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กำ�หนดก�รเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ 

 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม / ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน / ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน / ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผล

งานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา 

เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  อธิการบดี
 พระราชวรเมธี, ดร.   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 พระราชวรมุนี, ดร.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 พระเมธีธรรมาจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
 พระโสภณวชิราภรณ์   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 พระครูปริยัติกิตติธำารง, รศ.ดร.  คณบดีคณะสังคมศาสตร์
 ผศ. ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ  อัจฉริยปัญญากุล  ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
บรรณ�ธิก�ร :  รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม      
ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�ร :  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ,  ผศ.ดร. - ผศ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  
กองบรรณ�ธิก�ร   :  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         หน่วยงานภายนอก        
  พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร                   ผศ.ดร.วิโรจน์  อินทนนท์       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.                   ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.                 ผศ.ดร.ธนกร  สิริสุคันธา        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี                 ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
       อ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา                  อ.ดร.เดโชพล  เหมนาไลย      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       อ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว                 พล.ท.ดร.วีระ  วงค์สรรค์       วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  อ.ดร.พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์                                   น.อ.ดร.นภัทร์  แก้วนาค        วิทยาลัยการทัพอากาศ   
                             ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
                    อ.ดร.วันชัย  สุขตาม              มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์                  
                        อ.ดร.อำานาจ  ยอดทอง          มหาวิทยาลัยมหิดล
เลข�นุก�ร : 
              ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข์
ศิลปกรรม : 
 ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ - อ.ดร.สุริยา  รักษาเมือง - อ.ประสิทธิ์  พุทธศาสน์ศรัทธา - อ.กรกต  ชาบัณฑิต 
สำ�นักง�น : 
              สำานักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
              บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน B  ชั้น 5
 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐   โทร. ๐๙-๘๘๓๒-๘๓๑๒
จัดพิมพ์โดย :
 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200 
 โทร. 022 218892, 026 235623  โทรสาร 026 235623

จำานวนพิมพ์  : 1,000 เล่ม



ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
1. พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. พระเทพปริยัติเมธี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. พระครูปริยัติกิตธำารง, รองศาสตราจารย์ ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4. พระครูปุริมานุรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7. พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9. ศาสตราจารย์ ดร.จำานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
11. ศาสตราจารย์ พลตำารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12. รองศาสตรจารย์์ ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
15. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติทัศน์  ผกาทอง   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญปู่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ศรีนอก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
19. รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพล ใจเย็น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์  ศิลปะชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรต  บุญอ่อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุภูมิ  โซวเกษม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์  เมธีวรฉัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  ทั่งโต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร  วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  กระสังข์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
33. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  สมเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
34. อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
35. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 

วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Peer Review)



ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
1. พระเมธาวินัยรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เงารังษี  มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. รองศาสตราจารย์  วราคม ทีสุกะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6. รองศาสตราจารย์ พัฒนะ เรือนใจดี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์  แก่นอินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.จำาเริญ  ชูช่วยสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์  ศรีจันทรโคตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์   เจียรจิตต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  ชิโนกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง  คงชนะ มหาวิทยาลัยพะเยา
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  เพชรนาจักร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล   มหาวิทยาลัยนเรศวร
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เจนวิถีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  อติศัพท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
26. เรือโท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อนันท์  ใจสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยสร สมบุญมาก มหาวิทยาลัยนครพนม 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของการบริหารจัดการผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการ เพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบไป
ด้วย3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์  
กลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพ่ือสังคม และกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของกิจการเพ่ือสังคม การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก 
และการสังเกตการณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์รายบุคคลกึ่งโครงสร้าง ที่มี
ประเด็นค าถามที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความส าคัญมากและส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพ่ือสังคม โดยคุณลักษณะการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ในประเทศไทย ได้แก่ 1) การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 2) การเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 3) การมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 4) การท างานเป็นหุ้นส่วนกัน 
5) การท าเกษตรกรรมที่พ่ึงพาธรรมชาติอย่างแท้จริง 6) การจ าหน่ายอาหารอินทรีย์ที่คัดสรร
วัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย 7) การประชาสัมพันธ์แหล่งที่มาอาหารอินทรีย์  
คําสําคัญ : กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย, ประสิทธิผลการบริหารจัดการ, กิจการเพ่ือสังคม, 
อุสาหกรรมอาหารอินทรีย์ 
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to study characteristics of 
stakeholder management affecting an effective management of social 
enterprises in organic food industry in Thailand. Information were gathered from 
3 major groups which were 1) social enterprises in organic food industry 2) 
academics and subject matter experts 3) stakeholders. In-Depth interview 
techniques were employed along with personnel observation. Research tools 
included semi-structured interview forms which cover the objective of this 
research. The interview forms were structured based on conceptual framework 
and related theories.  
 The result of the study showed that stakeholder management was 
crucial to drive social enterprises. Characteristics of stakeholder management 
which affected an effective management of social enterprises in organic food 
industry in Thailand were 1) Equal pay for employees 2) Employee participation 
in organizational management 3) Shareholder dividend payments 4) Business 
partnership 5) Genuine organic agriculture 6) A selection of good quality organic 
food ingredients for consumers 7) The origin of organic food advertising.  
Keywords : Stakeholders, Effective Management, Social Enterprises, Organic 
     Food Industry 
 
๑. บทนํา 

  ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด าเนินธุรกิจ 
ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นการท าก าไรให้ได้มากที่สุดเพ่ือประโยชน์ขององค์การและผู้ถือหุ้น 
จนกระทั่งละเลยความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากกระบวนการในการประกอบธุรกิจ โดยไม่
ค านึงถึงคุณธรรมเป็นที่ตั้ง ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างมากมาย อาทิเช่น การเอารัดเอา
เปรียบ ความเหลื่อมล้ าในสังคม อาชญากรรม และการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ 
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขาดความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน หากแต่การ
คาดหวังให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหานั้น พบว่ายั งคงมีข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินการแก้ไขปัญหา เช่น ภาครัฐที่ยังติดขัดในเร่ืองระบบการบริหาร
จัดการที่ล่าช้า ส่วนของภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมักเน้นเรื่องผลก าไรขององค์การเป็นหลัก และของผู้
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มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยตรง เช่น ผู้ถือหุ้นนั้นอาจไม่สามารถเข้ามามีส่วนช่วยจัดการ
ปัญหาได้เพราะอาจขัดกับประโยชน์ที่ เป็นเป้าหมายทางธุรกิจ หรือบางครั้งตัวธุรกิจของ
หน่วยงานนั้นเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่ควรน ามา
พิจารณาในการบริหารจัดการ คือ จะมีกลไกการด าเนินการบริหารจัดการอย่างไร จึงจะน ามาซึ่ง
เป้าหมายที่ส าคัญขององค์การ คือการท าก าไร และการมีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม 

หลายปีที่ผ่านมาจึงได้เกิดแนวความคิดการส่งเสริมให้เกิดการประกอบกิจการเพ่ือสังคม 
(Social Enterprises) ซึ่งหมายถึง การที่เอกชนซึ่งเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนได้ประกอบ
กิจการหรือด าเนินการโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และมีรายรับจากการขายการผลิตสินค้าหรือการให้
บริหาร ซึ่งมิได้มุ่งสร้างก าไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ (ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือ
สังคมแห่งชาติ, 2554) อันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุในการสร้างความสมดุลและรับผิดชอบต่อผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

อย่างไรก็ดี จากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยสถาบันเช้นจ์ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553)  กล่าวถึงปัญหาในการด าเนินกิจการเพ่ือ
สังคม ได้แก่ การขาดความรู้ความเข้าใจและความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับกิจการเพ่ือสังคม การขาด
การรวมกลุ่มของกิจการเพ่ือสังคมและการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์การกิจการเพ่ือสั งคมใน
ประเทศไทย การขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการสนับสนุนด้านการเงิน การขาดผู้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการขาดการสนับสนุนทางด้านอ่ืนๆ รวมทั้งตลาดรองรับสินค้ากิจการ
เพ่ือสังคมค่อนข้างจ ากัด และขาดสิ่งจูงใจในการมาเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม และแรงงาน 

นอกจากนั้น ในการประกอบกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์เมื่อ
พิจารณาจากข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรม (2556) และกระทรวงพาณิชย์ (2558) พบว่า สินค้า
เกษตรอินทรีย์ เป็นการผลิตในลักษณะขนาดเล็ก เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตในระดับใหญ่ได้ 
การท าเกษตรอินทรีย์มีความเสี่ยงจากความเสียหายของผลผลิตสูงกว่า เนื่องจากการไม่ใช้
สารเคมี ท าให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ าและมีต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเกษตร
อินทรีย์ที่ออกสู่ตลาดน้อย นอกจากนั้น ประเทศไทยมีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพียงไม่กี่
ชนิด เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การผลิตจึงยังเป็นการผลิตแบบง่ายๆ ที่
ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน เป็นการผลิตสินค้าเกษตรพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่เป็นการ
แปรรูปขั้นต้น ยังขาดอุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นสูง ขาดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานใน
ลักษณะคลัสเตอร์ ต้องพ่ึงพิงตลาดหลักไม่กี่แห่ง แนวโน้มต้นทุนแรงงานสูงและขาดแคลน
โรงงานแปรรูปจ านวนมาก ท าให้ท างานไม่เต็มประสิทธิภาพก าลังผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์มี
ข้อจ ากัด เนื่องจากมีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรโดยทั่วไปร้อยละ 20-30 ท าให้ตลาดยังคงจ ากัด
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เฉพาะกลุ่มผู้ที่มีก าลังซื้อค่อนข้างสูง ขณะที่แนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มีความ
ต้องการมากกว่าอุปทานการผลิต 

 การศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการและคุณลักษณะของการ
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพ่ือสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย จึงมีความน่าสนใจ และมีความส าคัญในทางวิชาการ
และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิผล และ
เพ่ิมประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ใน
ประเทศไทยต่อไป  

 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย 
 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เน้นให้ความส าคัญกับการศึกษาเฉพาะกรณี (Unique case 

orientation) โดยศึกษากรณีศึกษา (Case study)  จ านวน 6 องค์การ จากกิจการเพ่ือสังคม 
50 องค์การที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการท าหน้าที่คัดกรอง 
องค์การต้นแบบของกิจการเพ่ือสังคม (คณะวิจัยโครงการกิจการเพ่ือสังคมน้ าดี 50 องค์กร)  
การวิจัยในครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกกิจการที่จะศึกษาจากองค์การที่เข้าข่ายกิจการเพ่ือ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์  โดยเน้นเฉพาะธุรกิจแปรรูปอาหารเกษตรอินทรีย์จากตัว
แบบกิจการเพ่ือสังคม 50 องค์การ ซึ่งถูกแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นประเภทของกิจการเพ่ือสังคม  
4 ประเภท ตามรูปแบบการก่อตั้งกิจการ ได้แก่ กิจการเพ่ือสังคมที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน 
(Private) กิจการเพ่ือสังคมที่จัดตั้งโดยองค์การสาธารณประโยชน์หรือองค์การพัฒนาสังคม 
(Non-Governmental Organization) หมวดวิสาหกิจชุมชน (Community-Based) และ
หมวดธุรกิจไตรก าไรสุทธิ (Triple-Bottom Line Business) โดยเป็นธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์
จ านวน 6 องค์การ โดยบริษัท สวนเงินมีมา จ ากัด และเขาค้อทะเลภู จ ากัด จัดอยู่ในประเภท
กิจการเพ่ือสังคมที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน (Private) ส่วนประเภทกิจการเพ่ือสังคมที่จัดตั้งโดย
สาธารณประโยชน์หรือองค์การพัฒนาสังคม (Non-Governmental Organization) ได้แก่ 
สหกรณ์กรีนเนท จ ากัด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงเรียนชาวนาและและมูลนิธิขวัญ
ข้าว และสุดท้ายคือ ร้านบ้านนาวิลิต ซึ่งจัดอยู่ในหมวดธุรกิจไตรก าไรสุทธิ  (Triple-Bottom 
Line Business) 
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๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือมุ่งหวังให้ทราบถึงคุณลักษณะของการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ที่เป็น
กิจการเพ่ือสังคม ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการกิจการเพ่ือสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์การต้นแบบของกิจการเพ่ือสังคม กลุ่ม
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพ่ือสังคม กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของกิจการเพ่ือสังคม คือ ลูกค้าหรือผู้ใช้สินค้าและบริการกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ และผู้จัดจ าหน่าย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ภาคสนามสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
พร้อมกับการรวบรวมเอกสาร ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสาร ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิร่วมกัน โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบการสัมภาษณ์
รายบุคคลกึ่งโครงสร้าง โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth Interview) ซึ่งจะท า
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant Interview) นอกจากนี้ยังมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (Observation) ร่วมด้วย 
 

๕. ผลการวิจัย
 ในการศึกษาคุณลักษณะร่วมของประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพ่ือสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ซึ่งแสดงคุณลักษณะการบริหารจัดการของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแต่ละ
กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการเพ่ือสังคม กลุ่มนักวิชาการทรงคุณวุฒิ และกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 ประเด็น
ได้แก่ ประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ (ผู้ถือหุ้น พนักงาน) และประเด็นผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจ าหน่าย และผู้บริโภค)  
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกกลุ่มเห็นว่า การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความส าคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพ่ือสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ (ผู้ถือหุ้น พนักงาน) ใน
สภาพปัจจุบันของการด าเนินการของการประกอบการเพ่ือสังคมทั้ง 6 กรณีศึกษาซึ่งสรุปได้จาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า องค์การมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ท างานเป็นทีม คือ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมรับรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์การ เน้น
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่มีระบบควบคุมเข้มงวด เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น มีการปรึกษาหารือกัน และใช้หลักการตัดสินใจร่วมกันผ่านการประชุม รวมถึงมีการ
พูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ให้อิสระพนักงานในการ
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ด าเนินการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ นอกจากนั้น ผู้น า
กิจการเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ถือหุ้น ใช้หลักธรรมในการบริหารพนักงาน
โดยการดูแลพนักงานในฐานะสมาชิกในครอบครัว และปฏิบัติต่อพนักงานโดยให้ความส าคัญว่า
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การโดยการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม มีการกระจายหุ้นให้  
 จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เห็นว่า ในภาพรวมของการประกอบการเพ่ือสังคม องค์การมีการดูแลพนักงานที่ดี เอา
ใจเขามาใส่ใจเรา โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รับ ฟังความ
คิดเห็นของพนักงาน และให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการด าเนินงาน  นอกจากนั้น 
องค์การมีการบริหารความคาดหวังของพนักงานที่ เข้ามาใหม่โดยการสื่อสารให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์ ลักษณะ และแนวทางขององค์การ เพ่ือลดปัญหาการสื่อสารภายในองค์การ   
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปันผลให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ คือ ผู้ถือหุ้น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็น
ตรงกันว่า การมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ แต่ควรมีการก าหนดอัตรา และ
ควรมีการเก็บไว้เพ่ือการขยายกิจการ ซึ่งโดยหลักการแล้วผู้น ากิจการเพ่ือสังคมส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจในเป้าหมายของการประกอบการเพ่ือสังคม ว่าผลก าไรส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรมาเพ่ือดูแล
และพัฒนาองค์การ อีกส่วนหนึ่งจะถูกน าไปด าเนินการเพื่อสังคม ในส่วนของพนักงาน องค์การมี
การตอบสนองความพึงพอใจพนักงานในองค์การเป็นอย่างดี  อาทิ การจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสม เป็นธรรม รวมถึงมีการปันส่วนจากผลก าไรให้แก่พนักงาน การบริหารงานมีความ
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่พนักงานควรจะรับรู้  ซึ่งเป็นการท าให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น 
และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลให้อยู่กับองค์การในระยะยาว 
 ในประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจ าหน่าย และ
ผู้บริโภค) สภาพปัจจุบันของการด าเนินการของการประกอบการเพ่ือสังคมทั้ง 6 กรณีศึกษาซึ่ง
สรุปได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ลักษณะการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกองค์การ มุ่งเน้นระบบการท างานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการเพ่ือสั งคม กับ
เครือข่ายผู้ผลิตแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเครือข่ายผู้ผลิต 
อาทิ การช่วยเหลือชุมชนของผู้ประกอบการโดยการเน้นวัตถุดิบ และการจ้างงานที่มาจากชุมชน
ท้องถิ่น เพ่ือหลีกเลี่ยงการพ่ึงพาวัตถุดิบและอุปกรณ์จากภายนอกให้มากที่สุด การสนับสนุน
เคร่ืองสี อุปกรณ์การผลิต และการช่วยเหลือในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขยายองค์ความรู้
เชิงลึกให้กับเกษตรกรเพ่ือการพ่ึงพาตนเองโดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และโดยการพาผู้ที่มี
ความรู้ความช านาญไปถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ผลิต เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีและการท าเกษตรอินทรีย์ การให้ความยุติธรรมโดยไม่ซื้อจากเกษตรกรรายเดียว 
เกษตรกรต้องมาเป็นกลุ่ม การให้ความสนับสนุนทางวิชาการ และออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้ นอกจากนั้น ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมมุ่งเน้นการสนับสนุนทางด้านการตลาดให้กับ
เครือข่ายผู้ผลิต อาทิ การจัดหาตลาดให้โดยการน าสินค้าของเกษตรกรผู้ผลิตมาขายใน 2 
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ลักษณะ คือ การซื้อขาด กับการฝากขาย การจัดหรือหาพ้ืนที่ให้แก่ผู้ผลิตในการออกนิทรรศการ
แสดงสินค้า ในแง่ของการค านึงถึงผู้บริโภค มีการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งที่มาอาหารอินทรีย์ 
เพ่ือความโปร่งใส และเพ่ิมความมั่นใจให้ผู้บริโภค อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อการ
บริโภคที่ยั่งยืน มีการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบของการ
ด าเนินธุรกิจร้านอาหารปลอดสารพิษมากข้ึน เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ดี
ต่อสุขภาพ ในแง่ของการค านึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในกลุ่มผู้ประกอบการ
ได้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาไทย โดยส่งเสริมเกษตรกรรมที่ปลอดภัย ยั่งยืน ให้
ขยายตัวออกไป เพ่ือรักษาชุมชนและสิ่งแวดล้อม การลดขยะ เน้นการใช้ถุงผ้า และน า
ถุงพลาสติก ถุงผ้า กลับมาใช้ใหม่ การกระตุ้นจิตส านึกของทุกฝ่าย จากการเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการรับรู้ถึงกระบวนการผลิตสินค้าอาหารอินทรีย์ การให้ความรู้ใหม่ๆ ผ่านหนังสือควบคู่
ไปกับการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับสมาชิก เครือข่ าย บุคคลทั่ ว ไป 
สถาบันการศึกษา รวมทั้งสื่อต่างๆ ตลอดจนการเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง และขยาย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค มีการจัดตลาดนัดสีเขียวในพ้ืนที่
โรงพยาบาล และจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ วงสนทนาเกษตรอินทรีย์ พร้อมประชุมกรรมการและ
สมาชิกเครือข่ายตลาดสีเขียว การเยี่ยมชมฟาร์มผู้ผลิต วารสารตลาดสีเขียว และงานกรีนแฟร์
ในช่วงปลายปี เป็นต้น อย่างไรก็ดี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เห็นว่า ในภาพรวมของการประกอบการเพ่ือสังคม องค์การมีการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตในด้านต่างๆ อาทิ การสนับสนุนเงินทุนทางด้านการผลิต และทางด้านที่ดินเพ่ือลดต้นทุน
การผลิต การท างานร่วมกับชุมชนโดยการเป็นหุ้นส่วนกัน ช่วยเหลือ พ่ึงพาซึ่งกันและกัน อาทิ 
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการให้กลุ่มผู้ผลิต และการสร้างตลาดให้  มีการ
ประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การรับรู้ในกระบวนการผลิต
อาหารอินทรีย์ ซึ่งในระยะยาวจะสามารถท าให้ธุรกิจเติบโตได้  
 

๖. อภิปรายผล 
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความส าคัญและส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ซึ่งจะเห็นได้
จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกกลุ่มที่ต่างให้ความส าคัญกับการค านึงถึงการ
ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์การ (ผู้ถือ
หุ้น พนักงาน) และภายนอกองค์การ (ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจ าหน่าย และผู้บริโภค) ซึ่งสะท้อน
ออกมาให้เห็นจากการที่องค์การมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีม คือ 
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมรับรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์การ สามารถแสดงความ
คิดเห็น มีการปรึกษาหารือกัน และใช้หลักการตัดสินใจร่วมกันผ่านการประชุม มีการพูดคุย
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ให้อิสระพนักงานในการ
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ด าเนินการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ นอกจากนั้น ผู้น า
กิจการเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ถือหุ้น ใช้หลักธรรมในการบริหารพนักงาน
โดยการดูแลพนักงานในฐานะสมาชิกในครอบครัว และปฏิบัติต่อพนักงานโดยให้ความส าคัญว่า
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การโดยการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม มีการกระจายหุ้นให้ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการปันผลให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ คือ ผู้ถือหุ้น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็น
ตรงกันว่า การมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ แต่ควรมีการก าหนดอัตรา และ
ควรมีการเก็บไว้เพ่ือการขยายกิจการ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการให้
ความส าคัญกับการตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทั้ง
ภายในองค์การ และภายนอกองค์การนั้น เป็นคุณลักษณะประสิทธิผลที่ส าคัญที่ส่งส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพ่ือสังคม ดังแนวคิดของ Boyer et al (2009)  ที่
กล่าวถึง คุณลักษณะผู้ประกอบการเพ่ือสังคมท่ีประสบความส าเร็จไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1) การมี
ภาวะความเป็นผู้น าที่แข็งแกร่ง 2) การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การที่ผู้น ามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ น านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมในคน สินค้าและบริการ 4) การวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด 5) การก าหนดเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อมๆ กัน 
โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 3 มิติร่วมกัน คือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ หรือมิติทางด้าน
ธุรกิจ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืน 7) 
การเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8) มีการบริหารจัดการการเงินที่ดี และการจัดการ
ความเสี่ยง และงานวิจัยของ Wronka (2013) ที่ศึกษาเรื่อง Analyzing the Success of 
Social Enterprises – Critical Success Factors Perspective ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยส าเร็จในการประกอบกิจการเพ่ือสังคมในประเทศโปแลนด์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการประกอบกิจการเพ่ือสังคมได้แก่ ภาวะความเป็นผู้น าที่แข็งแกร่ง แรงบันดาล
ใจและความมุ่งมั่นของพนักงาน สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและข้อบังคับที่เกื้อกูล ความ
น่าสนใจและชัดเจนของกรอบความคิดใหม่ๆ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ลักษณะที่ดี
ของการให้บริการ การร่วมมือกับภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทุนทางสังคม (Social Capital) การมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการเงิน 

นอกจากนั้น จากผลการศึกษาจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกกลุ่ม พบว่า 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์เป็น
สิ่งส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder Theory) โดยนักวิชาการ Freeman (1984)  ซึ่งกล่าวไว้ว่า ธุรกิจจะ
ประสบผลส าเร็จได้ต้องสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คือ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน 
ผู้ออกเงิน (ผู้ถือหุ้น ธนาคาร และผู้มีเงิน) เรียกว่าผู้มีส่วนได้เสีย โดยต้องสร้างคุณค่าด้วยความ
รับผิดชอบ ดูแลสิ่งแวดล้อม หรือการท าการใด ๆ ที่ที่ท าให้โลกเป็นที่น่าอยู่ ทั้งนี้แนวคิดทาง
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ธุรกิจ คุณธรรม ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต้องด าเนินการไปพร้อมกัน เพราะผู้มีส่วนได้
เสียคือ กลุ่มและบุคคลผู้ซึ่งอาจมีผลต่อหรือได้รับผลกระทบจากความส าเร็จของภารกิจของ
องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ Post el al (2002) ที่กล่าวว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคคลหรือกลุ่ม
ซึ่งมีผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจขององค์การ นโยบาย และการปฏิบัติ 
นอกจากนั้น  Jonker & Foster (2005) ได้กล่าวถึงความชอบธรรมในรูปแบบใหม่ของความ
เข้าใจทางการจัดการและการกระท า หมายถึงความต้องการก าไรสูงสุดของผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถ
เกิดข้ึนได้หากปราศจากความพอใจและการตอบสนองความต้องการบางอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอ่ืนๆ ในอีกด้านหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า  แม้บริษัทจะพยายามที่จะให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีค านึงถึงเป็นอันดับแรกได้ส าเร็จ แต่การท าเช่นนั้นจะน าไปสู่การกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืนๆ 

อย่างไรก็ดี สภาพปัจจุบันของการด าเนินการของการประกอบการเพ่ือสังคมทั้ง 6 
กรณีศึกษาซึ่งสรุปได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ลักษณะการบริหารจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ ทีมุ่่งเน้นระบบการท างานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการเพ่ือ
สังคม กับเครือข่ายผู้ผลิตแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ
เครือข่ายผู้ผลิต สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ The Benevolent Society (2013) ที่ระบุถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการเพ่ือ
สังคมท่ีน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ ได้แก่ 1) การมีแรงจูงใจที่ดี 2) การมีเป้าหมายทางสังคม
ที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งมีศักยภาพท่ีจะมีความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง 3) มีการวาง
แผนการด าเนินกิจการอย่างมีระบบ แบบแผน และชัดเจน 4) การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องที่
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถรับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ 
เช่น ทางด้านการจัดหาเงินทุนและการจัดหาทรัพยากร เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กาญจนา สม
มิตร (2557)  ที่ศึกษาเรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเพ่ือสังคมภายใต้บริบททุนทางสังคมในอ าเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ 4 ด้านที่ก่อให้เกิดทุนทาง
สังคมท่ีมีผลต่อการพัฒนากลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคมในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือส ารวจ
สถานการณ์ของธุรกิจเพ่ือสังคม และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของธุรกิจเพ่ือสังคม ผล
การศึกษาพบว่า ทุนทางสังคมที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดธุรกิจเพ่ือสังคม ได้แก่ 1) ทุนทางวัฒนธรรม  
ที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน 2) ทุนทางด้านผู้น า ที่มีความรู้มีความเสียสละ 
และจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 3) ทุนทางด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมภายใต้บริบทของคนในชุมชน ที่กลายมาเป็นนวัตกรรมทางสังคมในรูปแบบของนวัตกรรม
การจัดการที่มาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มทุกคน 4) ทุนทางด้านปัจจัยเครือข่าย
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สนั บ ส นุ นภ า ยนอก  อัน ไ ด้ แ ก่ ห น่ ว ย ง านภ า ครั ฐ  อ งค์ ก า รปก ครอ ง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  
และสถาบันการศึกษา 

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักวิชาการ 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มองว่า การค านึงถึงผู้บริโภคโดยการตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคจากการที่ผู้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งที่มาอาหารอินทรีย์ เพ่ือความ
โปร่งใส เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อการ
บริโภคท่ียั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบของ
การด าเนินธุรกิจร้านอาหารปลอดสารพิษมากขึ้น มีการคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย 
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ เป็นคุณลักษณะการบริหารจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญต่อประสิทธิผลของกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ 
ในขณะเดียวกัน ในแง่ของการค านึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในกลุ่ม
ผู้ประกอบการ ได้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาไทย  โดยส่งเสริมเกษตรกรรมที่
ปลอดภัย ยั่งยืน ให้ขยายตัวออกไป เพ่ือรักษาชุมชนและสิ่งแวดล้อม การลดขยะ เน้นการใช้ถุง
ผ้า และน าถุงพลาสติก ถุงผ้า กลับมาใช้ใหม่ การกระตุ้นจิตส านึกของทุกฝ่ายในการใช้ทรัพยากร
ทางธรรมชาติอย่างเหมาะสม ดังงานวิจัยของ Raudeliuniene, Tvaronaviciene, & 
Dzemyda (2014) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการเพ่ือ
สังคมให้มีความยั่งยืนในสภาวะเศรษฐกิจโลก (Towards Economic Security and 
Sustainability : Key Success Factors of Sustainable Entrepreneurship in 
Conditions of Global Economy) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ประกอบกิจการเพ่ือสังคมให้มีความยั่งยืน ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาที่
มั่นคงและยั่งยืนจากความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 2) ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
3) ด้านการพัฒนาความสามารถความเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม อาทิ มีความคิดที่เป็นระบบ 
มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ผสมผสานความแตกต่าง ความสามารถบริหารจัดการกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ เป็นต้น และ 4) ด้านความสามารถทางการแข่งขัน โดยการบริหารที่เน้นการสร้าง
มูลค่าทางธุรกิจและการตลาด 

 
๗. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และคณะกรรมการสอบ
ทุกท่านในความกรุณาดูแล ให้ค าปรึกษา และเมตตาในการควบคุมดูแลดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ และ
ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกท่านจาก 3 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการกิจการเพ่ือ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ กลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ใน
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เรื่องกิจการเพ่ือสังคม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพ่ือสังคม ที่ให้ความกรุณาในการ
สละเวลาอันมีค่าในการมาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้  
 

๘. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. คุณลักษณะที่พึงพัฒนาในแง่ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพ่ือสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ควรมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมประสิทธิผลในประเด็นของการกระตุ้น
การรับรู้ของผู้บริโภคโดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยการให้ทดลองชิมสินค้าตัวอย่าง และการใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของอาหารอินทรีย์ อาจเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
แหล่งที่มาอาหารอินทรีย์ โดยการแสดงด้วยภาพ แผ่นพับ (brochure) แสดงถึงกระบวนการ
ผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นภาพ เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นประเด็นที่กิจการ
เพ่ือสังคมสามารถบรรลุผลได้ในระดับหนึ่ง 
 2. การพัฒนาประสิทธิผลควรมุ่งเน้นในประเด็นของการที่ภาครัฐออกนโยบาย
สนับสนุนการบริโภคอาหารอินทรีย์อย่างจริงจัง สร้างกลไกช่วยเหลือสนับสนุนด้านการตลาดให้
ผู้ประกอบการ รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยการส่งเสริมการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความหมายของเกษตรอินทรีย์ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารอินทรีย์ ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานและตราในการรับรอง
มาตรฐานที่มีอยู่หลากหลาย  
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รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะของการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล และ 
3) เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาที่ได้มาและพัฒนาเป็นต้นแบบของรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยใช้การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ  การวิจัยเชิงปริมาณ  เก็บข้อมูลจากข้าราชการ กลุ่มอาชีพ ทหาร นักเรียน นักศึกษา 
แม่ค้า นักท่องเที่ยว และประชาชนท่ัวไปในเขตเมืองพัทยาและเทศบาลเมืองสุรินทร์ จ านวน 795 
ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามที่จัดท าขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นทั้งปลายปิด และปลายเปิด  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 80 ราย ได้แก่ ข้าราชการ กลุ่มอาชีพ ทหาร นักเรียน 
นักศึกษา แม่ค้า นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ลักษณะของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน
หลักธรรมาภิบาล  โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบูร
ณาการทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชน รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้และการศึกษาในชุมชน ด้านเศรษฐกิจในชุมชน ด้าน
การปกครองในชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ด้านผลกระทบที่มีต่อวัฒนธรรมชุมชนอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์  

                                                           
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์ 
 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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2. ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การบูรณาการทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการบริหารการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรมชุมชน รองลงมา คือ  ด้านการเรียนรู้และการศึกษาในชุมชน  ด้าน
เศรษฐกิจในชุมชน ด้านการปกครองในชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านผลกระทบที่มีต่อวัฒนธรรมชุมชนอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์  
ซึ่งทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

3.  แนวทางในการน าเสนอผลการศึกษาที่ได้มาและพัฒนาเป็นต้นแบบของรูปแบบการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวม พบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรมชุมชน ควรน าประเพณี
ไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนให้มากขึ้นด้านเศรษฐกิจในชุมชน ควรให้การ
ส่งเสริมการออม เพ่ือลดละเลิกการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ด้านการเรียนรู้และการศึกษาในชุมชน  
ควรมีนโยบายในการบริหารงานอย่างชัดเจนไม่ซับซ้อน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควรใช้ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือก่อให้เกิดการรักและ
หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้านการปกครองในชุมชน ควรมีการใช้
สถาบัน หรือกลุ่มองค์กรในชุมชนเป็นเครื่องมือในการจัดระบบการปกครองเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
ควรให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อภายในชุมชน และ ด้านผลกระทบที่มีต่อ
วัฒนธรรมชุมชนอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์  ควรเพ่ิมแนวทางในการพัฒนาความเจริญและ
ความทันสมัยในชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล 
 

ABSTRACT 
This research aimed 1) to study the characteristics of the management of 

local government performance based on the good governance 2) to identify the 
factors that lead to success in the management of local government performance. 
based on the good governance, and 3) to present a study on the acquisition and 
development of a prototype of the model for managing local government 
performance based on the good governance to prepare them to enter. Asean 
Community Research studies using a combination of quantitative research and 
qualitative research. Quantitative Research Data from military officials, professional 
groups, students, merchants, tourists. And the general public in the city and 
municipality Surin 795 cases with multi-stage random sampling method. A 
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questionnaire prepared as a tool to collect data. The nature of the query as well as 
a closed end and open end, the researchers analyzed the data obtained.  
By percentage, average, standard deviation. The qualitative research Using 
interviews with 80 key informants, including government officials, professional 
groups, students, soldiers, merchants, tourists. And the general public By using 
specific selection. The analysis results showed that the contents consisted of 
context. The result found that : 

1. Management of the local administration and effective good governance 
based on the overall average level. Considering it was found that the integration  
of social capital and cultural development for the management of local 
governments to prepare for the ASEAN community. The side with the most social 
and cultural community, followed by the field of learning and education in the 
community. Economic Community The parents in the community Natural resources 
and environment And with the least impact on the community because of cultural 
globalization. 

2. The factors that lead to success in the management of local government 
performance based on the good governance overall average level. Considering it 
was found that the integration of social capital and cultural development for the 
management of local governments to prepare for the ASEAN community. The side 
with the most social and cultural community, followed by the field of learning and 
education in the community. Economic Community The parents in the community 
Natural Resources and Environment and the side with the least impact on the 
community because of cultural globalization. Each side has an average level. 

3. The results of the present study was to develop a prototype model of 
efficient management of local governments based mainly on good governance to 
prepare for the ASEAN community as a whole found. social and cultural community 
Tradition should be used to build relationships between community members to 
become more economic in the community. Should boost savings To phase out 
wasteful spending. Learning and education in the community. There should be a 
policy for the administration clearly did not elaborate. Can be implemented 
properly. Natural resources and environment Use cultural community to the cause 
of love and cherish the natural resources and the environment. The parents in the 
community Should the use of Groups or organizations in the community as a tool 
for community development for the regime. Should give priority to cultural beliefs 
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within the community and the impact that culture has on the community as a 
result of globalization. Should boost the development of civilization and modernity 
in order to prepare the ASEAN community. 
 

Keywords: Management, Local Government, Good Governance 
 

1. บทน า 
การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันประเทศไทยได้น าหลักการบริหารราชการแผ่นดิน

โดยได้น าหลักการที่ส าคัญ 3 ประการเพ่ือมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน คือหลักการรวม
อ านาจ หลักการแบ่งอ านาจ และหลักการกระจายอ านาจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ว่าด้วยหลักการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนับได้ว่ามี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือได้ว่า เป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มี
พ้ืนที ่และประชากรเป็นของตนเอง และประการส าคัญคือเป็นองค์กรที่มีอ านาจอิสระ (Autonomy)  
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีการมอบอ านาจจากส่วนกลางให้ด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ตัดสินใจ การ
ตรวจสอบ การท างานและร่วมรับบริการสาธารณะต่างๆ ภายในท้องถิ่นของตนเอง 

ดังนั้น การปกครองตนเองโดยรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงนับได้ว่าเป็น
จุดหมายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจะต้องก าหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงานและให้ความส าคัญกับการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยรัฐบาลต้องกระจายอ านาจ
ให้แก่ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ทั้งนี้การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะสามารถด าเนินการได้จนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือหลักการที่ตั้งไว้หรือไม่
นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งรัฐบาลได้มีการออกพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 โดยก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้มีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารและก ากับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆต่อไป (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น. 2546 : 1) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.2546 จึงเป็นการน าแนวคิดเรื่องการ
ปฏิบัติราชการโดยยึดตามหลัก ธรรมาภิบาลมาเป็นแนวคิดที่ส าคัญในการบริหารงานราชการซึ่ง
หมายถึงการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของสังคมมุ่งเน้นให้มี
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความชอบธรรมและเป็นธรรมทั้งในความคิดและการปฏิบัติ มี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีความเสมอภาค รับผิดชอบโปร่งใส ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อัน
เป็นปัจจัยหลักในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างมั่นคงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นหลัก
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ธรรมาภิบาล หรืออาจเรียกได้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเรารู้จักกันในนาม Good 
Governance จึงเป็นหลักการปกครองที่เป็นธรรม และมิใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่
เป็นการสะสมความรู้ ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี ซึ่งเป็น
หลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์
และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน โดยน ามาใช้ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐ โดยมีหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญคือ หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความโปร่งใส หลักความส านึกรับผิดชอบ และหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล  (ถวิลวดี บุรีกุล. 
2547 : 2) ส าหรับเป้าหมายของธรรมาภิบาลนั้นก็คือ การพัฒนาและอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขของ
ทุกภาคส่วนในสังคม ดังนั้นโครงสร้างและกระบวนการของธรรมาภิบาล (structure and process) 
ที่จะน าไปสู่เป้าหมายได้ จะต้องเป็นโครงสร้างและกระบวนการที่วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ 
ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคธุรกิจ
เอกชน หรือภาคประชาสังคม ภาคปัจเจกชนและครอบครัว มีส่วนร่วมกันผนึกพลังขับเคลื่อนสังคม
ไปข้างหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และเป็น
หน่วยด าเนินการซึ่งท าหน้าที่แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจต่างๆ ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบแก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการส าคัญ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรปฏิบัติตามหลักส าคัญอย่าง
น้อย 6ประการ และควรใส่ใจยึดม่ันในการปฏิบัติงาน การบริหารงานและการปกครองท้องถิ่นของ
ตนตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการดังกล่าว (พงษ์ศักดิ์ ศักดิ์พงษ์. 2552 : 42) ซึ่งหากจะ
พิจารณาถึงรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันประเทศไทยในปัจจุบันมีองค์กร
ปกครองทั้งสิ้น  5  รูปแบบด้วยกัน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล  กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งประเทศสามารถแยกออกเป็น
รูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  76  แห่ง  เทศบาล  2,441  แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล  
5,334  แห่ง  กรุงเทพมหานคร 1 แห่งและเมืองพัทยา 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น  7,777  แห่ง  

ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบและบทบาทการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดีมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน มีการ
ปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้ทันต่อเหตุการณ์ มุ่งเน้นประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าต่อ
ภารกิจที่ได้ด าเนินการไป และสามารถอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน มีการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบและกฎหมายให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
มากที่สุด สร้างความเสมอภาค ความโปร่งใสในการบริหารงาน การจัดสรรงบประมาณ โครงการ
พัฒนาและงานด้านการให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชน ตลอดจนให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 
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นอกจากนี้สิ่งที่ท้องถิ่นจ าเป็นต้องตระหนักและให้ความส าคัญอีกประการหนึ่งคือการ
เกิดข้ึนของประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
South East Asian Nations : ASEAN) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 เสาหลัก คือ  ประชาคมการเมืองความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community หรือ  AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural  Community หรือ ASCC) โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
และมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิ ตของประชาชน   ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการด้าน
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ซึ่งประกอบด้วย ความร่วมมือใน 
6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ (Human Development) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 
(Social  Welfare and Protection) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and 
Rights) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 
(Building and ASEAN Identity) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development 
Gap)          

ปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นย่อมจะส่งผลกระทบการบริหารราชการแผ่นดินไทยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งยังส่งผลทางด้านการแข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การศึกษา
และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งควรมีการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  
ที่ส าคัญที่สุดคือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขันการตลาด ตลอดจน
ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน 
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือหารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ได้ต้นแบบของรูปแบบที่มีความ
เหมาะสมในการใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และปรับตัวในการวางแผนชุมชนท้องถิ่นเพ่ือรองรับและเตรียมความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบน

พ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์  
1) เพ่ือศึกษาลักษณะของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน
หลักธรรมาภิบาล 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล และ 3) เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาที่ได้มาและ
พัฒนาเป็นต้นแบบของรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบน
พ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งนี้
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาลักษณะของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน าเสนอผลการศึกษาที่ได้มาและพัฒนาเป็น
ต้นแบบของรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นแผนงานวิจัยหลักโดยมี
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย จ านวน 2 โครงการวิจัย คือ 1) รูปแบบการบริหารจัดการเมือง
พัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และ 2) รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการวิจัยในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยก าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจส่วนตัว พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนประจ าเมืองพัทยา 
และเทศบาลเมืองสุรินทร์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 รวมเป็นระยะเวลา 12 เดือน 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบน

พ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ  ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  ประชากร  ได้แก่ ข้าราชการ กลุ่มอาชีพ ทหาร นักเรียน นักศึกษา แม่ค้า นักท่องเที่ยว 
ประชาชนทั่วไป แบ่งออกเป็นเมืองพัทยา จ านวน 399 ราย และเทศบาลเมืองสุรินทร์ จ านวน 396 
ราย ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) โดยใช้สูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่  ซึ่งใช้ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95%  ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
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รวบรวมข้อมูล  ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและหาค่าความเชื่อม่ัน ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยใช้
สูตรของครอน บาค ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.916  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ความถี่  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้การสัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ข้าราชการ กลุ่ม
อาชีพ ทหาร นักเรียน นักศึกษา แม่ค้า นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูล
แบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติไว้ ว่าต้องไม่ใช่บุคคลกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยเชิงปริมาณ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งประเด็นที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

5. ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบน

พ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ได้สรุปผลการวิจัยตาม
ประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
  5.1.1 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม  
  1) ผลการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบน
พ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
  2) ผลการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน  
  5.1.2 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักนิติธรรม  

1) รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรร
มาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักนิติธรรม โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  2) รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านนิติธรรม โดยรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
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  5.1.3 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักคุณธรรม  

1) รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรร
มาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักคุณธรรม โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  2) รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักคุณธรรม  โดยรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  5.1.4 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักความโปร่ง
ใส่  

1) รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรร
มาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักความโปร่งใส่ โดยรวม  มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

2) รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  5.1.5 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม  

1) รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรร
มาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวม  มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  2) รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการมีส่วนร่วม  โดยรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
  5.1.6 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักการ
รับผิดชอบ  
  1) รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรร
มาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักการรับผิดชอบ โดยรวม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
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  2) รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านความรับผิดชอบ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
  5.1.7 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักความคุ่มค่า
  1) รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรร
มาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักความคุ่มค่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  2) รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านความคุ้มค่า โดยรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  5.1.8 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการบริหาร
จัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน  
  1) รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรร
มาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
  2) รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน โดยรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  5.1.9 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

1) ด้านหลักนิติธรรม  
เมืองพัทยา ควรมีการพิจารณาการออกค าสั่งและระเบียบต่างๆ ตามระเบียบ

ปฏิบัติตามกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเหตุผล ควรไม่เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน และมีช่องทางหรือวิธีการลงโทษต่อผู้กระท าผิดที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ส าหรับ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ผู้บริหารงานและบุคลากรควรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าทิ่ ลควร
ยึดมั่นหลักการต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือหน่วยงานและประชาชน ควรมีมาตราการลงโทษผู้กระท าผิด
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

2) ด้านหลักคุณธรรม  
เมืองพัทยา ผู้บริหารและบุคลากรควรยึดมั่นหลักการต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ

หน่วยงานและประชาชน ผู้บริหาร บุคลากรควรปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม ศีลธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับเทศบาลเมืองสุรินทร์ ผู้บริหารและบุคลากรควรยึดมั่นหลักการต่อการปฏิบัติ
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หน้าที่เพ่ือหน่วยงานและประชาชน ผู้บริหาร บุคลากรควรปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม ศีลธรรม
และจริยธรรม 

3) ด้านหลักความโปร่งใส  
เมืองพัทยา ควรมีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนไม่ซับซ้อน สามารถน าไปปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ควรมีการบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกส่วน
งาน รวมถึงมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างทั่วถึง ส าหรับเทศบาลเมืองสุรินทร์ ควรบริหาร
งบประมาณมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกส่วนงาน รวมถึงมีการบริหารจัดการงบประมาณ
อย่างทั่วถึง และควรเน้นนโยบายการบริหารงานมีความชัดเจนไม่ซับซ้อน สามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ควรมีนโยบายการบริหารงานมีความชัดเจนไม่ซับซ้อน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
เมืองพัทยา ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร องค์การภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง

ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง ควรมีแหล่งหรือวิธีการที่หลากหลายเพ่ือรับฟัง
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับเทศบาลเมืองสุรินทร์ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึง
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหาและจัดซื้อบางกรณี ควรมีแหล่งหรือวิธีการที่หลากหลายเพ่ือ
รับฟังค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนในพ้ืนที่
เพ่ิมเติม 

5) ด้านหลักความรับผิดชอบ  
เมืองพัทยา ควรน านโยบาย โครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่แถลงไว้ไป

ด าเนินการอย่างเร่งด่วน ควรมีการให้ค าปรึกษา แนะน า ความรู้ข้อมูลต่างๆ เอาใจใส่ต่อปัญหาของ
บุคลากรและสังคมอย่างจริงจัง และน าปัญหามาศึกษาเพ่ือการแก้ไข ส าหรับเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ควรมีการติดตามประเมินผลและจัดการกับผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ควรเน้นการจัดให้
มีบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

6) ด้านหลักความคุ้มค่า  
เมืองพัทยา ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อ

ส่วนรวมและสังคมเป็นส าคัญ ควรใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงานและสังคม   ส าหรับเทศบาลเมืองสุรินทร์ ควรมีมาตรการจัดสรรต าแหน่งอัตราก าลังของ
บุคลากรมีความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ควรมีแนวทางในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและสังคม   
  7) ด้านการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
    เมืองพัทยา ควรมีการกระจายอ านาจการบังคับบัญชาในทุกภาคส่วนเพ่ือการ
ให้บริการที่ตอบสนองต่อความหลากหลายของประชาชนที่มากขึ้น ควรมีการจัดประชุมช่องทางเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่ และนักท่องเที่ยว ส าหรับเทศบาลเมือง
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สุรินทร์ ควรมีการจัดประชุม/ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
นักท่องเที่ยวเป็นประจ า กควรใช้หลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยุติธรรมต่อ
ประชาชนทุกเชื้อชาติ 
 

5.2 สรุปผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
5.2.1 ด้านหลักนิติธรรม 

             รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ประชาชนโดย
ส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจทราบถึงกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ  เกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องและชัดเจนแต่อยากให้มีการเพ่ิมการควบคุมการจราจร ระบบสัญญาณไฟ 
การสวมหมวกนิรภัย มีใบขับขี่ มีป้ายเหลืองและการแต่งกายให้เรียบร้อยส าหรับวินมอเตอร์ ไซด์
รับจ้างรวมไปถึงการขายสินค้าขายอาหาร บริเวณทางเท้าและสถานที่อ่ืนๆให้ถูกตามกฎระเบียบที่ได้
ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและความเสมอภาค มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับไว้ชัดแต่
การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึงที่ติดขัดให้มากขึ้น รวมถึงปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ควรเพ่ิมถังขยะขึ้นอีก
เพราะเมืองพัทยามีปริมาณขยะมาก อีกทั้งควรมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน ตามระบบโครงสร้าง กระบวนการต่างๆ ที่ได้วางแนวปฏิบัติหรือวางกฎเกณฑ์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขและเป็นธรรมให้ดียิ่งๆขึ้นไป ดังบาง
ตอนของการสัมภาษณ์ ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านหลักนิติธรรม พบว่า 
ส่วนใหญ่ประชาชนบอกว่ายังมีการละเลยมีค่อยระเบียบในการตักเตือนเร่ืองการจอดรถบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟ มีการมาตรวจสอบน้อยมากไม่มีการลงโทษ อยากให้เน้นในเรื่องความปลอดภัย
ทางการจราจร และอยากให้มีการออกค าสั่งและระเบียบต่างๆให้ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติดีอยู่แล้วและ
อยากให้ดีขึ้นมากกว่านี้  การจราจรแออัดมากรถมีการจอดไม่เป็นระเบียบเลยท าให้เกิดการติดขัด
ทางการสรรจรยังไม่ค่อยมีการมาควบคุมดูแลในส่วนนี้สักเท่าไหร่ สัญญาณไฟจราจรบ้างจุดควร
ปรับปรุงแก้ไข  ตลาดก็อยากให้มีการปรับปรุงส่วนที่ดีอยู่แล้วก็คงไว้และมีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.2.2 ด้านหลักคุณธรรม 
  รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านหลักคุณธรรม พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ มองว่า การบริหารจัดการเมืองพัทยาบริหารบนหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง ดีงาม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมเพื่อหน่วยงานและประชาชน การส่งเสริม ให้บุ
คลาการพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์  จริงใจ ขยัน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ บุคลากรท างานดี ปฏิบัติหน้าที่โดย
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ยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นหลักโดยเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 
มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและเสมอ
ภาค เจ้าหน้าที่ท างานดี ตรงไปตรงมา และมีการเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่สม่ าเสมอ เช่น 
การเข้าดูแลจัดระเบียบพวกแผงลอยตามบริเวณทางเท้าและเข้ามาแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่
เดือดร้อนอยู่เสมอ โดยมีไมตรีจิต บริการด้วยความเป็นกัลยาณมิตรพร้อมให้บริการแก่ประชาชนทุก
คนอย่างเป็นธรรม ผู้บริหารมีความซื้อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหนน้าที่ ผู้บริหารประพฤติตรง ไม่เอน
เอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ  อยู่ในหลักคุณธรรม 
ศีลธรรมและจริยธรรม จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา สามารถ
ปิดเผยตรวจสอบความเท็จจริงได้ ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านหลัก
คุณธรรม พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนบอกว่ามีการปฏิบัติงานด้วยความพร้อมและเต็มใจให้บริการ ไม่
เลือกปฏิบัติดูแลสักเท่าไรเท่าที่เห็นมีแค่บางส่วน ผู้บริหารงานยิ้มแย้มแจ่มใสให้ในเวลาไปใช้บริการ 
การปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการ
ปฏิบัติหนน้าที่ ผู้บริหารประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์  ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรง
ต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่
ถูกต้อง ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา ผู้บริหารการยึดมั่นในความ
ถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลาการพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์  
จริงใจ ขยัน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ 
บุคลากรท างานดี ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นความถูกต้องความดีงาม และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เจ้าหน้าที่ท างานดี 
ตรงไปตรงมา และมีการเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่สม่ าเสมอ 

5.2.3 ด้านหลักความโปร่งใส่ในการท างาน 
  รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านหลักความโปร่งใส่ในการ
ท างาน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มองว่า การบริหารงานของเมืองพัทยามีการบริหารงานมีความ
ถูกต้องโปร่งใส่ บริหารแบบตรงไปตรงมา มีการเปิดเผย และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล การ
บริหารงานต่างๆสามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินการได้ โดยมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลที่ดีผ่าน
สื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ สามารถตรวจสอบได้ แต่ส่วนใหญ่ประชาชนจะไม่ค่อยให้ความ
สนใจและไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ การบริหารงาน
และกิจกรรมต่างๆมีการสรุปรายงานและเปิดเผย มีการเรียกประชุมติดป้ายโฆษณา ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง 
อย่างชัดเจน เกิดประโยชน์สูงสุด เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ส่วนนี้มากนัก ส่วน
รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความ
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พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านหลักความโปร่งใส่ในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนบอกว่ากระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ การบริหารงานและกิจกรรมต่างๆ
มีการสรุปรายงานและเปิดเผย มีการเรียกประชุมติดป้ายโฆษณา มีการเผยแพร่ที่ดีต่อการประชุม
เรียกประชุมประชาชน การบริหารมีความถูกต้องโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถ
ตรวจสอบได้ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น แต่บางส่วนมีความรู้สึกไม่ค่อยโปร่งใส
เท่าไรในการบริหารเพราะการดูแลควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวก
และเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง อย่างชัดเจนในการนี้ เพ่ือ
เป็น สิริมงคลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส 
  5.2.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
  รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ มองว่า การบริหารจัดการเมืองพัทยาเปิดโอกาสให้บุคลากรและหน่วยงานอ่ืนๆ
รวมถึงประชาชนมีส่วนรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงานในการท างานร่วมกัน มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะและแสดงข้อคิดเห็นในการท าโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆในบางกรณี โดยจะมีการจัด
ประชุมให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
เพ่ือเป็นการลงประชามติ การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ ในบางเรื่อง
ก็ไม่ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ก็ให้การปฏิบัติที่ดีแต่ประชาชนบางส่วนไม่ค่อยได้ไปใช้บริการ  
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหาและจัดซื้อบางกรณี 
ผู้บริหารงานและบุคลากรยินดีรับฟังค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงประชาชนการเปิดโอกาสให้บุคลากรและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะความคิดเห็นด้านการบริหารงานในการท าโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆในบางกรณี 
โดยจะมีการจัดประชุมให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะเพ่ือเป็นการลงประชามติแต่ประชาชนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเห็นความส าคัญในส่วนนี้
มากนัก ไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริการต่างๆองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดหาและจัดซื้อบางกรณี ผู้บริหารและบุคลากรยินดีรับฟังค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนส่วนมาก  ส่วนรูปแบบการบริหาร
จัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนบอกว่ามีการ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา 
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาเปิดโอกาสให้
บุคลากร องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นใน
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กิจกรรมอย่างท่ัวถึง ในบางเรื่องก็ไม่ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ก็ให้การปฏิบัติที่ดีแต่ประชาชน
บางส่วนไม่ค่อยได้ไปใช้บริการ  องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเข้าไปมีส่ วนร่วมใน
การจัดหาและจัดซื้อบางกรณี ผู้บริหารงานและบุคลากรยินดีรับฟังค าแนะน าและข้อเสนอแนะจาก
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะและ
แสดงข้อคิดเห็นในการท าโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆในบางกรณี โดยจะมีการจัดประชุมให้
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ือเป็นการ
ลงประชามัดติ แต่ประชาชนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเห็นความส าคัญในส่วนนี้มากนัก 
  5.1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ 
  รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ มองว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการ
กระท าของตนมีความรับผิดชอบดี มีการน านโยบาย โครงการต่างๆ ที่ได้แถลงไว้ไปด าเนินงานอย่าง
แท้จริง ด้านการให้บริการแก่ประชาชนที่ดี มีการจัดระเบียบความเรียบร้อย และเป็นมิตรกับ
ประชาชนและมีการเอาใจใส่ต่อปัญหาของบุคลากรและประชาชน โดยจะรับค าแนะน าและปัญหา
ต่างๆน าไปด าเนินการแก้ไขต่อไปดังบางตอนของการเอาใจต่อปัญหาของบุคลากรและสังคมอย่าง
จริงจังไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริการต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบตอบสนองความต้องการของสังคม
รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสีย มีการปฏิบัติที่เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติ และ ให้บริการ
ต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบสนองความต้องการของประชาชน มีการเอาใจใส่ใจต่อปัญหาของ
บุคลากรและสังคมอย่างจริงจัง ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนบอกว่า ไม่ค่อยมีการเข้ามาควบคุมดูแลการดูแลไม่ทั่วถึงและ
ยังไม่ครอบคลุม มีการเอาใจต่อปัญหาของบุคลากรและสังคมอย่างจริงจัง ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ให้บริการต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบตอบสนองความต้องการของสังคม มีการติดตามประเมินผล
และจัดการกับผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ โครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่แถลงไว้
ชัดเจน มีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความ
ส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ การปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบดี มีการน านโยบาย โครงการต่างๆ ที่ได้แถลงไว้ไปด าเนินงานอย่างแท้จริง ด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชนดี มีการจัดระเบียบความเรียบร้อย และเป็นมิตรกับประชาชนและมีการเอา
ใจใส่ต่อปัญหาของบุคลากรและประชาชน โดยจะรับค าแนะน าและปัญหาต่างๆน าไปด าเนินการ
แก้ไขต่อไปดังบางตอนของการเอาใจต่อปัญหาของบุคลากรและสังคมอย่างจริงจังไม่เลือกปฏิบัติ 
และให้บริการต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบตอบสนองความต้องการของสังคม มีการติดตาม
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ประเมินผลและจัดการกับผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ โครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่
แถลงไว้ชัดเจน 
  5.1.6 ด้านหลักความคุ้มค่า 
  รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ มองว่า การปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ค่อยข้างดี แต่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่
เศรษฐกิจตกต่ ามาก และค่าครองชีพสูงขึ้น สินค้ามีราคาแพงมากขึ้น แต่รายได้กลับลดน้อยลง และ
นักท่องเที่ยวก็ลดน้อยลง ท าให้เศรษฐกิจในทางการท่องเที่ยวไม่ดีเท่าทุกปีที่ผ่านมาดังบางตอนของ
การ การปฏิบัติที่ดีและสะดวกรวดเร็วพร้อมแต่อยากให้ดีกว่านี้ มีการบริหารที่ดีอยู่แล้วแต่ต้องการ
ให้มีคุณภาพให้ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม 
โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยั่งยืนมีการบริหารที่ดีอยู่แล้วแต่ต้องการให้มีคุณภาพให้มากกว่านี้ และการรักษาความ
สะอาด การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและสังคม มีความ
เหมาะสมมีการกวาดและท าความสะอาดอยู่เสมอ มีปฏิบัติที่ดีและสะดวกรวดเร็วพร้อมแต่อยากให้
ดีกว่านี้ มีการบริหารที่ดีอยู่แล้วแต่ต้องการให้มีคุณภาพให้ การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสีย 
มากกว่านี้ การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและสังคม ส่วน
รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนบอกว่า 
มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและสังคม การปฏิบัติที่ดี
และสะดวกรวดเร็วพร้อมแต่อยากให้ดีกว่านี้ มีการบริหารที่ดีอยู่แล้วแต่ต้องการให้มีคุณภาพให้
มากกว่านี้ และการรักษาความสะอาดตลาดสด การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและสังคม มีความเหมาะสมมีการกวาดและท าความสะอาดตลาดอยู่
เสมอ อยากให้มีปรับปรุงตลาดในบางสวนส่วนที่ดีอยู่แล้วก็ให้คงไว้ มีปฏิบัติที่ดีและสะดวกรวดเร็ว
พร้อมแต่อยากให้ดีกว่านี้ มีการบริหารที่ดีอยู่แล้วแต่ต้องการให้มีคุณภาพให้  การตระหนักในสิทธิ
และหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับ
ผลดีและผลเสีย การท างานของเทศบาลมีปัญหาหลายด้าน เช่น กฎหมายกฎระเบียบต่างๆ การเอา
ใจใส่ต่อปัญหาสังคมอย่างจริงจัง ด้วยความรับผิดชอบตอบสนองความต้องการของสังคม 
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  5.1.7 ด้านการบริหารจัดการเพื่อความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านการบริหารจัดการเพ่ือความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มองว่า มีความคิดเห็นว่าเมืองพัทยามี
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ เพราะเมืองพัทยานั้นมีความพร้อมอยู่หลายด้านทั้งด้าน
บุคลากรและผู้บริหารนั้นมีความพร้อมในหลายๆด้าน เช่น ทางด้านภาษาการสื่อสาร ทางเศรษฐกิจ 
และ ทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งเมืองพัทยาสามารถที่จะรองรับการเข้าสู้ประชาคมอาเซียนที่จะเข้าใน
เร็วๆนี้ เพราะเมืองพัทยานั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทย ซึ่งมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวพักผ่อนและอาศัยอยู่ค่อยข้างมาก และในส่วนของประชาชนและบุคลากร
ในเมืองพัทยานั้นก็มีความพร้อมในเรื่องการใช้ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษดีพอสมควร 
สามารถพูดและสื่อสารกับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  ส่วนรูปแบบการบริหาร
จัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม ด้านการบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนบอกว่า ยังขาดความพร้อมเร่ืองการจราจรและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ สัญญาณไฟแดงที่เก่าแก่เป็นบางจัดความได้รับการปรับปรุง ได้มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากร องค์กรภาครัฐและครับและภาคเอกชน รวมถึงประชาชน เข้ามาตรวจสอบการบริหารมี
ความถูกต้องโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตรวจสอบได้ การบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด 
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ผู้บริหารและบุคลากรนั้น
ยังไม่มีความพร้อมในหลายๆด้าน เช่น ทางด้านภาษาการสื่อสาร ทางเศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม 
ทางด้านการท่องเที่ยวและยังมีการรองรับยังไม่พอสามารถที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
และในส่วนของประชาชนและบุคลากรในเมืองก็ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องการใช้ทักษะทางด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอที่ควรสามารถพูดและสื่อสารกับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวได้ 
เป็นอย่างด ี
 

6. อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

6.1 ด้านหลักนิติธรรม 
เมืองพัทยา พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เมืองพัทยา ได้มีการ

บริหารงานตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความถูกต้อง ความดีงามเพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สังคม การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและ เป็นธรรม มีความเสมอภาคและมี
กระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับของสังคม สังคมส่วนใหญ่
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ต่างยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา สุภัทรมาศ จริยเวชช์
วัฒนา (2547) เรื่อง การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า เทศบาลต าบลบ้านฉาง
มีความเสมอภาคและกระจายพัฒนาอย่างทั่วถึง ไม่มีการเลือกปฏิบัติและได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาและในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการต่างๆ ส่วนใหญ่มีความ
เปิดเผยตรงไปตรงมา พบว่ามีปัญหาในเรื่องของคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามานั้น
บางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ของชุมชนแต่เข้ามาเพ่ือหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง  
 เทศบาลเมืองสุรินทร์ พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เทศบาล
เมืองสุรินทร์ มีการตักเตือนเรื่องการจอดรถบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ มีการมาตรวจสอบน้อยมาก
ไม่มีการลงโทษ อยากให้เน้นในเรื่องความปลอดภัยทางการจราจร และอยากให้มีการออกค าสั่งและ
ระเบียบต่างๆให้ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติดีอยู่แล้วและอยากให้ดีขึ้นมากกว่านี้  การจราจรแออัดมาก
รถมีการจอดไม่เป็นระเบียบเลยท าให้เกิดการติดขัดทางการสรรจรยังไม่ค่อยมีการมาควบคุมดูแลใน
ส่วนนี้สักเท่าไหร่ สัญญาณไฟจราจรบ้างจุดควรปรับปรุงแก้ไข  ตลาดก็อยากให้มีการปรับปรุงส่วนที่
ดีอยู่แล้วก็คงไว้และมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนการใช้อ านาจ
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญญา ม่วงแดง (2547) 
เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองล าพูน ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลเมืองล าพูนเพ่ือบริการประชาชน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลแต่ละด้านสอดคล้องทุกด้านคือ 2 ใน 3 มีความพึงพอใจการบริหารภายใต้
หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะเรื่อง การจัดให้มีการท าประชาพิจารณ์ หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้กับชุมชนมีความพึงพอใจหลักการมีส่วน
ร่วม  

6.2 ด้านหลักคุณธรรม 
เมืองพัทยา พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เมืองพัทยา ผู้บริหาร 

บุคลากร เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบนพ้ืนฐานของศีลธรรมและจริยธรรมโดย
ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม สร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบ
วิชาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อรัญญา ม่วงแดง (2547) เรื่อง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองล าพูน ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลเมืองล าพูนเพ่ือบริการประชาชน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลแต่ละด้านสอดคล้องทุกด้านคือ 2 ใน 3 มีความพึงพอใจการบริหารภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และพึงพอใจหลักคุณธรรมโดยพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตบนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม 
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 เทศบาลเมืองสุรินทร์ พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เทศบาล
เมืองสุรินทร์ ปฏิบัติงานด้วยความพร้อมและเต็มใจให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติดูแลสักเท่าไรเท่าที่เห็นมี
แค่บางส่วน ผู้บริหารงานยิ้มแย้มแจ่มใสให้ในเวลาไปใช้บริการ การปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม 
ศีลธรรม และจริยธรรม ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหนน้าที่ ผู้บริหารประพฤติตรง 
ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ และมีการเข้ามา
ตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่สม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนา ศานติยานนท์. (2544 : 
6) เรื่อง รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย โดยได้ให้ข้อสรุปในภาพรวมว่า การ
บริการจัดการที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติที่ยอมรับในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาในปัจจุบัน จะเน้น
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติและความ
โปร่งใสในขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความส าคัญแก่การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ และความ
ยุติธรรม  
 6.3 ด้านหลักความโปร่งใสในการท างาน  

 เมืองพัทยา พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า  เมืองพัทยาได้
ด าเนินงานตามกระบวนการท างานและกฎเกณฑ์ต่างๆ ด้วยการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและ
มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนา 
ศานติยานนท์ (2544) เรื่อง รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย โดยได้ให้ข้อสรุป
ในภาพรวมว่า การบริการจัดการที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติที่ยอมรับในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน จะเน้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
และความโปร่งใสในขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความส าคัญแก่การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ และ
ความยุติธรรม นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาให้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการมหา
ลัยในส่วนต่างๆ ที่สะท้อนองค์ประกอบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี  

 เทศบาลเมืองสุรินทร์ พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เทศบาล
เมืองสุรินทร์มีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ อย่างชัดเจนในการนี้ เพ่ือเป็น สิริมงคล
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ อุรพีพัฒศ์. (2545) 
ศึกษาเรื่อง หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าการศึกษาเปรียบเทียบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
เรื่อง การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2544 ของกระทรวงการคลัง พบว่าหลักเกณฑ์ไม่ได้มีความ
แตกต่างในสาระส าคัญนัก  โดยเฉพาะเรื่องหลักความโปร่งใส หลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักความ
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รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ และหลักความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีความแตกต่างบ้าง
เล็กน้อย  

 6.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
 เมืองพัทยา พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เมืองพัทยามีการ

บริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากร ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และสามารถแสดงความคิดเห็น มีส่วน
รับรู้การวางแผนการปฏิบัติงานในการท างานร่วมกัน มีความเสมอภาคและกระจายการพัฒนาใน
ชุมชนอย่างทั่วถึง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีการจัดตั้งการเปิดโอกาสให้ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น 
การไต่สวน การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุภัทร
มาศ  จริยเวชช์วัฒนา (2547) เรื่อง การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า 
เทศบาลต าบลบ้านฉางมีความเสมอภาคและกระจายพัฒนาอย่างทั่วถึง ไม่มีการเลือกปฏิบั ติและได้
จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาและในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ
ต่างๆ ส่วนใหญ่มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา พบว่ามีปัญหาในเรื่องของคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับ
การแต่งตั้งเข้ามานั้นบางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ของชุมชนแต่เข้ามาเพ่ือหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง  

 เทศบาลเมืองสุรินทร์ พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบ
การท างานและเรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญ
สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาเปิดโอกาสให้บุคลากร 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพินท์ สพโชค (2543 : 45) เรื่อง ศึกษาแนวทางการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาประยุกต์ใช้ส าหรับการบริหารงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอรูปแบบและแนวทางในการสร้างธรร
มาภิบาล ในระดับต าบลและหมู่บ้าน ผลการศึกษา อบต. ที่มีธรรมาภิบาล ในภาคปฏิบัติเป็นสิ่งที่
สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าผลการศึกษาในพ้ืนที่ทดลองยังไม่สมบรูณ์นัก แต่ก็มี
ข้อมูลบางส่วนที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นว่าประโยชน์ในการเผยแผ่แนวคิดและขั้นตอนการปฏิบัติในการ
สร้าง อบต. ธรรมาภิบาลต่อไป กระบวนการพัฒนาธรรมาภิบาลระดับ อบต. เริ่มตั้งแต่กระบวนการ
การสร้างความเข้าใจ การก าหนดแนวทางและรูปแบบการทดลองปฏิบัติ และสิ้นสุดที่การทบทวน
และสรุปบทเรียน อบต. ชมพู เลือกประยุกต์หลักธรรมาภิบาล 4 หลักได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และความคุ้มค่า ส่วนอีกสองหลักคือ หลักความรับผิดชอบ และ
หลักคุณธรรมยังไม่ได้ด าเนินการ เป็นเรื่องนามธรรมที่จะต้องใช้การรณรงค์และการสร้างจิตส านึก
ส าหรับการศกึษาในโครงการนี้ยังไม่สามารถสร้างกลไกในเชิงการบริหารจัดการได้เนื่องด้วยเป็นเรื่อง
ระยะยาวและโครงการมีข้อจ ากัด 

 6.5 หลักการรับผิดชอบ 
 เมืองพัทยา พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เมืองพัทยา

บุคลากรและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ ใส่ใจต่อปัญหาอย่าง มีความรับผิดชอบต่อสังคมโปร่งใส มีการ
ตรวจสอบ มีประสิทธิภาพ และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ตระหนักในสิทธิหน้าที่
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ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหา  ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการ
กระท าของตน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ  และบุญมี ลี้,ดร. (2547) เรื่อง 
“ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล” โดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการ
ปกครองที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงมีการเสนอแนะ
กล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้างขวางอีกทั้งมีความพยายามที่จะให้มีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
และเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ถ้าระบบบริหารราชการมีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
นอกจากจะมีส่วนท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแล้วยังสร้างความเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ และ
สามารถน าไปสู่การลดการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศได้ ในประเทศไทยได้มีองค์กรของ
ทางราชการ เช่น ส านักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย และสถาบันการศึกษาได้เริ่มน าหลักธรรมาภิ
บาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกว่า ยังอยู่ในช่วงของการใช้ได้ไม่นานนัก ซึ่งจะต้องติดตาม
เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของการมีธรรมาภิบาลต่อไปในอนาคต  

เทศบาลเมืองสุรินทร์ พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เทศบาล
เมืองสุรินทร์ มีการเข้ามาควบคุมดูแลการดูแล เอาใจต่อปัญหาของบุคลากรและสังคมอย่างจริงจัง 
ไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริการต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบตอบสนองความต้องการของสังคม มีการ
ติดตามประเมินผลและจัดการกับผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ โครงการ กิจกรรม หรือ
แผนงานที่แถลงไว้ชัดเจน มีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ (2547) เรื่อง บทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษากลุ่มประชาชน
ผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของอบต.อยู่ใน
ระดับสูง และเห็นด้วยว่ารูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบอบต. ส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารท้องถิ่นของตน เห็นด้วยว่าหลังจากมีการตั้งอบต. ส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาต าบลส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลสันนาเม็ง จานวน 
32 คน พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิผลในการดาเนินงาน บทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับความพึงพอใจสูง 

6.6 หลักความคุ่มค่า  
 เมืองพัทยา พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เมืองพัทยา

ได้ด าเนินงานการบริหารโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยมีการจัดสรรต าแหน่งของบุคลากรตามความ
เหมาะสม ความช านาญเฉพาะด้านในหน้าที่ปฏิบัติ ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสมการบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมี
ความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
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และรักษาพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญญา ม่วง
แดง (2547) เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมือง
ล าพูน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลเมืองล าพูนเพ่ือ
บริการประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลแต่ละด้านสอดคล้องทุกด้านคือ 2 ใน 3 มีความพึงพอใจ
การบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะเรื่อง การจัดให้มีการท าประชาพิจารณ์ ให้ประชาชน
ทราบพึงพอใจหลักความคุ้มค่า โดยเฉพาะเรื่องมีการจัดสรรต าแหน่งของบุคลากรตามความ
เหมาะสม ความช านาญเฉพาะด้านในหน้าที่ปฏิบัติ พึงพอใจหลักความโปร่งใส โดยเฉพาะเร่ือง มี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของสมาชิกสภาเทศบาลในการปฏิบัติงาน และพึง
พอใจหลักคุณธรรมโดยพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบนพ้ืนฐานของศีลธรรม
และจริยธรรม 

 เทศบาลเมืองสุรินทร์ พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและ
สังคม การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและสังคม มีความ
เหมาะสมมีการกวาดและท าความสะอาดตลาดอยู่เสมอ อยากให้มีปรับปรุงตลาดในบางสวนส่วนที่ดี
อยู่แล้วก็ให้คงไว้ มีปฏิบัติที่ดีและสะดวกรวดเร็วพร้อมแต่อยากให้ดีกว่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สุ
ภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา (2547) เรื่อง การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า 
เทศบาลต าบลบ้านฉางมีความเสมอภาคและกระจายพัฒนาอย่างทั่วถึง ไม่มีการเลือกปฏิบัติและได้
จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาและในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ
ต่างๆ ส่วนใหญ่มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา พบว่ามีปัญหาในเรื่องของคณะกรรมการชุมชนที่ได้ รับ
การแต่งตั้งเข้ามานั้นบางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ของชุมชนแต่เข้ามาเพ่ือหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง 
 6.7 การบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 เมืองพัทยา พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า  เมืองพัทยาได้
ด าเนินงานการบริหารโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสมการบริหารจัดการและ
ใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้มีความประหยัดใช้ของ
อย่างคุ้มค่า วิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ  ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี
ความรู้รักสามัคคีร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็ง
หรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่อาจจะ
มีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอันเป็น
คุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษา
พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกมนตรีของ สุดจิต 
นิมิตกุล (2543) ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้ระบุ
หลักการของค านิยาม การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ดังนี้ “การบริหารกิจการบ้านเมือง
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และสังคมที่ดีเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ  ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็น
ส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะ
วิกฤตภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และการ
มีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุค
ปัจจุบัน 
 เทศบาลเมืองสุรินทร์ พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เทศบาล
เมืองสุรินทร์ ยังขาดความพร้อมเรื่องการจราจรและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สัญญาณไฟแดงที่
เก่าแก่เป็นบางจัดความได้รับการปรับปรุง ได้มีการเปิดโอกาสให้บุคลากร องค์กรภาครัฐและครับ
และภาคเอกชน รวมถึงประชาชน เข้ามาตรวจสอบการบริหารมีความถูกต้องโปร่งใสและเกิด
ประโยชน์สูงสุดและสามารถตรวจสอบได้ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ตลอดจนการสร้างแนวทางการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการบริหารงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอรูปแบบและแนวทางในการสร้างธรรมาภิ
บาล ผู้บริหารและบุคลากรนั้นยังไม่มีความพร้อมในหลายๆด้าน เช่น ทางด้านภาษาการสื่อสาร ทาง
เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม ทางด้านการท่องเที่ยวและยังมีการรองรับยังไม่พอสามารถที่จะรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ และในส่วนของประชาชนและบุคลากรในเมืองก็ยังไม่มีความพร้อมใน
เรื่องการใช้ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอที่ควร สามารถพูดและสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพินท์ สพโชค (2543 : 
45) เรื่อง ศึกษาแนวทางการน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ส าหรับการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
เ พ่ือ เสนอรูปแบบและแนวทางในการสร้ า งธรรมาภิบาล ในระดับต าบลและหมู่ บ้ าน 
กระบวนการพัฒนาธรรมาภิบาลระดับ อบต. เริ่มตั้งแต่กระบวนการการสร้างความเข้าใจ การ
ก าหนดแนวทางและรูปแบบการทดลองปฏิบัติ และสิ้นสุดที่การทบทวนและสรุปบทเรียน อบต. 
ชมพู เลือกประยุกต์หลักธรรมาภิบาล 4 หลักได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม และความคุ้มค่า ส่วนอีกสองหลักคือ หลักความรับผิดชอบ และหลักคุณธรรมยังไม่ได้
ด าเนินการ เป็นเรื่องนามธรรมที่จะต้องใช้การรณรงค์และการสร้างจิตส านึกส าหรับการศึกษาใน
โครงการนี้ยังไม่สามารถสร้างกลไกในเชิงการบริหารจัดการได้เนื่องด้วยเป็นเรื่องระยะยาวและ
โครงการมีข้อจ ากัด 
  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256036
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่จัดสรรงบประมาณเพ่ือ

การวิจัย ตลอดจนการให้ค าปรึกษาเรื่อยมา  อีกทั้ง คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่อ านวยความสะดวก และเมตตารับ
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินเครื่องมือในการวิจัยและยังกรุณาชี้แนะแนวทางอย่างดี  และนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่อุทิศตนเพ่ือเป็นผู้ช่วยนักวิจัย จนกระทั่งลุล่วงและส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิจัยฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในโอกาสต่อไป 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยขอ
น าเสนอข้อเสนอแนะในประเด็นที่ส าคัญต่อแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้มีสัมฤทธิผลต่อไป ตามล าดับดังนี้ 
 8.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบัติ 
  1) การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกฎหมายหรือกฏระเบียบ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนหรือบุคลากรที่ชัดเจน 
  2) การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและบุคลากรควรปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 
  3) การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรบริหารด้วยความถูกต้อง
โปร่งใสและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถตรวจสอบได้ 
  4) การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้บุคลากร 
องค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม แลกเปลี่ยน เสนอความ
คิดเห็น เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนา 
  5) การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเน้นการให้บริการสาธารณะ
เป็นหลักอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง   
  6) การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ทุกกลุ่มภารกิจมีการ
บริหารจัดการที่ก่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าแก่หน่วยงานอย่างเท่าเทียมกัน 
  7) การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารระดับสูงควรมีบทบาทใน
การพัฒนาและเปล่ียนแปลงงานด้านต่างๆ เช่น การด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน คุณภาพ
ของการบริการ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาเมืองพัทยา 
 8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบพิเศษเดียวกัน และรูปแบบทั่วไป  
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  2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติอ่ืนๆ อาทิ เช่น การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือการพัฒนาให้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย ดังนี้ ประการแรกเพ่ือศึกษาความเป็นมาของค่าย
คุณธรรมเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน ประการที่สอง เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
จัดการค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน และประการที่สามเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดการค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมโดยภาคีเครือข่ายชุมชน ภาค
อีสาน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการวิจัยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดๆ ละ 2 แห่ง คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 102 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบส ารวจ 
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคตรวจสอบแบบสามเส้า 
และวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และเสนอผลการวิจัยโดยพรรณนาวิเคราะห์ 
ผลการวิจัย พบว่า ความเป็นมาของค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน โดยภาพรวมค่าย
คุณธรรมเด็กและเยาวชน ทั้ง 6 แห่ง มีการก่อตั้งขึ้นด้วยการที่ผู้บริหารหรือพระวิทยากรได้ศึกษาดู
งานจากค่ายคุณธรรม จริยธรรมที่มีชื่อเสียงในด้านการอบรม เช่น วัดชูจิตธรรมมาราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น ต่อมาน า
รูปแบบการจัดการค่ายมาประยุกต์ใช้ในการก่อตั้งค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชนขึ้นมาในจังหวัดของ
ตนเอง สภาพปัจจุบัน และปัญหาของการจัดการค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน พบว่า 
ด้านบุคลากรยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พระวิทยากรมีการเปลี่ยนตลอดโดยไป
ตั้งค่ายอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชนขึ้นมาใหม่ บางค่ายเปลี่ยนเจ้าอาวาสใหม่ก็เลิกอบรมงานค่าย
ไปจัดกิจกรรมอ่ืนแทน ด้านสถานที่ ศาลาอบรมบางแห่งมีความช ารุดเสียหาย ขาดการบ ารุงรักษา
และสภาพแวดล้อมไม่อ านวยมีมลพิษ ด้านค่าใช้จ่าย ขาดแคลนงบประมาณ สนับสนุนในกิจกรรม
การอบรมค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชน ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการอบรมมีอายุการใช้
งานมานานมีความเสื่อมสภาพ ด้านวิธีด าเนินการ งบประมาณจัดงานไม่เพียงพอต่อการจัดอบรม
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หลายวัน ขาดแคลนพระวิทยากร มีการประชาสัมพันธ์ตนเองน้อยและด้านหลักสูตรไม่มีเอกสารที่
ชัดเจน พระวิทยากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมโดยภาคีเครือข่ายชุมชน ภาคอีสาน พบว่า ด้าน
บุคลากร ผู้บริหารฯ ควรมีวิสัยทัศน์คิดกว้าง มองไกล และมนุษย์สัมพันธ์ ส่วนพระวิทยากรต้องมี
ความรู้ เชี่ยวชาญในการอบรม ด้านสถานที่ ควรเป็นสถานที่มีความปลอดภัย สงบสะอาด ร่มรื่นเอ้ือ
ต่อการอบรม ด้านค่าใช้จ่าย การเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป การบริหารด้านการเงิน คือท างานอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการและขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ด้านวัสดุอุปกรณ์ จัดงบประมาณซี้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเติมเพ่ือใช้ในการ
อบรม ด้านวิธีด าเนินการ ได้แก่การวิเคราะห์หลักสูตร ควรวิเคราะห์ให้มีความเหมาะสมกับวัย วุฒิ
ภาวะและความต้องการของผู้เข้าอบรม การพัฒนาหลักสูตร ควรมีการน าศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการ
พัฒนาหลักสูตร มีการสาธิต แนะให้ท า น าให้ดู อยู่ให้เห็น การประเมินผล ควรประเมินจากการ
สังเกตเอกสาร และการกล่าวความรู้สึกในใจ ควรมีการบริการอย่างเป็นกันเอง และประชาสัมพันธ์
ค่ายลงในเว็บไซต์ โดยสรุป ค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมโดยภาคีเครือข่ายชุมชน ภาคอีสาน ทุกภาคีเครือข่ายภาคอีสานต้องร่วมมือ
กันส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เข้าฝึกอบรมค่ายคุณธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ต่อไป 
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ABSTRACT 
 This qualitative research aims to investigate the management model for 
Buddhist moral camps for children in Northeastern Thailand. The researchers 
selected three provinces as the sample area, including Nakhon Ratchasima, Buriram 
and Chaiyaphum. 102 individuals were selected by a purposive sampling method to 
provide data for the investigation. Data was collected by survey, observation, 
interview and focus group discussion. The results were then validated by a 
triangulation method and analysed by descriptive analysis. The results showed that 
Buddhist moral camps for youth were established to strengthen young people’s 
basic knowledge about Buddhist. The researchers found that a lack of budget and 
knowledge of technology were the biggest obstacles to camps in the sample area. 
Moreover, the camps need better public relations planning. There needs to be an 
improvement of the basic attitude towards Buddhist moral camps in order to 
achieve cultural immunization. According to the results, the Buddhist camps need 

 

 
 

expert lecturers and proper facilities to support learning activities. The researchers 
also found that the learning process needs to be rearranged so that lessons are 
appropriate for different ages of children and meet the needs of participants. In 
conclusion, cultural immunization is necessary for the young and it is the co-
responsibility of government, non-government, community members and Buddhist 
organizations. 
   
