโยบายรัฐบาล แต่ในในปัจจุบันได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง พ.ร.บ. ต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๕ วินัย และการรักษาวินัย มาตรา ๗๗ ได้ก าหนดไว้ว่า “ข้าราชการ
ต ารวจต้องถือ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณ
ของต ารวจตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. และต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี โดยเคร่งครัด”   
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โดยสรุปจรรยาบรรณ๒ เป็นเครื่องช่วยให้เราพิจารณาได้ว่าอะไรถูก อะไรผิด เป็นเครื่องช่วยตอบ
ค าถามให้กับตัวเราว่า เราควรจะท าอย่างไร เป็นเครื่องบ่งชี ว่าคุณค่า หรือค่านิยมที่แท้จริงของเราเป็น
อย่างไร และเราแสดงออกอย่างไร ในการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 
 
๔. ที่มำของจรรยำบรรณ 
 ท่ีมาของประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการนั น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑๓ จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  มาตรา ๒๗๙ บัญญัติไว้ว่า “มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนด
ขึ น 
 มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไก และระบบในการด าเนินงาน เพ่ือให้
การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งก าหนดขั นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระท า 
 การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการ
กระท าผิดวินัย ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระท า
ผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ 
โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 
 การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั งบุคคลใด เข้าสู่ต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การใช้อ านาจรัฐ รวมทั งการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคล
นั น จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม และค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย”
และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว จรรยาบรรณยังมีที่มาดังต่อไปนี  
 ๑. จรรยาบรรณท่ีได้จากอิทธิพลของพระพุทธศาสนา คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
และการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมมีความผูกพันกับแนวทางค าสอนของพระ
พุทธองค์ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภก ดังนั นคนไทยซึ่งมีพระมหากษัตริย์อัน
เป็นศูนย์รวมของคนในชาตินับถือพุทธศาสนา และข้าราชการต ารวจก็ได้น าเอาหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตนตลอดมา  จรรยาบรรณ
ประเภทนี ที่เรารู้จักกันมากคือ ทศพิธราชธรรม ซึ่งทศพิธราชธรรมไม่เพียงแต่เป็นธรรมของพระราชา
เท่านั น แต่เป็นหลักธรรมที่ข้าราชการควรปฏิบัติตามด้วย ซึ่งมี ๑๐ ประการ คือ๓  
 ๑.๑ ทาน การให้ การสละทรัพย์ สิ่งของเพ่ือสงเคราะห์ผู้อ่ืนที่ได้รับความเดือดร้อน 

                                                 
๒ https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-instituteZ( เข้าถึงข้อมูล ๑๒ มิ.ย.

๒๕๖๐) 
   ๓ ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖. 
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 ๑.๒ ศีล คือความประพฤติดีงามเรียบร้อยตามกฎหมาย จารีตประเพณี 
 ๑.๓ ปริจาคะ การบริจาค การให้ การสละความสุขของตนเพ่ือส่วนรวม 
 ๑.๔ อาชวะ ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ มี ๖ ประการ คือ ตรงต่อบุคคล ตรงต่อเวลา ตรงต่อ
วาจา ตรงต่อหน้าที่ ตรงต่อความดี และตรงต่อตนเอง  
 ๑.๕ มัทวะ ความอ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง ดูหมิ่นผู้อ่ืนด้วยอ านาจมานะ เพราะชาติ เพราะ
โคตร เพราะยศ เพราะทรัพย์ มีกิริยาสง่างามที่เกิดจากความสุภาพนิ่มนวล มีสัมมาคาระ 
 ๑.๖ ตบะ ความพากเพียร รู้เท่าทันตัณหา ระงับยับยั งชั่งใจ ไม่หลงใหลและหมกมุ่นอยู่ใน
ความสุขสบาย ความส าราญ ความปรนเปรอ 
 ๑.๗ อักโกธะ ความไม่โกรธ  ไม่มุ่งร้ายผู้อ่ืน ไม่ลุแก่อ านาจความโกรธจนเป็นเหตุให้การ
วินิจฉัยความผิดพลาดจากหลักธรรม ไม่หลงระเริงในอ านาจ มีเมตตาประจ าใจ 
 ๑.๘ อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนให้ล าบาก ไม่ก่อทุกข์ยากให้แก่ชีวิตผู้อ่ืน ไม่ท าร้าย 
และรังแกชีวิตผู้อ่ืนเพ่ือความบันเทิงใจของตน ไม่บีบคั นกดข่ี ข่มเหงเพราะความอาฆาต และเกลียดชัง
ด้วยการล าเอียงด้วยอคติ ๔ คือ ฉันทาคติ ล าเอียงเพราะรัก โทสาคติ ล าเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ 
ล าเอียงเพราะกลัวภัย และโมหาคติ ล าเอียงเพราะเขลา 
 ๑.๙ ขันติ ความอดทน อดกลั น อดทนต่อความตรากตร า ไม่ท้อถอยต่อความยากล าบาก 
ค ากระทบกระเทียบเสียดสี ถากถาง เป็นต้น 
 ๑.๑๐ อวิโรธะ ความหนักแน่น เป็นกลางไม่เอนเอียงด้วยลาภสักการะ อารมณ์ดี อารมณ์
ร้าย มีความเที่ยงธรรม ยุติธรรมตามแบบแผนการปกครอง และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 ๒. หลักราชการพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “หลักราชการ” ไว้ซึ่งมีอยู่ ๑๐ ประการพอสรุปได้ว่า การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการจะอาศัยวิชาความรู้อย่างเดียวยังไม่พอจะต้องมีคุณวิเศษอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ซึ่ง
ได้แก่ความสามารถ ความเพียร ความไหวพริบ ความรู้เท่าถึงการณ์ ความซื่อตรงต่อหน้าที่ และต่อคน
ทั่วไป ความรู้จักนิสัยคน ความรู้จักผ่อนผัน ความมีหลักฐาน และความจงรักภักดี โดยพระองค์ท่านได้
ทรงอธิบายในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างละเอียดทุกแง่มุม ซึ่งหลายเรื่องมีปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณของ
ต ารวจด้วยเช่น ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากค า หรือการซักถาม
ผู้กระท าความผิดผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ หรือ
บุคคลอ่ืน ข้าราชการต ารวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ต ารวจ รวมทั งใช้ปฏิภาณไหวพริบ และสติปัญญา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม  
เป็นต้น 
 ๓. พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ข้าราชการพลเรือนในวันข้าราชการพลเรือน และ
ในวันพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็นประจ าทุกปี ซึ่งพระบรม-
ราโชวาทดังกล่าวมีเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการต ารวจอยู่หลายประการซึ่ง
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้น้อมน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดประมวลจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของต ารวจเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่  
 ๔. นโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการก าหนด
นโยบายในส่วนที่เกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบัติตน และการท างานของข้าราชการไว้ซึ่งอาจออกเป็น
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนต่าง ๆ  
 ๕. จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน จรรยาบรรณของต ารวจได้แม่แบบมาจาก
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนแล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ้องทุกข์กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อ
ราชการอ่ืน ด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ หรือ
เสรีภาพตามกฎหมาย,  สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพ่ือให้เกิดความน่าเคารพย าเกรง ไม่
ใช้ถ้อยค า กริยา หรือท่าทางที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน, แสดงถึงการ
อุทิศตน และจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญ และมีสติปัญญา เป็นต้น 
 ๖. จรรยาบรรณเฉพาะวิชาชีพ ซึ่งจรรยาบรรณเฉพาะวิชาชีพมีมากตามแต่ละวิชาชีพซึ่งได้
ก าหนดขึ นเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานนะของสมาชิก เช่น จรรยาบรรณแพทย์
จรรยาบรรณครู ซึ่งในที่นี จะกล่าวถึงจรรยาบรรณของข้าราชการต ารวจ 
 โดยที่จรรยาบรรณเป็นข้อก าหนดว่าด้วยแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของบุคคลที่
ประกอบอาชีพอย่างเดียวกัน เช่น แพทย์ วิศวกร ครู และต ารวจ เป็นต้น และโดยที่การรับราชการ
เป็นอาชีพอย่างหนึ่ง ดังนั น จึงต้องมีจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นเครื่องมือในการก าหนด
แนวทางประพฤติปฏิบัติของผู้ประกอบอาชีพราชการ เพ่ือให้ข้าราชการตระหนักในศักดิ์ศรี และ
ชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของตน มีจิตส านึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้เป็นที่เชื่อถือ และ
ศรัทธาของบุคคลทั่วไป 
 
๕.จรรยำบรรณกลำง 
 จรรยาบรรณกลาง๔ หมายถึงกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ และพนักงาน 
หรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ ซึ่งมีพื นฐานจากแนวความคิดที่ว่า บุคคลผู้เป็นข้าราชการ  พนักงาน หรือ
ลูกจ้างอ่ืนของรัฐพึงประพฤติ ปฏิบัติ หรือรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สถาบันองค์กรวิชาชีพ หรือ
สังคมอย่างไรบ้าง ควรมีคุณลักษณะที่จ าเป็นในการประพฤติปฏิบัติอย่างไร 
 จากการระดมความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดท าจรรยาวิชาชีพ สามารถสรุปแนวทาง
ในเรื่องนี ออกมาได้ว่าข้าราชการ และพนักงาน หรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐพึงมีหน้าที่ต่อสถาบัน และ

                                                 
            ๔  แหล่งออนไลน์ที่มา : http://www.okkbkk.net/index.php?mo=3&art=589412(๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๐) 
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องค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นแกนหลักในการปฏิบัติหน้าที่ และการด าเนินชีวิตอย่างน้อย ๙ ประการ ซึ่ง
ก าหนดออกมาเป็นจรรยาบรรณกลางได้ดังนี  
 ๕.๑  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม 
 ๑) พึงเป็นผู้มีความส านึกในความเป็นไทย และนิยมไทย โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างใน
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั งการใช้ของที่ผลิตในประเทศไทย 
 ๒)  พึงเทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
 ๓) พึงเป็นผู้มีวัฒนธรรม และศีลธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ และไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา
อ่ืน  
 ๔) พึงรักษาประโยชน์ของชาติ 
 ๕) พึงเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ได้ ไม่เข้าข้างคนผิด เป็นคนซื่อตรงทั งต่อหน้า และ
ลับหลัง 
 ๖) พึงประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ เพ่ือให้อนุชนได้สืบทอดต่อไป 
 ๕.๒ ระบอบประชาธิปไตย 
 ๑ ) พึงเลื่อมใสศรัทธา และรักษาไว้ซึ่ งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ๒) พึงยึดถือคุณค่าประชาธิปไตย มีน  าใจ ประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน และท างาน
ร่วมกันตามอุดมการณ์ และรูปแบบของประชาธิปไตยด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเสมอภาค ไม่ใช้
อภิสิทธิ์ ปฏิบัติงานตามขั นตอนด้วยความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ รวมทั งการไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
และในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๓) ไม่พึงอ้างประชาธิปไตยเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง 
 ๕.๓ รัฐธรรมนูญ 
 ๑) พึงศรัทธา ปกป้อง คุ้มครอง ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบจากช่องว่างของ
รัฐธรรมนูญ รวมตลอดทั งปฏิบัติหน้าที่ และใช้สิทธิเสรีภาพตามตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 ๒) พึงส่งเสริมประชาชนชาวไทยให้มีความเลื่อมใสในระบอบการปกครองของประเทศไทย 
 ๓) พึงน าความในรัฐธรรมนูญไปด าเนินการให้บังเกิดผลดีต่อประเทศ และความผาสุกของ
ประชาชน 
 ๔) พึงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลโดยค านึงถึงความเจริญมั่นคงของบ้านเมือง ความผาสุก และความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 ๕.๔ กฎหมาย 
 ๑) พึงเคารพกฎหมายของบ้านเมือง และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการ
กระท าทีส่่อไปในทางละเมิดกฎหมาย หรือมาตรฐานทางจรรยาบรรณ 
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 ๒) พึงตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ๓) พึงปฏิบัติตนในทางที่ชอบ และซื่อสัตย์ สุจริต ตามกระบวนการของกฎหมาย 
โดยเฉพาะไม่ประพฤติปฏิบัติ หรือส่งเสริมให้เกิดการทุจริต 
 ๔) พึงถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะร่วมมือกันป้องกัน ป้องปราม ทักท้วง ทัด
ทาน และเปิดเผยการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 ๕) พึงเสนอแนะ ปรับปรุง พัฒนา และใช้กฎหมายเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 ๖) พึงถือเป็นหน้าที่ที่จะแจ้งให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องทราบถึงสิทธิ หน้าที่ และขั นตอนตาม
กฎหมาย ตลอดจนเหตุผล และผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๗) พึงส่งเสริม ดูแล ปกป้อง และคุ้มครองผู้ปฏิบัติตามกฎหมายตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ และผู้เปิดเผยการทุจริต และประพฤติมีชอบ 
 ๘) พึงสนับสนุน ส่งเสริมการรักษากฎหมายให้เป็นไปโดยยุติธรรม สม่ าเสมอ และถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรม 
 ๙) พึงถือเป็นหน้าที่ในการช าระภาษีด้วยความถูกต้อง 
 ๕.๕ ปทัสถาน และวัฒนธรรมขององค์กร 
 ๑) พึงส่งเสริม เคารพ รักษาศักดิ์ศรี และปฏิบัติตามปทัสถาน และวัฒนธรรมขององค์กร
โดยเคร่งครัด 
 ๒) พึงปฏิบัติตนในทางที่ชอบธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีต่อองค์กร 
 ๓) พึงยึดถือความจริง และความถูกต้องในสิ่งที่พู เขียน และกระท า เพื่อความเจริญมั่นคง
ขององค์กร 
 ๔) พึงยึดมั่นในหน้าที่ และพันธะที่มีต่อองค์กรโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
 ๕) พึงเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และความถูกต้องในองค์กร 
 ๖) พึงรักษา ส่งเสริม และสืบสานเกียรติภูมิ และคุณงามความดีขององค์การ และไม่
กระท าการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
 ๗) พึงถือเป็นหน้าที่ในการป้องกัน ป้องปราม ทักท้วง ทัดทาน และเปิดเผยการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในองค์กร 
 ๘) พึงประหยัด และใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างถูกต้อง และคุ้มค่า 
 ๙) พึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 
 ๑๐) พึงยกย่องผู้ที่ประพฤติ ปฏิบัติตามกรอบแห่งวินัย และจรรยาบรรณ และผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร 
 ๑๑) พึงสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานในองค์กรให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
 ๑๒) พึงรักษาความสามัคคีในองค์กร 
 ๕.๖ วิชาชีพ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑) พึงซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน 
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 ๒) พึงปฏิบัติงานโดยไม่ขัดต่อหลักวิชา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันตลอดจน
ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๓) พึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่ง และผลที่ศึกษาวิจัย และต่อพันธกรณีกับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัย และพึงปฏิบัติตนในทางที่ชอบธรรมต่อผู้รับบริการเพ่ือนร่วมอาชีพ และมหาชน
ส่วนรวม 
 ๔) พึงปฏิบัติตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่บนพื นฐานของ
คุณธรรม มีความยุติธรรม มีใจเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติด้วยอคติ ไม่น าความรู้สึกท่ีเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนไปปะปนกับการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๕) พึงรักษาความลับในงานที่รับผิดชอบ 
 ๖) พึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างของอนุชนในวิชาชีพเดียวกัน 
 ๗) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน อดกลั น และเป็นระเบียบเรียบร้อย ติดตามผลงานจน
แล้วเสร็จ 
 ๘) พึงสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๙) พึงใช้วิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 ๑๐) พึงพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๑๑) พึงหาวิธีป้องกัน แก้ไข ขจัดความขัดแย้ง และแสวงหาทางออกที่เหมาะสมเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑๒) ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน และถือเป็นหน้าที่ในการ
ป้องกัน ป้องปราม ทักท้วง ทัดทาน และเปิดเผยการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 ๑๓) พึงประพฤติตนให้ถูกต้องตามศีลธรรม ท านองคลองธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๑๔) ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดย
เสน่หา 
 ๑๕) พึงละเว้นการด าเนินธุรกิจ หรือกิจการที่อาจอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนให้คุณให้โทษ
ในกิจการที่เกี่ยวกับหน้าที่นั น 
 ๑๖) พึงมีความกล้าหาญที่จะปฏิเสธความไม่ถูกต้อง ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของกรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
 ๑๗) พึงละเว้นการลอกเลียน หรืออ้างเอาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ประโยชน์โดยไม่ให้เกียรติ
แก่เจ้าของผลงาน 
 ๑๘) พึงด ารงรักษา ส่งเสริม และสืบสานชื่อเสียง เกียรติคุณ และศักดิ์ศรีของวิชาชีพ 
 ๑๙) พึงศึกษาหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า มีทัศนคติสร้างสรรค์ ทันต่อ
เหตุการณ์ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพอยู่เสมอ 
 ๒๐) พึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อวิชาชีพของตน 
 ๒๑) พึงส่งเสริมให้มีความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา และความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน 
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 ๒๒) พึงให้บริการประชาชนด้วยความยุติธรรม รวดเร็ว มีน  าใจ และสุภาพเรียบร้อย 
 ๒๓) พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งปกป้องสิทธิของประชาชน 
 ๒๔) พึงสนับสนุนกิจกรรม และสวัสดิการของชุมชนที่เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ หรืองานในหน้าที่ 
 ๒๕) พึงรักษาค ามั่นสัญญา ไม่รับปากเพียงให้พ้นตัวโดยไม่สนใจว่าจะท าได้ตามที่รับปาก
หรือไม ่ 
 ๒๖) พึงอุทิศเวลาให้กับงาน 
 ๕.๗  ครอบครัว และเพ่ือน 
 ๑) พึงตระหนักในความส าคัญ และเคารพศักดิ์ศรีของสถาบันครอบครัว ไม่ประพฤติเสื่อม
เสียในทางเพศ และศลีธรรม 
 ๒) ไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน และบุคคลใกล้ชิดอาศัย
อ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๓) พึงช่วยเหลือเกื อกูลเพ่ือนร่วมงานในทางที่ชอบ รวมทั งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคี และร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ๔) พึงมีความปรารถนาดี และความจริงใจในการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
ด้วยความสุภาพ มีน  าใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
 ๕) พึงเป็นแบบอย่าง และปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัว 
 ๕.๘  ประโยชน์สาธารณะ ชุมชน และสังคม 
 ๑) พึงช่วยเหลือ และวางตัวให้เป็นที่เชื่อถือ และประพฤติจนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ๒) พึงประพฤติตนให้เหมาะสม และถูกต้องตามท านองคลองธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของสังคมไทยในฐานะเป็นพลเมืองดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 
 ๓) พึงยกย่อง ส่งเสริม สนับสนุน ปกป้อง คุ้มครองคนดีของสังคม และไม่ส่งเสริมคนไม่ดี
ให้มีอ านาจ 
 ๔) พึงถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ 
ขวนขวาย และอาสาในการให้บริการแก่ชุมชน และสังคมโดยเฉพาะในยามวิกฤติ 
 ๕) พึงให้ข่าวสารข้อมูล และค าแนะน าแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเสมอ-ภาค 
 ๖) พึงกระท าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และสังคม 
 ๕.๙  มวลมนุษยชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๑) พึงเป็นผู้มีคุณธรรม ตระหนักในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาคของบุคคล และพึงละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติ 
 ๒) พึงละเว้นการน า หรือยอมให้ผู้อ่ืนน าผลงานทางวิชาการไปใช้ในทางทุจริต หรือเป็นภัย
ต่อมวลมนุษยชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๓) พึงมีน  าใจต่อมวลมนุษย์ เมตตาต่อสรรพสัตว์ อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ๔) พึงท างาน และสร้างสรรค์ประโยชน์เพ่ือความเจริญงอกงามของสภาพแวดล้อม 



237วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
 

 
 
 ๕) พึงส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
 ๖) พึงเป็นผู้น าในด้านความคิด และการกระท าในการอนุรักษ์ และพัฒนา ภูมิธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
๗. จรรยำบรรณขำ้รำชกำรพลเรือน 
 จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนนี  ต้องศึกษาโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๕) 
และมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ที่ได้ออกข้อบังคับ 
ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้ดังต่อไปนี ๕ 
 ๑.จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 จรรยาบรรณต่อตนเอง จุดมุ่งหมายอยู่ที่ตัวข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ท างานเพ่ือน าความสุข ความเจริญให้กับประชาชน และประเทศชาติ ข้าราชการจึง
เป็นผู้ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี จึงต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีของการเป็น
ข้าราชการโดยยึดหลักสร้างความเชื่อถือศรัทธา คือให้บุคคลทั่วไปมีความเชื่อถือ ศรัทธาในตัว
ข้าราชการ ซึ่งมี ๓ ข้อ คือ  
 ข้อ ๑  ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการ
เป็นข้าราชการ  
 ข้อ ๒  ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  
และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้  ก็พึงปฏิบัติตาม
จรรยาวิชาชีพนั นด้วย  
 ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
จริยธรรม  รวมทั งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ น  
 ๒.จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน   
 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ตั งแต่ส่วนย่อยจนถึงส่วนใหญ่โดยมีจุดมุ่งหมายให้หน่วยงาน
ดังกล่าวสามารถตั งมั่นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการซึ่งเป็นกลไกของหน่วยงานนั นจึงต้องยึด
หลักประโยชน์ราชการ ด้วยการประพฤติตนในทางที่จะช่วยกันท าให้หน่วยงานของตนสามารถตั งมั่น
อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมี ๔ ข้อ คือ 
 ข้อ ๔  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาคและ
ปราศจากอคต ิ

                                                 
    ๕  แหล่งออนไลน์ ที่มา http://www.ocsc.go.th/ ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.๒๕๓๗. (เข้าถึง ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๐) 
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 ข้อ ๕  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการ อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
 ข้อ ๖  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
 ข้อ ๗  ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง  
 ๓. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
 จรรยาบรรณกลุ่มนี  จุดมุ่งหมายอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานทั ง ๓ ฝ่าย คือผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานในอันที่จะให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด 
ไม่ขัดแย้ง มีบรรยากาศการท างานที่ดี โดยยึดหลักมนุษยสัมพันธ์ โดยได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ ๕ 
ข้อ ดังนี   
 ข้อ ๘  ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวมทั งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย  
 ข้อ ๙  ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั งใน
ด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา  ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลอง-
ธรรม  
 ข้อ ๑๐  ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั งส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม  
 ข้อ ๑๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มี
น  าใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี  
 ข้อ ๑๒  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  
 ๔. จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม 
 จรรยาบรรณกลุ่มนี  จุดมุ่งหมายอยู่ที่ประชาชนผู้รับบริการโดยมุ่งหมายที่จะให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ และบังเกิดความพึงพอใจในการบริการของรัฐ ข้าราชการผู้ให้บริการจึง
ตองยึดหลักการให้บริการ ซึ่งก าหนดไว้ ๓ ข้อ คือ 
 ข้อ ๑๓  ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย
ความเป็นธรรม  เอื อเฟ้ือ มีน  าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี แจงเหตุผล หรือแนะน าให้ติดต่อยัง
หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั น ๆ ต่อไป  
 ข้อ ๑๔ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป  
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 ข้อ ๑๕ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั น  หากได้รับไว้แล้ว และทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับ
ไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย  ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 
๘.สรุปท้ำย 
 โดยที่ ข้ า ราชการพลเรื อนมีหน้ าที่ และความรั บผิดชอบส าคัญในการ พัฒนา
ประเทศ  รวมทั งการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่าย ฉะนั น   เพ่ือให้
ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติดี ส านึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ น จึงสมควรให้มีข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วย
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้เป็นประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ
ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ  เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่
เลื่อมใส ศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป 
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สังเวียน อันตระโลก 
วัลลภ  ทองห่อ 

บทคัดย่อ 
 งานสารบรรณส่วนใหญ่ก็คือการท างานด้านเอกสาร ผู้ที่จะท างานสารบรรณต้องมีความรู้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘  ซึ่งก าหนด  ไว้ว่า งานสารบรรณ  หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่
การจัดท า  การรับ  การส่ง การเก็บรักษา การยืม  จนถึงการท าลาย  แต่ในทางปฏิบัติการ
บริหารงานเอกสาร หรือกระบวนการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง 
พิมพ์ จดจ า ท าส าเนา  ส่งหรือสื่อข้อความ  การรับ การบันทึก จดรายงานการประชุม  สรุปย่อเรื่อง  
เสนอ การส่ังการ ตอบโต้ ท ารหัส เก็บเอกสาร การค้นหา การติดตามและการท าลาย รวมถึงการ
ประสานงานภายในหน่วยและภายนอกหน่วยงาน จะเห็นได้ว่าหน่วยงานราชการจะให้ความส าคัญ
กับงานสารบรรณ เพราะงานสารบรรณเป็นเครื่องในการบริหารเอกสาร การจัดท าหนังสือติดต่อท า
ความเข้าใจกัน เป็นแหล่งรวมหลักฐานข้อมูล สามารถค้นคว้าอ้างอิง ประกอบการตัดสินใจ ในการ
วางแผน การสั่งการของผู้บริหาร และเสมือนเป็นเครื่องเตือนความจ าของหน่วยงาน  
ค ำส ำคัญ : งานสารบรรณ, หัวใจของฝ่ายอ านวยการ 
 

ABSTRACT 
   Most correspondence is document work. For those who work in the 
journal, the knowledge and knowledge of the Office of the Prime Minister on the 
Official Journalism Act BE 2526 (1983) and the Amended Document (No. 2) BE 2548 
(2005). Document From the preparation, receipt, delivery, storage, borrowing to 
destruction. But in practice, document management. Or document management 
process, starting with thinking, reading, drafting, memorizing, copying, sending or 
receiving messages, receiving notes, taking minutes, summaries, presentations, 
countermeasures, coding, search, tracking, and destruction. Including internal and 
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external coordination. It will be seen that government agencies will focus on 
journalism. The documentary is a document management. Make a contact book to 
understand each other. A source of evidence. Can be researched. Decision-making 
in executive order planning. And as a reminder of the unit. 
Keyword: Documentation: Director's Heart 
 
๑.บทน ำ 
 งานสารบรรณ เป็นหัวใจของระบบการบริหารในการขับเคลื่อนของหน่วยงาน และเป็น
หัวใจของฝ่ายอ านวยการด้วย บุคลากรที่จะท างานสารบรรณในหน่วยงานราชการ ต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ นอกจากนี้มีระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๒ 
ได้กล่าวถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารชั้นความลับ  ของหนังสือ ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาประกอบใช้ในการปฏิบัติงาน  
 ผู้เขียนในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับ
การจัดท าหนังสือ การรับส่งหนังสือ การเก็บรักษาหนังสือ การท าลายหนังสือ พบปัญหาความไม่
เข้าใจ ไม่ยึดระเบียบ ท าตามแบบรุ่นพ่ี คิดว่าถูกต้อง  จึงมีจิตที่จะสื่อสารให้ผู้อ่านได้เห็นความส าคัญ
ของงานสารบรรณซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานอ านวยการ และผู้ปฏิบัติงานสารบรรณจะต้องยึด
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ น าไปปฏิบัติงาน เพ่ือจะท างานให้มีความถูกต้อง เป็นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในผลงาน สุดท้าย
ความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งก็ตามมาในที่สุด 
 
๒.ควำมหมำยของงำนสำรบรรณ  
 งำนสำรบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การ
รับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย แต่ความหมายในทางปฏิบัติการบริหารงาน
เอกสาร หรือกระบวนการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ า 
ท าส าเนา  ส่งหรือสื่อข้อความ  การรับ การบนัทึก  จดรายงานการประชุม  สรุปย่อเรื่อง  เสนอ การ
สั่งการ ตอบโต้ ท ารหัส เก็บเอกสาร การค้นหา การติดตามและการท าลาย  
 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ หนังสือผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
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๓.ควำมส ำคัญงำนสำรบรรณ 
 งานสารบรรณมีความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอ านวยการและผู้บริหารองค์กร คือ 
 ๑.เป็นเครื่องมือในการบริหารเอกสาร หรือหนังสือที่จัดท าขึ้นเป็นหนังสือในการติดต่อท า
ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน หน่วยงานกับบุคคล และบุคคลกับบุคคล 
 ๒.เป็นแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การวางแผนการวินิจฉัย การสั่งการของผู้บริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าคัญต่อระบบงาน 
 ๓.เป็นแหล่งรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรไว้เป็นบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๔.เพ่ือค้นคว้า อ้างอิง เพ่ือสานต่อ หรือเท้าความเรื่องเดิม 
 ๕.เป็นเสมือนเครื่องเตือนความจ าของหน่วยงาน เป็นหลักฐานการอ้างอิง มีคุณค่าใน
การศึกษา ค้นคว้า 
 
๔.ประโยชน์งำนสำรบรรณ 
 ๑.ท าให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือของทางราชการเป็นระบบและมีมาตรฐานในการ
ท างานเหมือนกัน 
 ๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างาน 
 ๓.ท าให้ประหยัดเวลา แรงงานและประหยัดเงินงบประมาณ และมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 ๔.ท าให้เกิดความต่อเนื่องในการท างาน 
 ๕.ท าให้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
 
 ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำนสำรบรรณ  
 ๑.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๒.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๒ (ความปลอดภัยเอกสาร) 
 ๓.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
 ๔.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๕.ระเบียบไม่เก่ียวกับคดีลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณต ารวจ 
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แผนภำพแสดงวงจรของงำนสำรบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มำ: สังเวียน  อันตระโลก ๒๕๖๐ 

 งานสารบรรณเป็นกระบวนการบริหารงานเอกสารตามวงจรดังกล่าว ในทางปฏิบัติมี
หลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคิดว่าจะท าอะไร ท าท่ีไหน ท าอย่างไร ท าท าไม ใครเป็นคนท า เมื่อคิดได้
แล้วก็ต้องศึกษาค้นคว้า โดยการอ่านให้เข้าใจในงานที่จะท า จดจ า น ามา ร่างหนังสือ หรือแต่งเติม 
หรือเขียนตามความเข้าใจที่ได้ศึกษามา แล้วท าการทบทวนงานที่ร่างว่ามีความถูกต้องชัดเจนหรือไม่ 
ก็ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือ ซึ่งการจัดท าเป็นหนังสือถือว่าเป็นหลักฐานของทางราชการ การพิมพ์
หนังสือราชการต้องมีส าเนา เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนต้นฉบับส่ง
ให้แก่ผู้รับ เพื่อเป็นการสื่อสารข้อความให้ผู้รับได้รับทราบข้อความ หรืออาจมีการโต้ตอบหนังสือกัน 
โดยผู้รับจะต้องลงรับหนังสือราชการและลงบันทึกในทะเบียนหนังสือรับ เลขที่เท่าใด เมื่อวันเดือนปี
ใด เรื่องอะไร ใครส่งมา และหลักฐานที่ทุกหน่วยงานต้องจัดเป็นหลักฐานคือการจดบันทึกรายงาน
การประชุม มีการสรุป ย่อเรื่อง แล้วแต่ประธานในที่ประชุมจะสั่งการว่าจดรายงานการประชุมแบบ
ใด แล้วท าการเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการในบันทึกนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบใน     สั่ง
การ ก็ต้องมีการจัดเก็บเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐาน โดยการจัดท ารหัสแฟ้มเพ่ือสะดวกในการค้นหา  
การติดตามเร่ืองเมื่อต้องการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานเอกสารมานานเป็น ๑๐ ปี ๒๐ ปี 
เอกสารที่ไม่จ าเป็นก็ต้องท าลาย เพ่ือมิให้งานล้นส านักงาน แต่อย่างไรก็ตาม การประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและนอกหน่วยก็เป็นงานสารบรรณท้ังสิ้น  ซึ่งก็ถือว่าเป็นวงจรที่ครบรอบงานสาร
บรรณดังกล่าว 
 
๕.ปัญหำและแนวทำงปฏิบัติงำนสำรบรรณ 
 ๑.การจัดท าหนังสือโต้ตอบ การส่งตัวข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะต้องจัดท าหนังสือภายใน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ แต่
ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณจัดท าหนังสือภายนอก และใช้กระดาษตราครุฑ ซึ่งผิดรูปแบบหนังสือราชการ
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งระเบียบก าหนดไว้ ดังนี้ 