Keywords:  Community, cultural immunity, Isan, moral camps, youth 
 

1. Introduction 
 Problems concerning the morality of children and youth are products of 
technological progress and dissemination caused by rapid, uncontrollable 
communication. According to a survey, 1,451,179 of children aged 12 years and 
over in Bangkok and surrounding provinces are gaming addicts. (Panbhakdi, N, 2010) 
Moreover, violence among children is an increasing trend, as well as teenage sex, 
sexually transmitted diseases in teens, drug abuse and battery. This picture is 
representative of other areas in Thailand. (Ojanen, T.T., Boonmongkon, P, 2015) 
Northeastern Thai (Isan) communities face a crisis among children and youth issues 
that can be concluded in seven categories: 1) using media and communication 
without judgment; 2) family problems; 3) lack of religious faith; 4) consumerism; 5) 
teenage sex; 6) gambling; 7) violence. Buddhist moral camp projects are aimed to 
cultivate ethics and faith in children and youths in order to prevent social problems 
and support appropriate expression and coexistence. (Pornsiripongse, S, 2007) It is 
the opinion of these researchers that children who are raised with love and strong 
ethical cultivation can make better decisions and can distinguish good from evil. 
This project needs support and cooperation between communities and religious 
institutes. 
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2. Research Methodology 
 This qualitative research aims to study the history and background of 
Buddhist moral camps, study the current situation and problems in the 
management of Buddhist moral camps in Northeastern Thailand and Investigate the 
management model for Buddhist moral camps for children in Northeastern 
Thailand. 
 Data for this investigation was derived from documentary research from 
primary and secondary sources and field study in three Northeastern Thai 
provinces. The research area was selected using a purposive sampling method and 
included two Buddhist camps from each province. These camps were: Wat 
Pramualrat and Wat Tangta from Nakhon Ratchasima, Wat Paphaiboon and Wat 
Champathing from Buriram Province and Wat Siriphongsawas and Wat Chaiyaphum 
Wanaram from Chayaphum Province. These camps were selected by purposive 
sampling using three criteria: 1) The camps were well-known in the local area; 2) 
The teaching and learning activities run through the year; 3) The sample camps 
were in moral crisis areas. The sample population was selected by purposive 
sampling and included 33 key informants, 48 casual informants and 21 general 
informants. Data was collected by survey, participant and non-participant 
observation, interview, focus-group discussion and workshop. Data was validated by 
a triangulation method and cross-checked then analyzed by typological analysis 
and descriptive analysis. The research was conducted between August 2014 and 
December 2015. 
 

3. Results 
 History and background of Buddhist moral camps for youth in 
Thailand  
 Wat Pramualrat Buddhist camp for youth is located at 100 Moo 6, Jorhor, 
Muang District, Nakhon Ratchasima in an area of 25 Rai. The temple was established 
in 1702. The Buddhist moral camp was established by Phrakru Sunthornwat in 1994. 
His intention was to set the temple as a center of moral learning and teaching for 
the community. Wat Tangta Buddhist camp for youth is located at Ban Tangta 
Nongkabok, Muang district Nakhon Ratchasima. The temple was established in 1988 

 

 
 

and the Buddhist camp was established in 1993 as a way to combat drug abuse. 
This was developed into a Buddhist moral development center in 1995. Wat Pa 
Phaiboon Buddhist camp for youth is located at Moo 5 Buriram-Prakhonchai Rd., 
Buriram. The temple was established in 1959 in the area of 16 Rai. The Buddhist 
camp was established in 1992 under the title Young Buddhist Camp. In 1995, the 
temple established a ‘moral army’ against drugs with government support. Wat 
Champathong Buddhist camp for youth is located in Moo 12 Kresang, Prekhonchai 
District, Burirum. The temple was established in 1722. The camp began in 1993 and 
joined the ‘moral army’ project in 2001. Wat Siriphoongsawas Buddhist camp for 
youth is located in Moo 12 Bankok, Jaturus District, Chaiyaphum in the area of 29 
Rai. The temple was established in 1957 as an introspection center for monks and 
novices. The temple is presently used as a Buddhist learning center and organizes 
about 15 Buddhist camps for 200-300 children throughout the year. Wat 
Chaiyaphum Wanaram is located in Moo 5 Nimuang, Muang District, Chayaphum in 
the area of 33.06 Rai. The temple was established in 1957 and started teaching 
Buddhism and philosophy in 1956. In 1990 a Sunday school for Buddhism was 
established and in 1993 a pre-kindergarten school for the local community was 
established. The temple, as a Buddhist school for children, organized 16 camps for 
200-300 students throughout the year.  
 Current situation and problems in moral camps for young Buddhists  
 Wat Pramualrat  
 The management of Wat Pramualrat camp is under the temple’s rules. 
Most of the leaders are priests and the coordinators are volunteer community 
members. However, the moral camp needs more manpower due to an increase in 
the number of students attending. The temple area is suitable for learning activities 
and safe for children. The researchers found that the camp needs budget support 
from the participants for camp utilities and support from the government for 
upkeep and learning utilities, for example office equipment, books, and media. The 
lack of manpower is a major problem of the camp. The increasing number of 
participants requires greater human resource support. Moreover, the lack of expert 
lecturers may lead to incomplete activities. The camp area needs more facilities, 
especially light and office equipment. The researchers also found that some of the 
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students need more lessons and practice to ensure clear understanding about the 
learning activities. However, the camp cannot support extra lesson activities due to 
the lack of manpower.  
 Wat Tangta   
 The camp has good management and cooperation between the 
community, the temple and involved government offices. However, they also have 
a lack of manpower due to the number of students and participants. The camp 
received budget support for facilities and equipment from involved government 
offices, though it is not enough because the temple is responsible for more than 
one camp and each camp has more than 200 participants. The researchers found 
that the content of the learning activities is not appropriate for students, which 
affects the interest of students during the activities. The lessons and activities for 
children should be fun and interesting in order to create a relaxed learning 
atmosphere and motivate participants in the learning process. The researchers 
found that the camp manpower problems came from a lack of cooperation 
between temple and community members. The camp also needs budget support 
from involved government and non-government organizations for learning 
equipment and traveling expenses for expert instructors.  
 Wat Paphaiboon 
 The results showed that the management and cooperation between staff 
is going well. The learning area and facilities are managed to be as safe and as 
comfortable as possible for children and other participants. The instructors and 
lecturers are experienced. The camp faces a lack of manpower due to the 
increasing number of participants each year. Moreover, there is a limited learning 
area and the equipment is insufficient to support the growing numbers of 
participants.  
 Wat Champathong  
 The camp is managed and processed by the cooperation of the temple, 
the community and the government office. This camp has 4 major lessons: 1) 
academic study; 2) recreation; 3) meditation; and 4) social etiquette. The major 
problem for learning activities is the limited area and the small budget, which 

 

 
 

affects the learning activities and the development of equipment and learning 
space.  
 Wat Siriphongsawas 
 The management of the camp correlates with temple rules. The number 
of camp participants has been on an upward trend in recent years, so more staff 
members are needed. This camp has 4 major lessons: 1) academic study; 2) 
recreation; 3) meditation; and 4) social etiquette. Budget support is needed in order 
to allocate facilities and learning equipment. The lack of budget is a major problem 
of Wat Siriphongsawas moral camp due to the use of outsourced facilities, which 
are a high additional expense. The other problems are the lack of public relations 
and the lack of cooperation between the temple community and involved 
government offices.  
 Wat Chaiyaphoom Wanaram  
 The management of the camp is processed under 3 principles: 1) equality; 
2) efficacy; and 3) effectiveness. The researchers found that the lack of manpower 
is the major obstacle to the development of both learning activities and facilities 
for the camp. Moreover, the camp needs budget support for camp facilities. As with 
other camps, Wat Chaiyaphoom Wanaram faces a lack of manpower due to the 
lack of cooperation and participation of community members. The limited facilities 
(for example seating, toilets and learning equipment) are insufficient for the 
increasing number of participants. This makes the camp uncomfortable and delays 
scheduled activities.  
 The development of the management model for Buddhist camps for 
young Buddhists  
 From the interview and focus-group discussion data, the researchers 
created a management model for Buddhist camps for young Buddhists in the Isan 
region. There are five components in the management model and the details of 
each component are as follows:  
 1. Human resources  
 Good management and administration comes from good attitude among 
camp executives and managers. The ideal executive should be a creative 
practitioner who can be both a leader and a follower. Moreover, camp managers 
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must have three qualifications: 1) They must be a visionary; 2) They must have 
strong management skills; and 3) They must be personable and have good human 
relations.  
 Expert instructors and lecturers should have five qualifications: 1) They 
should be knowledgeable in the lesson content and learning activities. The 
lecturers should be qualified in integrated secular situations and philosophy lessons 
and experienced in teaching or Buddhist camp activities; 2) Instructors must be 
organized in their planning and lesson preparation. The lessons and activities 
should be scheduled; 3) Teaching skill is necessary to facilitate learning during the 
lessons and activities. Instructors should be able to motivate the students and 
improve the learning atmosphere; 4) Instructors should display a high level of 
performance standards; 5) Instructors must be punctual.  
 2. Location  
 According to the study the location of the moral camps should be safe 
and peaceful in order to support the learning activities. The living area should be 
separated by gender and there should also be separate restrooms for males and 
females. The canteen should be sanitary.  
 3. Cost and Budget  
 The moral camps need support from involved government offices and 
non-government offices for the payment of camp facilities. The camp should 
appoint a committee to manage the budget and make decisions for each expense.  
 4. Equipment  
 The camp needs audiovisual aids and learning equipment, for example 
books, learning media and journals.  
 5. Working Process  
 There must be systematic lesson assessment. Each lesson and learning 
activity should be assessed and scheduled in order to suit each group of students 
and participants. There must also be ongoing lesson development according to 
changing social and cultural practices. The teaching of morals and religion needs 
improvement accordingly. The lesson development should be based on the four 
Buddhist learning principles “Su-Ji-Pu-ri” (Listen-Think-Ask-Write). 
 

 

 
 

4. Discussion 
 According to the study, the six Buddhist moral camps originated from the 
Buddhism in the traditional daily life of Northeastern Thailand, for example Dharma 
practice and learning on Buddhist holy days. Buddhism, as the core of Isan culture 
and traditions is the key to both social control and specifications. Between 1998-
2003, Thailand faced a social and economic crisis. The majority of social problems 
permeate down to the younger generations, especially drug abuse. Buddhist moral 
camps changed the attitude of religious centres to focus on the prevention of drug 
abuse in children and youths. This project became known as the ‘moral army’. This 
is related to the culture diffusion theory, as the diffusion of culture depends on 
social factors, for example the aim to change behavior, knowledge and religious 
attitudes. (Pholwattana, N, 2007)  
 Community networks are important forms of support for religious learning. 
Local communities in Isan give precedence to religious activities. Sununthawit 
Ploykhow et al. found that the teaching of morals and ethics in children should be 
done as a routine, not only in school but at home. (Ploykhow, S. et al, 2007)  
 The learning activities schedule in Buddhist moral camps for youth first 
emphasised Dharma practice or meditation, until the integration of meditation and 
learning activities improved the learning atmosphere and learning skills. This is 
related to the research of Jakkraphun Chunchareun, concerning culture and moral 
immunity in the Rak Thai School of Business and Technology, Roi-Et. (Chunchareun, 
J. 2008) Chunchareun concluded that recreation, group activities and child-centered 
education improve learning skills and class atmosphere. According to this 
investigation, the moral camps need only a few of the resources suggested by 
Chuncharuen for the working process, notably vehicles and audiovisual aids. The 
expenses and costs generated by the camps were funded by donations from 
community members.  
 The current situation and problems at the camps were analysed and 
categorized into five areas: Human resources, location,  cost and budget, 
equipment and work procedure. Respondents indicated that good management 
and administration of morals camps came from good attitudes. The ideal executive 
should be a creative practitioner who can be both a leader and a follower. The 
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researchers also found that instructors and lecturers were graduates and keen to 
teach morals using principles of group activity management. However, the number 
of lecturers and instructors does not correlate to the increasing number of 
participants. This is in agreement with the findings of Phra Boonthod Sinawana, 
concerning mental development centers. (Sinawana, B, 2004). His case study of Wat 
Srisawat, Muang District, Mahasarakham Province identified sufficient manpower as 
crucial for the learning process. Additionally, the researchers found that meeting 
and planning among instructors and lecturers helps the camp and work procedure 
run smoothly. The study showed most of the sample camps were suitably located 
and provided proper facilities for the participants. However, the increasing number 
of students each year has caused the facilities and activity areas to be over-
stretched. The researchers also found that the camps need more support form 
involved government and non-government offices for first aid units and security 
units. Moreover, sanitary services should be improved, including waste disposal and 
pest control.  
 Each of the camps has a committee. The members of these committees 
are both volunteers and elected representatives. Their duty is to manage the camp 
and make decisions concerning budget or expenditure. However, most camps still 
lack an adequate budget and need budget support for the improvement of camp 
facilities.  
 The equipment used in learning activities are audiovisual aids and learning 
media, including books computers and webcasts. The researchers found that the 
camps need support to buy additional equipment because some of the equipment 
is dilapidated and the quantities are inadequate for the increasing number of camp 
participants.  
 The first priority of moral camp work procedures should be lesson 
planning and assessment due to the different groups of children with different ages, 
learning skills and interests. The lessons and activities should be planned according 
to the aim of cultivating focus, ethics and meditation. This is related to the work of 
Suriyo Somonnawat, who studies moral and ethics cultivation for students in Baan 
Sisuk, Saimoon District, Yasothorn Province. (Somonnawat, S, 2005) According to 
Somonnawat’s research, the basic principles of living happily and peacefully are 

 

 
 

honesty, discipline, responsibility, conservativeness and loyalty. These findings are 
also related to the work of Phuongkaew Saraphok, Nuchanart Boonmas et al., 
whose study about mind development for nursing students found that mind 
development and immunity courses should add lessons or activities concerning 
living and etiquette. (Saraphok, P., Boonmas, N. et al, 2004). Respondents indicated 
during focus group discussions that the time used for lessons and learning activities 
should be suited to the participant. Incidentally, the recommended duration by the 
Ministry of Education for Buddhist moral camps is two nights and three days. 
Participants must be engaged and polite for activities to run smoothly. As Marina 
Pleumpunya, Wiwat Phutthiyani and Somjai Cheunwattanapraniti discovered, 
Buddhist etiquette is an important lesson due to its potential application in the 
camp activities and wider everyday life. (Pleumpunya, M., Phutthiyani, W. and 
Cheunwattanapraniti, S, 1996)  
 The development of the management model for Buddhist camps for 
young Buddhists  
 All of the executives and managers are good at management and 
development of the Buddhist learning centers, which is crucial to the success of 
the camps. This is related to the modern management theory about operational 
planning. (Kitikul, N, 2008). According to the theory, each of the workers should set 
a goal or target and set a work schedule to complete work systematically. 
Respondents agreed that one of the most important keys to management of the 
camps is recruitment and putting the right individual on the right job. This is 
consistent with A.R. Radcliffe-Brown’s structural-functional theory, which asserted 
that each society has its own structure, like a human body. (Radcliffe-Brown, 
A.R,1940). If there are any defects, the structure will improve itself in order to move 
the society on. Similarly, the structure of camp organisation must run at an 
optimum level by appointing able staff members to each position. Due to the lack 
of manpower, more instructors need to be trained in order to meet the increasing 
student demand. Experienced instructors are important for learning activities. 
Experienced teachers, especially members of the clergy, can control difficult 
situations more comfortably and improve the learning atmosphere. This is related 
to the research findings of Parrinya Trithunya concerning the role of Buddhist monks 
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in mind and moral improvement. (Trithunya, P,2004). Trithunya concluded that 
monks should take a more active role as models for students and members of the 
wider Buddhist community.   
 Buddhist camps for mind improvement or Dharma activities should be 
quiet and peaceful in order to support learning and meditation. The researchers 
found that the location and buildings need improvements to safety and sanitation, 
for example pest control and wastewater management. The camps are faced with a 
lack of budget for facilities and need support from involved government and non-
government offices. This is related to the work of Phra Sujintanin Noochoo, whose 
study about the results in Dharma descendant camps found that the majority of 
religious teaching and distribution is hindered by a lack of budget support for 
facilities such as food and drinks, lighting and learning resources. (Noochoo, S, 
2003). Specifically, the camps need more support for audiovisual aids and learning 
media to meet the demand of an increasing number of participants.  
 Lesson planning should be based on participant characteristics such as 
gender, age, environment and the goal of the activities. These conclusions are 
consistent with the contingency approach documented by Niramol Kitikul (2003). 
Kitikul found that the situation of each lesson should be planned and adapted  in 
order to suit the environment, culture and traditions of the students. Additionally, 
Umphai Khamrod highlighted the value of organized lesson planning and 
assessment, which is necessary for every learning support activity. (Khamrod,  
U, 2006). Each of the Dharma lessons should set a goal or aim for the activities. The 
aims of Dharma learning and practice for children are to improve children’s 
attitudes towards life and other people. Moreover, after taking part in the lessons, 
the  children can use and apply Dharma principles in their daily lives. The main 
Dharma lessons for children can be concluded as follows: 1) Dharma for studying - 
“Su-Ji-Pu-Li” or the heart of wisdom refers to Listen-Think-Ask-Write; 2) Threefold 
training - the tripartite principle of happiness, including morality, concentration and 
wisdom or alternatively clean, calm and clear; and 3) Traditions and social 
etiquette. These findings are related to the work of Siriphorn Yamnil, Phramaha 
Prajuab  Dharmadharo and Phra Sujintanin Supokro, which analysed a management 
model for Buddhist distribution around Wat Punyanundharam, Klong Luang, 

 

 
 

Prathum Thani Province. (Yamnil, S., Dharmadharo, P. and Supokro, S, 2005). Their 
findings concluded the three main Dharma lessons for children as: 1) Moral 
precepts; 2) Good rules - Think well, speak well, do good things and be with good 
people; and 3) “Su-Ji-Pu-Li” or “Listen-Think-Ask-Write”. This is also related to the 
research of Phramaha Prayoth Thaphong, whose study about moral camps for 
improving the quality of student life found that Dharma practice should focus on 
the use of Dharma and Buddhist principles in daily life using a child centered 
teaching technique. (Thaphong, P,2006) After the activities the study results should 
be investigated and assessed to improve the activities. 
 
5. Suggestions 
 Following the outcomes of this investigation, the researchers wish to make 
a number of suggestions. Firstly, the results of this study can be used as a model 
for other moral camps and activities for youth. Secondly, the results of this study 
can be adapted and used as a model for moral camps in other areas of Thailand. 
Further research is necessary to develop and supplement the findings of this 
investigation, notably a study about cooperation management of moral camps for 
youth in local Isan communities and a study of moral camps for vocational 
students. 
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สภาพทั่วไปของ SMEs ภาคการผลิตอุตสาหกรรม 
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

THE GENERAL CONDITION OF THE SMES SECTOR, INDUSTRIAL 
PRODUCTION IN UPPER CENTRAL PROVINCES GROUP 1. 

 
ไชยา ประดิษฐธรรม, พิศมัย  จารุจิตติพันธ์ 

   
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพโดยทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SMEs)ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1ซึ่งประกอบไปด้วย
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทั่วไปของSMEsและ
เป็นข้อมูลส าคัญส าหรับผู้ประกอบการSMEs และภาครัฐในการก าหนดแนวทางส่งเสริมSMEs 
ประชากรคือSMEsที่จดทะเบียนในกลุ่มจังหวัด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ SMEsโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 
จ านวนวิสาหกิจ ทุนจดทะเบียน จ านวนแรงงานและสาขาการผลิตในปี2558 ผลการศึกษาพบว่า 
SMEsภาคการผลิตที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 8,037โรงงาน โดยมีสัดส่วน
จ านวนวิสาหกิจขนาดย่อม(SE)มากกว่าวิสาหกิจขนาดกลาง(ME)แต่ในด้านทุนจดทะเบียนและ
จ านวนแรงงาน วิสาหกิจขนาดกลางมีสัดส่วนที่มากกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่
ใกล้กรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การศึกษา ที่อยู่อาศัย คมนาคมที่
สะดวก และมีการกระจุกตัวของแรงงานเป็นจ านวนมาก  

ในการศึกษายังพบว่าสาขาอุตสาหกรรมที่มีการผลิตมากท่ีสุดในจังหวัดนนทบุรีได้แก่ การ
ซ่อมและการติดตั้ ง เครื่องจักร  จั งหวัดปทุมธานี ได้แก่ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรีได้แก่ ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ท าจากแร่อโลหะ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเป็น
สาขาอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการเป็นจ านวนมากของพ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัดนี้ และมี
ความสะดวกต่อการกระจายผลผลิตไปต่างจังหวัด ตลอดจนการส่งออกไปยังต่างประเทศ และผล
จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการลงทุนของผู้ประกอบการSMEsให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  ทุน แรงงาน และการแข่ งขัน  เ พ่ือสร้างความเจริญเติบโต ใน
ภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศ(Real Sector) 

  

ค าส าคัญ :  SMEs,ทุน,แรงงาน,สาขาอุตสาหกรรม 

                                           
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ        
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ABSTRACT 
              This research aims to explore the General Condition of the SMEs Sector, 
Industrial Production in Upper Central Provinces Group 1 which comprises of 4 
Provinces as of Nonthaburi, PathumThani, PhraNakhon Si Ayutthaya and Saraburi in 
order to know the condition in general of SMEs and to be an important information 
for SMEs entrepreneurs and government in order to established further the 
guideline to promote SMEs. Population of the study are the registered SMEs in the 
group of provinces. Sample of the study are SMEs. Data was gathered from The 
Office of SMEs Promotion (OSMEP)and Department of Industrial Workssuch as 
number ofenterprises,capital, number of labors, and major production in the year 
2015.The result of study found that there are a total number of8,037 factories of 
overall SMEs in the manufacturing sector as industrial plants whichthe proportion of 
small enterprises (SE) more than medium-sized enterprises.However, in terms of 
capital and labor was found medium-sized enterprises account for more.This is 
probably because this group of province near Bangkok which is the center of 
economic growth, education, housing, convenient transportation and the 
concentration of labor as well. 
 The study was also found that the major industrial with the most 
production in the Upper Central Province Group1 such 1) Nonthaburi Province 
include repair and installation of machinery, 2) PathumThani Province was 
foundMetal fabricated products, and 3) PhraNakhon Si Ayutthaya and Saraburi 
Province was found other products made from Non-metallic minerals as a major 
industrial. Possibly because industrial is supply the requirements to responding a 
large number of demand in this group of provinces’ areas and to facilitate to 
distribute the production to the other provinces, as well as exported to foreign 
countries.The result of this research will be the information use for consideration of 
investment by SMEs, to suit local conditions, capital, labors and competitionin 
order to create growth in the industry, which is the real economy sector of the 
country. 
 

Keywords : Smes, Capital, Labor, Major Industry 
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1. บทน า 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ของไทย มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาในภาพรวมของประเทศ ในปี 2556  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ของ SMEs มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.4 (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ,2557)  ของGDPประเทศ มีจ านวน
วิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 2,763,997ราย เป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศ จ านวน11,414,702
คน SMEsจึงเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ เมื่อครั้งที่ไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
(วิกฤติต้มย ากุ้ง)ในปี 2540 SMEsมีส่วนส าคัญมากในการกอบกู้และพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจในครั้งนั้น    
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1ตังอยู่ ใกล้กับกรุงเทพฯมีความโดดเด่นทางด้าน
อุตสาหกรรมเป็นหลักถือเป็นจุดแข็งที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดนี้ ขนาดของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
นั้น ในปีพ.ศ.2556 มีขนาดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมสูงถึง 608,738.71 ล้านบาท (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2556)   และมีขนาดที่สูงเป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศมีการกระจุกตัวของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม และก่อสร้าง แนวโน้ม
การลงทุนของกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น หากพิจารณาเงินลงทุนที่จดทะเบียนรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเงินลงทุนสูงที่สุด รองมาคือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
นนทบุรี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2557) ตามล าดับ  
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าSMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1มี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานเป็นจ านวน
มาก และมีแนวโน้มในการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงท าให้ผู้วิจัยอยากทราบว่าสภาพทั่วไปของSMEs 
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในปี 2558 มีความแตกต่างกันหรือไม่ เพียงใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการ แรงงาน  หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้สนใจ เพ่ือน าไปสู่
แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจSMEให้เติบโตอย่างยั่งยืน  
 

2.วัตถุประสงค์ 
 
 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของSMEs ในภาพรวมของภาคการผลิตอุตสาหกรรม  ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
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3.ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ SMEs ที่จดทะเบียนในภาคการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่ง
เป็นวิสาหกิจ/สถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือSMEs  ที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมในปี2558 จ านวน 8,037 ราย มีข้อมูลทางขนาดและจ านวนของวิสาหกิจ ทุน
จดทะเบียน จ านวนแรงงาน และสาขาอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มตัวอย่างจากประชากร SMEs โดยใช้
แบบบันทึก วิธีการเลือกตัวอย่างกระท าโดยเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างนี้
จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของSMEs  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลจากรายงานการจดทะเบียนสถานประกอบการ/

วิสาหกิจที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมSMEs ใน4 จังหวัดของภาคกลางตอนบน1 ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามขนาดของวิสาหกิจ ทุนจดทะเบียน จ านวนแรงงาน สาขาการผลิต ในปี2558 โดย
อาศัยการวิเคราะห์ เกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไป  

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับครั้งนี้ ได้แก่แบบบันทึก
ข้อมูล ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดและจ านวนของวิสาหกิจ ทุนจดทะเบียน จ านวนแรงงาน
และสาขาการผลิตของSMEsในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนและ
วิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ขออนุญาตหน่วยงานที่เก็บข้อมูล คือ SMEsในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1โดยท า
หนังสือจากคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือขอเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

2.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาให้ครอบคลุมกับกรอบแนวคิด โดยแยกแหล่งข้อมูล  
3.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและจ านวนวิสาหกิจ(โรงงาน) จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 

จ านวนแรงงาน และสาขาการผลิต ลงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
1.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดท าข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพ่ือให้พร้อม

และเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์ 
2.การวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปของSMEs ในแต่ละจังหวัดในภาคการผลิตอุตสาหกรรม   
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5.ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ขนาดวิสาหกิจแยกตามจ านวนวิสาหกิจ  ทุนจดทะเบียน และจ านวน
แรงงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่สถิติเชิงพรรณนาร้อยละ เป็นศึกษาเชิงปริมาณผลการ
วิเคราะห์ภาพรวมของSMEsที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม  พบว่าในปี2558 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1  มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 8,037 โรงงาน ประกอบด้วยโรงงานขนาดย่อม
(SE)จ านวน6,716โรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.56 ของจ านวนโรงงานในกลุ่มจังหวัด โรงงาน
ขนาดกลาง(ME)จ านวน1,321โรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ16.44ของจ านวนโรงงานของในกลุ่ม
จังหวัด โดยจังหวัดปทุมธานี  มีโรงงานอุตสาหกรรมสูงสุด รองลงมาได้แก่ พระนครศรีอยุธยา 
นนทบุรี และสระบุรี ตามล าดับ   
 ในด้านเงินทุนจดทะเบียน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 
396,345 ล้านบาทโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีทุนจดทะเบียนสูงสุด ตามมาด้วย ปทุมธานี 
สระบุรี และนนทบุรี ตามล าดับ  
 ในด้านแรงงาน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1 มีจ านวนแรงงานรวมกันทั้งสิ้น 228,551 
คน โดยเป็นแรงงานของวิสาหกิจขนาดย่อม(SE) จ านวน 107,130 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
46.87 ของจ านวนแรงงานรวมทั้งหมด ส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง(ME) จ านวน 121,421 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 53.13 ของจ านวนแรงงานรวมทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่าจังหวัด
ปทุมธานี มีจ านวนแรงงานสูงสุด รองลงมาได้แก่ พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  และสระบุรี 
ตามล าดับ ดังตาราง 1             
 

ตาราง 1 จ านวนวิสาหกิจแยกตามขนาด ทุนจดทะเบียน และจ านวนแรงงาน ภาคการผลิต
อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1 ปี 2558 (โรงงาน,ล้านบาท,คน) 

จังหวัด 

วิสาหกิจ  

ขนาดย่อม(SE) ขนาดกลาง(ME) ขนาดย่อมและขนาด
กลาง (SMEs) 

จ านวน ทุน แรง 
งาน จ านวน ทุน แรง 

งาน จ านวน ทุน แรง 
งาน 

นนทบุรี 1,524 41,957 25,55
4 223 19,616 20,4

55 1,747 61,5
73 

46,00
9 

ปทุมธานี 2,497 56,956 40,92
8 553 47,409 46,7

34 3,050 104,
365 

87,66
2 

พระนคร ศรี
อยุธยา 1,525 59,369 24,22

8 350 75,811 34,4
79 1,875 135,

180 
58,70

7 

สระบุรี 1,170 33,884 16,42
0 195 61,343 19,7

53 1,365 95,2
27 

36,17
3 
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รวม 6,716 192,16
6 

107,1
30 1,321 204,17

9 
121,
421 8,037 396,

345 
228,5

51 
สัดส่วน 

(เฉลี่ย)% 83.56 48.48 46.87 16.44 51.52 53.1
3 100 100 100 

 
        ในปี 2558 ค่าเฉลี่ยจ านวนวิสาหกิจ เท่ากับ 2,009.25 โดยจังหวัดปทุมธานี มีจ านวนSMEs
สูงสุด 3,050 โรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.95 ของจ านวนทั้งหมด มีแรงงานสูงสุด 87,662 คน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.35 ของจ านวนทั้งหมด สาขาอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสูงสุด ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์  ค่าเฉลี่ยทุนจดทะเบียน เท่ากับ 99,086.25 โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีทุนจดทะเบียนของ SMEs สูงสุด จ านวน 135,180 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.11 ของ
จ านวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด สาขาอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสูงสุดของ ได้แก่ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ท า
จากแร่อโลหะ ค่าเฉลี่ยจ านวนแรงงาน เท่ากับ 57,137.75 โดยจังหวัดปทุมธานีมีจ านวนแรงงาน
สูงสุดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนจังหวัดนนทบุรีจ านวนทุนจดทะเบียนน้อยที่สุด จ านวน 61,573 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.53 ของจ านวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด สาขาอุตสาหกรรมที่มี
การผลิตสูงสุดของจังหวัดได้แก่เครื่องจักรและเครื่องมือซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน และจังหวัด
สระบุรี มีจ านวนวิสาหกิจ SMEs น้อยที่สุด จ านวน 1,365 โรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.98 
ของจ านวนโรงงานทั้งหมด จ านวนแรงงานน้อยที่สุด จ านวน 36,173 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
15.58 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด สาขาอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสูงสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ท า
จากแร่อโลหะ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงสภาพการด าเนินงานของSMEsภาคการผลิตอุตสาหกรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 แยกตามจังหวัด ปี 2559 

 
จังหวัด 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

สัดส่วน
วิสาหกิจ

% 

สัดส่วน
ทุนฯ% 

สัดส่วน
แรงงาน

% จ านวน ทุน แรงงาน 
นนทบุรี 1,747 61,573 46,009 21.47 15.53 20.13 
ปทุมธานี 3,050 104,365 87,662 37.95 26.33 38.35 

พระนครศร ี
อยุธยา 

1,875 135,180 58,707 23.33 34.11 25.69 

สระบุรี 1,365 95,227 36,173 16.98 24.03 15.83 
รวม 8,037 396,345 228,551 100 100 100 

ค่าเฉลี่ย 2,009.25 99,086.25 57,137.75 - - - 
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6. อภิปรายผล 
 หลังจากท าการศึกษาสภาพทั่วไปของSMEs ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 ท าให้ได้ผลการศึกษาโดยสรุปดังผลการวิจัยที่กล่าวมา และพบประเด็นที่
น่าสนใจที่จะน ามาอภิปรายผล พบว่า 

จังหวัดปทุมธานี มีจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)และจ านวนการใช้
แรงงานมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปทุมธานี เป็นจังหวัดปริมณฑล เส้นทางคมนาคมสะดวก 
เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งที่อยู่อาศัย เป็นศูนย์การศึกษา ที่พักอาศัยจึงท าให้เกิดธุรกิจที่
เกี่ยวข้องขึ้นมากมาย เช่น ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้นสอดคล้องกับสาขาอุตสาหกรรมที่มีการ
ผลิตมากที่สุดในจังหวัดนี้ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ เช่น การผลิตโลหะส าหรับใช้ใน
การก่อสร้าง ประตูหน้าต่าง สุขภัณฑ์ เครื่องครัว ฯลฯ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีทุนจดทะเบียนของ SMEs มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ตั้งอยู่ในเขต 2 ของการส่งเสริมการลงทุน มีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง เขตประกอบอุตสาหกรรม 2 
แห่ง มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.44 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของภาค
กลางตอนบน1 สาขาอุตสาหกรรมที่ผลิตมากท่ีสุดในจังหวัดได้แก่ ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ 
เช่น การผลิตอิฐ กระเบื้องปูพ้ืนและเซรามิก สุขภัณฑ์เซรามิก การผลิตปูนซีเมนต์ คอนกรีต
ผสมเสร็จ ฯลฯ 

จังหวัดนนทบุรี มีสัดส่วนทุนจดทะเบียนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.53 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมดของภาคกลางตอนบน 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มีอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 87.24 ของจ านวน SMEs ในจังหวัดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สาขาอุตสาหกรรมที่มีการ
ผลิตมากที่สุดในจังหวัดนี้ได้แก่การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  เช่น การซ่อม
เครื่องจักร ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมอุปกรณ์ขนส่ง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในทาง
อุตสาหกรรม ฯลฯ 

จังหวัดสระบุรี มีจ านวน SMEs และจ านวนแรงงานน้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ยังคงเป็นปัจจัยด้าน แรงงาน ซึ่ง
จังหวัดสระบุรี ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ผลมาจากประชากรวัย
ท างานมีการศึกษาที่สูงขึ้นและสามารถเลือกท างานในอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องใช้ฝีมือ ซึ่งตั้งอยู่ใน
จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุหลักของการ
ขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่ส าหรับโรงงานที่ต้องใช้แรงงาน สาขาอุตสาหกรรมที่มีการผลิตมากที่สุด
ของจังหวัดนี้ ซ่ึงได้แก่ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ท าจากแร่อโลหะ เช่น การผลิตอิฐ กระเบื้องปูพ้ืนและเซรามิก 
สุขภัณฑ์เซรามิก การผลิตปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯ  

เมื่อพิจารณาภาพรวมทั่วไปของ SMEs ภาคอุตสาหกรรมแล้ว สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1, 2559) 

 ส่วนโครงสร้างอุตสาหกรรมนั้น พบว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรม มีลักษณะ
โครงสร้างของอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่คล้ายคลึงกัน โดยพบว่ามีการกระจุกตัวของแรงงานใน
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อุตสาหกรรมส่ิงทอ และเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมก่อสร้าง  นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายประเภท จึงนับว่าเป็นกลุ่มจังหวัดทีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมทีส าคัญของประเทศ สอดคล้องกับรายงานของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) เรื่อง”สถานภาพ SMEs ประเทศไทย” สรุปใจความส าคัญได้ว่า กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 เน้นพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และคุณภาพวัตถุดิบ สร้างมูลค่าเพ่ิมของห่วงโซ่การผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม (สถานภาพ
SMEsประเทศไทย, 2559) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของSMEs ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 1 ผลการวิจัย และการอภิปรายผล สามารถน ามาเสนอแนะได้ดังนี้ 

๑. ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ แรงงาน และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนาSMEs 

ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
๑. ควรศึกษาผลกระทบของนโยบายค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาท ต่อ SMEs  เพ่ือน าผล

การศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยวิธีการเชิงคุณภาพ เช่น วิธีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) หรือการสัมภาษณ์ลึก (Depth interview)  
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แนวทางการสร้างผลประกอบการที่ดีด้วยนวตักรรมบริการของธุรกิจรีสอร์ทใน
ประเทศไทย 

THE GUIDELINES FOR GOOD BUSINESS PERFORMANCE  
WITH SERVICE INNOVATIONS FOR RESORTS IN THAILAND 

 

บรินดา สัณหฉวี 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. ประเภทนวัตกรรมบริการที่ส าคัญของธุรกิจรี

สอร์ทในประเทศไทย 2. ขั้นตอนในการปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการของธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทย 
3. ประโยชน์ที่รีสอร์ทในประเทศไทยได้รับจากการมีนวัตกรรมบริการ โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเลือกแบบ
เจาะจง 3 กลุ่ม คือ 1) ตัวแทนผู้บริหารรีสอร์ทในประเทศไทย จ านวน 12 คน 2) นักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม จ านวน 7 คน 3) ตัวแทนภาครัฐ  จ านวน 5 คน รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ทั้งหมด 24 คน  

ผลการวิจัย พบว่า  
1. ประเภทของนวัตกรรมบริการที่ส าคัญของธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทย  คือ นวัตกรรม

บริการด้านความปลอดภัย นวัตกรรมบริการด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี และนวัตกรรมบริการ
ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. ขั้นตอนในการปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการของธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทย  มี 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง  

3. ประโยชน์ที่รีสอร์ทในประเทศไทยได้รับจากการมีนวัตกรรมบริการ คือ ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า ช่วยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ช่วยเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด 
ช่วยให้ยอดขายและก าไรเพิ่มขึ้น  

  
ค าส าคัญ:  ผลประกอบการ, นวัตกรรมบริการ, รีสอร์ท, ประเทศไทย 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to find 1. the key types of service 
innovations for resorts in Thailand. 2. the steps to launch service innovations for 
resorts in Thailand 3. the benefits of service innovations for resorts in Thailand. This 
research study utilized in-depth interviewing with semi-structured questions of 24 
key informants, purposively selected, such as 12 top management of resorts in 
Thailand, 7 academic experts in service innovation and 5 governmental officials  

The findings of this research were as follows:  
1. The key types of service innovations for resorts in Thailand were safety, 

new technology, and eco-friendly.  
2. The steps to launch service innovation for resorts in Thailand were plan, 

do, evaluate and improve.  
3. The benefits of service innovations for resorts in Thailand were increasing 

efficiency, increasing customer satisfaction, increasing market share, increasing sales 
volume and profits.  

 

Keywords:  Business Performance, Service Innovation, Resort, Thailand   
 
 

1. บทน  า  
 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุค 3G/4G อย่างเต็มตัว ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้
ต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา ท าให้เกิดการแข่งขันในทุกรูปแบบ ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ
เจริญก้าวหน้า จึงเป็นช่วงเวลาและโอกาสส าคัญส าหรับผู้ที่สามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้ก่อนที่จะ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในทางกลับกัน ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้หรือไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ ก็จะ
ถูกคู่แข่งแซงหน้าไปอย่างรวดเร็ว จึงกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
จะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กร สังคม และประเทศชาติได้เป็นอย่างด ี
 นวัตกรรมบริการ (Service Innovation Strategy) เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี นับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีบทบาทส าคัญ ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจใช้ใน
การด าเนินงานเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด โดยสนับสนุนให้เกิดโอกาสทางการตลาด การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ตลอดจนน าไปสู่ความอยู่รอดของธุรกิจ นอกจากนี้ นวัตกรรมบริการยัง
ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์หรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริการหรือรูปแบบการบริการ
ใหม่ๆให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า  น ามาซึ่งผลการด าเนินงานที่ดีและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Küpper C., 2001) 
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 ส าหรับประเทศไทย ในปัจจุบันภาครัฐได้สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม โดย
ก าหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Capital Spa in Asia) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่กระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศให้ความสนใจลงทุน ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วตาม
กระแสความนิยมและการตอบรับที่ดีของตลาด (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2554) กลยุทธ์
หนึ่งที่ใช้ในการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท คือ กลยุทธ์การตลาดบริการ
สมัยใหม่  ที่เน้นการสร้างผลก าไรสูงสุดบนความพอใจของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีความซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเป็น
ธุรกิจบริการ ซึ่งยากที่จะจับต้องได้ ดังนั้น คุณภาพการบริการจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่สุด ท าให้
นักการตลาดพยายามค้นหาค าตอบว่า การบริการต้องเป็นอย่างไร จึงสามารถสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้าได้ อีกทั้ง ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมีการแข่งขันสูงมากทั้งในและต่างประเทศ ท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในไทยต่างต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงศักยภาพการบริการ 
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ฉงจิ่ง หลี่, 2556) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการสร้างผล
ประกอบการที่ดีด้วยนวัตกรรมบริการของธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทย เพ่ือผู้เกี่ยวข้องสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการวางแผนด้านนวัตกรรมบริการส าหรับธุรกิจรีสอร์ทได้อย่าง
เหมาะสม อันน ามาซึ่งศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาประเภทนวัตกรรมบริการที่ส าคัญของธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทย  
 2.2 เพ่ือศึกษาข้ันตอนในการปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการของธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทย  
 2.3 เพ่ือศึกษาประโยชน์ที่รีสอร์ทในประเทศไทยได้รับจากการมีนวัตกรรมบริการ 

 
3. ขอบเขตการวิจ ัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยเน้นศึกษาเนื้อหาในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) ประเภทนวัตกรรมบริการที่ส าคัญของธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทย  
  2) ขั้นตอนในการปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการของธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทย  
  3) ประโยชน์ที่รีสอร์ทในประเทศไทยได้รับจากการมีนวัตกรรมบริการ  
  3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  1) ขอบเขตด้านพ้ืนที่: รีสอร์ทในประเทศไทยที่มีนวัตกรรมบริการ 
  2) ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มี 3 กลุ่ม คือ   
   - ตัวแทนผู้บริหารรีสอร์ทในประเทศไทย จ านวน 12 คน  
   - นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม จ านวน 7 คน  
   - ตัวแทนภาครัฐ  จ านวน 5 คน 
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 3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา: ระยะเวลาเก็บข้อมูล ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม 
พ.ศ. 2559  
 

4. วิธีด าเน ินการวิจ ัย 
 ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Question) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 
กลุ่ม ที่เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 1) กลุ่มตัวแทนผู้บริหารรีสอร์ทในประเทศไทย 
จ านวน 12 คน 2) กลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม จ านวน 7 คน 3) 
กลุ่มตัวแทนภาครัฐ  จ านวน 5 คน โดยแต่ละกลุ่มมีเกณฑ์ในการเลือกแบบเจาะจง ดังนี้ 

 
๑. กลุ่มตัวแทนผู้บริหารรีสอร์ทในประเทศไทย เกณฑ์ท่ีใช้ คือ 
- มีความเกี่ยวข้องกับการวางนโยบายนวัตกรรมบริการของรีสอร์ท หรือเป็น

ผู้รับผิดชอบงานด้านนวัตกรรมบริการของรีสอร์ท และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนวัตกรรมบริการของรีสอร์ทเป็นอย่างดี เช่นผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น 

- มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการของรีสอร์ทอย่างน้อย 3 
ปี 

๒. กลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม เกณฑ์ท่ีใช้ คือ 
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการเป็นอย่างดี  
- มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการให้กับองค์กร

ต่างๆอย่างน้อย 3 ปี 
๓. กลุ่มตัวแทนภาครัฐ เกณฑ์ท่ีใช้ คือ 
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการเป็นอย่างดี  
- มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการให้กับองค์กร

ต่างๆอย่างน้อย 3 ปี 
 
5. ผลการวิจ ัย 

 1. ประเภทนวัตกรรมบริการที่ส าคัญของธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทย นวัตกรรมบริการที่
ส าคัญของ ธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทย มี 3 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   
  1.1) นวัตกรรมบริการด้านความปลอดภัย ได้แก่ กล้องวิดีโอวงจรปิดอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณภาพ เครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบควบคุมการเข้า-ออกด้วยสมาร์ทการ์ด  
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  1.2) นวัตกรรมบริการด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี ได้แก่ มี Universal adapter 
และหัวปลั๊กไฟชนิดต่างๆไว้บริการในห้องพัก มีอินเตอร์เนตให้บริการฟรีภายในรีสอร์ท สร้าง
แอพพลิเคชั่นที่มีฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น การเช็คอิน การจองห้องพัก รายละเอียดของโปรโมชั่นต่างๆ 
รวมทั้งก าหนดการการจัดงานเทศกาลต่างๆของรีสอร์ท รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงรีสอร์  
  1.3) นวัตกรรมบริการด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การท า 3 R’s คือ 
Reduce เช่น ไม่ซักผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัวทุกวัน ใช้หลอดไฟแบบประหยัดไฟ ใช้เครื่องสุขภัณฑ์
ประหยัดน้ า ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ใช้รถไฟฟ้าหรือไบโอดีเซลในรีสอร์ Reuse เช่น น าเศษอาหารมา
ท าปุ๋ยหมัก การน าขวดที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมาใช้มาใส่สบู่ แชมพูในห้องพักลูกค้า  Recycle 
เช่น การคัดแยกขยะ  
 2. ข้ันตอนในการปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการของธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทย  มี 3 
ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การประเมินและปรับปรุง (Evaluate and 
Improve) ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังน้ี 
  ขั้นตอน 1 : การวางแผน (Plan) มีข้อปฏิบัติ ดังนี้  
  การเตรียมความพร้อมด้านบุคคล เป็นเร่ืองของการเตรียมความพร้อมในการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมบริการของรีสอร์ทให้กับผู้บริหารรีสอร์ทและพนักงาน 
  ผู้บริหารรีสอร์ท  ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของ
นวัตกรรมบริการ   สามารถก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบริการของรีสอร์ท   สามารถ
สื่อสารให้พนักงานในรีสอร์ทเข้าใจในทิศทางการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมบริการของรีสอร์ท มีความ
มุ่งมั่นและสนับสนุนในการปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการของรีสอร์ทได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  พนักงาน มีความเข้าใจและเห็นความส าคัญนวัตกรรมบริการ ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการ 
  การเตรียมงาน ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้าง ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม 
ผู้บริหารรีสอร์ทต้องก าหนดจุดมุ่งหมายในด้านนวัตกรรมบริการของรีสอร์ทให้ได้ ว่าท าไปเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดจึงจะสามารถคิด ปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ตรงต่อความต้องการ รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ตรงประเด็น  
  การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการของรีสอร์ท ในการก าหนด
นโยบายด้านนวัตกรรมบริการของรีสอร์ทนั้น ต้องมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง และ
สามารถแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าและพนักงานรีสอร์ทได้ด้วย 
  การสื่อสารนโยบายและแนวด้านนวัตกรรมบริการของรีสอร์ทให้กับผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ  ผู้บริหารรีสอร์ทต้องสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมบริการของรีสอร์ทแก่
พนักงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจในรายละเอียดของการปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือของพนักงานทุกคน 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256070

  การประเมินความพร้อมของรีสอร์ทและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  รีสอร์ทต้องมี
การประเมินความพร้อมของรีสอร์ทในด้านเงินทุน ทรัพยากร ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือจะได้ทราบ
ว่ารีสอร์ทควรปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมบริการในแนวปฏิบัติใดบ้าง เพ่ือแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  ก าหนดโครงการหรือลักษณะของนวัตกรรมบริการโดยรวม  พนักงานทุกคนในรี
สอร์ทจะต้องมองเห็นภาพของรีสอร์ทไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะสามารถก าหนดโครงการหรือแนว
ทางการปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
  การคัดเลือกและจัดเรียงล าดับความคิด  ผู้บริหารจะคัดเลือกโครงการนวัตกรรม
บริการที่มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมของรีสอร์ทมาปฏิบัติ 
  ก าหนดกลยุทธ์จากระดับล่างขึ้นบน  ผู้บริหารรีสอร์ทต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเต็มใจ 
 

 ขั้นตอน 2: การลงมือปฏิบัติ (Do)   
 รีสอร์ทควรจัดท าคู่มือขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการบริการ เพ่ือที่พนักงานทุกคน
สามารถท าความเข้าใจและปฏิบัติได้ตรงตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 ขั้นตอนที่ 3: การประเมินผลและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการ 
 ส าหรับธุรกิจรีสอร์ท (Check and Improvement)   องค์กรควรมีการประเมินผลวิธีการ
ปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการเปรียบเทียบผลที่ได้กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
การปฏิบัติใดที่มีผลการปฏิบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ ผู้บริหารรีสอร์ทต้องพิจารณาทบทวนปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติใหม่ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 
 
 3. ประโยชน์ที่รีสอร์ทในประเทศไทยได้รับจากการมีนวัตกรรมบริการ 
  นวัตกรรมบริการเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับ
ธุรกิจรีสอร์ท เนื่องจาก เป็นการพัฒนารูปแบบการบริการให้แตกต่างจากคู่แข่ง หรือคิดรูปแบบการ
บริการที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกับการบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งมีประโยชน์ต่อธุรกิจรีสอร์ท ดังนี้ 
  3.1) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า กล่าวคือ นวัตกรรมบริการไม่ได้หยุดอยู่
แค่การคิดรูปแบบการบริการใหม่ๆให้แตกต่างจากที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงการบริหาร
จัดการใหม่ๆและการคิดหากระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆที่ท าให้สามารถบริการลูกค้าได้
สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม 
  3.2) ช่วยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า กล่าวคือ หากรีสอร์ทมีนวัตกรรมบริการ
ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แล้วนั้น ลูกค้าก็มักไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการที่อ่ืน ยังคงเป็นลูกค้า
ที่เหนียวแน่นของรีสอร์ท โดยมีการมาใช้บริการซ้ าอย่างต่อเนื่อง 



71วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

  3.3) ช่วยเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด กล่าวคือ ลูกค้าที่มีความพึงพอใจการบริการของรีสอร์ทก
ลุ่มนี้ ยังเปรียบเสมือนกระจกเงาที่พร้อมจะให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนารูปแบบการบริการของรีสอร์ทในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้สูงที่ลูกค้า
กลุ่มดังกล่าวจะแนะน าลูกค้ารายใหม่ให้กับรีสอร์ทอีกด้วย ซึ่งเท่ากับช่วยให้รีสอร์ทสามารถเพ่ิมส่วน
แบ่งตลาดได้อีกทางหนึ่ง 
  3.4) ช่วยให้ยอดขายและก าไรเพ่ิมข้ึน กล่าวคือ รีสอร์ทใดที่มีส่วนแบ่งตลาดที่ดี มีความ
มั่นคง ย่อมได้เปรียบคู่แข่งและส่งผลให้อัตราการเติบโตของยอดขายเพ่ิมสูงขึ้นและก าไรเพ่ิมมากข้ึน 
 

6. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเรื่อง “แนวทางการสร้างผลประกอบการที่ดีด้วยนวัตกรรมบริการของ
ธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทย” แสดงให้เห็นถึงประเภทของนวัตกรรมบริการที่ส าคัญส าหรับธุรกิจรี
สอร์ทในประเทศไทย โดยการสนับสนุนของผู้บริหารและการร่วมมือปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการของ
บุคลากร อีกทั้งการให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะของลูกค้า ซึ่งจากการที่รีสอร์ทมีนวัตกรรมบริการ
นั้น มีผลให้รีสอร์ทมีผลการด าเนินงานที่ดี ซึ่งผู้วิจัยขออภิปรายผลในแต่ละประเด็นเพ่ือความชัดเจน
ดังนี้ 
 1) จากผลวิจัยที่ได้ พบว่า การที่รีสอร์ทจะมีการปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการได้อย่างเป็น
รูปธรรมและสัมฤทธิ์ผลนั้น ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ ได้แก่ 1) ผู้บริหารรีสอร์ท ซึ่งต้องมีวิสัยทัศน์ เข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการของรีสอร์ทไปในทิศทางเดียวกัน มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมบริการในรีสอร์ทของตนอย่างแท้จริง จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานด้านนวัตกรรมบริการ จัดอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมแก่พนักงาน มีการลงทุนโดยน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน มอบรางวัลให้พนักงานที่มีสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมจนน ามาใช้ได้เป็นรูปธรรม 2) พนักงาน ต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้และท าในสิ่งใหม่ 
มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านเทคโนโลยี หมั่นฝึกตนให้มีทักษะ ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน เข้าอบรมด้านนวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
แผนก แบ่งเวลาส่วนหนึ่งของงานประจ าให้มีการใช้ทักษะด้านนวัตกรรม 3) ลูกค้า ให้ค าแนะน า ข้อ
ร้องเรียน และข้อร้องขอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดมุ่งเน้นการบริการของ Lytle & Timmerman 
(2006) และ Teng & Barrow (2009) โดยแนวคิดดังกล่าว อธิบายว่า การที่องค์กรจะให้บริการที่มี
คุณภาพเป็นที่ต้องการของลูกค้าได้นั้น ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าในการบริการ พนักงานต้องได้รับ
การฝึกอบรมด้านการบริการเป็นอย่างดี และต้องมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ 
รวมทั้งการบริการต่างๆนั้น ต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจาก หากรีสอร์ทได้มอบการบริการที่ดีแก่ลูกค้าแล้วนั้น จะท าให้การร้องเรียนต่างๆจากลูกค้า
หมดไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดนวัตกรรมบริการของ Berry et al (2006) และ Chesbrough 
H. (2011) ที่ผู้วิจัยน ามาเป็นกรอบในการศึกษา  ที่ระบุว่า ในการสร้างนวัตกรรมบริการนั้น ต้องมี
การลงทุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลวิจัยที่ได้ยังพบว่า พนักงานต้องมีการแบ่งเวลาส่วน
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หนึ่งของงานประจ าในการท านวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับที่ Berry et al (2006) และ Chesbrough 
H. (2011) ที่ระบุว่า องค์กรต้องมีการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมบริการอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ผลงานวิจัยที่ได้ยังสอดคล้องกับแนวคิดมุ่งเน้นการตลาดของ Despande, 
Farley & Webster (1993) ทีอ่ธิบายว่า การมุ่งเน้นตลาดประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1. การ
มุ่งเน้นลูกค้า โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดนวัตกรรมเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 2. 
การน านวัตกรรมมาใช้ก่อนคู่แข่ง 3. การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนวัตกรรมภายในองค์กร 4. 
การสร้างคุณค่าเหนือคู่แข่งให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แนวคิดมุ่งเน้นตลาดของ 
Despande, Farley & Webster (1993) นั้นสะท้อนถึงการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นส าคัญ โดย
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับผู้น าหรือผู้บริหารองค์กร ทั้งๆที่การที่พนักงานจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้แตกต่างจากคู่แข่ง รวมทั้งการน านวัตกรรมมาใช้ก่อนคู่แข่งและการ
สร้างคุณค่าให้เหนือคู่แข่งอย่างต่อเนื่องได้นั้น ผู้บริหารมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังที่ผู้บริหาร 
นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ได้อธิบายว่า ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรมของพนักงานในองค์กร ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ เห็นความส าคัญ
ของการมีผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง หรือ การมีนวัตกรรมนั่นเอง โดยผู้บริหารต้อง
ก าหนดเป็นนโยบายและให้การสนับสนุนส่งเสริมทั้งด้านงบประมาณและเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งแนวคิดมุ่งเน้นตลาดของ Despande, Farley & 
Webster (1993) ไม่ได้ระบุในประเด็นของผู้บริหารอย่างชัดเจน  

อีกทั้ง ผลวิจัยที่ได้ พบว่า ในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมนั้น ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะผลักดันให้องค์กรเกิดนวัตกรรมข้ึนจริงๆ เพราะหากผู้บริหารไม่มุ่งมั่นตั้งใจและไม่สนับสนุน
งานด้านนวัตกรรมแล้ว จะไม่สามารถเกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์กรได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหาร
องค์กรของเนตร์พัณณา ยาวิราช (2553) ที่ระบุว่า ในการบริหารจัดการคุณภาพนวัตกรรมนั้น 
ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความสามารถ และมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้องค์กรมีการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้บริหารต้องให้การสนับสนุน เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การคิดค้นนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานได้เข้าอบรมด้านนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา  

2) ประโยชน์ด้านผลประกอบการทางธุรกิจที่รีสอร์ทได้รับจากการมีนวัตกรรมบริการนั้น 
จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า รีสอร์ทที่มีนวัตกรรมบริการ เช่น มีการน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติของพนักงาน ช่วยให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น หรือ การสร้าง
แอพพลิเคชั่นให้ลูกค้าสามารถ Check in ได้ด้วยตัวเอง ช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและความ
ประทับใจในบริการของรีสอร์ทเป็นอย่างยิ่ง และจากการวิจับพบว่า เมื่อลูกค้าพึงพอใจ ประทับใจ 
ส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเกิดการบอกต่อหรือแนะน าลูกค้าใหม่ให้กับรี
สอร์ท นอกจากนี้ การที่รีสอร์ทมีนวัตกรรมบริการที่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า โดยรณรงค์
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในรีสอร์ท โดยการขอความร่วมมือลูกค้าที่มาพักในการไม่ซักผ้าเช็ดตัว
หรือผ้าปูที่นอนทุกวันนั้น จากผลวิจัย พบว่า ส่งผลให้ผู้ที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เลือกเข้าพักรีสอร์ทที่มี
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การรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้รีสอร์ทมีลูกค้าใหม่ๆเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีส่วนแบ่งตลาด 
ยอดขายและก าไรเพ่ิมขึ้นด้วย  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Deshpande & Farley (2004) และ 
Teng & Barrows (2009) ที่กล่าวว่า องค์กรที่มีนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านสินค้าหรือ
บริการ มีผลดีต่อองค์กร คือ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร โดยช่วยให้สามารถ
บริการลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ท าให้ลูกค้าใช้
บริการซ้ าอย่างต่อเนื่องและมีการบอกต่อ ส่งผลให้องค์กรมีลูกค้าใหม่ ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมขึ้น 
ยอดขายเพิ่มขึ้นและก าไรเพิ่มขึ้น  

 

7. ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงานด้านนวัตกรรมบริการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น จะต้องมีการ

ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ รวมทั้งขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการอย่าง
ชัดเจน แต่นวัตกรรมบริการเป็นการคิดค้นสิ่งใหม่ ผู้บริหารจึงอาจไม่แน่ใจว่า นวัตกรรมบริการหรือ
รูปแบบการบริการแบบใหม่ที่วางแผนโครงการไว้นั้น จะได้ผลดีจริงหรือไม่ จนกว่าจะได้รับการ
พิสูจน์ นั่นหมายถึง ต้องมีการลงทุนเพ่ือคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาให้ส าเร็จและมีการน ามาปฏิบัติจริง 
จากนั้นจึงท าการประเมินผล ถึงจะทราบว่า นวัตกรรมบริการที่คิดขึ้นมานั้นได้ผลดีหรือคุ้มค่าหรือไม่ 
แต่ผู้บริหารมักจัดสรรทุนหรืองบประมาณด้านนวัตกรรมอย่างจ ากัด การจัดท างบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนโครงการนวัตกรรมจึงไม่ใช่เรื่องง่าย นอกเสียจากว่า โครงการนวัตกรรมนั้น ได้จัดท าอย่าง
มีระบบ มีการก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร 
อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ได้ระบุว่า สิ่งที่ควรปรับปรุงส าหรับการปฏิบัติ
ด้านนวัตกรรมบริการของรีสอร์ท คือ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารรีสอร์ท ดังนั้น เพ่ือให้รีสอร์ทสามารถ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผู้บริหารควรเห็นความส าคัญและมีความเข้าใจของนวัตกรรมบริการอย่างถูกต้อง 
เพ่ือที่จะได้ก าหนดนโยบายนวัตกรรมบริการ และจัดสรรงบประมาณด้านนวัตกรรมบริการได้อย่าง
เหมาะสม เพราะโครงการนวัตกรรมบริการบางอย่าง เช่น ระบบสารสนเทศ การปรับปรุงห้องพัก 
จ าเป็นต้องมีการลงทุนในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้บริหารควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรีสอร์ท 
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1) พนักงานทุกคนต้องมีความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมบริการ และต้องเห็นความส าคัญ
และให้ความร่วมมือปฏิบัติด้านนวัตกรรมบริการอย่างจริงจัง รวมทั้ง มีการแบ่งปันประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆและข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้า เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด อันจะน ามาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า จนลูกค้า
กลับมาใช้บริการซ้ าหรือเกิดการบอกต่อ ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจรีสอร์ทอย่างมั่นคงและยาวนาน 
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 2) ผู้บริหารรีสอร์ทควรจัดโครงการศึกษาดูงานรีสอร์ทที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมบริการหรือ
รีสอร์ทที่มีชื่อเสียงในด้านนวัตกรรมบริการทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรีสอร์ทของตนได้อย่างเหมาะสม 
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การผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา :  
การส่งเสริมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 

ACCULTURATION FOR WAYS OF BUDDHIST PRACTICES AND TRADITIONS IN 
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SOCIO-CULTURAL COMMUNITY IN THE CONTEXT OF MULTICULTURAL 

SOCIETY 
 

ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ 
 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทาง
พุทธศาสนาในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้พ้ืนที่ชายแดนอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
เป็นพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการสร้างเสริมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ใน
บริบทพ้ืนที่ชายแดนไทยกับประเทศเมียนมา  ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินมาตรการเพ่ือสร้าง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนน่าจะมีความเป็นไปได้ง่ายขึ้นส าหรับประเทศสมาชิกที่มี
ศาสนานิกายเดียวกัน เพราะปัจจัยทางศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสื่อส าคัญที่จะเชื่อมประชาชนให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ดังจะเห็นได้จากแบบแผนบูรณาการการสร้างและใช้พ้ืนที่ทาง
ศาสนา ตลอดจนการผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาทั้งในหมู่พระสงฆ์และพุทศาสนิก
ชนชาวไทยและชาวเมียนมา ความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการบูรณาการและผสมผสานวิถีปฏิบัติ
และประเพณีทางศาสนาในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอดจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเป็นฐานคิดใน
การสร้างเสริมให้คนไทยพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกับ
ชาติอ่ืนภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
  
ค าส าคัญ: การผสมผสานทางศาสนา, ประชาคมอาเซียน, สังคมพหุวัฒนธรรม, พื้นที่ชายแดน, ไทย-

เมียนมา 
 

ABSTRACT 
 This article aims to study the process of acculturation for ways of Buddhist 
practices and traditions in the context of multicultural society by conducting field 
research in Maesot District, Tak Province. It will analyze a possible way to promote 
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) in border areas between Thailand and 

                                                           
สถาบันวจิัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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Myanmar. The research finds that it is probable to promote the ASCC through 
interaction among ASEAN members who belong to the same religious sect because 
their religion and culture are significant factors supporting their people to live 
together in peace. This can be expressed by the patterns of cultural integration of 
building and using religious space as well as the phenomena of acculturation for 
ways of Buddhist practices and traditions among the Thai and Burmese monks and 
laypeople. The lesson learned of religious integration and acculturation in Maesot 
will be very useful for the Thai people to prepare themselves for participating in 
the ASCC and joining the ASEAN citizenship by having dignity and social equality. 
    