วงจร 
งำนสำรบรรณ 

๑.กำรจัดท ำหนังสือ 
 

๒.กำรรับหนังสือ 
 

๓.กำรส่งหนังสือ 
 

๔.กำรเก็บหนังสือ 
 

๕.กำรยืม 
 

๖.กำรท ำลำย 
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 หนังสือภำยนอก  คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็น
หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือ ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือ มี
ถึงบุคคลภายนอก 
 ข้อสังเกตหนังสือภายนอก มีดังนี้ ๑)เป็นหนังสือที่เป็นแบบพิธี ๒)ใช้กระดาษตราครุฑ      
๓)เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ เช่น ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก     
มีหนังสือถึงศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ๔)ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใด
ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ เช่น ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ มีหนังสือถึง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ๕)ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก เช่น ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร
ภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์มีหนังสือถึงนายเกรียงไกร  อันตระโลก 
 หนังสือภำยใน  คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก    เป็น
หนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
 ข้อสังเกต หนังสือภายใน มีดังนี้ ๑)หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ
ภายนอก ๒)ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ๓)เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือ
จังหวัดเดียวกัน  เช่น กรมธนารักษ์ มีหนังสือถึง กรมบัญชีกลาง หรือ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์มีหนังสือถึง ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (อยู่ในกระทรวงเดียวกัน) หรือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีหนังสือถึง ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่
ในจังหวัดเดียวกัน) ก็กระท าได้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  
แต่ถ้าศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์จะมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จะกระท ามิได้เนื่องจาก ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะ
ที่ ๕๔  ว่าด้วยงานสารบรรณ ที่เรียกกันว่างานสารบรรณต ารวจ ซึ่งก าหนดว่า หนังสือราชการ
ภายในที่ใช้หรือติดต่อกันภายในหน่วยงานส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๕๔ คือ ชื่อส่วนราชการ วัน เดือน ปี และข้อความ
ในหนังสือก าหนดไว้ให้ใช้ ค าย่ออย่างไร ก็ให้ใช้ ค าย่อตามนั้น ดังนั้น การจัดท าบันทึกข้อความของ
หน่วยงานต ารวจ จะต้องใช้ค าย่อ เช่น ค าย่อหน่วยงานต ารวจ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ เป็น 
ศฝร.ภ.๖ จึงมีผลที่ว่าถ้าศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จะท าหนังสือไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จะต้องท าหนังสือภายนอกเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเดียวกันตามที่กล่าวข้างต้น  
ถ้าจะท าหนังสือเป็นบันทึกข้อความ เป็นหนังสือภายในก็กระท าได้ แต่งานสารบรรณต ารวจ
ก าหนดให้ การจัดท าหนังสือโดยใช้กระดาษบันทึกข้อความจะต้องใช้ค าย่อ ก็เกรงว่าบุคคลภายนอก
ซึ่งมิใช่ข้าราชการต ารวจหรือหน่วยงานต ารวจ  จะไม่เข้าใจในค าย่อของหน่วยงานต ารวจจะต้อง  
จัดท าหนังสือภายนอก ดังนั้น ถ้ามีการส่งตัวข้าราชการต ารวจเข้าอบรมภายในหน่วยงานส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ จะต้องจัดท าหนังสือภายใน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
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 ๒.การพิมพ์เนื้อความในหนังสือมักพิมพ์ผิดบ่อย ๆ เช่น กฎหมาย ปฏิบัติ ปรากฏ นิเทศ 
สัมมนา สังเกตการณ์ อนุญาต กระตือรือร้น กะทันหัน กะทัดรัด ค านวณ ชะลอ เซนติเมตร เซ็นชื่อ 
ลายเซ็น ศีรษะ ฉะนั้น นะคะ รสชาติ ทยอย ทะนุถนอม เว็บไซต์ เฟชบุ๊ก ไอศกรีม คลินิก เป็นต้น 
 ๓.การรับหนังสือมีความล่าช้า ไม่ระบุตัวผู้มีหน้าที่รับหนังสือให้ชัดเจน เอกสารที่มีชั้น
ความเร็วไม่ได้รับการด าเนินงานตามล าดับชั้นความเร็ว เส้นทางเดินเอกสารวกวน เอกสารมีปริมาณ
มาก ในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณจะต้องปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ด้วย อีกทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือจ่าหน้าซองระบุชื่อผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงาน
สารบรรณเปิดซอง  นั่นก็หมายความว่าเปิดซองจดหมายซึ่งเป็นจดหมายส่วนตัว หรือเอกสารท่ีเป็น
ความลับ ผู้ปฏิบัติงานเปิดซอง โดยมิได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารชั้นลับนั้น ๆ  
 กำรรับหนังสือ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน        
สารบรรณกลาง ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ 
 ข้อสังเกตการรับหนังสือราชการ เป็นวิธีการและล าดับขั้นตอนการรับหนังสือเข้ามาจาก
ภายนอก เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลางจะต้องตรวจสอบว่าหนังสือส่งถูกหน่วยงานของตนเอง
หรอืไม่ การ จ่าหน้าซองเป็นชื่อบุคคล หรือลงต าแหน่ง ถ้าลงต าแหน่งสามารถเปิดซองลงรับหนังสือ
ได้ ถ้าเป็นชื่อบุคคลห้ามเปิดซองจดหมาย และพิจารณาดูว่าเป็นหนังสือชั้นความลับหรือไม่ ถ้าเป็น
หนังสือชั้นความลับ ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าถึงชั้นความลับ ลงทะเบียนในทะเบียน
เอกสารลับ หรือมีชั้นความเร็ว เรียงล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ เพ่ือด าเนิน
ก่อนหลังและให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือ เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน แล้วจึง
ด าเนินการลงทะเบียนรับหนังสือ   
 ๔.การส่งหนังสือผิดหน่วยงาน เรื่องที่ส่งสลับหน่วยงาน หนังสือส่งไม่ถึงผู้รับ เนื่องจาก
พิมพ์หน้าซองจดหมายไม่ชัดเจน ไม่ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง รวมถึงเอกสารที่จะส่งไป
ด้วยไม่ครบถ้วน ไม่ได้ลงวันที่ และไม่ได้ออกเลขที่หนังสือ ลืมเก็บส าเนาคู่ฉบับเข้าแฟ้ม การส่งไม่ได้
ปฏิบัติตามชั้นความเร็วของเอกสาร  
 กำรส่งหนังสือ คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้  
 ข้อสังเกตการส่งหนังสือที่ได้เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณคือ
เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ การลงวันที่ การออกเลขที่
หนังสือ หนังสือส่งถึงใคร ตรงกับหน้าซองจดหมายหรือไม่ ตรวจข้อความ ตลอดจนสิ่งที่ต้องส่งไป
ด้วยให้ครบถ้วน และจะต้องมีการลงทะเบียนส่งไว้เป็นหลักฐานก่อนด าเนินการส่งออกไปนอกหน่วย 
อาจจะส่งทางไปรษณีย์ หรือข้อความผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทหนังสือที่ไม่ส าคัญ ส่งได้โดย
วิธียึดติดแถบกาว พับ แทนการ บรรจุซอง หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติ หรือหนังสือที่มีชั้น
ความลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และก าหนด
ชั้นความเร็วของหนังสือ การจ่าหน้าซองจดหมายให้ระบุชื่อผู้รับและสถานที่อย่างชัดเจนตามที่
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การสื่อสารแห่งประเทศไทยก าหนด รวมถึงส าเนาต้องเก็บใส่แฟ้มเมื่อออกเลขที่หนังสือส่ง ส่วน
ส าเนาคู่ฉบับคืนเจ้าของเรื่อง 
 ๕.การเก็บเอกสารไม่เป็นที่ ไม่มีระบบ ไม่แยกชนิดแฟ้มงาน เอกสารสูญหาย หายาก ต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการค้นหา การจัดเก็บมีความซ้ าซ้อน เมื่อผู้จัดเก็บเอกสารไม่อยู่ ไม่มีใครสามารถ
ค้นหาเอกสารได ้
 กำรเก็บรักษำหนังสือ จ าแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๓ ประเภท คือ 
 ๑.การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บระหว่างปฏิบัติยังไม่เสร็จ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเจ้าของเรื่อง โดยก าหนดการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๒.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว และไม่มีอะไร
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าของเรื่องจัดท าบัญชีหนังสือส่งเก็บไปให้หน่วยเก็บที่ส่วนราชการนั้น
ก าหนด 
 ๓.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว แต่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการตรวจสอบ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบก็ได้  
 ข้อสังเกตการจัดเก็บหนังสือ ให้มีระเบียบง่ายต่อการค้นหา ไม่สูญหาย รวบรวมและ
จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในแหล่งเดียวกัน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน จัดแฟ้มให้เป็นระบบ 
หมวดหมู่ หรือเรียงล าดับหมายเลข หรือเรียงตามแฟ้มสี ถ้าผู้รับผิดชอบไม่อยู่ บุคคลอ่ืนสามารถ
ค้นหาได้ 
 ๖.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการท าลายไม่รู้ระเบียบการท าลาย ท าลายไม่ถูกต้อง ไม่รู้
ขั้นตอนการท าลาย ไม่ได้ส ารวจเอกสารที่ต้องท าลาย ไม่ท าลายเอกสารในแต่ละปี กลัวความผิด 
ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ให้ความส าคัญ เป็นภาระในการจัดเก็บ ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บเอกสารใหม่ 
 ข้อสังเกตการท าลาย มีการก าหนดขั้นตอนตามระเบียบงานสารบรรณ วิธีการในการ
ปฏิบัติคือ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ ส ารวจ
หนังสือ เอกสารที่ครบก าหนดอายุการเก็บในปีนั้น แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายและเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลาย โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการท าลายหนังสือมีประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อย ๒ คน โดยปกติให้
แต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะกรรมการท าลายหนังสือมีหน้าที่พิจารณา
หนังสือที่ขอท าลายตามบัญชีหนังสือขอท าลาย ซึ่งหนังสือที่ขอท าลายดังกล่าวต้องครบอายุการเก็บ
แล้วตามประเภทของหนังสือนั้น ๆ ถ้าเป็นหนังสือที่มีอายุการเก็บยังไม่ครบก าหนด ต้องเก็บไว้ให้
ครบอายุเสียก่อน กรณีหนังสือนั้นครบอายุการเก็บแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือนั้น
ยังไม่ควรท าลาย และควรขยายเวลาการจัดเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บถึงเมื่อใด 
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า หนังสือเรื่องใดควรท าลายผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท าลายหนังสือ
ได้ จึงท าลายหนังสือโดยการเผาหรือโดยวิธีอ่ืนที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องราวได้ ซึ่งอาจท าได้
หลายวิธี เช่น ฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือการเข้าเคร่ืองย่อย หั่นเป็นฝอยหรือตัด การท าลายเอกสาร
จะต้องตรวจสอบ ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ กล่าวคือ หนังสือราชการที่มีระยะเวลาของการ
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จัดเก็บมี ๖ ประเภท คือ ๑)หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งไม่มีความส าคัญและเป็นเรื่องที่เกิดเป็น
ประจ า ซึ่งด าเนินการเสร็จแล้ว เก็บรักษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ๒) หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว และ
เป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อ่ืนเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๓) หนังสือที่ต้องสงวนเป็น
ความลับ ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๒ ๔)
หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาล หรือของพนักงานสอบสวน หรือหนังสืออ่ืนใดที่
มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดไว้ เป็นพิเศษ ๕)หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สถิติ หลักฐานหรือเรื่องที่ต้องใช้ส าหรับการค้นคว้าหรือหนังสืออ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน เก็บหลักฐานทางราชการตลอดไปหรือตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติก าหนด ๖)
หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิที่เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บถึง ๑๐ ปี ให้ความ
ตกลงกระทรวงการคลัง เพ่ือขอท าลาย 
 
๖.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำนสำยอ ำนวยกำร 
 ๑. ต้องมีความรู้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒. ต้องมีความรู้หลักภาษาไทย โดยยึดพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ 
 ๓. ต้องเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจ
ของหน่วยงาน เข้าใจผู้บังคับบัญชา ทราบนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการบริหารองค์กร เพ่ือให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้อง 
 ๔. ต้องมีมวลชนสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยและประสานกับหน่วยงาน
ภายนอกเป็นอย่างดี 
 ๕. มีความรู้ความสามารถในการอ่านการตีความและสรุปสาระส าคัญ 
 ๖. มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน 
 ๗. มีความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร) 
 ๘. มีความสามารถในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและก าหนดงานในห้วงระยะเวลาต่าง 
ๆ ได ้
 ๙. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ 
 ๑๐.ท างานอย่างเต็มใจ เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา 
 ๑๑.เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
 ๑๒.มีความรู้และสามารถใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๗.บทสรุป 
 การบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท าหนังสือ การรับหนังสือ การส่งหนังสือ การเก็บ
รักษาหนังสือ การยืมจนถึงท าลาย เป็นวงจรของการบริหารงานสารบรรณ ซึ่งรวมถึงการ
ประสานงานภายในหน่วยและภายนอกหน่วยงาน การปฏิบัติงานเอกสารแต่ละขั้นตอน มีปัญหา
เรื่องการจัดท าหนังสือผิดรูปแบบ หนังสือส่งติดต่อภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้องจัดท าเป็น
หนังสือภายใน ใช้กระดาษบันทึกข้อความก็จัดท าเป็นหนังสือภายนอก ใช้กระดาษตราครุฑ 
กระบวนการรับและส่งหนังสือล่าช้า ไม่มีขั้นตอนการรับหนังสือ การส่งหนังสือ ไม่มีผู้รับผิดชอบ
ชิ้นงานที่ชัดเจน ไม่มีสมุดคุมงาน ท าให้ไม่รู้ว่าหนังสือเดินทางถึงขั้นไหน ตามหางานไม่ถูก เสียเวลา 
งานเสียหาย ผู้บังคับบัญชาต าหนิ ดังนั้น ทุกชิ้นงานที่รับหนังสือเข้ามาต้องตรวจสอบ ถ้าเป็นหนังสือ
ราชการลับ ต้องแยกให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงชั้นความลับ ลงทะเบียนรับเอกสารลับ ถ้าเป็น
หนังสือที่มีชั้นความเร็ว ก็ต้องลงทะเบียนหนังสือรับ ตามล าดับชั้นความเร็ว ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
รับและส่งหนังสือ การเก็บเอกสารไม่แยกแฟ้มงานให้ชัดเจน ท าให้หางานยาก ใช้เวลานาน งานสูญ
หาย การเก็บเอกสารต้องตั้งชื่อแฟ้มงานให้ชัดเจนกับเรื่องที่เก็บ เรียงแฟ้มตามล าดับหมายเลข หรือสี
แฟ้มให้ดูง่ายต่อการค้นหา ผู้จัดเก็บไม่อยู่ คนอ่ืนสามารถค้นหางานได้ เก็บเอกสารไว้นานเป็นภาระ
ต่อการจัดเก็บ ก็ต้องท าลายเอกสารบ้างเมื่อครบอายุการเก็บ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ไม่ยอมท าลาย 
กลัวความผิด โดนตั้งกรรมการ  ขั้นตอนการท าลาย คิดว่ายากและต้องใช้เวลานาน ผู้บังคับบัญชา
ไม่ให้ความสนใจ ท าให้เอกสารการเก็บเต็มส านักงาน  
 ดังนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานสารบรรณที่ดี ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๕๔ สารบรรณต ารวจ นอกจากนั้น ต้องมีความรู้การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมเอ็กเซล การใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เป็นอย่างดี สิ่งที่ส าคัญที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ต้องมีใจรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ ท างาน
ด้วยความเต็มใจ เต็มศักยภาพและเต็มเวลา เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ท าให้งานที่
ได้รับมอบหมาย มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อันจะท าให้งานฝ่ายอ านวยการเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานรอบข้างและผู้บังคับบัญชาพึงพอใจ ส่งผลให้หน่วยงานอ่ืนมีความเชื่อมั่นอย่าง
แน่นอน  
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ศรณรินทร์  เปลรินทร์ 
 

บทคัดย่อ 
 งานสารบรรณได้ดีจ าเป็นต้องมีบุคคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่รู้งานด้านธุรการด้วย เช่นการ
ประสานงาน การติดต่อโต้ตอบ มีความคล่องแคล่ว ว่องไว ต้องมีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย การใช้อักขระ ตัวสะกด การันต์ วรรคตอนให้ถูกต้อง ใช้ค าธรรมดาที่
เข้าใจง่าย แต่เป็นส านวนราชการ  ใช้ถ้อยค าสุภาพ เหมาะสมกับฐานะของผู้รับหนังสือ ควรรู้ ระบบ
ข่าวสาร ทั้งปวง มีความรู้ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากปัจจุบันการส่งเอกสารในบางเรื่องจะใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ พิมพ์งานได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว และที่ส าคัญต้องเป็นผู้ที่
ร่างหนังสือที่ดี การร่างหนังสือ คือการเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ ไป
ยังผู้รับหรือผู้ที่ต้องทราบหนังสือนั้นก่อนที่จะพิมพ์เป็นต้นฉบับ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมากในการจัดท า
หนังสือราชการทุกชนิดหากประสงค์ให้ได้ข้อความเหมาะสมรัดกุม ควรผ่านการร่างที่ดีด้วย ถึงแม้ว่า
การร่างหนังสือจะไม่มีการสอนในสถานศึกษาใด ๆ แต่ก็สามารถฝึกปฏิบัติให้เป็นผู้ร่างหนังสือที่ดีได้
ถ้าให้ความสนใจ และเป็นนักสังเกต 
ค ำส ำคัญ : การเขียนหนังสือราชการ 
 