Keywords: acculturation, ASEAN community, multicultural society, border area, 
Thailand-Myanmar 

 
1. บทน า 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชายแดน
ไทยกับประเทศเมียนมาในบริบทของการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม อันเป็นสังคมที่มีความแตกต่าง
ทางชาติพันธุ์ ภาษา วิถีปฏิบัติทางศาสนาและประเพณี โดยมีประเด็นที่สนใจศึกษาคือ ความเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีทั้งชาวพม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่ ไทยล้านนา และไทยภาคกลาง เป็นปัจจัย
สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคอย่างไรต่อการอยู่ร่วมกันในวิถีของการสร้างเสริมประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เงื่อนไขความเป็นพุทธศาสนิกชนเถรวาทเช่นเดียวกัน 
อีกประการหนึ่งศึกษาถึงแนวทางการสร้างเสริมความเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ผ่านกรณีศึกษาการผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางพุทธศาสนาในพ้ืนที่ชายแดนอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ซึ่งปรากฏให้เห็นเชิงรูปธรรมผ่านการสร้างและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทางศาสนาร่วมกัน 
และการปรับประยุกต์ประเพณีและวิถีปฏิบัติทางศาสนาทั้งของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน  

เหตุผลส าคัญที่เลือกศึกษาประเด็นการผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางพุทธศาสนา 
เพราะเป็นแบบแผนหนึ่งของการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอย่างน้อย 2 วัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง
กัน ซึ่งได้เข้ามาสัมพันธ์กันและเกิดการหยิบยืมหรือแลกเปลี่ยนกันในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร 
อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมดังกล่าวอาจจะผสมผสานกันหรืออาจเป็นเพียงการบูรณาการในลักษณะที่
เกิดการยอมรับในการมีอยู่หรือด ารงอยู่ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย และไม่ได้มีการพยายาม
ครอบง าซึ่งกันและกัน (ศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล,2549) แนวคิดของการผสมผสานและการบูรณาการ
ทางวัฒนธรรมจะถูกน ามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาปฏิสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาและประเพณี
ระหว่างชาวไทยและเมียนมา ทั้งในกลุ่มพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ ชายแดนแม่สอด  
โดยศึกษาวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ในด้านการใช้พ้ืนที่ทางศาสนา สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของ 
ศาสนสถานและศาสนวัตถุ การปฏิบัติกิจวัตรและศาสนพิธีของพระสงฆ์ ตลอดจนในวิถีปฏิบัติทาง
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ศาสนาของพุทธศาสนิกชน โดยจะน าเสนอผลการศึกษาด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย
เอกสาร ทั้งข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอ าเภอแม่สอด ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในระดับท้องถิ่น และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบเข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากงานสนามในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอดที่ได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม พ .ศ.2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ.2559 เพ่ือให้
ครอบคลุมปรากฏการณ์สังคมที่ศึกษา 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกคือช่วงเข้าพรรษาระหว่างเดือน
กรกฎาคมถึงตุลาคม พ.ศ.2558 เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติทางศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยและเมียนมา อีกช่วงเวลาหนึ่งคือระหว่างเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เพ่ือศึกษาข้อมูลในประเด็นภาวะความ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2558 ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงความรู้และความคิดเห็นของประชาชนในแม่สอดเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
 

2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 
การรวมตัวของประชาคมอาเซียน (ASEAN community) เป็นเงื่อนไขส าคัญที่คาดหวัง

ให้ 10 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้แสวงหาจุดร่วมระหว่างกันในทุกด้าน 
โดยเฉพาะทุกประเทศในอาเซียนควรจะต้องพยายามสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นพลเมืองอาเซียน 
อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาคม ตามค าขวัญที่เป็นหลักน า
ทางว่าอาเซียนมี “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, 
One Community) โดยประชาคมอาเซียนได้ตั้งเป้าให้ส าเร็จภายในปี พ.ศ.2558 ภายใต้ 
“แผนปฏิบัติการสู่ประประชาคมอาเซียน 2553-2558”(แพรภัทร ยอดแก้ว,2555) ซึ่งจ าแนกเป็น 3 
เสาหลักส าคัญ คือ  

1) เสาหลักเศรษฐกิจ เรียกว่า “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economy 
Community – AEC) 

2) เสาหลักการเมือง เรียกว่า “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” (ASEAN 
Political-Security Community – APSC)  

3) เสาหลักสังคมและวัฒนธรรม เรียกว่า “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” 
(ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) (Moe Thuza,2015)  

ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักมีความส าคัญต่อแบบแผนการสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเงื่อนไขว่าอะไรที่ก าหนดว่าจะท าก็ต้องท าเหมือนกันหมด อย่างไรก็
ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (APSC) ได้รับความสนใจอย่างมากระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกทั้งหลาย ในขณะที่
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASCC) ยังได้รับความสนใจน้อย เพราะมีเงื่อนไขและปัจจัย
หลายประการที่มีความอ่อนไหวและต้องระมัดระวังในการก าหนดความร่วมมือระหว่างกัน 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับศาสนา ทั้งนี้ ASCC มีเป้าหมายเพ่ือสร้างประชาคมที่ให้
ความส าคัญกับวิถีการด าเนินชีวิตของพลเมือง เป็นสังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน พลเมืองอาเซียนมี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และปรับสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน รวมถึงการให้ความส าคัญกับ 
ประเด็นทางศาสนา อันเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญทางสังคมและวัฒนธรรมที่ก าหนดวิถีการด าเนินชีวิต
ของพลเมืองในแต่ละรัฐชาติ   

ดังนั้นหากอาเซียนตกลงกันว่าจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ทุกชาติพันธุ์และทุกกลุ่ม
วัฒนธรรมในอาเซียนจะต้องมีจิตส านึกร่วมความเป็นพลเมืองเดียวกันให้ได้ รัฐบาลไทยเองควรจะมี
นโยบายที่ชัดเจนในการสร้างพลเมืองไทยเพ่ือเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ยอมรับความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เพราะภายในประชาคม
อาเซียนทุกชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้องอยู่ร่วมกันและท างานด้วยกัน ความเป็น
หนึ่งเดียวของอาเซียนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากทุกประเทศสมาชิกขาดความตระหนักร่วมกันในการเป็น
หนึ่งเดียว ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม และจะไม่ช่วยให้ประชาชนสามารถก้าว
สู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักจะต้องมี
ความส าคัญเท่าเทียมกันและด าเนินการอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกัน 

อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมเพ่ือสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความมั่นคงยั่งยืนได้ 
จะต้องตระหนักถึงปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจากทุกประเทศ
สมาชิก เพราะประชาคมอาเซียนคงไม่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหากเพียงแต่อาศัยภาครัฐเพียง
ฝ่ายเดียว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีส่วนร่วมค่อนข้าง
น้อย ดังนั้นสังคมไทยจึงควรเตรียมความพร้อมต่อการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนด้วยการส่งเสริม
ด้านความรู้ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีให้ประชาชนในทุกภาคส่วน จากการที่สังคมไทยเป็น
สังคมพุทธศาสนา พระสงฆ์จึงควรจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมดังกล่าวด้วย 
เพราะมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นผู้น าทางสังคมและวัฒนธรรม ย่อมเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ควร
จะได้รับการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนชองประเทศไทยนั้น 
พระสงฆ์และสามเณรย่อมได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  จึงต้องปรับ
บทบาทหน้าที่ของตนเองให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (ถนอมศักดิ์ สู่ภิภักดิ์, 
2546) พระสงฆ์จะเป็นกลไกหนึ่งที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนพุทธศาสนาในกระบวนการสร้าง
ความเป็นพลเมืองอาเซียนและประชาคมอาเซียน ทั้งในบริบทความเป็นท้องถิ่นและในบริบทสังคม
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  

บริบทความเป็นท้องถ่ินและผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ในอ าเภอแม่สอดสามารถ
อธิบายได้จากแนวคิดของ Arjun Appadurai (2001) ที่มองว่าโลกาภิวัตน์ไม่ได้เปลี่ยนความคิดของ
ผู้คนเพียงเรื่องความเป็นสังคมไร้พรมแดนและความเป็นรัฐชาติ แต่ยังได้เปลี่ยนความคิดเรื่องความ
เป็นท้องถิ่นด้วย กล่าวคือท้องถิ่นไม่ได้หมายถึงเพียงพ้ืนที่ในเชิงกายภาพอีกต่อไป แต่อยู่ภายใต้
ระบบความสัมพันธ์ภายในท้องถิ่นและข้ามท้องถิ่นที่ด าเนินมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคก่อนจะมีรัฐชาติ ยุค
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รัฐชาติ มาจนถึงยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งในประเด็นนี้อาจพิจารณาเพ่ือท าความเข้าใจความเป็นท้องถิ่น
ผ่านข้อสังเกตของ Arif Dirlik (2009) ที่มองท้องถิ่นเป็น 2 แบบ แบบแรกมองท้องถิ่นผูกติดอยู่กับ
พ้ืนที่ คือมองท้องถิ่นเหมือนกล่องปิดที่เก็บผู้คน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ฯลฯ เอาไว้ มองท้องถิ่นใน
ลักษณะไม่เชื่อมโยงกับปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นความคิดท้องถิ่นนิยมที่จะน าไปสู่ความเชื่อในรากเหง้า 
แก่นแท้ หรือความบริสุทธิ์จริงแท้ของท้องถิ่น ในขณะที่มุมมองแบบที่สองมองว่าพ้ืนที่เป็นเพียงฐาน
หนึ่งของท้องถิ่น และมองว่าท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกอยู่เสมอ หรือมองว่าความเป็น
ท้องถิ่นหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมอยู่ในระบบความสัมพันธ์กับท้องถิ่นอ่ืน ๆ ความคิดเรื่อง
ท้องถิ่นในพ้ืนที่แม่สอดก็คือท้องถิ่นในความหมายแบบที่สองนี้เอง และความเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมีสาเหตุมาจากความสัมพันธ์กับท้องถิ่น อ่ืนในลักษณะข้ามพรมแดนทั้งสิ้น ซึ่งก็
เป็นส่วนหนึ่งของบริบทความสัมพันธ์ในรูปแบบของประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้ความเป็นท้องถิ่นแม่สอดยังเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นแต่
ละยุคสมัยตามกรอบแนวคิดการไหลเวี ยน ทางวัฒนธรรมภายใต้ กระแสโลกาภิ วั ต น์  
(global cultural flows) ใน 5 มิติ ซึ่งมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกันและกันใน
กระบวนการพัฒนาสังคม ได้แก่ (1) การไหลเวียนในมิติของมนุษย์หรือชาติพันธุ์ในรูปของ
นักท่องเที่ยว ผู้อพยพลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และแรงงานข้ามชาติ (2) การไหลเวียนในมิติของเทคโนโลยีที่
ข้ามเส้นแบ่งรัฐชาติ (3) การไหลเวียนในมิติของการเงินผ่านตลาดทุนและตลาดสินค้าในระดับโลก 
(4) การไหลเวียนในมิติของสื่อที่เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาวัฒนธรรมสมัยใหม่ในปัจจุบัน  
และ (5) การไหลเวียนในมิติของอุดมการณ์ เช่น อุดมการณ์ประชาธิปไตย (Arjun Appadurai, 
2001) กระแสโลกาภิวัตน์ทั้ง 5 มิตินี้ได้ไหลเวียนข้ามพรมแดนรัฐชาติและส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมท้องถิ่นแม่สอด ทั้งในลักษณะที่ราบรื่นหรือขัดแย้งกัน (ฐิรวุฒิ เสนาค า
,2549) อันเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการสร้างเสริมประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยมีนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
ในช่วงต้นพุทธทศวรรษ 2530 พ้ืนที่แม่สอดได้กลายเป็นพื้นที่หนึ่งที่รองรับแรงงานข้ามชาติและเริ่มมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่แม่สอดมากขึ้นเช่นเดียวกัน การไหลเวียนทางวัฒนธรรมในมิติ  
ต่างๆ ตามแนวคิดของ Appadurai จึงมีความเด่นชัดมากในการอธิบายความเป็นท้องถิ่นแม่สอด 

อีกประการหนึ่งการที่พลเมืองไทยจะอยู่ร่วมกับพลเมืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน
ได้อย่างสงบสุข ความเข้าใจและยอมรับระหว่างกันเป็นเงื่อนไขที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญ เพราะนอกจาก
ความเป็นพหุวัฒนธรรมทางภาษาและชาติพันธุ์แล้ว การสร้างการยอมรับและลดอคติทางศาสนาที่
แตกต่างกันจะเป็นเงื่อนไขส าคัญให้พลเมืองอาเซียนสามารถอยู่ร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีพ้ืนที่
ชายแดนแม่สอดที่มีแรงงานชาวเมียนมาจ านวนมากเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันนั้น ส่วนมากเป็นผู้ที่มี
ศรัทธาในพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทย แม้จะมีวิถีปฏิบัติและประเพณีที่แตกต่างกันบ้าง แต่เมื่อ
แรงงานเหล่านี้เข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ย่อมมีความต้องการใช้พ้ืนที่ทางศาสนาและพระสงฆ์ใน
การท าบุญและเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมและงานบุญประเพณีต่าง ๆ ปรากฏการณ์เช่นนี้แสดงให้
เห็นว่าศาสนาสามารถเป็นตัวเชื่อมประสานการอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีเรื่องของพรมแดนรัฐชาติมาเป็น
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อุปสรรคแต่อย่างใด และแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าแรงงานชาวเมียนมาจะไม่ได้มีสถานะทางสังคมเท่ากับ
พลเมืองไทยก็ตาม แต่ด้วยเงื่อนไขที่มีชาวเมียนมาจ านวนมากย่อมก่อให้เกิดพลังในการท ากิจกรรม
ทางศาสนาและวัฒนธรรม และที่ส าคัญคือเป็นพลังส าคัญในการร่วมกันท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
การที่พลเมืองไทยและพลเมืองเมียนมาต่างศรัทธาต่อพุทธศาสนาเถรวาทเช่นเดียวกัน จึงเป็น
เงื่อนไขที่ช่วยเชื่อมประสานให้สามารถอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานความพยายามในการผสมผสานวิถี
ปฏิบัติและประเพณีทางพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน  
 

3. แนวคิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการบูรณาการทางวัฒนธรรม  
การผสมผสานทางวัฒนธรรม (acculturation) เป็นกระบวนการหนึ่งของการถ่ายทอด

ทางวัฒนธรรมที่คนในสังคมหนึ่งจะรับเอาวัฒนธรรมของสังคมอ่ืนมาประพฤติปฏิบัติ ทั้งในลักษณะที่
อาจเป็นการยอมรับหรือถูกบังคับ และถ้าหากวัฒนธรรมที่รับเอามากลายเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา 
การผสมผสานก็จะเกิดขึ้น (อมรา พงศาพิชญ์, 2547) ในอดีตการผสมผสานทางวัฒนธรรมจะพบ
เห็นได้ชัดเจนในกรณีที่สังคมหนึ่งถูกรุกราน โดยฝ่ายที่ชนะจะพยายามบังคับฝ่ายที่แพ้ให้ต้องปฏิบัติ
ตามแบบอย่างการด ารงชีวิตของตน เช่น เมื่ออังกฤษยึดครองประเทศเมียนมาก็บังคับให้ชาว
พ้ืนเมืองเรียนภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมนี้ไม่จ าเป็นเสมอไปที่
ฝ่ายแพ้จะรับเอาวัฒนธรรมของฝ่ายชนะ ถ้าฝ่ายชนะมีวัฒนธรรมด้อยกว่าอาจจะรับเอาวัฒนธรรม
ฝ่ายแพ้ก็ได้ จึงกล่าวได้ว่าบุคคลเมื่อมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมใดก็อาจจะยอมรับและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมนั้น และจะมีพฤติกรรมคล้าย ๆ กับคนอ่ืนในสังคมนั้น เป็นเพราะผลของการเรียนรู้ที่
ได้รับมาไม่ว่าจะโดยแบบรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม แสดงว่าวัฒนธรรมมีอิทธิพลเหนือความคิดและพฤติกรรม
ของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ ดังนั้นการผสมผสานทางวัฒนธรรมจึงมักจะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกของ
วัฒนธรรมหนึ่งเกิดความสัมพันธ์กับสมาชิกของอีกวัฒนธรรมหนึ่งเป็นระยะเวลานานพอสมควร  

อย่างไรก็ตามกระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มแตกต่างกันในแต่
ละสังคม บางวัฒนธรรมอาจจะถ่ายทอดและยอมรับง่ายกว่าวัฒนธรรมอ่ืน ในขณะที่บางวัฒนธรรม
อาจจะต่อต้าน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วแต่ละวัฒนธรรมจะพยายามธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง
เอาไว้ ในรูปแบบวิถีการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการท ามาหากิน สภาพที่อยู่อาศัย การ
แต่งกาย อาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ศิลปะการแสดง และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้
หากแต่ละวัฒนธรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กันมีความมุ่งมั่นที่จะธ ารงอัตลักษณ์ของตนเอาไว้อาจจะส่งผล
กระทบให้ไม่สามารถจะผสมผสานทางวัฒนธรรมเข้ากับวัฒนธรรมอ่ืนได้ แต่อาจจะด าเนินไปในแบบ
แผนการบูรณาการทางวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับวัฒนธรรมอื่น 

การบูรณาการทางวัฒนธรรม (cultural integration) มีลักษณะความสัมพันธ์พ้ืนฐานใน
แบบแผนการอยู่ร่วมกันอย่างน้อย 2 วัฒนธรรมในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งต่างพยายามจะธ ารงวัฒนธรรม
ของตนเองเป็นหลัก โดยไม่เกิดการรับวัฒนธรรมอีกฝ่ายมาใช้หรือปรับประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรม
ของตนแต่อย่างใด แม้ว่าอาจจะมีการปรับตัวบางประการในการแสดงออกเมื่อต้องมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน (งามพิศ สัตย์สงวน,2543) ทั้งทีอ่าจเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน แต่เป็น
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กระบวนการที่จะท าให้เกิดความสมดุลทางวัฒนธรรมขึ้นได้ โดยมีการปรับตัวของวัฒนธรรมไปตาม
ปัจจัยของบริบทความเป็นท้องถิ่น ศาสนา หรือชาติพันธุ์ ยิ่งสังคมนั้นเป็นสังคมที่มีความแตกต่าง
หลากหลายสูง จ าเป็นต้องใช้ความยืดหยุ่นในการบูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรม หากวัฒนธรรมนั้นขาดการบูรณาการย่อมมีผลกระทบต่อสมาชิกในสังคม ไม่ว่าจะ
เ ป็ น ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง  อ ค ติ ท า ง ช า ติ พั น ธุ์  แ ล ะ ปั ญ ห า สั ง ค ม ทั้ ง ห ล า ย  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  
ยศ สันตสมบัติ (2556) ได้อธิบายถึงการลดความแตกต่างและการรักษาสมดุลทางวัฒนธรรมด้วย
กลไกทางศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดความวิตกกังวล สร้างความมั่นใจต่อการเปลี่ยนแปลง
ในวิถีการด าเนินชีวิตร่วมกัน เพราะนอกจากศาสนาจะเป็นกลไกควบคุมพฤติกรรมทางสังคมแล้ว ยัง
ช่วยในการปรับตัวหรือบูรณาการเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมบนเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เพ่ือให้
สามารถด ารงรักษาอัตลักษณ์และความอยู่รอดของกลุ่มชาติพันธุ์ แต่เมื่อศาสนาหนึ่งต้องปฏิสัมพันธ์
กับอีกศาสนาหนึ่งมักเกิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมขึ้นจนอาจมีการประยุกต์พ้ืนฐานความเชื่อ
เดิมเข้ากับรูปแบบการปฏิบัติในพิธีกรรมหรือความเชื่อใหม่ จนเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมขึ้น
ผ่านกลไกทางศาสนา 

การศึกษานี้มองว่าการบูรณาการวัฒนธรรมเป็นกระบวนการปรับตัว เพ่ือรักษาความ
สมดุลทางวัฒนธรรม โดยการธ ารงวัฒนธรรมของตนไปพร้อมกับการตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลง  
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย เพ่ือไม่ให้ประสบความ
ขัดแย้งจากการถูกคุกคามของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ เขียนจึงน าแนวคิดการผสมผสาน
วัฒนธรรมควบคู่กับแนวคิดการบูรณาการทางวัฒนธรรมมาเป็นแนวคิดหลักในการวิเคราะห์การอยู่
ร่วมกันของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมาในพ้ืนที่แม่สอด ในประเด็นการสร้างและใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ทางศาสนา และวิถีการปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาทั้งในกลุ่มพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน 
ซึ่งมีความซับซ้อนในเชิงปฏิบัติที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทของชุมชนชายแดนไทย-เมียนมา 
ทั้งนีจ้ากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกพบว่าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่แม่สอดเป็นกระบวนการ
หนึ่งที่เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมสืบเนื่องจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศและการตั้งถิ่นฐาน
ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ชายแดน จึงเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ จนกลายเป็นวิถปีฏิบัติท้องถิ่นที่สืบทอดและยอมรับร่วมกัน บนพ้ืนฐาน
กระบวนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนี้มักจะด าเนินไปในลักษณะการยอมรับวัฒนธรรมหลักแต่
ยังคงต้องการธ ารงวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนมากกว่า จึงอาจเป็นเพียงการผสมผสานทางวัฒนธรรม
หรือการบูรณาการทางวัฒนธรรม ไม่ใช่การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (อมรา พงศาพิชญ์, 2547) 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ 
พบว่าการสร้างอาณาจักรของรัฐในอดีตมักจะใช้วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาเป็นสื่อกลางใน
การขยายอาณาเขตออกไปในพ้ืนที่ห่างไกล ทั้งในรูปแบบเขตศาสนาหรือเขตวัฒนธรรม เช่น การ
สร้างศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม พิธีกรรม และประเพณี เพ่ือสร้างความ 
สัมพันธ์และความกลมกลืนทางวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่จะ
ประสบผลส าเร็จเพียงไร จะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้
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ว่าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เป็นได้ทั้งการ
ยอมรับวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลมากกว่าจนลืมวัฒนธรรมดั้งเดิม  ซึ่งก็คือการผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรม หรืออาจยอมรับวัฒนธรรมหลักบางส่วนแต่ต้องการจะธ ารงวัฒนธรรมของ
ตนมากกว่า จึงมีลักษณะของการผสมผสานหรือการบูรณาการทางวัฒนธรรม แนวคิดเหล่านี้ล้วนมี
ส่วนส าคัญที่จะช่วยให้สามารถท าความเข้าใจถึงระดับของความแตกต่างในการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมและศาสนาของชาวไทยและชาวเมียนมาที่มีประวัติศาสตร์การอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน
ในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอดในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ภาษา 
ตลอดจนวิถีปฏิบัติทางศาสนาและประเพณ ี

 
4. การผสมผสานทางศาสนาและประเพณีในบริบทพื้นที่ชายแดนแม่สอด  

การผสมผสานทางศาสนานั้นมีส่วนสัมพันธ์กับการปรับสร้างอัตลักษณ์ทางศาสนา 
โดยเฉพาะในประเด็นวิถีปฏิบัติและการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
ความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนาต่อบุคคลและชุมชน และจะน าไปสู่การตัดสินใจเลือกเข้าเป็น
สมาชิกหรือมีต าแหน่งในกลุ่มหรือองค์กรทางศาสนาที่ศรัทธา (ขวัญชีวัน บัวแดง,2555) การปรับ
สร้างอัตลักษณ์ทางศาสนาจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 
รวมถึงจากการสร้างพ้ืนที่ทางศาสนาหรือสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมทางศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนหรือองค์กรทางศาสนา ตัวอย่างเช่น การสร้างวัดของชาวเมียนมาใน
แม่สอดมักจะน าเอารูปแบบสถาปัตยกรรมวัดในชุมชนที่ตนอยู่อาศัยในฝั่งเมียนมามาเป็นแบบอย่าง
ในการสร้างวัด ตลอดจนการน าเอาแบบแผนพิธีกรรมและการปฏิบัติทางศาสนาในภูมิล าเนาเดิมฝั่ง
เมียนมามาปฏิบัติหรือปรับประยุกต์เข้ากับวิถีปฏิบัติชองชาวไทย เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการ
ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนไทยในชุมชนท้องถิ่นปัจจุบันในอ าเภอแม่สอด แนวทางดังกล่าวนี้เป็นความ
พยายามรักษาอัตลักษณ์ทางศาสนาบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมเดิมของกลุ่มพวกตนเอง ซึ่งจะรักษาอัต
ลักษณ์ทางศาสนาของตนได้เพียงไรล้วนขึ้นอยู่กับการยอมรับและการเปิดโอกาสให้ชองชุมชน
ท้องถิ่นทางฝั่งไทย อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการปรับสร้างอัตลักษณ์ผ่านการผสมผสานทางศาสนา
และวัฒนธรรมประเพณี      

การสร้างพ้ืนที่ทางศาสนามีส่วนสัมพันธ์กับการปรับสร้างอัตลักษณ์ทางศาสนา ทั้งทาง
สังคมและวัฒนธรรม โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งสาระและรูปแบบของการใช้พ้ืนที่ทางศาสนา อัน
เป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือการอยู่ร่วมกันระหว่างกลุ่มคนต่างชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม ซึ่งจะ
เป็นไปได้ทั้งในแนวทางการยึดถือความเชื่อแบบเดิมหรือการรับเอาความเชื่อแบบใหม่ เพ่ือให้เกิด
ศรัทธาและการปฏิบัติร่วมกันในฐานะการเป็นสมาชิกของพ้ืนที่ทางศาสนาในชุมชนหนึ่ง ๆ ด้วยเหตุนี้
การเป็นศาสนิกชนของศาสนาเดียวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนานิกายเดียวกันจะช่วยให้เกิด
การปรับสร้างอัตลักษณ์ทางศาสนาร่วมกันได้ง่ายขึ้น ดังเช่นในกรณีของพุทธศาสนิกชนเถรวาทชาว
ไทยและเมียนมานั้น แม้ว่าจะมีความแตกต่างในธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างกันบ้าง แต่ก็สามารถจะ
ปรับเปลี่ยนและผสมผสานเพื่อการอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งทางศาสนา 
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 ในกรณีการปรับสร้างอัตลักษณ์ทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอด
นั้น ชาวเมียนมาส่วนใหญ่ยังพยายามด ารงอัตลักษณ์ทางศาสนาของตนเอง ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล
และในระดับชุมชน เช่น ในครัวเรือนของชาวเมียนมามักจะมีการท าหิ้งพระตามแบบอย่างวิถีปฏิบัติ
และความเชื่อในท้องถิ่นเดิม รวมถึงการสวดมนต์และประกอบพิธีกรรมในครอบครัวก็เป็นแบบอย่าง
เฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ ในขณะที่ระดับชุมชนนั้นจ าเป็นต้องมีการสร้างและใช้สถานที่ปฏิบัติทาง
ศาสนาร่วมกันของคนในชุมชน จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าประชาชนในชุมชนนั้นส่วนใหญ่มีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร ถ้าเป็นคนท่ีมีชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมเดียวกันการสร้างพ้ืนที่
ทางศาสนาและอัตลักษณ์ทางศาสนาที่เป็นแบบอย่างเฉพาะของตนก็สามารถท าได้ แต่ถ้ามีความ
แตกต่างกันมากก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการยอมรับหรือการเปิดโอกาสในการปรับเปลี่ยนและ
ผสมผสานระหว่างกันได้มากน้อยเพียงไร การสร้างพื้นที่ทางศาสนาและการปฏิบัติทางศาสนาจึงอาจ
เป็นไปในแบบแผนของการบูรณาการ หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่อัตลักษณ์ทางศาสนาแบบใหม่
หรือการปรับสร้างอัตลักษณ์ทางศาสนาร่วมกันขึ้นมาใหม่  

การศึกษานี้วิเคราะห์แนวทางการผสมผสานทางศาสนาและประเพณีในพ้ืนที่ชายแดนแม่
สอด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตร์การอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานกว่า 150 ปี และเป็นแหล่งตั้งถิ่น
ฐานชุมชนดั้งเดิมของคนจากหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้งชาวพม่า ไทใหญ่ กะเหรี่ยง และไทยล้านนา 
การก่อตั้งถิ่นฐานในยุคเริ่มแรกพบในชุมชนชาวกะเหรี่ยงบริเวณพ้ืนที่ป่าเขา แล้วค่อย ๆ ขยับขยาย
มาสู่บริเวณพ้ืนที่ราบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทใหญ่ที่เข้ามาอยู่
อาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ าเมย เพ่ือตั้งถิ่นฐานขึ้นอย่างถาวรและขยายเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นเรื่อยมา 
จนกระทั่งมีการสร้างวัดไทใหญ่ในพ้ืนที่แม่สอด (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2400) มีจ านวนถึง 5 วัด คือ วัดแม่
ซอดน่าด่าน, วัดสุนทริกาวาส (ป่าเก่า), วัดภาวนานิยมาราม (ป่าใหม่), วัดไทยวัฒนาราม และวัดท่า
อาจใหม่   

ในภายหลังเมืองแม่สอดได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองการค้าชายแดน จึงมีคนจาก
หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มาแลกเปลี่ยนค้าขายกัน จนกระทั่งในปัจจุบันแม่สอดยังได้รับการพัฒนา
เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษแห่งหนึ่งภายใต้แนวทางการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มี
แรงงานย้ายถิ่นชาวเมียนมาเข้ามาท างานและอยู่อาศัยจ านวนมาก ทั้งนี้ในยุคแรกเริ่มการตั้งถิ่นฐาน
ชุมชนนั้นคนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ได้ยึดถือปฏิบัติวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของตนบนพ้ืนฐานการ
สนองตอบความต้องการจ าเป็นของคนในชุมชน ความสามัคคี และความสุขสงบของชุมชน ตามเหตุ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ต่อมาแต่ละชุมชนและชาติพันธุ์ได้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน
ในชาติพันธุ์อ่ืน ๆ จึงเป็นโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ภายใต้กลไก
ความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาที่มีระเบียบแบบแผนที่สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นแม่สอดจากการผสมผสานวัฒนธรรมพุทธเถรวาทกับวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 256084
 

ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เมืองแม่สอดปัจจุบันมีแรงงานชาวเมียนมาได้
เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นประชากรแฝงจ านวนมากกว่าประชากรแม่สอด โดยที่คนไทยและคนเมียนมา
ยังคงพ่ึงพาอาศัยกันและอยู่รวมกันท่ามกลางความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม แต่การมีจุดเชื่อมใน
ความเป็นพุทธศาสนิกชนเถรวาทเช่นเดียวกัน  จึงท าให้เมืองแม่สอดมีลักษณะการผสมผสาน
วัฒนธรรมไทยและเมียนมาในหลายบริบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาที่
สามารถพบเห็นได้ทั้งความเหมือนและความแตกต่าง การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้จ าแนกเป็น 
3 ประเด็น คือ การบูรณาการพุทธศาสนาแบบไทยและเมียนมาในบริบทการใช้พ้ืนที่ทางศาสนา การ
ผสมผสานวิถีปฏิบัติทางศาสนาระหว่างพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมา และการผสมผสานวิถี
ปฏิบัติทางศาสนาและประเพณีของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 4.1)  การบูรณาการพุทธศาสนาในบริบทการใช้พื้นที่ทางศาสนา 
ในภาพรวมของการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นไม่ว่าจะเป็นนิกายมหายานหรือเถรวาทก็ตาม  

เมื่อเผยแผ่เข้าสู่ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะผสมกลมกลืนเข้ากับความเชื่อและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จนมีลักษณะแบบพุทธศาสนาท้องถิ่น ดังที่เรียกกันว่าพุทธศาสนาแบบเมียนมาหรือพุทธ
ศาสนาแบบไทย ทีแ่ม้ว่าล้วนเป็นพุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นเดียวกัน แต่มีความเชื่อ ความศรัทธา 
และวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกันในหลายลักษณะตามบริบทความเป็นท้องถิ่น  อย่างไรก็ตามเมื่อพุทธ
ศาสนาแบบไทยและแบบเมียนมาได้มามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในพื้นท่ีแม่สอด ก็สามารถปรับเปลี่ยนและ
ผสมผสานวิถีปฏิบัติทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้จนกลายเป็นพุทธ
ศาสนาแบบท้องถิ่นแม่สอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบแผนหนึ่งที่พบเห็นได้ชัดเจนคือการผสมผสาน
การสร้างและใช้พ้ืนที่ทางศาสนาร่วมกันของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาทั้งที่ปรากฏให้
เห็นในวัดไทยและวัดเมียนมา ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างกันในเชิงสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม แต่ก็
สามารถจัดสร้างและบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน
จากศาสนสถานและศาสนวัตถุภายในเขตพุทธาวาส ซึ่งวัดเมียนมาจะสร้างและตกแต่งพระอุโบสถ
และพระเจดีย์อย่างอลังการ โดยใช้วัสดุที่ท าจากทองเหลืองฉลุและประดับด้วยเสาหงส์ อีกทั้งมักจะ
มีพระวิหารหลายหลังเพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูปที่ชาวเมียนมาให้ความเคารพนับถือ หากวิหารหลัง
ใดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์แบบพม่าจะมีการตกแต่งอย่างพิเศษมากกว่าวิหาร
ทั่วไป รวมทั้งยังนิยมจ าลองพระพุทธรูปและศาสนวัตถุส าคัญของเมียนมาเพ่ือน ามาประดิษฐานใน
เขตพุทธาวาส เช่น พระพุทธรูปหินอ่อน พระปากแดง และพระอุปคุต เป็นต้น   

 กล่าวได้ว่าในวัดเมียนมาทั้ง 5 วัดในแม่สอดล้วนมีศาสนสถานและศาสนวัตถุที่เป็น
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบเมียนมา และวัดเหล่านี้ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางศาสนาของตนไว้
ได้ ส าหรับวัดไทยในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอดทั้งที่มีและไม่มีพระสงฆ์สามเณรชาวเมียนมา เข้ามาจ า
พรรษาอยู่ด้วยล้วนมีศาสนสถานและศาสนวัตถุแบบเมียนมาสร้างรวมอยู่ในวัดด้วย โดย ได้รับการ
ยอมรับจากพระสังฆาธิการให้สามารถสร้างตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาได้ 
โดยเฉพาะในชุมชนที่มีผู้ย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมากกว่า



85วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

พุทธศาสนิกชนชาวไทย การอนุญาตให้พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาใช้พ้ืนที่ทางศาสนาและการ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบเมียนมาถือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่แม่สอด เพราะพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาเป็นทั้งผู้บริจาคและผู้สนับสนุน
แรงงานในการพัฒนาและบ ารุงรักษาศาสนสถาน จึงเกิดแบบแผนการบูรณาการพุทธศาสนาใน
บริบทการใช้พื้นที่ทางศาสนาให้เห็นได้อย่างชัดเจ 

 

 4.2) การผสมผสานวิถีปฏิบัติทางศาสนาระหว่างพระสงฆ์ไทยและเมียนมา 
วิถีปฏิบัติทางศาสนาของพระสงฆ์และสามเณรเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง 

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนทางศาสนาเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้ของชาวไทยและชาวเมียนมาใน
พ้ืนที่แม่สอด กล่าวคือพระสงฆ์และสามเณรชาวเมียนมาที่อยู่ในวัดเมียนมาจะไม่โกนคิ้ว สวมจีวรสี
แดงอิฐ เมื่อมีการเทศน์หรือออกบิณฑบาตจะถือพัดแบบเมียนมา ในการรับสิ่งของถวายสังฆทาน  
จะรับส่งของจากสตรีได้โดยไม่ต้องมีผ้ารองรับ และพระสงฆ์สามเณรจะฉันภัตตาหารก่อนการ
ประกอบพิธีกรรม ซึ่งแตกต่างจากวัดไทยที่พระสงฆ์สามเณรจะโกนคิ้ว สวมจีวรเหลืองส้ม รับสิ่งของ
ถวายจากสีกาโดยตรงไม่ได้ และฉันหลังเสร็จพิธีกรรมแล้ว อย่างไรก็ตามวิถีปฏิบัติทางศาสนาแม้จะมี
ความแตกต่างกัน แต่เมื่ออยู่ในแผ่นดินไทยพระสงฆ์และสามเณรชาวเมียนมาก็ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบคณะสงฆ์ไทย ดังนั้นเมื่อพระสงฆ์สามเณรชาวเมียนมาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
พิธีกรรมที่เป็นทางการในวัดไทย ก็จะต้องปรับเปลี่ยนมาใช้วิถีปฏิบัติแบบคณะสงฆ์ไทย กล่าวคือต้อง
โกนคิ้วและเปลี่ยนการสวมจีวรแบบไทย รวมทั้งต้องเรียนรู้ที่จะพูดและสวดมนต์แบบส าเนียงไทย 
ปฏิบัติกิจทางศาสนาตามระเบียบของคณะสงฆ์ไทย จึงกล่าวได้ว่าในเชิงวิถีปฏิบัติทางศาสนามี
ลักษณะทั้งการผสมผสานและบูรณาการทางวัฒนธรรม โดยยังไม่ถึงขั้นของการผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม   

ในภาพรวมจึงกล่าวได้ว่าด้านวิถีปฏิบัติทางศาสนาระหว่างพระสงฆ์ไทยและเมียนมาด าเนิน
ไปในลักษณะที่โน้มเอียงไปในแนวทางการผสมผสานทางวัฒนธรรมเข้ากับวิถีปฏิบัติแบบพระสงฆ์
ไทย แตข่ณะเดียวกันเมื่ออยู่ในวัดเมียนมาพระสงฆแ์ละสามเณรชาวเมียนมาก็จะรักษาอัตลักษณ์ทาง
ศาสนาของตนไว้ได้ รวมถึงในวัดไทยบางวัดที่มีพระสงฆ์ชาวเมียนมาร่วมจ าพรรษาอยู่ด้วยก็ได้รับ
อนุญาตให้สามารถประกอบพิธีกรรมได้ทั้งแบบเมียนมาและแบบไทยตามความประสงค์ของ
พุทธศาสนิกชน จึงกล่าวได้ว่ามีลักษณะการผสมผสานในเชิงวิถีปฏิบัติทางศาสนา แต่ในเชิงประเพณี
ทางศาสนากลับมีลักษณะการบูรณาการทางวัฒนธรรม เพราะประเพณีไทยและเมียนมายังคงถูก
ปฏิบัติโดยพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาตามแบบแผนประเพณีปฏิบัติของแต่ละกลุ่มศาสนา 

 

4.3) การผสมผสานวิถีปฏิบัติทางศาสนาและประเพณีของพุทธศาสนิกชน 
จากการศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่แม่สอดพบว่ามีหลายพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและ

เมียนมาปฏิบัติร่วมกันมาอย่างยาวนาน จนดูเหมือนได้ผสมผสานเป็นประเพณีหรือพิธีกรรมท้องถิ่น
แม่สอด ทั้งนี้การผสมผสานประเพณีทางศาสนาระหว่างคนไทยกับเมียนมาเป็นไปได้ด้วยดี เพราะ
ประเพณีของชาติพันธุ์ไทใหญ่และไทยล้านนามีพ้ืนฐานการผสมผสานมาอย่างยาวนานตั้งแต่เริ่มการ
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ก่อตั้งถิน่ฐานชุมชน รวมทั้งประเพณีไทใหญ่ยังมีจุดร่วมที่สามารถเชื่อมประเพณีไทยล้านนาและพม่า
ให้ผสมผสานกันได้ง่ายขึ้นด้วย  ดังนั้นประเพณีท้องถิ่นของแม่สอดจึงล้วนมีคนไทยและเมียนมาเข้า
ร่วมปฏิบัติ เช่น แห่อุปั๊ดตะก่ามีทั้งคนไทยและเมียนมาร่วมกันท าบุญ ประเพณีถวายข้าวพระพุทธ
หรือต่างซอมต่อโหลงแม้จะเริ่มที่วัดไทใหญ่แต่ในปัจจุบันทุกวัดในพ้ืนที่เมืองแม่สอดได้น ามาปฏิบัติ
จนเป็นประเพณีที่คนแม่สอดจะต้องเวียนไปขึ้นวัดให้ครบทุกวัด ประเพณีแฮนซอมโก่จาเป็น
ประเพณีไทใหญ่ที่ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณผู้เสียชีวิต ซึ่งเห็นการผสมผสานวัฒนธรรมของคน
ต่างชาติพันธุ์ ส่วนของประเพณีไทยล้านนา เช่น ตานก๋วยสลากก็ได้รับการยอมรับในการปฏิบัติ
ร่วมกันของคนหลายชาติพันธุ์ ทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาล้วนมาร่วมพิธี และการ
สวดมหาปัฏฐานก็เป็นพิธีกรรมจากฝั่งเมียนมาที่เชื่อว่าการสวดพระอภิธรรมบทที่ 7 ติดต่อกันตาม
ก าหนดเวลาย่อมท าให้บ้านเมืองมีความเจริญ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมแพร่หลายในแม่สอด รวมทั้ง
วัดไทยในแม่สอดยังได้นิมนต์ให้พระสงฆ์ชาวเมียนมามาประกอบพิธีกรรมให้พุทธศาสนิกชนชาว
เมียนมาได้เข้าร่วมท าบุญในประเพณีและโอกาสต่าง ๆ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมเข้าหากันของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมา 
 
5. บทบาทศาสนาและประเพณีในการสร้างประชาคมสังคมและวันธรรมอาเซียน  

การศึกษานี้ยืนยันได้ว่าในการสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนควรมีศาสนา 
เป็นกลไกส าคัญหนึ่ง เพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งเดียว แต่ยังมีข้อโต้แย้งว่าศาสนาอาจเป็นอุปสรรคใน
การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวได้เช่นกัน โดยเฉพาะระหว่างประเทศสมาชิกที่มีศาสนาหลักหรือ
ศาสนาประจ าชาติแตกต่างกัน  อย่างไรก็ตามสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้น าเสนอ
แนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการใช้ศาสนาเพ่ือสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ว่าศาสนามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้สันติสุขและเป็นที่ พ่ึงทางใจของ
ประชาชนในสังคม ทุกคนในสังคมควรมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและลัทธิความเชื่อ แต่ศาสนา
หรือลัทธิความเชื่อนั้นจะต้องมีรากฐานความคิดที่ท าให้คนในสังคมมองเห็นคุณค่าของความเป็นคน  
ไม่มองแบบแบ่งแยกให้แตกต่าง แต่ให้มองแบบประสานที่จะอยู่ร่วมกันด้วยดี ศาสนาจึงจะมีบทบาท
ในการแก้ปัญหาทางความคิดและจิตใจของคนในสังคม จุดส าคัญที่จะต้องพิจารณาคือศาสนาควรจะ
สอนให้มองคนท่ีนับถือศาสนาอื่นมีลักษณะทีย่อมรับและเคารพกันในภาวะที่เสมอภาคเท่าเทียมและ
โน้มน าไปในทางที่จะสนับสนุนการอยู่ร่วมกันแบบเสมอและสมาน เสมอคือเท่าเทียมกัน และสมาน
คือร่วมกัน (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2540) ทุกศาสนาจะต้องยึดถือหลักการนี้เป็นพ้ืนฐานจึง
จะสามารถบูรณาการหรือผสมผสานเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความเป็นประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

เมื่อผู้คนจากต่างชาติพันธุ์และต่างศาสนามาอยู่ร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกัน
จะต้องใช้วิถีแห่งปัญญาเพื่อการกลั่นกรองและรับเอาวัฒนธรรมอ่ืน โดยพิจารณาแยกแยะส่วนที่เป็น
ประโยชน์มาใช้กับสังคมให้ประสานกับวัฒนธรรมของตน จึงจะได้แนวทางการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหมู่สมาชิกประชาคม
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อาเซียน สิ่งส าคัญคือสมาชิกทุกประเทศจะต้องส่งเสริมความเข้าใจในวิถีปฏิบัติร่วมกันภายใต้แนวคิด
เรื่องพหุนิยมทางศาสนา (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2559) หรือแนวคิดเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม (ชูพินิจ 
เกษมณี,2555) โดยควรจะส่งเสริมความหลากหลายในแบบแผนการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติทาง
ประเพณีและวัฒนธรรมผ่านสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ ในระดับ
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยกิจกรรมเหล่านี้ควรเน้นให้ศาสนิกชนได้เข้าถึงความหมาย
อันลึกซ้ึงของศาสนา พร้อมทั้งรับฟังและเข้าใจศาสนาอ่ืนด้วยจิตที่เมตตาต่อกัน รับฟังแบบเอาใจเขา
มาใส่ใจเราการเรียนรู้และเข้าใจกันระหว่างศาสนาและความเชื่อหรือวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วยจิต
เมตตา ย่อมน าไปสู่การอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานความเสมอและสมานดังที่กล่าวถึงแล้ว  (ปาริชาด 
สุวรรณบุปผา, 2549) 

 ในปัจจุบันการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมระหว่างคนไทยและคนเมียนมามีความเป็นไป
ได้มากขึ้น เพราะเด็กและเยาวชนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในแม่สอดได้เข้าเรียนในโรงเรียน
ไทยฝั่งแม่สอด และใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกัน ท าให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
เริ่มไม่ใช้ภาษาชาติพันธุ์ในการสื่อสาร โดยพบว่ากระบวนการผสมกลมกลืนเริ่มเข้าสู่กลุ่มเด็กเยาวชน
เชื้อสายไทใหญ่เด่นชัดกว่าชาติพันธุ์ อ่ืน เพราะคนไทใหญ่ที่อยู่ในแม่สอดมาเป็นเวลานานส่วนมากมี
สัญชาติไทย ดังนั้นลูกหลานชาวไทใหญ่ทุกคนจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนไทยตามสิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองไทย ส่งผลให้การใช้ภาษาไทใหญ่ในครอบครัวและชุมชนเร่ิมลดน้อยลง เปลี่ยนมาใช้
ภาษาไทยสื่อสารกันมากขึ้น อีกท้ังกระบวนการเหล่านี้ยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการผสมกลมกลืนระหว่าง
เด็กไทยและเด็กชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ได้ง่ายขึ้น แบบแผนความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเช่นนี้ล้วนสามารถ
ใช้เป็นแบบอย่างในการสร้งเสริมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้ในระยะยาว 
 

6. บทสรุป  
ผลการศึกษานี้พบว่าการด าเนินมาตรการเพ่ือเสริมสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

อาเซียนจะมีความเป็นไปได้สูงในกลุ่มรัฐชาติที่มีศาสนาเดียวกันโดยใช้ศาสนาและประเพณีเป็นสื่อ
ส าคัญให้ประชาคมอาเซียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  โดยเฉพาะหากเป็นศาสนานิกาย
เดียวกันก็จะมีความเป็นไปได้ง่ายที่จะผสมผสานหรือบูรณาการวิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนา 
เพ่ือเป้าหมายสุดท้ายคือสร้างความร่วมมือให้เกิดความมั่นคงทางสังคม ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา
การผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางพุทธศาสนาในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอด ที่สะท้อนให้เห็นทั้งใน
แบบแผนของการบูรณาการและการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่สามารถยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากความขัดแย้ง  
 ส าหรับประเด็นการสร้างพ้ืนที่ทางศาสนาเพ่ือด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างชาวไทยและ
ชาวเมียนมาก าลังมีแนวโน้มไปในเชิงการยอมรับสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบเมียนมาเด่นชัด
มากขึ้น โดยจะเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละวัดและชุมชนสามารถตัดสินใจสร้างพ้ืนที่ทางศาสนาได้
ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมของคณะสงฆ์ไทย โดยไม่มีอคติทางศาสนาและชาติพันธุ์ที่เข้มงวด 
เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางศาสนาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติระหว่างชาว
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ไทยและชาวเมียนมา ไม่เกิดปัจจัยที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งหรือแย่งชิงพ้ืนที่ทางศาสนา การสร้าง
พ้ืนที่ทางศาสนาจึงมีลักษณะบูรณาการทางวัฒนธรรม โดยที่วัดเมียนมาในแม่สอดยังสามารถ
รักษาอัตลักษณ์ทางศาสนาของตนไว้ได้ ในขณะที่สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบเมียนมาทั้งใน
การสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุในวัดไทยก็มีเพ่ิมมากข้ึนอย่างชัดเจน 
 ส่วนการปฏิบัติทางศาสนาและประเพณีระหว่างพระสงฆ์ชาวไทยและชาวเมียนมานั้น 
พระสงฆช์าวเมียนมาในวัดเมียนมาจะประกอบพิธีกรรมโดยสวดมนต์ภาษาบาลีส าเนียงพม่า ซึ่งเป็น
ภาษากลางให้พุทธศาสนิกชนจากทุกชาติพันธุ์ที่ย้ายถิ่นมาจากเมียนมาสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนาแบบเมียนมาได้ ดังนั้นในด้านพิธีกรรมและงานบุญประเพณีที่พระสงฆ์ชาวเมียนมาปฏิบัติ
ร่วมกับพุทธศาสนิกชนนั้นมีแนวโน้มเป็นการบูรณาการทางวัฒนธรรม คือสามารถรักษาอัตลักษณ์
ทางศาสนาแบบเมียนมาเอาไว้ได้ แต่ในวิถีปฏิบัติทางศาสนาระหว่างพระสงฆ์ชาวเมียนมานั้นเป็นไป
ในแนวทางการผสมผสานเข้ากับวิถีปฏิบัติแบบพระสงฆ์ไทย เพราะพระสงฆ์ชาวเมียนมากับพระสงฆ์
ชาวไทยต่างต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบของคณะสงฆ์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเข้าร่วมใน
พิธีกรรมทางศาสนาอย่างเป็นทางการร่วมกับพระสงฆ์ไทย 
 ความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการผสมผสานและบูรณาการวิถีปฏิบัติทางศาสนาและ
ประเพณีในพ้ืนที่ชายแดนแม่สอด จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการใช้เป็นฐานคิดในการเสริมสร้าง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในอนาคต เพ่ือสร้างเสริมให้คนไทยพร้อมที่จะร่วมเป็น
พลเมืองอาเซียนที่มีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกับชาติอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามหากได้มองลึกเข้าไปใน
เจตนารมณ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงการสร้างเสริมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่แม่สอดเข้ามาสนับสนุน จะพบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่
เน้นการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการค้าพาณิชย์ตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่ก าลังเข้ามามีอิทธิพล
เหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างชัดเจน และให้ความส าคัญน้อยลงต่อความพยายามจะธ ารงรักษาวิถี
ปฏิบัติและประเพณีทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกัน 
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 

MANAGEMENT MODEL FOR EFFICIENCY DEVELOPMENT IN NARCOTICS 
ABUSE PREVENTION AND SUPPRESSION OF PROVINCIAL  

POLICE REGION 7  
 

ตะวัน ตระการฤกษ์, ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, จิดาภา ถิรศิริกุล 
  

บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการในการ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 (2) ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 และ (3) การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 42 คน โดยผู้ให้
ข้อมูลแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ผู้ให้ข้อมูลระดับนโยบาย (2) ผู้ปฏิบัติ (3) ส่วนราชการอ่ืนๆ 
(4) กลุ่มนักวิชาการ (5) กลุ่มภาคประชาชน และ (6) ผู้ที่เคยต้องโทษคดียาเสพติด ผลการศึกษาสรุป
ดังนี้ 

1. สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดพบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้มีมาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยา
เสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ในแต่ละด้านพบว่า (1) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัด 
และมีความคุ้มค่าในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลผลิตที่ได้ (2) ผู้บังคับบัญชา
จะสนับสนุนการท างาน และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด (3) เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเข้าใจใน
ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเป็นอย่างดี (4) ต ารวจภูธรภาค 7 
มีการปรับปรุงระบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายในทุกระดับ 
และ (5) เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถยึดทรัพย์สินจากผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้สมคบ ผู้สนับสนุน และผู้ช่วยเหลือ
เกี่ยวกับยาเสพติดได้จ านวนมาก และจับกุมผู้ต้องหาตามหมายค้างเก่าได้เกินเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 ประกอบด้วย (1) ภาวะผู้น า (2) เจ้าหน้าที่ต ารวจ (3) งบประมาณ (4) เทคโนโลยี 
และ (5) อ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

                                                           
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสยาม 
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3 . การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7  

3.1 ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย 4 แนวทางคือ (1) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
(2) ทักษะในการสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ (3) การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง และ (4) 
ความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ  

3.2 ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประกอบด้วย 5 แนวทางคือ (1) การพัฒนาเจ้าหน้าที่
ต ารวจ (2 )  การถ่ายทอดความรู้ ให้แก่สมาชิกในทีม (3 )  การสร้ างและพัฒนา อส.ตร . 
เพ่ือช่วยสนับสนนุการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (4) การจัดประชุมระดับผู้บริหารของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการภารกิจร่วมกัน และ (5) การพัฒนาองค์ความรู้ในการท างาน 

3.3 ปัจจัยด้านงบประมาณ ประกอบด้วย 3 แนวทางคือ (1) การพัฒนาระบบการ
จัดสรรงบประมาณลงสู่พ้ืนที่ (2) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีศักยภาพในการเขียนโครงการ และ 
(3) ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกองทุนสวัสดิการด้านยาเสพติด 

3.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 แนวทางคือ (1) การพัฒนาเครื่องมือและ
โปรแกรมประยุกต์เฉพาะทาง (2) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสาร (3) การใช้ระบบตรวจสอบ
ป้ายทะเบียนรถยนต์ และ (4) การมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการท างาน 

3.5 ปัจจัยด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 2 แนวทางคือ (1) การศึกษาถึงปัญหาและ
ข้อจ ากัดเพ่ือปรับปรุงข้อกฎหมายในการท างาน และ (2) การสร้างทีมงานที่ปรึกษา 

 

ค าส าคัญ: ต้นแบบการบริหารจัดการ; ประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามยาเสพติด; ต ารวจภูธร
ภาค 7  
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study (1) the current conditions of 

management for narcotics abuse prevention and suppression of Provincial Police 
Region 7 (2) the efficiency management factors in narcotics abuse prevention and 
suppression of Provincial Police Region 7 and (3) the development of management 
model for improving the efficiency of narcotics abuse prevention and suppression 
of Provincial Police Region 7. This study was a qualitative research, and the 
instrument that used in this research was the interview form. The samples of this 
study were divided into 6 groups, consisted of (1) policy level informants group (2) 
practitioner level informants group (3) other public sector informants group (4) 
academics group (5) citizens group and (6) convicts of narcotics abuse case, a total 
of 42 persons. The results of the study can be concluded as follows:  

1. The situation of narcotics abuse problem found that the narcotics has 
been spread out continually and tend to increase endlessly. The efficiency of the 
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operation in narcotics abuse prevention and suppression of Provincial Police Region 
7 were (1) budgets spending is worthy and economy in high level when compared 
between input and output (2) the commanders will support on working and give an 
opportunity to the police officials for choosing the appropriate method to deal with 
each condition (3) the police officials have an understanding in laws and regulations 
of narcotics suppression (4) Provincial Police Region 7 has improved the system of 
narcotics problem solving to comply with the policies in all level, and (5) the police 
officials have seized properties from drug maker, drug dealer, drug accomplice and 
coordinator in a large number. Also, a capture of the offenders according to the 
unfinished warrants of arrest, has been surpassed the specified target. 

2. The efficiency management factors in narcotics abuse prevention and 
suppression of Provincial Police Region 7, consisted of (1) Leadership (2) Police 
officials (3) Budgets (4) technologies and  (5) Authority. 

3. The development of management model for improving the efficiency of 
narcotics abuse prevention and suppression of Provincial Police Region 7, can be 
concluded as follows: 

3.1 Leadership factor, consisted of 4 approaches (1) participatory 
management (2) skill of coaching to the police officials (3) strengthen the 
organizational culture and (4) proficiency of coordination with other public sectors 
and international organization. 

3.2 Police official factor, consisted of 5 approaches (1) police officials 
development (2) knowledge sharing to the team members (3) Voluntary 
Community Police development to assist the operation of police officials (4) 
conference meeting arrangement for the executive level of the public sectors to 
integrate the mission together, and (5) knowledge of working development. 

3.3 Budget factor, consisted of 3 approaches (1) area budget allocation 
system development (2) proficiency of projects writing development, and (3) 
improve the regulation for spending of narcotics prevention and suppression 
welfare fund. 

3.4 Technology factor, consisted of 4 approaches (1) tools and application 
programs development (2) public relations of data and information (3) using of 
license plates verifying system, and (4) availability of modern communication 
equipment for working. 
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3.5 Laws factor, consisted of 2 approaches (1) study the problems and 
restrictions for improving regulation of working, and (2) consulting team 
establishment. 

 

Keywords: Management Model; Narcotics Abuse Prevention and Suppression;  
     Provincial Police Region 7 
 
 

1. บทน า 
ประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพ้ืนที่ผลิต การเป็นพ้ืนที่การค้า  

การเป็นพ้ืนที่แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีส่วนที่ติดกับ
พ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจึงท าให้
ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตและการค้ายาเสพติดประเภท ฝิ่น และ เฮโรอีน ซึ่งผลิตมากใน
บริเวณพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยก่อให้เกิดเป็น
ปัญหาสังคมอย่างมาก จึงท าให้ปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามที่กัดกร่อนและบ่อนท าลาย
ประเทศชาติ รวมถึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลด
ระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เก่ียวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุขของประชาชนและสังคม โดยก าหนดให้ปัญหา    
ยาเสพติดต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและ
จัดการกับปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ โดยการบูรณาการการท างานร่วมกันในทุกภาค 
ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด น าคนออกจากวงจรการ
กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสังคมไทย โดยมีการก าหนดให้มีการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องมีการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล ซึ่งต ารวจภูธรภาค 7 (2558) ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบให้
บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงท าให้ต ารวจภูธรภาค 7 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะช่วยให้ ได้ข้อมูลที่น าไปสู่การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ได้อย่างเหมาะสม  
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ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

ของต ารวจภูธรภาค 7  
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพ

ติดของต ารวจภูธรภาค 7  
2.3 เพ่ือศึกษาการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ป้องกันปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาเฉพาะในพ้ืนที่รับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 โดยเลือก

พ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรที่มีจ านวนการเกิดคดี ผลการจับกุม และภูมิประเทศที่สอดคล้องกับการหา
ข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ (1) จังหวัดนครปฐมเนื่องจากเป็นจังหวัดปริมณฑลที่มี
เส้นทางเชื่อมต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ จ านวนมาก ซึ่งผู้ค้ายาเสพติดมักนิยมใช้เป็นพ้ืนที่พักยาเสพติด และ
เป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติด (2) จังหวัดราชบุรีเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการเกิดคดียาเสพติดสูงที่สุด
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 และมีเครือข่ายการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จ านวนมาก (3) จังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านลงสู่ภาคใต้ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สามารถตั้งด่านเพ่ือจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง และจังหวัด
สมุทรสาครเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ปริมณฑล และเชื่อมต่อกับจังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้ค้ายาเสพติดมักนิยม
ใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการรับส่งยาเสพติด โดยจะเห็นได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีการเกิดคดียาเสพติดสูง
เป็นล าดับสองทั้งที่เป็นจังหวัดเล็กๆ 

3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ผู้ให้ข้อมูลระดับนโยบาย (2) 

ผู้ให้ข้อมูลระดับปฏิบัติ (3) ผู้ให้ข้อมูลของส่วนราชการอ่ืนๆ (4) กลุ่มนักวิชาการ (5) ภาคประชาชน 
และ (6) ผู้ที่เคยต้องโทษคดียาเสพติด ซึ่งเป็นผู้ที่พ้นโทษแล้ว และยินดีให้ข้อมูล โดยในปัจจุบันเป็น
อาสาสมัครท างานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน  
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3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558- เดือนเมษายน 2559 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จาก

ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 6 กลุ่ม โดยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเอกสารเพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากนั้นจึงศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสังเกตการณ์ เพ่ือค้นหาพฤติกรรมที่แท้จริงในการ
ด าเนินงานของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา การสัมภาษณ์รายบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารระดับ
นโยบาย และผู้ปฏิบัติที่ไม่สามารถเข้าร่วมให้ข้อมูลในการประชุมกลุ่มย่อยได้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
ในทุกมิติตามกรอบแนวคิด และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบัติตาม
นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

4.2 ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 6 กลุ่ม รวมจ านวนทั้งสิ้น 42 คน ประกอบด้วย 

(1) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลระดับนโยบาย ได้แก่ ผู้บริหารของต ารวจภูธรภาค 7 และผู้บริหารของ
ส านักงาน ป.ป.ส. (2) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลระดับปฏิบัติ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้รับผิดชอบงาน
ด้านการปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 เจ้าหน้าที่ต ารวจ ป.ส. และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. ซึ่งรับผิดชอบในพ้ืนที่ภาค 7 (3) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลของส่วนราชการอ่ืนๆ 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุข ที่ท าการปกครอง และส านักงานพัฒนาชุมชน ซึ่ง
รับผิดชอบงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ภาค 7 (4) กลุ่มนักวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการ
ที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และอาจาร์ยของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (5) กลุ่มภาคประชาชนที่
ท างานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ได้แก่ 
เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ (6) ผู้ที่เคย
ต้องโทษคดียาเสพติด ซึ่งเป็นผู้ที่พ้นโทษแล้ว และยินดีให้ข้อมูล โดยในปัจจุบันเป็นอาสาสมัครท างาน
ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสัมภาษณ์จ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 

เป็นค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธร
ภาค 7 และ (2) แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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5. ผลการวิจัย 

5.1 สรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 

 5.1.1 สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดพบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้มีมา
อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้ค้ายาเสพติดได้ใช้เป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติด
ลงสู่ภาคใต้ รวมถึงพ้ืนที่รับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7  มีเส้นทางผ่านมาจากชายแดนไทย-พม่า 
จึงท าให้การการตั้งด่านสุ่มตรวจเพ่ือจับผู้ค้ายาเสพติดท าได้ยาก นอกจากนี้ พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง
ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจ ที่มีการขยายตัวเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครที่มี
แรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างถิ่นอพยพเข้ามาอยู่พักอาศัย และท างานเป็นจ านวนมาก จึงท าให้
เกดิปัญหาสังคมที่ซับซ้อนตามมา โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม และปัญหาการใช้ยาเสพติดในกลุ่ม
ผู้ใช้แรงงาน  

 5.1.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธร
ภาค 7 พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถยึดทรัพย์สินจากผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้สมคบ ผู้สนับสนุน และผู้
ช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติดได้จ านวนมาก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สามารถจับกุมคดียาเสพ
ติดทุกข้อหาได้มากถึง 24,942 คดี และได้ของกลางจ านวนมาก โดยศาลมีค าสั่งตรวจสอบยึด/อายัด
ทรัพย์สินคดียาเสพติดได้มากถึง 142.17 ล้านบาท และสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายค้างเก่าได้ 
114 หมาย  

5.2 สรุปผลการศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 

 จากการศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการทั้งภายนอกและภายในของต ารวจภูธรภาค 7 ที่
มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 5.2.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารต ารวจพบว่า (1) ผู้บริหารต ารวจทุกระดับถือเป็นผู้ที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยบังคับใช้
กฎหมายที่ต้องเชื่อฟังค าสั่งในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้บริหารต ารวจระดับสูงสุดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 ใช้การบริหารงานแบบกระจายอ านาจโดยใช้เป้าหมายเป็นตัวควบคุมผลงาน 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน (2) การมอบนโยบายในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีการมอบหมายให้ผู้บริหารต ารวจระดับกองบังคับการเข้า
ร่วมประชุมในระดับนโยบายร่วมกับจังหวัด และมอบหมายให้ผู้บริหารต ารวจระดับหัวหน้าสถานี
ต ารวจร่วมให้ข้อมูลและรับทราบนโยบายที่ต้องด าเนินการร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆ ในจังหวัด 
รวมถึงมีการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมด าเนินการในพ้ืนที่ตามแนวทางที่
ก าหนด และ (3) การประสานงาน ซ่ึงการประสานงานแบบเป็นทางการถือว่าเป็นหน้าที่หลักของ
ผู้บริหารต ารวจ ส่วนเจ้าหน้าที่ต ารวจจะท าการประสานงานเบื้องต้นเพ่ือช่วยให้เกิดความคล่องตัวใน
การท างานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆ การประสานงานที่มีคุณภาพจะน าไปสู่การบูรณาการแผนและ
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กิจกรรมการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของแต่ละหน่วยงานในทิศทางเดียวกัน 

 5.2.2 ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ต ารวจพบว่า (1) เจ้าหน้าที่ต ารวจมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับการท างาน ได้แก่ การมีทัศนคติเชิงบวกต่อภารกิจด้านการปราบปรามยาเสพติด และ
ยังลงไปร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องในภารกิจด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด 
รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้น าชุมชนฝ่ายปกครองและผู้น าการเมืองท้องถิ่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะ
ช่วยเหลือชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดในพ้ืนที่ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจยังเป็นผู้ที่มี
ความรู้ดี ความเชี่ยวชาญสูง และมีประสบการณ์มากในการท างานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยให้การ
ท างานเกิดความรวดเร็ว และรู้เท่าทันถึงวิธีการที่ผู้ค้ายาเสพติดน ามาใช้กระท าความผิด (2) 
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงมีการก าหนดแผนส ารองในกรณีที่แผน
หลักเกิดความผิดพลาด หรือสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงมีการการสร้างและ
พัฒนาทีมงาน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมไว้ในกระบวนการของการท างานเป็นทีมที่มีคุณภาพ เพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งท าให้ให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 5.2.3 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานพบว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
ต ารวจภูธรภาค 7 ถือว่าได้รับน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็น
ประจ า ซึ่งยังไม่นับรวมกับภารกิจพิเศษตามข้อสั่งการเชิงนโยบายที่ลงมาสู่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติ
ในพ้ืนที่  ซึ่งปัญหาด้านงบประมาณได้ส่งผลกระทบให้ต ารวจภูธรภาค 7 ขาดความพร้อมของ
ทรัพยากรที่ใช้แก้ไขปัญหายาเสพติดในยามปกติ แต่อย่างไรก็ตามสถานีต ารวจในแต่ละพ้ืนที่มีการ
ประสานขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืนๆ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับภารกิจเป็นประจ า 

 5.2.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินงานพบว่า ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้
ส่งผลให้เทคโนโลยีมีราคาถูกลง และมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งช่วยให้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใน
การป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่สามารถท าได้ง่ายขึ้น แต่ก็พบว่า ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีได้ท าให้ผู้ค้ายาเสพติดมีการใช้วิธีการที่ซับซ้อนในการกระท าผิดมากขึ้น  

 5.2.5 กฎหมาย และอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดพบว่า การปฏิบัติตาม
นโยบายบางอย่างไม่ได้อยู่ในอ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะกระท าได้ เนื่องจากเป็นอ านาจเฉพาะ
ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นอกจากนี้ยังพบว่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับคดียาเสพติดมีขั้นตอน
ปฏิบัติหลายขั้นตอน จึงท าให้การท างานมีความล่าช้า ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนในการบริหารจัดการ 

5.3 สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 

 5.3.1 ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย 4 แนวทางหลักคือ (1) การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละ
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๙ 
 
พ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินงาน  และการประเมินผล 
(2) ทักษะในการสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยลักษณะส าคัญในการสอนงานมี 3 ประเด็น คือ 
(2.1) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลในประเด็นส าคัญของนโยบายหรือข้อสั่งการ (2.2) 
ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างเชื่อมโยง และเข้าใจได้ง่าย และ (2.3) รู้จักวิธีการสอน
ที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการสอนงาน ทั้งนี้ วิธีการสอนงานอาจ
เปลี่ยนแปลงไปได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ (3) การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง
เพ่ือผลักดันให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีอุดมการณ์ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อภารกิจทั้งในด้านการป้องกัน 
และด้านการปราบปรามยาเสพติด รวมถึงมีพฤติกรรมที่เป็นต้นแบบ เพ่ือสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ และ (4) ความสามารถในการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับสนับสนุนใน
ด้านงบประมาณ ทรัพยากร และความร่วมมือในการท างาน เพ่ือป้องกันปราบปรามยาเสพติด  

 5.3.2 ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประกอบด้วย 5 แนวทางหลักคือ (1) การก าหนด
หลักเกณฑ์การพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ท างานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ และ
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนา การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้ที่ท างานโดยอยู่บนพ้ืนฐานความรู้  และได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
เป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญของหน่วยงาน (2) การก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ได้มีการถ่ายทอดให้สมาชิกในทีมได้รับรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เข้า
รับการอบรมเกิดความตื่นตัวในการเข้ารับการอบรม รวมถึงเป็นการทบทวนองค์ความรู้ที่ไปอบรมมา
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น (3) การสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนา อส.ตร.ให้มี
ศักยภาพสูง เพ่ือช่วยสนับสนนุการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมถึงช่วยเป็นหูเป็นตาในการแจ้ง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ (4) การจัดประชุมระดับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ เพ่ือบูรณาการภารกิจร่วมกันของทุกส่วนราชการ (5) 
การพัฒนาองค์ความรู้ในการท างาน โดยสรุป และถอดบทเรียนจากสถานีต ารวจที่ประสบผลส าเร็จ
ในด้านต่างๆ และสนับสนุนให้มีการน าไปทดลองขยายผลเพื่อต่อยอดในสถานีต ารวจอื่นๆ ต่อไป 

 5.3.3 ปัจจัยด้านงบประมาณ ประกอบด้วย 3 แนวทางหลักคือ (1) การพัฒนาระบบ
การจัดสรรงบประมาณลงสู่พ้ืนที่โดยยึดถือตามกิจกรรมและโครงการที่จังหวัดร้องขอ ซึ่งจะช่วยให้
เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ 
(2) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีศักยภาพในการเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน และส่วนราชการต่างๆเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการ
ท างานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (3) ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกองทุนสวัสดิการด้านยาเสพติด
ให้คล่องตัว เพ่ือน าไปส ารองเป็นค่าใช้จ่ายในการท างาน 

 5.3.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 แนวทางหลักคือ (1) การประสานกับ
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยพัฒนาเครื่องมือและโปรแกรม
ประยุกต์เฉพาะทาง (2) การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้เกิดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารสู่
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๑๐ 
 
ประชาชนในพ้ืนที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง (3) การ
สนับสนุนให้สถานีต ารวจที่มีเส้นทางหลักในพ้ืนที่ได้ใช้ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ (4) การสนับสนุนให้มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการท างาน 

 5.3.5 ปัจจัยด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 2 แนวทางหลักคือ (1) การสนับสนุนให้มี
การศึกษาถึงปัญหาและข้อจ ากัดของการท างาน เพ่ือปรับปรุงข้อกฎหมายให้เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ (2) การสร้างทีมงานที่ปรึกษาในการจับกุมคดีใหญ่ที่มีโทษตั้งแต่
จ าคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต โดยมีทีมงานมาจากอัยการ ศาล และต ารวจ เพ่ือช่วยพิจารณา 
กลั่นกรองให้เกิดความชอบธรรม และเชื่อถือได้ 
    