ABSTRACT 
 Journalists need to have a staff member who knows the administrative tasks. Such 
as coordinating Interactions Fluency in English is required. Especially in Thai. Use punctuation, 
punctuation, punctuation. Use plain words that are easy to understand. But it is a phrase. 
Politely Suit the status of the book recipient. Should know all the information system with 
computer knowledge. Currently, some electronic documents are sent electronically. Know 
new words, print well, be accurate, fast and important to be a good book. Drafting the book 
This is a basic text based on the subject of the request. To the recipient or those who need 
to know the book before printing the original. This is very important in the preparation of all 
kinds of government books if you want to have a strong message. It should be through a 
good body. Although the drafting of the book is not taught in any institution, it can be 
practiced as a good bookworm if interested. And as an observer. 
Keyword: Official Letter  

                                                 
 อาจารย์ ( สบ ๓ ) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑ จ.นครสวรรค์ 
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๑.บทน ำ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๖ ได้ก าหนด                                  
ไว้ว่า งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ 
การส่ง  การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย  ซึ่งในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารท้ังปวง 
หรือกระบวนการ  งานสารบรรณ จะเริ่มต้ังแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ ตอบ ท าส าเนา  
บันทึกรับ ส่ง จดรายงาน การประชุม สรุป ย่อเร่ือง เสนอ สั่งการ เก็บรักษา การยืม การติดตาม 
การท าลาย 
 งานสารบรรณ เป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน เพราะการด าเนินงานทั้งปวง ต้องด าเนินงาน  
ด้วยระบบเอกสาร ดังนั้นจึงต้องมีการก ากับ ดูแล รับผิดชอบระบบงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่
สอดส่องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย ต าแหน่งที่ก ากับดูแลรับผิดชอบ
งานสารบรรณน้ัน อาจก าหนดไว้แตกต่างกันตามความส าคัญและลักษณะของหน่วยงานนั้นๆโดย
อาจมีตั้งแต่อธิบดี เจ้ากรมเสมียนตรา เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกอง หน้าหน้าฝ่าย หรือหัวหน้า
งานสารบรรณ นายทหาร ฝ่ายสารบรรณเป็นต้น ส่วนฐานะของหน่วยงาน อาจเป็น กรม กอง ฝ่าย 
หรือหน่วยงานที่เล็กกว่าฝ่ายก็ได้ 
 งานสารบรรณนั้นเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ที่เป็นศาสตร์ได้แก่ตัวระเบียบงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต าราคู่มือต่าง ๆ ส่วนที่เป็นศิลปะได้แก่แนวทาง วิธี
ปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัย การสังเกต จดจ า เรียนรู้ และมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง  
 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณได้ดีจ าเป็นต้องรู้งานด้านธุรการด้วย เช่นการประสานงาน 
การติดต่อโต้ตอบ มีความคล่องแคล่ว ว่องไว ต้องมีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาไทย   การใช้อักขระ ตัวสะกด การันต์ วรรคตอนให้ถูกต้อง ใช้ค าธรรมดาที่เข้าใจง่าย แต่เป็น
ส านวนราชการ  ใช้ถ้อยค าสุภาพ เหมาะสมกับฐานะของผู้รับหนังสือ ควรรู้ระบบข่าวสาร ทั้งปวง มี
ความรู้  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากปัจจุบันการส่งเอกสารในบางเรื่องจะใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ พิมพ์งานได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว และที่ส าคัญต้องเป็นผู้ที่ร่างหนังสือที่
ดี 
 การร่างหนังสือ คือการเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์                                
ไปยังผู้รับหรือผู้ที่ต้องทราบหนังสือนั้นก่อนที่จะพิมพ์เป็นต้นฉบับ ซึ่ งเป็นเรื่องส าคัญมาก                                   
ในการจัดท าหนังสือราชการทุกชนิดหากประสงค์ให้ได้ข้อความเหมาะสมรัดกุม  ควรผ่าน                                   
การร่างที่ดีด้วย ถึงแม้ว่าการร่างหนังสือจะไม่มีการสอนในสถานศึกษาใด ๆ แต่ก็สามารถฝึกปฏิบัติ
ให้เป็น ผู้ร่างหนังสือที่ดีได้ถ้าให้ความสนใจ และเป็นนักสังเกต ซึ่งมีข้อแนะน าดังนี้ 
 ๑. ผู้ร่างต้องรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน แยกประเด็นที่เป็นเหตุผล และความมุ่งหมายที่จะ
ท าหนังสือนั้น โดยตั้งหัวข้อว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร  
 ๒. ต้องเข้าใจว่าเรื่องเดิมเป็นอย่างไร รูปแบบใด มีหนังสือมาเพ่ือจุดประสงค์ใด                        
การร่างหนังสือให้ขึ้นต้นเริ่มใจความที่เป็นเหตุก่อน จึงตามด้วยข้อความที่เป็นความต้องการหรือ
ข้อตกลง หรือเป็นค าตอบในกรณีตอบหนังสือราชการ ถ้ามีหลายข้อให้แยกเป็นข้อ ๆเพ่ือให้ชัดเจน 
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เข้าใจง่าย ข้อความใด อ้างกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือเรื่องตัวอย่างต้องระบุให้
ชัดเจนพอที่ฝ่ายรับหนังสือจะค้นหามาตรวจสอบได้สะดวก 
 ๓. ใช้ข้อความสั้น ๆ เป็นส านวนราชการ ไม่ใช้ถ้อยค ามีความหมายหลายทาง เขียนให้
ผู้รับหนังสืออ่านเข้าใจง่าย และต้องระลึกเสมอว่าผู้รับหนังสือจะเข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ ที่มี
หนังสือไป 
 ๔. เขียนให้เป็นผลดี เนื่องจากหนังสือราชการเป็นตัวแทนการติดต่อระหว่างส่วนราชการ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นท่าทีวัฒนธรรมของหน่วยงานจึงควรเขียนให้รักษาความสัมพันธ์อันดีไว้และ
ให้เกิดผลดีแก่บุคคลและหน่วยงาน  
 ๕. ระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษา การเขียนตัวสะกด การันต์ ย่อหน้า เครื่องหมายวรรค
ตอนและการเขียนค าทับศัพท์ต่าง ๆ ซึ่งควรยึดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหลัก  
 ๖. ต้องรู้จักชื่อต าแหน่ง ชื่อส่วนราชการที่ถูกต้อง ซึ่งต้องพยายามศึกษาให้รู้อย่างถ่องแท้ 
 ๗. ต้องพิจารณา สังเกต จดจ าการใช้ถ้อยค าส านวนหนังสือราชการต่าง ๆ ท่ีเห็นว่ าเป็น
แบบอย่างที่ดี และน ามาปรับปรุงแก้ไขการร่างหนังสือของตนอยู่เสมอ 
 ๘. ถ้าเป็นการปฏิเสธค าขอควรแจ้งเหตุผลในการที่ต้องปฏิเสธเพ่ือให้ผู้ขอเข้าใจในที่นี้จะ
กล่าวถึงหนังสือติดต่อราชการ ๒ ชนิด ไปพร้อม ๆกัน คือ หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน 
 
๒.ส่วนหัวเรื่อง 
 ๑. “ที่” ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะสองตัว แล้วต่อด้วยเลขประจ าของเจ้าของเร่ือง ทับเลขทะเบียน
หนังสือส่งซึ่งจะมีในหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา 
  ๑.๑ รหัสตัวพยัญชนะสองตัว ใช้แทนชื่อกระทรวง ทบวง หรือส่วนราชการที่ไม่
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือจังหวัด การก าหนดรหัสพยัญชนะนี้ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้เป็นผู้ก าหนด ส าหรับรหัสพยัญชนะประจ าจังหวัดก็ให้ก าหนดโดย
หารือกับกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมิให้การก าหนดตัวอักษรซ้ ากัน  
  รหัสพยัญชนะประจ ากระทรวง ทบวง และส่วนราชการที่ ไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี เช่น นร กห, กค, กต, คค, รล, รถ, ตช, อส, ฯลฯ 
  รหัสพยัญชนะประจ าจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ก าหนดไว้เช่น กบ, พย, ชน, พล พช
, สบ ฯลฯ 
  ๑.๒ เลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ประกอบไปด้วยเลขสี่ตัวให้ก าหนดดังนี้ 
  ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง 
  เลขสองตัวแรกส าหรับกระทรวง หรือทบวง หมายถึงส่วนราชการระดับกรม โดย
เริ่มจาก  ตัวเลข ๐๑ เรียงไปตามล าดับส่วนราชการ หากยุบส่วนราชการใดให้ปล่อยตัวเลขนั้นว่าง หากมี
การจัดตั้ง   ส่วนราชการข้ึนใหม่ให้ใช้เรียงล าดับถัดไป 
  ถ้ากระทรวง หรือทบวงใดมีกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม
ตั้งแต่ ๑๐๐ ส่วนราชการข้ึนไปให้ใช้เลขได้สามตัว โดยเริ่มจาก ๐๐๑ เรียงไปตามล าดับ 
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  ส าหรับส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงให้ใช้
ตัวเลข ๐๐  
  เลขสองตัวหลังหมายถึง ส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เทียบเท่ากองโดยเริ่มจาก
ตัวเลข ๐๑ เรียงไปตามล าดับส่วนราชการ 
  ตัวอย่างเลขที่หนังสือออก 
  ที่ ตช ๐๐๑๖............/  หมายถึง  ต ารวจภูธรภาค ๑ 
  ที่ ตช ๐๐๐๑(.........) / หมายถึง ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ที่ 
ตช ๐๐๐๑(จต) /   หมายถึง ส านักงานจเรต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเลขสองตัวแรก จะขึ้นต้นด้วย ๐๐ 
ทั้งหมด  
 ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้ใช้อักษรย่อชื่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติภายในวงเลบ็ 
ส่วนส านักงานรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ใช้อักษรย่อ
ลักษณะงาน ที่ได้รับมอบหมาย และหมายเลขล าดับอาวุโสแล้วแต่กรณีภายในวงเล็บต่อท้าย 
 แนวทางปฏิบัติในการก าหนดเลขประจ าส่วนราชการเจ้าของเรื่องของส่วนราชการระดับ บก., 
กก. และงาน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ให้หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ก าหนดเลขไม่ให้เกินสามต าแหน่ง 
โดยให้ใส่จุดหลังเลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเรื่องระดับ บช. และ บก. 
 การก าหนดเลขสามต าแหน่งนี้ให้เริ่มจากเลข ๑ เรียงไปตามล าดับส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งเลขแต่ละต าแหน่งให้ใช้แทนส่วนราชการดังนี้ 
 ก.  ส่วนราชการระดับ บช. หรือเทียบเท่า 
  - เลขหลังจุดต าแหน่งแรก ให้ใช้แทน บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
  - เลขหลังจุดต าแหน่งที่สอง ให้ใช้แทน กก. 
  - เลขหลังจุดต าแหน่งที่สาม ให้ใช้แทนงาน 
 ข. ส่วนราชกรระดับ บก.ในสังกัดส านักงาน ผบ.ตร. หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
  - เลขหลังจุดต าแหน่งแรก ให้ใช้แทน กก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
  - เลขหลังจุดต าแหน่งที่สอง ให้ใช้แทนงาน หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 การใช้ตัวรหัสพยัญชนะ และเลขประจ าหน่วยงาน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  - หนังสือที่มีไปยังหน่วยงานภายในสังกัด ตร. ให้ใช้เลขประจ าหน่วยงานโดยไม่ต้องมี
รหัสตัวพยัญชนะ  ตช 
  - หนังสือที่มีไปยังส่วนราชการนอกสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ใช้รหัส
พยัญชนะ ตช   และตามด้วยเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง 
  - ต ารวจภูธรจังหวัด การก าหนดเลขประจ าส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้ถือตาม
ภาคผนวก ๑ ส าหรับราชการส่วนภูมิภาคคือ นว ๐๐๒๙/ 
 ต ารวจภูธรภาค ๑  ตช ๐๐๑๖ 
 ศฝร.ภ. ๑    ตช ๐๐๑๖.๓ 
 ที่ พณ ๐๓๐๑ /๐๓ หมายถึง  กรมการค้าภายใน ๐๑ หมายถึง กองกลาง  
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 ที่ นร ๐๑๐๑ /๐๑ หมายถึง กรมประชาสัมพันธ์ ๐๑ หมายถึง กองกลาง 
 ส าหรับราชการส่วนภูมิภาค 
 เลขสองตัวแรกหมายถึง อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ โดยเริ่มจากเลข ๐๑ ซึ่งปกติให้ใช้ส าหรับ
อ าเภอเมืองเรียงไปตามล าดับตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ส าหรับหน่วยงานที่ขึ้นกับจังหวัดโดยตรงเลขสองตัวแรกให้ใช้ ๐๐  
 เลขสองตัวหลังหมายถึง หน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัด หรืออ าเภอ 
 ตัวอย่างเลขที่หนังสือ 
  พจ ๐๐๐๙/ หมายถึง เกษตรจังหวัดพิจิตร 
  พจ ๐๑๐๙/  หมายถึง เกษตรอ าเภอสามง่าม หรืออาจจะเพ่ิมตัวอักษรหลัง    
รหัสพยัญชนะก็ได้ เช่น นว (บค.) ๐๐๑๖.๕/ ว ๙๑๕๐  
 เลขประจ าของเจ้าของเรื่องนี้จะมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี โดยถือปีพุทธศักราชที่ลงท้ายด้วย
เลข ๐ และเลข ๕ เป็นหลัก 
 การก าหนดเลขประจ าของเจ้าของเรื่องนี้ส่วนราชการใดจะก าหนดขึ้นเพ่ิมเติมจากที่ได้
กล่าวไว้แล้วก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย 
 หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพ่ิมรหัส
ตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่งซึ่งอาจจะก าหนดเป็นเลขหนังสือเวียนโดยเฉพาะ หรือใช้
เลขที่ของหนังสือส่งออกก็ได้ ดังตัวอย่าง  ๐๐๒๒(บร ๒) / ว ๑๘ หรือ นร ๑๐๐๒/ ว ๙ ซึ่ง
หนังสือเวียนจะมีในหนังสือภายนอก  หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา 
 ๒. “ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ” ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการ หรือ
คณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น โดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย เช่น 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ถนนพระราม ๑ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
 หรือ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  
๑๘๐๐๐ 
 การลงที่ตั้งนั้น ระเบียบมิได้ก าหนดรายละเอียดไว้ ซึ่งการเขียนหนังสือติดต่อราชการนั้น
ต้องเขียน ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้ถ้อยค ารัดกุม ไม่เปิดช่องให้ตีความได้หลายนัย โดยปกติจึ งไม่
ใช้ค าย่อ เช่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากชื่อส่วนราชการ ชื่อจังหวัด และที่ตั้งของจังหวัดมีความสั้นยาวไม่
เท่ากัน และเนื้อที่ของกระดาษก็มีจ ากัด ประกอบกับการลงที่ตั้งของส่วนราชการมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้รับหนังสือได้ทราบที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้สามารถติดต่อได้ส่วนราชการ จึง
อาจใช้ค าย่อของที่ตั้งเพ่ือความเหมาะสม สวยงามของรูปแบบหนังสือก็ได้ แต่ควรจะต้องเป็น ค าย่อ
ซึ่งเป็นที่เข้าใจ และใช้กันอยู่โดยทั่วไป ดังนั้น  “กรุงเทพมหานคร” ส านักนายกรัฐมนตรี จึงมี
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ความเห็นว่าควรใช้ กรุงเทพฯ หรือ กทม.ตามหนังสือหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนของ
ราชบัณฑิตยสถานได้๑  
 ส าหรับหนังสือภายใน ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ 
โดยให้มีรายละเอียดพอสมควร ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไปให้  ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่อง ทั้งระดับกรม และกอง เช่น ส่วนราชการ  ส านักงาน ก.พ. กองวิชาการ  โทร.  
๐ ๒๘๒๗ ๓๖๕๐ 
 ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือ อยู่ในระดับต่ ากว่ากรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
เพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) เช่น 
 ส่วนรำชกำร         บช.ศ.    โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๒๐๘๕      หรือ 
 ส่วนรำชกำร         กก.๒ อศ.      โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๒๐๘๕     เป็นต้น          
 ๓. “วัน เดือน ปี” ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช  
ที่ออกหนังสือ เช่น ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒  
 ๔. “เรื่อง” ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุด ของหนังสือนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง
โดยปกติ ให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม ถ้าหนังสือฉบับเดิมซึ่งติดต่อกันมาก่อนใช้ชื่อเรื่องอย่างไร หนังสือ
ฉบับต่อไปที่มีไปอีก ก็ให้ใช้ชื่อเรื่องอย่างนั้น ซึ่งการเขียน “เรื่อง” นั้นเพ่ือให้พอรู้ใจความที่สั้นที่สุดของ
หนังสือ และเพ่ือความสะดวกแก่การเก็บค้นอ้างอิง๒ 
 อย่างไรก็ตามถ้าหนังสือฉบับเดิมมีชื่อเรื่องไม่เหมาะสมจะใช้ชื่อเรื่องใหม่ก็ได้แต่ให้มีเค้า
ความใกล้เคียงกับเรื่องเดิม เช่น หนังสือเรื่องเดิมใช้ว่า 
  เรื่อง  ขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการต ารวจเป็นกรณีพิเศษใช้ชื่อเรื่องใหม่เป็น  
  เรื่อง  การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการต ารวจเป็นกรณีพิเศษ หรือถ้าให้
ตามค าขอ จะใช้ชื่อเรื่องดังนี้ก็ได้คือ 
  เรื่อง  อนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการต ารวจเป็นกรณีพิเศษ แต่ถ้าไม่อนุมัติถ้า
เขียนไปว่า 
  เรื่อง  ไม่อนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการต ารวจเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้อาจท า
ให้ผู้รับหนังสือไม่พอใจ หรือเสียความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ควรใช้ค าว่า เรื่อง  การขออนุมัติเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการต ารวจเป็นกรณีพิเศษ 
 ๕. “ค าข้ึนต้น” ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค าขึ้นต้นสรรพ
นาม และค าลงท้าย ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ ของระเบียบฯ แล้วลงต าแหน่งของ ผู้ที่หนังสือนั้นมี
ถึงหรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ 