6. อภิปรายผล 
6.1 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธร

ภาค 7 พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถยึดทรัพย์สินจากผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้สมคบ ผู้สนับสนุน และผู้ช่วยเหลือ
เกี่ยวกับยาเสพติดได้จ านวนมาก และสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายค้างเก่าได้เกินกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด จากข้อค้นพบดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า ต ารวจภูธรภาค 7 สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างผลงานได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การก าหนดตัวชี้วัดย่อม
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความกระตือรือร้นในการท างาน รวมถึงช่วยให้ต ารวจภูธรภาค 7 มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทั้งระบบ เพ่ือให้การท างานประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมานพ  เนียรภาค (2556, หน้า 13) ที่กล่าวถึง
ประสิทธิภาพว่าเป็นความสามารถในการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมาย
ของหน่วยงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจีรวัฏฐ์  บุญวัฒนาภรณ์ (2556, หน้า 234) ที่พบว่า 
การน าตัวชี้วัดมาเป็นกรอบก ากับผลการด าเนินงานจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนว่า ต้องมี
การด าเนินการในเรื่องใด และต้องใช้ความพยายามอีกมากน้อยแค่ไหนจึงจะประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  

6.2 ปัจจัยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของต ารวจภูธรภาค 7 สามารถน าข้อค้นพบมาท าการอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 6.2.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารต ารวจพบว่า ผู้บริหารต ารวจทุกระดับถือเป็นผู้ที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยบังคับใช้
กฎหมายที่ต้องเชื่อฟังค าสั่งในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จากข้อค้นพบดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า 
ผู้บริหารต ารวจมีอิทธิพลต่อวิธีคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในระดับสูง โดย
วัฒนธรรมแบบต ารวจได้หล่อหลอมให้ผู้บริหารต ารวจเป็นผู้มีหน้าที่คิด ตัดสินใจ และสั่งการให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการตามนโยบายเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวิรัช  วิรัชนิภาวรรณ 
(2549) ที่ได้กล่าวว่า ผู้บริหารมีหน้าที่ในการบังคับบัญชา ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงาน
ขององค์การ โดยมีการใช้อ านาจและอิทธิพลเพ่ือชักจูงให้ผู้ปฏิบัติท างานตามที่ได้รับมอบหมาย และ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของจีรวัฏฐ์  บุญวัฒนาภรณ์ (2556, หน้า 
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229) ที่พบว่า ผู้น าในวงการต ารวจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดย
เป็นผลมาจากวิธีการฝึกอบรมตอนเป็นนักเรียนต ารวจ และถูกวัฒนธรรมองค์การต ารวจหล่อหลอม
วิธีคิด และพฤติกรรมการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงท าให้หน่วยงานต ารวจเป็นองค์การที่
ให้ความส าคัญกับผู้น าในระดับสูง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพรหม  อิทธิยาภรณ์ 
(2558, หน้า 210) ที่ได้ศึกษาพบว่า ผู้น าต ารวจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างาน และพฤติกรรม
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจในระดับสูง ซึ่งมีสาเหตุมาจากวัฒนธรรมองค์การต ารวจที่มีการหล่อ
หลอมวิธีคิด และมีพฤติกรรมการท างานแบบเชื่อผู้น านั่นเอง  

 6.2.2 ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ต ารวจพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
ภารกิจด้านการปราบปรามยาเสพติด และยังลงไปร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง
ในภารกิจด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด จากข้อค้นพบดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจ
มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น จึงท าให้มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุภาณี  อินทน์จันทน์ (2555, หน้า 4-5) ที่พบว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต้องมีการพัฒนาสมาชิกในทีมให้มีทัศนคติที่ดี และมีอุดมการณ์ที่สอดคล้อง
กันในการท างาน รวมถึงต้องสนับสนุนให้สมาชิกของทีมได้รับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในการ
ท างานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพรหม  อิทธิยาภรณ์ (2558, 
หน้า 208) ที่ได้ศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกนายที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับพ้ืนที่ต่างมีความมุ่งมั่น 
และมีทัศนคติที่ดีต่อภารกิจด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยต่างมีอุดมการณ์ในการ
ท างานเพ่ือรับใช้ประชาชนและมุ่งหวังให้สังคมเกิดความสงบสุข  

 6.2.3 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานพบว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
ต ารวจภูธรภาค 7 ถือว่าน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ า ซึ่งยังไม่
นับรวมกับภารกิจพิเศษตามข้อสั่งการเชิงนโยบายที่ลงมาสู่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง จึงท าให้ผู้บริหารต ารวจในระดับสถานีต ารวจได้มีการแสวงหาทรัพยากร และงบประมาณ
จากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จีรวัฏฐ์  บุญวัฒนาภรณ์ (2556, หน้า 225) ที่พบว่า กองบังคับการปราบปรามได้รับจัดสรร
งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจ แต่ถูกผู้บังคับบัญชาคาดหวังในระดับสูงว่าจะได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพ จึงเป็นมูลเหตุที่ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ได้รับมอบภารกิจจะต้องแสวงหาการสนับสนุน
จากแหล่งอ่ืนๆ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพรหม  อิทธิยาภรณ์ (2558, หน้า 208) ที่ได้
ศึกษาพบว่า การจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับจ านวนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่งผลโดย
อย่างมากต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งในระดับพ้ืนที่ และในภาพรวมของ
หน่วยงาน 

 6.2.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินงานพบว่า ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้
ส่งผลให้เทคโนโลยีมีราคาถูกลง และมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในหลายประเด็น ได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล การติดตาม
และสืบหาผู้กระท าความผิดสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายผลการจับกุม
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ผู้กระท าผิดสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น จากข้อค้นพบดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ส่งผลให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่เป็นไป
ด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากช่วยให้เจ้าหน้าที่มี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้กระท าผิดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้การตัดสินใจใน
การป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Stuart Xrainer (1998, pp. 74) ที่ได้กล่าวถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนื่องจากจะช่วยให้การรวบรวม
และเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างานที่มีจ านวนมากเป็นไปได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
ทั้งยังสามารถคัดกรองข้อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญส าหรับการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วอีกด้วย 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของจีรวัฏฐ์  บุญวัฒนาภรณ์ (2556, หน้า 224) ที่พบว่า กองบังคับการ
ปราบปรามมีการปรับตัวโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน และเทคโนโลยีในการท างานเพ่ือให้
เกิดความสอดคล้องกันในการท างาน ทั้งนี้ การน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท างานได้ช่วยให้
การท างานใช้เวลาน้อยลง และมีความถูกต้องเพ่ิมสูงขึ้น  

6.2.5 กฎหมาย และอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดพบว่า การด าเนินงานตาม
นโยบายบางอย่างไม่ได้อยู่ในอ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะกระท าได้ เนื่องจากเป็นอ านาจเฉพาะ
ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เช่น การเข้าและค้นเคหสถาน ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
โดยตรง จึงท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ไม่มีอ านาจที่จะ
กระท าได้ จากข้อค้นพบดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงาน ป.ป.ส. ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าตรวจค้น จึงต้องมีการขอหมายค้น
จากศาลก่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสัญญา วงศ์สรรพ์ (2554) ที่ศึกษาปัญหากฎหมาย
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพบว่า การใช้อ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายในการเข้าตรวจค้นเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ โดยไม่มีหมายค้น ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถท าได้ ยกเว้นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่มีบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
และบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีข้อจ ากัดโดยให้อ านาจคุ้มครองเฉพาะผู้ที่มีบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ร่วมตรวจค้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติด
ขาดความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าตรวจค้นเพ่ือจับกุมผู้กระท าความผิด  

 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ต ารวจภูธรภาค 7 สนับสนุนให้สถานีต ารวจแต่ละแห่งจัดเวทีประชาคมเพ่ือเสนอ

แผนงาน และโครงการที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดท าแผนปฏิบัติการและกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

7.2 ต ารวจภูธรภาค 7 ก าหนดให้มีตัวชี้วัดพฤติกรรมต้นแบบในการท างานของผู้บริหาร
ต ารวจเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
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7.3 ต ารวจภูธรภาค 7 ก าหนดให้มีกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุน

การท างานที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างอุดมการณ์และสร้างแรงจูงใจ
ให้มีความมุ่งมั่นในการท างาน  

7.4 ต ารวจภูธรภาค 7 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่
ต ารวจในการเขียนโครงการเพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ เช่น งบยุทธศาสตร์
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองทุนของส านักงาน ป.ป.ส. เป็นต้น 

7.5 ต ารวจภูธรภาค 7 ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาเคร่ืองมือและโปรแกรมประยุกต์
เฉพาะทาง รวมถึงสนับสนุนสถานีต ารวจในแต่ละพ้ืนที่มีการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือช่วยให้
ระบบการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง 

7.6 ต ารวจภูธรภาค 7 ท าการศึกษาถึงปัญหาและข้อจ ากัดของการท างานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด เพ่ือเสนอให้ผู้มีอ านาจในเชิง
นโยบายน าปัญหาและข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระเบียบ และข้อ
กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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รูปแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสรมิแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 

A Model Strategic of Motivating the Decision to Further Study  
for Degree on The Internet System In Thailand 

    
ทรงพล ลพนานุสรณ์ 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความส าคัญของกล
ยุทธ์เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2) 
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ 3) ศึกษารูปแบบกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจต่อการ
เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากตัวอย่างนักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis 
: CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis :SEM) 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และส่วนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาแบบจ าลองสมการโครงสร้าง พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สภาพการสมรส ระดับการศึกษารายได้ต่อเดือน อาชีพ ภูมิล าเนา ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม แหล่งเงินทุนในการศึกษา ระดับที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต สาขาวิชาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์
ทางตรงกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และยังมีความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมกับ
แรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปัจจัยแวดล้อมที่มี
ผลต่อการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์ทางตรงกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและยังมี
ความสัมพันธ์ทางอ้อมกับแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านทางระบบเครือข่าย
                                                           

สาขาวิชาบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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อินเตอร์เน็ตกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ทางตรงกับแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษา
ต่อระดับปริญญาผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสามารถในการพยากรณ์ได้
ระดับดีและเป็นที่ยอมรับได้คิดเป็นร้อยละ 87.20 (R2= 0.872) 
 

ค าส าคัญ:กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด, แรงจูงใจ, การศึกษาระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the study were (1) to study the priority of the strategy to 
promote motivating the decision to further study for degree on the internet system, 
(2) to study factors relations strategy to promote motivating the decision to further 
study for degree on the internet system; (3) to study of the strategy to promote 
motivating the decision to further study for degree on the internet system. 
 This Research is a mixed research, as divided into 2 parts namely; the 1st 
Part was a quantitative research, the sample groups of which were 400 students 
studying for degree on the internet system;the 2nd part was a qualitative research, 
the sample groups of which were 5 representatives in the work units in study for 
degree on the internet system.The data were analyzed by using software package. 
Frequency distribution, percentage, arithmetic mean, standard deviation, 
confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling analysis (SEM) 
were statistical techniques used. 
 The findings revealed that of the structure equation model showed that 
gender, age, education, marital status, education, income, domicile, career, 
grade,sources of funds for education, the class is studying ,subject studying has a 
direct influence with the strategic marketing mix. It also had a relationship with the 
direct and indirect to study toward a degree via the Internet. Factors affecting the 
decision had direct influence with the strategic marketing mix. It also has an indirect 
relationship with the motivation to study toward a degree via the Internet. Strategic 
Marketing Mix had direct influence with the motivation to study for a degree via the 
Internet .The structural equation model was designed properly with the ability to 
predict strategic of motivating the decision to further study for degree on the 
internet system in Thailand at the acceptable level of 87.20 percent (R2= 0.872). 
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Keywords: Marketing Mix, Motivating,Study for Degree on the Internet System 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันโลกได้พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือเรียกว่ายุคศตวรรษที่  21 
เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่มีการแลกเปลี่ยนและติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วมีการน าเอาระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ล ้าสมัยมีความสลับซับซ้อนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันมากขึ้นเช่นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์การน าเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ มีความ
ทันสมัยมาใช้ในการตรวจรักษาโรคเช่นเครื่องยิงเลเซอร์สลายนิ่วในท่อไตกรวยไตโดยไม่ต้องผ่าตัดสิ่ง
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตเพ่ิมคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน
เป็นอย่างมากแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากองค์ความรู้และการเรี ยนรู้ (ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ, 2555:56)  การศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นยุคสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่เปิดกว้างมีหลากหลายรูปแบบให้สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วมีการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของไทยเพ่ือให้ก้าวทันโลก
ยุคใหม่ท่ีไร้ขอบเขตการศึกษาจึงนับว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา การศึกษาจึง
ได้กลายมาเป็นสิ่งส าคัญท่ีเข้ามามีบทบาทในการที่จะท าให้ชีวิตมนุษย์มีมูลค่าเพ่ิมและกลายเป็นคนที่
มีคุณภาพของสังคมน าความเจริญมาสู่ประเทศชาติได้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)จากแนวโน้มยุคสังคมและเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้
และเทคโนโลยีผู้คนกระตือรือร้นในการหาความรู้ให้กับตนเองอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าจะท า
ให้คนในสังคมจ านวนไม่น้อยต่างคิดว่าการไม่มีความรู้หรือความรู้แค่ปริญญาตรีคงไม่เพียงพอส าหรับ
การท างานให้เติบโตและก้าวหน้าได้ท าให้การศึกษาหลังปริญญาตรีหรือที่เรียกกันว่าระดับปริญญา
ซึ่งส่วนใหญ่คือปริญญาโทและปริญญาเอก มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก สถาบันการศึกษาต่างๆพา
กันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและเอกเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากมายทั้งนี้
แรงจูงใจหนึ่งที่ท าให้คนต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนั้นจะมีเรื่องของแรงจูงใจทางสังคม คือ 
ความต้องการมีเกียรติ ชื่อเสียง (จิรวัฒน์ เติมขจรกิจและคณะ, 2556:11-15) และเป็นที่ยอมรับกับ
แรงจูงใจทางหน้าที่การงาน คือ ต้องการน าความรู้มาพัฒนาตนเองและยังได้วุฒิการศึกษาเพ่ือน าไป
อัพเงินเดือนรวมถึงความก้าวหน้าของต าแหน่งในหน้าที่การงานด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าให้การเรียนการสอนระดับปริญญาในยุคปัจจุบันไม่ได้จ ากัดอยู่แค่
ภายในห้องเรียนโดยใช้สื่อกระดานด าเท่านั้นแต่โลกแห่งการเรียนรู้ได้ก้าวหน้าไปตามการพัฒนาของ
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินการจัดการศึกษาบนเว็บ (web-based instruction หรือ WBI) เป็นวิธีการ
สอนที่ได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็วในระดับอุดมศึกษาทุกระดับ WBI มีศักยภาพมากใน
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ซึ่ง (Windschitl, 1998 :150-158) กล่าวว่า
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก (World Wide Web หรือ WWW) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
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มากมายให้อาจารย์และนักศึกษาเช่นท าให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองเพ่ิมทักษะการเขียน
ในการติดต่อสื่อสารพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาส าคัญส่งเสริมให้มีการคิดวิเคราะห์ในเรื่องส าคัญ 
 อย่างไรก็ตาม  ด้วยตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจึงไม่เพียงพอเสียแล้วส าหรับในยุคปัจจุบันนี้คน
ส่วนใหญ่จึงได้ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น (มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 2556:11) 
ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงประเทศไทยที่มีการแข่งขัน
ด้านการศึกษาที่รุนแรงขึ้นความคาดหวังของสังคมและตลาดแรงงานต่อการอุดมศึกษาประกอบกับ
การเปลี่ยนสถานะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555:56) ส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องพ่ึงพาตัวเองเพ่ิมขึ้นเป็นเหตุให้สถาบันการศึกษามีแนวโน้มในการ พัฒนาไปสู่
การด าเนินกิจการเชิงพาณิชย์มากขึ้นที่ต้องหารายได้เลี้ยงตัวเองดังจะเห็นได้จากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยหลายแห่งในปัจจุบันต่างหาช่องทางที่จะท ารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ
เช่นการจัดท าการโฆษณาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ควา ม
หลากหลายของสาขาวิชาและคณะต่างๆที่มีให้เลือกการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าสู่ระบบการเรียนการ
สอนมากขึ้นเน้นคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยคุณภาพคุณวุฒิชื่อเสียงของ
สถาบันและตัวคณาจารย์ผู้สอนการเอาใจใส่ของอาจารย์ต่อนักศึกษารวมกระทั่งการจัด
สภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในสถานศึกษาการเดินทางที่สะดวกสบายการเปิดมหาวิทยาลัยหลาย
วิทยาเขตและรวมถึงการเปิดหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
สาขาต่างๆมากข้ึน สร้างจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ส าหรับการเรียนรู้การจัดผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตกระจายสู่ท้องถิ่น เพ่ิมเติมเพ่ือให้ครบวงจรซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการเลือกศึกษาต่อ
ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาลดระยะเวลาของการตัดสินใจเลือกสถาบันในการศึกษาต่อสั้นลงด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญา
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นคุณลักษณะภายในของนักศึกษา ปัจจัย
แวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยโดยวิเคราะห์หาแนวทางในการวาง
แผนการบริหารจัดการการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมี
ความสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงของยุค
สมัยปัจจุบันอันจะน าไปสู่การพัฒนาการคุณภาพการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับสู่สากล 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเลือก
ศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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 2.3 เพ่ือศึกษารูปแบบกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญา
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 3.1 องค์ประกอบของตัวแปรเพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในเรื่องรูปแบบกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแปรเหตุ  (cause 
variable) ตัวแปรส่งผ่าน (transfer variable) และตัวแปรผล (effect variable) ดังนี้  
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 1) แปรอิสระ(cause variable) มี 2 ตัวแปรได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาและ
ปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจโดยแต่ละตัวแปรยังประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ดังต่อไปนี้ 

1.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาประกอบด้วย 11 ตัวแปรสังเกตได้แก่เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ อาชีพ ภูมิล าเนา ผลการเรียนเฉลี่ย แหล่งเงินในการศึกษาต่อ 
และคณะ/สาขาวิชาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

1.2  ปัจจัยแวดล้อมที่ผลต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้แก่ ด้าน
ครอบครัว ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม    
 2) ตัวแปรแฝง(transfer variable) มี 1 ตัวแปรได้แก่กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
โดยตัวแปรยังประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ดังต่อไปนี้ 
 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 7 ตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ด้านราคากลยุทธ์ด้านสถานที่ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด  กลยุทธ์ด้าน
บุคลากร กลยุทธ์ด้านกระบวนการบริการและกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 3) ตัวแปรตาม (effect variable) มี 1 ตัวแปรได้แก่แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริญญาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย โดยประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ดังต่อไปนี้ 
 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 
ประกอบด้วย 5 ตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ ด้านหน้าที่การงาน  ด้านเหตุผลส่วนตัว  ด้านอิทธิพลจาก
การชักจูงจากบุคคลและสื่อ ด้านความทันสมัยและเป็นสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของสังคม 
 3.2 สมมติฐาน 
 1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษากับกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด 
 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษากับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 
 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกับกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด 
 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกับแรงจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 
 5) ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดกับแรงจูงใจในการเลือกศึกษา
ต่อระดับปริญญาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 
 3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา พิจารณาถึงปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่าน
ระบบอินเตอร์ในประเทศไทย 
 3.4 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่       
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 1) นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สถานศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดท าการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวน 8,103 คนโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย
นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวน 400 คน    
              2) ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการจัดการ
การเรียนการสอน ระดับปริญญาผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถาบันการศึกษา 
  

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แหล่งข้อมูลในการศึกษาได้แก่
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งมี
รายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาผ่านทาง
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดท าการเรียนการสอนผ่าน
อินเตอร์เน็ตซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวน 8,103 คนและกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างตามเทคนิคการใช้สถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling : SEM) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดขนาดตัวอย่างเป็นจ านวน 20 
เท่า ของจ านวนตัวแปรที่ใช้ส าหรับการก าหนดตัวอย่างในโปรแกรม AMOS(Diammantopoulos & 
Siguaw.,2000 : ไม่มีเลขหน้า) ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 16  ตัวแปร และก าหนดระดับความ
เชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 95 โดยอนุญาตให้เกิดความผิดพลาดได้ไม่เกินร้อยละ 5 จึงมีกลุ่มขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ 400 ตัวอย่าง     
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณ สร้างข้ึนตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งผ่านการพัฒนาเครื่องมือในการ
วิจัย พร้อมทั้งด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยวิธีการ Item-Objective Congruency 
Index (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ทั้งนี้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของมาตรวัดโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ของทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.7 ทั้งสิ้น จึงถือได้ว่า 
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ  
 3. สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequencies) ค่าร้อย (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส่วนสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) วิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปร(Path analysis) ประมวลผลโดยใช้ Z-test เพ่ือ
พิสูจน์สมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์เพ่ือ
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วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) จากนั้นท าการทดสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 4. การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) คือ เป็นการสัมภาษณ์บุคคลหรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 5 คน  
 

5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยและการประมวลผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพิจารณา
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Model Analysis: SEM) ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยดังแสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 24-34 ปี มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีสถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,001-30,000 บาทมีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีภูมิล าเนาภาคกลาง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 มีแหล่งเงินทุนส่วนตัวใน
การศึกษาต่อก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ 
 2. กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อให้ความส าคัญกับระดับความคิดเห็นในเรื่องปัจจัย
แวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจด้านสังคม มากที่สุด  
 3. กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มากที่สุด 
 4. กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อเรื่องแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้านเหตุผลส่วนตัว (reason) มากที่สุด 
 5. การทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพการสมรส 
ระดับการศึกษารายได้ต่อเดือน อาชีพ ภูมิล าเนา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม แหล่งเงินทุนในการศึกษา 
ระดับท่ีก าลังศึกษาในระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สาขาวิชาที่ก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์ทางตรงกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
และยังมีความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมกับแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านทาง
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์ทางตรงกับกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด และยังมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริญญาผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
ทางตรงกับแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่ง
แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็นที่ยอมรับได้ 
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ภาพที่ 2  ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
 
6. อภิปรายผล  
  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน อาชีพ ภูมิล าเนา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม แหล่ง
เงินทุนในการศึกษา ระดับที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สาขาวิชา
ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์ทางตรงกับกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาด  
  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สภาพการสมรส ระดับการศึกษารายได้ต่อเดือน อาชีพ ภูมิล าเนา ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม แหล่งเงินทุนในการศึกษา ระดับที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต สาขาวิชาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์
ทางตรงและทางอ้อมกับแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  
  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจ มี
ความสัมพันธ์ทางตรงกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
มีความสัมพันธ์ทางตรงเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 
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  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจ มี
ความสัมพันธ์ทางอ้อมกับแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยผ่านกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจ มี
ความสัมพันธ์ทางตรงเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 
  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
ทางตรงกับแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยกล
ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ทางตรงเป็นความสัมพันธ์ทางบวก  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่ส าคัญอันเป็นเป้าหมายหลักของ
มหาวิทยาลัยที่เปิดท าการเรียนการสอนในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย คือ  กลุ่ม
นักศึกษาที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 24-34 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มีสถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,001-30,000 บาทมีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีภูมิล าเนาภาคกลาง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 มีแหล่งเงินทุนส่วนตัวใน
การศึกษาต่อก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มดังกล่าวจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการประยุกต์ใช้การบูรณาการกลยุทธ์การตลาดอย่างเหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษาหรือ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจ โดยอาจจะเพ่ิมสาขาวิชาที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุที่เป็นวัยท างาน มีการผ่อนช าระค่าเล่าเรียนที่หลากหลาย เช่น ผ่อน
ช าระ 0% ผ่อนบัตรเครดิต จัดท าสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่เหมาะส าหรับ ผู้บริหารหรือผู้ที่น าไปใช้ใน
การท างานหรือต่อยอดในการท างานแบบบูรณาการ จัดให้มีแหล่งเงินทุนส าหรับการศึกษา ทั้งแหล่ง
เงินทุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ครอบคลุม มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาให้ครอบคลุม
ทุกระดับการศึกษา  
  2) ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาด้าน พบว่า ด้านที่เห็นในระดับมาก ได้แก่ ด้านสังคม รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านที่เห็นด้วยในระดับปานกลาง ได้แก่ด้านครอบครัว กลุ่มดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
ประยุกต์ปัจจัยดังกล่าวในการจัดการระบบการเรียนทางไกลอยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่กับบ้านก็สามารถเรียน
ได้ ท าให้นักศึกษาสามารถจัดเวลาอยู่กับครอบครัวสามารถจัดเวลาการเรียนได้อย่างเหมาะสมลด
ปัจจัยต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น นักศึกษาได้ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับครอบครัว ช่วยลดภาระแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัวและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลการศึกษาของนักศึกษาได้โดยตรงเช่น การลดการใช้
จ่ายการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายการเรียน เป็นต้นและส่งเสริมให้ครอบครัวมีความส าคัญใน
การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนในระบบออนไลน์ด้านเศรษฐกิจท าการจัดระบบค่าใช้จ่าย
ในการเรียนการสอนที่ชัดเจน สามารถผ่อนช าระเป็นรายเดือน สามารถวางแผนเร่ืองค่าใช้จ่ายได้ 
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สามารถช าระเงินค่าเทอม ขั้นต่ าได้ ช่วยประหยัดค่าเดินทางในการเดินทางแค่มีอินเตอร์เน็ตก็
สามารถเรียนได้และการใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ 
  3) กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากเมื่อ
พิจารณาด้าน พบว่า ด้านที่ เห็นในระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา รองลงมา คือด้านสถานที่ 
(Place)ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical)และด้านบุคลากร 
(People) ตามล าดับ และด้านที่เห็นด้วยในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)และด้านกระบวนการบริการ(Process)กลุ่มดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
ประยุกต์ปัจจัยกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ในการจัดการเรียนการ เช่น มีหลักสูตรในการ
เลือกเรียนหลากหลาย ภายใต้การรับรองของสกอ . หลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดงานมี
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งเป็นหลักสูตร สาขาการจัดการ สาขาบริหาร
การศึกษา ตอบโจทย์ ด้านตลาดแรงงาน มีงานท าแน่นอนมีหลักสูตรและ Product เป็นที่ต้องการ 
และมีความโดดเด่น เช่น การจัดการโลจิสติกส์ ชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อม บริหารสาธารณสุข เป็นต้นมี
หลักสูตร และสาขาวิชา ที่ตรงความต้องการของผู้เรียนมีหลักสูตรได้รับการรับรอง โดย กพ. และ
สกอ.มีหลักสูตรรับรอง นักศึกษาไม่มีเวลามาเรียนและสนใจเรียนการมีศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่าปริญญาใน
ระบบปกติการมีค่าเรียนถูกกว่า หลักสูตรปกติ มีค่าเรียนชัดเจน การเน้นจุดประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ดังนี้ เช่น ไม่ต้องเสียค่าเดินทางค่าใช้จ่ายถูกกว่าการศึกษาในห้องเรียน การมีทุนการศึกษา การมี
การผ่อนช าระ การสามารถช าระผ่านบัตรเครดิตและสามารถผ่อนช าระผ่านบัตรเครดิตได้ 0% การที่
จะช่วยให้นักศึกษาลดค่าใช้จ่ายเมื่อตัดสินใจมาเรียนในระบบค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร ถูกกว่าระบบ
การศึกษาปกติและประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในการเดินทางและเอกสารประกอบการเรียนการเรียนที่
ไหนก็ได้ การเรียนซ้ าได้ตลอดเวลา การจัดการส่งให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยี มาใช้ร่วมการเรียนได้เลย สะดวกสบายต่อการเรียนความสะดวกสบายในการเดินทาง
ความสะดวกสบายในการสอบ ความสะดวกสบายในการเลือกศูนย์เรียนได้ง่าย Anywhere 
Anytime ในระบบการเรียนสามารถเรียนผ่านระบบมือถือได้ทุกระบบมีการ PR ตลอดเวลา การจัด
ให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมทั่วประเทศการอ านวยความสะดวกสมัครที่ไหนก็ได้คุณภาพ
เหมือนกันการส่งเสริมและมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โชว์จุดเด่นเพ่ือเป็นการช่วยตัดสินใจมา
เรียนการสร้างแรงกระตุ้นส าคัญ ที่ช่วยท าให้นักศึกษาตัดสินใจมาเรียนเพ่ิมขึ้น เช่น มีระบบการ
ติดตามนักศึกษามีศูนย์ประชาสัมพันธ์ ผ่านอาจารย์แนะน ามีระบบการผ่อนจ่ายมีระบบทุนการศึกษา
สามารถจ่ายค่าเทอมผ่านบัตรเครดิตอาจารย์มีคุณวุฒิที่ ก .พ. รับรอง ตรงสาขาที่เปิดการเรียนการ
สอน การมีบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่สนับสนุนการเรียน มีคุณภาพ และดูแลนักศึกษาอย่าง ครอบคลุม
ตั้งแต่ต้น จนส าเร็จการศึกษาการมีผู้อ านวยการหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนต้องเป็นที่ยอมรับ ในแต่
ละสาขาวิชาการจัดการบุคลากร มีเพียงพอต่อความต้องการและบุคลากร มีการประเมินความรู้
ความสามารถจาก สกอ .การจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ และเนื้อหา ที่อาจารย์น ามาสอน 
ครอบคลุม กับวัตถุประสงค์การสอน ในแต่ละสาขาวิชา และอาจารย์ทุกท่าน ผ่านการอบรม การ
สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการมีระบบเจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่ปรึกษา ในการติดตาม



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560116
 

นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอการมีบุคลากรช่วยตอบค าถาม และปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบ
การเรียนการสอนการมีระบบการติวนักศึกษาก่อนเริ่มเรียนต้องมีการอบรมการเรียนการสอน ผ่าน
ระบบก่อนการเรียนจริงการมีลงทะเบียน และแผนการเรียนชัดเจน และระบบมีการลงทะเบียนให้
นักศึกษาเอง นักศึกษาเพียงช าระเงินค่าบริการ การมีทีมงานดูแลทุกกระบวนการสามารถ
ติดต่อสื่อสาร ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา ผ่านระบบ มีการใช้ App หรือ Web board เข้ามา
ช่วยในการรองรับการศึกษา ทั้งก่อน และขณะเรียนการมีระบบรองรับการติดตาม การน าเสนอ มี
ความพร้อมทันสมัย รองรับปัญหาอันอาจจะเกิดจากการใช้งานได้การมีการปฐมนิเทศ ทุกเดือน มี
การประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ ในทุกๆ ศูนย์การเรียนรู้ การมีความทันสมัยเป็นอันดับ 1       
ของประเทศ และมีระบบเป็นมาตรฐานสากล  การมีระบบสารสนเทศนิสิตการมีระบบที่สามารถ
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและสามารถเช็คเกรดได้ตลอดเวลา การมีระบบ tracking ระบบพิมพ์
ใบช าระเงิน พิมพ์ Transcript สามารถท าได้ผ่านระบบได้ตลอดเวลาอีกทั้งมหาวิทยาลัยมีการน าใช้ 
Device ต่างๆ ในระบบ IT ที่ทันสมัยมาใช้รองรับในทุกระบบการท างาน เพ่ือให้นักศึกษารู้สึกว่า 
สามารถปฏิสัมพันธ์ ได้เสมือนจริง กับห้องเรียนปฏิบัติ การน า YouTube, Facebook, Line มาใช้
เป็นองค์ประกอบทางกายภาพในการจัดการเรียนการสอน เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย มีความ
สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน ทุกอย่างสามารถค้นหาได้จากจุดเดียว 
  4) ส่วนแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากเมื่อพิจารณาด้าน พบว่า ด้านที่เห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านเหตุผลส่วนตัว (reason) รองลงมา คือ  ด้านหน้าที่การงาน (work) ความทันสมัยและเป็น
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของสังคม  (modern) และอิทธิพลจากการชักจูงจากบุคคลและสื่อ 
(Active) ตามล าดับ กลุ่มดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการประยุกต์ โดยก าหนดให้มีศูนย์รับ
สมัครที่เอ้ือต่อ กลุ่มที่มีงานท ามีผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ มาสมัครเรียนและยอมรับ เพ่ือน าความรู้
น าไปใช้พัฒนาองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของกลุ่มนักศึกษา ทั้งในกลุ่ม
ท างานแล้ว หรือกลุ่มที่ยังไม่มีงานท า สามารถน าความรู้ ความสามารถไปใช้เป็นใบเบิกทางในการ
ท างาน สามารถน าวุฒิการศึกษาไปต่อยอดและเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานสามารถน าไป
สอบแข่งขันกับสถาบันอ่ืนได้สามารถท าการเรียนที่ไหนก็ได้ สามารถแบ่งเวลาท าภารกิจของตัวเองได้
อย่างชัดเจน สามารถมามหาวิทยาลัยได้เฉพาะวันที่มาสอบ สามารถเลือกเรียนได้ ศูนย์การเรียนใกล้
บ้านได้ความสะดวกสบาย ในการเรียนตอบสนองวัตถุประสงค์ส่วนตัวตอบสนองกลุ่มไม่มีเวลาเรียน
มีศูนย์รับสมัครทั่วประเทศ.มีสื่อผ่านเว็บไซต์และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เป็นทางเลือกในการตัดสินใจมา
เรียนบัณฑิตที่จบไปแล้วมีทั้งนักการเมือง ดาราและผู้น าในองค์กรต่างๆ  ได้มีส่วนแนะน า ชักชวนคน
อ่ืนๆ มาเรียนสิ่งที่น าเสนอ สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาสามารถสร้างความชัดเจน
ให้แก่นักศึกษาช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเลือกเรียน และบริหารการเรียนได้การเพ่ิมความเร็วของการ
ปฏิสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วสามารถบริโภคสื่อได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นย าการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีความทันสมัย เป็นที
ต้องการของหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาส่วนใหญ่ เรียนเพ่ือน าไปปรับวิทยาฐานะการจัดระบบ
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รองรับการเรียนผ่านระบบต่างๆ เช่น Tablet, Ipad, Computer และอ่ืนๆ มีการปรับปรุง
ตลอดเวลา เพ่ือรองรับการเรียนระยะไกล การจัดปรับระบบการเรียนการสอนให้ Smart มากขึ้น  
การมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนา Device ใหม่ที่สามารถรองรับการมีอุปกรณ์ต้องมีความ
ทันสมัยการมีอุปกรณ์ ให้เช่า หรือแจกให้นักศึกษา ใช้ได้และการเป็นหลักสูตรที่มีความต้องการและ
ขาดแคลน เช่นหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรการบริการการชีวอนามัย เป็นต้น และการ
จัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นความทันสมัยและสามารถให้ความรู้สึกเสมือนจริงกับการเรียนใน
ห้องเรียนจริง และสามารถโต้ตอบการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนได้ 
 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
  1) ควรขยายขอบเขตการศึกษาในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เช่น             
กลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมในทุกมหาวิทยาลัย และแหล่งอ่ืนๆ  เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของกลุ่ม
ตัวอย่างและทราบถึงรูปแบบกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยในมุมที่เปิดกว้างมากขึ้น 
  2) ควรศึกษาพฤติกรรมการศึกษาในระดับต่างๆ โดยขยายพ้ืนที่การศึกษาในการศึกษาให้
ครอบคลุมไปยังระดับการศึกษาต่างๆนอกเหนือจากการศึกษาในระดับปริญญาเพ่ือให้การศึกษา
ครอบคลุมความคิดเห็นในมุมมองของผู้เรียนและน าไปพัฒนาโมเดลให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียนและหน่วยงานที่จัดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
ต่อไป 
  3) ควรท าการศึกษาพฤติกรรมการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตแบบอ่ืนๆ เช่น 
Group Study ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียน กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และอ่ืนๆ  
  4) ควรศึกษาการสร้างรูปแบบกลยุทธ์และตราสินค้าด้านการศึกษา ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเนื่องจากสินค้า
ในกลุ่มการศึกษาอาจมีวิธีการสร้างตราสินค้าที่แตกต่างกัน 
  5) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือ
ท าให้ทราบถึงปัจจัยเชิงลึกและค้นหาปัจจัยแฝงที่ผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญ
ต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  6) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย เพ่ือท าให้ทราบถึงปัจจัยคุณภาพ
และปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย ต้องการและน ามาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศ
ไทย 
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THE DEVELOPMENT MODEL USING ORGANIZATIONAL CULTURE FOR 
ENHANCEMENT EDUCATION MANAGEMENT QUALITY OF SMALL PRIMARY 

SCHOOL IN MIDDLE ISAN 
 

Nid  Bai-iam  Natthaphng  Phudlar Kosit  Paengsoi 

 

บทคัดย่อ 
 แนวคิดของรูปแบบการพัฒนาโดยใช้วัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการการศึกษาการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาโดยใช้วัฒนธรรมองค์กร
ให้มีคุณภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคอีสาน
ภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย 9 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แบบสอบถามถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่าในอดีตความเป็นมาการใช้วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนเครือข่ายประถมศึกษาขนาดเล็กในภาค
อีสานตอนกลาง  การก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและการ
รวมเป็นโรงเรียนเครือข่ายประถมศึกษาขนาดเล็ก  เกิดจากนโยบายการด าเนินงานรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก  (พ.ศ.  2554)  เพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.  2552 -2561)  
และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พ.ศ.  2555)  เพ่ือแก้ปัญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีคุณภาพด้วยการให้โรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนรวมกับโรงเรียนใหญ่หรือโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง 
สภาพปัจจุบัน  ปัญหาการใช้วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนเครือข่ายประถมศึกษาขนาดเล็กในภาค
อีสานตอนกลาง  พบว่า  การบริหารเน้นการใช้ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการบริหารจัดการศึกษา
ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  การพัฒนารูปแบบการใช้วัฒนธรรมองค์กร  เพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคอีสานตอนกลาง  
ใน  9  รูปแบบ  ได้แก่  รูปแบบเกษมสุขหนองแก่ง  รูปแบบสระคูโมเดล  รูปแบบสหวิทย์  รูปแบบ
สองดี  รูปแบบสามเกลอโมเดล  รูปแบบจตุรมิตร  1  รูปแบบจตุรมิตร  2  รูปแบบวังเก่าโมเดลและ
รูปแบบโนนโพนปอ  การพัฒนารูปแบบการใช้วัฒนธรรมองค์กรไปใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรโรงเรียน  
นับเป็นการน าวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้บริหารองค์กรต้องน าไปใช้การ
บริหารจัดการในโรงเรียนเครือข่ายประถมศึกษาขนาดเล็กไปสู่ทิศทางที่ต้องการบนฐานของ
วัฒนธรรมองค์กร  เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายประถมศึกษาขนาดเล็กใน
ภาคอีสานตอนกลาง 
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ค ำส ำคัญ : รูปแบบการพัฒนา; วัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคอีสาน
ตอนกลาง; คุณภาพการจัดการการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

ABSTRACT 
 The concept of development model using organizational culture for 
enhancement education management. This research is aimed at study 
development model using organizational culture for enhancement education 
management quality of small primary school in middle isan.  The research sample 
consisted of 9 schools in Northeast Thailand. The questionnaire was used to collect 
the data that were the descriptive analysis. The research findings indicated that the 
Historically , The small primary school first established in the pavilion at a temple 
and operated as small primary school network in 2011 policy to support the 
education reform in (2009-2018) and manage small school in 2012  in order to 
solve the problems of small school administration and merge with larger or nearby 
school. Currently, the problem of organization cultural of small primary school 
network in Middle Isan found that the administration is focused on resource 
management factors studied together effectively and maximize the benefits. The 
development model of organization cultural for quality enhancement of education 
in small primary school network in middle Isan in 9 model including 
Kasemsooknongkaeng model, Sraku model , Sahawit model, Songdee model , 
Samklua model ,  Chaturamit model1 ,  Chaturamit model 2 ,  Wangkhao Model 
and Non Phon Po model. to use the development model of organization culture 
was one of the change management model that school administrators should 
apply for small primary school network direction base on organization culture for 
enhancement education management in small primary school network in middle 
Isan. 
 

Keywords: The Development Model ; Organizational Culture ; Small Primary School 
  in Middle Isan ; Enhancement Education Management Quality 
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1. Introduction 
 The current globalization and advances in information technology cause 
rapid changes in the society. Economy and politics impact of change and cultural 
links to all regions worldwide. It is essential that each country must learn to adapt 
to the changes that occur over time and are prepared to face the challenges of the 
current world. The quality of people is an important factor to be faced with this 
change. Since most people have not developed to be ready to adapt to changes in 
the social world. In addition, Marsh & Lee (2014) stated that the quality assurance 
was designed to improve the educational effectiveness. These are the purposes of 
educational development and public accountability by means of inspections and 
self-development by schools. Apart from this, educational quality assurance is 
clearly determined as the purposes and directions of development that encourage 
every stakeholder to participate in decision processes based on quality data. As a 
result, there are specifying systems and quality control methods for both process 
and outcome so that schools can be learning organizations which are continuously 
proactively planning (Peter, 2000). The current quality of education. Have education 
system is very important to the development of the standard and quality of 
education at all levels and in all its forms in accordance with the changing 
economy and society. By providing a national education plan. Federal law to 
improve education Providing quality teachers and education personnel to advance 
abreast of changes in society. The ideas of educational quality england was the first 
country to bring educational quality assurance into schools in 1988. After that, the 
standard of BS 5750 or ISO 9000 was used to specify educational standards in 1992. 
The specification of the BS 5750 or the ISO 9000 leads to practical guidelines for 
schools in order to assure the educational quality. In this period, the educational 
quality assurance spread out to other countries. 
 The organizational culture it is one of the practices of organizations that 
have developed an organization other than the rule. Existing regulations corporate 
culture reflects the strategic planning process of the organization. As a result, affect 
the corporate culture so that organizations that want to develop or adapt quickly. 
Therefore need a culture determines the direction of the organization rather than 
to the law. Organizational culture Therefore it is extremely important to the 
organization. It makes practices in corporate adoption. Expressive behavior of 
members of the organization. The corporate culture Thereby influencing the 
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performance of the organization and an organization with a strong culture can be 
developed quickly and progress than organizations with weak cultures. (The Office 
of the Basic Education Commission, 2013) 
 From the above problems the development network must be consistent 
with the goals of the school network. At the same time need to create a corporate 
culture that has an atmosphere conducive to work. Because of these problems, 
studies of factors influencing the internal quality assurance operational 
effectiveness of the small sized primary schools help to identify guidelines or 
approaches for development of internal educational quality assurance. As a result, 
this study aimed to develop and examine the goodness of fit of the model of 
factors influencing internal quality assurance operational effectiveness of the small 
sized primary school in northeast Thailand.  
 

2. Method 
Subjects in Research 
 The research method purposive selection of the population in the study 
area consists of three provinces in northeast area office of the director of 
elementary school administrators’ supervisors of basic school teachers, students, 
parents, student’s headman prime local administrative bodies. Agencies involved in 
the community and the public areas were divided into three groups: those who 
know and practice the information included 9 small sized primary schools. The 
quality of education the population and sample consisted of 45 Informants, 81 
casual Informants and 54 General Informants.   
 

Measures 
 The instrument used to collect data basic survey, observation, Interview 
guide and focused group discussions. The data triangulation with investigator 
triangulation theory triangulation methodological triangulation. These constitute the 
strong evidence showing high content validity and reliability of the research 
instrument. 
   

Statistical analysis 
 The development model using organizational culture for enhancement 
education management quality of small primary school in middle isan. The data 
were screened for completion and correction before analysis by descriptive analysis 
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3. Results 
 The research method used was qualitative research. The data were 
collected using documentary studies and fieldwork, a basic survey, observation, 
interviews, focused – group discussions. The development model using 
organizational culture for enhancement education management quality of small 
primary school in middle isan of Historically , The small primary school first 
established in the pavilion at a temple and operated as small primary school 
network in 2011 policy to support the education reform in (2009-2018) and manage 
small school in 2012 in order to solve the problems of small school administration 
and merge with larger or nearby school. Currently, the problem of organization 
cultural of small primary school network in Middle Isan found that the 
administration is focused on resource management factors studied together 
effectively and maximize the benefits. School network administration and 
personnel assignment is not clear, Budget shortfall not enough to develop the 
quality of education. Lack of equipment media to support the student learning that 
is suited to integration with education via satellite, Lack of teachers in several 
majors. Lack of funding for extracurricular activities. The development model of 
organization cultural for quality enhancement of education in small primary school 
network in middle Isan in 9 model including Kasemsooknongkaeng model, Sraku 
model , Sahawit model, Songdee model , Samklua model,  Chaturamit model1,  
Chaturamit model 2,  Wangkhao Model and Non Phon Po model . From the four 
aspects. 
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  1) The personnel management which had a clear Structure , 
decentralization and delegation of duties to the staff. A sense of unity with the 
power of team work. Funding support to develop advanced education Technology 
for the development of the school network. 
         2) Management requires vision and leadership changes. Commilted 
cooperation of all parties involved as policy of school network development 
targets. Learning Management that focus on the combination of the classroom 
between age group, well-maintenance of the facilities and good environment and 
the creativity of the classroom must be provided. Teachers making the lesson plans 
that based on student-centered and provide some extracurricular activities for 
students and according how effectively students can learn. 
  3) Environment  School and classroom environment should be well-
maintenance. It is important and especially the environment of school and 
classroom that is according to the current trends of school today so that the 
teacher and student could perform their tasks well accordingly.   
  4) Participation  Administrators and teacher must be sincere, 
commitment, trust and believe in the practice and involved in the management. 
Faith and want to contribute to the development of the school network. 

Kasemsookno
ngkaeng 

model 

Sraku model  

Sahawit model 

Songdee 
model  

Samklua 
model 

Chaturamit 
model1 

Non Phon Po 
model  

Chaturamit 
model 2 

Wangkhao 
Model  

small primary school 
network in middle Isan 

in 9 model 
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4. Discussion and Conclusion 
 The development model using organizational culture for enhancement 
education management quality of small primary school in middle isan. Small 
primary schools are located in small communities.  
  - The founded a school of cultural cooperation of the community who 
wish to have their child's school education. Residence hall or town hall is home to 
a place of education. There is a culture of cooperation between home, temple and 
school. (Goddard, R., Sweetland, S. & Hoy, W. 2000) The personnel management 
which had a clear structure , decentralization and delegation of duties to the staff. 
A sense of unity with the power of team work. Funding support to develop 
advanced education Technology for the development of the school network. 
(Chimpaleesawan, A. 2009) 
  - Learning Management that focus on the combination of the classroom 
between age group, well-maintenance of the facilities and good environment and 
the creativity of the classroom must be provided. Teachers making the lesson plans 
that based on student-centered and provide some extracurricular activities for 
students and according how effectively students can learn. 
  - The development model of organization cultural for quality 
enhancement of education in small primary school network in middle Isan in 9 
model including Kasemsooknongkaeng model, Sraku model , Sahawit model, 
Songdee model , Samklua model ,  Chaturamit model1 ,  Chaturamit model 2 ,  
Wangkhao Model and Non Phon Po model . From the four aspects. should apply 
for small primary school network direction base on organization culture for 
enhancement education management in small primary school network in middle 
Isan. The result is consistent with Subsatian (2003) who found that the causal 
model of the effectiveness of the internal quality assurance in basic education 
institutions was valid and fit to the empirical data. Suchiram (2012) indicated that 
the model of effectiveness of the internal quality assurance in basic education 
institutions was valid and fit to the empirical data as well. These empirical findings 
may confirm the concept in the development operational effectiveness of the 
small sized primary schools. (Hakeem, M. A. & Thanikachalam, V. (2014) 
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แนวการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  
เพ่ือรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน 

METHODS OF DEVELOPING CHIANG MAI 'S TOURISM INDUSTRY  
WORKERS' CAPACITY FOR ASEAN INTEGRATION 

 

ปณิษฐา  ตาค า กันยาวีร์  เมฆีวราพันธุ์ จิรพล  จิยะจันทน์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) พ่ือศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ 
การพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจน าเที่ยว การพัฒนาจากภาครัฐ ประสิทธิผลขององค์การธุรกิจ
น าเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ (2) เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ 
การพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจน าเที่ยว การพัฒนาจากภาครัฐ และประสิทธิผลขององค์การ
ธุรกิจน าเที่ยว (3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ในจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน  
 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา คือ สมรรถนะ การพัฒนาศักยภาพ        
การพัฒนาจากภาครัฐ และประสิทธิผลขององค์กร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 320 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป     ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์รายละเอียด
ทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรแทรก    ตัวแปรตาม ที่มีความสัมพันธ์ตามข้อสมมติฐานของการวิจัย โดยการ
วิเคราะห์ Path analysis สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson correlation) Exploratory 
Factor Analysis  
  ผลการวิจัยพบว่า  
 1) องค์ประกอบสมรรถนะผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจน า
เที่ยว การพัฒนาจากภาครัฐ และประสิทธิผลขององค์กร พบว่า ด้านความคิดสร้างสรรค์ คือ การมี
สมาธิในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจน าเที่ยวได้ รองลองมาคือด้านการตลาด ที่เน้น
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นหลัก ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว คือการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มีมาตรฐาน 
และด้านทรัพยากรทางการบริหาร เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ในการให้บริการต้องมีมาตรฐาน 

                                                   
  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น,  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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 2) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจน าเที่ยว การพัฒนาจากภาครัฐ และประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจน าเที่ยว พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ
รองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน พบว่ามี 1 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สมรรถนะ 2) การ
พัฒนาศักยภาพ 3) การพัฒนาจากภาครัฐ 4) ประสิทธิผลขององค์กร 
 

ค าส าคัญ :  การพัฒนา, สมรรถนะของผู้ประกอบการ ธุรกิจน าเที่ยว 
 
 
 

ABSTRACT 
 

  Objectives of this research were 1. To studying business operators’ 
competency cluster, tourism business efficiency development, development from 
government, and Chiang Mai’s tourism business capability, 2. examining the relation 
between business operators’ capability, latency of tourism business operation, 
development from government and effectiveness of tourism business and                 
3. suggesting ways of Chiang Mai tourism business operators’ competency 
development, in order to accommodate the integration of ASEAN Economic 
Community (AEC). 
 The conceptual framework and studying theory focused on competency, 
ability development, development from government and organizational latency. 
This was a Quantitative Research, for which data was collected from sample 
surveys of 320 Chiang Mai’s tourism business operators, processed by a computer 
package software using Descriptive Statistics, to analyze independent variable, 
dependent variable, and intervening variable related to the research hypothesis, by 
Exploratory Factor Analysis (Pearson correlation)’ Path analysis. 
 

 Findings were as follows: 
 1) 1) the finding indicated that in term of creativity, the first point was that 
operators can concentrate and solve problems in tourism business operation, the 
second point was marketing, focusing mainly on domestic and ASEAN countries, 
development of basic infrastructure and facility supporting tourism, for instance, 
development of transportation, administrative and equipments to reach standard,   
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 2) the finding pointed out that the relation between business operators’ 
capability, latency of tourism business operation, development from government 
and effectiveness of tourism business were at the level of statistical significance .01. 
 3) it was found that 4 ways of Chiang Mai tourism business operators’ 
competency development are suggested, 1) competency 2) efficiency development 
3) development from government and 4) organizational latency. 
 

Keywords: Developing, Workers’Capacity, Tourism Industry 
 
1. บทน า      

  ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่  2 เป็นต้นมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็น
อุตสาหกรรมส าคัญอย่างหนึ่งของโลกเป็นแหล่งรายได้หลักที่ส าคัญส่วนหนึ่งของประเทศไทย
ประกอบในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เกิดสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าเทคโนโลยี 
ค่านิยมด้านวัตถุและเงินตรา ซึ่งแผ่อิทธิพลไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งประเทศไทย ส่งผลให้
เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศไทยรับการพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องไปใน ในปัจจุบันวิวัฒนาการ
ของโลกด้านต่างๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วจนแทบจะตามไม่ทัน ทั้งนวัตกรรมการผลิต การติดต่อสื่อสาร 
การคมนาคมขนส่ง และอ่ืนๆ ที่ส าคัญคือ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อมนุษย์ทุกคน ท าให้ต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือเปิดหูเปิดตามากขึ้น ยิ่งสภาวะโลกรวมตัวเป็นหนึ่งมากขึ้นเท่าใด โลกก็มีสภาพ
เสมือนโลกไร้พรมแดน (Borderless) การเดินทางท่องเที่ยว การติดต่อสื่อสารสามารถกระท าได้ภาย
เวลาไม่กี่นาที ยิ่งมีการเรียนรู้ การรับรู้วัฒนธรรม ภาษา และทัศนียภาพของประเทศอ่ืนมากขึ้น
เท่าใด คนก็ยิ่งปรารถนาที่จะเข้าไปสัมผัสประสบการณ์โดยตรงมากขึ้นเท่านั้น  
 จนท าให้การท่องเที่ยวขยายตัวกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และท าเงินมากที่สุด
ให้กับหลายประเทศ กล่าวได้ว่าเป็นภาคธุรกิจที่มีส่วนเกื้อหนุนทางการเงินแก่เศรษฐกิจโลกมากที่สุด 
(นิศา ชัชกุล, 2557) แนวทางเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการก าหนดนโยบายของรัฐบาลและเอกชนโลก ตลอดจนผลจากการประชุมในครั้งนั้นท าให้
นานาประเทศตื่นตัวต่อการพัฒนาประเทศและหันมาสนใจปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในประเทศของตนและสังคมโลกมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันได้มีการ
ตอบสนองเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  (มิศรา สามารถ, 2543) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(Tourism industry) เป็นอุตสาหกรรมบริการ (Service In dusty) ที่ประกอบด้วยธรกิจที่
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยมีธุรกิจหลักส าคัญ ได้แก่ โรงแรมที่พัก ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจการเดินทาง
ขนส่ง และธุรกิจรอง ได้แก่ ธุรกิจจ าหน่ายของที่ระลึก ธุรกิจอาหาร ธุรกิจบริการอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่ง
สามารถสร้างและกระจายรายได้ให้กับหลายๆ ภาคส่วน การท่องเที่ยวจึงเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาล
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ในหลายๆ ประเทศให้ความส าคัญในฐานะที่เป็นกลจักรหลักในการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว โดยได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวมี
ความส าคัญในล าดับต้นของแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ส่งเสริมการบริการที่มีศักยภาพ เพ่ือสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชนและหา
รายได้จากเงินตราต่างประเทศให้เข้าประเทศให้ได้มากขึ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2525 เป็นต้นมารายได้จากการท่องเที่ยวกลายเป็นรายได้อันดับที่ 1 เมื่อเทียบกับรายได้จากสินค้า
อ่ืนๆ (นิคม จารุมณี,2544)  ช่วยสร้างอาชีพและเกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ก่อให้เกิดการกระจายรวยได้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจท้องถิ่น ก่อให้เกิด
การกระตุ้นการผลิต และลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ (น าชัย ทนุผล,2542) 
การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นยังก่อให้เกิดการกระจายตัวของ
นักท่องเที่ยวและรายได้ไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งน าไปสู่การจ้างงานในภาคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การ
เติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 ด้านสังคม อีกทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญเพราะช่วยลดการอพยพ
แรงงานเข้าสู่เมือง ช่วยสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาสร้าง
สันติภาพและความสามัคคี ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นให้มี
การคิดค้นน าทรัพยากรส่วนเกินที่ไร้ค่ามาประดิษฐ์เป็นสินค้าหรือของที่ระลึกจ าหน่ายแก่
นักท่องเที่ยว ในแง่สังคม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะท า
ให้เกิดการพัฒนา สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ให้ดีขึ้น รวมทั้งการสร้างความตระหนักและเกิดความรู้สึก
รักและหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่
ประเทศในรูปเงินตราต่าง ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียน
ภายในประเทศ จากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน ท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 2 ล้านคน ของแรงงานทั้งระบบรวมทั้งยังช่วยกระจายรายได้และการจ้าง
งานไปสู่ชนบทตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รายได้เงินตราต่างประเทศดังกล่าวยังมีส่วนส าคัญที่ช่วย
ชดเชยการขาดดุลการค้าในช่วงที่การส่งออกสินค้าของไทย มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2554) 
 องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ได้พยากรณ์ว่า
เมื่อถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจ านวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาคที่มีแนวโน้ม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก และกลุ่มประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีผู้คนนิยมเดินทางเข้ามาเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การท่องเที่ยวจะมี
บทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้อย่างสูงสุด เป็น
อุตสาหกรรมเชิงซ้อน (Multifaceted Industry) ที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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(Direct Effects and Indirect Effects) เมื่อเทียบกับการผลิตสินค้าหรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ จากการ
ส ารวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่าจะมีค่าทวีประมาณ 2.06 เท่า คือ ถ้านักท่องเที่ยว
เอาเงินมาใช้ 100 เหรียญสหรัฐ จะหมุนเวียนอยู่ในระบบการผลิตการบริการในท้องถิ่น เช่น การ
ผลิตสินค้าอุปโภคปรายย่อย การผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง และมีบทบาทในการสร้างสรรค์ความ
เจริญสู่ภูมิภาคต่างๆ มีการกระจายการลงทุนไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น โดยที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็นตัวน าให้เกิดการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอื่นๆ  
 สาธารณูปโภค ถนนหนทาง การประปา ไฟฟ้า การติดต่อสื่อสาร (Eturbonews, 2553) 
ท าให้ภาวการณ์มีงานท ามากขึ้น รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่กระจายสู่
ประชากรทั่วประเทศ ส่วนภูมิภาคต่างๆ มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น มีการสร้างสิ่งใหม่ๆ เกิดอาชีพใหม่ๆ 
และมีความต้องการแรงงานมากมาย จากการรายงานของสภาการท่องเที่ยวและการเดินทางโลก 
(World of Travel and Tourism Council; “WTTC) เมื่อ ค.ศ. 1993 ได้สรุปไว้ว่า การท่องเที่ยว
ท าให้ประชาชนทั่วโลกประมาณ 204 ล้านคนมีงานท า หรือพนักงาน 1 ใน 9 คนท างานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.6 ของแรงงานของโลก) หรือประมาณ 144 
ล้านต าแหน่งทั่วโลก แม้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ า ใน ค.ศ. 2009 การจ้างงานในภาคการเดินทางและ
การท่องเที่ยวทั่วโลก 235 ล้านต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 8.2 ของการจ้างงานทั้งหมด และก่อให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจร้อยละ 9.4 ของ GDP โลก และในสภาพรวมเศรษฐกิจ การเดินทางและการ
ท่องเที่ยวคาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 4.4 ต่อปี ระหว่าง ค.ศ. 2010 และ 2020 สนับสนุนให้มี
การจ้างงาน 300 ล้านต าแหน่ง ภายใน ค.ศ. 2020 โดยคิดเป็นร้อยละ 9.2 ของต าแหน่งงานทั้งหมด 
และคิดเป็นร้อยละ 9.6 ของ GDP ทั่วโลก ซึ่งเป็นการยืนยันว่าการเดินทางและการท่องเที่ยวจะ
ยังคงเติบโตในแง่ของการจ้างงานสูงที่สุดสาขาหนึ่ งของโลก (Dsd, 2554) ในประเทศไทยการ
ท่องเที่ยวน าความเจริญไปสู่ท้องถิ่น และเกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพใหม่ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เป็นจ านวนมาก เช่น ธุรกิจสปา สร้างอาชีพให้หมอนวดแผนไทย หรือนักสุวคนธา–บ าบัด (Aroma 
Therapist) ฯลฯ  
 จากการรายงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีจ านวน
แรงงานที่มีอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวโดยตรง ได้แก่ ที่พักแรมน าเที่ยว จ าหน่ายของที่ระลึก 
ภัตตาคารและร้านอาหาร ขนส่งเอกชน และธุรกิจอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 5,486,700 คน 
และเพ่ิมข้ึนเป็น 5.6 ล้านคนใน พ.ศ. 2553 หรือมีประมาณร้อยละ 15.3 ของประชากรแรงงานไทย 
ซึ่งในแต่ละปี อัตราการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณร้อยละ 7 ส าหรับแนวโน้มการ
ท่องเที่ยวในอนาคตมีการเสวนาเรื่องอนาคตของการท่องเที่ยวในงาน  (จิรา บัวทอง ,2557) 
Intemaional Tourism Business (ITB) 2007 ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวใน
อนาคตและปี 2020 
 แนวโน้มการท่องเที่ยวที่จะเปลี่ยนไป กล่าวคือ 1) นักท่องเที่ยวจะมีความระมัดระวังด้าน
สุขภาพมีสูงขึ้น 2) แหล่งท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะได้รับผลกระทบอย่างมาก 
3) บริเวณท่ีมีน้ าเสีย หาดไม่สะอาด อากาศเป็นพิษ สิ่งก่อสร้างสกปรกและเสี่ยงต่อการติดเชื่อจะเป็น
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ที่หลีกเลี่ยง 4) มีการมุ่งเน้นด้านจริยธรรมมากขึ้น ท าให้เกิดการแข่งขันด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 5) เทคโนโลยีที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมจะมีความส าคัญมากขึ้น 6) แรงกดดันทางการแข่งขันจะ
มากขึ้น 7) นักท่องเที่ยวจะคาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายน้อยลง 8) การ
ท่องเที่ยวในเอเชียจะมาแรง 9) ความมั่งคั่งและอ านาจได้ย้ายมาอยู่ซีกโลกตะวันออก 10) แหล่ง
ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ไ ม่ ถู ก ท า ล า ย จ ะ ห า ย า ก ม า ก ขึ้ น ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้ มี ค่ า ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น 
11) การเปิดประเทศของจีนจะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นยอดนิยมของ
โลกเพ่ิมขึ้น 12) นักท่องเที่ยวต้องการสถานที่เงียบสงบและประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณมากขึ้น
เนื่องจากเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตในสังคมโอกาสจะพักผ่อนหย่อนใจจึงส าคัญมากกว่าการไปแหล่ง
บันเทิงต่างๆ 13) ความต้องการสถานที่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้านมากกว่าอยู่ต่างแดน
นักท่องเที่ยวในอนาคตจึงจะสนใจแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้านแต่ให้บริการที่
ดีกว่า มากกว่าไปสถานที่ที่ให้ความรู้สึกแปลกแยก 14) คนไทยนิยมท่องเที่ยวภายในประเทศ และ
แหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางระยะใกล้ คือ ราคาถูก มี
ความคุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยว ใช้เวลาเดินทางสั้น ท าให้มีเวลาในแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น ไม่ต้องมี
การวางแผนการเดินทางยากและนิยมเดินทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ส าหรับตลาดที่นักท่องเที่ยว
ระยะใกล้ที่มีการเดินทางออกนอกประเทศสูง คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ ใต้หวัน 15) การให้ความส าคัญ
กับสุขภาพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น และคาดการว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพจะมี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ม า ก ขึ้ น ใ น กลุ่ ม นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ภ า ย ใ น ป ระ เ ท ศ แ ล ะภู มิ ภ า ค เ ดี ย ว กั น  
(ณัฎจิรา อ าพลพรรณ,2557)   
 ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว มีทรัพยากรพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว
หลากหลาย กระจายอยู่ในทุกจังหวัด และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
หลายแห่งมีความสวยงามติดระดับโลก มีเอกลักษณ์ต่างจากภูมิภาคอ่ืน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมที่สนับสนุนเชื่อมโยง และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาอีกจ านวนมาก เมื่อพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
กับประเทศในทวีปเอเชีย โดยพิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนักท่องเที่ยวรู้จักกันดี จะเห็น
ได้ว่านักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ประมาณ 100 แห่ง เป็นรองประเทศจีน ญี่ปุ่น
และอินเดีย ตามล าดับ โดยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนักท่องเที่ยวรู้จักมากที่สุด โดยมีคู่แข่งคือ 
อินเดียและอินโดนีเซีย แหล่งช็อปปิ้งมีคู่แข่งส าคัญ คือ จีน ญี่ปุ่น และฮ่องกง ส าหรับสนามกอล์ฟ
ไทย ยังเป็นรองญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ความได้เปรียบด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยจึงเป็นจุดแข็งส าคัญที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และได้รับรางวัล
ความส าเร็จจากการจัดอันดับในระดับโลกรางวัลที่ประเทศไทยได้รับเหล่านี้ สะท้อนภาพลักษณ์ด้าน
บวกของประเทศไทย เป็นการตอกย้ าให้เห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย การ
เปรียบเทียบศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 124 ประเทศของ World Economic Forum พบว่า  
 ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและวิกฤตในหลายด้านในปี 2550 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 ของโลก ปี 2551 ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 42 ของโลก และปี 2552 
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ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 39 ของโลก โดยประเทศไทยเป็นที่ยอมรับเรื่องการท่องเที่ยวในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ความคุ้มค่าด้านราคา และความดึงดูดใจให้เดินทางมา
ท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค พบว่าขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในปี 2552 อยู่ในอันดับที่ 39 ของโลก ยังเป็นรองประเทศ
ออสเตรเลีย (อันดับ 9) สิงคโปร์(อันดับ 10) ฮ่องกง (อันดับ 12) นิวซีแลนด์ (อันดับที่ 20) ญี่ปุ่น 
(อันดับ 25) เกาหลีใต้ (อันดับ 31) และประเทศมาเลเซีย (อันดับ 32) แต่มีอันดับที่ดีกว่า ไต้หวัน 
(อันดับ 43) จีน (อันดับ 47) อินเดีย (อันดับ 62) บรูไน (อันดับ 69)อินโดนีเซีย (อันดับ 81) 
ฟิลิปปินส์ (อันดับ 86) และเวียดนาม (อันดับ 89) (World Economic Forum, 2009) การแข่งขัน
ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทุกประเทศต่างก็ให้
ความส าคัญกับลงทุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้ให้ประเทศ ประกอบกับบริบทที่
เปลี่ยนไปทั้งสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว ที่นับวันจะมีความซับซ้อน รุนแรงและ
เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นจึงมีความจ าเป็นต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านสมรรถนะผู้ประกอบการ ด้านการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจน าเที่ยวหรือ
ด้านการพัฒนาจากภาครัฐเพื่อที่จะได้มีประสิทธิผลต่อองค์การธุรกิจน าเที่ยว 
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นนั้น ท าให้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาผู้วิจัย
มีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรถนะของผู้ประกอบการอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจน าเที่ยว ในการ
ปรับปรุงให้สามารถแข่งขันสมรรถนะในด้านต่างๆ ของธุรกิจน าเที่ยวในไทยและรวมทั้งประเทศที่อยู่
กลุ่มในอาเซียน เป็นรากฐานที่ดีมีประสิทธิผลต่อองค์กรในการสร้างศักยภาพของตัวผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยว และท าให้ผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสเรียนรู้ถึงสมรรถนะของการประกอบธุรกิจน าเที่ยว เพ่ือที่จะ
สามารถน าไปพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลดีอย่างมากมายก่อให้เกิดการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน เพ่ือให้ประเทศไทยคงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชียอย่างยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจน าเที่ยว การพัฒนาจากภาครัฐ ประสิทธิผลขององค์การธุรกิจน าเที่ยว ในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 2.2. เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ การพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินธุรกิจน าเที่ยว การพัฒนาจากภาครัฐ และประสิทธิผลขององค์การธุรกิจน าเที่ยว  

2.3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ในจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน  
 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
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 ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง มีข้อมูลหลายส่วนที่ต้องท าการรวบรวม
ข้อมูลมาประกอบกันให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณ 
(Quantitative research)  การด าเนินการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีจ านวนประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้
ประกอบธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  320 
ตัวอย่าง มีวิธีการและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ เอกสาร 
หนังสือ ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับสมรรถนะผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือ
รองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจน าเที่ยวของผู้ประกอบการ แผนการพัฒนาจากภาครัฐเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสมรรถนะผู้
ประกอบธุรกิจ (แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559) และแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจน าเที่ยว 

ขั้นที่ 2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ขั้นที่ 3 การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมรรถนะผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือรองรับ

การบูรณาการของประชาคมอาเซียน น ามาวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าร้อยละ (Percentages) เพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ในหมวดหมู่ของตัวแปรต้น ตัวแปรแทรก ตัวแปร
ตาม  

 ขั้นที่ 4 น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาน าเสนอเขียนเป็นความเรียงต่อไป 
    

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics 
Analysis) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson correlation) และโดยใช้สถิติ Factor Analysis 
5. ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
 ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 232 คนคิด เป็นร้อยละ 72.50 มี
สถานภาพสมรส จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 75.30 มีส่วนใหญ่อายุระหว่าง 46-55 ปี จ านวน 
135 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.40 และมีรายได้ระหว่าง ต่อเดือนมากกว่า 300,000 บาทขึ้นไป จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.50 
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 2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจน าเที่ยว การพัฒนาจากภาครัฐ ประสิทธิผลขององค์การธุรกิจน าเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย
มีผลการวิจัยดังนี้ 
 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของสมรรถนะผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ผลการศึกษา 
พบว่า ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 ระดับความ
คิดเห็นของแต่ละด้าน พบว่า ระดับที่ 1 ด้านความคิดสร้างสรรค์ ค่าเฉลี่ย 3.79 ระดับที่ 2 ด้าน
ความเชี่ยวชาญรอบรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.77 และระดับที่ 3 ด้านทีมงานสัมพันธ์ เฉลี่ย 3.63  
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจน าเที่ยว ผลการศึกษา 
พบว่า ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.65 
ระดับความคิดเห็นของแต่ละด้าน พบว่า ระดับที่ 1 ด้านการตลาด ค่าเฉลี่ย 3.74 ระดับที่ 2 ด้าน
การบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย 3.72 ระดับท่ี 3 ด้านบุคลากร เฉลี่ย 3.69 
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของการพัฒนาจากภาครัฐ ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็น โดยมีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65 เมื่อพิจารณาระดับความ
คิดเห็นของแต่ละด้าน พบว่า ระดับที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือการท่องเที่ยวค่าเฉลี่ย 3.72 ระดับที่ 2 ด้านการพัฒนาสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ย 3.65 ระดับที่ 3 การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน เฉลี่ย 
3.62 
 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจน าเที่ยว ผลการศึกษา 
พบว่า ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น โดยมีระดับความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.40 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของแต่ละด้าน พบว่า ระดับที่ 1 ด้านทรัพยากรทางการ
บริหาร ค่าเฉลี่ย 3.53 ระดับท่ี 2 ด้านประสิทธิภาพของงาน มีค่าเฉลี่ย 3.44 ที ่3 ด้านผลงานที่ได้รับ 
เฉลี่ย 3.24  
 3. เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินธุรกิจน าเที่ยว การพัฒนาจากภาครัฐ และประสิทธิผลขององค์การธุรกิจน าเที่ยว 
 สมมติฐานที่ 1 สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจน าเที่ยว ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลค านวณสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน
ได้ค่า .732 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 สรุปว่ายอมรับสมมุติฐานที่ 1 
 สมมติฐานที่ 2 สมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาจากภาครัฐ ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลค านวณสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สันได้ค่า .734 ผลค านวณ
สัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สันได้ค่า .732 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 สรุปว่ายอมรับ
สมมุติฐานที่ 2 
 สมมติฐานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจน าเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
จากภาครัฐ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลค านวณสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สันได้ค่า 
.708 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 สรุปว่ายอมรับสมมุติฐานที่ 3 
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 สมมติฐานที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจน าเที่ยวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ขององค์กรธุรกิจน าเที่ยว ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลค านวณสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์
สันได้ค่า .599 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 สรุปว่ายอมรับสมมุติฐานที่ 4 
 สมมติฐานที่ 5 การพัฒนาจากภาครัฐมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจน า
เที่ยว ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลค านวณสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สันได้ค่า .877 ณ 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 สรุปว่ายอมรับสมมุติฐานที่ 5 
 4. เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ในจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน พบว่า มี 1 แนวทาง 
ประกอบด้วย องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ย ว ตัวแปรต้น 
ประกอบด้วย ทั้งหมด 6 ตัว ดังนี้ ด้านการถ่ายโอนความรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านทีมงาน
สัมพันธ์ ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพ ด้านภาวะผู้น า ด้านความเชี่ยวชาญรอบรู้  องค์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจน าเที่ยว ตัวแปรแทรก ประกอบด้วย ด้านบุคลากร 
ด้านการบริการ ด้านการบริหารงาน ด้านการตลาด องค์องค์ประกอบเชิงยืนยันการพัฒนาจาก
ภาครัฐ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
ด้านการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ด้านการพัฒนาสินค้าบริการและปัจจัย
สนับสนุนการท่องเที่ยว และองค์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจน าเที่ยว ตัว
แปรตาม ประกอบด้วย ด้านผลงานที่ได้รับ ด้านประสิทธิภาพของงาน ด้านทรัพยากรทางการ
บริหาร  
 

6. อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง แนวการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  
เพ่ือรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจน าเที่ยว การพัฒนาจากภาครัฐ ประสิทธิผลขององค์การธุรกิจน าเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจน าเที่ยว 
การพัฒนาจากภาครัฐ ประสิทธิผลขององค์การธุรกิจน าเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นมาก อย่างมีนัยส าคัญ หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ
น าเที่ยว มีความคิดเห็นมากที่สุด ด้านการตลาดคือการมีตัวแทนการตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศเชื่อมโยงและควรท าการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ  ศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ (2541) การตลาดคือเครื่องมือการสร้างความพึงพอใจ หรือบริการ หรือความคิด 
รวมถึงการติดต่อ สื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพ่ือสื่อสารเพ่ือจูงใจให้เกิดความ
ต้องการเพ่ือเตือนความทรงจ า ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ 
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มีการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ
องค์กร การบริการ หรือความคิด การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personnel Selling) เป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพ่ือพยายามจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่ม เป้าหมายให้ซื้อหรือบริการ หรือ
ปฏิกิริยาต่อความคิดโดยหน่วยงานขายเพ่ือให้เกิดการขายและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เป็น
สิ่งจูงใจที่มีค่าพิเศษที่กระตุ้นหน่วย งานขาย ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการขายในทันทีทันใดเป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุน 
โฆษณา สามารถกระตุ้นความสนใจ โดยการทดลองใช้ หรือการซื้อ โดยลูกค้าคนสุดท้ายหรือบุคคล
อ่ืนในช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 รองลงมาที่มีความคิดเห็นมาก คือ การพัฒนาจากภาครัฐ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวและการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 โดยมีแนวทางใน
การพัฒนา ดังนี้ พัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว แนวทางการ
ด าเนินการ (1) พัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยว
รองโดยการบูรณาการการขนส่งทุกรูปแบบให้มีการเชื่อมโยง เชื่อมต่อระหว่างศูนย์กลางขนส่ง
ประเภทต่างๆ ในจังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย สะดวก สะอาด และมีมาตรฐานสากล 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ (3) ปรับปรุงป้ายบอกทางแหล่ง
ท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย ให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง เป็นระบบ
เดียวกันทั่วประเทศ และถูกต้องตามหลักสากล (4) พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยตามหลักสากลและสามารถเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยว
รองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาการคมนาคมทาง
บก (5) พัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางอากาศ ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ภายในประเทศสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆ 
 2. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินธุรกิจน าเที่ยว การพัฒนาจากภาครัฐ และประสิทธิผลขององค์การธุรกิจน าเที่ยว พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจน าเที่ยว 
การพัฒนาจากภาครัฐ และประสิทธิผลขององค์การธุรกิจน าเที่ยว พบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก 
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ วีระยุทธ ทนทาน (2555)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริม
สมรรถนะการท าธุรกิจของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-ลาว ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพ่ือ
รองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน พบว่า ผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย -ลาว มี
ความคิดเป็นเก่ียวกับความสามารถเชิงสมรรถนะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเชื่อมั่นว่าความรู้
ความ สามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมาจะสามารถปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์มากขึ้น รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า 
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และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ลูกค้าด้วยการมองการณ์ไกล เพ่ือสร้างสัมพันธภาพในองค์กร และแลก 
เปลี่ยนความรู้แก่กันและกัน นอกจากนี้แรงกดดันที่มาจากค่านิยม ทัศนคติ ความต้องการ  
 ตลอดจนลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อเป็นผลท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้
ประกอบธุรกิจในเขตพ้ืนที่เดียวกัน แต่ผู้ประกอบการก็ยังให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถ
วางแผนแก้ ไขปัญหาได้อย่ า งจริ งจั ง  และรวดเร็ วทันท่ว งที  และงานวิจั ยของ แท้จริ ง 
Rittichainuwat. B. N., Qu, Hailin & Brown, T. J. (2001) ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
นานาชาติของไทย : ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด พบว่า ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เชิง
บวกในแง่ของความร่ ารวยทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ แต่ทว่าประเทศไทยเองก็มี
ปัญหาในแง่ของมลภาวะ โสเภณี และการก่ออาชญากรรมท าร้ายนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวตอบว่าจะกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง ประเด็นที่นักท่องเที่ยวไม่พอใจมากคือการ
โฆษณาให้ใช้บริการท่องเที่ยวฟรีเพ่ือส่งเสริมการเลือกซื้อสินค้าและการใช้จ่ายเงินในรูปแบบอ่ืนๆ แต่
ธุรกิจน าเที่ยวกลับทอดทิ้งพวกเขาให้ใช้บริการร้านอาหารและโรงแรมที่มีคุณภาพต่ ากว่าการโฆษณา
ที่น าเสนอ 
 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ ยว ในจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อรองรับการบูรณาการของประชาคมอาเซียน การวัดระดับความคิดเห็นตัวแปรอิสระใน
การเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พบว่า มีองค์ประกอบเดียว ซึ่ง
เรียงตามระดับค่าคะแนนมากไปน้อยนั้น จะสามารถเรียงตามล าดับของตัวแปรทั้งหมด 6 ตัว ดังนี้ 
ด้านการถ่ายโอนความรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านทีมงานสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพ 
ด้านภาวะผู้น า ด้านความเชี่ยวชาญรอบรู้ ฉะนั้นจึงสามารถที่จะสรุปตัวแปรสมรรถนะของผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวออกมาเป็นตัวแบบเพ่ือน าเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบธุรกิจ
น าเที่ยว  
 พบว่า สมรรถนะผู้ประกอบธุรกิจมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจน าเที่ยวมาก
ในด้านการถ่ายโอนความรู้ คือคือการสอนงาน (Mentoring) คือกระบวนการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้
บุคคลคนหนึ่งสามารถเพ่ิมพูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการด ารงชีวิต และหนทาง
แห่งความส าเร็จในองค์การใดองค์กรหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยอาศัยการปลูกฝัง ถ่ายทอดจาก
คนหนึ่งซึ่งท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) ไปสู่อีกคนหนึ่งซึ่งท าหน้าที่เป็นน้องเลี้ยง (Mentee)  
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา (2555) และด้านความคิดสร้างสรรค์ คือลักษณะของคนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ไว้ค่อนข้างละเอียดซึ่งประกอบด้วย (1) มีความ รู้สึกทึ่งประหลาดใจที่พบเห็นของใหม่ที่
น่าทึ่ง (Capacity of be puzzled) สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ หรือของใหม่ๆ (2) มีสมาธิสูง (Ability to 
Concentrate) การที่จะสร้างสิ่งใดก็ได้ คิดอะไรออกก็ต้องไตร่ตรองในเรื่องนั้นเป็นเวลานาน ผู้ที่
สร้างสรรค์จ าเป็นจะต้องมีความสามารถท าจิตใจให้เป็นสมาธิ (3) สามารถที่จะยอมรับสิ่งที่ไม่
แน่นอนและเป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งและความตึงเครียดได้ (Ability to accept conflict and 
tension) (4) มีความเต็มใจที่จะท าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน (Willingness to be born 
everyday) คือ มีความกล้าหาญและศรัทธาที่จะผจญต่อสิ่งแปลกใหม่ทุกวัน Griswald (1996)  
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 7. ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งองค์การ
ท่องเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ควรให้ความส าคัญกับบุคลากรที่จะให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว
ได้อย่างชัดเจน และมีการให้บริการอย่างประทับใจแก่นักท่องเที่ยว หรือควรท าสัญญาร่วมมือกัน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ทั้งด้านพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ด้านการพัฒนาจากภาครัฐ เช่น การฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว การหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การพัฒนา
สินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
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สังคมเกมออนไลน์สูส่ังคมแห่งความเป็นจริง 
ONLINE GAME COMMUNITIES TOWARD COMMUNITIES 

         
ช่อพฤกษ์    ผิวกู่ 

         
บทคัดย่อ 

สังคมเกมออนไลน์ เป็นสังคมหนึ่งที่มีอิทธิพลทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลต่อสังคมใน
โลกแห่งความเป็นจริง ในปัจจุบันเกมออนไลน์ได้เป็นที่นิยมและมีผู้เล่นเป็นจ านวนมากซึ่ง
ประกอบด้วยผู้เล่นทุกเพศ ทุกวัยรวมทั้งยังมีการเล่นเกมออนไลน์ในหลาย ๆ ประเทศของโลกอีก
ด้วย การเล่นเกมออนไลน์เป็นการเล่นเกมที่ผู้เล่นมีการเชื่อมโยงและสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่น
คนอ่ืน ๆ ได้ การเชื่อมโยงดังกล่าวก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล ระหว่างบุคล
คลต่อกลุ่มจนน าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มกลายเป็นสังคมเกมออนไลน์ขึ้นมา การ
ก่อตัวของสังคมเกมออนไลน์ได้ส่งผลต่อบุคคลและสังคมแห่งความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นในด้าน
ร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย์ สังคมเกมออนไลน์หากพิจารณาผลในด้านบวกการเข้าสู่
สังคมเกมออนไลน์นั้นก็มีประโยชน์เป็นอย่างมาก แต่หากพิจารณาผลด้านลบก็สามารถท าให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมแห่งความเป็นจริงได้เช่นเดียวกัน  ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
1. เพ่ือศึกษาผลทางบวกและทางลบของสังคมเกมออนไลน์  2. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมท า
ให้เกิดผลเชิงบวกในสังคมแห่งความเป็นจริง  3. เพ่ือศึกษาแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมแห่งความเป็นจริงอันเกิดมาจากสังคมเกมออนไลน์  4. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใน
สังคมไทยให้มีคุณภาพ  

 

ค าส าคัญ: เกมออนไลน์, สังคมเกมออนไลน์, สังคมแห่งความเป็นจริง 
  

     ABSTRACT 
 Online game communities are communities which have influence to 
communities in positive and negative ways. Online games are now interested by 
most people of male and female and are widely played all around the world. To 
play online games, gamers interact with other gamers in online games on the 
internet. This action creates the online game communities. The online game 
communities affect people in the communities in terms of body, emotion and 
human behavior. On the other hand, the online game communities have benefits 
                                                           

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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and drawbacks to the communities. The aims of this study are to study the 
positive and negative outcomes of the online game communities, to explore a 
framework for finding positive outcomes of the communities, to investigate 
guidelines for solving the problems causing from the online game communities, 
and to be resourceful information for administrators in planning policies to 
support and develop qualities of Thai staff.  
 