                                                 
    ๑ หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร  ๑๓๐๕/ ว ๗๙๙๕   ลงวันที่  ๑๗ กันยายน  ๒๕๔๔ เรื่อง การลง
รายละเอียดที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือในหนังสือภายนอก 
   ๒ ประวีณ ณ นคร.กำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำร. (กรุงเทพฯ พิมพ์ที่ บริษัท ประชาชน จ ากัด.  
๒๕๓๕)  น. ๒๘ 
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 ในกรณีนี้จะไม่ใช้ ฯพณฯ น าหน้าต าแหน่งของผู้รับหนังสือเพราะไม่ได้ก าหนดไว้ในตาราง
การใช้ค าข้ึนต้น สรรพนาม และค าลงท้ายที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ เช่น 
 เรียน  นายเจริญ  ทองใบใหญ่ 
 กรำบเรียน  นายกรัฐมนตรี                  กรำบเรียน  ประธานรัฐสภา  
 ซึ่งไม่ใช้ 
 กรำบเรียน  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี   หรือ กรำบเรียน  ฯพณฯ ประธานรัฐสภา๓  
 ค าขึ้นต้นในหนังสือภายในก็ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การใช้ค า
ขึ้นต้น สรรพนาม ค าลงท้ายที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่  
 ส าหรับงานสารบรรณต ารวจ ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ ๑ การใช้บันทึกข้อความ ข้อ ๓ ค า
ขึ้นต้นในบันทึกข้อความให้ใช้ค าว่า เรียน ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ต้องมีค า
ว่า เรียน ให้ระบุต าแหน่งผู้ที่มีไปถึงได้ 
 ๖. “อ้างถึง” (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการ                      
ผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ 
และเลขท่ีหนังสือ วันที ่เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น 
 การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอ่ืน ที่
เป็นสาระส าคัญต้องน ามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ ให้ทราบ
ด้วย  เช่น 
 อ้ำงถึง หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ที่  นว (บค.) ๐๐๑๖.๕/ ว ๙๑๕๐ ลงวันที่   ๑๘  
เมษายน  ๒๕๕๐    
 ถ้ามีหนังสือติดต่อกันหลายฉบับ ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้น
แต่มีเรื่องอ่ืน ที่เป็นสาระส าคัญต้องน ามาพิจารณาจึงอ้างถึงหนังสือฉบับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น
โดยเฉพาะให้ทราบด้วย  
 ถ้าเป็นการติดต่อกันครั้งแรก หน่วยงานที่ออกหนังสือไม่ต้องใส่อ้างถึง  
 กรณีในหนังสือภายใน การอ้างถึงหนังสือที่เคยติดต่อกันจะอยู่ในข้อความ เช่น  
 ตามหนังสือ จังหวัดนครสวรรค์ที่  นว (บค.) ๐๐๑๖.๕/ ว ๙๑๕๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๐ 
ให้ส ารวจเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล นั้น 
 ๗. “สิ่งที่ส่งมาด้วย” เป็นกรณีที่ได้ส่งเอกสาร สิ่งของ ไปพร้อมกับหนังสือนั้น แต่ถ้าไม่ได้
ส่งไปในซองพร้อมกันต้องแจ้งด้วยว่าส่งไปทางใด 
 สิ่งท่ีส่งมำด้วย   ส าเนาพระราชกฤษฎีกาโอนกรมต ารวจกระทรวงมหาดไทย                              
      ไปจัดตั้งเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑  จ านวน ๑ เล่ม 

                                                 
   ๓ หนังสือส านักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๑๐๕/ ว ๙๕๓ ลงวันที่ ๑๒  เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง  การใช้ค า 
“ฯพณฯ” เป็นค าน าหน้าต าแหน่งในหนังสือราชการ. 
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 สิ่ งที่ ส่ งมำด้ วย    ตั๋ วแลก เงิ นของ  ธนาคารกรุ ง ไทยจ ากั ด  สาขาปากน้ า โพ                             
เลขที ่๐๒๕๕๔๓ จ านวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท (เงินหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ถ้าไม่ได้ส่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปด้วย
กับหนังสือฉบับนั้นก็ไม่ต้องพิมพ์ “สิ่งที่ส่งมาด้วย”ในหนังสือภายใน สิ่งที่ส่งมาด้วยจะอยู่ในเนื้อความ 
 
๓.เนื้อเรื่อง และจุดประสงค์ของเรื่อง  
 “ข้อความ” เป็นสาระส าคัญของเรื่อง ลงให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่สับสน ไม่ใช้ถ้อยค ามี
ความหมายหลายทาง ถ้ามีความประสงค์หลายข้อให้แยกเป็นข้อ ๆ ซึ่งในส่วนของข้อความจะแยก
เป็นเนื้อเรื่องหรือข้อความที่เป็นเหตุ และตามด้วยจุดประสงค์ของเรื่อง 
 ส าหรับค าเริ่มต้นข้อความจะเริ่มด้วยค าใดค าหนึ่งคือ  ด้วย เนื่องจาก ตาม ตามที่๔ 
 “ด้วย” และ “เนื่องจาก” ใช้ในกรณีเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อกัน หรือรู้เรื่องกันมา
ก่อนระหว่างผู้ส่งหนังสือ กับผู้รับหนังสือ เช่น   
 ด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือสอบแข่งขันเข้ารับ
ราชการต ารวจระหว่างวันที่.................................. ณ...........................  
 จึ งขอให้สถานีวิทยุกระจายเ สียงแห่ งประเทศไทยประกาศการรับสมัครโดย 
........................................หรือ ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงวาระการแต่งตั้งประจ าปีแล้ว จึงขอให้ท่านแจ้ง
ข้าราชการต ารวจในปกครอง หากมีผู้ใดประสงค์ขอรับการแต่งตั้งให้รับแบบฟอร์มได้ที่ งาน ๑ อก.ศฝร.ภ. ๑ 
โดยยื่นค าร้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นและให้ทุกหน่วยงานรวบรวมส่งภายในวันที่
........................ 
 การใช้ค าว่า “เนื่องจาก” ควรใช้ในกรณีที่อ้างเหตุที่จ าเป็นต้องมีหนังสือไป เพ่ือให้ผู้รับ
หนังสือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น 
 เนื่องจาก ส.ต.อ.ศรชัย ทองแท้ ได้หยุดราชการไป ๕ วันโดยไม่ได้ยื่นใบลาตามระเบียบฯ 
จึงขอให้ ส.ต.อ.ศรชัยฯ ชี้แจงเหตุผลที่หยุดราชการในครั้งนี้ หรือ  
 เนื่องจากบิดาของ ส.ต.ท. ธงชัย เล็กอรุณ ได้ถึงแก่กรรม และตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่วัด
พระนอน จึงขอเชิญข้าราชการต ารวจ และครอบครัวไปร่วมฟังการสวดพระอภิธรรม  ในวัน เวลา 
ดังกล่าว 
 การใช้ค าว่า “ตาม” หรือ “ตามที่” ใช้ในกรณีเคยมีเรื่องติดต่อ หรือรับรู้กันมาก่อน
ระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือ “ตาม” จะต่อด้วยค านาม และ “ตามที่” จะต่อด้วยประโยค 
เช่น  
 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน 
ของข้าราชการต ารวจในสังกัด ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑ เพ่ือจัดท ารายงาน ส่งกรมบัญชีกลาง 
นั้น                                

                                                 
   ๔ ประวีณ ณ นคร, อ้างแล้ว,  เชิงอรรถท่ี ๒  น. ๖ 
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 หรือ ตามหนังสือ ภ.๑ ที่ ๐๐๑๖.๑๑/ ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๒ ให้ส่งข้อมูล
ข้าราชการต ารวจในสังกัด ศฝร.ภ. ๑ เพ่ือจัดท าข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ  นั้น                                
 หรือ ตามที่มีข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนฉบับประจ าวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๒ ว่า
ข้าราชการต ารวจสังกัด ศฝร.ภ.๑ ได้ขับรถยนต์ชนนายแดง  สีทอง ได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๒  ที่จังหวัดลพบุรี นั้น  
 ศฝร.ภ. ๑ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงตามที่หนังสือพิมพ์
มติชน ลงข่าวแต่ประการใด 
 การเขียนข้อความที่เป็นเหตุซึ่งต้องรู้ และเข้าใจเรื่องให้ชัดเจนก่อน ต้องรู้เหตุเดิมในกรณี
ตอบหนังสือ หรือรู้เรื่องของตนเองก่อนที่จะออกหนังสือขอความร่วมมือ หรือขอความช่วยเหลือ ถ้า
ต้องอ้างถึงหนังสือ ที่ติดต่อมาให้ขึ้นต้นว่า “ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้..................นั้น” หรือในหนังสือ
ภายในจะใช้ว่า “ตามหนังสือ จังหวัดสระบุรีที่  สบ ๐๐๔ / ว ๕๔๑๕  ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้
ส ารวจเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล นั้น” 
 ข้อความที่เป็นจุดประสงค์ ให้ผู้รับหนังสือเข้าใจชัดเจนว่า ผู้มีหนังสือไปต้องการอะไร  
ปฏิบัติอย่างไร  เช่นถ้าต้องการเพียงให้ทราบ ก็ลงท้ายให้ชัดเจนว่า “จึงเรียนมาเพ่ือทราบ” หรือ 
“จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ” ถ้าต้องการขอความร่วมมือ หรือขอความช่วยเหลือ ก็ควรเขียนโดยใช้
ถ้อยค าส านวนสุภาพให้เหมาะสม นอบน้อม และขอขอบคุณล่วงหน้า 
 ข้อความที่เป็นจุดประสงค์สุดท้ายที่นิยมเช่น “เพ่ือพิจารณา เพ่ือโปรดพิจารณา เพ่ือ
ทราบ  เพ่ือโปรดทราบ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ เพ่ือด าเนินการต่อไป เพ่ือถือปฏิบัติ ฯลฯ” 
 
๔.ตัวอย่ำงหนังสือที่บรรลุจุดประสงค์ แต่ไม่เป็นผลดี 
 เรื่อง  ขอให้ช าระค่าเล่าเรียน   
 เรียน  ผู้ปกครอง นายพรชัย   ทองดี 
 ด้วยถึงก าหนดช าระค่าเล่าเรียนประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ แล้ว ขอได้
โปรดน าเงินจ านวน ๕,๔๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไปช าระ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ภายใน
วันที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๒ หากพ้นก าหนดนี้แล้วท่านยังไม่ช าระเงินจ านวนดังกล่าว ทางโรงเรียนมี
ความจ าเป็นจะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
 จากตัวอย่างนี้ ผู้ปกครองอาจรีบน าเงินมาช าระตามก าหนดแต่อาจรู้สึกว่าเป็นการขู่เข็ญ
ท าให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียนได้  
 
๕.ตัวอย่ำงหนังสือที่เข้ำใจยำก 
 เรื่อง  การสั่งซื้อเครื่องช่วยฝึก 
 เรียน  ผู้จัดกำรบริษัท โอ้เอ้ศำลำลอย จ ำกัด 
 อ้ำงถึง  หนังสือบริษัท โอ้เอ้ศาลาลอยที่  ๑๘๙/๒๕๕๐   ลงวันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐260
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้ตกลงขายเครื่องช่วยฝึกให้กับศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑ 
จ านวน ๒๐ รายการ นั้น 
 บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งเครื่องช่วยฝึกดังกล่าวมาตามที่ตกลง 
ศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงไม่อาจรอนานต่อไปได้ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 จากตัวอย่างหนังสือนี้ไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะด าเนินการกับบริษัทโอ้เอ้ศาลาลอยอย่างไร 
และไม่ได้บอกให้บริษัทฯ ท าอย่างไร๕ 
 
๖.กำรร่ำงหนังสือรำชกำร 
 หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของการร่างหนังสือราชการ ผู้ร่างหนังสือราชการควรค านึงถึง
หลักเกณฑ์และปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ผู้ร่างหนังสือจะต้องรอบรู้และเข้าใจเรื่องราวที่จะร่างอ่านรายละเอียดแจ่มแจ้ง
เสียก่อนว่า หนังสือที่จะร่างนั้น เกี่ยวกับเรื่องอะไร ใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่ อไร ส าคัญอย่างไร เป็น
หนังสือประเภทตอบรับหรือปฏิเสธ หรือสร้างข้ึนเพื่อเสนอไปเป็นครั้งแรก 
 ๒. ในการก าหนดข้อความจะต้องเริ่มต้นด้วยเหตุก่อนต่อไปถึงเป็นผล หรือความประสงค์
ที่ต้องการหรือข้อตกลงเงื่อนไขใดๆ ถ้ามีหลายตอนควรแยกเป็นข้อๆหรือเป็นตอนๆ เพ่ือให้เกิดความ
ชดัเจนและเข้าใจง่ายความตอนใดได้กล่าวถึงหนังสือราชการใด มติ หรือ หลักการ ระเบียบข้อบังคับ
หรือกฎหมายในข้อใด เรื่องใดต้องระบุให้ชัดเจน 
 ๓. ข้อความใดที่ควรย้อนกล่าวถึง หรืออ้างกฎ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติที่
ประชุมของส่วนราชการในเรื่องใด ที่..../.......ลงวันที่เท่าใด  ต้องระบุให้ชัดเจน 
 ๔. ใช้ถ้อยค าส านวนแบบเรียบง่ายเขียนเป็นข้อความสั้นๆ กะทัดรัด อ่านเข้าใจง่ายไม่ใช้
ค าที่มีความหมายหลายทาง ควรใช้ค าที่ทันสมัยเหมาะสมกับกาลเทศะและท้องเรื่อง ตลอดจน
สถานการณ ์เหตุการณ์ เช่น ใช้ค าว่า  “ส่งไป”  “ส่งมา”  ควรใช้ให้ตรงตามความเท็จจริง ไม่ควรให้
สับสนหรือค าว่า “ไป” ก็เช่นกัน 
 ข้อสังเกตการใช้ข้อความตอนเหตุโดยขึ้นต้นค าว่า  “ด้วย ................”มักเป็นค าที่ผู้น้อย
ใช้กับผู้ใหญ่ไม่นิยมให้ผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อย แต่ผู้ใหญ่นิยมใช้ค าว่า “ตาม”  หรือ “อาศัย” ...........เม่ือใช้
ค าข้ึนต้นในตอนเหตุว่า  ด้วย.............. เมื่อจบข้อความตอนสุดท้ายก็ไม่ควรใช้ค า ด้วยซ้ าอีกเพราะไม่
เหมาะสมในเชิงภาษา 
 ข้อความตอนผล หรือความตอนจุดประสงค์ สรุปความตอนท้าย เพ่ือย้ าให้ผู้รับหนังสือได้
ทราบว่าให้ปฏิบัติอย่างไรอีกต่อไปข้อความตอนเหตุจะต้องสัมพันธ์กับ เนื้อเรื่อง ตอนต้น (ตอนเหตุ) 
อย่างสอดคล้องกัน 