Keywords: Online Game, Online Game Communities, Communities 
 
1. บทน า 
 สังคมเกมออนไลน์เป็นการรวมกันที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเกมออนไลน์ 
ซึ่งเกมออนไลน์นั้นเป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถเล่นร่วมกันได้หลาย ๆ คนในเวลาเดียวกันโดยไม่
จ าเป็นต้องอยู่สถานที่แห่งเดียวกัน  ผู้เล่นสามารถอยู่ ณ สถานที่แห่งใดก็ได้ในการเล่น เกมออนไลน์
เป็นการเล่นเกมโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้เล่นจะต้องท าการลงโปรแกรมเกมจาก
แผ่นเกมหรือดาวน์โหลดโปรแกรมเกมจากเว็บไซต์ของเกมต่างๆ มาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
สามารถรองรับข้อมูลของเกมนั้นได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการเล่นเกม 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมหรือมี
คุณภาพที่สูงพอจะรับข้อมูลของแต่ละเกมได้ หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีคุณสมบัติพอก็ไม่สามารถ
ที่จะลงโปรแกรมและเล่นเกมตามที่ผู้เล่นต้องการได้ แต่ในยุคปัจจุบัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกม
ออนไลน์ นอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะแล้ว โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต และโน้ตบุค 
ก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและเล่นเกมออนไลน์ได้ท าให้ผู้เล่นมีความ
สะดวกสบายมากขึ้นและนอกจากนี้ยังต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างผู้เล่นไปยังระบบให้บริการที่
เรียกว่าระบบเซิฟเวอร์ (Server) ของบริษัทผู้ให้บริการเกมนั้นๆ จึงจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือ
สนทนากับผู้เล่นคนอ่ืนจนเกิดสังคมเกมออนไลน์ขึ้นมาและส่งผลต่อสังคมแห่งความเป็นจริง ดังนั้น
ในบทความนี้ผู้เขียนจึงมุ่งน าเสนอเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของเกมออนไลน์ ประเภทของเกมออนไลน์ 
รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ต่อกันในสังคมเกมออนไลน์ ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ แนว
ทางการส่งเสริมผลทางบวก แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ 

เกมออนไลน์  หมายถึง เกมที่มีการเล่นโดยที่ต้องน าอุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบกันหรือมี
การเชื่อมโยงกัน โดยที่ผู้เล่นจะต้องท าการลงโปรแกรมเกมที่มีข้อมูลของเกมที่ผู้เล่นต้องการไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองและในการเล่นเกมออนไลน์ต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเล่นเกมผ่าน
server ซ่ึงข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เล่นจะ ถูกเก็บไว้ใน server และผู้เล่นสามารถเล่นเกมร่วมกันได้ครั้ง
ละหลาย ๆ ผู้เล่น โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่สถานทีเ่ดียวกัน การเล่นเกมออนไลน์ผู้เล่นจะเสียค่าบริการ
การเล่นเกมหรือไม่เสียค่าบริการทั้งนีข้ึ้นอยู่กับผู้ให้บริการได้มีการก าหนดไว้  
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ประเภทของเกมออนไลน์ แบ่งได้หลายรูปแบบ หากแบ่งโดยพิจารณาจาก ลักษณะการ
เล่นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. MMORPG 2. Casual Game  (ส านักมาตรฐาน
การก ากับและตรวจสอบภาษี. 2559.)  

1. MMO RPG ย่อมาจาก Massively Multiplayer Online Role-Playing Game  เป็น
เกมออนไลน์ที่ผู้เล่นสามารถเล่นเกมพร้อมกันได้ในจ านวนมากและสามารถสร้างความปฏิสัมพันธ์
กันของผู้เล่นได ้ในโลกของเกมได้เสมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น  สามารถแข่งขัน ผูกมิตร 
สนทนา  สื่อสาร เป็นต้น เนื้อหาของเกมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมเกี่ยวกับการต่อสู้ การผจญ
ภัย ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาและสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้น หรือบางเกมก็สามารถเล่น
เป็นตัวละครหนึ่งตัว หลายตัว หรือสามารถควบคุมตัวละครหลาย ๆ ตัวในเวลาเดียวกัน ลักษณะ
ของการเล่นเกมจะมีลักษณะแตกต่างกันตามเนื้อหาของเกมที่เล่น  บางเกมจะมีการใช้ชีวิตเสมือน
สังคมในโลกแห่งความจริง เช่น มีการแต่งงาน  มีการรวมกลุ่มเพื่อต่อสู้  มีการขายสินค้า  ซื้อสินค้า  
มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของ เป็นต้น  ผู้เล่นสามารถเพ่ิมความแข็งแกร่ง ความสามารถ และความ
สวยงามของตัวละครของผู้เล่นได้ โดยการเพ่ิมประสบการณ์  (Level)  การเก็บสะสมอุปกรณ์  
(Item) และการหาเงินในเกม เพื่อจะน าไปซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่ผู้เล่นต้องการภายในเกมได้ เนื่องจาก
สิ่งของในเกมจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนในโลกแห่งความเป็นจริงที่สินค้าบางชนิดมี
หลายยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อก็จะมีราคาและคุณภาพที่ต่างกัน  หากผู้เล่นมีประสบการณ์มาก มีเงินในเกม
มาก ก็จะสามารถใช้หรือซื้อสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามตัวละครของผู้เล่นหรือสินค้าที่ผู้เล่น
ต้องการได้ การเล่นเกมประเภทนี้ สามารถเล่นไปได้เร่ือย ๆ มักจะใช้ระยะเวลาในการเล่นเกม
ค่อนข้างนาน  สามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องไปตามเนื้อเรื่องของเกมที่ไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากบริษัท
ผู้ให้บริการเกม จะมีการพัฒนาเกม  ท าการอัพเดท Patch ใหม่  มีการพัฒนาเนื้อหาของเกมให้มี
ความสนุกมากยิ่งขึ้น  ท าให้ดูน่าเล่น น่าสนใจ และสร้างสิ่งใหม่ ๆ ลงในเกมเพ่ือดึงดูดให้ผู้เล่นเกิด
ความต้องการที่จะเล่นเกมดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง เช่น  มีการสร้างแผนที่ใหม่ ๆ  สร้างตัว
ละครใหม่   ฉากในเกมมีการปรับความคมชัดของภาพ  การเสริมเอฟเฟคของเกมทั้งภาพทั้งเสียง
ให้ดูตื่นเต้นมากขึ้น   มีการสร้างคู่ต่อสู้ใหม่ ๆ   อาวุธใหม่ ๆ  เช่น  เกม Ran online ,CaBal, 
Yulgang, Rangnarok  online, mu, Continent of the Ninth (C9),  DotA 2 , Heroes of 
Newerth , League of Legends, Hon  เป็นต้น 

2.  Casual Game คือ  เกมออนไลน์ที่ผู้เล่นไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นหรือทักษะใน
การเล่นเกมมากนัก ระยะเวลาในการเล่นเกมสามารถเล่นจบได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่ องจาก
ลักษณะของเกมเป็นการเล่นแบบจบเกมเป็นรอบ ๆ ไป มีกฎกติกาการเล่นแบบง่าย ๆ เนื้อหาของ
เกมไม่ได้ยากนัก สามารถเล่นได้ง่าย สบาย ๆ ไม่เครียด ไม่มีความซับซ้อนมากเหมือนเกมประเภท 
MMO RPG และในบางเกมก็จะเป็นเกมท่ีมี  ตัวการ์ตูนน่ารัก ๆ หรือมีฉากของเกม กราฟฟิกโทนสี
ที่มีสีสันสดใส ซึ่งเหมาะส าหรับการเล่นเพ่ือความสนุก สนานและเพ่ือการผ่อนคลาย ตัวอย่างเกม
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ดังกล่าว เช่น Audition, Pangya, point blank, HON Heroes, FiFa, Free Jack, Freestyle 
street Basketball, Fanta Tennis2 เป็นต้น 

หากพิจารณาจากเนื้อหาของเกมแล้ว  สามารถแบ่งประเภทของเกม ได้ดังต่อไปนี้ (มัง
คลารัตน์ ส าเนากลาง,2555) 

1.  ประเภทเกม แอ็คชั่น (Action Game) เป็นเกมประเภทที่เน้นการควบคุมและการ
ตัดสินใจที่รวดเร็ว เป็นการบังคับทิศทางและการกระท าของตัวละคร ซึ่งอาจเป็นคน สัตว์ หรือ
หุ่นยนต์ ให้แสดงออกกิริยา ท่าทาง ต่าง ๆ ให้ ผ่านด่านต่าง ๆ ของเกมไปได้ เช่น บังคับให้ตัว
ละครหลบหลีกคู่ต่อสู้ หรือกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง เป็นเกมที่ไม่ซับซ้อน มีรูปแบบง่าย ๆ  ไม่ต้อง
วางแผนในการเล่นมากนัก อาศัยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เนื้อหาของเกม บางเกมสามารถเล่น
ได้ทุกเพศทุกวัยแต่บางเกมจะมีเนื้อหาที่มีความรุนแรงอาจไม่เหมาะสมกับเด็ก ๆ ตัวอย่างเกม
แอ็คชั่น เช่น มาริโอ  ร๊อคแมน เกมแพลตฟอร์ม Batman Arkham knight เป็นต้น 

2.  ประเภท การผจญภัย (Adventure Game) เป็นเกมที่ต้องเข้าไปผจญภัยโดยผู้เล่น
อาจจะสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่งและต้องกระท าเปูาหมายในเกมให้ส าเร็จ ซึ่ งเนื้อหาของ
เกมเป็นเนื้อหาที่เน้นการแก้ไขปัญหา ฝึกผู้เล่นให้มีสติ วิเคราะห์โจทย์ แก้ไขปริศนา หรือใช้สิ่งของ
ที่ผู้เล่นเก็บระหว่างการผจญภัยมาใช้ประโยชน์ท าให้ผ่านในแต่ละด่านได้ นอกจากนี้ผู้เล่นยังต้องมี
การพูดคุยกับตัวละครตัวอ่ืน ๆ ด้วย เกมผจญภัยส่วนมากมักจะไม่มีการตายเพ่ือที่จะให้ผู้เล่นได้มี
เวลาวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ หรือถ้ามีการตายก็จะถูกก าหนดไว้ว่าผู้เล่นจะตาย
ได้ตรงไหนของการผจญภัยในเกมได้บ้าง ปัจจุบันจะเป็นรูปแบบ Graphical Adventure   

3.  ประเภท เกมกีฬา (Sport Game) เป็นเกมที่มีการจ าลองการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ 
โดยมีการใช้กติกาการเล่นหลัก ๆ เหมือนกติกาจริง ผู้เล่นต้องมีการใช้กระบวนการคิดและการ
วางแผน อาศัยทักษะความสามารถและความช านาญของผู้เล่นเพ่ือที่จะเป็นผู้ชนะในเกม การเล่น
เกมประเภทนี้ไม่มีตัวช่วยในการเล่นมากนัก ตัวอย่างเกมประเภทนี้ ได้แก่  ฟุตบอล  เทนนิส  แบ
ตมิดตัน  บาสเกตบอล  กอล์ฟ  กรีฑา ว่ายน้ า  สนุกเกอร์ เป็นต้น  
 4.  ประเภทเกมการยิง (Shooting  Game) เป็นเกมที่เน้นการท าลายศัตรูโดยการยิง
เป็นหลัก ผู้เล่นมักมีอุปกรณ์ประเภทปืนหรือเครื่องบินที่ใช้ในการท าลายเปูาหมาย ส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นเกมที่สามารถยิงเปูาหมายโดยที่กระสุนไม่มีหมด เพ่ือให้ชนะหรือให้ผ่านไปสู้ยังด่านต่อไปได้ 
และในขณะเดียวกันก็ต้องคอยหลบกระสุนของคู่ต่อสู้หรือฝุายศัตรูด้วยเช่นเดียวกัน  เกมการยิง
สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบแรก แบบ FPS  (First Person shooting) เป็น เกมยิงที่ใช้
มุมมองแทนสายตา ซึ่งในฉากจะไม่เห็นตัวละครผู้เล่น  แบบที่สอง  แบบ TPS (Third Person 
shooting) เกมยิงที่จ าลองภาพโดยรอบและสามารถเห็นตัวละครผู้เล่นได้ ตัวอย่างของเกม
ประเภท Shooting Game เช่น  ConterStrike, เกม A.V.A , Ghost Recon  เป็นต้น 
 5.  ประเภท เกมสวมบทบาทของตัวละคร  (Role Playing Game) เป็นเกมที่ผู้เล่น
ต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครต่าง ๆ  เข้าไปผจญภัยในโลกที่สมมติขึ้นมาในเกม หรือเรียกอีกอย่าง
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หนึ่งคือ โลกเสมือนจริง ผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครหรือสร้างตัวละครขึ้นได้เองและให้ผู้เล่นสวม
บทบาทเป็นตัวละครนั้นเข้าไปในโลกของเกม ตัวเกมเน้นให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับเนื้อหาและเรื่องราว
ภายในเกม  สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ ดังนี้ คือแบบที่ 1 แบบ Action RPG  เป็นเกมที่มีการเพ่ิม
ส่วนของการบังคับแบบแอ็คชั่นลงเข้าไปในเนื้อหาของเกม  แบบที่ 2 แบบ Simulation RPG คือ 
เกมการเล่นที่มกีารวางแผนการรบ และแบบที่ 3 เป็นแบบ MMO RPG (Massively Multiplayer 
Online) เป็นเกมท่ีสามารถก าหนดการผจญภัยของตนเองได้เป็นอิสระ สามารถติดต่อกับผู้เล่นคน
อ่ืน ๆ ได้ผ่านตัวละคร เพ่ือหาเพ่ือน  พูดคุยกับเพ่ือน  หรือหาข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับ เนื้อหาของ
เกมได้ เช่น  เกม Ran Online   เป็นเกมแนว MMORPG  แต่เป็นประเภท (Role Playing 
Game) ที่ผู้เล่นสร้างตัวละครขึ้นมาและสวมบทบาทเป็นนักเรียนเข้าไปในโรงเรียนและร่วมกันต่อสู้
กับเพ่ือนที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันหรือต่างโรงเรียน  และตัวละครที่เป็นนักเรียนก็จะมีการให้เลือก
เรียนวิชาที่ตนเองชอบในอาชีพต่าง ๆ เพ่ือที่จะเป็นนักสู้ที่เก่งและสามารถไปต่อสู้กับศัตรูได้ มี
หลายอาชีพ เช่น เป็นนักดาบ เป็นนักธนู  นักหมัด  นักเวทย์มนต์ เป็นต้น  ที่ผู้เล่นจะสวมบทบาท
เป็นตัวละครเข้าไปสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆ ภายในเกมที่เป็นโลกที่สมมติขึ้น ซึ่งเกมประเภทนี้ เป็น
เกมประเภทหนี่งที่มีส่วนส าคัญท าให้เกิดสังคมเกมออนไลน์ที่มีสมาชิกเป็นจ านวนมาก และเกม 
Assassin's Creed Unity, World of war craft เป็นต้น 
 6.  ประเภทเกมการจ าลองสถานการณ์ (Simulation Game) เป็นเกมที่จ าลอง
สถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์นั้น เกมประเภทนี้
สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็นแบบ Virtual  simulation เป็นแบบจ าลองการ
ควบคุมเสมือนจริง เช่น  การขับรถมอเตอร์ไซตก์ารขับรถยนต์ การขับเครื่องบิน เป็นต้น  แบบที่ 2 
แบบsituation simulation เป็นแบบจ าลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งและให้ผู้เล่นเป็น
ตัวเองที่อยู่ในสถานการณ์นั้น เช่น เกมThe Sims เกม The Ville  เกม Avakin life แบบที่ 3 
แบบ creation simulation เป็นแบบที่ให้ผู้เล่นได้เป็นเจ้าของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งและให้ผู้
เล่นออกแบบหรือบริหารกิจการนั้น ๆ จนส าเร็จ เช่น เกมร้านขายเสื้อผ้า เกมร้านอาหาร เกม
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น แบบที่ 4  Pet simulation  เป็นแบบจ าลองที่ให้ผู้เล่นสามารถเลี้ยงสัตว์
ต่าง ๆ ได้  
 7. ประเภทเกมวางแผน (Strategy Game) เป็นเกม ประเภทวางแผนการรบ  ผู้เล่น
ต้องท าการศึกษารูปแบบ หาวิธีการเอาชนะ เน้นการควบคุมกองทัพ เก็บเกี่ยวทรัพยากร และสร้าง
กองทัพที่ท าการสู้รบกันสามารถเล่นร่วมกันได้หลายคน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือแบบที่ 1 แบบ 
Real Time ผู้เล่นทุกฝุายจะต้องแข่งกับเวลาเนื่องจากไม่มีการหยุดพักจนกว่าจะหมดเวลา เช่น 
Endless legend, Warhammer, Warcraft III, StarCraft II แบบที่ 2 แบบ Turn base ผู้เล่นมี
โอกาสในการคิดมากกว่าเนื่องเป็นแบบที่ผู้เล่นผลัดกันเล่นเหมือนกันเล่นหมากรุก เช่น เกม 
Civilization V,  XCOM Enemy Unknow และแบบที่ 3 แบบผสม Real Time และTurn base 
เช่น เกม Total War เป็นต้น 
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 8. ประเภทปริศนา (Puzzle) เป็นเกมท่ีมีลักษณะฝึกการคิดแบบตรรกะพ้ืนฐาน เกมลับ
สมองต่าง ๆ เป็นเกมท่ีสามารถเล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย ตัวเกมเน้นการแก้ปริศนาหรือปัญหาต่าง ๆ มี
หลายระดับตั้งแต่ระดับ 
ง่าย ๆ ไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก ๆ  เช่น เกมอักษรไขว้ เกมหมากรุก เกมเติมค า เกมต่อ
อิฐ  เกมคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
  สังคมเกมออนไลน์ คือ เป็นสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปผ่าน
ทางเครือ ข่ายInternetโดยมีการเชื่อมโยงเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
จนสามารถเล่นเกมออนไลน์ที่ถูกสร้างขึ้น โดยผู้เล่นสามารถปฎิสัมพันธ์ต่อกันกับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ได้ 
เช่น การแชทพูดคุยกัน การเข้าร่วมสมาคมร่วมกันในเกม การซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน การให้
ค าปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ในการเล่นเกม เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้เกิดเป็นกลุ่มสังคมขึ้นในเกม
ออนไลน์เดียวกัน หรือที่เรียกว่า สังคมเกมออนไลน์  (วรรณรัตน์ รัตนวรางค์,2547) 
 

2. รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ต่อกันในสังคมเกมออนไลน์ 
  ผู้เล่นเกมออนไลน์ผ่านเครือข่าย Internet จะมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันท าให้เกิดเป็น
สังคมในเกมออนไลน์ขึ้น ซ่ึงรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่นสังคมเกมออนไลน์มีดังต่อไปนี้ เช่น 

 1.  การพูดคุย มีการพูดคุยกันในเกมด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือมีการส่งเป็นสัญลักษณ์
แทนข้อความเพ่ือแสดงออกถึงความคิดของผู้เล่น ซึ่งการสื่อสารพูดคุยกัน จะสามารถสื่อสารกัน
โดยมีช่องทางการพิมพ์ทั้งแบบทั่วไปและแบบลับ แบบทั่วไปคือแบบที่ผู้อ่ืนสามารถเห็นข้อความ
หรือสัญลักษณ์ได้ทั้งหมด แบบลับคือแบบเจาะจงเฉพาะคนที่จะสามารถเห็นข้อความหรือ
สัญลักษณ์ดังกล่าวผ่านทางช่องทางลับหรือที่เรียกว่าช่องแชทลับ และนอกจากนี้ในบางเกมผู้เล่นก็
สามารถน าตัวละครที่สวมบทบาทนั้นมาเดินไปด้วยกันกับตัวละครของผู้เล่นตัวอ่ืนหรือให้ตัวละคร
นั้นนั่งใกล้ ๆ กันและมีการแชทพูดคุยกันผ่านช่องทางการพิมพ์ข้อความที่เกมได้ก าหนดไว้ เหมือนผู้
เล่นก าลังนั่งคุยกันอยู่ หรืออีกวิธีหนึ่งที่สามารถสื่อสารกันได้ก็คือการจดจ าชื่อสมมุติของตัวละคร
ของผู้เล่นที่ถูกสร้างขึ้นแล้วใช้วิธีพิมพ์ชื่อผ่านช่องทางที่สามารถแชทคุยกันโดยไม่จ าเป็นต้องน าตัว
ละครมาอยู่ใกล้กันหรือบริเวณเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกมแต่ละเกมด้วย ข้อความส่วนใหญ่ที่
พูดคุยกันก็จะเป็นข้อความที่สนทนาในเร่ืองของเกม วิธีการเล่น หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เล่นสนใจ
ต้องการทราบจากผู้เล่นคนอ่ืน ๆ มีการส่งข้อความพูดคุยในลักษณะของการจีบกันจนไปถึงการใช้
ถ้อยค าหยาบคายในการต่อว่าซึ่งกันและกันในเกม ผู้เล่นมีอิสระในการที่จะพิมพ์ข้อความหรือส่ง
สัญลักษณ์ใดๆ ที่ผู้เล่นต้องการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งความมีอิสระดังกล่าวก่อให้เกิดผลต่าง ๆ ตามมาสู่
สังคมแห่งความเป็นจริง ในปัจจุบันบริษัทเกมก็ได้มีการบล็อกค าบางค าไม่ให้ผู้เล่นเกมสามารถ
พิมพ์ค าท่ีไม่สุภาพลงไปในเกมได้ เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันผู้เล่น 
 2.  การเข้าร่วมทีมหรือสมาคม (Guild) ผู้เล่นมักจะมีการเข้าร่วมทีมหรือสมาคม 
เพ่ือที่จะร่วมกันต่อสู้กับศัตรูหรือตัวละครอ่ืน ๆ ที่อยู่ในเนื้อหาของเกม โดยเฉพาะเกมประเภท 
MMORPG ที่สามารถสร้างตัวละครหรือควบคุมตัวละครอ่ืน ๆ ได้ และตัวละครในเกมที่ผู้เล่นได้
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สวมบทบาทอยู่นั้นจะมีลักษณะของตัวละครที่แตกต่างกัน เช่น มีทักษะ ความเก่ง  ความสามารถ 
มีอาวุธที่แตกต่างกัน เป็นต้น และในการเล่นเกมเพ่ือที่ให้สามารถต่อสู้กับศัตรูได้จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการรวมตัวกันเป็นทีมเดียวกันกับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมกันต่อสู้หรือปฏิบัติภารกิจตาม
เรื่องราวเนื้อหาของเกมที่เล่น ท าให้ผู้เล่นสามารถเก็บประสบการณ์ในการเล่นของตนได้  และ
สามารถบรรลุตามเปูาหมายของผู้เล่นหรือชนะศัตรูได้โดยง่าย  
 3.  การมอบสิ่งของ  ผู้เล่นมักจะมีการมอบสิ่งของให้แก่กัน สิ่งของนั้น เรียกว่า ไอเท็ม
เป็นสิ่งของที่ใช้ส าหรับอ านวยความสะดวกในการเล่นเกมแก่ผู้เล่น ไอเท็มบางตัวท าให้ตัวละครของ
ผู้เล่นมีทักษะความสามารถที่สูงขึ้น หรือท าให้ตัวละครของผู้เล่นมีความสวยงาม มีความสง่างาม
มากยิ่งขึ้น  

 4. การซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของ   นอกจากการมอบสิ่งของให้แก่กันภายในตัวละคร ยัง
มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตนเองต้องการ เพราะสิ่งของบางอย่าง ตัวละครบางตัวมีความต้องการที่
จะใช้ บางตัวไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการเล่นเกมแต่สิ่งของที่ได้มาจากการเล่นเกมสามารถ
เก็บไว้กับตนเองได้และสามารถน ามามอบให้แก่ผู้เล่นคนอ่ืนที่สามารถใช้สิ่งของนั้นได้ โดยอาจมี
การแลกเปลี่ยนสิ่งของที่แต่ละฝุายต้องการโดยไม่เสียเงิน หรือมีการซื้อขายสิ่งของและมีการต่อรอง
ราคากัน  โดยในเกมออนไลน์ก็จะมีเงินเสมือนที่ใช้แลกเปลี่ยนเหมือนกับเงินในชีวิตจริง มีการตั้ง
ราคาของสินค้า มีการตั้งร้านขายของ และมีการตกลงซื้อขายกันจริง ๆ ราคาของไอเท็มนั้นอาจมี
ราคาที่สูงกว่าราคาที่ก าหนดไว้ในเกม  ถ้าไอเท็มนั้นเป็นไอเท็มที่หายากหรือเป็นไอเท็มผู้เล่นคนอ่ืน 
ๆ มีความต้องการเป็นอย่างมาก สกุลเงินที่ใช้ในการเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนนั้นมีความ
แตกต่างกันในแต่ละเกม ตัวอย่างสกุลเงินดังกล่าว เช่น 1M เท่ากับ 1 ล้าน, 1k เท่ากับ 1 พัน เป็น
ต้น 

จากรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวภายในสังคมเกมออนไลน์อาจส่งผลต่อการ
ปฏิสัมพันธ์ในสังคมแห่งความเป็นจริงของผู้เล่นบางคนได้ ดังนี้  

1. การพูดคุย เนื่องจากการพูดคุยในเกม เป็นการสื่อสารกับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ที่ไม่รู้จัก
ตัวตนที่แท้จริง ไม่เห็นหน้าซึ่งกันและกัน ผู้เล่นแต่ละคนมีอิสระในการสื่อสาร สามารถที่จะพิมพ์
ข้อความหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ตนเองต้องการได้ หรือแม้แต่การพิมพ์ข้อความแสดงความรัก 
ข้อความการต่อว่าผู้อ่ืน หรือข้อความหว่านล้อมผู้อ่ืนหรือข้อความที่สร้างเรื่องให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อว่า
ตนเองเป็นอย่างไรในชีวิตแห่งความเป็นจริง มีผู้เล่นจ านวนไม่น้อยที่สร้างเรื่องของตนเองตาม
จินตนาการท่ีอยากจะเป็นในชีวิตจริงแต่ในความเป็นจริงของชีวิตกลับไม่ได้เป็นอย่างที่ได้สื่อสารกับ
ผู้อื่นในสังคมเกมออนไลน์ เมื่อผู้เล่นมีการแชทพูดคุยกันในเกมจนเกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น ก็
มีความต้องการที่จะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของผู้เล่นในตัวละครนั้นๆ โดยเปลี่ยนจากการแชทคุยกันใน
เกม ก็ปรับมาเป็นการพูดคุยทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  Line และพัฒนาไปเป็นการ
พูดคุยทางโทรศัพท์และการพูดคุยสนทนาที่สามารถเห็นหน้ากันได้ทางโทรศัพท์หรือทาง
คอมพิวเตอร์โดยใช้แอฟพรีเคชั่นเป็นตัวช่วย เช่น วีดีโอเคอล , Facetime, tango, skype เป็นต้น 
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จนไปถึงมีการนัดพบปะพูดคุยกันแบบ face to face กับผู้เล่นคนอ่ืน ท าให้มีการท าความรู้จัก
ตัวตนที่แท้จริงของผู้เล่นในโลกสังคมแห่งความเป็นจริงมากขึ้น แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงผู้ที่เล่น
เกมและอยู่ในสังคมออนไลน์มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันหากเป็นคนดีก็จะเป็นประโยชน์และ
เป็นผลดีต่อผู้เล่นหากเป็นคนไม่ดีก็จะเป็นผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่ผู้เล่นได้
เช่นเดียวกัน เช่น การชักจูงในทางที่ผิด การล่อลวงให้สูญเสียทรัพย์สิน การท าร้ายร่างกาย และ
การละเมิดทางเพศ เป็นต้น ซึ่งการพูดคุยสื่อสารจากสังคมเกมออนไลน์อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็น
เหตุท าให้เกิดปัญหาในสังคมแห่งความเป็นจริงได้ 

2. การเข้าร่วมทีมหรือเข้าสมาคมในสังคมเกมออนไลน์ หากได้มีการน าสังคมดังกล่าว
ออกมายังโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะบริษัทเกมได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น งาน
ประมูลสินค้าของเกม งานMeeting ประจ าปี ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสท าให้ผู้เล่นเกมได้มีการรวมตัว
กันและพบปะซึ่งกันและกัน หรืออาจมีการนัดหมายพบปะกันภายในทีมหรือสมาคมของตนเอง  
การรวมทีมในสังคมเกมออนไลน์จะท าให้มีความรู้สึกเป็นเพ่ือนกันเป็นกลุ่มเดียวกันเมื่อพบปะกัน
ในชีวิตจริงก็สามารถพูดคุยหรือท ากิจกรรมร่วมกันได้ แต่ในสังคมเกมออนไลน์ ไม่ได้มีเพียงกลุ่ม
เดียวหรือสมาคมเดียว แต่ละเกมก็มักจะมีหลาย ๆ ทีมหรือหลายๆ สมาคม และในสังคมเกม
ออนไลน์แต่ละทีมนั้นอาจมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในการเล่นเกม และหากผู้เล่นไม่สามารถ
แยกแยะระหว่างเกมกับชีวิตจริงได้ก็จะน าไปสู่ความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทกันในสังคมแห่งความ
เป็นจริงได้  
 3. การมอบสิ่งของและการซื้อขายแลกเปลี่ยน ในสังคมเกมออนไลน์มีเงินเสมือนที่ใช้ใน
การซื้อของไอเท็มต่าง ๆ ภายในเกมแต่เนื่องจากผู้เล่นบางคนไม่มีเงินเสมือนเพียงพอส าหรับที่จะ
สามารถซื้อของได้ ผู้เล่นบางคนจึงมีการซื้อเงินเสมือนแลกเปลี่ยนกับเงินในสังคมจริงกับผู้เล่นคน
อ่ืน ๆ หรือมีการซื้อไอเท็มด้วยการใช้เงินจริงตามอัตราที่ได้ท าการตกลงกัน  ทางบริษัทผู้ผลิตเกม
เองก็มีช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้ เล่นสามารถใช้เงินจริงในการซื้อสินค้าภายในเกมได้ เ พ่ือความ
สะดวกสบายของผู้เล่นอีกทั้งยังท าให้บริษัทมีรายไดเ้พ่ิมมากขึ้นด้วยดังนั้นในชีวิตแห่งความเป็นจริง
ของผู้เล่นเกมก็จะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงินไม่น้อยเพ่ือสร้างความพอใจให้แก่ตนเองใน
การได้มาซึ่งสินค้าเสมือนจากโลกเกมออนไลน์ และหากผู้เล่นไม่มีเงินเพียงพอก็อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้เล่นไปในทางที่ผิด ๆ ได้ เช่น การลักทรัพย์หรือการท าผิดกฎหมายเพ่ือหาเงินมา
ซื้อของในเกม เป็นต้น  
 นอกจากนี้การเล่นเกมออนไลน์จนได้เข้าสู่สังคมเกมออนไลน์มีผลไปสู่สังคมแห่งความ
เป็นจริงทางร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังต่อไปนี้ 
 ผลทางด้านบวก  
 1. ท าให้เกิดความสุข ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน ซึ่งได้มาจากเสียงเพลง 
จากตัวละครและจากเนื้อเรื่องในเกมนั้น ๆ  
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 2. การเล่นเกมเป็นการฝึกทักษะความสัมพันธ์ด้านร่างกาย การเล่นเกมบางครั้งก็จ าเป็น
ที่จะต้องมีการใช้ความรอบคอบด้วยการมองของตาและการสั่งการด้วยการกดแปูนพิมพ์  ซึ่ง
ในขณะเล่นเกมต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างการมองและการกดแปูนพิมพ์จึงจะสามารถเล่นเกม
ให้ผ่านหรือท าคะแนนดี ๆ ได้  
 3. ท าให้ผู้เล่นได้มีการฝึกสมาธิ  เกมบางเกมต้องมีสมาธิอย่างมากในการเล่นเกมและ
จะต้องควบคุมอารมณ์ให้นิ่ง ให้มีสมาธิ จึงจะสามารถคิดวิธีการในการเล่นเกมเพ่ือที่จะชนะเกมนั้น
ได้ อย่างเช่น เกมจับผิด เกมประเภทดนตรี  เกมทายปริศนา เป็นต้น 
 4. การเล่นเกมเป็นการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดการสร้างความคุ้นเคยใน
การใช้เทคโนโลยีอันจะน าไปสู่ความสนใจในการเรียนรู้ในด้านอ่ืน ๆ ต่อไปด้วย เช่น การแชทคุยกัน
ในขณะเล่นเกมกับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ เป็นการเพ่ิมทักษะการพิมพ์ให้มีความช านาญมากขึ้น เพ่ิมทักษะ
การเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเล่นเกม เป็นต้น 
 5. เพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา เนื่องจากเนื้อหาของเกมออนไลน์จะมีการใช้
ภาษาต่างๆในการสื่อสารให้ผู้เล่นเข้าใจถึงวิธีการเล่นหรือข้อมูลที่จ าเป็นของการเล่นเกม ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วเกมในประเทศไทยจะมีการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมด้วย ผู้เล่นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจภาษาดังกล่าวในเบื้องต้นเพ่ือที่จะสามารถเล่นเกมนั้นได้ง่ายขึ้นและทั้งนี้เกมออนไลน์ไม่ได้มี
เพียงคนไทยเท่านั้นที่มีการเล่นเกม ในหลาย ๆ เกม ก็มีผู้เล่นเป็นชาวต่างชาติด้วยเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นการสนทนากับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ที่เป็นชาวต่างชาติก็เป็นการเรียนรู้ได้ฝึกการใช้ภาษาพร้อมทั้ง
ได้เพ่ือนเป็นชาวต่างชาติอีกด้วย  
 6. ท าให้เกิดทักษะด้านการวางแผน การเล่นเกมเป็นเรื่องปกติที่ผู้เล่นต้องการที่จะผ่าน
เกมหรือเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมประเภทการวางแผน ผู้เล่นจะต้องคิดวางแผน
ตั้งแตต่้น เช่น การก าหนดตัวละคร สถานที่หรือฉากที่เหมาะสม อาวุธที่เหมาะสม วิธีการเล่น ฯลฯ 
ที่จะสามารถท าให้ผู้เล่นประสบผลส าเร็จได้ หากผู้เล่นมีการวางแผนที่ดีและสามารถผ่านเกมได้ ก็
จะท าให้มีทักษะการคิดเพ่ิมขึ้นและสร้างความมั่นใจในตัวเองไปสู่การวางแผนในเรื่องต่าง ๆ ของ
สังคมแห่งความเป็นจริงได้ 
 7. เป็นการฝึกทักษะด้านการค้า  ในสังคมเกมออนไลน์มีการค้าขายไอเท็ม และการ
ค้าขายไม่ได้มีเพียงผู้เล่นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถขายสินค้าได้ มีผู้เล่นจ านวนมากที่มีการ
ค้าขายสิ่งของหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของให้แก่กัน  การที่ผู้เล่นจะสามารถขายไอเท็มของตนเองได้นั้น 
ก็จ าเป็นที่จะต้องมีเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ท าให้สามารถขายสินค้า (Item) ได้ในราคาที่ตนเอง
ต้องการ  เช่น มีการวางแผน  มีการตลาด การประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการขาย เป็นต้น  ดังนั้น
จึงต้องมีการคิดตั้งแต่การหาสินค้า การก าหนดราคาสินค้า  การตั้งชื่อร้าน  สถานที่ตั้งร้านที่
เหมาะสม การค านวณราคาต้นทุนและราคาขาย การโฆษณารวมไปจนถึงการพูดคุยและการ
บริการลูกค้าให้ลูกค้าประทับใจเพ่ือให้เป็นลูกค้าประจ า ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้สามารถน ามาเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้กับโลกในสังคมแห่งความเป็นจริงได้เป็นอย่างดี   
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 8. ท าให้ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ การเล่นเกมออนไลน์นั้นมีกิจกรรมที่ท าร่วมกัน มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแข่งขันกัน มีการพูดคุยสนทนากัน และเมื่อมีการเข้าร่วมทีมหรือ
สมาคมในเกม ก็ท าให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการติดต่อพบปะกันก็จะเกิดความคุ้นเคยต่อกัน
ของผู้เล่นจนกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในสังคมแห่งความเป็นจริงได้ 
 9. ฝึกให้เป็นคนที่มีความอดทนและความพยายาม การเล่นเกมออนไลน์นั้นถ้าจะท าให้
ผ่านเกมหรือชนะคู่ต่อสู้ในเกมไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้ง ก็มีแพ้ บางครั้งก็ชนะ แต่บางครั้งกว่าที่จะ
ชนะได้ต้องแพ้มาแล้วหลายครั้ง เกมบางเกมมีเนื้อหาของเกมที่ต้องปฏิบัติภารกิจตามที่ก าหนดไว้ 
จึงจะได้สิ่งของที่ต้องการหรือเพ่ือที่จะเลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่งภายในเกม ดังนั้นหากผู้เล่นต้องการ
อยากได้สิ่งเหล่านั้น ผู้เล่นก็จะต้องมีความอดทนและมีความพยายามที่จะปฏิบัติภารกิจนั้นให้
ส าเร็จ  ซึ่งถ้าหากผู้เล่นได้น าความอดทนและความพยายามไปใช้ในการด ารงชีวิต ในสังคมแห่ง
ความเป็นจริงก็จะส่งผลท าให้ประสบผลส าเร็จในชีวิตจริงได้ด้วย เช่น  ความตั้งใจที่อยากสอบผ่าน
ในการเรียน ก็ต้องมีความอดทนอ่านหนังสือและจดจ าทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาและพยายาม
ตั้งใจอย่างเต็มที่ในการสอบ การกระท าดังกล่าวท าให้มีโอกาสที่จะสอบผ่านมากกว่าที่ไม่ได้อ่าน
หนังสือไปสอบเลย 
 10.  ฝึกความเป็นภาวะผู้น า ผู้ตามและการตัดสินใจ การที่จะประสบผลส าเร็จให้ถึง
เปูาหมายไดใ้นบางครัง้ก็ต้องมีการร่วมทีมกันเพราะจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความสามาถของ
ผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ร่วมด้วย ในการเล่นเกมบางครั้งผู้เล่นจะกลายเป็นผู้น าทีมหรือบางครั้งก็กลายเป็นผู้
ตามทีมด้วยเช่นเดียวกัน  หากได้เป็นผู้น าของทีมก็ต้องพยายามท าให้ผู้อ่ืนเกิดความไว้วางใจ จน
สามารถท าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามการตัดสินใจของผู้น าได้ หรือหากได้เป็นผู้ตาม ก็ต้องใช้ความสามารถ
ในการเล่นเกมช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่ ซึ่งหากน ามาใช้ในสังคมแห่งความเป็นจริงก็จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในสังคม 

 11.  ฝึกการเข้าสังคม การมีมารยาทในสังคม เนื่องจากเกมออนไลน์เป็นเกมที่มีผู้เล่น
จ านวนมากและมีการเข้าเล่นเกมครั้งละหลาย ๆ คนท าให้ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอยู่เสมอ 
ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้สังคมของเกมออนไลน์ วัฒนธรรมของสังคมเกมออนไลน์ว่าเป็นอย่างไร รวมถึง
การฝึกมารยาทการเข้าสู่สังคม เช่น เมื่อพบผู้เล่นคนอ่ืนก็มีการทักทายหรือท าความรู้จักกัน เกิด
การเรียนรู้การเข้าสู่สังคม ด้านการสื่อสารและพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านตัวละครควรให้มีความ
เหมาะสมกับสังคมมและเรียนรู้ข้อความใดที่ควรพิมพ์หรือข้อความใดที่ไม่สมควรพิมพ์ เป็นต้น  

 12.  ท าให้รู้จักการมีน้ าใจต่อกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  สังคมเกมออนไลน์หาก
ต้องการที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ก็ต้องเรียนรู้จักการมีน้ าใจต่อกันและกัน การให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น การให้ค าปรึกษาในเรื่องของการเล่นเกม การช่วยเหลือกันโดยใช้
สื่อกลางระหว่างตัวละครกับตัวละคร และการเล่เกมที่มีการสร้างทีมขึ้นมาและร่วมกันท ากิจกรรม 
ผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในทีมก็ต้องช่วยเหลือกันจึงจะประสบผลส าเร็จได้  
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 13. ท าให้รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การเล่นเกมย่อมมีการแพ้ มีการชนะเป็นเรื่อง
ธรรมดาเป็นการฝึกให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้การยอมรับความพ่ายแพ้ หรือการได้รับชัยชนะ หากแพ้
ผู้เล่นก็พยายามและตั้งใจหาวิธีการที่ท าให้ชนะหรือถ้าหากชนะแล้วก็ต้องคิดว่าจะต้องท าอย่างไร
ให้ชนะในด่านต่อๆ ไปหรือชนะคู่ต่อสู้ใหม่ ได้และในสังคมเกมออนไลน์อาจมีความขัดแย้งหรือ
ความไม่เข้าใจกันบ้างกับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ในการเล่นเกม หรือ ตัวละครของผู้เล่นคนอ่ืนส่งผลท าให้
ตัวละครของผู้เล่นมีความพ่ายแพ้ ผู้เล่นก็ต้องรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันจึงจะท าให้ได้มิตรและมี
ความสุขจากการเล่นเกมนั่นคือผู้ชนะในการเล่นเกมที่แท้จริง  

 14. ท าให้รู้จักฝึกปฏิบัติตามกฎ กติกา สังคมทุกสังคมย่อมมีกฎ กติกา การใช้ชีวิตใน
สังคมร่วมกัน สังคมเกมออนไลน์ก็เช่นเดียวกัน มีกฎ กติกา ของการเล่นเกม เมื่อผู้เล่นเข้าไปสู่
สังคมเกมออนไลน์แล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ได้ก าหนดไว้ แต่ถ้าหากผู้เล่น ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา ก็อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ และอาจถูกลงโทษจากสังคมเกมออนไลน์ได้ 
เช่น ไม่ให้เข้าร่วมการทีมหรือร่วมสมาคมในการท ากิจกรรมร่วมกันในเกม  ไม่ให้ความช่วยเหลือใน
การต่อสู้กับศัตร ูท าร้ายตัวละครของผู้เล่นให้ตาย เป็นต้น ซึ่งในสังคมเกมออนไลน์ก็มีหลายคนที่ไม่
เคารพกฎ กติกา ก็เปรียบเหมือนในโลกของความเป็นจริงที่บ้านเมืองหรือแต่ละประเทศมีกฎหมาย
เพ่ือบังคับใช้แต่ก็ยังมีคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อการกระท าขัดแย้งต่อกฎหมายก็จะต้องถูกจับ
และถูกลงโทษตามท่ีได้ก าหนดไว้  

 15. ฝึกให้รู้จักการเก็บออมและการใช้จ่าย  สังคมเกมออนไลน์ นักเล่นทั้งหลายส่วน
ใหญ่มักให้การยอมรับกับผู้เล่นที่มีความสามารถสูง ผู้เล่นแต่ละคนจึงพยายามที่จะสร้างตัวละคร
หรือสร้างระดับความเก่งความสามารถของตนเองเพ่ิมขึ้นให้เป็นที่ยอมรับของผู้เล่นคนอ่ืน ๆ และ
จากการที่ผู้เล่นต้องมีการพัฒนาตัวละครของตนเอง ผู้เล่นจึงจ าเป็นจะต้องมีเงินในเกมเพ่ือใช้ซื้อ
สินค้าในเกม เช่น อาวุธ เสื้อผ้า หรือสินค้าที่ท าให้ตัวละครของผู้เล่นมีทักษะและความสามารถ
เพ่ิมขึ้น เพราะฉะนั้นผู้เล่นจึงต้องมีการเก็บเงินในเกมโดยเริ่มแรกของการเล่นเกมก็จะเก็บได้ทีละ
น้อย ถ้าผู้เล่นต้องการอยากซื้อสินค้าที่อยากได้ ก็ต้องเก็บเงินเหล่านั้นให้ได้ตามจ านวนจึงจะ
สามารถน าไปซื้อสินค้าที่ต้องการได้ก็จะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เล่นรู้จักคุณค่าของเงินถึงแม้ว่าจะเป็น
เงินในสังคมเกมออนไลน์ก็ตาม หากผู้เล่นน าพฤติกรรมดังกล่าวมาใช้ในชีวิตจริงก็ท าให้ผู้เล่นเป็น
คนที่รู้จักคุณค่าของเงิน เรียนรู้วิธีการหาเงินและเก็บเงินด้วยตนเอง 
 และนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ผลทางด้านบวกของการเล่นเกมที่ส าคัญและก็น่าสนใจ
โดยเฉพาะเด็ก ๆ วัยรุ่นปัจจุบันก็คือ การเล่นเกมก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได ้ 

 อาชีพที่เกิดจากการเล่นเกมออนไลน์ในสังคมแห่งความเป็นจริงมีดังนี้ (ASTV ผู้จัดการ 
Live. 2559) เช่น  
 1.  ขายไอเทมเกมออนไลน์  นักเล่นเกมที่มีระดับเลเวลสูง ๆ ก็จะมีโอกาสที่ได้รับไอเทม
จากการเล่นเกมมากขึ้น เช่น เงิน อาวุธ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และไอเทมหายาก นักเล่น
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เกมจึงน าไอเทมที่ตนเองได้รับ มาขายให้แก่ผู้เล่นคนอ่ืนในราคาต่าง ๆ ตามที่ตกลงกัน โดยใช้เงิน
จริงในการซื้อไอเท็มดังกล่าว เป็นการสร้างรายได้ให้แก่นักเล่นเกมเหล่านี้ด้วย 
 2.  รับจ้างเก็บเลเวล  หมายถึง การรับจ้างเล่นเกมให้มีค่าประสบการณ์สูงขึ้น เนื่องจาก
ผู้เล่นที่ชอบเล่นเกมแต่ไม่มีเวลาเล่นและยังมีความต้องการให้ตัวละครของตนเองมีความเก่งหรือที่
เรียกว่าเป็นระดับเทพของเซิฟเวอร์ก็จะจ้างให้คนอ่ืนมาเล่นเกมแทนตนเอง จึงเกิดอาชีพรับจ้างเก็บ
เลเวลขึ้นมาอาชีพนี้เหมาะส าหรับผู้ที่มีเวลาว่างและมีความชอบในการเล่นเกม เพราะเกมบางเกม
กว่าตัวละครของผู้เล่นจะเก่งอยู่ในระดับสูงก็ใช้ระยะเวลาหลายเดือนในการเล่น 
 3.  ติวเตอร์สอนเล่นเกม เป็นผู้สอนวิธีการเล่นเกมให้แก่ผู้เล่นใหม่ ๆ โดยเฉพาะเกมที่
เกี่ยวกับการวางแผนหรือเกมที่มีความสลับซับซ้อนของเนื้อหาของเกมค่อนข้างมาก และเกมที่มี
การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
 4.  นักแข่งเกม ในปัจจุบันจะมีหน่วยงานหรือบริษัทเกมต่าง ๆ จัดการแข่งขันการเล่น
เกมอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งนักแข่งเกมก็ต้องมีการติดตามข่าวสารและมีการฝึกซ้อมหรือฝึกทักษะการเล่น
เกมให้เก่ง ๆ มีทั้งแบบเดียวและแข่งขันแบบทีม ถ้าเข้าแข่งขันเป็นทีม ก็ต้องมีการเตรียมตัวฝึกซ้อม
ร่วมกันของคนในทีมตนเองด้วย หากผู้เข้าแข่งขันหรือทีมใดเป็นผู้ชนะก็จะได้รับรางวัลตามที่
ก าหนดไว้ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ซึ่งรางวัลที่ได้รับ เช่น สิ่งของ เงิน และถ้วยรางวัล เป็นต้น 
 5.  นักพากย์เกม หรือ แคสเตอร์  คือ การเล่นเกมและอัดวิดีโอเพ่ือบันทึกเนื้อหาของ
การเล่นเกมให้ผู้อ่ืนได้รับชม อาชีพนี้ก าลังนี้เป็นที่นิยมและเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ และวัยรุ่นในยุคนี้ให้
ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะไม่ได้เพียงแต่ต้องเล่นเกมเป็นอย่างเดียวเท่านั้นแคสเตอร์ต้องมี
ความสามารถในการน าเสนอการเล่นเกมของตนเองให้ดูน่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้อ่ืนมาชมการน าเสนอ
ของตนให้ไดม้ากที่สุด โดยอาจจะมีการใส่มุขให้ตลกหรือการพากย์เสียงในขณะเล่นให้ดูน่ากลัว น่า
ตื่นเต้น น่าค้นหาหรือจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเล่นเกมตามสไตล์
เฉพาะตัวของแคสเตอร์แต่ละคน ในประเทศไทยแคสเตอร์ได้มีการอัพโหลดคลิปเล่นเกมที่พากย์
แล้วลงในThailand Youtube Chanel และทุกครั้งที่มีคนคลิกกดดูคลิปดังกล่าวก็จะกลายเป็น
รายได้ที่แคสเตอร์ได้รับ  
 ผลกระทบทางลบ  
  1.  ในการเล่นเกมบางเกมใช้เวลานานจนเกินไป ท าให้ไม่มีเวลาที่จะพัฒนาตนเอง เช่น 
การพัฒนาทักษะทางด้านปัญญาต้องมีเวลาเพียงพอส าหรับการอ่านหนังสือ การค้นคว้าและการ
สืบค้นหาข้อมูล เป็นต้น 
  2.  แสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแสงจากจออุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมหากมีการ
เพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือมีความสว่างของแสงมากเกินไป ก็จะก่อให้เกิดปัญหาทาง
สายตา ท าให้ตาแห้ง ตาแดง  ปวดตา เคืองตา ท าให้สายตาสั้น หรือ ท าลายเยื่อบุตาได้ 
  3.  ท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เนื่องจากขาดการออกก าลังกายเพราะให้ความสนใจกับ
การเล่นเกมมากเกินไปท าให้เกิดโรคได้ เช่น  กล้ามเนื้อหลีบ  โรคอ้วน  เป็นต้น 
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  4.  การเล่นเกมเป็นระยะเวลานาน ๆ ท าให้เกิดปัญหากระดูกและข้อ การก้มคอและ
หลังรวมไปถึงท่านั่งที่ไม่เหมาะสม ท าให้เกิดการปวดคอ ปวดหลัง ปวดแขน หรือปวดเมื่อยตาม
ร่างกายได้ 

 5. ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด  โดยเฉพาะเกมที่น่ากลัว ตื่นเต้นหรือเกมที่ผู้เล่นเกิด
อาการเครียดเมื่อต้องการเล่นให้ได้รับชัยชนะ ท าให้มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น จึงมีการหลั่งสารเคมี
บางอย่างในร่างกายท่ีท าให้เกิดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดอันตราย
แก่ชีวิตได้  

 6. การเล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือพบปะเพ่ือในสังคมเกมออนไลน์ที่มีแนวคิดด้านความ
รุนแรงก็ส่งผลท าให้เกิดความคิดที่รุนแรงหรือชอบความรุนแรงคล้อยตามไปด้วย 

 7. ส าหรับในวัยเรียน ท าให้ไม่สนใจในการเรียนหรืออ่านหนังสือส่งผลให้การเรียนตกต่ า
ได้ 

 8. การเล่นเกมที่ใช้เวลามากเกินไปจะท าให้ขาดสัมพันธ์ภาพกับบุคคลอ่ืนและขาดทักษะ
ในด้านการพูดเพราะไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน ๆ หรือบุคคลอ่ืนในสังคมแห่ง
ความเป็นจริง  

 9. ท าให้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจนถึงมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว สังคมเกมออนไลน์ผู้เล่นบาง
คนมีทั้งอ านาจ มีทั้งเงิน มีทั้งเพ่ือน มีลูกน้อง มีแฟน มีสัตว์เลี้ยงของตนเองและมีความสามารถผู้
เล่นคนอ่ืน ๆ เทียบไม่ได้ จึงท าให้มีความรู้สึกว่าตนเองเหนือว่าผู้อ่ืนและแสดงออกถึงความก้าวร้าว
หรือสิ่งที่ตนเองต้องการแสดงออกมาในสังคมเกมออนไลน์อย่างเต็มที่และผู้เล่นนั้นอาจน านิสัยจาก
การเล่นเกมนั้นมาสู่ในโลกของความเป็นจริง 

10. หากเล่นเกมจริงจังมากเกินไปก็จะส่งผลให้ผู้เล่นเกิดความตึงเครียด ความโกรธ หรือ
อารมณ์ฉุนเฉียว อันส่งผลต่อสภาพจิตใจและไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย 

11. เสียค่าใช้จ่ายในการเล่นเกม เพ่ือการเล่นเกมท่ีสนุกสนาน และความสะดวกสบายของ
ผู้เล่นจึงมีการใช้เงินจริงน ามาใช้ในการเล่นเกม เช่น การเติมบัตรเพ่ือเล่นเกม การเติมพอยด์ 
(Point) เพ่ือแลกเป็นเงินในเกมออนไลน์ การประมูลของในเกมด้วยเงินจริง หรือแม้กระทั่ง การใช้
เงินจริงซื้อเงินเสมือนในเกม รวมไปจนถึงบางคนไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์  หรือเครื่อง
อ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการเล่นเกม ก็จะต้องหาซื้อหรือไปเล่นเกมที่ร้านคอมพิวเตอร์ ท าให้เสีย
ค่าชั่วโมงในการเล่นอีกด้วย 

12. เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบจากการเล่นเกมและส่งผลกระทบจนก่อให้เกิดปัญหา
ของสังคมในโลกแห่งความจริง เช่น มีการทะเลาะวิวาท การท าร้ายร่างกาย การลักทรัพย์  ไป
จนถึงการฆ่าตัวตาย เป็นต้น 
 13. ใช้ช่องทางการสื่อสารของสังคมเกมออนไลน์ หลอกลวงผู้อ่ืนจนเป็นเหตุท าให้เสีย
ทรัพย์สิน  ถูกละเมิดทางเพศ  ถูกท าร้ ายทางร่างกายและจิตใจ  พูนทรัพย์  (  จิร เศรษฐ  
เมธากุล,2541) 
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3. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา 

1.  พ่อและแม่ควรให้ค าปรึกษาในเรื่องของชนิดของเกมที่เหมาะสมในการเล่น สอนให้
รู้จักเวลาและมีการก าหนดเวลาในการเล่นที่เหมาะสม 

2.  ควรมีการชี้ให้เห็นถึงผลดี ผลเสียของการเล่นเกม ว่าส่งผลอย่างไรบ้าง 
3.  ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เช่น การไปวัด 

ท าบุญ เข้ารับฟังการอบรม การปฏิบัติธรรม การบวชภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
4.  สถาบันการศึกษา  ครู  อาจารย์  ควรใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการ

สอน สร้างแหล่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
5.  ชุมชนร่วมกันสอดส่อง ดูแลในพ้ืนที่  เช่น เวลาเปิดปิดของร้านเกมถูกต้องตามที่

กฎหมายก าหนดหรือไม่  มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นมั่วสุมหรือทะเลาะวิวาทกันหรือไม่ ไปจนถึงปัญหายาเสพ
ติด  

6.  ชุมชนส่งเสริมด้านกีฬา ด้านดนตรี หรืออ่ืน ๆ ที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ ให้มาก
ขึ้น เช่น มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล การจัดประกวดการแข่งขันดนตรีสากล   

7.  ควรสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กในการ
ช่วยเหลือสังคมเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมมากข้ึน 

8.  ควรมีนโยบายในการตรวจสอบ Website เกมที่อาจเป็นอันตรายแก่เด็กอย่าง
ต่อเนื่อง 

9.  มีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดในการปูองกันและปราบปรามผู้กระท าผิดที่
เกีย่วกับการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นผู้เล่น หรือร้านให้บริการต่าง ๆ 

10. ครอบครัวและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันครอบครัว ควรสอนให้ผู้เล่น เกิดความ
ตระหนักรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีวินัยต่อตนเองแยกแยะสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดและส่งเสริมการปฏิบัติตน
เป็นลูกท่ีดีของพ่อและแม่  
      

4. สรุป 
เกมออนไลน์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. MMORPG  2. Casual Game แต่
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5. ข้อเสนอแนะ 
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สูญเสียอนาคตและเป็นภาระให้กับสังคม แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญมากต่อ
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เล่นกีฬา เป็นต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ตามทฤษฎีทีท่ั้งสองฝุายเป็นผู้ชนะ (Win - Win) 
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that providing investment information through social media has a strong positive 
effect on the relationship between investors and consultants in three aspects: trust 
in benevolence, trust in integrity, and affective commitment. 
 

Keywords: Use of Social Media, Social CRM, Relationship Quality 
  

1. บทน า 
การเติบโตของโซเชียลมีเดียถือเป็นปรากฏการณ์ส าคัญ  (Ang, L,2011) Baird and 

Paranis  (2011) กล่าวว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสามารถในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้บริโภคได้เกินกว่าช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบเดิม (Traditional 
Media Channels) โดยผลการส ารวจพบว่าเกือบร้อยละ 66 ของผู้บริหารกล่าวว่าโซเชียลมีเดีย 
ท าให้บริษัทต้องเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจจากวิธีการบริหารจัดการลูกค้าแบบดั้งเดิม (CRM) 
ร้อยละ 70 กล่าวว่าธุรกิจของพวกเขาจะอยู่นอกความสนใจของลูกค้าถ้าไม่มีการใช้โซเชียลมีเดีย 
ร้อยละ 67 กล่าวว่าบริษัทต้องใช้โซเชียลมีเดียเพ่ือแสดงความมีตัวตนต่อลูกค้า และร้อยละ 58 เชื่อ
ว่าคู่แข่งของบริษัทจะประสบความส าเร็จในการเข้าถึงลูกค้าได้ผ่านโซเชียลมีเดีย บทสรุปงานวิจัย  
ARCA (2012) กล่าวว่าเครือข่ายสังคม (Social Media Network) และบล็อก (Blogs) เป็นช่องทาง
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างลูกค้าจริง  

งานวิจัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IS) มีการศึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavioral Science) เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาและตรวจสอบทฤษฎีที่ใช้อธิบายหรือพยากรณ์
พฤติกรรมมนุษย์หรือองค์กรในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้วิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ใช้อธิบายความตั้งใจและ
พยากรณ์พฤติกรรมมนุษย์ในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยงานวิจัยของ Venkatesh, Thong and Xu (2012)  ได้พัฒนาทฤษฎีรวมการยอมรับการใช้
เทคโนโลยี (UTAUT2) เพ่ือศึกษาการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของผู้บริโภค 
(Consumer Context) โดยทฤษฎีมีองค์ประกอบหลักส าคัญที่แสดงถึงปัจจัยที่แตกต่างกันว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างไรให้เกิดการยอมรับและใช้เทคโนโลยีโดยอาศัยความตั้งใจในพฤติกรรมและ
พฤติกรรมการใช้ เป็นตัวแปร ซึ่งงานวิจัยก่อนหน้าของ Igbaria (1995) ได้พบว่าแต่ละบุคคลยอมรับ
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ส าหรับธุรกิจหลักทรัพย์ การให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์
ต้องใช้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
เรียกว่า ผู้แนะน าการลงทุน เพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าการลงทุนแก่นักลงทุนและเป็นผู้ที่
เข้าถึงลูกค้าโดยตรง ดังนั้น คุณภาพของผู้แนะน าการลงทุนจึงมีส่วนส าคัญยิ่งต่อการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่มีต่อตลาดทุนและความพึงพอใจต่อนักลงทุนหรือลูกค้า  (สถาบันพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551) การดูแลรักษาลูกค้า และสร้างความภักดี
ของลูกค้าเป็นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่มีความส าคัญอย่างมาก โดยเมื่อลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการและได้รับประสบการณ์ท่ีดีจะท าให้มีความภักดีต่อบริษัทและเกิดแนวโน้มการซื้อหรือใช้บริการ
ซ้ าต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งอยู่ที่ว่า ผู้แนะน าการลงทุนที่ท าหน้าที่ติดต่อลูกค้าโดยตรงจะใช้การบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ภาณุ ลิมมานนท์,2548) ผลการศึกษาของอิสรีย์ จุลจิ
ราภรณ์ (2550) พบว่าการตัดสินใจของนักลงทุนอาศัยข้อมูลข่าวสารจากผู้แนะน าการลงทุนเป็นหลัก  

จากการตีพิมพ์ของหนังสือ The Cluetrain Manifesto เผยว่า “การตลาดคือ การ
สนทนาพูดคุยกัน” การสื่อสารแบบสองทางคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ โซเชียลมีเดียจึงถูกพัฒนา
และขยายขอบเขตเพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจมากขึ้น โดยการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การแบ่งปันความรู ้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้าท าให้แนวคิด
เกี่ยวกับคุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) ได้กลายมาเป็นแนวคิดหนึ่งในการวัด
ความส าเร็จขององค์กรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  Drury (2008) อธิบายถึงโซเชียลมีเดียว่าเป็น
แหล่งข้อมูลทางออนไลน์ที่ผู้คนใช้ในการแลกเปลี่ยน‘เนื้อหา’ ผ่าน: วิดิโอ, รูปภาพ, ข้อความ, ไอเดีย
ต่าง ๆ, ความรู้สึกจากภายใน (Insight), อารมณ์ (Humour), ความคิดเห็น (Opinion), เรื่องซุบซิบ   

(Gossip), ข่าว (News)  และอ่ืน ๆ โดยแหล่งที่มาเหล่านี้รวมถึง บล็อก (Blogs), วีดิโอ
บล็อก (Vlogs), เครือข่ายสังคม (Social Networks), ข้อความบนบอร์ด (Message Broad), พอด
แคสต์ (Podcasts), บุ๊คมาร์คสาธารณะ (Public Bookmarking) และวิกิ (Wikis) 

งานวิจัยหลาย ๆ งานในอดีตที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์โดยใช้ปัจจัยความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ความเชื่อใจ (Trust) และความผูกพัน (Commitment) เป็นตัวบ่งบอกถึง
ความสัมพันธ์นั้น ๆ พระมหาจิตนเรศ วุฑฒิธมโม (2559) พบว่าความพึงพอใจในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร Roberts, Varki and Brodie (2003) ระบุว่า
มิติที่ใช้วัดคุณภาพความสัมพันธ์ทั้งหมด 5 มิติ ได้แก่ ความไว้วางใจในความซื่อสัตย์ (Trust In 
Integrity) ความไว้วางใจในความหวังดี (Trust In Benevolence) ความผูกพันด้านความรู้สึก 
(Affective Commitment) ความขัดแย้งด้านความรู้สึก (Affective Conflict) และความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ผลการศึกษาพบว่า การลงทุนสร้างคุณภาพความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่คุ้มค่าส าหรับ
ผลตอบแทนในด้านการเพ่ิมขึ้นของความภักดีของผู้บริโภค ซึ่งการใช้สเกลวัดคุณภาพความสัมพันธ์เป็น
สเกลที่ดีเหมาะสมเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของบริษัทระยะยาว 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระแส
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ข้อมูลที่เพ่ิมข้ึนและวิถีชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป งานวิจัยและบทความต่าง ๆ ให้ความสนใจ
ในเรื่องโซเชียลมีเดียที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การท าการตลาด รวมถึงการ
รักษาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ซ่ึงสร้างโอกาสและท้าทายความสามารถในการใช้ช่องทาง
โซเชียลมีเดีย-ของนักการตลาด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจมุ่งศึกษาในธุรกิจหลักทรัพย์ประเด็นอิทธิพล
ของการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้แนะน าการลงทุนในการน าเสนอข้อมูลการลงทุนแก่นักลงทุนที่
ใช้โซเชียลมีเดียในการรับข้อมูลการลงทุน ต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้แนะน าการลงทุนกับ
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ศึกษาอิทธิพลของการใช้โซเชียลมีเดียของนักลงทุนจากการน าเสนอข้อมูลการลงทุนของ

ผู้แนะน าการลงทุน ต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้แนะน าการลงทุนกับนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

3. สมมติฐานงานวิจัย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยอิทธิพลของการใช้โซเชียล

มีเดียของนักลงทุนในการรับข้อมูลการลงทุนจากผู้แนะน าการลงทุน ต่อคุณภาพความสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้แนะน าการลงทุนกับนักลงทุน ดังนี้  

H1: การใช้โซเชียลมีเดียของนักลงทุนในการรับข้อมูลการลงทุนจากผู้แนะน าการลงทุน มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวก ต่อระดับคุณภาพความสัมพันธ์ ด้านความไว้วางใจในความซื่อสัตย์ (Trust 
in Integrity)  

H2: การใช้โซเชียลมีเดียของนักลงทุนในการรับข้อมูลการลงทุนจากผู้แนะน าการลงทุน มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวก ต่อระดับคุณภาพความสัมพันธ์ ด้านความไว้วางใจในความหวังดี (Trust in 
Benevolence)  

H3: การใช้โซเชียลมีเดียของนักลงทุนในการรับข้อมูลการลงทุนจากผู้แนะน าการลงทุน มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวก ต่อระดับคุณภาพความสัมพันธ์ ด้านความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective 
Commitment) 

 

  

4. ขอบเขตของการวิจัย 
การวัดการใช้โซเชียลมีเดียของนักลงทุนจากส่วนขยายของทฤษฎีรวมการยอมรับการใช้

เทคโนโลยี (UTAUT2) มิติที่ใช้วัด ได้แก่ การใช้ในชีวิตประจ าวัน (Actual Daily Use), ความถี่ใน
การใช้งาน (Frequency of Use) และภารกิจ (Tasks) แนวคิดการวัดระดับคุณภาพความสัมพันธ์ 
(RQ) มิติที่ใช้วัด ได้แก่ ความไว้วางใจในความซื่อสัตย์ (Trust In Integrity) ความไว้วางใจใน
ความหวังดี (Trust In Benevolence) และความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้  ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling)จากนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้โซเชียลมีเดียรับข้อมูลการ
ลงทุนจากผู้แนะน าการลงทุน (Investment Consultant) โดยใช้แบบสอบถามผ่านงานสัมมนาที่
เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นโดยบริษัทเอกชนทั่วไป ได้แก่ งาน
สัมมนา “ติดปีกแมงเม่า” โดย FM News 100.5 งานสัมมนาประจ าไตรมาสโดยบริษัท IRS จ ากัด 
และทีมงาน Ssuperstock จ านวน 600 คน  
 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้ใช้การส ารวจผ่านงานสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทยที่จัดขึ้นโดยบริษัทเอกชนทั่วไป แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 

เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลจ านวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการใช้งาน (Usage) 
มิติที่ใช้วัด ได้แก่ การใช้ในชีวิตประจ าวัน (Actual Daily Use) ความถี่ในการใช้งาน (Frequency of 
Use) และภารกิจ (Tasks) ทั้งหมด 8 ข้อ การก าหนดมาตรวัดการใช้งานชีวิตประจ าวันดัดแปลงมาจาก 
Igbaria18  ซ่ึงแต่ละบุคคลจะตอบค าถามที่แสดงถึงระยะเวลาที่ใช้บนโซเชียลมีเดียในแต่ละวัน ใช้
มาตรวัด 6 ระดับ เรียงจาก “แทบจะไม่เคย” (Almost Never) ไปจนถึง “มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อ
วัน” (More Than 3 Hours Per Day) การก าหนดมาตรวัดความถี่ในการใช้ (Frequency of Use) ซึ่ง
เสนอแนะโดย Igbaria ซึ่งจะได้มุมที่แตกต่างมากกว่าการใช้เพียงเวลาในการใช้งาน (Time of Use) 
จะถูกวัด 6 ระดับ จาก “น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน” (Less Than Once A Month) ไปถึง “หลาย
ครั้งต่อวัน” (Several Times A Day) การก าหนดมาตรวัดของภารกิจ (Tasks) จ านวนของภารกิจ 
(Number of Tasks) เป็นการวัดเพ่ือแสดงในอีกมิติของการใช้ (Usage) ใช้มาตรวัด 5 ระดับ เรียง
จาก 1 ถึง 5 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยเลย (Strongly disagree) และ 5 คะแนน หมายถึง เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง (Strongly Agree) ดัดแปลงมาจาก Igbaria ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับ
คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้แนะน าการลงทุนกับนักลงทุนผ่านการใช้โซเชียลมีเดีย   ประกอบด้วย 
ความไว้วางใจในความซื่อสัตย์ (Trust In Integrity) จ านวน 5 ข้อ ความไว้วางใจในความหวังดี 
(Trust in Benevolence) จ านวน 4 ข้อ และความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective 
Commitment) จ านวน 5 ข้อ ก าหนดมาตรวัดเป็นแบบไลเคิร์ท (Likert Scale) ของระดับคุณภาพ
ความสัมพันธ์เป็น 6 ระดับ เนื่องจากไม่ต้องการความคิดเห็นในระดับกลาง ๆ ซึ่งระดับความ

H๑  + 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 
การวัดการใช้โซเชียลมีเดียของนักลงทุนจากส่วนขยายของทฤษฎีรวมการยอมรับการใช้

เทคโนโลยี (UTAUT2) มิติที่ใช้วัด ได้แก่ การใช้ในชีวิตประจ าวัน (Actual Daily Use), ความถี่ใน
การใช้งาน (Frequency of Use) และภารกิจ (Tasks) แนวคิดการวัดระดับคุณภาพความสัมพันธ์ 
(RQ) มิติที่ใช้วัด ได้แก่ ความไว้วางใจในความซื่อสัตย์ (Trust In Integrity) ความไว้วางใจใน
ความหวังดี (Trust In Benevolence) และความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้  ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling)จากนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้โซเชียลมีเดียรับข้อมูลการ
ลงทุนจากผู้แนะน าการลงทุน (Investment Consultant) โดยใช้แบบสอบถามผ่านงานสัมมนาที่
เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นโดยบริษัทเอกชนทั่วไป ได้แก่ งาน
สัมมนา “ติดปีกแมงเม่า” โดย FM News 100.5 งานสัมมนาประจ าไตรมาสโดยบริษัท IRS จ ากัด 
และทีมงาน Ssuperstock จ านวน 600 คน  
 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้ใช้การส ารวจผ่านงานสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทยที่จัดขึ้นโดยบริษัทเอกชนทั่วไป แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 

เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลจ านวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการใช้งาน (Usage) 
มิติที่ใช้วัด ได้แก่ การใช้ในชีวิตประจ าวัน (Actual Daily Use) ความถี่ในการใช้งาน (Frequency of 
Use) และภารกิจ (Tasks) ทั้งหมด 8 ข้อ การก าหนดมาตรวัดการใช้งานชีวิตประจ าวันดัดแปลงมาจาก 
Igbaria18  ซ่ึงแต่ละบุคคลจะตอบค าถามที่แสดงถึงระยะเวลาที่ใช้บนโซเชียลมีเดียในแต่ละวัน ใช้
มาตรวัด 6 ระดับ เรียงจาก “แทบจะไม่เคย” (Almost Never) ไปจนถึง “มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อ
วัน” (More Than 3 Hours Per Day) การก าหนดมาตรวัดความถี่ในการใช้ (Frequency of Use) ซึ่ง
เสนอแนะโดย Igbaria ซ่ึงจะได้มุมที่แตกต่างมากกว่าการใช้เพียงเวลาในการใช้งาน (Time of Use) 
จะถูกวัด 6 ระดับ จาก “น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน” (Less Than Once A Month) ไปถึง “หลาย
ครั้งต่อวัน” (Several Times A Day) การก าหนดมาตรวัดของภารกิจ (Tasks) จ านวนของภารกิจ 
(Number of Tasks) เป็นการวัดเพ่ือแสดงในอีกมิติของการใช้ (Usage) ใช้มาตรวัด 5 ระดับ เรียง
จาก 1 ถึง 5 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยเลย (Strongly disagree) และ 5 คะแนน หมายถึง เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง (Strongly Agree) ดัดแปลงมาจาก Igbaria ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับ
คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้แนะน าการลงทุนกับนักลงทุนผ่านการใช้โซเชียลมีเดีย   ประกอบด้วย 
ความไว้วางใจในความซื่อสัตย์ (Trust In Integrity) จ านวน 5 ข้อ ความไว้วางใจในความหวังดี 
(Trust in Benevolence) จ านวน 4 ข้อ และความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective 
Commitment) จ านวน 5 ข้อ ก าหนดมาตรวัดเป็นแบบไลเคิร์ท (Likert Scale) ของระดับคุณภาพ
ความสัมพันธ์เป็น 6 ระดับ เนื่องจากไม่ต้องการความคิดเห็นในระดับกลาง ๆ ซึ่งระดับความ

H๑  + 
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คิดเห็นควรมีด้านบวก (เชิงสนับสนุน) และด้านลบ (เชิงปฏิเสธ) เพ่ือป้องกันอคติซึ่งอาจจะเกิดได้กับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม, สุนันทา ไชยสระแก้ว (2553) โดย 1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ไป
จนถึง 6 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

กลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้คือ นักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ใช้โซเชียล
มีเดียในการรับข้อมูล การลงทุนจากผู้แนะน าการลงทุน เก็บข้อมูลโดยส ารวจแบบสอบถามผ่านงาน
สัมมนา ได้แก่ สัมมนา “ติดปีกแมงเม่า” จัดโดย อสมท. FM 100.5 สัมมนาประจ าไตรมาส “ติด
ปีกหลีกหุ้นเน่า” โดยบริษัท IRS จ ากัด และทีมงาน Ssuperstock บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ และสัมมนา “สรุปเคล็ดวิชา Volume พารวย” โดยบริษัท IRS จ ากัด ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูล ประมาณ 6 เดือน รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1: รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จ านวน ร้อยละ 
เพศ    

ชาย  282 61.3 
หญิง  178 38.7 

ช่วงอายุ    
น้อยกว่า 25 ปี  8 1.7 
25-35 ปี 121 26.3 
36-55 ปี 233 50.7 
56-69 ปี 98 21.3 

อาชีพ    
เจ้าของกิจการ  125 27.2 
พนักงานบริษัทเอกชน 197 42.8 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 36 7.8 
เกษียณอายุ 59 12.8 
อ่ืน ๆ 43 9.3 
แหล่งที่มาของเงินลงทุน   
ธุรกิจ  101 22.0 
รายได้ประจ า 197 42.8 
เงินออม 161 35.0 
ดอกเบี้ย/เงินปันผล 1 0.02 
ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ   

 

  

ไม่มี  55 12.0 
น้อยกว่า 1 ปี  83 18.0 
1-5 ปี  237 51.5 
6-9 ปี  46 10.0 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป  39 8.5 

 
6. ผลการวิจัย  

ผลการทดสอบค่าความน่าเชื่อถือของมาตรวัดตัวแปรก่อนและหลังเก็บข้อมูลจริง   
ค่า Alpha ก่อนและหลังการเก็บข้อมูลจริงมากกว่า 0.70 ทุกตัวแปร แสดงว่าเครื่องมือวัดดังกล่าว
ข้างต้นมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปศึกษาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไปได้  

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของการใช้งาน (Usage) และคุณภาพความสัมพันธ์
ระหว่างผู้แนะน าการลงทุนกับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในมุมมองของการใช้โซเชียลมีเดียของนักลงทุนจากการน าเสนอ
ข้อมูลของผู้แนะน าการลงทุน จ านวน 460 ตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมของการใช้โซเชียลมีเดียของนัก
ลงทุนในการรับข้อมูลการลงทุนจากผู้แนะน าการลงทุนมีแนวโน้มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  
ดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2: ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การใช้โซเชียลมีเดียของนักลงทุน 
ตัวแปร: การใช้งาน (Usage) X  SD ระดับ 
1. การใช้ในชีวิตประจ าวัน (Actual Daily Use)* 4.20 1.28 ค่อนข้างสูง 
2. ความถี่ในการใช้งาน (Frequency Of Use)* 5.21 1.05 สูง 
ภาพรวม 4.71 1.17 ค่อนข้างสูง 
3. ภารกิจ (Tasks)**    
3.1 เพ่ือมองแนวโน้มตลาด/หุ้น  4.22 .79 สูง 
3.2 ค้นหาหุ้น 3.94 .96 ค่อนข้างสูง 
3.3 วางแผนพอร์ตลงทุน 3.97 .90 ค่อนข้างสูง 
3.4 ก าหนดงบการลงทุน  3.50 1.04 ค่อนข้างสูง 
3.5 เพ่ือช่วยในการตัดสินใจลงทุน 4.08 .91 สูง 
ภาพรวม 3.94 .92 ค่อนข้างสูง 
 
ค่าเฉลี่ย ( X  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพความสัมพันธ์ในมุมมองของการใช้
โซเชียลมีเดียของนักลงทุน จ านวน 460 ตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมของคุณภาพความสัมพันธ์มี
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ไม่มี  55 12.0 
น้อยกว่า 1 ปี  83 18.0 
1-5 ปี  237 51.5 
6-9 ปี  46 10.0 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป  39 8.5 

 
6. ผลการวิจัย  

ผลการทดสอบค่าความน่าเชื่อถือของมาตรวัดตัวแปรก่อนและหลังเก็บข้อมูลจริง   
ค่า Alpha ก่อนและหลังการเก็บข้อมูลจริงมากกว่า 0.70 ทุกตัวแปร แสดงว่าเครื่องมือวัดดังกล่าว
ข้างต้นมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปศึกษาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไปได้  

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของการใช้งาน (Usage) และคุณภาพความสัมพันธ์
ระหว่างผู้แนะน าการลงทุนกับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในมุมมองของการใช้โซเชียลมีเดียของนักลงทุนจากการน าเสนอ
ข้อมูลของผู้แนะน าการลงทุน จ านวน 460 ตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมของการใช้โซเชียลมีเดียของนัก
ลงทุนในการรับข้อมูลการลงทุนจากผู้แนะน าการลงทุนมีแนวโน้มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  
ดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2: ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การใช้โซเชียลมีเดียของนักลงทุน 
ตัวแปร: การใช้งาน (Usage) X  SD ระดับ 
1. การใช้ในชีวิตประจ าวัน (Actual Daily Use)* 4.20 1.28 ค่อนข้างสูง 
2. ความถี่ในการใช้งาน (Frequency Of Use)* 5.21 1.05 สูง 
ภาพรวม 4.71 1.17 ค่อนข้างสูง 
3. ภารกิจ (Tasks)**    
3.1 เพ่ือมองแนวโน้มตลาด/หุ้น  4.22 .79 สูง 
3.2 ค้นหาหุ้น 3.94 .96 ค่อนข้างสูง 
3.3 วางแผนพอร์ตลงทุน 3.97 .90 ค่อนข้างสูง 
3.4 ก าหนดงบการลงทุน  3.50 1.04 ค่อนข้างสูง 
3.5 เพ่ือช่วยในการตัดสินใจลงทุน 4.08 .91 สูง 
ภาพรวม 3.94 .92 ค่อนข้างสูง 
 
ค่าเฉลี่ย ( X  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพความสัมพันธ์ในมุมมองของการใช้
โซเชียลมีเดียของนักลงทุน จ านวน 460 ตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมของคุณภาพความสัมพันธ์มี
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แนวโน้มอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยโดยรวม = 4.21) โดยคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความ
ไว้วางใจในความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.35) รองลงมาได้แก่ คุณภาพความสัมพันธ์ด้าน
ความไว้วางใจในความหวังดี ( X  = 4.21) และความผูกพันด้านความรู้สึก ( X  = 4.05) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของการใช้โซเชียลมีเดียของนัก
ลงทุนกับคุณภาพความสัมพันธ์ทั้งสามด้าน โดยการใช้โซเชียลมีเดียมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
คุณภาพความสัมพันธ์ด้านความไว้วางใจในความซื่อสัตย์ คุณภาพความสัมพันธ์ด้านความหวังดี 
และคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความผูกพันด้านความรู้สึก เป็นไปตามสมมติฐาน แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้โซเชียลมีเดียของนักลงทุนกับคุณภาพความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3: การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการใช้โซเชียลมีเดียของนักลงทุน
ต่อคุณภาพความสัมพันธ์ทั้ง 3 ด้าน 

 
*significant at p < 0.0001 
 
7. อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์งานวิจัยนี้ให้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ พบว่า การใช้โซเชียลมีเดียของนัก
ลงทุนจากการน าเสนอข้อมูลการลงทุนของผู้แนะน าการลงทุนมีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกระหว่างผู้แนะน าการลงทุนกับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความไว้วางใจ
ในความหวังดี (Trust In Benevolence) ที่ว่าผู้แนะน าการลงทุนน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง เป็นความ
ไว้วางใจที่ว่าผู้แนะน าการลงทุนค านึงถึงความสุขของลูกค้า และมีความตั้งใจ และพยายามรักษาดูแล
ผลประโยชน์ของลูกค้าแม้ว่าจะไม่ได้มีการท าข้อตกลงผูกพันไว้ก็ตาม ความไว้วางใจในความซื่อสัตย์ 
(Trust In Integrity) ที่ว่าผู้แนะน าการลงทุนสามารถน าเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ดี 

 Std. 
Coef. t-value Sig. 

การใช้โซเชียลมีเดียต่อคุณภาพความสัมพันธ์     
H๑: การใช้โซเชียลมีเดียต่อคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความ
ไว้วางใจในความซื่อสัตย์  

.๔๒๙ ๑๐.๑๗๔ .๐๐๐* 

H๒: การใช้โซเชียลมีเดียต่อคุณภาพความสัมพันธ์ด้าน
ความหวังด ี

.๔๗๕ ๑๑.๕๔๐ .๐๐๐* 

H๓: การใช้โซเชียลมีเดียต่อคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความ
ผูกพันด้านความรู้สึก 

.๓๔๐ ๗.๗๔๔ .๐๐๐* 

  

 

  

เป็นประโยชน์ และเชื่อถือได้ ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) เป็นอีก
องค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญของคุณภาพความสัมพันธ์ซึ่งนักลงทุนผูกพันที่จะรักษาความสัมพันธ์
กับผู้แนะน าการลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย ตามล าดับ  

ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงการบริหารได้ 1) การลงทุนสร้างคุณภาพ
ความสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้บริหารและผู้แนะน าการลงทุนต้องตระหนักถึง 
และควรเน้นย้ าความส าคัญของการสร้างความไว้วางใจโดยการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ 
ข้อมูลที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ เมื่อผู้ให้ค าแนะน าการลงทุนสามารถสร้างความไว้วางใจให้แก่
นักลงทุนย่อมสามารถเพ่ิมความภักดีและรักษาฐานลูกค้าเดิม  

2) เป็นโอกาสที่ผู้แนะน าการลงทุนและผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์สามารถพัฒนาโปรแกรม
การน าเสนอข้อมูลการลงทุนแก่นักลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย โดยการติดต่อสื่อสารทางการตลาดผ่าน
โซเชียลมีเดียเพ่ือการบริการข้อมูลที่มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ และเป็นประโยชน์กับนักลงทุนเพ่ือให้
มีความมั่นใจอย่างเพียงพอในการตัดสินใจน าเงินมาลงทุน เมื่อผู้ให้ค าแนะน าการลงทุนสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแน่นแฟ้น ย่อมสามารถรักษาลูกค้ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได ้

3) ฝึกอบรมผู้แนะน าการลงทุนในการน าเสนอข้อมูลและให้ค าแนะน าแก่นักลงทุนด้วย
ความเข้าใจเมื่อต้องการได้รับค าแนะน าผ่านโซเชียลมีเดียเพ่ือให้ตรงกับความคาดหวังของนักลงทุน 
และการพึ่งพาผู้แนะน าการลงทุนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเมื่อต้องการความช่วยเหลือ  

ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีกับบริษัทเพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็น
การรักษาฐานลูกค้าเดิม (Customer Retention) Huang (2008) พบว่า คุณภาพความสัมพันธ์เป็น
อารมณ์ด้านบวกของการรักษาลูกค้าได้ในอนาคต Crosby,  Evans and Cowles (1990) เสนอแนะ
ว่าโอกาสส าหรับการขายในอนาคตส่วนมากขึ้นอยู่กับคุณภาพความสัมพันธ์ Morgan and Hunt 
(1994) พบว่า ความไว้วางใจ (Trust) และความผูกพัน (Commitment) เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการตลาดสัมพันธ์ (Relationship Marketing) Woodcock, Green and 
Starkey(2011) กล่าวว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย (SCRM) กลายเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของการขาย คุณภาพและสื่อประสมการตลาดที่ท าให้นักการตลาดมีเครื่องมือ
เพ่ิมข้ึนในการมีส่วนร่วมและขายของให้ลูกค้า Ghauri and Maqsood พบว่า ผู้บริโภคมีการใช้
โซเชียลมีเดีย (Social Media) และคาดหวังบริษัทต่าง ๆ จะใช้โซเชียลมีเดียเป็นพ้ืนที่ในการ
ติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับพวกเขาและอ านวยความสะดวก (Facilitating) ให้
ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรเช่นเดียวกัน Warid Telecom, ผู้เชียวชาญด้านการท าการตลาดผ่าน
โซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) และบริษัทตัวแทนที่ท าการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย 
(Social Media Marketing) มองว่าโซเชียลมีเดียเป็นส่วนเ พ่ิมเติมหรือขยาย  
Addition/Extension) ของการตลาดบูรณาการ (Integreated Marketing) ไม่ใช่เป็นการแทนที่ 
(Replacement or Substitute)  
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เป็นประโยชน์ และเชื่อถือได้ ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) เป็นอีก
องค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญของคุณภาพความสัมพันธ์ซึ่งนักลงทุนผูกพันที่จะรักษาความสัมพันธ์
กับผู้แนะน าการลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย ตามล าดับ  

ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงการบริหารได้ 1) การลงทุนสร้างคุณภาพ
ความสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้บริหารและผู้แนะน าการลงทุนต้องตระหนักถึง 
และควรเน้นย้ าความส าคัญของการสร้างความไว้วางใจโดยการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ 
ข้อมูลที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ เมื่อผู้ให้ค าแนะน าการลงทุนสามารถสร้างความไว้วางใจให้แก่
นักลงทุนย่อมสามารถเพ่ิมความภักดีและรักษาฐานลูกค้าเดิม  

2) เป็นโอกาสที่ผู้แนะน าการลงทุนและผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์สามารถพัฒนาโปรแกรม
การน าเสนอข้อมูลการลงทุนแก่นักลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย โดยการติดต่อสื่อสารทางการตลาดผ่าน
โซเชียลมีเดียเพ่ือการบริการข้อมูลที่มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ และเป็นประโยชน์กับนักลงทุนเพ่ือให้
มีความมั่นใจอย่างเพียงพอในการตัดสินใจน าเงินมาลงทุน เมื่อผู้ให้ค าแนะน าการลงทุนสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแน่นแฟ้น ย่อมสามารถรักษาลูกค้ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได ้

3) ฝึกอบรมผู้แนะน าการลงทุนในการน าเสนอข้อมูลและให้ค าแนะน าแก่นักลงทุนด้วย
ความเข้าใจเมื่อต้องการได้รับค าแนะน าผ่านโซเชียลมีเดียเพ่ือให้ตรงกับความคาดหวังของนักลงทุน 
และการพึ่งพาผู้แนะน าการลงทุนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเมื่อต้องการความช่วยเหลือ  

ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีกับบริษัทเพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็น
การรักษาฐานลูกค้าเดิม (Customer Retention) Huang (2008) พบว่า คุณภาพความสัมพันธ์เป็น
อารมณ์ด้านบวกของการรักษาลูกค้าได้ในอนาคต Crosby,  Evans and Cowles (1990) เสนอแนะ
ว่าโอกาสส าหรับการขายในอนาคตส่วนมากขึ้นอยู่กับคุณภาพความสัมพันธ์ Morgan and Hunt 
(1994) พบว่า ความไว้วางใจ (Trust) และความผูกพัน (Commitment) เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการตลาดสัมพันธ์ (Relationship Marketing) Woodcock, Green and 
Starkey(2011) กล่าวว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย (SCRM) กลายเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของการขาย คุณภาพและสื่อประสมการตลาดที่ท าให้นักการตลาดมีเครื่องมือ
เพ่ิมข้ึนในการมีส่วนร่วมและขายของให้ลูกค้า Ghauri and Maqsood พบว่า ผู้บริโภคมีการใช้
โซเชียลมีเดีย (Social Media) และคาดหวังบริษัทต่าง ๆ จะใช้โซเชียลมีเดียเป็นพ้ืนที่ในการ
ติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับพวกเขาและอ านวยความสะดวก (Facilitating) ให้
ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรเช่นเดียวกัน Warid Telecom, ผู้เชียวชาญด้านการท าการตลาดผ่าน
โซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) และบริษัทตัวแทนที่ท าการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย 
(Social Media Marketing) มองว่าโซเชียลมีเดียเป็นส่วนเ พ่ิมเติมหรือขยาย  
Addition/Extension) ของการตลาดบูรณาการ (Integreated Marketing) ไม่ใช่เป็นการแทนที่ 
(Replacement or Substitute)  
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8. ข้อเสนอแนะ 
1. ส าหรับงานวิจัยในอนาคตควรเพิ่มเติมค าถามเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้โซเชียลมีเดีย

ของนักลงทุนในการรับข้อมูลการลงทุนจากผู้แนะน าการลงทุนซึ่งสามารถน ามาอธิบายเพิ่มเติมใน
เรื่องคุณภาพความสัมพันธ์ ระหว่างผู้แนะน าการลงทุนกับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากผล
ส ารวจนักการตลาดของ Stelzner (2012) กล่าวว่า ผู้ที่ลงทุนการท าการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย 
(Social Media Marketing) สามารถสร้างความจงรักภักดีของแฟน ๆ (Acquiring Loyal Fans) 
โดยผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างน้อย 1 ปี ร้อยละ 65 พบว่ามีประโยชน์ส าหรับการสร้างฐานแฟนคลับที่
จงรักภักดี (Loyal Fan Base) 

2. การส ารวจแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการส ารวจผ่านงานสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนที่
จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร อาจท าให้ประชากรที่ศึกษายังไม่ครอบคลุมถึงนักลงทุนในต่างจังหวัด ซึ่ง
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมในงานวิจัยครั้งต่อไป 

3. งานวิจัยครั้งนี้เน้นการศึกษาระหว่างผู้แนะน าการลงทุนกับนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์กับนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพ่ือรักษาฐานลูกค้า และลดปัญหาการสูญเสียลูกค้าเนื่องจากการย้ายตามผู้แนะน าการ
ลงทุน จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ย้ายตามผู้แนะน าการลงทุนเนื่องจากมี
ความคุ้นเคยกันมานาน และเป็นผู้ที่ใกล้ชิดลูกค้ามากที่สุด 
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยการจัดการสาธารณสุขและปัจจัยด้าน
ภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 

FACTORS OF PUBLIC HEALTH MANAGEMENT, AVAILABILITY OF 
SERVICE PROVIDING AND PERCEPTION ABOUT NEWS SHALL HAVE 
INFLUENCE ON ACCESS TO HEALTH SERVICE OF TRANSNATIONAL 

LABORS IN THAILAND 
 

พรรณรัตน์  อาภรณ์พิศาล จิดาภา ถิรศิริกุล พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการจัดการ

สาธารณสุขและปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย มีประชากรในการวิจัยคือแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ในสถานประกอบการธุรกิจ
กิจการต่อเนื่องประมงในจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 412 ราย เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม ได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  สถิติเชิงอนุมานใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมการโครงสร้างตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยปัจจัยด้านการจัดการสาธารณสุข มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ เท่ากับ 0.13  
และปัจจัยภูมิศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ เท่ากับ 0.93 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวชี้วัดในแต่ละปัจจัยพบว่า  ปัจจัยด้านการจัดการสาธารณสุข ตัวชี้วัดด้านการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 0.79 (x11 = 0.79) ปัจจัยด้าน
ภูมิศาสตร์ ตัวชี้วัดด้านระยะเวลามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 0.88 (x22 = 0.88)  ส่วน
การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย พบว่า ตัวชี้วัดโครงสร้างพ้ืนฐานมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 0.89 (y1=0.89) ยอมรับสมมติฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
ค าส าคัญ: การเข้าถึงบริการสุขภาพ การจัดการสาธารณสุข และภูมิศาสตร์ 
  
                                                           
  หลักสตูรการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม 
  หลักสูตรการจดัการ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม 
  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

 This research is quantitative research. The research has objective is to 
analyze the influence of factors of public health management and geography that 
shall have influence on access to health service. Research population consisted of 
foreign labor of Myanmar nationality working in business establishment of 
continuous fishery in Samut Sakhon Province. There are samples totaling 412 
persons. The research instrument was questionnaire. The statistics used in data 
analyzing is descriptive statistics, such as frequency, percentage, statistics of 
arithmetic mean and standard deviation. Regarding inferential statistics, the 
researchers used methodology of statistical analysis with regard to relationship 
between independent variables and the dependent variables. The hypothesis test 
is made by using structural equation analysis. 
           From the hypothesis test, it was found that from adjusting of structural 
equation according to the hypothesis in order to be consistent with empirical data, 
factor of public health management (X1) has influence on access to health service 
(Y) to be equal to 0.13 and factor of geography (X2) has influence on access to 
health service (Y) to be equal to 0.93, considering the weight of the indicators in 
each factor, it was found that:  Factor of public health management, there is 
indicator including financial support from the government, having the most weight 
of elements: 0.79 (x11 = 0.79) and the factor of geography. Indicator of period 
having the most weight of elements: 0.88 (x22 = 0.88). Access to health service of 
foreign labor in Thailand, it was found that indicator of infrastructure, having the 
most weight of elements: 0.89 (y1=0.89).  The researchers can accept the 
hypothesis with statistical significance at the level of .05.  
 

Keywords: Access to Health Service, Public Health Management, Availability of  
      Service Providing And Perception About News 
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1. บทน า 
การเปลี่ยนแปลงในด้านของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย

การลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน  เศรษฐกิจที่มีการเติบโตท าให้มีความต้องการแรงงาน
อย่างมาก น าไปสู่รูปแบบของสังคมของอุตสาหกรรม ที่ เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 14 ต่อปี  ผลกระทบที่เกิดขึ้นท าให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่างๆต้องแสวงหาแรงงานเข้ามาทดแทน โดยเฉพาะงานประเภท3D ได้แก่ งานที่ เสี่ยง
(Dangerous) งานที่หนัก(Difficult) และงานที่สกปรก(Dirty) ซึ่งงานประเภทดังกล่าวเป็นงานที่
แรงงานคนไทยไม่สนใจ และไม่มีความประสงค์ที่จะท าเนื่องจากมีทางเลือกอ่ืนที่มากกว่า  
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ ในด้านการให้บริการหรือ
การดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก   

ผลจากการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจ านวนมากก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและที่ส าคัญคือผลกระทบด้านสาธารณสุข  
ผลการวิจัยหลายงานวิจัยชี้ให้เห็นตรงกันว่า แรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงมาก
เพราะเสี่ยงต่อการถูกให้ท างานหนักแต่ได้ค่าแรงต่ า  เมื่อเจ็บปุวยไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพ  การรักษาพยาบาลแม้ในกลุ่มที่มีบัตรก็มิได้มีกลไกช่วยเหลือ  ประเด็นที่มักถูกกล่าวถึง 
คือการถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ด้วยอคติและความกลัวต่อแรงงาน  การขาดข้อมูลข่าวสาร
และการศึกษา รวมถึงไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยให้เข้าใจอย่างถูกต้องได้  อีกทั้งการมีรายได้ต่ า
ท าให้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตเมื่อเจ็บปุวยจึงมักดูแลกันเองท าให้เกิดปัญหาความ
เสี่ยงในการติดต่อของเชื้อโรคและแพร่ระบาดได้ง่าย(กฤตยา อาชวนิจกุลและพันธุ์ทิพย์ กาญจ
นะจิตรา สายสุนทร, 2548) ตามวัตถุประสงค์ขององค์การอนามัยโลกที่ก าหนดว่า“Health for 
all”ตั้งแต่พ.ศ.2543 กล่าวว่าบุคคลควรได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขตามสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์พึงมีพึงได้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิใน
สุขภาพ”Right to health” รวมทั้งสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว (The 
Right of access to health services in the host country)(องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ,2551)  ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นแรงงาน
ต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติมีจ านวนมากที่สุด คือ เมียนมาร์  จากรายงานวิจัยของเพ็ชราภรณ์ 
ชัชวาลชาญชนกิจและพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล  (2558)  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติ
ต่อการเข้ารับบริการสุขภาพ  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ใช้แรงงาน และปัจจัยด้านนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าวมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในกิจการต่อเนื่องประมง รวมทั้งความเจริญของนวัตกรรม และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท าให้ลักษณะของภูมิประเทศรวมทั้งการจัดแบ่งหน่วยงานของ
ภาครัฐและหน่วยงานสาธารณสุขต้องมีการปรับเปลี่ยนเ พ่ือให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นในด้านของการให้บริการสาธารณสุขจึงมีความเกี่ยวข้อง
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กับหลักการของภูมิศาสตร์  จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศ  การบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว  ประกอบกับการบริหารจัดการที่สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาการทั้งในด้านของการสนับสนุนเพ่ือให้แรงงานต่างด้าวสามารถรับรู้สิทธิ
ต่างๆ  รวมทั้งในด้านของการเตรียมความพร้อมของการให้บริการเพ่ือให้การเข้ารับบริการมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป น ามาซึ่งการศึกษาครั้งนี้  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยการจัดการสาธารณสุขและปัจจัยด้าน

ภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรคือแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่

พิสูจน์สัญชาติแล้วและซื้อบัตรประกันสุขภาพ ในกิจการต่อเนื่องประมงจังหวัดสมุทรสาคร 
ส าหรับกิจการต่อเนื่องประมงของโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน กองงานแรงงาน
ต่างด้าว กระทรวงแรงงานและด้านเนื้อหาในประเด็นของการบริหารจัดการการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของแรงงานต่างด้าวตัวแปรต้น  ประกอบด้วยปัจจัยด้านการจัดการด้านสาธารณสุขและ 
ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ส่วนตัวแปรตาม คือ การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการศึกษาคือ แรงงานต่าง

ด้าวสัญชาติพม่า ที่ท างานอยู่ในสถานประกอบการธุรกิจกิจการต่อเนื่องประมง ในจั งหวัด
สมุทรสาคร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ตามสูตรการค านวณ ด้วยสูตรของ Taro 
Yamane  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 412 ราย เคร่ืองมือในการวิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญและน าแบบสอบถามทดสอบเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น ผลการทดสอบความเชื่อมั่น 
0.88 ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา อาทิ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ใช้วิธีการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง โดยมีค่าที่ใช้ตรวจสอบความกลมกลืนและค่าที่สอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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5. ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ  พบว่า ภาพรวม

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านการจัดการสาธารณสุข  พบว่า  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( ̅=  3.85)  ภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านภูมิศาสตร์พบว่า 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( ̅=3.90)  และภาพรวมการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย  พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=  3.87) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผลการศึกษาในภาพรวมตัวแปรอิสระหรือปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ทั้ง 2 ตัวแปรมีค่าระหว่าง   
0.514  ถึง 0.77 แสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม  ปัจจัยด้าน
การจัดการสาธารณสุขมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย ที่ระดับ 0.514 และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่ระดับ0.77 มีค่า Significance เท่ากับ 0.00 

ผลการทดสอบสมมติฐาน   พบว่า  การทดสอบดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความ
สอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ในตัวแบบก่อนการปรับโมเดล  
พบว่า ยังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความสอดคล้องในทุกค่าของดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ  แต่หลังจาก
ที่ได้มีการปรับตัวแบบแล้ว จะพบว่าตัวแปรมีความสอดคล้องเชิงประจักษ์ยิ่งขึ้น  ในทุกค่าดัชนีที่
ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดล 

 
ภาพที ่1  โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่าง

ด้าวในประเทศไทย 
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ตารางที่ 1 ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแปรกับข้อมูล
 ประจักษ์ 
 

 
หมายเหตุ    หมายถึง ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและ
ความกลมกลืนของตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวใน

ประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้านการจัดการสาธารณสุข(X1) มีอิทธิพลต่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพ (Y)  เท่ากับ 0.13  ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์(X2)มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ (Y) เท่ากับ 0.93 เมื่อพิจารณาถึงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวชี้วัดในแต่ละปัจจัย
พบว่า 

1) ปัจจัยด้านการจัดการสาธารณสุขต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
ในประเทศไทย ตัวชี้วัดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.79 
(x11 = 0.79) มีอิทธิพลมากที่สุด  รองลงมาคือ การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ 0.71 (x12 = 0.71) และค่าที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือการให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.09 (x13 = 0.09)  ในการบริหารจัดการหน่วยงาน
ภาครัฐ  ควรมีการพิจารณาในประเด็นการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในส่วนของการส่งเสริม
และ การสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ิมเติมมากขึ้น มีการจัดตั้ง

ล าดับที่ ค่า เกณฑ์ ตัวแปรก่อนปรับ ตัวแปรหลังปรับ 
1   2 0.01 < p <1.00 229.265 30.375    
2 df 0.00 < 2 /df  3 33 19           

3 2/df 0.00 < 2 /df  3 6.947 1.599       

4 GFI 0.90 < GFI  1.00 .901 .985         

5 AGFI 0.90   AGFI 
1.00 

.835 .957         

6 RMSEA 0.00  RMSEA 
0.08 

.120 .038          

7 CFI 0.95   CFI 
1.00 

.893 .994         

8 NFI 0.90   NFI   
1.00 

.878 .984          



177วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
 

หน่วยงานที่ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ได้มากที่สุดเพ่ือให้
แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากข้ึน 

2) ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศ
ไทย พบว่า  ระยะเวลาในการเดินทางมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.88 (x22 =0.88)มีอิทธิพล
มากที่สุด  รองลงมารูปแบบและวิธีการเดินทางมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.67 (x23 =0.67)
และค่าที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือ  ระยะทางในการเดินทางมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.31 (x21 
=0.31)  โดยในด้านของการบริหารจัดการเพ่ือให้ต่างด้าวเข้าถึงบริการสุขภาพเพ่ิมมากขึ้นควรมี
การปรับปรุงในด้านของการปรับปรุงการแบ่งพ้ืนที่ในการเข้ารับบริการเพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การเดินทางเพ่ือเข้าไปใช้บริการเพ่ือลดระยะเวลาในการเดินทาง  

3) การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย พบว่า ตัวชี้วัดที่1 คือ
โครงสร้างพื้นฐาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.89 (y1=0.89)ตัวชี้วัดที่2 คือกระบวนการ
ให้บริการ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.83 (y2=0.83) ตัวชี้วัดที่3 คือการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาล มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.68 (y3=0.68) ตัวชี้วัดที่4 คือความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.32 (y4=0.32) กล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้าน
ตัวชี้วัดที ่1 คือโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด และด้านตัวชี้วัดที่ 4 ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพ้ืนฐาน มี
อิทธิพลที่ท าให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากที่สุดและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมีอิทธิพลที่ท าให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงบริการสุขภาพได้น้อยที่สุด  
 
6. อภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพด้าน จัดการ
สาธารณสุขด้านภูมิศาสตร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ขณะที่ภาพรวม การเข้าถึงบริการ
สุขภาพของแรงงานต่างด้าว พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ตัวแปรต้นทั้ง 2 ตัวแปร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม คือ การเข้าถึงบริการ
สุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อค้นพบ
ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านการจัดการสาธารณสุขจากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ปัจจัยด้านการ
จัดการสาธารณสุข  มีอิทธิพลต่อการบริการจัดการการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
ในประเทศไทย มากเป็นอันดับแรกจาก 6 ปัจจัยที่ศึกษา  โดยเฉพาะในประเด็นของการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐซึ่งมีความส าคัญมากที่สุด ดังสะท้อนได้จากผลการวิจัยเชิง
ปริมาณและเสริมด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่ต่างยืนยันถึง
ความส าคัญของงบประมาณจากภาครัฐในการขับเคลื่อนท าให้การเข้าถึงบริการสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยดีมากยิ่งขึ้น  เนื่องมาจากการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
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ภาครัฐ  โดยมีการวางแผนการด าเนินการ การก าหนดทิศทาง และเปูาหมายของการด าเนินการ 
รวมทั้งรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่าง
ด้าวนอกจากนั้น ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเสริมด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ พบว่า องค์ประกอบด้านการอบรมอาสาสมัคร และ การให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ ต่างมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนท าให้การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
ในประเทศไทยดีมากยิ่งขึ้น แต่มีน้ าหนักความส าคัญน้อย เนื่องจาก การด าเนินการอบรม
อาสาสมัครและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จมีการด าเนินการในขั้นเริ่มต้นและไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ให้บริการ  
 จากผลการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัย
การจัดการดา้นเงิน(money) การอบรมอาสาสมัคร ซึ่งเป็นปัจจัยการจัดการด้านคน(man) และ 
ก า ร บ ริ ก า ร แ บ บ จุ ด เ ดี ย ว เ บ็ ด เ ส ร็ จ ซึ่ ง เ ป็ น ปั จ จั ย ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร 
(management)องค์ประกอบด้านงบประมาณหรือการเงินเป็นองค์ประกอบที่เป็นแก่นหลัก
ดั้งเดิมที่แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการให้บริการสุขภาพต่างค านึงถึง
ภายใต้หลักคิดและฐานคติทางการบริหารยังคงมีความส าคัญในบริบทความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันเนื่องมาจากงบประมาณสามารถใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านของการ
จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครในการให้มีความรู้เบื้องต้นในการดูแล ปูองกัน รักษา เพ่ือช่วยลดการ
เจ็บปุวย  การให้ความรู้ที่จ าเป็นต่อการให้บริการรักษาพยาบาล  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลากร รองรับการให้บริการ การพัฒนาการท างาน รูปแบบการท างาน ดังจะเห็นได้จาก 
แนวคิดของ Aday and Andersen (1981)  ที่อธิบายว่า การจัดการด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้น
บริการสาธารณสุขที่รัฐจัดให้ เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ด้าน คือ งบประมาณ การศึกษา อัตรา
ก าลังคน และองค์กรในการจัดบริการสุขภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ  
มีความจ าเป็นต่อการก าหนดแผนการด าเนินงาน และรูปแบบของการให้บริการ ขณะที่ ภายใต้
สภาพแวดล้อมและบริบทปัจจุบัน ที่มีความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ 
เทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ได้ถูกเชื่อมโยงอย่างไร้พรมแดน ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้สาย จะเห็นได้ว่า ในการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน 
และการให้บริการสาธารณะโดยภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็มีการจัดบริการโดยใช้นวัตกรรมที่
ทันสมัยผ่านช่องทางต่างๆเพ่ือลดขั้นตอนการบริการ การมุ่งประสิทธิผลประสิทธิภาพการบริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการสาธารณะที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง 
อย่างทั่วถึง เสมอภาค ภายใต้ข้อจ ากัดเชิงทรัพยากร (คน งบประมาณ) และ เวลา ทั้งนี้ผล
การศึกษาที่พบความส าคัญของ องค์ประกอบอาสาสมัครสาธารณสุขและการให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ สะท้อนถึง การเพ่ิมน้ าหนักและความส าคัญขององค์ประกอบทางการบริหารแนว
ใหม่ภายใต้บริบทของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งนวัตกรรมทางการจัดการโดยการน าเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ  มาใช้เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการ  และช่วย



179วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

 

เสริมศักยภาพของการบริการ อีกท้ังเป็นรูปแบบของการจัดการที่ลดขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ  
ยุ่งยากและท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ข้อค้นพบดังกล่าวมิใช่จ ากัดเฉพาะแต่ในงานวิจัยครั้งนี้ 
แต่พบในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ อาทิ Li et.al. (2016)  ที่พบว่า การเพ่ิมเงินอุดหนุน
การดูแลสุขภาพประชาชน การเข้าร่วมฝึกอบรม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการมี
ความสัมพันธ์กันเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมบทบัญญัติในพ้ืนที่ชนบท  ทั้งนี้ข้อค้นพบที่แตกต่าง
จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ผู้วิจัยพบว่า ในประเด็นการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จเป็นรูปแบบและเทคนิคการจัดบริการตามหลักการจัดการสมัยใหม่ที่มีการน าไป
ประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและภาครัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการน าไปใช้กับการพัฒนาบริการภาครัฐ 
และพบว่ามีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การบริการ แต่อย่างไรก็ดี การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จในการให้บริการสาธารณสุขของ
รัฐกับแรงงานต่างด้าวยังไม่มีงานวิจัยที่พบความส าคัญขององค์ประกอบดังกล่าวทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นเช่นนี้อาจสืบมาจากการให้บริการสุขภาพแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จในประเทศไทยยังมีจ ากัดและอยู่ในระยะแรกเริ่ม 
 ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์  จากการศึกษาเชิงปริมาณผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน
ภูมิศาสตร์มีค่าอิทธิพลน้อยที่สุดในจ านวน 6 ปัจจัย โดยเฉพาะในประเด็นระยะเวลาในการ
เดินทาง มีความส าคัญมากที่สุด  ดังสะท้อนได้จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและเสริมด้วยข้อมูลเชิง
คุณภาพผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ที่ต่างยืนยันถึงความส าคัญของระยะเวลาในการเดินทางเพ่ือเข้ามารับ
การรักษาพยาบาลเพ่ือเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนท าให้การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทยดีมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันสถานพยาบาลมีอยู่กระจายทั่วไปท าให้
แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกมากขึ้น  ระยะเวลาในการเดินทางที่มี
ความรวดเร็ว ถึงแม้จะไกลแต่ใช้เวลาน้อยก็ยินดีที่จะเลือกวิธีนั้น  เนื่องจากการเดินทางที่มีความ
ยากล าบาก ยุ่งยาก ท าให้ต้องสูญเสียรายได้ ค่างจ้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในระหว่างการเงิน
ทาง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวก าหนดรูปแบบการเดินทางและการเข้ารับการรักษาพยาบาล ดังนั้นการลด
ปัญหาอุปสรรคในการเดินทาง มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายให้เลือกเพ่ือลดปัญหา
ระยะเวลาในการเดินทาง 
 จากผลการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าจากองค์ประกอบด้านระยะเวลาในการเดินทาง 
เป็นปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับรายได้   โดยสรุปพบว่าปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์และส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย  
เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์มีความส าคัญกับระยะเวลาในการเดินทาง ระยะทางที่เดินทาง 
และรูปแบบการเดินทาง  ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านของภูมิศาสตร์  ที่เป็นองค์ประกอบหลักของการ
บริหารจัดการ แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพต้องค านึงถึงและมี
ความส าคัญมากในบริบทปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านของวิธีการให้บริการเพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกรวดเร็วทุกช่องทาง  เพ่ือลดปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่าย ปัญหาความ
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แออัด รวมทั้งปัญหาของการให้บริการ  ดังจะเห็นได้จากแนวคิดของWHO (2004) ที่อธิบายว่า
การจัดการด้านภูมิศาสตร์  มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณสุขที่รัฐจัดให้ โดยเพ่ิมหน่วยงาน
สาธารณสุขให้มีอยู่กระจายตามพ้ืนที่ให้ครอบคลุม เพ่ือลดระยะทางในการเดินทาง และลด
ระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งพัฒนารูปแบบของการเดินทางการเดินทาง การเข้ารั บการ
รักษาพยาบาล รวมทั้งการส่งต่อ เพ่ือให้มีความสะดวกคล่องตัวย่อมส่งผลให้เกิดการเข้ารับ
บริการได้ดี   รวมทั้งรูปแบบของการเดินทางเพ่ือมารับบริการ แสดงให้เห็นว่าหากแรงงานต่าง
ด้าวมีความจ าเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล แต่เนื่องจากระยะทางจากสถานที่พักอาศัย
หรือสถานประกอบการอยู่ไกลท าให้ยากต่อการเดินทาง หรือการเดินทางที่ไม่มีพาหนะในการ
เดินทาง หรือหายาก ย่อมท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก 
รวมทั้งท าให้แรงงานขาดรายได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ  Penchamsky and Thomas 
(1981)  ที่กล่าวว่าการเดินทางไปใช้บริการได้อย่างสะดวกและสถานที่ตั้งมีระยะทางไม่ไกลจากที่
อยู่อาศัย ย่อมส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ เช่นเดียวกับ ศิริลักษณ์ ใจช่วง(2556) กล่าวถึง
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ กรณีแรงงานเจ็บปุวยจะเลือกไป
รักษาที่สถานพยาบาลที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง หรือคลินิกเอกชนที่มีการให้บริการที่รวดเร็ว 
สะดวก ใช้เวลาน้อย เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เพ็ชราภรณ์  ชัชวาลชาญชนกิจ และพรรณรัตน์  
อาภรณ์พิศาล  (2558)  ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่าง
ด้าวสัญชาติพม่า กรณีศึกษา กิจการต่อเนื่องประมง  จังหวัดสมุทรสาคร  พบว่าสถานพยาบาลที่
ให้บริการตามบัตรประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติมีจ านวนมากและตั้งอยู่กระจายตัวใน
แหล่งชุมชนที่แรงงานต่างด้าวอาศัย ส่งผลท าให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงบริการสุขภาพได้เพ่ิมขึ้น 
Fleischman (2015)  ศึกษาเรื่องการย้ายถิ่นก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ : 
กรณีศึกษาประเทศอิสราเอล  พบว่าปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลโดยตรงกับการให้บริการด้านสุขภาพ 
มาจากสถานภาพจากการย้ายถ่ินของตัวแรงงาน  การที่แรงงานมีรายได้ต่ า และการที่ไม่มี
กฎหมายรองรับในเรื่องของการให้บริการสุขภาพ   ทั้งนี้ข้อค้นพบที่แตกต่างจากแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  ผู้วิจัยพบว่าในประเด็นของ ระยะทางในการเดินทาง  การระยะเวลา
ในการเดินทาง และรูปแบบในการเดินทาง  พบว่ามีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเพื่อการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพ  แต่อย่างไรก็ดี  การ
จัดให้มีหน่วยงานสาธารณสุขกระจายเพ่ือให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ยังเป็นปัญหาในประเด็นของ
งบประมาณ รวมทั้งด้านของบุคลากร  ซึ่งต้องมีการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ  
รวมทั้ง การน าเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดให้บริการสาธารณสุขในรูปแบบใหม่มากประยุกต์ใช้
ในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขเอกชน หรือการสร้าง  ยังคงเป็นปัญหาที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับภาครัฐ 
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7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทุกท่านในความกรุณาและการ
ดูแล ให้ค าปรึกษา และเมตตาในการควบคุมดูแลดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้  ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูล
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความกรุณาในการตรวจสอบเครื่องมือและการตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน รวมทั้งโรงพยาบาลต่าง ๆ  

ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการเพ่ือให้การระยะทางในการเดินทางใช้เวลาน้อย  
รวมทั้งเพ่ิมช่องทางในการเดินทางเพ่ือส่งเสริมให้การเข้าถึงบริการสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 

The Promotion Pattern Of Behavior To Avoid The Consumption Of 
Alcohol Of The University Students’ Rajabhatrattanakosin Group. 

 
นางสาวภาณุกา ศิริบ ารุงวงศ์ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์2) 
เพ่ือสร้างรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 3) เพ่ือทดลองใช้และประเมินรูปแบบการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  ผลการวิจัย 
พบว่า แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรเชิง
สาเหตุส่งผลโดยตรงต่อตัวแปรพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ได้รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ประกอบ 7 กิจกรรมด้วยกัน  และผลการ
ทดลองรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ เพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง; การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 

                                                           

 
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the causal variables and 

factors that affect the promotion pattern of behavior to avoid the consumption of 
alcohol of the university students’ Rajabhat Rattanakosin Group, 2) create the 
model to support the appropriate of following under the promotion pattern of 
behavior to avoid the consumption of alcohol of the university students’ Rajabhat 
Rattanakosin Group and 3) implement and evaluate  this model in Rajabhat 
Rattanakosin Group. The sampling group of university students Rajabhat 
Rattanakosin  Results of the research were as follows:  It was found that the model 
was in congruence with the empirical evidence because the causal variables 
showed that influence student behavior, prevent the consumption of alcohol 
among students, university period.  According to the export and the workshop, the 
model for enforcing the measures of compliance with the behavior to avoid the 
consumption of alcohol of the university students’ Rajabhat Rattanakosin Group 
Consisted of 7 activities. And After the implementation of the model, the result 
indicated that more students followed the measures of compliance than more 
before the implementation at statistical significant on 0.05 level by the Multivariate 
Test and Univariate Test. 
 
Keywords : behavior to avoid; the consumption of alcohol; Rajabhat Rattanakosin 
   Group 
 
 
1. บทน า 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีหลักฐานการดื่มมาช้านานเคียงคู่กับประวัติศาสตร์ของ
มนุษยชาติ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งที่กฎหมายละสังคมให้การยอมรับทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มและทุกสังคม เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถ
เสพและครอบครองได้โดยไม่ผิดกฎหมายและหาซื้อได้ง่าย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย
โดยทั่วไปอาจถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะมีการดื่มกันอย่างแพร่หลาย ศูนย์วิจัยปัญหาสุราการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยพบว่าปัจจุบันคนไทยดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ 1 ในภาคพ้ืน
เอเชีย และมากเป็นอันดับ 5 ของโลก รองจาก สก๊อตแลนด์ อังกฤษ เยอรมัน และรัสเซีย ตามล าดับ 
จากข้อมูลการส ารวจการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนคนไทย ในช่วงปี 2544-2554 พบว่าการดื่ม
ของเยาวชนอายุ 15-24 ปีมีการดื่มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 21.6 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 23.7 ในปี 
2554 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.5 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
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มีจ านวนการดื่มเพ่ิมมากขึ้นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยและจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เพราะมีโอกาสเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยสะดวก ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการทางกฎหมายก าหนด
ไว้ก็ตาม(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2557: 12)   

ในสถานการณ์ที่เกิดที่เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ ทางด้านร่างกาย  ทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจทางสภาอนามัยโลกได้ลงมติรับรองแผนยุทธศาสตร์โลกเพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ คือ “ปัญหาสุราในโลกเสรี” (Alcohol Problems in the GlobalizedWorld)นานา
ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของสภาพปัญหาความรุนแรงของ
ปัญหาได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการพัฒนาประเทศ(บัณฑิต ศรไพศาล และคนอ่ืนๆ. 2553: 
86-89) ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนของประเทศ (Hot issue) ที่จะต้องด าเนินการวิจัย
ในทุกรูปแบบและครบวงจร ซึ่งนักศึกษาเป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ ความเจริญและ
ความมั่นคงของชาติในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กนักศึกษาที่มีคุณภาพที่ดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ มีทั้งหมด 5 แห่ง โดยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่
ละแห่งเป็นชุมชนเมือง และมีประวัติความเป็นมา มีเอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน 
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเป็นมหาลัย ทุกแห่งจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ธรรมชาติขององค์กรนั้น โดยพิจารณาจากศักยภาพ จุดแข็ง ทิศทางที่ต้องการขององค์กรและรวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฎมี
คุณภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนดไว้ ในยุครัฐบาล คสช. นี้ได้ขอความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนงานต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
อย่างเคร่งครัด และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศ ลด ละ เลิกอบายมุขอย่างต่อเนื่อง 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษา เรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” หากรูปแบบการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถช่วยให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้มากกว่าเดิม ก็จะเป็นรูปแบบที่พ้ืนที่อ่ืนๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือที่จะลดปัญหาและผลกระทบที่มาจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุ  อันจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 2.2 เพ่ือสร้างรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 2.3 เพ่ือทดลองใช้และประเมินรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภค 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือหารูปแบบในการที่จะแก้ไข
ปัญหาและผลกระทบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

3.1) พ้ืนที่เป้าหมาย คือการศึกษาวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์
จ านวน 5 แห่ง 

3.2) ระยะการวิจัย การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  
 ระยะที่ 1 การศึกษาหาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ที่เหมาะสม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และ
ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 

 ระยะที่ 3 การทดลองและการประเมินผลของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ได้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และวิเคราะห์ผลการทดลอง
เพ่ือยืนยันประสิทธิผลรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 

4. วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 การวิจัยระยะที่ 1 ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ทั้ง 5 แห่ง ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2557 ชั้นปี 1 – 4 ที่มีชื่อและรหัสนักศึกษาจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จ านวน 95,465 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 5 แห่งที่ก าลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 ชั้นปี 1 – 4 ที่มีชื่อและรหัสนักศึกษาจากส านักส่งเสริม
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วิชาการและงานทะเบียนจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ 
ดังกล่าวได้หน่วยตัวอย่างเท่ากับ 398 ตัวอย่าง 

 การวิจัยระยะที่ 2 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ประกอบด้วย นายแพทย์
จากกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทน ตัวแทนนักวิชาการจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ตัวแทนจาก
กรมสรรพสามิต ตัวแทนจากสถานีต ารวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร ตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์หรือผู้แทนและตัวแทนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 30 คน 

 การวิจัยระยะที่ 3 กลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม จ านวน 40 คน   

ตัวแปรที่ใช้ศึกษาในการวิจัย 
  การวิจัยระยะที่ 1 
    1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
คือ  ครอบครัว,  สังคมและสิ่งแวดล้อม,  การรับรู้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 
    2) ตัวแปรคั่นกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงเหตุและผล คือ  ความเชื่อด้านสุขภาพ, ค่านิยม
เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     3) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ซึ่งเป็นปัจจัยผลลัพธ์ คือ พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 การวิจัยระยะที่ 3 
 ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
     ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์และปัจจัยหรือตัวแปรอิสระจากการวิจัยในระยะที่ 1 
ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยระยะที่ 1  เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิดทฤษฏี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยก าหนดแบบสอบถามให้สอดคล้องกับตัวแปรแต่ละตัวในกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปส่วนประบุคคล  ค าถามเกี่ยวกับครอบครัว สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความเชื่อด้านสุขภาพ ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
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 การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการพนักงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้วิพากษ์รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 การวิจัยระยะที่ 3 เป็นการใช้แบบทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง เป็นการ
ด าเนินการประเมินรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ในขั้นตอนนี้ใช้การวิจัยแบบกึ่งทดลอง  (Quasi 
Experimental Design) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design 
ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยดังนี้ 
 

O1------------------------------- X --------------------------- O2  
เมื่อ O1  แทนการทดสอบก่อนการทดลอง 
 X  แทนการท าการทดลอง 
 O2  แทนการทดสอบหลังการทดลอง 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๑. ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ 2559โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามท่ีได้ก าหนดไว้ 
๒. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากการถอดข้อความในการศึกษาวิจัย

ในระยะที่ 1 น ามาจัดกลุ่ม (Grouping) สร้างเป็นร่างรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ใช้เป็นร่างใน
การพิจารณา 

๓. จัดการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) โดยการน ารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
โดยมีการน าเสนอข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Groups) ของตัวเอง
มาสรุปและอภิปรายผลทั้งหมดในที่ประชุมใหญ่ร่วมกันพิจารณา (Brain Storming) และน าผลการ
เสนอแนะมาปรับปรุงเป็นรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ให้สมบูรณ์ข้ึน 

๔. เลือกกลุ่มทดลองในการด าเนินการทดลองรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารและการพัฒนาชุมชน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

๑. สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) สถิติทีใ่ช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum)ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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๒. สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติสมการเชิงโครงสร้าง 
(Structural Equation Model) โดยใช้โปรแกรมLISREL  (รังสรรค์ สิงหเลิศ. 2558: 300) 

๓. การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรตามแบบวัดซ้ า (Repeated Measures 
Multivariate Analysis of Variance : Repeated Measures MANOVA) 
 

5. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยในประเด็นต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้ 
๑. ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ พบว่ามีตัวแปร  4 
ตัว ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.49 ปัจจัยด้านครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลโดยรวมเท่ากับ -0.08 ปัจจัยด้านการรับรู้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวมเท่ากับ -0.07 ปัจจัยด้านความเชื่อด้านสุขภาพ มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.03 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อรูปแบบการส่งเสริม
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ตามการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์
สมการเชิงโครงสร้าง(Structural Equation Model : SEM) โดยโปรแกรมลิสเรล (LISREL for 
windows) เพ่ืออธิบายอิทธิพลเส้นทาง  (Path Analysis) หรือปัจจัยเชิงสาเหตุโดยสมการเชิง
โครงสร้าง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ของตัวแปรต้น  ตัวแปรคั่นกลางที่ส่งผลทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมต่อตัวแปรตาม  โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  .05 (Level of 
Significance .05)   โดยสามารถอธิบายการผันแปรในตัวแปรผลลัพธ์ ได้ร้อยละ 57.4 (R2  = 
0.574)  
ตารางท่ี 1  ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล 

 

ตัวแปรสาเหตุ ประเภทของ
อิทธิพล 

ตัวแปรผล 
AVOID DRINK HEALTH 

FAMILY DE 
IE 
TE 

-0.18 
0.10 
-0.08 

0.16 
 

0.16 

0.33 
 

0.33 
RELATED DE 

IE 
TE 

-0.14 
0.07 
-0.07 

0.11 
 

0.11 

0.43 
 

0.43 
DRINK DE 

IE 
TE 

0.49 
 

0.49 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ตัวแปรสาเหตุ ประเภทของ
อิทธิพล 

ตัวแปรผล 
AVOID DRINK HEALTH 

HEALTH DE 
IE 
TE 

0.03 
 

0.03 

  

R2  0.574 0.827 10.04 
 
2. รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ที่ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยจากการวิจัยระยะที่ 1 มา
สร้างรูปแบบประกอบด้วยกิจกรรมทั้งสิ้น 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) รณรงค์ให้ความรู้พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  2) รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยที่เกิดจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  3) ปรับพฤติกรรมเดิม เพ่ิมพฤติกรรมใหม่ สร้างสรรค์สุขภาพที่ดี 4) 
สานสัมพันธ์ในครอบครัวอบอุ่น  5) “ธรรมสปา สร้างครอบครัวเข้มแข็ง”  6) ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
ลด ละ เลิก (Drink No Alcohol)   และ 7) การรณรงค์ยับยั้งนักดื่มก่อนวัยอันควร  

3. ผลการประเมินรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ทั้ง 4 ปัจจัย 7 กิจกรรม ที่ได้จาก
การวิจัยระยะที่ 2 ไปทดลองกับกลุ่มทดลองคือ นักศึกษาสาขาการบริหารและการพัฒนาชุมชน ชั้น
ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ านวน 40 คน พบว่า หลังการทดลองนักศึกษาสาขาการ
บริหารและการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ในทุกตัวแปรดี
ขึ้นกว่าเดิม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6. อภิปรายผล 
การวิจัยระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อปัจจัยเชิงสาเหตุ พบว่าปัจจัยด้านครอบครัว  ปัจจัย

ด้านความเชื่อด้านสุขภาพ  ปัจจัยด้านค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัย
ด้านการรับรู้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (Level of Significant .05) ตามการ
ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยโปรแกรม LISRELน ามาอภิปราย
ผลได้ ดังนี้ 

๑. ปัจจัยด้านครอบครัว  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ สอดคล้องกับผล
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การศึกษาของ   สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ และคณะ (2540: 32)  พบว่า หน้าที่หลักของครอบครัวมี 4 
ประการ ประกอบด้วยการสร้างสมาชิกใหม่ให้สังคม การเลี้ยงดูและปกป้องคุ้มครองบุตร ดูแลให้
บุตรมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น ก าลังใจ และความมั่นคงทาง
จิตใจ ธัญญลักษณ์ บุญลือ (2549: 146) พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r=-.136;p<0.05) ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า 
ปัจจัยด้านครอบครัวของนักศึกษามีอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ สถาบันครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่ถูก
เชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดกระบวนการดึงคนออกมาจากครอบครัว แยกพ่อแม่ 
ลูกหลาน ปู่ย่าตายาย ออกจากกันความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็เริ่มเลือนหายไป คนในครอบครัว
มีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง  ดังนั้น ครอบครัวของตัวนักศึกษา จ าต้องพัฒนาที่จะต้องหล่อหลอม
พฤติกรรมและบุคลิกภาพให้สามารถปรับตัวและออกสู่สังคมภายนอกได้อย่างเป็นสุข 

๒. ปัจจัยด้านด้านความเชื่อด้านสุขภาพ  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐธิดา นิมิตดี (2550: 34) พบว่า มีความเชื่อด้านสุขภาพในการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค และการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมการเลิกดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับสูง ส่วนการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคและการรับรู้อุปสรรค
ของการปฏิบัติพฤติกรรมการเลิกดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการเลิกดื่ม
แอลกอฮอล์ในด้านการจัดการกับการกระตุ้นให้ดื่มแอลกอฮอล์ การจัดการกับอารมณ์ที่น าไปสู่การ
ดื่มแอลกอฮอล์และการปฏิเสธการดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ ในระดับสูงความเชื่อด้ านสุขภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับพฤติกรรมการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  สรุปได้ว่าปัจจัยด้านด้านความเชื่อด้านสุขภาพ มีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาในการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ในการที่จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อความรุนแรงของ
โรคภัยต่างๆ  การรณรงค์ส่งเสริมให้ปฏิบัติและควบคุมตนเองตามข้อระเบียบ ย่อมเกิดความสุขใน
ชีวิตของตนเองและส่งผลที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ   

๓. ปัจจัยด้านค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรียาพร ศุภษร (2550: 10) พบว่า ปัจจัยที่
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (p < .01) ได้แก่ เจตคติต่อการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภาวะเครียด อิทธิพลของสื่อโฆษณาและอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน ส่วนปัจจัย
ทางลบกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์ (p < .01) ได้แก่ สัมพันธภาพใน
ครอบครัว และอัตมโนทัศน์มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -.0445 ถึง 0.786 ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เจตคติต่อการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อัตมโน
ทัศน์ อิทธิพลของสื่อโฆษณา จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าค่านิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ดังนั้น ค่านิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงจ าเป็น
ต่อการพัฒนาในการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ดังนั้น ผู้ปกครองอาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควร
ป้องกันและส่งเสริมจัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตมโนทัศน์ทางบวกแก่นักศึกษา   

๔. ปัจจัยด้านการรับรู้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พาสินี  ยิ้มแย้ม (2551: 10) 
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อพระราชพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อพระราชพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นั้นมีความคิดเห็นในทางลบต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี
แนวโน้มที่มีความคิดเห็นที่ดีต่อพระราชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
ส่วนความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อพระราชพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
นั้นคือถึงแม้กลุ่มตัวอย่างจะมีพฤติกรรมการดื่มที่แตกต่างกัน แต่กลับไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นที่
มีต่อพระราชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพบว่าพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การรับรู้พระราช 
บัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมเสี่ยง
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ดังนั้นการรับรู้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการพัฒนา
ในการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ในการที่จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อการน าไปปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบ 
กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ดังนั้น การรณรงค์ส่งเสริมให้ปฏิบัติและควบคุมตนเองตามข้อระเบียบ 
ย่อมเกิดความสุขในชีวิตของตนเองและส่งผลที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
๑. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 การส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านค่านิยม
เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยด้านการรับรู้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และปัจจัยด้านความเชื่อด้านสุขภาพ เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาหารูปแบบ
ส่งเสริมที่จะท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่า
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นักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป การท าให้นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ เพราะจะเป็นการช่วยลดการก่อปัญหาต่อสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคมและ
ประเทศได ้

๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) การวิจัยรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ เป็นการเก็บข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่การวิจัยท าให้
ข้อมูลที่ได้รับมีข้อจ ากัดเนื่องจากเป็นข้อมูลเฉพาะกลุ่ม ควรมีการศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือเป็นการ
เปรียบเทียบได้ว่าผลการวิจัยสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร อันจะน ามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือหารูปแบบในการที่จะส่งเสริมพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้มี
การปฏิบัติพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา สมควรที่จะมี
การศึกษาบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม บุคคลผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตาม
กฎหมายก็มีบทบาทที่ส าคัญเช่นกัน ควรที่จะศึกษาเพ่ิมเติมว่ารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดประสิทธิผลเป็นอย่างไร 

3) ธรรมชาติ และบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งแตกต่างกัน ควรมีการศึกษา
อย่างเจาะลึกในมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง เพ่ือให้ได้รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาที่เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยนั้นๆ 

4) ควรมีการศึกษาในรูปแบบส่งเสริมพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กับกลุ่มองค์กรอ่ืนที่อยู่ในชุมชน เช่น กลุ่มผู้น า กลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกต้อง 
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รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน 
ของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย  

CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING THE 
COMPETITIVENESS OF THAILAND OTOP PRODUCTS  

 
 

เมธารัตน์  จันตะนี ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร  บุญเรือง  ศรีเหรัญ 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษา “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร ในภาคกลาง 15 จังหวัด จ านวน 480 ราย ผลการวิจัยพบว่า 
: 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ 
ปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการด าเนินงาน ปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ5ประการ และปัจจัย
ความสามารถในการแข่งขัน แสดงให้เห็นว่าตามการทดสอบเชิงสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นผ่าน
เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ก าหนดไว้ และรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุส่งผลทางตรงและทางอ้อม ต่อรูปแบบ
ความสามารถในการแข่งขัน OTOP โดยมีค่าความสัมพันธ์เชิงบวก         2) จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเพ่ือยืนยันโมเดล พบว่า ปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องพิจารณาในการด าเนินธุรกิจให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน ประกอบด้วย การสร้างผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น การพัฒนาด้านการส่งออกสินค้าไป
ต่างประเทศ เพ่ิมการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านเทคโนโลยี รัฐบาลควรส่งเสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ และตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น วิเคราะห์อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน และส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน และเหมาะสมกับธุรกิจ OTOP 
 

ค าส าคัญ: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ความสามารถในการแข่งขัน OTOP  
 

 

ABSTRACT 
 The research on causal relationship model of factors affecting the 
competitiveness of Thailand OTOP products was based on a mixed method. The 
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sample group consisted of 480 business operators in the central region of Thailand. 
Findings revealed that 1) the Confirmatory Factor Analysis on cooperative network, 
diamond model, the five forces and capacity in competitiveness indicated that the 
confirmatory factory analysis based on the hypothesis testing that the researcher 
developed had passed the Goodness of Fit Index requirements and the empirical 
data in accordance with the research hypothesis in all factors and which affected 
the capacity of competitiveness in direct ways and with the positive value. That 
was the cooperative network, diamond model and five forces factors showed the 
indirect effects on competitiveness of the Thailand OTOP products. 2) For In-depth 
interview factors to consider in business enterprises with competitiveness include 
creating products that stand out. Development of exports to foreign countries 
increased distribution through technology. The government should promote the 
knowledge and network with other agencies and international markets more. 
Increase knowledge in the field of innovation for product development to meet the 
standard. And promotion of knowledge about model building competitiveness and 
sustainability. 
   