                                                 
   ๕ หนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๙๐๔/๓๗๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๖ เรื่อง การขอ
เพิ่มเติมข้อความในภาคผนวก ๓ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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 ๕. ระมัดระวังเรื่องการเขียนตัวสะกด การันต์และวรรคตอน ผู้ร่างหนังสือจะต้องมีความรู้
ภาษาไทยเป็นอย่างดี ต้องใช้ส านวนภาษาให้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนศัพท์ ถ้อยค าต้อง
ใช้ตัวการันต์  วรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง  ชัดเจน   โดยยึดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี ๒๕๓๕ 
เป็นหลักในการเขียน 
 ๖.  การเขียนชื่อต าแหน่ง ส่วนราชการ ชื่อตัว ชื่อสกุล  ผู้รับหนังสือตลอดจนกรมเจ้า
สังกัดกระทรวง จะต้องเขียนให้ถูกต้องและชัดเจน  การเขียนค าลงท้ายก็ต้องเหมาะสมกับ ระเบียบ
ก าหนด   ในระเบียบงานสารบรรณ อย่าเขียนชื่อดังกล่าวให้ผิดพลาด เพราะจะเกิดความเข้าใจผิด
และไม่พอใจของผู้เป็นฝ่ายรับหนังสือ ผู้เขียนร่างหนังสือจะต้องศึกษารายละเอียดดังกล่าวให้เป็นที่
ถูกต้อง อย่าใช้ค าผิดๆ ถูกๆเป็นอันขาดรวมทั้งวันเดือนปี ที่เขียนร่างก็ให้ถูกต้องด้วยทุกครั้ง 
 ๗. ผู้ร่างหนังสือ จะต้องค านึงถึงผู้รับหนังสือเสมอว่า หนังสือที่ร่างส่งไปนั้นผู้ร่างจะเข้าใจ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่มีหนังสือไปติดต่อหรือไม่  คือหมายความว่าผู้รับสามารถ เข้าใจ
ตรงกันกับผู้ร่างหนังสือที่ส่งไปนั้นเอง วิธีการที่ดี เมื่อผู้ร่างหนังสือเสร็จแล้ว ก็สมมุติว่าตนเป็นฝ่ายรับ
หนังสือ ทดลองอ่านหนังสือนั้นดู เมื่ออ่านและตรวจทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงให้พิมพ์เป็นหนังสือ
ส่งออกได ้
 ๘. พ่ึงควรใช้ถ้อยค าที่สุภาพที่สมฐานะของผู้รับ และผู้ส่งหนังสือ ถ้าเป็นกรณีจะปฏิเสธค า
ขอข้อควรมีเหตุผล ให้ผู้ขอเห็นใจและเข้าใจ 
 
๗.สรุป 
 การใช้ถ้อยค าสุภาพส านวนโวหารเรียบง่าย เป็นคุณสมบัติส าคัญอย่างหนึ่งของหนังสือ
ราชการ   ดังนั้นจึงพึงหลีกเลี่ยงภาษาถ้อยค าที่แข็งกระด้าง ไม่สุภาพทั้งหลาย เช่นไม่ควรใช้ส านวน
ที่ว่า “เรื่องนี้ท่านเข้าใจผิดถนัดทีเดียว”หรือ “ความเข้าใจของท่านในเรื่องนี้ไม่ถูกต้องแน่ๆ” แต่ควร
ใช้ส านวนที่ว่า “ความเข้าใจดังกล่าวของท่านยังคลาดเคลื่อนอยู่” หรือ “กรุณาทบทวนดูใหม่อีกครั้ง
ว่าความเข้าใจของท่านยังไม่ตรงกับของข้าพเจ้า” การตอบหนังสือ ไม่ควรใช้ภาษากระทบกระเทือน
เปรียบเปรยหรือหยาบคาย  ควรจะต้องใช้ภาษาสุภาพอ่อนโยนไม่เอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่ 
เช่น การตอบเป็นท านองปฏิเสธว่ารู้สึกเสียใจที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปพร้อมกับอธิบายข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องให้เขาได้รับรู้ด้วย หลักการใช้ถ้อยค าสุภาพนั้น เช่น กรณีขอร้องหรือขอความร่วมมือจะต้อง
ใช้ค าว่า “ได้โปรด” ผู้ร่างหนังสือจะต้องเป็นคนช่างสังเกต กรุณาเลือกสรรถ้อยค าส านวนและการใช้
ถ้อยค าในหนังสือราชการต่างๆ ให้สมควรน ามาเป็นแบบฉบับที่ดี และรู้จักปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอด้วย 
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บทคัดย่อ 

 การบริหารจัดการที่เป็นการเสริมสร้างสมานฉันท์ให้เกิดกับบุคคลในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการเป็นเพียงวิธีการในการจัดการกับทรัพยากรที่มีใน
องค์กร สิ่งที่ส าคัญในการเสริมสร้างสมานฉันท์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือการน าหลักการ
หรือวิธีการบริหารมาใช้ร่วมกับกลยุทธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการสร้างสมานฉันท์
ให้เกิดกับบุคคลในองค์กร เมื่อน ามาวิเคราะห์กับกลยุทธ์ซึ่งก็คือการขจัดความขัดแย้งและส่งเสริม
ความร่วมมือในองค์กร จะได้แนวทางในการเสริมสร้างสมานฉันท์คือ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร, 
โครงสร้างและการบริหารองค์กร, การเสริมก าลังและพัฒนาบุคลากร, การติดต่อประสานงาน, การ
ติดตามและประเมินผล ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมของบุคลากรซึ่งจะท าให้เกิดความ
สมานฉันท์ 
ค ำส ำคัญ: การบริหารจัดการ, การเสริมสร้างสมานฉันท์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ABSTRACTS 
 Management that fosters solidarity with people in the organization. First of 
all, it must first be understood that management is the only way to manage the 
resources available in the organization. The key to building solidarity in the 
organization is to adopt principles or management approaches in conjunction with 
the strategy. To gain insight and guidance on how to reconcile people in 
organizations. The administration consists of planning, organization, staffing, 
governance, and oversight. When analyzed with strategy, it is to eliminate conflict 
and promote cooperation in the organization. The way to strengthen 
reconciliation.Organizational culture, organizational structure and administration, 
human resources reinforcement and development, liaison, monitoring and 
evaluation. These factors will determine the behavior of the personnel, which will 
bring about reconciliation. 
                                                           

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์. 
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๑.บทน ำ 
 การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างสมานฉันท์ เป็นการควบคุมการด าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรอย่างสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือกันปฏิบัติงาน มีความเข้าใจกันในองค์กร มีการ
ประสานงานเป็นอย่างดี ซึ่งในการจะเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในองค์กรปัจจัยส าคัญคือผู้บริหารต้องมี
วิสัยทัศน์ที่ดี สามารถสร้างกระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่เต็มไปด้วยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน สิ่งที่เป็นปัญหาต่อการเสริมสร้างสมานฉันท์ก็คือ ความขัดแย้ง ซึ่งในการจะท าให้เกิดความ
สมานฉันท์ขึ้นในองค์กรนั้นจ าเป็นจะต้องขจัดปัญหาด้านความขัดแย้งให้ได้เสียก่อน ซึ่งความขัดแย้งมี
หลายระดับ ทั้งการขัดแย้งในตัวเอง การขัดแย้งในองค์กร และการขัดแย้งระหว่างองค์กร โลกในยุค
ปัจจุบันเป็นโลกของการแข่งขันด้านผลประโยชน์แนวความคิดค่านิยมอุดมการณ์ศาสนาและวัฒนธรรม
ซึ่งการบริหารเป็นการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่น ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดเป็นผลให้
เกิดความขัดแย้งขึ้นทุกระดับและยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคม ไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นสังคมขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตามรูปแบบของความขัดแย้งนั้นมีอยู่ ในหลายลักษณะด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างปัจเจกบุคคลกับกลุ่มคนในสังคมความขัดแย้งระหว่างองค์กรกับองค์กรหรือความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐกับองค์กรก็ตาม๑ 
 การขจัดความขัดแย้งในองค์กรจะท าให้เกิดความเข้าใจกันในองค์กรมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างสมานฉันท์ที่จะเป็นสิ่งที่ก าหนดความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท างานร่วมกันเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้บริหารและนักบริหารงานบุคคล 
เข้าใจถึงธรรมชาติแห่งความขัดแย้งและเข้าใจถึงความต้องการของบุคลากรอย่างถ่องแท้แล้ว ย่อมจะท า
ให้ปัญหาของการขาดความสมานฉันท์ในองค์กร สามารถบริหารจัดการได้อย่างไม่ยาก และไม่เป็น
อุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรอย่างแน่นอน รวมทั้งก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความเข้าใจ
ระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากร ท าให้เพ่ิมขวัญและก าลังใจ และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากร
ทุกๆ คนท าให้การปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒.แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร 
 การบริหารมีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ กล่าวคือ การบริหารจัดเป็นศาสตร์สาขา
หนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเพราะมีองค์ประกอบของความรู้ (knowledge) มีหลักเกณฑ์ 
(principle) และทฤษฎี (theory) ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางสังคม
ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ ส่วนในทางปฏิบัตินั้ นจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะน าความรู้หลักการและทฤษฎีไป
ปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องศิลปะ ดังนั้น นัก

                                                           
๑ชลิดา  ศรมณี, “การบริหารความขัดแย้งในองค์การ”, วารสารรามค าแหง, ป ี๒๒ ฉบับที่ ๓, (๒๕๔๘): ๖. 
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บริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ๒กรอบในการพิจารณาหน้าที่ (Function) ของนักบริหารมีอยู่ ๕ 
ประการตามค าย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDC มีดังนี ้
 P คือ Planningหมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร 
 O คือ Organization หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจภายใน
องค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 
 S คือ Staffingหมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคคลากร
และการใช้คนให้เหมาะกับงาน 
 D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการเป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการตาม
แผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้บริหาร 
 C คือ Controllingหมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร๓ 
 สรุปได้ว่าแนวคิดทฤษฎีการบริหารเป็นพฤติกรรม และเป็นกระบวนการทางสังคมที่
ผู้บริหารใช้ส าหรับตัดสินใจวิธีการต่างๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์ ท าให้เกิดทฤษฎีการ
บริหารใหม่ๆขึ้นมาแต่การบริหารเป็นเพียงวิธีการในการจัดการกับทรัพยากรที่มีในองค์กร สิ่งที่
ส าคัญในการเสริมสร้างสมานฉันท์ในองค์กรก็คือการน าหลักการหรือวิธีการบริหารมาใช้ร่วมกับกล
ยุทธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการสร้างสมานฉันท์ให้เกิดกับบุคคลในองค์กร 
 
๓.แนวคิดเกี่ยวกับควำมขัดแย้ง 
 ความขัดแย้งระหว่างองค์กรสามารถเกิดจาก ๒ ปัจจัยใหญ่ๆ คือ จากความต้องการ
ทรัพยากรหรือเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ และเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลายๆ 
ด้าน เช่น ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต และตามความเชื่อที่แตกต่าง๔ความเห็นที่แตกแยกทางความคิด ความ
เชื่อ ความศรัทธา และมีมุมมองที่ต่างกัน การใช้แนวทางการบริหารความขัดแย้งด้วยแนวทางที่ดี จะ
ช่วยให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรลดลง มีการพูดคุยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

                                                           
๒เด่น ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๓๓), หน้า ๕๒. 
๓พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙, หน้า ๓-๕. 
๔ทิพย์  โอสถ, “การบริหารความขัดแย้งระหว่างองค์กรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านอ้อน  

อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง”,การวิจัยอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ , (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐), หน้า ๓๔. 
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ให้ความท างานร่วมกันมากขึ้น  ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นสิ่งท้าทายของผู้บริหารองค์กร ให้เกิด
การตื่นตัวและกระตุ้นให้ผู้บริหารเพ่ือเป็นการสร้างการยอมรับในองค์กรเป็นต้น๕ 
 ความขัดแย้ง” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Conflict” ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษาละตินว่า
Confligereแปลว่า การต่อสู้ (Fight) การท าสงคราม (Warfare) ความไม่ลงรอยต่อกันหรือเข้ากัน
ไม่ได้ (Incompatible) ตรงกันข้ามกัน (Opposition) ความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือเผ่าพันธุ์
สัมพันธภาพที่แตกต่างกันนี้ท าให้เป็นชนวนแห่งการต่อสู้แข่งขันระหว่างกัน”จะเห็นได้ว่าความ
ขัดแย้งคือการไม่เข้าใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องความคิดการ
กระท า การตัดสินใจ  ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างานของกลุ่มหรือบุคคล๖ซึ่งมีความหมาย
คล้ายกับของ ชูเกียรติ  แถวปัดถา ที่เพ่ิมเติมว่า ความพยายามที่จะเป็นเจ้าของ การเผชิญหน้าเพ่ือ
มุ่งร้ายการกระท าที่ไปด้วยกันไม่ได้ คือ มีลักษณะตรงกันข้าม คือการไม่ถูกกันเมื่อบุคคลมีความคิด 
ความสนใจ ความต้องการ หรือการกระท าท่ีไม่เหมือนกัน๗ 
 ความขัดแย้งในสังคมย่อมเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะความขัดแย้งในองค์กรในส่วนของ
นายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนทั้งสองฝ่ายมีจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายต่างกัน จากการศึกษาของ 
Marchและ Simon ๘พบว่าความขัดแย้งแบ่งออกเป็น ๓ประเภท คือ 
 ๑) ความขัดแย้งต่อตนเอง (Individual Conflict) เป็นความขัดแย้งที่บุคคลมีต่อการ
กระท าของตนเอง แบ่งออกเป็น(๑.๑) รักพ่ีเสียดายน้อง (Approach-Approach Conflict) เป็น
ความต้องการหรือพอใจทั้งสองอย่าง แต่เลือกได้เพียงอย่างเดียว(๑.๒) หนีเสือปะจระเข้ (Avoidance-
Avoidance Conflict) เป็นความรู้สึกท่ีไม่ต้องการไม่ปรารถนาทั้ง ๒อย่าง แต่ต้องเลือก ๑อย่าง(๑.๓) 
เกลียดตัวกินไข่ (Approach-Avoidance Conflict) คือมีทั้งสิ่งที่พอใจไม่พอใจอยู่ร่วมกัน 
จ าเป็นต้องเผชิญหน้าทั้ง ๒อย่างในเวลาเดียวกัน 
 ๒) ความขัดแย้งในองค์กร (Organizational Conflict) เมื่อคนแต่ละคนมาอยู่ร่วมกันท า
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันจะมีความคิดเห็นต่างกันมีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนกัน ค่านิยมอคติ  การรับรู้ 
ผลประโยชน์เกิดจากการแบ่งทรัพยากรและงบประมาณมีจ านวนจ ากัดหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคนิค
ในการท างาน ความแตกต่างในหน้าที่การท างานล้วนเป็นสาเหตุที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งได้ทั้งสิ้น 
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โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), 
หน้า ๓๗. 

๘March, JG and Herbert A. Simon, Organization,(New York : John Wiley & Sons.1958), p. 
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 ๓) ความขัดแย้งระหว่างองค์กร (Inter organization Conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างองค์กรกับองค์กร หรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่มเช่นผลประโยชน์ขัดกันกระบวนการ  ความขัดแย้ง
ความขัดแย้งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่าง๒ ฝ่าย หรือมากกว่า ๒ฝ่ายขึ้นไป ค าว่าฝ่ายในที่นี้หมายถึง 
บุคคลหรือองค์การก็ได้ซึ่ง ฟิตเร่ (Filley)๙เสนอกระบวนการความขัดแย้งฟิตเร่ (Filley) ได้เสนอ
กระบวนการของความขัดแย้ง โดยแบ่งออกเป็น ๔ขั้นตอน คือ  
  (๓.๑) สภาพก่อนเกิดความขัดแย้ง (Antecedent Condition of Conflict)เป็น
ลักษณะของสภาพการณ์ที่อาจปราศจากความขัดแย้ง แต่จะน าไปสู่การขัดแย้งเช่นลักษณะส่วน
บุคคลคนบางคนมีลักษณะที่พร้อมจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ เช่น ก้าวร้าวไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีอคติต่อผู้อ่ืน จู้จี้ จุกจิก ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ลักษณะของจุดมุ่งหมาย ค่านิยม 
วัตถุประสงค์ แตกต่างกันลักษณะของปัญหาอุปสรรคจากการสื่อสารลักษณะความจ ากัดของทรัพยากร
และลักษณะโครงสร้างประเภทขององค์กร  
  (๓.๒) ความขัดแย้งที่รับรู้ได้ (Perceived Conflict) เป็นการรับรู้จากสภาพการณ์ ที่
เกิดข้ึนของฝ่ายต่างๆ ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น 
  (๓.๓) ความขัดแย้งที่รู้สึกได้ (Felt Conflict) เป็นความรู้สึกของบุคคลว่าเกิดความ
ขัดแย้งโดยอาจมีความรู้สึกว่าถูกคุกคาม ถูกเกลียดชัง กลัว หรือไม่ไว้วางใจ 
  (๓.๔) พฤติกรรมที่ปรากฏชัด (Minifest Behavior) เป็นการแสดงออกของบุคคล
เมื่อรับรู้หรือรู้สึกว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น อาจแสดงความก้าวร้าว การแข่งขันการโต้เถียงหรือการ
แก้ปัญหา 
 ชนิดความขัดแย้งตามแนวคิดของ Christopher Moore แบ่งออกได้ ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย๑๐ 
 ๑. ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) เป็นปัญหาพ้ืนฐานของความขัดแย้ง อาจจะ
จากข้อมูลน้อยไป การแปรผลผิดพลาดการวิเคราะห์ออกมาด้วยความเห็นต่าง     หรือแม้แต่ข้อมูล
มากเกินไปบางครั้งก็เป็นปัญหาความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูล (Perception) บางครั้งก็เป็นปัญหา
ขัดแย้งกันได้ 
 ๒. ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ (Interest Conflict) เป็นเหตุผลแห่งการแย่งชิง
ผลประโยชน์ในสิ่งที่ดูเหมือนมีหรือมีไม่เพียงพอเป็นเรื่องของตัวเนื้อหา กระบวนการ และจิตวิทยา   
(เช่น ยุติธรรมไหม) 
 ๓. ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) เป็นเร่ืองของอ านาจ แย่งชิง
อ านาจ การใช้อ านาจ การกระจายอ านาจ ปัญหาโครงสร้างรวมไปถึงกฎระเบียบ บทบาท 
ภูมิศาสตร์ ระยะเวลาและระบบ 
                                                           

๙Filley Alan C,Interpersonal Conflict Resolution, Glenview, (Illinois : Scott, Foresman, 1975), 
p. 116. 