Keywords: Causal Relationship Model, Competitiveness, OTOP  
 

1. บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  รวมถึงการแข่งขันทาง
ธุรกิจที่รุนแรงขึ้น จนส่งผลให้องค์กรหลายองค์กรไม่สามารถที่จะด าเนินธุรกิจได้ในรูปแบบเดิมท าให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ เช่นเดียวกันกับการ
สร้างธุรกิจใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้การแข่งขันไม่ได้
จ ากัดอยู่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังได้ขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก ส่งผลต่อการแข่งขัน
ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งการแข่งขันกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้องค์กรขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมไปถึงผู้ประกอบการชุมชนจ าเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ของ
องค์กรเพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งตอบสนองกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญ
อย่างหน่ึงของผู้ประกอบการและองค์กร ในการสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness) ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะแข่งขันกับองค์กรอ่ืน ๆ ในภาวการณ์ที่มีการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ้น หากผู้ประกอบการหรือองค์กรไม่ให้ความส าคัญกับรูปแบบความสามารถในการ
แข่งขัน อาจส่งผลให้องค์กรไม่สามารถแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ จึงเป็นความท้าทายที่จะ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมไปถึงผู้ประกอบการระดับ
ชุมชนในธุรกิจ OTOP ที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากเปิดเสรีภายใต้
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ประชาคมอาเซียน ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเป็นภัย
คุกคามต่อธุรกิจ หรือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ท้าท้ายและประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป (ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2557)  
 ส าหรับผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในปัจจุบันมีผู้ผลิตสินค้าที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยอยู่เป็นจ านวนมาก อาจจะได้รับผลกระทบ
จากคู่แข่งขันและสภาพการแข่งขันในตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้น ราคาต้นทุนสูง หรือสินค้าที่สามารถใช้
ทดแทนกันได้เข้ามาวางจ าหน่ายในประเทศได้มากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่
หลากหลายและมีอ านาจในการต่อรองสูง ซึ่งน าไปสู่การกดดันทางราคา จึงท าให้ผู้ประกอบการต้อง
ปรับตัวรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นและเกิดต้นทุนในการปรับตัว อย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้บริโภคใน
ประเทศต่าง ๆ ก าลังอยู่ในกระแสบริโภคนิยมสินค้าที่เป็นธรรมชาติ สินค้าที่อิงกับวัฒนธรรม สินค้า
ที่ส่งเสริมสุขภาพ การมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือสินค้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชน รวมถึงกระแส
ความนิยมในความเป็นเอเชีย จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้สินค้า OTOP สามารถได้รับประโยชน์ และมี
ช่องทางการจ าหน่ายมากขึ้น พร้อมทั้งมีโอกาสส่งสินค้าไปขายในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย” ซึ่งถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล เพ่ือสร้าง
ความเชื่อถือต่อผู้บริโภค และท าให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ และธุรกิจมีการปรับการพัฒนากลยุทธ์ไว้พร้อมกับการแข่งขันตลอดเวลา พร้อมทั้งพัฒนา
รูปแบบความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย เพ่ือขยายสู่ตลาดอาเซียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการ 
แข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย  
2) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและความสัมพันธ์โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี

ผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย  
 3) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ใหม่และยืนยันรูปแบบความสามารถในการแข่งขันของ

ธุรกิจ OTOP ประเทศไทย  
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3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1) ขอบเขตด้านพื้นที่  ผู้ประกอบการ OTOP  ประเทศไทย ในเขตภาคกลาง จ านวน 

15  จั ง ห วั ด  ไ ด้ แ ก่  ชั ย น าท  นครน ายก  นครปฐม  สมุ ท ร ส งค ร าม  ส ระบุ รี น นทบุ รี 
ปทุมธานี  สมุทรสาคร นครนายก สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา 

3.2) ขอบเขตด้านประชากร ผู้ประกอบการ OTOP  ประเทศไทย ในเขตภาคกลาง 15 
จังหวัด ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ OTOP ประเภทอาหาร จ านวน 480 ตัวอย่าง ค านวณโดย (20 
เท่าของค่าพารามิเตอร์) (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2538) 

3.3) ขอบเขตด้านเนื้อหา ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของสินค้า OTOP ได้แก่ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจ 

OTOP เป็นแบบเลือกรายการ (Checklist) 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP 

เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) วัดคุณลักษณะของตัวแปรแฝงและตัว
แปรสังเกต ประกอบด้วย ปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ ปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการด าเนินงาน 
ปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ และปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งรายละเอียด
จ าแนกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

3.3.1 เครือข่ายความร่วมมือ (Cooperation Networks) เป็นการวิเคราะห์เครือข่าย
ความร่วมมือของธุรกิจ ประกอบด้วยไปด้วย เครือข่าย นวัตกรรม บทบาทของรัฐและองค์ความรู้ 

3.3.2 สภาวะแวดล้อมในการด าเนินงาน เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ แบบจ าลองแห่ง
เพชร (Diamond Model) ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งปัจจัย
ทั้ง 4 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ ปัจจัยในการด าเนินงาน เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด 
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและสนับสนุน และกลยุทธ์องค์การ โครงสร้าง และการแข่งขัน 

3.3.3 แรงผลักดันของธุรกิจ 5 ประการ เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ แรงผลักดัน 5 
ประการ (Five Forces Model) เพ่ือการหาต าแหน่งในอุตสาหกรรมที่สามารถป้องกันตนเองจาก
แรงผลักดัน 5ประการ ประกอบรายละเอียดดังนี้ การคุมคามของผู้เข้ามาใหม่ การแข่งขันระหว่าง
ธุรกิจที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ การคุมคามของสินค้าหรือบริการทดแทน 
อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ 

3.3.4 ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ (Competitiveness) โดยใช้แนวคิดของ 
BSC เป็นเกณฑ์และดัชนีในการวัดผลในมุมมองต่าง ๆ 4 มุมมองการด าเนินงานของธุรกิจเพ่ือแสดง
ถึงองค์กรมีความสามารถในการแข่งขันของ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale) วัดคุณลักษณะของตัวแปรสังเกต ประกอบด้วย ลูกค้า การเงิน การเรียนรู้/การเติบโต 
กระบวนการ และการส่งออก  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ค าถามปลายเปิด) 
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3.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในศึกษา ผู้วิจัยท าการศึกษาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือน

ตุลาคม 2558 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รับ 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และการสร้างรูปแบบเชิง
สมมติฐานเบื้องต้น 

 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จาก
เอกสารต่าง ๆ 
2. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ 
3. สังเคราะห์เนื้อหา 
(Content Synthesis) เพ่ือให้
ได้โครงร่างกรอบแนวคิด
ความสามารถในการแข่งขัน 

- โครงร่างโมเดลตัวแปรแฝง
และตัวแปรสังเกตในแต่ละ
องค์ประกอบของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การแข่งขันของ OTOP 
 

ขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนารูปแบบของ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยความสามารถ

ในการแข่งขันของ 
OTOP 

- จัดการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group)  
 

- เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องครอบคลุมเชิง
วิชาการของตัวแปรการวิจัย 
ที่เหมาะสมกับ OTOP 
 

ขั้นตอนที่ 3 
การตรวจสอบความ
เหมาะสมและความ

สอดคล้องของข้อค าถาม  

- สร้างแบบสอบถาม น า
แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจเครื่องมือเพ่ือหาความ
สอดคล้องของค าถาม (IOC)  
- น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
เชิงประจักษ์กับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาความ
ชื่อมั่น (Reliability)  

- สร้างแบบสอบถาม
รูปแบบความสามารถใน
การแข่งขันOTOP 
- ผลการหาความสอดคล้อง
ของค าถาม IOC 
- ผลการหาความเชื่อมั่น
ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
ตัวอย่างในการวิจัย 
Reliability 

ขั้นตอนที่ 4 
เก็บแบบสอบถามกับ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย 

- น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
เชิงประจักษ์กับกลุ่มตัวอย่าง
OTOP จ านวน480 ชุด ในภาค
กลางกลาง 15 จังหวัด  

 - แบบสอบถามจ านวน 
480 ชุด 
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ขั้นตอนที่ 5 
การวิเคราะห์

องค์ประกอบของ
ความสามารถในการ

แข่งขันของธุรกิจ OTOP 

- ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis : CFA) 
 

 - โมเดลองค์ประกอบเชิง
ยืนยัน CFA ของแต่ละ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน
ของ 
ธุรกิจ OTOP 

ขั้นตอนที่ 6 
การวิเคราะหร์ูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ    
ของความสามารถในการ

แข่งขัน 
ธุรกิจ OTOP 

- ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของความสามารถใน
การแข่งขันธุรกิจ OTOP ตาม
สมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling : SEM) 
ด้วยโปรแกรม LISREL Version 
9.2 (Invoice No. DP-16-
091716-16768) 

- รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ OTOP 
ประเทศไทย 
- องค์ความรู้ใหม่ 

ขั้นตอนที่ 7 
สรุปผลจากสถิติและการ

สัมภาษณ์เชิงลึก 

- สรุปผลและอภิปรายผล 
- สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
- สรุปผลการค้นพบองค์ความรู้
ใหม่ 

 - รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 

5. ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไป  ของผู้ประกอบการ OTOP พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลา

การประกอบธุรกิจอยู่ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.00 แหล่งหาความรู้เพ่ิมเติมคือหน่วยงาน
ราชการ คิดเป็นร้อยละ 55.40 หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายคือสถาบันการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 29.00 
การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐคือการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 22.30 แหล่งของลูกค้า
หลัก OTOP คืออยู่ในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 52.50 แหล่งเงินทุนในการท าธุรกิจ OTOP คือเงิน
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 47.30 แหล่งวัตถุดิบของธุรกิจท่านส่วนใหญ่หาได้ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
61.10 และช่องทางการจ าหน่ายOTOPของท่านส่วนใหญ่จ าหน่ายที่บ้านตนเอง คิดเป็นร้อยละ 26.70 

ตอนที่ 2 ผู้ประกอบการ OTOP มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การแข่งขัน OTOP ประเทศไทยทั้ง 18 ปัจจัย พบว่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.41 และ 
S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้าน
เครือข่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านบทบาทภาครัฐมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง 
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ตอนที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน พบว่า 
NET, INN, GOV, KM, PRO, CON, IND, STU, THR, COM, NEG, REP, SUP, MAR, FIT, GRO, 
EFF, EXP มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.130 – 1.000 ส่วนตัวแปร 
THR, COM, NEG, REP, SUP ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับตัวแปร ซึ่งมีทั้งค่าลบ
และค่าบวกอยู่ระหว่าง -0.011 ถึง 0.090 โดยมีค่าเฉลี่ยของตัวแปรอยู่ระหว่าง 3.03 ถึง 3.71 และมี
ค่าส่วนแบ่งเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.57 ถึง 1.06 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ( CFA ) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความสามารถในการแข่งขัน OTOP ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 1) เครือข่ายความร่วมมือ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.370, 0.413, 0.430, 0.348 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อมูลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าไค -สแคว์เท่ากับ 
0.64, P-Value เท่ากับ 0.424, GFI เท่ากับ 0.999, AGFI เท่ากับ 0.993, SRMR เท่ากับ 0.002 และ 
RMSEA เท่ากับ 0.000 2) ปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการด าเนินงาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.102, 0.049,0.647, 0.345 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าไค-สแคว์เท่ากับ 1.24, P-Value เท่ากับ 0.538, GFI 
เท่ากับ 0.999, AGFI เท่ากับ 0.994, SRMR เท่ากับ 0.015 และ RMSEA เท่ากับ 0.000 และ 3) 
ปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ5ประการ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.431, 0.328, 0.405, 
0.044, 0.244 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 
มีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าไค-สแคว์เท่ากับ 4.21, P-Value เท่ากับ 0.519, GFI เท่ากับ 0.999, 
AGFI เท่ากับ 0.993, SRMR เท่ากับ 0.022 และ RMSEA เท่ากับ 0.000, 4) ปัจจัยความสามารถใน
การแข่งขัน มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.156, 0.503, 0.201, 0.093, 0.037 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
ความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าไค-สแคว์
เท่ากับ 1.68, P-Value เท่ากับ 0.891, GFI เท่ากับ 0.999, AGFI เท่ากับ 0.996, SRMR เท่ากับ 
0.015 และ RMSEA เท่ากับ 0.990 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสมการโครงสร้าง 
หลังจากที่การตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลครั้งแรก พบว่า โมเดลสมการโครงสร้าง

รูปแบบความสามารถในการแข่งขันเชิงสมมติฐานทีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงด าเนินการปรับโมเดลการวิจัย โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี
และอาศัยดัชนีปรับโมเดล (model modification indices: MI) เป็นการปรับค่าที่โปรแกรม
เสนอแนะหรือค่ามากที่สุดก่อน ซึ่งเป็นค่าสถิติเฉพาะของพารามิเตอร์แต่ละตัวมีค่าเท่ากับค่าไค-
สแควร์ทีลดลง เมือก าหนดให้พารามิเตอร์ตัวนั้นเป็นพารามิเตอร์อิสระหรือมีการผ่อนคลาย
ข้อก าหนดเงื่อนไขบังคับของพารามิเตอร์นั้นได้ด้วยการก าหนดความคลาดเคลื่ อนในการวัดตัวแปร
สังเกต และความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันได้ เมื่อพิจารณาดัชนีปรับโมเดล (MI) พบว่า ค่า
ดัชนีที่มีค่ามากที่สุดที่โปรแกรมเสนอแนะ คือ ควรเพ่ิมเส้นทางความคลาดเคลื่อนที่มีความสัมพันธ์
กันได้ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้  
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ตารางที่ 1 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจ OTOP กับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจัย 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
2 -test p-value > 0.05 0.056 ผ่านเกณฑ์ 

2 /df < 2.00 1.99 ผ่านเกณฑ์ 
GFI > 0.90 0.957 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI > 0.90 0.958 ผ่านเกณฑ์ 
CFI > 0.90 0.963 ผ่านเกณฑ์ 

SRMR < 0.05 0.046 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA < 0.05 0.047 ผ่านเกณฑ์ 
 

จากตารางที ่1 พบว่า ค่า p-value ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.56 (เกณฑ์ที่ก าหนด 
> 0.05) ผลผ่านเกณฑ์ ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากับ 253.48 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 127 ค่า
สัดส่วนไค-สแควร์ ( 2 /df) เท่ากับ 1.99 (เกณฑ์ที่ก าหนด<2.00) ผลผ่านเกณฑ์ ค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.95 (เกณฑ์ที่ก าหนด> 0.90) ผลผ่านเกณฑ์ ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 (เกณฑ์ที่ก าหนด>0.90) ผลผ่านเกณฑ์ ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.96 (เกณฑ์ที่ก าหนด>0.90) ผลผ่านเกณฑ์ ค่า
รากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.046 (เกณฑ์ที่ก าหนด
<0.05) ผลผ่านเกณฑ์ ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 
0.047(เกณฑ์ที่ก าหนด<0.05) ผลผ่านเกณฑ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบ
ความสามารถในการแข่งขันเชิงสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

ผลการตรวจสอบขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย เพ่ือขยายสู่ตลาดต่างประเทศ จาก
ภาพที่ 2 พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ ปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการ
ด าเนินงาน และปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ5ประการ ล้วนมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อรูปแบบ
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP โดยปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือมีอิทธิพลในทิศ
ทางบวกมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการด าเนินงาน และปัจจัยแรงผลักดันทาง
ธุรกิจ5ประการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เพ่ือความชัดเจนในการสรุปอิทธิพลจาก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ระหว่างปัจจัยด้วยกันเอง 
ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect: IE) 
และอิทธิผลรวม (total effect: TE) ระหว่างแต่ละตัวแปรแฝง ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ สามารถส่งอิทธิพล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกัน ดังแสดงตารางที่ 2 
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ตารางที ่2  แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิผลรวมระหว่างแต่ละตัวแปรแฝง  
 

ตัวแปรสาเหตุ แรงผลักดันของ
ธุรกิจ 

5 ประการ   

สภาวะแวดล้อม 
ในการด าเนินงาน   

ปัจจัยเครือข่ายความ
ร่วมมือ  

ตัวแปรผล TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
ความสามารถใน
การแข่งขัน   

ค่ า
น้ าหนัก 

- 0.30 - - 0.68 - - - 0.71 

SE - 0.061 - - 0.047 - - - 0.051 
แรงผลักดันของ 
ธุรกิจ  

ค่ า
น้ าหนัก 

- - - - 0.59 - - 0.43 - 

SE - - - - 0.092 - - 0.028 - 
สภาวะแวดล้อม
ใน 
การด าเนินงาน  

ค่ า
น้ าหนัก 

- - - - - - - - 0.62 

SE - - - - - - - - 0.073 
  
หมายเหตุ TE = ผลรวมอิทธิพล IE = อิทธิพลทางออม DE = อิทธิพลทางตรง 

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายนอกและแฝงภายใน 4 ตัวแปร ได้แก่ 
ปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ ปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการด าเนินงาน ปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 
ประการ และปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย ได้รับอิทธิพลรวมจากปัจจัย
แรงผลักดันของธุรกิจ 5 ประการ ในทิศทางลบเท่ากับ (0.30) และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสภาวะ
แวดล้อมในการด าเนินงาน ในทิศทางบวกเท่ากับ (0.68) โดยเป็นอิทธิพลทางอ้อม และได้รับอิทธิผล
ทางตรงจากปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือในทิศทางบวกเท่ากับ (0.71) โดยเป็นอิทธิพลทางตรง 

2. แรงผลักดันของธุรกิจ 5 ประการ ได้รับอิทธิพลรวมจากปัจจัยสภาวะในการด าเนินงาน ใน
ทิศทางลบเท่ากับ (0.59) และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือในทิศทางบวกเท่ากับ (0.43) 
โดยเป็นอิทธิพลทางอ้อม 

  3. สภาวะแวดล้อมในการด าเนินงาน ได้รับอิทธิพลรวมจากปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ ใน
ทิศทางบวกเท่ากับ (0.62)  โดยเป็นอิทธิพลทางอ้อม  

 ตอนที่  6 ศึกษาองค์ความรู้ใหม่และการยืนยันรูปแบบความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจ OTOP ประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
พบว่า รูปแบบการสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ผู้ประกอบการจะด าเนินธุรกิจ
ให้มีความสามารถในการแข่งขันจะต้องพิจารณาในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น รักษา
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มาตรฐานให้คงที่ มีการพัฒนาด้านการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศมากขึ้น พัฒนาภาษาอังกฤษ
ให้กับกลุ่ม เพ่ือช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าผ่านเทคโนโลยีให้มากขึ้น เช่น ขายออนไลน์ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ และให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย
กับตลาดต่างประเทศให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมการจัดจ าหน่าย เพิ่มความรู้ในด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาไปสู่สากลได้ 
 

6. อภิปรายผล 
 6.1) ปัจจัยเครือข่ายความร่วมมือ  ซึ่งส่งผลทางตรง ต่อรูปแบบความสามารถในการแข่งขัน 

OTOP ประเทศไทย เพ่ือรอบรับประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Mukhamad 
Najib, etc, 2014)* (ปราณี ตปณียวรวงศ์. 2552)* ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าเครือข่ายความร่วมมือ 
(Cooperation Networks) เป็นเครือข่ายทางธุรกิจรูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล 
กลุ่ม หรือองค์กรหลาย ๆ หน่วยงาน มีเป้าหมายและวิธีการท างานที่แตกต่างกัน โดยมีการบูรณา
การอย่างเป็นระบบและมีระยะเวลาอันยาวนาน และมีรูปแบบความสัมพันธ์ของสมาชิกที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน และเป็นการติดต่อสัมพันธ์ที่สร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างบุคคล โดยการแลกเปลี่ยน
ความคิด ข้อมูล ข่าวสาร และทรัพยากรระหว่างกัน พร้อมทั้งขยายไปสู่บุคคลอ่ืนและองค์กรอ่ืน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ  

 6.2) ปัจจัยสภาวะแวดล้อมในการด าเนินงาน ซึ่งส่งผลทางอ้อม ต่อรูปแบบความสามารถใน
การแข่งขัน OTOP ประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
(Michael E. Porter,1990)*, (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552)* ได้กล่าวไว้ว่าแบบจ าลองแห่งความ
ได้เปรียบแห่งชาติ (Diamond Model) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการด าเนินงานของ
องค์กรธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการด าเนินงานขององค์การ
ธุรกิจ และเป็นแนวทางการสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ที่
ส าคัญคือปัจจัยในการด าเนินงาน เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุน และกลยุทธ์องค์การ โครงสร้างและการแข่งขัน 

 6.3) ปัจจัยแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 ประการ มีความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Michael E. Porter, 1980), (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552), 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา  ศักดาศีโรรัตน์. 2550) ที่ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การแข่งขันของ
องค์กรธุรกิจ ต้องมีแรงผลักดันทางธุรกิจตามแบบ Five Force Model  ซึ่งเป็น 
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการด าเนินงานขององค์การธุรกิจ และเป็น 
แรงผลักให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอ่ืนได้ โดยต้องพิจารณาถึงแรงผลักดันทาง
ธุรกิจ 5 ปัจจัยด้วยกัน เช่น การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ การแข่งขันระหว่างธุรกิจ อ านาจการต่อรอง
ของผู้ซื้อ การคุกคามของสินค้าทดแทน และอ านาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ จะเห็นได้ว่าปัจจัย
ทั้ง 3 ปัจจัย ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย 
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๑๒ 
 

 6.4) จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ปัจจัยที่
ผู้ประกอบการต้องพิจารณาในด าเนินธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น รักษามาตรฐานให้คงที่ มีการพัฒนาด้านการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศมาก
ขึ้น พัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกลุ่ม เพ่ือช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าผ่านเทคโนโลยีให้มากขึ้น เช่น 
ขายออนไลน์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ และให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมองค์
ความรู้และสร้างเครือข่ายกับตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมการจัดจ าหน่าย เพ่ิมความรู้ใน
ด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ ยวกับ
รูปแบบการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยการวิจัยครั้งนี้ได้เกิดองค์ความรู้ ที่
สอดคล้องกับผลการวิจัย ท าให้เกิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของ OTOP ให้สามารถในการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1) ควรศึกษาโอกาสและอุปสรรคของการขยายธุรกิจ OTOP ไปต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม

ช่องทางการจ าหน่าย เพ่ือรูปแบบความสามารถในการแข่งขัน OTOP ประเภทอ่ืน ๆ นอกจาก
ประเภทอาหาร  

8.2) ภาครัฐควรส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการส่งออก และสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ 
เพ่ือการขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศไทยสู่สากล และน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
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กลยุทธก์ารพัฒนาช่องทางบริการ และส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการที่
ส่งผลต่อ การรับรู้คุณภาพและการตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

ในจังหวัดปทุมธาน ี
SERVICE CHANNEL DEVELOPMENT STRATEGIES AND MARKETING 

COMMUNICATION MIX FOR SERVICE AFFECTING THE PERCEIVED QUALITY 
AND SERVICE DICISION OF INSURED PERSON ARTICLE 40 IN PATHUM THANI 

PROVINCE 
 

 

นางสาวรัตนาภรณ์  อุปนิสัยพล 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ส ารวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ความ

คิดเห็นต่อช่องทางบริการ ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการ การรับรู้คุณภาพบริการ และการ
ตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัดปทุมธานี (2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพของช่องทางบริการในจังหวัดปทุมธานีที่แตกต่างกัน (3) 
วิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพของช่องทาง
บริการในจังหวัดปทุมธานี (4) วิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการ การรับรู้
คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัดปทุมธานี 
(5) วิเคราะห์อิทธิพลของกลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 600 คน สุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ และแบบเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติวิเคราะห์  t-test, F-test และสถิติ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ 

 ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 
41-50ปี สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุดอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพแม่ค้า/พ่อค้า มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์การพัฒนาช่องทาง
บริการ ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการ และการรับรู้คุณภาพของช่องทางบริการในระดับ
มาก และการตัดสินใจใช้บริการด้านการแนะน าบอกต่อมากที่สุด รองลงมาคือการกลับมาใช้บริการ
ซ้ า (2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพของ
ช่องทางบริการในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน (3) ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการด้านการ
จัดสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการออกแบบสื่อองค์กร ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพของช่องทางบริการ (4) ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด
                                                 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 
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บริการด้านการจัดสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการออกแบบสื่อองค์กร ด้านการส่งเสริม
การขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 
40 ในจังหวัดปทุมธานี (5) กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการ ด้านคุณลักษณะของช่องทางบริการ  
ด้านจ านวนสาขาของช่องทางบริการ และด้านท าเลที่ตั้งของช่องทางบริการมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัดปทุมธานี 

 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการ, ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการ, การรับรู้คุณภาพ 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this survey research were: (1) to survey personal factors 
and their opinion toward channel of service, marketing communication mix for 
service, perceived quality of service and decision making on choosing of service 
among insured person article 40 in Pathum Thani Province; (2) to compare the 
different of personal factors toward different perceived quality of service of 
channel in Pathum Thani Province; (3) to analyze the influence of marketing 
communication mix for service toward perceived quality of service in Pathum Thani 
Province; (4) to analyze influence of marketing communication mix for service 
toward decision making on choosing of service among insured person article 40 in 
Pathum Thani Province; and (5) to analyze influence of service channel 
development strategies toward decision making on choosing of service among 
insured person article 40 in Pathum Thani Province. There were 600 samples; The 
samples were conducted by stratified sampling and systematic sampling. The 
method in which the data was collected by questionnaires. The statistics were used 
to test hypothesis were descriptive, t-test, f-test and multiple regression analysis.  
 The results of this research suggest that : (1) The personal factors were 
female, with 41-50 years of age and married, high school degree and worked as 
merchant, with income between 5,001–10,000 Baht/month. The sample group was 
very concerned about service channel development strategies, marketing 
communication mix for service and perceived quality of service at high level. In 
term of their decision making on choosing of service, the highest factor was word-
of-mouth, followed by repeat visit. (2) The different of personal factors in term of 
their age and average monthly income, difference is these factors had different 
influence toward perceived quality of channel of service of Pathum Thani Province. 
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(3) Marketing communication mix for service, in term of publicized material, public 
relations media, media design, organization, promotion and public relations, had 
influence over customer’s perceived quality of channel of service. (4) Marketing 
communication mix for service, in term of publicized material, public relations 
media, media design, organization, promotion and public relations, had influence 
over decision making on choosing of service among insured person article 40 in 
Pathum Thani Province. (5) Service channel development strategies, in term of 
channel of service’s characteristic, numbers of channel of service and location of 
channel of service, had influence over decision making on choosing of service 
among insured person article 40 in Pathum Thani Province. 

 
Keywords: Service channel development strategies, Marketing communication mix 
  for service, perceived quality 
 
1. บทน า 

ส านักงานประกันสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิตให้แก่ ลูกจ้าง  ผู้ประกันตน เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย 
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ  และเสียชีวิต อันเนื่องจากการท างานและไม่เนื่องจากการท างาน รวมถึงการ
สร้างระบบความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ หรือกลุ่มผู้มีอาชีพ
อิสระทั่วไป โดยส านักงานประกันสังคมได้ขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40ให้มีสิทธิประโยชน์เป็น 2ทางเลือก โดยทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100บาท 
(ประชาชนจ่าย 70 บาท รัฐบาลอุดหนุน 30 บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์ 3กรณี คือ เงินชดเชยการ
ขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ  และกรณีเสียชีวิต และทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150
บาท (ประชาชนจ่าย 100บาท รัฐบาลอุดหนุน 50บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทางเลือกที่ 
1 และเพ่ิมอีก 1 สิทธิประโยชน์คือกรณีบ าเหน็จชราภาพ 

ส านักงานประกันสังคมขยายช่องทางบริการในการรับช าระเงินสมทบเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยนอกจากส านักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศจะเป็นผู้ให้บริการ
รับช าระเงินสมทบแล้ว ยังท าสัญญากับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเป็นผู้ให้บริการรับช าระเงินสมทบผ่าน
ช่องทางบริการต่าง ๆ โดยการให้บริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส ธนาคารกรุงไทยและ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท ได้รับใบเสร็จรับเงินทันที โดยส านักงาน
ประกันสังคมจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ คือ 1) โทรทัศน์ 
วิทยุ สปอตโฆษณา และสกู๊ปพิเศษ 2) SSO channel 3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางยูทูป 
เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ 4) สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น เอกสารแผ่นพับ วารสาร ป้ายไวนิล ป้ายคัตเอาท์ เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาการใช้บริการช าระเงินสมทบผ่านช่องทางบริการอ่ืนยังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร สัดส่วนของผู้ ใช้บริการช าระเงินสมทบผ่านช่องทางส านักงาน
ประกันสังคมยังคงสูงเป็นอันดับหนึ่ง และเคาน์เตอร์เซอร์วิส  เทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์ธนาคาร 
รองลงมาตามล าดับ จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปในการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินสมทบของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัดปทุมธานี สามารถก าหนดปัญหาการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผู้ประกันตนไม่มีความมั่นใจในการเข้าใช้บริการช่องทางอ่ืน จึงท าให้ไม่สามารถเข้าถึง
บริการของแต่ละช่องทาง โดยที่ผ่านมาผู้ประกันตนยังคงสนใจใช้บริการที่ส านักงานเป็นส่วนใหญ่ จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาช่องทางบริการอ่ืนให้เกิดความเชื่อมั่นด้านคุณภาพบริการ และความน่าเชื่อถือใน
การน าส่งฐานข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ใช้บริการมากขึ้นและ
ต่อเนื่อง 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ของส านักงานประกันสังคมยังกระจายไม่ทั่วถึง ท าให้
กลุ่มเป้าหมายขาดการรับรู้ถึงการขยายช่องทางบริการ คุณภาพการบริการ ขั้นตอนในการใช้บริการ
ผ่านช่องทาง รวมถึงวิธีการช าระเงินสมทบงวดปัจจุบัน งวดล่วงหน้า และเงินออมโดยผู้ประกันตนยัง
ไม่เข้าใจอย่างแท้จริง จึงท าให้ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจในการตัดสินใจใช้บริการช าระ
เงินสมทบที่ส านักงานประกันสังคม ซึ่งท าให้จ านวนผู้ใช้บริการช าระเงินสมทบมาตรา 40 เมื่อรวม
กับผู้ใช้บริการช าระเงินประเภทอ่ืนแล้วมีจ านวนมากต้องใช้เวลาในการรอคอยนาน ดังนั้นการที่
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่ให้ความสนใจไปใช้บริการช่องทางอ่ืน เนื่องจากขาดการรับรู้คุณภาพ
บริการของช่องทาง ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ไปใช้บริการผ่านช่องทางอ่ืนจึงไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคมที่ต้องการขยายช่องทางบริการเพ่ือให้ผู้ประกันตนไปใช้
บริการให้มากที่สุด 

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาช่องทาง
บริการ และส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการ เพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะความแตกต่าง 
รวมถึงอิทธิพลของแต่ละปัจจัยและองค์ประกอบตัวแปรต่าง ๆ โดยวิเคราะห์อิทธิพลของกลยุทธ์การ
พัฒนาช่องทางบริการ ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการ  และการรับรู้คุณภาพบริการว่า
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหรือไม่ ส าหรับในจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะด้านการสื่อสาร
การตลาดมีการศึกษายังไม่กว้างขวางนัก ซึ่งงานวิจัยทั่วไปมุ่งเน้นศึกษาด้านประเมินคุณภาพบริการ
และวัดความพึงพอใจเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้จะท าให้ทราบว่าผู้ใช้บริการ
ต้องการสิ่งใด และสารที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปนั้นส่งไปถึงผู้รับสารอย่างทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือสื่อสารครบวงจรหรือไม่และส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ
อย่างไร จึงท าให้สามารถน าผลการวิจัยนี้มาพัฒนาปรับปรุงช่องทางบริการ และการสื่อสาร
การตลาดในจังหวัดปทุมธานี และอาจใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาช่องทางบริการส าหรับ
องค์กรและเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผู้ใช้บริการผ่านช่องทางอ่ืน ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือส ารวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการ 

ความคิดเห็นต่อช่องทางบริการ การรับรู้คุณภาพบริการของช่องทาง และการตัดสินใจใช้บริการของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัดปทุมธานี 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน กับการรับรู้คุณภาพ
บริการของช่องทาง 

2.3 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการรับรู้
คุณภาพบริการของช่องทาง 

2.4 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัดปทุมธานี 

2.5 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของกลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัดปทุมธานี 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เป็นการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการ ส่วนประสมการสื่อสาร

การตลาดบริการ  การรับรู้คุณภาพบริการของช่องทางบริการ และการตัดสินใจใช้บริการของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40ในจังหวัดปทุมธานี 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ผู้ใช้บริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับจังหวัดปทุมธานีที่ใช้บริการ

ช าระเงินสมทบผ่านส านักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เคาน์เตอร์เซอร์วิส/เทสโก้โลตัส 
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การท าวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 โดยเก็บข้อมูลเดือนกันยายน ถึง

เดือนตุลาคม 2559 เป็นเวลา 2 เดือน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1  การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากทราบขนาดของประชากรที่แน่นอนจึงเลือกใช้สูตรในการค านวณขนาดตัวอย่าง

ของ Yamane (1967) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 600 ราย โดยก าหนดตัวอย่างเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 
ส านักงานประกันสังคม จ านวน 200 คน เคาน์เตอร์เซอร์วิส/เทสโก้ โลตัสจ านวน 200 คน และ 
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ านวน 200 คน เพื่อให้ครอบคลุมตัวอย่างเท่ากัน 

4.2 วิธีการสร้างเครื่องมือพร้อมกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3ท่าน ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ระหว่าง 0.6-1.00 สามารถใช้ได้ 

54 ข้อ ข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.6 พิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ มี 4 ข้อ ทดสอบความ
เชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าได้เท่ากับ 0.859 แสดงว่า
แบบสอบถามมีความเชื่อม่ันสามารถน าไปใช้ในการเก็บตัวอย่างได้ 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์จากการค้นคว้าวารสารวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม และได้แจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 600 ตัวอย่าง 
และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กลับมา  จากนั้นจัดหมวดหมู่ของข้อมูลใน
แบบสอบถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) และสถิติเชิงอนุมาน 

(inferential statistics analysis) โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์โดยส ารวจปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptions statistic) ประกอบด้วย
การแจกแจงความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) การส ารวจความคิดเห็นต่อกล
ยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการ ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการ การรับรู้คุณภาพบริการของ
ช่องทาง ใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับ
การรับรู้คุณภาพบริการของช่องทางบริการใช้สถิติ t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(one-way ANOVA (F-test)) การวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการที่
ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของช่องทาง การวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการสื่อสาร
การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ และการวิเคราะห์อิทธิพลของกลยุทธ์การพัฒนา
ช่องทางบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ใช้สถิตสมการความถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression)  
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5. ผลการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการ และส่วนประสมการสื่อสาร

การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพและการตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 
40 ในจังหวัดปทุมธานี สรุปผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการส ารวจข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย มีดังนี ้
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ใช้บริการผ่าน

ช่องทางบริการในจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 395 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.80 มีอายุในช่วง 41-50 ปี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00มีสถานภาพสมรส/อยู่
ด้วยกัน จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 38.17 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 158 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.33 มีอาชีพแม่ค้า/พ่อค้า จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนเงิน 5,001-10,000บาท จ านวน 290 คน คิดเป็น  ร้อยละ 48.30 

ในด้านความคิดเห็นต่อส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการผ่านส านักงานประกันสังคม เคาน์เตอร์เซอร์วิส/เทสโก้ โลตัส ธนาคารกรุงไทย/ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาเห็นด้วยมากที่สุดกับการสื่อสารโดยบุคคล ซึ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.23) 

ในด้านความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพบริการของช่องทางของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ
ผ่านส านักงานประกันสังคมเคาน์เตอร์เซอร์วิส/เทสโก้ โลตัสธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดกับการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าซึ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(4.33) 

ในด้านความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัด
ปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการผ่านส านักงานประกันสังคม เคาน์เตอร์เซอร์วิส/เทสโก้ โลตัส 
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดกับการแนะน าบอกต่อ ซึ่ง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.01) หากแบ่งกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการตามช่องทางที่ใช้บริการ 

ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการของช่องทาง

ในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กันมีผลให้การรับรู้คุณภาพบริการของช่องทางในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล
ด้าน เพศ สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด และอาชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพบริการของ
ช่องทางไม่แตกต่างกันดังนั้นปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลให้การรับรู้คุณภาพบริการของ
ช่องทางในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 

 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ
บริการของช่องทางในจังหวัดปทุมธานี พบว่าส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการด้านการ
ออกแบบสื่อองค์กรการส่งเสริมการขายการจัดสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ 
และการโฆษณา มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของช่องทางในจังหวัดปทุมธานีผลการ
วิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระด้านการออกแบบสื่อองค์กรการส่งเสริมการขายการจัดสื่อสิ่งพิมพ์และ
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สื่อประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณามีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของ
ช่องทางในจังหวัดปทุมธานี 

 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมพบว่าส่วนประสมการสื่อสาร
การตลาดบริการด้านการสื่อสารโดยบุคคล การออกแบบสื่อองค์กรการส่งเสริมการขายการจัดสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของ
ช่องทางในจังหวัดปทุมธานีซึ่งหากแบ่งกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการตามช่องทางที่ใช้บริการ 

ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมพบว่ากลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการ
ด้านคุณลักษณะของช่องทางบริการ และจ านวนสาขาของช่องทางบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัดปทุมธานีหากพิจารณากลยุทธ์การพัฒนา
ช่องทางบริการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในแต่ละด้าน มีดังนี้ 

การตัดสินใจใช้บริการด้านการใช้บริการซ้ า โดยภาพรวมพบว่าตัวแปรอิสระด้านจ านวน
สาขาของช่องทางบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านการใช้บริการซ้ า ซึ่งหากแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้บริการตามช่องทางที่ใช้บริการ 

การตัดสินใจใช้บริการด้านการแนะน าบอกต่อ โดยภาพรวมพบว่าตัวแปรอิสระด้าน
คุณลักษณะของช่องทางบริการ และเวลาในการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้าน
การแนะน าบอกต่อ ซึ่งหากแบ่งกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการตามช่องทางที่ใช้บริการ 
 

6. การอภิปรายผล 
การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการ และส่วนประสมการสื่อสารการตลาด

บริการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพและการตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ใน
จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญมาใช้ในการอภิปรายผลโดยแยกเป็นแต่ละช่องทางดังนี้ 

จากข้อค้นพบที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ ใช้บริการผ่านส านักงาน
ประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50ปี สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดอยู่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพแม่ค้า/พ่อค้า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จากการที่
ส านักงานประกันสังคมได้ขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ และประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดย
ออกพ้ืนที่เพ่ือรับสมัครกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีการประชาสัมพันธ์
ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ การออกรับเงินนอกสถานที่ ท าให้การออกพ้ืนที่นั้นสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างจึงให้ความไว้วางใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านส านักงานประกันสังคม 

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส/เทสโก้โลตัสส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 51-
60ปี สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพแม่ค้า/พ่อค้า มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 5,001-10,000 บาทซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/
เทสโก้ โลตัส ส่วนใหญ่มีอายุสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ดังนั้นเรื่องความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการจึง
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เป็นเรื่องที่ควรให้ความส าคัญและจ านวนสาขาท่ีให้บริการต้องมีเพียงพอ และควรมุ่งเน้นขั้นตอนการ
ให้บริการที่อ านวยความสะดวกและไม่ยุ่งยากซับซ้อนบุคลากรให้บริการด้วยความรวดเร็ว สามารถ
แนะน า และตอบข้อซักถามได้ชัดเจนตรงประเด็น โดยเฉพาะการให้ความส าคัญ ให้ความเสมอภาค
และเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และน าไปสู่การใช้บริการ
สม่ าเสมอในระยะยาว 

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการผ่านธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอาย4ุ1-50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุดอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพแม่ค้า/
พ่อค้า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาทแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ใช้บริการมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและพฤติกรรมที่เร่งรีบ ต้องการบริการที่สะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มี
อาชีพแม่ค้า/พ่อค้า ที่ต้องการเลือกใช้หน่วยบริการที่สามารถท าธุรกรรมทางการเงิน แสดงว่า
กลุ่มเป้าหมายมีความประสงค์จะใช้บริการกับธนาคารอยู่แล้ว ดังนั้น ธนาคารควรมุ่งเน้นในลักษณะ
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เป็นการเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ และ
เนื่องจากธนาคารมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล จึงควรสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดโปรโมชั่นพิเศษ 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจใช้บริการช าระเงินสมทบผ่านช่องทางธนาคารในคราวเดียวกัน รวมถึง
การส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ า และการแนะน าบอกต่อ 

ผลการวิจัยยอมรับตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการผ่านช่องทางบริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการของช่องทางในจังหวัด
ปทุมธานีแตกต่างกัน โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 41-50 ปี 
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบ
อาชีพแม่ค้า/พ่อค้า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง5,001-10,000 บาท ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลให้การรับรู้คุณภาพบริการของช่องทางใน
จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับทฤษฎีประชากรศาสตร์ของ Belch and 
Belch (2005) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่
แตกต่างกันกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะตัดสินซื้อสินค้าและบริการจากประสบการณ์
และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากกว่าการเชื่อข้อมูลภายนอก นอกจากนั้นคนที่มีรายได้สูงจะมุ่งซื้อ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตตรา ไนยจิตย์ (2555) ศึกษา
เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี พบว่าอายุ แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการที่ต่างกัน 
นอกจากนี้ยังพบว่าระดับความคาดหวังมีผลต่อการรับรู้ในด้านพนักงานและการต้อนรับ ความ
รวดเร็วในการให้บริการ อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศสถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด 
และอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลให้การรับรู้คุณภาพบริการของช่องทางในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน
อธิบายได้ว่าบริบทของประกันสังคมมาตรา 40 เป็นลักษณะการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตน
ภาคสมัครใจ เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจมุ่งเน้นด้านสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้ใช้บริการกลุ่มนี้จึงมี
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วัตถุประสงค์ในการใช้บริการในแต่ละช่องทางด้วยเหตุผลเดียวกันคือต้องการช าระเงินสมทบ เพ่ือให้
ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 เป็นหลัก ดังนั้นปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด และอาชีพของผู้ใช้บริการจึงไม่มีผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของ
ช่องทาง 

 ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่าส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการด้าน
การสื่อสารโดยบุคคลการโฆษณาการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์การจัดสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ประชาสัมพันธ์การออกแบบสื่อองค์กรมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของช่องทางในจังหวัด
ปทุมธานีกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเห็นด้วยในระดับมากโดยโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วน
ประสมการสื่อสารการตลาดบริการด้านการจัดสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์การออกแบบสื่อ
องค์กรการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของช่องทางโดย
ภาพรวมผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Schultz,Tannenbaum and Lauterborn 
(1994) กล่าวว่าการเลือกใช้สื่อในแต่ละประเภท สื่อแต่ละชนิด มีจุดเด่นในตัวเองหากเลือกใช้สื่อแต่
ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้รับข่าวเป้าหมายแต่ละรายด้วยสื่อหนึ่ง ๆ แล้วก็ไม่
จ าเป็นต้องใช้สื่ออย่างครบวงจร สอดคล้องกับงานวิจัยของชนัดดา พิมพ์พรม (2558) ศึกษาเรื่อง 
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการครองใจผู้บริโภคของบริษัทไทยประกันชีวิต
จ ากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ท าให้ผู้บริโภค
รับรู้ได้มากที่สุดคือการส่งเสริมการขาย 

แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้พบว่าการสื่อสารโดยบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ
บริการ ด้านการสื่อสารโดยบุคคล อธิบายได้ว่าพนักงานของช่องทางพันธมิตรหรือหน่วยบริการยัง
ขาดความรู้ความสามารถในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการน าส่งเงินสมทบมาตรา 40 ดังนั้นจึงควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่ให้บริการให้มากขึ้น 
ด้านการโฆษณาไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการอาจเป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีอายุ
ประมาณ 41-50 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพแม่ค้า/พ่อค้าไม่มีเวลาและไม่ค่อยให้ความสนใจโฆษณา
ทางโทรทัศน์ วิทยุ ยูทูป เฟสบุ๊กมากนัก ท าให้การโฆษณาอาจไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
โดยตรง 

ดังนั้น ในการเลือกใช้ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการเพ่ือให้เกิดการรับรู้คุณภาพ
บริการของแต่ละช่องทางควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในด้านคุณภาพการให้บริการโดยติดแผ่นป้ายไว
นิล หรือการออกแบบสื่อเพ่ือแสดงสัญลักษณ์ขององค์กร การปรับลดราคาค่าธรรมเนียม การจับ
รางวัลชิงโชค และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในบริเวณชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย จะสามารถ
สร้างการจดจ า เกิดการรับรู้ให้กับลูกค้า และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการเพิ่มขึ้น 

ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่าส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการด้าน
การสื่อสารโดยบุคคลการโฆษณาการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์การจัดสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ประชาสัมพันธ์การออกแบบสื่อองค์กรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเห็นด้วยในระดับมากส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการ
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ด้านการจัดสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ การออกแบบสื่อองค์กรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการผ่านส านักงานประกันสังคม ด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส/เทสโก้ โลตัส ด้านการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการผ่านธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Lovelock and Wright (2002) กล่าวว่าองค์ประกอบทางการสื่อสารต่าง ๆ มีขีดความสามารถ
ต่างกันแล้วแต่ประเภทของข่าวสาร ซึ่งล้วนแต่มุ่งสู่ส่วนของตลาดเป้าหมายการใช้องค์ประกอบ
ทางการสื่อสารหลายอย่าง แต่ละอย่างเป็นตัวเสริมซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญ
ลักษณ์ จันทร์จินดา (2557) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกฝากเงินกองทุนทวีสุข : กรณีศึกษาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาห้วยสักจังหวัดเชียงรายพบว่าการประชาสัมพันธ์พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกฝากเงิน
เงินกองทุนทวีสุขอยู่ในระดับมาก 

ดังนั้น การเลือกใช้ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการเพ่ือให้ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ ส าหรับส านักงานประกันสังคมควรเลือกใช้วิธีการจัดสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้
แผ่นพับ โบชัวร์ ใบปลิว รวมถึงการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิล และป้ายคัตเอาท์ไว้ในบริเวณชุมชนที่
สามารถมองเห็นได้ง่ายท าให้เกิดผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้และจดจ า  ในขณะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส/
เทสก้ โลตัส ควรเพ่ิมการแจกคูปองฟรีค่าธรรมเนียม และการจับรางวัลชิงโชค ท าให้ผู้ใช้บริการผูก
ติดกับสิ่งจูงใจ เร่งรัดให้มีการตัดสินใจ หรือเพ่ือจูงใจให้ใช้บริการเร็วขึ้นและเพ่ิมขึ้น  และโดยที่
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ควรมีการลดราคาค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ และมีการ
ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการ เพ่ือเป็นการจูงใจและท าให้ผู้ใช้บริการรับรู้และเชื่อมั่นใน
บริการของธนาคาร 

ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานข้อที่ 4 ที่ว่ากลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการด้านท าเลที่ตั้ง
ของช่องทางบริการ เวลาในการให้บริการ  คุณลักษณะของช่องทางบริการ  และจ านวนสาขาของ
ช่องทางบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการเห็นด้วยในระดับมากโดยโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 กลยุทธ์การพัฒนาช่องทาง
บริการด้านคุณลักษณะของช่องทางบริการ  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านส านักงาน
ประกันสังคม ด้านคุณลักษณะของช่องทางบริการ  จ านวนสาขาของช่องทางบริการ และท าเลที่ตั้ง
ของช่องทางบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/เทสโก้ โลตัส ด้าน
ท าเลที่ตั้งของช่องทางบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา สอดคล้องกับแนวคิดของ Lovelock and Wirtz (2011) กล่าวถึงการออกแบบ
กระบวนการส่งมอบบริการไว้ว่า ลักษณะของบริการมีอิทธิพลและมักถูกปรับแต่งโดยกลยุทธ์การจัด
จ าหน่าย การออกแบบระบบการส่งมอบบริการแก่ลูกค้าเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตลาดบริการต้องมี
ความชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่และเวลา ประกอบกับความตั้งใจบริหารในเรื่องความรวดเร็ว 
ตารางเวลา และศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ดังนั้น การเลือกใช้กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการเพ่ือให้ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ ส าหรับส านักงานประกันสังคมมีจุดเด่นในด้านความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ให้บริการ ความพร้อมของบุคลากร ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ในขณะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส/เทสโก้ โลตัส ควรพัฒนากลยุทธ์ด้าน
ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ ความพร้อมของบุคลากร สามารถซื้อสินค้าและใช้บริการอ่ืนได้ใน
คราวเดียว เช่น ช าระค่าประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น  รวมถึงจ านวนสาขาที่ควรกระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ 
และท าเลที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณชุมชนเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการ ในขณะที่
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยาควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านท าเลที่ตั้งที่ติดถนนใหญ่เพ่ือความ
สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ และสามารถท าธุรกรรมอ่ืนได้ในคราวเดียว เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน 
ช าระค่าบัตรเครดิต เป็นต้น 

 

7. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ข้อเสนอแนวทางในการใช้กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการ และส่วนประสมการสื่อสาร

การตลาดบริการในการด าเนินงานขององค์กรมีดังนี้ 
1. ช่องทางบริการควรใช้ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และรายได้ ในการก าหนด

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ เนื่องจากอายุและรายได้ที่แตกต่างกันจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
แตกต่างกัน ดังนั้น ช่องทางบริการควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2. ช่องทางบริการควรเลือกใช้ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการโดยเพ่ิมสื่อที่
สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการของช่องทาง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ผ่านการสื่อสารที่
เป็นรูปธรรม ส่ือแต่ละประเภทควรแยกคุณภาพบริการของแต่ละช่องทางให้ชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการ
รับรู้ จดจ าและเข้าใจถึงขั้นตอนการน าส่งเงินสมทบของแต่ละช่องทาง เช่นการยื่นบัตรประชาชน
เพียงใบเดียวในการช าระเงินสมทบกับส านักงานประกันสังคม เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเทสโก้ โลตัส 
การกรอกใบ pay-in ส าหรับการน าส่งเงินสมทบกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
รวมถึงรายละเอียดของการรับช าระเงินสมทบงวดปัจจุบัน งวดล่วงหน้า และเงินสมทบเพ่ิมเติม ของ
แต่ละช่องทางที่ให้บริการในรูปแบบแตกต่างกัน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้ารับบริการใน
ช่องทางที่ตรงกับความต้องการ สร้างความเชื่อม่ันต่อช่องทางบริการที่เลือกใช้ 

3. ช่องทางบริการควรเลือกใช้ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดบริการโดยเพ่ิมรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ของสื่อแต่ละประเภท เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ โดยแยกเป็นแต่ละช่องทาง ดังนี้ 

3.1 ส านักงานประกันสังคม ควรเลือกใช้การสื่อสารด้านการจัดสื่อสิ่ งพิมพ์สื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โบชัวร์ ใบปลิว จัดพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงบนรถโดยสารประจ า
ทาง รถแท็กซี่  หรือติดตั้งป้ายคัตเอาท์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ของช่องทางส านักงานประกันสังคม 
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3.2 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/เทสโก้ โลตัส ควรเลือกใช้การสื่อสารด้านการส่งเสริมการขายเช่น 
การแจกคูปองฟรีค่าธรรมเนียม การลดราคาค่าธรรมเนียม และการจับรางวัลชิงโชคจากการใช้
บริการ ซึ่งการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ ควรจัดให้มีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจูงใจให้ผู้ใช้บริการ
ตัดสินใจใช้บริการได้เร็วขึ้นและมีจ านวนครั้งในการใช้บริการเพิ่มขึ้น 

3.3 ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ควรเลือกใช้การสื่อสารด้านการส่งเสริมการ
ขาย และการประชาสัมพันธ์ ในส่วนของการส่งเสริมการขายควรใช้กลยุทธ์คล้ายคลึงกับเคาน์เตอร์
เซอร์วิส/เทสโก้ โลตัส ในการลดราคาค่าธรรมเนียม การแจกคูปองฟรีค่าธรรมเนียม และการจับ
รางวัลชิงโชคจากการใช้บริการ ส่วนการประชาสัมพันธ์นั้น ด้วยเหตุที่สาขาของธนาคารส่วนใหญ่มี
ท าเลบริเวณติดถนน หรืออยู่ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งไม่อยู่ในบริเวณชุมชนจึงท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่
เกิดการรับรู้คุณภาพบริการมากนัก ดังนั้น ควรเพ่ิมการติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องกระจายเสียงบริเวณชุมชน หรืออาจขอความร่วมมือขอรถโมบายของ
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดในพ้ืนที่ช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่อยู่
บริเวณชุมชนใกล้เคียงสาขาของธนาคารได้รับรู้คุณภาพบริการของช่องทาง ส่งผลให้เกิดการทดลอง
ใช้บริการ การกลับมาใช้บริการซ้ าและการแนะน าบอกต่อ 

แต่อย่างไรก็ตามแม้ผลการวิจัยพบว่าด้านการโฆษณาไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ
บริการอาจเป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 41-50 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพแม่ค้า/
พ่อค้า อาจจะไม่มีเวลาและไม่ค่อยให้ความสนใจด้านโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ ยูทูป เฟสบุ๊กมากนัก 
ท าให้การโฆษณาอาจไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงแต่การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
ต่าง ๆ จะเข้ามามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในอนาคต ดังนั้น จึงไม่ควรมองข้ามการโฆษณาผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟน การจัดท าสปอตและเพ่ิมความถี่ในการออกอากาศผ่านทาง
โทรทัศน์ วิทยุ ยูทูป เฟสบุ๊คสามารถสร้างการรับรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
ใช้บริการผ่านหน่วยบริการเพิ่มมากขึ้น 

4. ช่องทางบริการควรเลือกใช้กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้าน
ท าเลที่ตั้งของช่องทางบริการ คุณลักษณะของช่องทางบริการ และจ านวนสาขาของช่องทางบริการ 
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการใช้บริการของผู้ใช้บริการโดยแบ่งเป็น 

4 .1 ส านักงานประกันสังคมควรเลือกใช้กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการด้าน
คุณลักษณะของช่องทางบริการโดยพัฒนาความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการที่
ทันสมัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยค านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล พัฒนา
ระบบช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาความพร้อมของบุคลากรโดยเพ่ิมการฝึกอบรมทั้งในด้าน
ความรู้และทักษะในการให้บริการและความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

4.2 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/เทสโก้ โลตัส ควรเลือกใช้กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางบริการด้าน
คุณลักษณะของช่องทางบริการ จ านวนสาขาของช่องทางบริการ และท าเลที่ตั้งของช่องทางบริการ 
โดยพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในการรับช าระเงินสมทบจากส านักงาน
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ประกันสังคม โดยระบบต้องมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว 
ด้านจ านวนสาขาของช่องทางบริการ โดยเพ่ิมจ านวนสาขาให้มากขึ้นเพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการได้
อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และด้านท าเลที่ตั้งของช่องทางบริการ โดยให้ความส าคัญกับสถาน
ที่ตั้งของช่องทางบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ  

4.3 ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ควรเลือกใช้กลยุทธ์การพัฒนาด้านท าเลที่ตั้ง
ของช่องทางบริการเช่น ท าเลที่ตั้งบริเวณติดถนน ใกล้แหล่งชุมชน หรือในห้างสรรพสินค้า มีที่จอด
รถสะดวก เป็นต้นซ่ึงการพัฒนาในด้านดังกล่าวจะช่วยในการตัดสินใจของผู้ใช้บริการได้เพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ า และการแนะน าบอกต่อ 
ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอ่ืนที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทั่วประเทศ โดยเฉพาะตัวแปรด้านกลยุทธ์การตลาดที่จูงใจให้
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตัดสินใจช าระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 2. ควรศึกษาความคาดหวังของกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ด้านช่องทางบริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการช าระเงินสมทบ และเพ่ือน าไปพัฒนาช่องทางบริการ
ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ 
ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี 

MARKETING  MIX FACTORS AFFECTING  DECISIONS CAR CARE SERVICE OF 
CUSTOMERS IN PATHUM THANI PROVINCE 

 

สมบัติ  แหวนวงศ์ เกียรติชัย  เวษฎาพันธุ์ 
 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงส ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด พฤติกรรมการใช้บริการและ การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้าในจังหวัด
ปทุมธานี 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ใน
จังหวัดปทุมธานี 3) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์ในจังหวัดปทุมธานี รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 440 คน   
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกัน ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มี รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท 2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้า ในจังหวัดปทุมธานี 3) ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ ส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ 
พนักงานให้บริการ ลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้าใน
จังหวัดปทุมธานี 4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ ส่งเสริมการตลาด 
กระบวนการให้บริการ พนักงานให้บริการ ลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์ของลูกค้า 
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมการตลาด การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้า 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this survey research were (1) to survey marketing mix 
factors affecting decisions making of car care service for customers in Pathum Thani 
Province, (2) to analyze personal factors relation with the consumer’s behavior in 
Pathum Thani Province, (3) to analyze marketing factors on the consumer decision 
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making of cre care service in Pathum Thani Province. The sample size of 440 
customers who visited the project site in Pathum Thani   
 The results of this research showed that (1) most of customers who used 
car care service were man, age between 31 – 40 years old, married or stay together 
status, graduatcd with bachelor degree and working in private company with salary 
between 15,001-25,000  baht per month.  (2) personal factors including age, 
education, occupation, and average income, related witn behavior of the car care 
service for cus to mers in Pathum Thani province (3) marketing mix factors including 
product, price, place. Marketing promotion Service process  service staff Physical 
characteristics influenced the behavior of the car care service for customers in 
Pathum Thani province (4) marketing mix tactors including product, price,place. 
Marketing promotion, Serviceprocess, Serrice staffs and physical characteristics 
influenced The decision makimg of car care service for customers in Pathum Thani 
Province  
 

Keywords: Marketing  Mix Factors Affecting , Decisions Making of Car Care  
              Service for Customers  in Pathum Thani P 
 
1. บทน า  
 รถยนต์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ถึงแม้ว่ารถยนต์จะเป็นปัจจัย
ภายนอก ที่นอกเหนือจากความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์คือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค (ธนาชัย สุขวณิ,2557) แต่ความต้องการรถยนต์ของมนุษย์ยังมีอยู่มาก 
สาเหตุเนื่องจากรถยนต์ให้ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเดินทาง  รถยนต์เหล่านี้ไม่ว่า
ใหม่หรือเก่านั้น มีความต้องการการบ ารุงดูแลรักษา ท าให้ผู้เป็นเจ้าของต้องให้ความเอาใจใส่ดูแล
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด ในปัจจุบัน (วัชรา   โกพัตรา, 2557)  จากปัญหาดังกล่าว
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดธุรกิจให้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ (car care) เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้รถยนต์ในกรณีที่ไม่มีเวลาเพียงพอหรือไม่สามารถดูแลรักษาความสะอาดของ
รถยนต์ด้วยตนเอง อีกสาเหตุหนึ่งคือผู้ใช้รถยนต์ส่วนมากไม่มีอุปกรณ์ในการท าความสะอาดที่ดีและ
มีคุณภาพเพียงพอ  
 ธุรกิจคาร์แคร์มีการแข่งขันมาก เพ่ือครอบครองส่วนแบ่งการตลาด จากการสัมมนา
หลักสูตรการลงทุนในธุรกิจคาร์แคร์ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี พ.ศ. 
2557 ได้ท าการแบ่งประเภทคาร์แคร์ ออกเป็น 3 ระดับ คือ คาร์แคร์ระดับท้องถิ่น (local car 
care) คาร์แคร์ระดับกลาง (medium car care) และคาร์แคร์ระดับพรีเมี่ยม (premium car care) 
(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,2551) 
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 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี ได้มีนักวิชาการหลายท่านน าเสนอแนวคิดเรื่องปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ กล่าวถึงการวิเคราะห์เครื่องมือปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดแต่ละชนิด มีพฤติกรรมการตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของ
ลูกค้าในจังหวัดปทุมธานีอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจบริการร้านคาร์แคร์ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา สถานที่ ส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ พนักงานให้บริการ ลักษณะทางกายภาพ 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือที่ผู้ประกอบธุรกิจจะได้น าประโยชน์ในการปรับปรุงวางแผน
กลยุทธ์การตลาดทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการในอนาคตให้สอดคล้องเหมาะสม 
ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจซึ่งสามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1. เพ่ือส ารวจปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการใช้บริการ
คาร์แคร์ การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการคาร์
แคร์ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี  
 3. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์
แคร์ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 เพ่ือให้ผู้วิจัยได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยการไว้
ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้า ในจังหวัด
ปทุมธานี 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
พฤศจิกายน   พ.ศ. 2559 และเก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559  
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้มีรถยนต์ส่วนบุคคลและเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์
ในจังหวัดปทุมธานี ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบ
ขนาดของประชากรที่แน่นอน  
 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  ข้อค าถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.6-1.00 สามารถ
ใช้ได้ ข้อใดที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.6 จะพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทดสอบความเชื่อถือได้
โดยน าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดแจกให้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างแล้วน าผล
มาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า โดยหากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ามากกว่า 
0.8 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันสามารถน าไปใช้ในการเก็บตัวอย่างได้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์จากการค้นคว้าวารสารวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม และได้แจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 440 ตัวอย่าง
ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัดปทุมธานี และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้
กลับมาจากนั้นจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) และสถิติเชิง
อนุมาน (inferential statistics analysis) โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. การส ารวจปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้าใน
จังหวัดปทุมธานี  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติเชิงพรรณนา (description statistics) 
โดยการส ารวจปัจจัยส่วนบุคคล  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้าในจังหวัด
ปทุมธานี ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ และหาค่าสถิติร้อยละ และการส ารวจความส าคัญปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี โดย
ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการคาร์
แคร์ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไคสแควร์ (Chi-square)  เพ่ือ
อธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้าใน
จังหวัดปทุมธานี 
 3. การวิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
คาร์แคร์ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ และหา
ค่าสถิติร้อยละ เพ่ืออธิบายการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี 
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 4. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการการตัดสินใจใช้บริการคาร์
แคร์ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ และหาค่าสถิติ
ร้อยละ เพ่ืออธิบายการใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี 
 

6. ผลการวิจัย  
 ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
ในจังหวัดปทุมธานี” ได้สรุปผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัด
ปทุมธานี มีดังนี้   
 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัดปทุมธานี  กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย มีอายุ  31-40 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท /เดือน ปัจจัย
ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้า พบว่า ผู้ใช้บริการคาร์แคร์
ส่วนใหญ่  คือ ตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่าง ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถยนต์ 
โดยปกติผู้ใช้บริการคาร์แคร์วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงเวลาใด คือ 12.01 – 15.00 น. ใช้บริการ
คาร์แคร์น ารถเข้าเช็คตรวจสภาพในวันที่สะดวกและมีเวลาในการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์พร้อม
กับครอบครัวหรือเพ่ือน แนะน าให้ใช้บริการคาร์แคร์ในรอบ 3 เดือน คือ 3 – 4 ครั้ง การตัดสินใจใช้
บริการคาร์แคร์ในจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาการใช้บริการคาร์แคร์
ของลูกค้าที่มีต่อการตัดสินใจในแต่ละด้าน พบว่าในการใช้บริการคาร์แคร์จะคิดถึงเรื่องบริการที่
ประทับใจครบวงจรรองลงมาคือท่านตัดสินใจบริการคาร์แคร์เนื่องจากมีเพ่ือนแนะน าให้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) พบว่า 
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ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับท่านใช้บริการคาร์แคร์ส่วนใหญ่ในด้านใดของ
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัดปทุมธานี 
ตัวแปร สัมประสิทธิ์ Chi-

square 
df sig ระดับ ผลการ 

 สหสัมพันธ์    ความสัมพันธ์ ทดสอบ 
ปัจจัยส่วนบุคคล       
เพศ  .040 .707 4 .950 ต่ า ไม่มี

นัยส าคัญ 
อายุ  .256**     30.808 15 .009 ปานกลาง มีนัยส าคัญ 
สถานภาพ .129 7.462 8 .488 ต่ า ไม่มี

นัยส าคัญ 
ระดับการศึกษา  .081 2.912 8 .940 ต่ า ไม่มี

นัยส าคัญ 
อาชีพ   .210 20.348 16 .205 ปานกลาง ไม่มี

นัยส าคัญ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  .177 14.299 12 .282 ต่ า ไม่มี

นัยส าคัญ 
*P>.05  **P>.01 
 จากตาราง 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ  มีค่าเท่ากับ 
.009 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีค่าน้ าหนักคือ .256 หรือร้อยละ 25.66 ระดับนัยส าคัญ 
0.01 
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ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับท่านใช้บริการคาร์แคร์ที่ใดเป็นส่วนใหญ่ของ
ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัดปทุมธานี  
ตัวแปร สัมประสิทธิ์ Chi-

square 
df sig ระดับ ผลการ 

 สหสัมพันธ์    ความสัมพันธ์ ทดสอบ 
ปัจจัยส่วนบุคคล       
เพศ  .123* 6.794 2 .033 ต่ า มีนัยส าคัญ 
อายุ        .157 11.126 10 .348 ต่ า ไม่มีนัยส าคัญ 
สถานภาพ       .114 5.842 4 .211 ต่ า ไม่มีนัยส าคัญ 
ระดับการศึกษา  .154* 1Q.718 4 .040 ต่ า มีนัยส าคัญ 
อาชีพ         .162 12.042 8 .149 ต่ า ไม่มีนัยส าคัญ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน        .168* 15.720 6 .015 ปานกลาง มีนัยส าคัญ 
*P>.05  **P>.01 
 จากตาราง 2  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ   มีค่าเท่ากับ 
.033 มีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีค่าน้ าหนักคือ .123 หรือร้อยละ 12.3  ระดับการศึกษามีค่า
เท่ากับ .030 มีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีค่าน้ าหนักคือ .154 หรือร้อยละ 15.4 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน มีค่าเท่ากับ .015 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักคือ .168 หรือร้อยละ 16.8 
 สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับท่านใช้บริการ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

ตาราง 3 การวิเคราะห์สมการถดถอยการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี  
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ t Sig.t ดัชนีบอกภาวะร่วม 
 ถดถอย (b)   เส้นตรงพหุ 
    Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี .012** 1.275 .000   
ด้านราคา -.014 -2.136 .000 .126 7.882 
ด้านส่งเสริมการตลาด -.049** -4.081 .000 .038 2.377 
ด้านกระบวนการให้บริการ .476** 2.762 .000 .011 9.011 
ด้านพนักงานให้บริการ .030** 2.211 .000 .026 3.552 
ด้านลักษณะทางกายภาพ .556** 8.434 .000 .085 1.747 
R2= .998, SEE =.02735, F = 4.698, Sig. of F = .000 
ระดับนัยส าคัญ (α) = .05* ระดับนัยส าคัญ (α) = .01** 
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 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรต้นจ านวน 5 ตัว (จากตัวแปรต้นจ านวน
ทั้งหมด 7 ตัว) ได้แก่ ด้านราคาด้านส่งเสริมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการด้านพนักงาน
ให้บริการด้านลักษณะทางกายภาพต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 
โดยที่ตัวแปรด้านราคา มีค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยเท่ากับ -.014 ค่า t เท่ากับ -2.136 ตัวแปรด้าน
ส่งเสริมการตลาด มีค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยเท่ากับ -.049 ค่า t เท่ากับ -4.081 ตัวแปรด้าน
กระบวนการให้บริการ มีค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยเท่ากับ .476 ค่า t เท่ากับ 2.762 ตัวแปรด้าน
พนักงานให้บริการ มีค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยเท่ากับ .030 ค่า t เท่ากับ 2.211 ตัวแปรด้านลักษณะ
ทางกายภาพ มีค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยเท่ากับ .556 ค่า t เท่ากับ 8.434โดยตัวแปรต้นกล่าวนี้
สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้ประมาณร้อยละ 99.8 ส าหรับค่าสัดส่วนความ
แปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไม่ได้ด้วยตัวแปรอื่นๆ (tolerance) และค่า VIF มีค่าน้อย คือ น้อยกว่า 
10 แสดงว่า ตัวแปรต้นแต่ละตัวไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กัน การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของ
ลูกค้า = .012 + .014 (ด้านราคา) -.049 (ด้านส่งเสริมการตลาด) + .476 (ด้านกระบวนการ
ให้บริการ) + .030 (ด้านพนักงานให้บริการ) + .556 (ด้านลักษณะทางกายภาพ) 
 

6. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ใน
จังหวัดปทุมธานี” ได้น าข้อค้นพบอภิปรายผลได้ดังนี้  
 ปัจจัยส่วนบุคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชืพ รายได้ มีความสัมพันธ์
กัพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุ 
สถานภาพสมรถ ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชืพพนักงานบริษัท   
 ข้อค้นพบปัจจัยพฤติกรรมการตัดสินใจมีอิทธิพลต่อการ พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาดด้านกระบวนการให้บริการด้านพนักงานให้บริการด้านลักษณะทางกายภาพต่อการใช้
บริการ คนขับไม่ต้องลงจากรถสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2012)    
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพันธ์กับสาเหตุการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้ใช้บริการ
คาร์แคร์  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนความสัมพันธ์กับท่านใช้
บริการคาร์แคร์ที่ใดเป็นส่วนใหญ่ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพันธ์
กับท่านมักจะใช้บริการคาร์แคร์วันใด ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา อาชีพมีความสัมพันธ์กับ
การใช้บริการคาร์แคร์ในช่วงเวลาใดของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมีความสัมพันธ์กับเหตุที่เข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่ตัดสินใจมาใช้บริการคาร์แคร์ ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนแนะน าให้มาใช้บริการคาร์แคร์ ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับความถี่ของการใช้บริการคาร์แคร์ในรอบ 1 เดือน 
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ของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ ผลการวิจัยสอดคล้องกับทฤษฎีประชากรศาสตร์ของ Schiffman 
and Kanuk (2003)  ซ่ึงกล่าวว่า ปัจจัยตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา
และเชื้อชาติ ท าให้มีความแตกต่างกันด้านพฤติกรรม ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์มากที่สุด คืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชนผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Schiffman and Kanuk, (2010)  ซ่ึงผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการและความ
ปรารถนาต่างๆ ให้ได้รับความพอใจ และ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สราวุธ ชินราช (2554) 
 ได้ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์           
 ข้อค้นพบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของ
ลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
พนักงานให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพต่อการใช้บริการคาร์แคร์สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kotler and Keller (2012)   ที่กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการเลือก
สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางเลือกท่ีมีอยู่ เพ่ือให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการของ
ตนเองในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหา
ข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นเรตร์ บุญรอด (2550) ได้ศึกษา การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคาร์แคร์
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

7. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 7.1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในการประยุกต์ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ใน
จังหวัดปทุมธานีตารางที่  3 
 1. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการคาร์แคร์ ควรเพิ่มปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพควรเน้นการให้บริการด้านลักษณะทางกายภาพ มี
การจัดตกแต่งพ้ืนที่ให้สวยงามและจัดห้องรับรองลูกค้าให้ครบวงจรต่างๆ  
 2. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการผู้ประกอบธุรกิจให้บริการคาร์แคร์ ควรเพ่ิมปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีการจัดระบบการท างานเป็นขั้นตอน
ตั้งแต่การรับรถ การให้บริการในส่วนต่างๆ แยกตามประเภทของการท างานให้ชัดเจน   
 3. ปัจจัยด้านพนักงานให้บริการ ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการคาร์แคร์ ควรเพ่ิมปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านพนักงานให้บริการ ควรจัดท ารูปแบบของต าแหน่งงานที่รับผิดชอบให้
ชัดเจนพร้อมทั้งการฝึกอบรมให้มีความช านาญ  
 4. ปัจจัยด้านราคาถือเป็นส่วนส าคัญในการท าธุระกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการคาร์แคร์ 
ควรให้ความส าคัญโดยเพ่ิมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา เข้าไป 1 หน่วย ท าให้
ผู้ใช้บริการตัดสินใจมาใช้บริการคาร์แคร์เพ่ิมขึ้นเท่ากับ .014 ควรมีราคาที่หลากหลาย ปรับราคาให้
เหมาะสมกับการให้บริการรวมทั้งแสดงรายละเอียดของราคาท่ีให้บริการอย่างชัดเจน 
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๑๐ 
 

 5. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการคาร์แคร์ ควรเพ่ิมปัจจัย
ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดเข้าไป 1 หน่วย ท าให้ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์เพ่ิมขึ้นเท่ากับ .049 ในด้านต่างๆได้แก่ การท าบัตรสมาชิกส่วนลด การโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งการให้บริการหลังการบริการที่มีมาตรฐานมากขึ้น 
 7.2) ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดของลูกค้า ร้านคาร์แคร์ที่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดตลอดเวลา โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านการ
ออกแบบบริการเพ่ือให้มีความหลากหลายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป 
 2. ศึกษาปัจจัยสู่ความส าเร็จของธุรกิจร้านคาร์แคร์โดยอาศัยกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
ต่อยอด 7P เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาต่อยอดแนวคิดทฤษฎีทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่
มุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคเป็นส าคัญ  
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รูปแบบการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
THE MODEL MARKETING OF TRADITIONAL RETAIL TO SUPPORT OF 

CUSTOMER BEHAVIOR CHANGING AND THE EXPANSION OF MODERN RETAIL 
BUSINESS IN BANGKOK METROPOLITAN 

 
สมพร เกตุอรุณรัตน์ กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์ จิรพล จิยะจันทน์ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการตลาด พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค และประสิทธิภาพการตลาดของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  
(2) เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์การตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค และประสิทธิภาพการตลาดที่มีผล
ต่อธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการตลาดของ
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  
 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฏีการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และความพึงพอใจ ความ
จงรักภักดี ภาพลักษณ์ รูปแบบของการวิจัยใช้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงภาพคุณ เครื่องมือที่ใช้เก็บ
ข้อมูลได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยใช้บริการ
ซื้อสินค้าในธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม จ านนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรก ต้วแปลผล และหาความสัมพันธ์
ตามข้อสมมติฐานของการวิจัยด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation) 
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ Factor Analysis และการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้ประกอบร้านปลีกแบบ
ดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 10 คน 
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  ผลการวิจัยพบว่า  
 1) การตลาดในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ผลิตภัณฑ์มีระดับความคิดเห็นมาก พฤติกรรมของผู้บริโภคในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านทัศนคติมีระดับความคิดเห็นมาก และประสิทธิภาพ
การตลาดในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความพึงพอใจมี
ระดับความคิดเห็นมาก 
 2) การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 
การตลาดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการตลาด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการตลาด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.1 
 3) องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสร้างรูปแบบ พบว่าการตลาดประกอบด้วย 1) ด้านท าเล
ที่ตั้ง 2) ด้านราคา 3) ด้านลักษณะทางกายภาพ 4) ด้านผลิตภัณฑ์ 5) ด้านส่งเสริมการตลาด 
พฤติกรรมของผู้บริโภคประกอบด้วย 1) ด้านแรงจูงใจ 2) ด้านทัศนคติ 3) ด้านการรับรู้ และ
ประสิทธิภาพของการตลาดประกอบด้วย 1) ด้านความจงรักภักดี 2) ด้านภาพลักษณ์ 3) ด้านความ
พึงพอใจ 
 

ค าส าคัญ :  รูปแบบ, การตลาด, ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
 

 
ABSTRACT 

  Objectives of this research were 1. To study marketing consumer behavior 
and effective marketing of traditional retailers in Bangkok and its vicinity and adapt 
to the changing consumer behavior in the expanding modern retail business, 2. To 
study the relationship of  marketing, consumer behavior  and effectiveness of 
marketing that affect traditional retail businesses in Bangkok and its vicinity and 3. 
To propose traditional retail marketing models by incorporating the concepts and 
theories of marketing, consumer behavior, satisfaction, loyalty and image .The 
research employs  both quantitative and quality. 