๑๐วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา , (สถาบันพระปกเกล้า. นนทบุรี: 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗), หน้า ๑๑. 
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 ๔. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) เป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพ 
พฤติกรรมต่างๆ ในอดีต อารมณ์ท่ีรุนแรง ความเข้าใจผิด และการสื่อสารที่บกพร่อง 
 ๕. ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Values Conflict) เป็นปัญหาระบบของความเชื่อ ความ
แตกต่างในค่านิยมขนบประเพณี ประวัติ การเลี้ยงดูที่หล่อหลอมเขาขึ้นมา 
 การแยกแยะความขัดแย้งออกไปแต่ละชนิด ช่วยให้เห็นความชัดเจนของความขัดแย้งว่ามี
องค์ประกอบอะไร เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งต่ างๆจะมี
เฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่จริงๆ แล้วจะผสมผสานกันอยู่เกือบทุกชนิดหรือมีทุกชนิดในเรื่องเดียวกัน 
แต่แตกต่างกันในความรุนแรง๑๑ 
 ผู้บริหารเป็นปัจจัยซึ่งมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการบริหารองค์กรเนื่องจากผู้บริหารเป็น  
ผู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรอย่างมาก ทั้งในด้านการสร้างพฤติกรรมและการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลมีลักษณะที่สามารถบรรเทาหรือระงับข้อขัดแย้งในองค์กรได้ดี มนุษย์อยู่กันเป็น
สังคมย่อมหนีไม่พ้นความขัดแย้งเริ่มจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเองลังเลไม่สามารถตัดสินใจได้
และเมื่ออยู่กันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองคนเมื่อขนาดเป็นสังคมกว้างใหญ่
ขึ้น จะเกิดความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ที่คนหรือกลุ่มคนมีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน เนื่องมาจากการมีพ้ืนฐานความต้องการความเชื่อค่านิยมข้อมูลเป้าหมายหรือวิธีการท างานที่
แตกต่างกันความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้ตลอดเวลาและพบได้บ่อยปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่และ
การพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ความเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงและรวดเร็วทางสังคม บางครั้งได้ท าให้
องค์กรหลงลืมไปว่า อันที่แท้จริงแล้วองค์กรมีต้นทุนที่สามารถหยิบมุมขึ้นมาใช้แก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในองค์กรผู้บริหารองค์กรจึงเป็นผู้รักษาหรือประสานให้สมาชิกขององค์กรอยู่ร่วมกันเป็นผู้ปฏิบัติ
ภารกิจขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และยังมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์กัน
ในองค์กรผู้บริหารจึงเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กร 
ระบบและกระบวนการ การขัดแย้งขององค์กรที่ยืนอยู่บนพ้ืนฐานของการค านึงถึงหลักศาสนา 
วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในองค์กรเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะท าให้สามารถท าความเข้าใจ
ถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมตลอดจนทุนทางสังคมขององค์กรที่น ามาใช้ในกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นอันจะน าไปสู่การปรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิด
ขึ้นกับองค์กร๑๒ 
 
๔.แนวคิดเกี่ยวกับควำมสมำนฉันท์ 
 กระบวนการที่จะท าให้ผู้คนที่ก าลังขัดแย้งแตกแยกกันอยู่นั้น มีความพอใจเหมือนกัน 
แล้วตัดสินใจยุติความขัดแย้ง ซึ่งมาตรการหรือขบวนการดังกล่าวนั้นมีหลายวิธี หากวิธีไหนใช้แล้ว
                                                           

๑๑อธิพัฒน์  สินทรโก, “การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕), หน้า ๒๓-๒๔. 

๑๒พรนพ  พุกกะพันธุ์,การบริหารความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทว.เพ็ชรสกุลจ ากัด, ๒๕๔๒), 
หน้า ๒๘. 
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พอใจทุกฝ่ายก็จะเป็นทางยุติความขัดแย้งได้ ขณะนี้ก็ก าลังแสวงหากันอยู่ หลายวิธีเช่นกันหลักธรรม
ที่คิดว่าจะสามารถน ามาใช้เพ่ือการสมานฉันท์ได้ก็คือ หลักแห่งผาสุกวิหารธรรม หลักธรรมเพ่ือการ
สมานฉันท์ซึ่งจัดเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมลดความแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้แก่หลักแห่ง
ผาสุกวิหารธรรมหรือหลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมี๕ประการคือ๑๓ 
 ๑. เมตตำกำยกรรม การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา หมายถึง การแสดงออก
ทางกายบนพ้ืนฐานของความรัก ไม่มีความโกรธ ความเกลียดชังเจือปน ไม่ใช้ความรุนแรงทุก
ประเภท ไม่ทุบตี ไม่ฆ่าฟัน ไม่ท าลาย แต่แสดงออกทางกายให้บุคคลอ่ืนรับรู้ ได้ว่า การแสดงออก
นั้นๆออกมาจากความเมตตา เพราะความเมตตา หรือความรักสากลเป็นธรรมชาติที่มนุษย์หรือ
แม้แต่สัตว์ก็สามารถรับรู้หรือสัมผัสได้  
 ๒. เมตตำวจีกรรม การแสดงออกทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตา หรือพูดด้วยความ
เมตตา ค าพูดที่ประกอบไปด้วยความเมตตานั้น จะไม่มี ค าเท็จ ค าหยาบ ค าส่อเสียด ค าเพ้อเจ้อ แต่
จะมีแต่ความจริง ไพเราะ มีสาระ ผู้ฟังๆแล้วสบายใจไม่เป็นทุกข์ การพูดเท็จ  พูด ค าหยาบ พูด
ส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ เป็นสาเหตุส าคัญที่สุดที่ก่อความแตกแยกทางสังคม ยิ่งพูดค าประเภทนี้มาก
เท่าไรยิ่งเท่ากับเติมเชื้อไฟมากเท่านั้น ยิ่งยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารจะถูกกระจายไปได้
อย่างรวดเร็ว และสร้างความร้าวฉานได้กว้างขวาง ในทางตรงกันข้าม หากได้พูด ความจริง พูด
ไพเราะ มีสาระ ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขใจ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ถ่ายทอดไป วาจาเช่นนี้จะเป็นตัว
สร้างสมานฉันท์คือ ความพอใจร่วมกันในค าพูดที่ประกอบด้วยเมตตา 
 ๓. เมตตำมโนกรรม ความคิดท่ีประกอบไปด้วยความเมตตา เป็นพ้ืนฐานของการพูดและ
คิด ถา้จิตประกอบด้วยเมตตา เวลาพูดก็จะพูดออกมาด้วยเมตตา เวลากระท าก็จะกระท าด้วยความ
เมตตา ดูตัวอย่างเวลาพูดกับคนที่รักและตนก าลังรักใครอย่างเต็มที่ จะไม่พูดจาหยาบคายเลย หรือ
เวลาแสดงออกต่อหน้าคนที่ตนเองรู้สึกรักมาก จะแสดงความสุภาพอ่อนโยน เป็นที่น่าประทับใจ
เพราะภายในเป็นผู้สั่ง 
 ๔. ทิฏฐิสำมัญญตำ มีความเห็นตรงกัน แม้เรื่องนี้จะท าได้ยากเพราะความเห็นของคน
แตกต่างกันตามภูมิหลังและเง่ือนไขที่แตกต่างกัน แต่ความเห็นร่วมในทางสังคมและในทางการเมือง
ต้องมี เช่นจะต้องเห็นร่วมกันว่า สังคมต้องสงบ มีระเบียบ มีข้อตกลงที่เรียกว่ากฎหมายที่ จะต้อง
ปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมกัน 
 ๕. สีลสำมัญญตำ มีความเสมอกันโดยศีล บุคลากรในองค์กร ไม่ว่าจะมีความคิดเห็น
ต่างกันอย่างไรก็คิดได้ แต่จะต้องคิดอยู่ในกรอบการปฏิบัติเดียวกันภายใต้ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียม การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นใช้ได้แต่หากอยู่ภายในกรอบของศีลห้า แล้วจะไม่มีวันล่วงละเมิด
ทรัพย์สินชีวิตและสิทธิส่วนบุคคลของคนอ่ืนเลย นอกจากจะมีศีลตามศาสนาที่ตนนับถือ หรือชาว

                                                           
๑๓พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ),หลักธรรมเพื่อการสมานฉันท์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://oknation.nationtv.tv/blog/praprommonkalachan/2010/05/23/entry-3  (๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
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พุทธต้องมีศีลห้าเป็นตัวก ากับแล้ว จะต้องเคารพระเบียบ วินัย กฎ ระเบียบ วัฒนธรรม กฎหมาย
ต่างๆทีส่ร้างข้ึนมาเพ่ือความสงบสุขของบ้านเมือง 
 
๕.กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรเสริมสร้ำงสมำนฉันท์ 
 การบริหารที่เสริมสร้างสมานฉันท์ให้เกิดในองค์กรอุปสรรคส าคัญคือ ความขัดแย้งทั้ง
ส่วนตัว และการท างาน ซึ่งผู้บริหารต้องมองถึงสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพ่ือหาสาเหตุของ
ปัญหาแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการขจัดปัญหาและเสริมสร้างสมานฉันท์ให้บุคคลใน
องค์กร ซึ่งในการบริหารเพ่ือเสริมสร้างสมานฉันท์นั้นสามารถท าได้โดยการสนับสนุนผ่าน นโยบาย 
การออกกฎระเบียบ การบริหาร และการสร้างการมีส่วนร่วมแนวทางสมานฉันท์ คือแนวทางของ
ความปรองดองเห็นพ้องร่วมกัน นั่นคือ การรับฟังปัญหาเพ่ือเข้าถึง รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่วน เพ่ือแก้ไขให้หมดสิ้นในระยะยาว โดยไม่มุ่งเน้นการใช้ความรุนแรง แต่มุ่งสร้างความ
เข้าใจ การสร้างความสมานฉันท์จะต้องค านึงถึงความความยุติธรรม และความเท่าเทียมที่มีให้กับ
บุคลากรในองค์กรสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยในการท าให้เกิดแนวทางการบริหารเพ่ือเสริมสร้างสมานฉันท์ 
ซึ่งการน าทฤษฎีในการบริหารมาวิเคราะห์สามารถสร้างแนวทางเพ่ือเสริมสร้างสมานฉันท์ได้ดังนี้ 
 ๑. กำรสร้ำงวัฒนธรรมในองค์กรวัฒนธรรมในองค์กรนั้นเปรียบเสมือนการปลูกฝัง
แนวคิดและทัศนคติต่างๆ ให้กับผู้คนในองค์กร เพ่ือให้คนในองค์กรมีแนวคิดในการท างานที่
คล้ายคลึงกันเพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกันในองค์กร ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลใน
องค์กร บางแห่งก็อาจมีกิจกรรมต่างๆ ทุกสัปดาห์เพ่ือเกิดบรรยากาศแห่งความสุขและให้บุคลากร
นั้นรู้สึกดีที่เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรมากขึ้น เพราะท้ังหมดนี้คือการสร้าง การกระท าสร้างวิธีการในการ
ท างานร่วมกัน สร้างจริยธรรมในการท างานไม่ต่างจากวัฒนธรรมโดยทั่วไปซึ่งวัฒนธรรมในองค์กรมี
ส่วนอย่างมากในการสร้างสมานฉันท์ เพราะการบริหารให้เกิดวัฒนธรรมหรือการปฏิบัติเพ่ือเกิด
ความสมานฉันท์ในองค์กร มีปัจจัยที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย 
  ๑.๑ นโยบายคือข้อเสนอส าหรับแนวทางการด าเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือรัฐบาล ภายในสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งซึ่งจะมีทั้งอุปสรรค และโอกาสบางประการด้วย 
อุปสรรคและโอกาสที่มีนั้นเอง ที่ผลักดันให้มีการเสนอนโยบายขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์และเอาชนะ
สภาพการณ์เช่นนั้น ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นเองนโยบายคือองค์ประกอบที่
ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมความสมานฉันท์ซึ่ง
นโยบายเป็นตัวก าหนดแนวทางการปฏิบัติหรือการสร้างโครงการ กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ หรือขจัดปัญหาข้อขัดแย้งเพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์  
  ๑.๒ กฎระเบียบที่ชัดเจน เป็นการสร้างข้อตกลงเพ่ือสร้างเป็นข้อบังคับในการ
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ มีบทลงโทษในการละเมิดข้อบังคับ ในการสร้างกฎระเบียบที่ชัดเจน
ผู้บริหารก็ควรจะเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎระเบียบดังกล่าวด้วย เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับ
บุคลากรในองค์กรอีกทั้งยังเป็นการสร้างความศักดิ์สิทธ์ให้กับกฎระเบียบนั้นด้วย ซึ่งการสร้างความ
ชัดเจนให้กฎระเบียบจะท าให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นผลที่ท าให้เกิดความ
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สมานฉันท์ขึ้นในองค์กรกฎระเบียบจะเป็นกรอบที่ก าหนดการกระท าในการสร้างสมานฉันท์ เป็นการ
กระท าที่มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีความเมตตาต่อกัน ก็จะเกิดการท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. โครงสร้ำงและกำรบริหำรองค์กรที่ดีการก าหนดโครงสร้างขององค์การเป็นการสร้าง
การบริหารผ่านการแบ่งย่อยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละประเภทไว้ให้ชัดเจน 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้เอ้ือต่อการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพองค์กรเป็นที่รวมของคนและเป็นที่รวมของงานต่างๆ 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเต็มสามารถจึงจ าเป็นต้องจัดแบ่งหน้าที่การ
งานกันท า และมอบอ านาจให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด ซึ่งเป็นการขจัดปัญหา
ความขัดแย้งในเรื่องการแทรกแซงหน้าที่ของกันและกัน ถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่และมีคนมาก  
ตลอดจนงานที่ต้องท ามีมาก ก็จะต้องจัดหมวดหมู่ของงานที่เป็นอย่างเดียวกันหรือมีลักษณะ
ใกล้เคียงกันมารวมเข้าด้วยกันเรียกว่า  ฝ่ายหรือแผนกงาน  แล้วจัดให้คนที่มีความสามารถในงาน
น้ันๆ มาปฏิบัติงานรวมกันในแผนกนั้น ซึ่งในการจัดโครงสร้างการบริหารต้องน าเอากระบวนการ
บริหารมาวางแผน นั่นก็คือ การจัดองค์กรเป็นวิธีการจัดการแบ่งส่วนงานให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน โครงสร้างและการบริหารองค์กรเป็นเพียงองค์ประกอบหรือวิธีการหนึ่งในการจะ
เสริมสร้างสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งโครงสร้างและการบริหารองค์กรประกอบด้วยปัจจัยที่
เป็นแนวทางปฏิบัติมีดังนี้คือ  
  ๒.๑ การแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน เป็นการก าหนดหน้าที่ในการด าเนินงานเพ่ือไปสู่
เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน ในการแบ่งหน้าที่ต้องค านึงถึงองค์กรว่ามีลักษณะและเป้าหมาย
อย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนจนน ามาสู่ข้อขัดแย้งที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อองค์กร การแบ่งหน้าที่
อย่างชัดเจนนั้นจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์จากการท างานร่วมกันด้วยการขจัดข้อ
ขัดแย้งในการรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอีกทั้งการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนยังเป็นการสร้างความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมให้เกิดข้ึน โดยผู้บริหารต้องจัดบุคลากรให้ตรงตามความสามารถ และมี
สิทธิในการแสดงออกท่ีเท่ากัน การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม เพ่ือเกิดความสมานฉันท์ในองค์กร 
  ๒.๒ การสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกัน การรับรู้ของบุคลากร หรือบุคลากร
ภายในองค์การที่ตน ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์การ สมาชิกสามารถรับรู้ได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในองค์การของบุคลากร  การสร้าง
บรรยากาศในการท างานเป็นการจูงใจบุคลากรให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นผล
มาจากการวางแผนการบริหารต้องสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ สร้างการเคารพสิทธิหน้าที่ จะ
เป็นผลให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อเกิดบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกันก็จะ
สามารถก่อให้เกิดความสามัคคีซึง่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนกับบุคคลในองค์กร 
 ๓. กำรเสริมก ำลังและพัฒนำบุคลำกรการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานต้อง
กระท าอย่างมีมาตรฐาน เช่น สอบต าแหน่งเดียวกันควรจะยากง่ายเท่าๆกัน เป็นต้น กระบวนการใน
การรับคนเข้าท างานนี้เรามักเรียกรวมกันไปว่า การสรรหาบุคคลเข้าท างานเมื่อได้สรรหาบุคคลที่มี
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คุณสมบัติตามต้องการมาสมัครแล้ว จากนั้นก็ด าเนินการเลือกให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมที่สุดกับหน้าที่ ส่วนการพัฒนาบุลากรเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
บุคลากร เป็นการปลูกฝังความคิดที่ดี การพูดที่ดี ที่มีส่วนในการเกิดความสมานฉันท์ผ่านการ
ปฏิบัติงานโดยการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดการคัดเลือกและ
พัฒนาบุคลากรให้เกิดการปฏิบัติงานภายใต้การเสริมสร้างความสมานฉันท์คือ  
  ๓.๑ สร้างการท างานร่วมกันเป็นทีมและเป็นเครือข่าย การท างานในลักษณะนี้ จะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ท าให้กลายเป็นพลังร่วมในการสร้างองค์กรที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยสมาชิกในองค์กรจะต้องตระหนักถึงความร่วมมือกัน การแบ่งปันความรู้ การ
ท างานและแก้ปัญหาร่วมกัน ซ่ึงสามารถน าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาสร้าง
คุณค่าให้กับองค์กรและการปฏิบัติงานได้ และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่บุคลากร 
  ๓.๒ การสร้างความเข้าใจ เป็นการสร้างการคิด ความเข้าใจ ให้เกิดกับบุคลากร
โดยผ่านกิจกรรม การท างานร่วมกัน การแบ่งปันความรู้ โดยผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญในการ
สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรทั้งเรื่องความสัมพันธ์กันในองค์กร การเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเมื่อบุคลากรเข้าใจกันมากขึ้นก็จะท าให้เกิดความสามัคคีเป็นส่วนหนึ่งที่
ส่งเสริมความสมานฉันท์ในองค์กร 
 ๔. กำรติดต่อประสำนงำนการจัดให้บุคคลในองค์การท างานสัมพันธ์และสอดคล้องกัน 
โดยตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เป้าหมาย และมาตรฐาน การปฏิบัติงานขององค์กร 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการประสานงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การส าเร็จตามเป้าหมาย เพ่ือให้งานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงานเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งที่ส า คัญของการ
ประสานงานก็คือ ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานเพ่ือจะช่วยให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ
นั่นเอง ซึ่งการจะท าให้ในองค์กรมีการประสานงานที่ดีนั้น บุคลากรต้องมีความเข้าใจถึงหน้าที่ในแต่
ละต าแหน่งที่มีการก าหนดโครงสร้างและระบบไว้แล้ว ซึ่งปัจจัยส าคัญในการท าให้เกิดการติดต่อ
ประสานงานที่ดีคือ 
  ๔.๑ ความสัมพันธ์ที่ดี คนเราจะต้องมีความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานของมนุษย์ทุก
คนว่า ทุกคนต้องเข้าใจศักดิ์ศรีของคน เพราะคนทุกคนต้องการความเคารพนับถือ และมี ศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและแรงจูงใจที่เป็นตัวก าหนดบุคคลในแต่ละกลุ่ม ถึงการ
แสดงออก การรวมกลุ่ม ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กรการอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อกลาง เป็นการ
สร้างสีสันให้การมาพบปะ พูดคุย น่าสนใจมากขึ้น กิจกรรมนั้นท าให้ผู้บริหาร และบุคลากรกล้า
แสดงออกเพ่ือพบปะพูดคุยท าให้เข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อประสานงานที่จะท า
ให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
  ๔.๒ การสื่อสาร คือกระบวนการส าหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างหนึ่งในการ
ส่งความหมายที่ต้องการไปยังผู้รับสาร อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บ้างอย่างอยู่ใน
รูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากันการติดต่อสื่อสารให้เกิด
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ความคิดความเข้าใจในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพ่ือ ให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน 
ขัดแย้ง หรือ เหลื่อมล้ ากัน 
  ๔.๓ ความร่วมมือ เป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่เชื่อมั่นและศรัทธาว่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เป็นปัจจัยที่แสดงถึงความไว้วางใจ ศรัทธา เมื่อบุคลากรในองค์กรศรัทธาต่อผู้บริหารแล้วก็
จะท าตามและเอาผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ  ถ้าจะท าให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ธรรมาธิปไตยของผู้บริหารอย่างแท้จริงแล้ว ความร่วมมือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะคอยส่งเสริม ไม่ว่า
จะเป็นความร่วมมือจากรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ที่คอยให้การสนับสนุน หรือจากผู้บริหารด้วย
กันเอง อีกทั้งความร่วมมือจากคนในองค์กรหรือสังคม จะช่วยให้การพัฒนาธรรมาธิปไตยเป็นไป
อย่างมั่นคง 
 ๕. กำรติดตำมและประเมินผล เป็นการก ากับดูแลและประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในด้านต่างๆซึ่งการติดตามการปฏิบัติงานเป็นการก ากับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันว่ามี
ปัญหาข้องขัดแย้งในการท างานหรือไม่ ส่วนการประเมินผลเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
ว่าเป็นอย่างไร เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ปัญหาความขัดแย้งนั้นหมดไปและเกิดความสมานฉันท์ขึ้น 
ซึ่งปัจจัยที่เป็นส่วนส าคัญในการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย 
  ๕.๑ การตรวจสอบเป็นการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์กร ในการสร้างสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบจะท าให้ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติ
หน้าที่ว่าเป็นกระบวนการที่สามารถสร้างหรือส่งเสริมให้เกิดสมานฉันท์ได้หรือไม่ เพ่ือก ากับดูแลให้
บุคลากรในองค์กรมุ่งท าตามเป้าหมายขององค์กรนั่นก็คือ การบรรลุผลส าเร็จควบคู่ความสามัคคีซึ่ง
เป็นวิธีการในการสร้างสมานฉันท์ 
  ๕.๒ การประเมินผลเมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาวิเคราะห์คุณภาพว่า
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรือไม่ ซึ่งในการเสริมสร้างสมานฉันท์ให้เกิดใน
องค์กรต้องมีการประเมินถึงการปฏิบัติงานว่ามีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้นหรือไม่ และการ
ปฏิบัติงานด้วยความสมานฉันท์เป็นไปในระดับใดและมีปัญหาใดเกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ 
  ๕.๓ การปรับปรุงแก้ไข เป็นการน าการประเมินผลมาเพ่ือสร้างแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดความร่วมมืออันน ามาซึ่งความ
สามัคคีที่จะก่อเกิดความสมานฉันท์ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งอีกด้วย 
 
๖.สรุปและข้อเสนอแนะ 
 สรุปได้ว่าการบริหารจัดการเพ่ือการเสริมสร้างสมานฉันท์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการศึกษาพบว่า การบริหารที่จะท าให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นได้นั้น แนวทางเหล่านั้น
ประกอบด้วย นโยบายซึ่งเป็นตัวก าหนดการปฏิบัติอย่างสมานฉันท์ โครงสร้างและการบริหารที่ดีที่
จะท าให้เกิดความเสมอภาคความเท่าเทียมในองค์กร การเสริมก าลังและพัฒนาบุคลากรที่จะท าให้
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เกิดการพัฒนาความคิดในการสร้างสมานฉันท์ การติดต่อประสานงานที่จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกต่างๆ และสุดท้ายเมื่อด าเนินการตามแนวทางแล้วสิ่งส าคัญ
คือการติดตามและประเมินผลว่าสิ่งที่ได้ท านั้นก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในองค์กรมากน้อยเพียงใด 
และมีสิ่งใดที่เป็นปัญหาที่ควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานั่นเอง ซึ่งการบริหารจัดการที่จะเกิดความ
สมานฉันท์ได้นั้นปัจจัยส าคัญคือตัวผู้บริหารและบุคลากรเองว่าจะเกิดความคิดหรือน าไปปฏิบัติ
จริงจังหรือไม่ 
 ข้อเสนอแนะ นอกจากจะปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือเกิดความสมานฉันท์แล้ว ผู้บริหารและ
บุคลากรต้องค านึงถึงหลักการพื้นฐานที่จะท าให้ความสมานฉันท์เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นการ
ยืนยันถึงมาตรฐานในการปฏิบัติและความชัดเจนของการบริหาร ซึ่งหลักการเหล่านั้นประกอบด้วย 
 ๑. ความเป็นจริง ต้องค านึงถึงความเป็นจริงว่าสามารถเป็นไปได้ ไม่เป็นการฝืน เพราะ
เมื่อฝืนจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งต่อตนเองและบุคลากรในองค์กร  
 ๒. ความยุติธรรม ที่จะเป็นมาตรฐานก าหนดความเสมอภาค ไม่เป็นการเบียดเบียนสิทธิ
ซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างไม่เกิดความแตกต่าง 
 ๓. การให้อภัย เป็นสิ่งส าคัญในการอยู่ร่วมกันและเป็นหลักส าคัญในการสร้างสมานฉันท์ 
เพราะในการปฏิบัติงานร่วมกันย่อมต้องมีข้อโต้แย้ง ซึ่งอาจกระทบต่อความรู้สึกจึงต้องเรียนรู้ที่จะให้
อภัยกันเพ่ือเป็นการลดความขัดแย้ง  
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ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓  กันยายน – ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
๑. พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผศ.ดร.วิรัช  จงอยู่สุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ผศ.อานนท์  เมธีวรฉัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗. ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
๑. รศ.ดร.ธานี เกสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
๒. รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๓. ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
๔. ผศ.ดร.ส าราญ บุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา 
๕. ผศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
๖. ผศ.ดร.รัตนะ  ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๗. ผศ.ดร.สยาม  ราชวัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๘. ดร.สมจิตรา  กิตติมานนท์ วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี นครสวรรค์ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

รับบทความ 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวฒุ ิ๒ ท่าน 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ให้ผู้ทรงคุณวฒุิ
พิจารณาอ่านบทความ  

 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิ 
เพื่อส่งคนืผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบ้ืองตน้ 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    ๑ ทา่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ๑ ทา่น 
 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่
สาธารณะ 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
 

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ 
ส านักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘  

 
๑. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ

ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป 

๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

๑.๔ บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความท่ีรวบรวมความรู้จากต ารา หนังสือ 
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะ ห์ 
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 

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

การส่งบทความ 
บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์จะต้องส่ง

จดหมายน าส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการ
พิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม 
(CD ROM) ๑ แผ่นที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมี
ส าเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง 

การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่

วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสารจะท าให้การพิจารณาตีพิมพ์มี
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ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร 

การเตรียมบทความ 
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) 

ขนาดอักษร ๑๖ จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน ๑ นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง ๐.๕ นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้าก ากับทางมุมขวาบนทุกหน้า 
บทความไม่ควรยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง  

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer 
Review ) ๒ ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการก่อนตีพิมพ์  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบท่ีผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ ( Double – blind peer 
review ) 

๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) 
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๓๕๐ ค า โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ

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

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

การวิเคราะห์) 
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา 
- ค าส าคัญ  ควรมีค าส าคัญ ๓-๖ ค า ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย

ของบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยต้องจัดเรียงค าส าคัญตามตัวอักษร และคั่นด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) 

๓. ส่วนเน้ือเรื่อง ควรประกอบด้วย 
๓.๑ บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน าโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  รวมทั้งสถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ ควร
จ าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

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

๓.๕ ข้อเสนอแนะ  (Suggestion) การแนะแนวการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน 

หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย  และหมายเลขของทุน
วิจัย 

๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการ
ท ารายการเอกสารอ้างอิงหรือค าอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้ 

การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 
๑. หนังสือ 
๑.๑ คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด 
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บค าวา (บาลี) ไว้หลังค ายอในกรณีท่ีใช้พระไตรป

ฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บค าว่า (ไทย) ไว หลังค ายอในกรณีที่ ใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย  
ตัวอย่างเช่น  ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑. 

๑.๒ หนังสือทั่วไป 
ผูแตง, ชื่อเรื่อง , (สถานที่พิมพ: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปที่พิมพ), หนา. ตังอย่างเช่น 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , ปรัชญากรีก : บ อเกิดภูมิป ญญาตะวันตก , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๘. 
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing, 

2004), p.69.  
๒. วารสาร 
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น  
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร, “การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา

และชุมชนจังหวัดนครสวรรค์”, บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์,ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๑-๑๒. 

K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. 77 
No.1: 10-15. 
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๓. วิทยานิพนธ์ 
ชื่อผู้วิจัย, “ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์”, ระดับของวิทยานิพนธ์, (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ

มหาวิทยาลัย), ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น 
อนุวัต  กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗. 

๔. สัมภาษณ์ 
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ต าแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
๕. เว็บไซต์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.buddhismth. com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9 
[๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 

๖. ภาษาอังกฤษ 
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row 

Publishers, 1970. 

การเขียนบรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือ 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
๒) วารสาร 
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง

และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘. 

๓) วิทยานิพนธ์ 
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”. ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
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๔) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ต าแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
๕) เว็บไซต์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9 
[๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Maslow Abraham. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row 
Publishers, 1970. 

๔. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)  
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง ส าหรับค า

บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  

๕.ลิขสิทธิ์ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์

บทความให้แก่วารสารฯ  พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่ง
ตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ 

๖. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์ กรุณาติดต่อ “ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์” ส านักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘ 

   
๘. อัตราค่าวารสาร 

ก าหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จ าหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง  
๙. อัตราค่าสมาชิก 

ปีละ ๓๐๐ บาท 



285วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

 
หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพใ์นวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

เขียนที่................................................................. 
………………............................................... 
................................................................. 

วันท่ี................ เดือน..................................... พ.ศ. .................................... 
ข้าพเจ้าชื่อ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล............................................... 

ที่อยู่ .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 
.................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ................................................. E-mail: …….…………...………………………………………………………………...… 
มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ (   ) บทความวิจัย  (   ) บทความวิชาการ เรื่อง: 

(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................. ..............
....................................................................................................................................................................................  
ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งด าเนินการโดยบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา............................................................................. สาขาวิชา.................................................................... 
จาก (ช่ือสถาบัน)................................................................................... ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก ................................................................................................................................................. 

เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

(   ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
(   ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง 
(   ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
(   ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดท้ังสิ้น   
ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้ช าระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์ ตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ คือ   
(   ) บทความวิชาการ    ๓,๐๐๐ บาท   
(   ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก  ๔,๐๐๐ บาท  
(   ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕,๐๐๐ บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
อน่ึง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด

ใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นท่ีสุด 
ลงช่ือ................................................................... 

 (..................................................................) 
                                                                                                   ผู้นิพนธ์บทความ 
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 

 

 

กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................................... 

E – Mail......................................................................... เบอร์โทรศัพท์.........................................................
โทรสาร...................................................................................................... มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็น
สมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

( )  สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จ านวน ๓ เล่ม) 
( )  เล่มละ ๑๙๙ บาท 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง 
( ) เงินสด 
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................) 
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย ์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม.............................................................................. 

โปรดน าส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
สถานท่ีติดต่อ  ที่บ้าน    ที่ท างาน 
เลขท่ี.................ถนน......................................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง...................... 
อ าเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.......................... 
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................. 
โทรสาร.......................................................E-Mail..................................................... 

 

 

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

ลงช่ือ....................................................... 

       (                                      ) 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
ค่าบ ารุงปี พ.ศ....................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ.......................................... 
ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ............ 
ลงบัญชีแล้ว....................................................... 