 The research employs both quantitative and quality, that is such as 
quantitative research of the Bangkok Metropolitan Area population. Four hundred 
traditional retail consumers were analyzed by a computer program. Descriptive 
statistics of the independent variables, insert samples, interpretation and 
correlation based on assumptions of research using the Pearson correlation 
coefficients.          The Statistical Factor Analysis and Qualitative Research were 
used to analyze 10 traditional retail businesses in the Bangkok Metropolitan Area. 
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 Findings were as follows: 
1. The overall marketing concept has varying opinions, the product, 

consumer attitude, and marketing effectiveness as a whole carries higher weighting. 
As for the consumer behavior, weighting was on average. 

 2. Our research finds that marketing is closely related to consumer 
behavior. Consumer behavior and the efficiency and performance of marketing 
finds a high statistical significance of 0.1 

 3. Our research confirms that a proper marketing model for the 
traditional retail segment needs to also consider: 1) Location 2) Pricing 3) 
Geographical attributes  4) Product 5) Marketing Promotion and Consumer behavior 
consists of: 1) motivation, 2) attitude 3). The recognition and marketing 
effectiveness, which comprises: 1) loyalty, 2) image, 3) satisfaction.  

 

Keywords: Model, Marketing, Traditional Retail 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลกมีลักษณะเป็นความเกี่ยวโยงกันในทุกภูมิภาค เมื่อเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในประเทศหนึ่งย่อมส่งผลต่อประเทศอ่ืนๆ ในโลกนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งปริมาณผลกระทบที่
เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนั้น จะส่งผลแปรผันตามระดับความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องระหว่าง
ประเทศท่ีเกิดความเปลี่ยนแปลง และประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น ยิ่ง
เป็นประเทศที่มีกลไกลเชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจหลักของโลกย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก มากกว่าการเปลี่ยนแปลงภายในของประเทศซึ่งมีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็ก 
และที่ส าคัญไม่สามารถหลีกหนีกับผลกระทบดังกล่าวได้ จากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย หรือ
เรียกทั่วไปว่า วิกฤตต้มย ากุ้ง เป็นช่วงวิกฤตทางการเงินซึ่งส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีป
เอเชีย วิกฤตการณ์นี้เริ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ก าลังซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลง ผู้ประกอบ
ธุรกิจการค้าปลีกสมัยใหม่ก็ประสบปัญหาสภาพคล่องและมีหนี้สินจ านวนมาก จึงต้องปรับตัวขาย
กิจการให้นักลงทุนชาวต่างชาติหรือให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาร่วมทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพ
คล่อง (ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,2557) และในระบบธุรกิจค้าปลีก (Retails Business) ถือว่า
มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (National Economic System) มีมูลค่า
ที่สูงเป็นอันดับ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) ใน
ภาคอุตสาหกรรมจึงนับได้ว่าการค้าปลีกเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นกลจักรในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน ธุรกิจค้าปลีกเป็นกิจการขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนบุคคล หรือใช้
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ในครัวเรือน ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นส่วนใหญ่ โดยการประกอบธุรกิจขายสินค้าในจ านวนน้อยให้กับ
ผู้บริโภค  ได้ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคอย่าง
ทั่วถึงผ่านระบบกลไกลของการตลาดที่มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมจ านวนมาก  
 ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกไทย มีผู้ประกอบกิจการ 2 ประเภทใหญ่ๆ ประเภทแรก คือ 
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หรือร้านโซว์ห่วย ประเภทที่สอง คือ ร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) ทั้งนี้ธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ซึ่งร้านค้าปลีกสมัยใหม่จะน าระบบทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficieent Consumer Response: ECR) อันเป็นกระบวนการจัดการ
สมัยใหม่ในธุรกิจค้าปลีก โดยจะเน้นย้ าความส าคัญของการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในระบบโซ่
อุปทาน (Supply Chain System) ของธุรกิจค้าปลีกเพ่ือลดต้นทุนในการด าเนินงานได้ดียิ่งขึ้น และ
เร็วขึ้น (กระทรวงพาณิชย์,2542) ระบบกระจายศูนย์สินค้า (Distribution Center: DC) ที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการขนส่งและท าหน้าที่เหมือนผู้ค้าส่งท าให้มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีอ านาจต่อรองกับ
ผู้ผลิตมากขึ้น สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ าลงได้ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างชัดเจนท าให้
สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ
ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนา
ทั้งในรูปแบบธุรกิจ การด าเนินงาน และจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจ รวมทั้งวิวัฒนาการและเทคโนโลยีของ
การจัดการที่ทันสมัยที่มีส่วนอย่างมากในการช่วยให้รูปแบบธุรกิจค้าปลีกของไทยเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว และรุนแรงมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากการด าเนินธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ด าเนินการ
แบบธุรกิจครอบครัวในรูปแบบร้านขายของช ามาเป็นรูปแบบของการด าเนินธุรกิจแบบสมัยใหม่ ทั้ง
แบบแฟรนไชส์ ร้านค้าสะดวกซื้อแบบต่างๆ และรูปแบบค้าปลีกแบบใหม่เริ่มกลายเป็นปรากฏการณ์
ปกติทั่วไปในชุมชนรวมทั้งการเปิดตัวของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทั้งของต่างประเทศ และนัก
ลงทุนในประเทศ ตลอดจนการเกิดรูปแบบใหม่ของธุรกิจการค้าปลีกประเภทร้านที่เป็นร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่พวกซุปเปอร์สโตร์ หรือดิสเคาน์สโตร์ต่างๆ วิกฤติการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจ 
(Economic and finance crisis) ของประเทศไทยในปี 2540 ท าให้มูลค่าทรัพย์สินในประเทศมีค่า
ต่ ามาก ท าให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคที่
ต้องการความสะดวก และใช้เวลาในการซื้อให้น้อยที่สุด จากพัฒนาการทางด้านธุรกิจค้ าปลีก ถ้า
มองในแง่พฤติกรรมผู้บริโภคพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา อันเนื่องมาจาก
สภาพทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ก าลังซื้อ (Purchasing 
Power) ของผู้บริโภคมีสูงขึ้น ประกอบกับระดับการศึกษาที่พัฒนาไปมากส่งผลให้รสนิยมผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีอุปสรรคที่เกิดจากการจราจรติดขัดจึงท าให้รูปแบบการจับจ่ายซื้อหา
สินค้าเปลี่ยนแปลงไป (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2544)  

จากหลักฐานที่พบในศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ตอนหนึ่งที่ว่า ในน้ ามีปลา 
ในนามีข้าว เจ้าเมือง บ่เอาจังกอบ จูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักค้าช้างค้า ใครจักค้าม้าค้า จาก
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ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าการค้าของไทยได้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  และได้มีการพัฒนา
รูปแบบวิธีการค้าขายเรื่อยมา (กรรณิการ์ ถึงฝั่ง,2539) จนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ธุรกิจการค้า
ส่วนใหญ่อยู่ในมือของพ่อค้าชาวจีน เนื่องจากประเทศจีนเป็นศูนย์กลางความเจริญที่อยู่ใกล้ประเทศ
ไทยและมีสัมพันธไมตรีที่ดีกับประเทศไทยมาตลอด และจากสนธิสัญญาเบาว์ริง (Bowring treaty) 
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอังกฤษในปี พ.ศ. 2398 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 
(Open Economy) ของไทย ข้อตกลงนี้มีผลท าให้ประเทศไทยต้องยกเลิกการผูกขาดการค้าของรัฐ  
การลดภาษีสินค้าส่งออกและภาษีน าเข้า นอกจากนั้นยังท าให้มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวเพ่ือ
ส่งออกแล้วยังมีผลให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองค้าขาย พ่อค้าชาวต่างชาติมีเสรีภาพในการ
ค้าขายได้ทั่วราชอาณาจักร บริษัทการค้าของชาติตะวันตกจึงเริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทย และท าให้มี
การขยายตัวมากขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ.  2475  (สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย,2549) หลังจากนั้นก่อนทศวรรษ 2510  

 การค้าปลีกสมัยใหม่ยังไม่เฟ่ืองฟู ร้านค้าปลีกทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นร้านขายของช าขนาด
เล็กที่ขายให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง การบริหารจัดการร้านไม่ต้องอาศัยความสามารถ
ในด้านการตลาด และตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา ก็เริ่มเกิดการปฏิวัติใหญ่ในวงการค้า
ปลีกของประเทศพัฒนาแล้วจนท าให้ธุรกิจค้าปลีกกลายเป็นธุรกิจแนวหน้าในด้านการน าวิทยาการ
การจัดการมาใช้ มีการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและใช้ผู้บริหารมืออาชีพ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ท าให้ผู้ค้าปลีกมีอ านาจต่อรองเหนือผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงท าให้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เริ่มขยายตัว
ออกจากเมืองใหญ่สู่ชนบท จากประเทศพัฒนาแล้วไปสู่ประเทศก าลังพัฒนาทั่วโลก กระแสการ
เปลี่ยนแปลงในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เริ่มปรากฏเด่นชัดในประเทศไทยปลายปีทศวรรษ  2520 ใน
ประเทศไทยมีร้านค้าปลีกที่ทันสมัยมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2500 เช่น ห้างเซ็นทรัล (วังบูรพา) ห้างใต้
ฟ้าเป็นต้น ในปี พ.ศ. 2507 เริ่มมีร้านค้าปลีกที่ทันสมัยเป็นห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่น  คือห้างไทยไดมารูซึ่ง
ถือเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่ได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นส่วนประกอบของห้าง ได้แก่ 
บันไดเลื่อนและเครื่องปรับอากาศ    เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าจึงท าให้ห้างไทยไดมารู กลายเป็น
แม่แบบให้แก่ห้างสรรพสินค้าไทยในเวลาต่อมา แต่ในช่วงเวลานั้นธุรกิจค้าปลีกยังจ ากัดอยู่ในวงแคบ
ไม่เป็นที่แพร่หลาย เพราะยังไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในขณะนั้น  
 เนื่องจากห้างสรรพสินค้าจะจ าหน่ายสินค้าน าเข้าท่ีมีราคาแพง ลูกค้าจึงมีเพียงชนชั้นสูง
ที่มีฐานะดี ท าให้ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เป็นย่านธุรกิจใจกลางเมือง แต่ต่อมา
เมื่อก าลังซื้อของคนกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในเมืองเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปเวลาของผู้บริโภคมีค่ามากขึ้นจึงไม่ต้องการเสียเวลาเดินทางไปซื้อสินค้าหลายชนิด
จากหลายแห่งท าให้ห้างสรรพสินค้าได้เริ่มทยอยขยายออกสู่ชานเมืองและหัวเมืองใหญ่มากขึ้น 
เริ่มแรกการค้าปลีกจะมีลักษณะเป็นร้านค้าย่อย หรือร้านขายของช าขนาดเล็กที่อยู่ตามตึกแถว  
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชุมชนหรือย่านร้านค้าจ าหน่ายสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพในชีวิตประจ าวันมีการ
บริ ห ารจั ดการร้ านค้ าอย่ า ง ง่ ายๆ  ไม่ ซั บซ้ อนและมี ต้ นทุ น ในการด า เนิ น งานไม่ มาก  
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ซึ่งจากประวัติศาสตร์การค้าขายของไทยที่ยาวนานกว่าหกร้อยปี  (ขุน วิจิตรมาตรา,2516) ร้านค้า
ปลีกดั้งเดิมหรือร้านขายของช าที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ร้านโชว์ห่วย นอกจากเป็นร้านที่คนไทยรู้จัก
แล้วยังเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์แล้วยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์,2545) ธุรกิจค้าปลีก (Retailing) ซึ่งเป็นธุรกิจที่
มีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนไทยมาช้านาน เป็นวิถีชีวิตแท้จริงของชาวบ้านที่หลายคน
คุ้นเคยจะกลายเป็นส่วนเกินของสังคมไทยที่ไม่มีรูปแบบธุรกิจของคนไทยให้หลงเหลือความสัมพันธ์
ของชุมชนที่เคยเข้มแข็งและปลอดภัยก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน แต่ในขณะที่บางฝ่ายก็
คาดการณ์ว่าร้านค้าปลีกดั้งเดิมก็สามารถยืนหยัดได้ ซึ่งหากธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงข้อเสียเปรียบและพัฒนาข้อได้เปรียบต่างๆ ก็จะท าให้สามารถด าเนินธุรกิจให้มีก าไรและ
แข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ (ศุภรา เจริญภูมิ,2553) 

การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีมาตรการ
สนับสนุนหลายรูปแบบทั้งการเปิดโอกาสให้ถือครองสัดส่วนของธุรกิจได้มากขึ้นตามขนาดเงินลงทุน
ที่ใช้รวมถึงมาตรการในการช่วยเหลือการลดภาษีการน าเข้าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือการเปิดการค้า
เสรีภาพใต้กรอบ WTO ของประเทศไทยในปี 2544 ส่งผลให้การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ
มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (อนุศาสตร์ สระทองเวียน,2553) 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ได้ส่งผลต่อผู้ประกอบการค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในด้านการตลาด
ต่างๆ ธุรกิจการค้าปลีกของประเทศไทยในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนารูปแบบธุรกิจ การ
ด าเนินงาน ท าให้มีจ านวนธุรกิจค้าปลีกเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ รวมทั้งวิวัฒนาการเทคโนโลยีการ
สื่อสารต่างๆ ท าให้สะดวกและทันสมัยอย่างมากในการช่วยให้รูปแบบธุรกิจค้าปลีกของไทย
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรุนแรงมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากการด าเนินธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่
ด าเนินธุรกิจแบบครอบครัวในรูปแบบร้านขายของช ามาเป็นรูปแบบของการด าเนินธุรกิจที่มีระบบ
และทันสมัย  

 ทั้งเป็นแบบแฟรนไชส์ ร้านค้าสะดวกซื้อในแบบต่างๆ และรูปแบบของการด าเนินงาน
แบบใหม่เริ่มกลายเป็นปรากฏการณ์ปกติทั่วไปในชุมชนอีกทั้งการเปิดตัวของห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ทั้งของต่างชาติและนักลงทุนในประเทศ ตลอดจนการเกิดรูปแบบใหม่ๆ ของธุรกิจการค้าปลีก 
เช่น ประเภทร้านที่เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซุปเปอร์สโตส์ ดิสเคานท์สโตร์ต่างๆ ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันพบว่าได้ส่งผลกระทบโดยมวลรวมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและยัง
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าปลีกแบบดั้งเดิมใน 3 ด้าน คือ ด้านราคา ด้านมาตรฐานในการจัด
วางสินค้า และด้านกลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาด นอกจากประเด็นปัญหาของการขยายสาขาของ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ที่ท าให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม มีจ านวนลดลงแล้ว แต่ยังคงมีปัจจัยที่ส าคัญ
อ่ืนๆ เช่น ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ด้านราคาน้ ามัน หรือแม้กระท่ังปัญหาการขาดผู้สืบทอดกิจการที่คน
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รุ่นลูกมักหันไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ โดยไม่ได้สนใจสืบทอดกิจการต่อจากรุ่นพ่อแม่ ซึ่งในปัจจุบันนี้ยัง
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมปิดกิจการลงไปเลื่อยๆ (ธนาคารทหารไทย,2547)
สภาพแวดล้อมและปรัชญาของการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศที่สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ของเศรษฐกิจเสรีในปัจจุบันนี้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม
จะต้องมีการปรับตัวให้ทันกับภาวะแวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปจะต้องมีการปรับตัวและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียม ทั้งในส่วนของรัฐจะต้องมีการปรับรูปแบบของการจัดการที่
สร้างเงื่อนไขที่เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจที่จะสามารถสร้างการแข่งขันให้กับธุรกิจค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ร่วมกับธุรกิจการค้าปลีกสมัยใหม่ได้อย่างยั่งยืน 

จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจต้องการหารูปแบบการตลาดของธุรกิจค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะ
ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการด้านการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าในธุรกิจ
ค้าปลีกดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
ในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและความภักดีในระยะยาว
ต่อไปในอนาคต อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  
ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมส าหรับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่สามารถแข่งขันได้กับ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่และเป็นอาชีพของคนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค และประสิทธิภาพการตลาด
ของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
 2. เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์การตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค และประสิทธิภาพ
การตลาดที่มีผลต่อธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการตลาดของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่  
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง มีข้อมูลหลายส่วนที่ต้องท าการรวบรวม
ข้อมูลมาประกอบกันให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative research) และเชิง
คุณภาพ (Quanlitative research) การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ 
(Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งมีจ านวนประชากรที่ในการ
วิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ 400 ตัวอย่าง ส าหรับจ านวนประชากรที่ในการวิจัยส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quanlitative research) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะจง คือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม จ านวน 10 คน มีวิธีการและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ เอกสาร 
หนังสือ ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับการตลาดของร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัว
ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 

ขั้นที่ 2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบเจาะจง 
ขั้นที่ 3 น าเสนอรูปแบบการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ

การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม น ามาวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าร้อยละ (Percentages) เพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในหมวดหมู่ของตัวแปรต้น ตัวแปร
แทรก ตัวแปรตาม 

ขั้นที่ 4 น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาน าเสนอเขียนเป็นความเรียงต่อไป 
    

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative research) และเชิง
คุณภาพ (Quanlitative research) คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics Analysis) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation) โดยใช้สถิติ 
Factor Analysis  
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5. ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 264 คน เพศชายจ านวน 136 คน มี
สถานภาพสมรสจ านวน 274 คน รองลงมาคือโสดจ านวน 97 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี
จ านวน 156 คน รองลงมามีอายุระหว่าง 51-60 ปีจ านวน 118 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
จ านวน 163 คน รองลงมาระดับการศึกษาอนุปริญญาจ านวน 131 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปจ านวน 93 คน รองลงมาธุรกิจส่วนตัวจ านวน 92 คน และมีรายได้ระหว่าง 20,001-
30,000 บาท จ านวน 165 คน รองลงมารายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาทจ านวน 144 คน 
 2. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการตลาด พฤติกรรม
ของผู้บริโภค และประสิทธิภาพการตลาดของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  
โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 
 ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นของข้อมูลการตลาด ระดับความคิดเห็นในภาพรวม
การตลาดมีระดับความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย 3.58 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์มีระดับ
ความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย 3.72 ด้านราคามีระดับความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย 3.72 ด้านท าเลที่ตั้งมี
ระดับความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย 3.61 ด้านลักษณะทางกายภาพมีระดับความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย 
3.57 ด้านส่งเสริมการตลาดมีระดับความคิดเห็นปานกลางค่าเฉลี่ย 3.31 
 ผลการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค ระดับความคิดเห็นในภาพรวมพฤติกรรม
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นปานกลางค่าเฉลี่ย 3.49 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านทัศนคติมี
ระดับความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย 3.64 ด้านแรงจูงใจมีระดับความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย 3.56 ด้านการ
รับรู้มีระดับความคิดเห็นปานกลางค่าเฉลี่ย 3.28 
 ผลการวิจัยข้อมูลประสิทธิภาพการตลาด ระดับความคิดเห็นในภาพรวมประสิทธิภาพ
การตลาดมีระดับความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย 3.64 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความพึงพอใจมี
ระดับความคิดเห็นค่าเฉลี่ย 3.71 ด้านความจงรักภักดีมีระดับความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย 3.64 ด้าน
ภาพลักษณ์มีระดับความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย 3.56 
 3. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์การตลาด พฤติกรรม
ของผู้บริโภค และประสิทธิภาพการตลาดที่มีผลต่อธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ 
 สมมติฐานที่ 1 การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผลค านวณสัมประสิทธิ์สหพัน์แบบเพียร์สันได้ .802 ณ ระดับมีนัยส าคัญทางสถิติที่   
.01 สรุปยอมรับสมมติฐานที่ 1 
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 สมมติฐานที่ 2 การตลาดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตลาดผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผลค านวณสัมประสิทธิ์สหพัน์แบบเพียร์สันได้ .740 ณ ระดับมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.01 สรุปยอมรับสมมติฐานที่ 2 
 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ประสิทธิภาพการตลาด ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลค านวณสัมประสิทธิ์สหพัน์แบบเพียร์สันได้ .763 ณ ระดับมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .01 สรุปยอมรับสมมติฐานที่ 3 
 4. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการตลาดของธุรกิจค้าปลีก
แบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
ในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มีผลดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงการยืนยันของการตลาด พบว่า มี 1 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริม
การตลาด เรียงตามล าดับจากค่ามากที่สุดไปหาค่าน้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงการ
ยืนยันของพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่า มี 1 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจ ด้าน
ทัศนคติ ด้านการรับรู้ เรียงตามล าดับจากค่ามากที่สุดไปหาค่าน้อยที่สุด  และผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงการยืนยันของประสิทธิภาพการตลาด พบว่า มี 1 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ด้าน
ความจงรักภักดี ด้านภาพลักษณ์ ด้านความพึงพอใจ เรียงตามล าดับจากค่ามากที่สุดไปหาค่าน้อย
ที่สุด  
 

6. อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องรูปแบบการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  สามารถ
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค และประสิทธิภาพการตลาด
ของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
 1.1 องค์ประกอบการตลาดในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก โดยเฉพาะด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่ท่านไปใช้บริการมีคุณภาพและมีมาตรฐานหรือการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์การโชว์
ผลิตภัณฑ์ในร้านสะอาดสะดวกและมีผลิตภัณณ์ให้ท่านได้เลือกหลายอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร 
หรือบุคคล การกระตุ้นตลาดเป้าหมายด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
 1.2 องค์ประกอบพฤติกรรมของผู้บริโภคในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นปานกลาง เมื่อ
แยกพิจารณาด้านทัศนคติมีระดับความคิดเห็นมากในเรื่องความชื่นชอบในสินค้าร้านค้าอยู่ในชุมชน 
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และศรัทธาในการบริการรู้สึกผูกพันคุ้นเคยในการด ารงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ Warlop et al. (2005) 
พบว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ในประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะการรับรู้
ประสบการณ์ท่ีดีในตราสินค้า ซึ่งท าให้ผู้บริโภคจะใช้กระบวนการตัดสินใจที่สั้นมากในการเข้าสู่ของ
กระบวนการการบริโภค 
 1.3 องค์ประกอบประสิทธิภาพการตลาดในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก โดยเฉพาะ
ด้านความพึงพอใจในที่จะแนะน าผู้อ่ืนให้ไปใช้บริการซื้อสินค้าและพึงพอใจในรูปแบบการให้บริการ
จากร้านค้าปลีกดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับ Lovelock and Wright (2008) พบว่า ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) เป็นทัศนคติหลังการประเมินจากการซื้อสินค้าหรือปฏิสัมพันธ์จากการรับบริการ 
การประเมินความพึงพอใจจากคุณค่าจากคุณภาพการบริการที่ลูกค้าได้รับกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง 
ความพึงพอใจทางบวกที่ยั่งยืน และท าให้ลูกค้าประทับใจ มีองค์ประกอบ (Component) 3 
ประการ ได้แก่ (1) ความประทับใจจากการบริการที่เกินความคาดหวังของผู้ใช้บริการ (2) ความ
ประทับใจด้วยความตื้นตันหรือประหลาดใจ (3) ความประทับใจด้วยความรู้สึกทางบวก ความพึง
พอใจของลูกค้า ส่งผลต่อผลด าเนินงานขององค์การ 

2. เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์การตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค และประสิทธิภาพ
การตลาดที่มีผลต่อธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
 2.1 การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคส าหรับธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม จาก
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความสัมพันธ์เชิงบวกสูงสุดด้านลักษณะทางกายภาพกับด้านแรงจูงใจ ด้าน
ท าเลที่ตั้งกับด้านการรับรู้ และ ด้านลักษณะทางกายภาพกับด้านทัศนคติ ดังนั้นพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภคระหว่างร้านขายของช ากับร้านค้าที่มีรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต เพ่ือดูพฤติ กรรมของ
ผู้บริโภคและวิเคราะห์เป็นปัญหาที่ผู้บริโภคซื้อของกับร้านขายของเก่าลดลง คือ ความกดดันในการ
ซื้อของสภาพแวดล้อมของร้านค้า มนุษย์สัมพันธ์ของคนขาย ซึ่งจะมีผลท าให้ความต้องการซื้อของใน
ร้านขายของช าลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับ Magistri and Hrcia (2008)  กล่าวว่า ทัศนคติที่มีต่ออาหาร
ออแกนิคส์และทัศนคติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมีอิทธิผลทางตรงเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ลูกค้าอาหารออแกนิคส์และพบว่าทัศนคติที่มีต่ออาหารออแกนิคส์มีอิทธิพลมากสุดต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า 
 2.2 การตลาดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม จาก
ผลการวิเคราะห์พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงสุด คือ ด้านราคากับด้านความพึงพอใจ ด้านราคา
และด้านลักษณะทางกายภาพกับด้านความจงรักภักดี และ ด้านราคากับด้านภาพลักษณ์ คุณค่า
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบตัวเงินเป็นต้นทุนของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler (2004) พบว่าการก าหนด
ราคาของธุรกิจให้บริการจึงยึดหลักของ 3Cs คือ ต้นทุน (Cost) ความต้องการของลูกค้า 
(Customers demand) และราคาของคู่แข่งขัน (Competitions price) 
 2.3 พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตลาดส าหรับธุรกิจค้า
ปลีกดั้งเดิม จากผลการวิเคราะห์พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงสุด คือ ด้านทัศนคติกับด้านความ
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พึงพอใจ ด้านแรงจูงใจกับความจงรักภักดี และ ด้านการรับรู้กับด้านภาพลักษณ์ ถ้าขาดการเรียนรู้
หรือประสบการณ์จะมีเพียงการรับสัมผัสเท่านั้น พฤติกรรมการรับรู้ เป็นกระบวนการตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่องจากการรู้สึกสัมผัสรับรู้ เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่ผ่านเข้า
มาในกระบวนการรู้สึก เมื่อเครื่องรับหรืออวัยวะรับสัมผัส สัมผัสสิ่งเร้า เราจะเกิดความ รู้สึกแล้วจะ
เกิดความรู้สึกนั้นไปตีความ หรือแปลความหมายกลายเป็นการรับรู้ การรับรู้จะเกิดขึ้นได้ สอดคล้อง
กับ   สมพร สุทัศนีย์  (2542) พบว่า แรงจูงใจเป็นการกระตุ้นให้บุคคลมีความกระตือรือร้นหรือ 
แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ พฤติกรรมทางสังคม และพฤติกรรมการท างาน โดยเฉพาะใน
องค์การณ์ ผู้น ามีหน้าที่โดยตรงในสร้างแรงจูงใจผู้ร่วมงานเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 
 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการตลาดของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ พบว่า รูปแบบการตลาดของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
พบว่า การตลาดของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีอิทธิพลต่อประสิทธิ ภาพการตลาดในด้าน
ความจงรักภักดีมากรวมถึงภาพลักษณ์ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุดท าให้มี
การบอกต่อๆ กันไปเกิดการซื้อช้ าและบ่อยมากขึ้นท าให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชน
มากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์ (2545) กล่าวว่า ธุรกิจค้าปลีก (Retailing) ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนไทยมาช้านาน เป็นวิถีชีวิตแท้จริงของชาวบ้าน
ที่หลายคนคุ้นเคยจะกลายเป็นส่วนเกินของสังคมไทยที่ไม่มีรูปแบบธุรกิจของคนไทยให้หลงเหลือ
ความสัมพันธ์ของชุมชนที่เคยเข้มแข็งและปลอดภัยก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน แต่ในขณะที่บาง
ฝ่ายก็คาดการณ์ว่าร้านค้าปลีกดั้งเดิมก็สามารถยืนหยัดได้ ซึ่งหากธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงข้อเสียเปรียบและพัฒนาข้อได้เปรียบต่างๆ ก็จะท าให้สามารถด าเนินธุรกิจให้มีก าไรและ
แข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ 
 

 7. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมควรใส่ใจเรื่องท าเลที่ตั้งเป็นจุดส าคัญเพราะ
ปัจจุบันผู้บริโภคจะค านึงถึงความสะดวกสบายและง่ายต่อการจับจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใกล้บ้าน
มากที่สุดทั้งด้านราคาเป็นปัจจัยส าคัญมากที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกรวมทั้งการ
จัดหรือการตกแต่งร้านให้ดูสวยงามสะดุดตาและความสะอาดของตัวผลิตภัณฑ์วันหมดอายุของ
ผลิตภัณฑ์ก็เป็นการดึงดูดใจผู้บริโภคได้ดีรวมทั้งร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีสินค้าที่หลากหลายอย่างที่
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ไม่มีขายซึ่งเป็นจุดยืนหรือเอกลักษณ์เฉพาะที่ดีตลอดไป 
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การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ADMINISTRATION OF TECHNOLOGY FOR MEDITATION PROMOTION OF WAT 
PRATHAMAKAYA ACCORDING TO THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY 

 
 

สุนีย์ สัจจาไชยนนท์  วิรัช วริัชนิภาวรรณ    
 

บทคัดย่อ 
       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม
การนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาคร้ังนี้ ได้ออกแบบรูปแบบการวิจัยให้เป็นการวิจัยแบบผสม 
โดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม การวิจัยเชิงปริมาณ
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากประชากรเป็นจ านวนมาก โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรง  ได้ค่า
เท่ากับ 0.94  และผ่านการหาค่าความเชื่อถือได้ ที่ระดับ 0.96 ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมดที่มา
นั่งสมาธิในวัดพระธรรมกาย จ านวน 62,237 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1,111 คน โดยใช้สูตรการ
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ การเก็บรวบรวมข้อมูลสนามด าเนินการระหว่างวันที่ 1-
30 เมษายน 2559 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลับคืนมาได้จ านวน 1,005 คน คิดเป็นร้อย
ละ 90.46 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,111 คน การวิธีวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง 
รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา ส าหรับสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จ านวน 9 คน แบบตัวต่อตัว โดยใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง จากนั้น จึงน าข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์มาแปลความและวิเคราะห์ไว้ในตารางพร้อมค าบรรยาย  
  ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาการบริหารจัดการที่ส าคัญคือ วัดพระธรรมกายให้ความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิโดยใช้จ่าย
                                                 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อีสเทิร์นเอเชีย จังหวดัปทุมธาน ี
 Corresponding author 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560252

งบประมาณอย่างไม่เหมาะสม เช่น น้อยเกินไป (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส าคัญคือ 
วัดพระธรรมกายควรให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริม
การนั่งสมาธิโดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม หรืออย่างประหยัด รวมทั้งควรใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายที่ทันสมัยและหลากหลาย เช่น เฟสบุ๊ค และไลน์ และ (3) วัดพระธรรมกายควรก าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมการนั่งสมาธิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปปรับใช้ในการวางแผน การก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือการก าหนดกลุ่มตัวชี้วัดส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี โดย
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ควร
ประกอบด้วย 5 ด้าน เรียงตามล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์
ด าเนินงาน พันธกิจ เปูาหมาย และวิสัยทัศน ์
 

ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ เทคโนโลยี การนั่งสมาธิ วัดพระธรรมกาย ปรัชญาของเศรษฐกิจ   
 พอเพียง 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this study were to explore (1) administrative problems of 
technology for meditation promotion of Wat Prathamakaya according to the 
Sufficiency Economy Philosophy, (2) development guidelines of technology for 
meditation promotion of Wat Prathamakaya according to the Sufficiency Economy 
Philosophy, and (3) administrative strategy of technology for meditation promotion 
of Wat Prathamakaya according to the Sufficiency Economy Philosophy. 
 Methodology of this research was constructed as mixed methods research 
using quantitative research as principal means and supported by qualitative 
research. The quantitative research was survey research collecting large amount of 
field data with questionnaires. The questionnaires passed try out of validity check 
at level of 0.94 and reliability check at level of 0.96. Population was all 62,237 
people going to mediation retreat at Wat Prathamakaya. Total samples of 1,111 
members were drawn by Taro Yamane's Sampling Size Formula. Field data 
collection was operated during October 1-30, 2016 and total 1,027 completed sets 
of questionnaire which equaled with 82.16 % of the 1,250 total samples were 
returned. Field data collection was colleted during April 1-30, 2016 and total 1,005 
completed sets of questionnaire which equaled with 90.46 % of the 1,111 total 
samples were returned. Data analysis was presented in contingency table with 
analytical descriptive approach. Descriptive statistics exercised were mean, standard 
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deviation, multiple regression, and Pearson’s correlation coefficient. For qualitative 
research, in-depth interview of 9 experts or key informants with face to face 
interview together with structured in-depth interview form was also applied. After 
that the interviewed data was interpreted, analyzed, and presented in table with 
description.  
 Research results were (1) the significant problem of administration was 
Wat Prathamakaya' s inappropriate spending, such as too little, on knowledge and 
understanding provision of modern technology supporting the mediation to people, 
(2) the significant development guidelines of administration were Wat Prathamakaya 
should provide knowledge and understanding of modern technology supporting the 
mediation to people by spending appropriately or economically, including should 
utilize the variety of modern networks, for instance, Facebook and Line, and (3) Wat 
Prathamakaya should establish administrative strategy, particularly strategy 
planning, of technology for meditation promotion according to the Sufficiency 
Economy Philosophy and should apply in planning, performance process setting, or 
key performance indicators forming. The administrative strategy particularly the 
strategy planning should respectively consist of 5 aspect as follows: indicator, 
operational strategy, mission, goal, and vision. 
 
Keywords: Administration, technology, meditation, Wat Prathamakaya, the  
  Sufficiency Economy Philosophy 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560254

1. บทน า 
 วัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2513 สังกัด
มหานิกายแห่งคณะสงฆ์ไทย ตั้งอยู่ ณ ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับ
อนุญาตให้ตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2522 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอนที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2522 วัดพระธรรมกายมี
บทบาทส าคัญในการส่งเสริมการนั่งสมาธิตามพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505, 2547 (ที่มา : พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505) โดยมี “สภาธรรมกายสากล” ซึ่ง
เป็นอาคารปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่กว่า 150 ไร่ สามารถจุคนได้ประมาณ 300,000 คน ใช้
เป็นสถานที่สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และนั่งสมาธิ ส าหรับใช้ในงานบุญทุกวัน
อาทิตย ์และงานบุญใหญ่ของวัดตลอดทั้งปี วัดพระธรรมกายได้มุ่งเน้นการอบรมธรรมะทั้งภาคปริยัติ
และปฏิบัติให้แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนสาธุชนผู้สนใจศึกษาธรรมะทุกท่าน
ตลอดมา รวมทั้งเน้นในเรื่องของความสะอาด ความสงบ ความร่มรื่น และร่มเย็น โดยหลักการของ
วัดพระธรรมกายมุ่งที่ศีลธรรม วัดไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถาน หรือสถานที่ส าหรับการประกอบ
พิธีกรรม หรือศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การท าสมาธิ เท่านั้น แต่ถือว่า “วัด
คือโรงเรียนสอนศีลธรรมให้กับมหาชน” คนจ านวนมาก โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ หากได้รับการ
สอนและการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้ว ก็จะเป็นผู้รักศีลธรรม สนใจธรรมะ และจะช่วยดึงให้ห่าง
พ้นจากอบายมุขและยาเสพติด 
 การนั่งสมาธิมีความส าคัญ เกิดประโยชน์ และเป็นผลดี กล่าวคือ ผลดีต่อตนเองทั้งด้าน
สุขภาพจิต ช่วยส่งเสริมให้คุณภาพของใจดีขึ้น คือ ท าจิตใจ ผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ เยือกเย็น 
ปลอดโปร่ง โล่ง เบาสบาย มีความจ า และสติปัญญาดีขึ้น ท าอะไรคิดอะไรได้รวดเร็ว ถูกต้อง เลือก
คิดแต่ในสิ่งที่ดีเท่านั้น รวมทั้งด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยท าให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง 
กระปรี้กระเปร่า มีความองอาจสง่าผ่าเผย มีผิวพรรณผ่องใส มีความม่ันคงทางอารมณ์ เยือกเย็นและ
เชื่อมั่นในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ส่วนผลดีต่อครอบครัว ช่วยท าให้ครอบครัวมีความสงบสุข 
เพราะสมาชิกในครอบครัวเห็นประโยชน์ของการประพฤติธรรม  ส าหรับผลดีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ช่วยท าให้สังคมสงบสุข ท าให้เกิดความมีระเบียบวินัย และเกิดความประหยัด ส าหรับ
ต่อศาสนา ที่ส าคัญคือ ช่วยท าให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและรู้ซึ้งถึงคุณค่าของ
พระพุทธศาสนา และท าให้เกิดศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย และจะเป็นก าลังส่งเสริมทะนุบ ารุง
ศาสนา  
  นอกจากนี้ ยังถือว่า วันที่ 6 สิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันสมาธิโลก (World Meditation 
Day) อีกทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ประชาชนเป็นจ านวนมากมีความสนใจการนั่งสมาธิที่วัดเป็น
ประจ าทุกวัน หรือไปเฉพาะวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ การนั่งสมาธิจึงเป็นเรื่องท่ีควรน าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย 
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 ในส่วนของเทคโนโลยีมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งรวมทั้งประโยชน์ที่
เกิดจากการน าวัสดุอุปกรณ์ที่สมัยใหม่มาใช้ในการสนับสนุนการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย เช่น 
การใช้เว็บไซต์ (website) การใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) และไลน์ (Line) ส าหรับสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ไปยังประชาชนเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวกับการนั่งสมาธิ รวมทั้งการที่ประชาชน
ที่มานั่งสมาธิใช้เครือข่ายทางสังคม (social network) ในการท ากิจกรรมร่วมกับวัด เป็นต้น 
  การศึกษาครั้งนี้ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ อันได้แก่ วัด
พระธรรมกาย และเป็นลักษณะของการศึกษาเพ่ือ “พัฒนาหน่วยงาน คือ วัดพระธรรมกาย” หรือ 
“พัฒนาการบริหารจัดการของวัดพระธรรมกาย” โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการนั่งสมาธิ โดยมีปัญหาการวิจัย คือ “ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีในเรื่องที่วัดพระธรรมกายให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิไม่มากเท่าที่ควร” เช่น วัดพระธรรมกายไม่ได้ให้ความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนเพ่ือให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีในการติดต่อ หรือในการจองวันเวลามานั่ง
สมาธิอย่างมากเพียงพอ 
 นอกจากปัญหาการวิจัยที่กล่าวมาแล้ว ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า วัดพระธรรมกายยัง
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในเรื่องที่วัดพระธรรมกายไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (1) ด้าน
ความพอประมาณ เช่น วัดพระธรรมกายบริหารจัดการ หรือให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้าน
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิโดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่เหมาะสม  เช่น 
น้อยเกินไป หรือฟุุมเฟือย (2) ด้านความมีเหตุผล เช่น วัดพระธรรมกายให้ความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิอย่างไม่รอบคอบ หรือไม่ได้อยู่บน
พ้ืนฐานของเหตุผลมากเท่าที่ควร (3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน เช่น วัดพระธรรมกายให้ความรู้ความ
เข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิโดยไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับการวางแผน หรือการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้ามากเท่าที่ควร  (4) ความรู้ เช่น วัด
พระธรรมกายให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่ง
สมาธิโดยให้วิชาความรู้ทางวิชาการกับประชาชนไม่มากเท่าที่ควร และ (5) ด้านเครือข่าย เช่น วัด
พระธรรมกายให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่ งเสริมการนั่ง
สมาธิโดยใช้เครือข่าย เช่น หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐไม่มากเท่าที่ควร  
เหล่านี้เป็นต้น (ที่มา : จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้นในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 2 รูป ได้แก่ (1) พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑัฒโก ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
พระธรรมกาย ส านักประธานคณะกรรมการบริหารสภา สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
ระหว่างเวลา 9.00 น.-10.00 น. รวม 60 นาที ณ วัดพระธรรมกาย (2) พระอารีพงศ์ ธัมมิโก 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560256

ต าแหน่งประธานสงฆ์ศูนย์อบรมสมุทรปราการ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ระหว่าง
เวลา 15.00 น.-16.00 น. รวม 60 นาที ณ วัดพระธรรมกาย) 
  จากปัญหาการวิจัยดังกล่าว หากวัดพระธรรมกายบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมการนั่งสมาธิอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดพระธรรมกายให้ความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิไม่มากเท่าที่ควร 
ย่อมท าให้เกิดข้อบกพร่องหรือผลเสีย ที่ส าคัญคือ (1) ผลเสียต่อหน่วยงาน คือ วัดพระธรรมกาย ที่
ส าคัญคือ ท าให้วัดพระธรรมกายบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายไม่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และไม่ทันสมัยเท่าที่ควร (2) ผลเสียต่อบุคลากร คือ ท า
ให้บุคลากรบางส่วนของวัดพระธรรมกายไม่ได้รับการยอมรับ ไม่ได้รับความเชื่อถือมากเท่าที่ควร 
และอาจส่งผลให้บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจ และ (3) ผลเสียต่อประชาชน โดยเฉพาะประชาชน
ที่มานั่งสมาธิ ท าให้ประชาชนไม่ได้รับการปลูกฝัง หรือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย 
  ด้วยเหตุผลที่แสดงถึงความเป็นมาของการวิจัย อ านาจหน้าที่หรือบทบาทของวัด
พระธรรมกาย ปัญหาการวิจัย และความส าคัญของปัญหาการวิจัย ตลอดจนตัวอย่างปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาครั้งนี้ พร้อมทั้งคาดหวังว่าผล
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประชาชนต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้ แบ่งกรอบแนวคิดการวิจัยส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณออกเป็น กรอบ
แนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ และกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรตาม โดยกรอบแนวคิดส่วนที่เป็น
ตัวแปรอิสระ หรือเป็นเหตุ (cause) ได้แก่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (the Sufficiency 
Economy Philosophy) 5 ด้าน” ได้แก่ ด้าน (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมี
ภูมิคุ้มกัน (4) ความรู้ และ (5) เครือข่าย (ที่มา : วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, หน้า 63-68). การ
บริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
โฟร์เพซ) 
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         ส าหรับกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรตาม หรือเป็นผล (effect) คือ “ประสิทธิภาพใน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ด้าน” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” ทั้ง 7 ด้านนั้น ได้แก่ ด้าน (1) การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน (3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของหน่วยงาน (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้
ทันต่อสถานการณ ์(6) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ 
(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ (ที่มา : วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2556, หน้า 34-35). 
หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์โฟร์เพซ. และน าไปใช้เป็นกลุ่มตัวแปรตามของงานวิจัยระดับปริญญาเอกของ รวีพร คู
หิรัญ (2558, หน้า 71). "ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตามแนวพระราชด าริ", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ปีที ่7 ฉบับที ่14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, หน้า 64-76.) 
  ในการก าหนดกรอบแนวคิดที่จัดแบ่งเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตามซึ่งมีความสัมพันธ์
ในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน (causality) นั้น ผู้ศึกษาได้จัดแบ่งแต่ละส่วนที่สัมพันธ์กันตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อของการศึกษาครั้งนี้ โดยส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ (เหตุ) ประกอบด้วย 3 
ส่วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งน าไปสู่ตัวแปรตาม (ผล) 1 ส่วน ดังนี้  
  1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 
1.) 
  2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 
2.)  
  3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิ ของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ข้อ 4.) ซึ่งเน้นหรือให้ความส าคัญกับเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้าน (1) วิสัยทัศน์ (2) พันธกิจ (3) เปูาหมาย (4) ยุทธศาสตร์ด าเนินงาน และ (5) ตัวชี้วัด  
  ตัวแปรอิสระท้ัง 3 ส่วนนี้ น าไปสู่ตัวแปรตาม ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการในทิศทางที่ดี
กว่าเดิม หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของ
วัดพระธรรมกายตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ด้าน ดังภาพ 1 
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                     ตัวแปรอิสระ (เหตุ)         ตัวแปรตาม (ผล) 
 
  
 
       
   
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่
จัดแบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ข้อ ที่ใช้ในการท าวิจัยเชิงปริมาณของการศึกษาครั้งนี้ 

๑. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ๕ ด้าน ได้แก่ 
๑) ความประมาณ     ๒) การมีเหตุผล   
๓) การมีภูมิคุ้มกัน    ๔) ความรู้   ๕) 
เครือข่าย 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม
การนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย
ตามแนวคิดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ๗ ด้าน ได้แก่ 
๑) การเกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
๒) การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของหน่วยงาน  
๓) การมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
หน่วยงาน  
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๕) การปรับปรุงภารกิจของ
หน่วยงานให้ทันต่อสถานการณ์  
๖) การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
๗) การประเมินผลการปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอ 

๒. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของ
วัดพระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ๕ ด้าน ได้แก่ 
๑) ความประมาณ    ๒) การมีเหตุผล   
๓) การมีภูมิคุ้มกัน   ๔) ความรู้  ๕) 
เครือข่าย 

 
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่จัดแบ่งเป็น ๕ ด้าน 
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ส าหรับเหตุผลที่ผู้ศึกษาน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน” ดังกล่าว มาปรับ
ใช้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ เนื่องจากเป็นกรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัดการบริหาร
จัดการทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และขอบเขตของการศึกษา 
รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่ให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญและน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังได้มีการน ากรอบแนวคิดดังกล่าวนี้ไป
ปรับใช้ในการท าวิจัย หรือวิทยานิพนธ์อีกด้วย ตัวอย่างเช่น มาริษา ตันติพรเดชา (2550). การ
เปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านการให้บริการประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงระหว่าง
เทศบาลเมืองนราธิวาสกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  แขนงวิ ชาบริ หารรั ฐกิ จ  สาขาวิ ช าวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ออกแบบรูปแบบการวิจัย (research design) ให้เป็นการวิจัย
แบบผสม (mixed methods research) (ที่มา : John W. Creswell and Vicki L. Plano Clark. 
(2011, pp. 174-175). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Second 
Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.) โดยเน้น (1) การวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 และเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) 
และ (2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 โดยเป็นการสัมภาษณ์แนวลึก
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยน าข้อมูลมาเสริมและเทียบเคียงกับการวิจัยเชิงปริมาณ  
 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (3) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และ (4) วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมดที่มานั่งสมาธิในวัดพระธรรมกายในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง 
จ านวน 62,237 คน (ที่มา : ฝุายทะเบียน วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ. 2555, 2556 และ 2557) ส่วน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนดังกล่าวที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 1,111 คน ซึ่งได้มาจากการใช้สูตร
หาจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 97.0% หรือที่
ระดับความคลาดเคล่ือน 0.03 (ที่มา : Taro Yamane. (2012). Mathematics for Economists: 
An Elementary Survey. Whitefish, Montana: Literary Licensing, LLC.) อันเป็นลักษณะของ
การสุ่มตัวอย่างประเภทที่ใช้ความน่าจะเป็น (probability sampling) และเป็นการสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย (simple random sampling) โดยหน่วยตัวอย่างในประชากรมีโอกาสถูกสุ่มหรือถูกเลือกมา
เป็นกลุ่มตัวอย่างเท่า ๆ กัน  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากประชากรเป็น

จ านวนมาก โดยแบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง ซึ่งเป็นการทดสอบเพ่ือหา
ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา หรือหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
(Index of item Objective Congruence หรือ IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน ได้ค่าความ
เที่ยงตรงเท่ากับ 0.94 และได้ท าการทดสอบ (try out) จ านวน 50 ชุด เพ่ือหาความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถาม หรือหาค่าครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อถือได้ ที่
ระดับ 0.96  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสนามระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2559 ผู้ศึกษา และ

ผู้ช่วยอีก 3 คน แจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้จ านวน 1,005 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.46 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,111 คน  

วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาน าข้อมูลเชิงปริมาณมาท าการประมวลและวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับคอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง รวมทั้งใช้รูปแบบ
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เนื่องจากประชากรของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประชากรแฝง (hidden population) ที่ไม่อาจระบุจ านวน
ได้อย่างชัดเจน หรือได้ง่าย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ใช้การสุ่มตัวอย่างประเภทที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(non probability sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างตามแนวคิดสโนว์ บอล (Snowball 
Sampling Concept) (ที่มา : Patrick Biernacki and Dan Waldorf. (1981, pp.141-163). 
“Snowball Sampling: Problems and Techniques of Chain Referral Sampling”, 
Sociological Methods & Research, 10, 2 (1981): 141-163) ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 9 คน ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์
แนวลึกที่มีโครงสร้าง (structured in-depth interview form) โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญจ านวนดังกล่าวด้วยตัวเอง (face to face interview) ทีละคน ๆ ละ 60 นาที 
ต่อจากนั้น จึงน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ แปลความ และเขียนพรรณนาหรือ
บรรยาย (descriptive analysis and descriptive interpretation) ไว้ในตาราง ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือน ามาเสริม หรือเทียบเคียงกับข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลหลักของ
การศึกษาครั้งนี ้
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5. ผลของการวิจัย 
 ผลการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.03) 
เป็นเพศหญิง และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.12) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
หรือสูงกว่าปริญญาตรี ส าหรับผลการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ มีดังนี้ 
 1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 
1.) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความ
พอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุ้มกัน (4) ความรู้ และ (5) เครือข่าย โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความพอประมาณ ได้แก่ ค าถามที่ว่า “วัดพระธรรมกายบริหารจัดการ 
หรือให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิโดย
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่เหมาะสม  เช่น น้อยเกินไป หรือฟุุมเฟือย” (ค่าเฉลี่ย 2.33) 
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 
2.) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้านดังกล่าว โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง 
คือ ด้านความพอประมาณได้แก่ ค าถามที่ว่า “วัดพระธรรมกายควรบริหารจัดการ หรือให้ความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิโดยใช้จ่าย
งบประมาณอย่างเหมาะสม  เช่น ไม่น้อยเกินไป หรืออย่างประหยัด” (ค่าเฉลี่ย 2.33)  

นอกจากนี้ ผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ให้ข้อมูลหลักท้ัง 9 คน ล้วนเห็นด้วยกับค าถามดังกล่าว 
 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจัดแบ่งเป็น 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ข้อ 3.) พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) วิสัยทัศน์ (2) 
พันธกิจ (3) เปูาหมาย (4) ยุทธศาสตร์ด าเนินงาน และ (5) ตัวชี้วัด (ตัวแปรอิสระ) ล้วนมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การเกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน (2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน (3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงาน (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจของ
หน่วยงานให้ทันต่อสถานการณ์ (6) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ (ตัวแปรตาม) โดยยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน เรียงตามล าดับความส าคัญ
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้าน (1) ตัวชี้วัด (2) ยุทธศาสตร์ด าเนินงาน (3) พันธกิจ (4) เปูาหมาย และ 
(5) วิสัยทัศน์ 
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 ส าหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ จ านวน 7 คน เห็นด้วยกับค าถามดังกล่าว ส่วนผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูล
หลักอีก 2 คน ไม่มีความเห็น ดังภาพ 2-3   
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ภาพ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิ 
ของวัดพระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน  

 
6. การอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนั่ง
สมาธิของวัดพระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวแลว้นั้น 
 เหตุผลส าคัญที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซึ่งเป็นประชาชนที่มานั่งสมาธิในวัดพระธรรมกาย 
เห็นด้วยในระดับปานกลางดังกล่าว แทนที่จะเห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อย ผู้ศึกษามี
ความเห็นว่า ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเห็นว่า วัดพระธรรมกายมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) การที่วัดพระธรรมกายบริหารจัดการ หรือให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิโดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่เหมาะสม  
เช่น น้อยเกินไป หรือฟุุมเฟือย (ค่าเฉลี่ย 2.33, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66) และ (2) การที่วัด
พระธรรมกายให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่ง
สมาธิโดยใช้เครือข่าย เช่น หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐไม่มากเท่าที่ควร
(ค่าเฉลี่ย 2.33, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67) เหล่านี้เป็นต้น ก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกัน กลุ่มตัวอย่าง
ก็ยังเห็นว่า วัดพระธรรมกายบริหารจัดการ หรือด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) การที่วัดพระธรรมกายให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิโดยให้วิชาความรู้ทางวิชาการกับประชาชน (ค่าเฉลี่ย 
2.24)  และ (2) การที่วัดพระธรรมกายให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิโดยน าเครือข่ายที่ทันสมัย หรือเครือข่ายสังคม (social media) 
เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) และไลน์ (Line) มาปรับใช้กับประชาชน (ค่าเฉลี่ย 2.15) เป็นต้น เมื่อเป็น
เช่นนี้ จึงมีส่วนส าคัญท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
               2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
การนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวแล้วนั้น 
  เหตุผลส าคัญที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซึ่งเป็นประชาชนที่มานั่งสมาธิในวัดพระธรรมกาย 
เห็นด้วยในระดับปานกลางดังกล่าว แทนที่จะเห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อย ผู้ศึกษามี
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ความเห็นว่า ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวพึงพอใจ และเห็นว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง และมีโอกาสน าไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) การที่วัดพระธรรมกายควรให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิโดยให้ความส าคัญกับการวางแผน หรือการเตรียมความ
พร้อมไว้ล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย 2.31, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62) และ (2) การที่วัดพระธรรมกายควร
ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิอย่าง
รอบคอบ หรืออยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผล (ค่าเฉลี่ย 2.31, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ S.D. 0.66) 
เป็นต้น ก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างก็ยังมีความเห็นแย้ง หรือไม่พึงพอใจกับการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) การที่วัดพระธรรมกายบริหารจัดการ หรือให้ความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิโดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่
เหมาะสม เช่น น้อยเกินไป หรือฟุุมเฟือย (ค่าเฉลี่ย 2.33, S.D. 0.66) และ (2) การที่วัด
พระธรรมกายให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่ง
สมาธิโดยใช้เครือข่าย เช่น หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐไม่มากเท่าที่ควร  
(ค่าเฉลี่ย 2.33, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67) เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส าคัญท าให้กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยในระดับปานกลางดังกล่าว 
 3. ผลการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิ
ของวัดพระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน พบว่า ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการดังกล่าวล้วนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทั้ง 7 
ด้าน โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน เรียง
ตามล าดับความส าคัญจากมากไปน้อยได้ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวแล้วนั้น 
 เหตุผลส าคัญที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างซึ ่ง เป ็นประชาชนทั้งหมดที่มานั่ งสมาธิในวัด
พระธรรมกายมีความเห็นดังกล่าวนั้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่า สืบเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่าง (1) ทราบ
และเข้าใจถึงความส าคัญ ความจ าเป็น ตลอดจนลักษณะส าคัญของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัด
แบ่งเป็น 5 ด้าน (2) เข้าใจว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการดังกล่าวให้ความส าคัญกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และให้ความส าคัญกับตัวชี้วัด ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการประเมินผล และ (3) 
หากวัดพระธรรมกายน ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการดังกล่าวมาปรับใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
แล้ว ย่อมมีส่วนส าคัญท าให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายมีแนวโน้มประสบความส าเร็จ เมื่อเป็นเช่นนี้ กลุ่มตัวอย่างจึงมีความเห็นดังกล่าว อนึ่ง 
ความเห็นเช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่จ านวน 7 คน 
จากทั้งหมด 9 คน 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ที่ส าคัญคือ วัดพระธรรมกายให้ความรู้ความเข้าใจ
กับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิโดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่
เหมาะสม เช่น น้อยเกินไป หรือฟุุมเฟือย 
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ที่ส าคัญคือ วัดพระธรรมกายควรให้ความรู้ความ
เข้าใจกับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิโดยใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างเหมาะสม ประหยัด และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่ทันสมัยและหลากหลาย เช่น เฟสบุ๊ค 
และไลน์  
 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน ควรประกอบด้วย 5 ด้าน 
เรียงตามล าดับ 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับผลการศึกษา และการอภิปรายผลข้างต้น ข้อเสนอแนะมี
ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ มี 2 ข้อ  
 1.1 วัดพระธรรมกายควรจัดการฝึกอบรมหรือพัฒนาผู้บริหารทุกระดับเพ่ือ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองในเรื่องความส าคัญและความจ าเป็นของการให้ความรู้ความเข้าใจ
กับประชาชนด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิในทิศทางที่สนับสนุนหรือใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม เช่น ไม่น้อยเกินไป หรือประหยัด (ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการเรื่องการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมข้างหน้านี้ สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ หรือผู้ ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 9 คน ) และเฉพาะข้อเสนอแนะที่วัด
พระธรรมกายควรจัดการฝึกอบรมหรือพัฒนาผู้บริหารทุกระดับเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Alan Michael Saks and Robert R. Haccoun. (2012, 
pp. 5-10). Managing Performance Through Training and Development. Fifth Edition. 
Toronto: Nelson Education, Ltd. ที่กล่าวถึงการจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมในการพัฒนา
บุคลากรไว้ว่า การที่หน่วยงานจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ย่อมเป็นผลให้บุคคลเกิด
การปรับปรุงในการปฏิบัติงานของตนเอง  

   1.2 วัดพระธรรมกายควรออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมทุกขั้นตอน และควร
ออกแบบหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งจัดท าตัวแบบการฝึกอบรมหลัก เพ่ือให้เห็นภาพรวมหรือ
ทิศทางของการฝึกอบรม พร้อมกันนั้น หลักสูตรการฝึกอบรมทุกขั้นตอนควรด าเนินการให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย เช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Steven A. Beebe, 
Timothy P. Mottet, and K. David Roach. (2003). Training and Development: 
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Enhancing Communication and Leadership Skills. New Jersey: Pearson. ที่อธิบายไว้ว่า 
หน่วยงานควรมีการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมทุกขั้นตอน และควรออกแบบหลักสูตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งจัดท าตัวแบบการฝึกอบรมหลัก เพ่ือให้ เห็นภาพรวมหรือทิศทางของการ
ฝึกอบรม ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมทุกขั้นตอนควรด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมด้วย  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ คือ วัดพระธรรมกายควรก าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมการนั่งสมาธิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปปรับใช้ในการวางแผน การก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติ งาน หรือการก าหนดกลุ่มตัวชี้ วัดส าคัญส าหรับการปฏิบัติ งาน  (Key 
Performance Indicator หรือ KPI) ด้านเทคโนโลยี โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่เน้นการ
วางแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ควรประกอบด้วย 5 ด้าน เรียงตามล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ด้าน (1) ตัวชี้วัด (2) ยุทธศาสตร์ด าเนินงาน (3) พันธกิจ (4) เปูาหมาย และ (5) วิสัยทัศน์ 
ข้อเสนอแนะเช่นนี้ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักส่วน
ใหญ่ จ านวน 7 คน จากทั้งหมด 9 คน  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. วัดพระธรรมกาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรควรท าวิจัยต่อยอดแบบเจาะลึก
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้านการมีภูมิคุ้มกัน และด้านเครือข่าย เป็นต้น  
 2. วัดพระธรรมกาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรควรท าวิจัยเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
การเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิระหว่างวัดพระธรรมกาย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวัดอ่ืน หรือวัดไทยในต่างประเทศ ที่มีภาระงานใกล้เคียงกัน 
 3. วัดพระธรรมกาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรควรท าวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด 
หรือยุทธศาสตร์อ่ืนส าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่ง
สมาธิของวัดพระธรรมกาย เช่น แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และแนวคิดตะวันออก เป็นต้น 
 4. วัดพระธรรมกาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรควรท าวิจัยต่อยอด โดยออกแบบ
รูปแบบการวิจัย (research design) ให้เป็นการวิจัยแบบผสม (mixed methods research) ซึ่ง
ประกอบด้วยวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคุณภาพ ในเรื่องแนวโน้มการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับการพยากรณ์ การคาดการณ์ การวางแผน และการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการนั่งสมาธิของวัด
พระธรรมกายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต 
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CREATIVE THINKING AND SOCIAL SKILLS IN EARLY CHILDHOOD  
USING THE REGGIO EMILIA AND MULTI-SENSORY APPROACH 

 
อวยพร  ออละมาลี พจมาน  ช านาญกิจ ส าราญ  ก าจัดภัย 

 

บทคัดย่อ 
บทความการวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย และพหุสัมผัส  
2)  ศึกษาผลการใช้รูปแบบ โดย เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังได้รับการจัดประสบการณ์ 
เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ก่อนจัดประสบการณ์ ระหว่างจัดประสบการณ์ หลังจัดประสบการณ์และติดตามผล และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบ  ด าเนินการวิจัย 4  ขั้นตอน  
คือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) พัฒนารูปแบบ 3) ทดลองใช้รูปแบบ และ 4) ประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง คือเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 คือโรงเรียนบ้านโนนกุง จ านวน  20 คน เป็นกลุ่มทดลอง และ 
โรงเรียนบ้านเชียงสือ จ านวน  20 คน เป็นกลุ่มควบคุม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติการทดสอบทีทั้งชนิด Dependent samples t-test และ  
การทดลองใช้รูปแบบ พบว่า 1) ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลอง
หลังได้รับการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ 2) ความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3) ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคม ของเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนจัด
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ประสบการณ์ ระหว่างจัดประสบการณ์ หลังจัดประสบการณ์ และติดตามผลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 4) เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบอยู่ ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดประสบการณ์, ความคิดสร้างสรรค์, ทักษะทางสังคม, เรกจิโอ เอมีเลีย, 
              พหุสัมผัส 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this study were: 1) to develop a provision of experience 
model to enhance early childhood children’s creative thinking and social skills 
using the Reggio Emilia and multi-sensory approaches, 2) to investigate the results 
of the provision-of-experience model by the following method: comparison of 
creative thinking and social skills of early childhood children in the treatment group 
between before and after gaining experience; comparison of creative thinking and 
social skills of early childhood children of the two groups between treatment and 
control after experience; comparison the  creative thinking and social skills of early 
childhood children of the  treatment and control group : before provision of 
experience, between provision of experience, after of provision of experience and 
follow-up of the experience provision; and investigation of early childhood 
children’s satisfaction with the experience provision according to the provision of 
experience model. A sample of 20 second year kindergarten students at Ban Non 
Kung School under the Office of Sakon Nakhon Educational Service Area 1 was 
treatment group and 20 second year kindergarten students at Ban Chiang Sue 
School under the same office was control group. Statistics used were mean,  
standard deviation and t-tests for both dependent and independent samples. 
Findings of the study disclosed as follows: The result of developing the experience 
provision model derived a model which comprises significance and background, 
basic ideas, principles, objectives, contents, provision of experience and 
measurement and evaluation. The provision of experience were  5Ps process – 
preparations, project, planning, practice and peroration. And The result of 
investigate of the experience provision model revealed that the creative thinking 
and social skills of early childhood children in the treatment group after being 
provided with experience according to the experience provision model were higher 
than those before. The creative thinking and social skills of early childhood children 
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in the treatment group higher than those in the control group at the significantly .05 
level. The creative thinking and social skills  of early childhood children of the  
treatment group and control group in before provision of experience, between 
provision of experience, after of provision of experience and follow-up of the 
experience provision were significantly different at the .05 level. The early 
childhood children were satisfied with the provision of experience according to the 
model at high level. 
 

Keywords: Experience Provision Model, Creative Thinking, Social Skills, Reggio  
                Emilia, Multi-Sensory 
 

1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนิน 
ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถและพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาแห่งชาติ,2545)  ดังนั้นอุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษาจึงจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก จัดกระบวนการเรียนรู้
เน้นให้ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิด ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ พัฒนาการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา,2548) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความส าคัญมาก เพราะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เป็น
การสร้างฐานรากของชีวิต (Foundation / Building Block) เป็นการลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดใน
ชีวิต และเป็นช่วงวัยที่ต้องการปลูกฝังบ่มเพาะเป็นพิเศษ รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งรัดเพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง (ส านักมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้,2556) ซึ่งการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการคิดแก้ปัญหา 
และรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันมากขึ้น การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยจึงเป็น
หัวใจส าคัญของการเรียนของเด็กวัยนี้ เพราะในช่วง 6 ขวบแรกของชีวิตเป็นระยะที่เด็กมีความคิด
จินตนาการสูงและศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ก าลังพัฒนา หากเด็กได้รับการจัดประสบการณ์ 
หรือกิจกรรมที่เหมาะสมต่อเนื่องตามล าดับ นับว่าเป็นการวาง รากฐานที่มั่นคงส าหรับการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในวัยต่อมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งช่วงเวลาพัฒนาการด้านนี้มีความสอดคล้องกับ
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พัฒนาการด้านอ่ืน ๆ ของเด็ก(เยาวพา  เดชะคุปต์,2542) รวมถึงทักษะทางสังคม (Social Skills) 
ของเด็กปฐมวัยก็เป็นสิ่งส าคัญเพราะทักษะทางสังคมมีส่วนเกี่ยวพันกับความสามารถในการปรับตัว
ในโรงเรียนจะมีผลต่อความสามารถในการเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียน (Ladd, GW., 2000) 

เพราะ เด็กเรียนรู้สังคมจากผู้ใหญ่ใกล้เคียง จากพ่อแม่ การมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนท าให้เด็กเรียนรู้
ความร่วมมือ การปฏิเสธ การรับ การแบ่งปัน การสื่อสาร เมื่ออายุ  5 ขวบ จะเป็นวัยที่พร้อมเล่น
กับเพ่ือน มีสังคมภายในกลุ่ม ทักษะทางสังคมของเด็กส่วนใหญ่พัฒนามาจากการเรียนรู้ในขณะเล่น
กับเพ่ือน การเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลท าให้เด็กเรียนรู้ทักษะทางสังคมได้มากเนื่องจากเด็กมี
ปฏิสัมพันธ์กับครู เพ่ือนนักเรียน และบุคคลในโรงเรียน (กุลยา  ตันติผลาชีวะ,2551)   

การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
สามารถท าได้โดยการจัดประสบการณ์ให้เด็กท ากิจกรรมที่อิสระทางความคิด การสังเกต เก็บ
รวบรวมข้อมูลจนได้ผลสู่การสร้าง สิ่งที่คิดและสร้างสรรค์ซึ่งกระบวนการน าไปสู่การสร้างสรรค์ต้อง
อยู่ในบรรยากาศที่อิสระ ส าหรับเด็กปฐมวัยการพัฒนาให้เกิดการสร้างสรรค์ คือการจัดเป็นรูปแบบ
กิจกรรมให้เด็กคิด เด็กกระท าอาจอยู่ในรูปกิจกรรมเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสรรค์  เช่น 
การจัดประสบการณ์แบบเรกจิโอ เอมีเลีย ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดสร้างสรรค์ผลงานตามความคิด และ
ความสนใจของเด็ก โดยเด็กเป็นผู้คิดหัวข้อโครงการที่ต้องการเรียนด้วยตัวเอง  ซึ่งข้อดีของการจัด
ประสบการณ์แบบเรกจิโอ เอมิเลีย คือ การจัดกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มเล็ก จะช่วยเด็กในการเรียนรู้สังคม
เพ่ิมขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สังเกตการท างานร่วมกัน เกิดการยอมรับ สร้างความอดทน 
ท าให้เกิดพัฒนาการด้านสังคม นอกจากนี้การใช้งานศิลปะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกนึก
คิดของเด็กออกมาเป็นรูปธรรม ยังช่วยขยายความคิดของเด็กให้กว้างออกไปด้วย ท าให้เด็กรู้จักการ
สังเกตสิ่งต่าง ๆ ในแง่มิติสัมพันธ์ ฝึกสายตา การมอง การใช้กล้ามเนื้อ สร้างความรักความชอบใน
งานศิลปะให้กับเด็ก(กุลยา  ตันติผลาชีวะ,2551)  ทั้งนี้เพราะแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย (Reggio 
Emilia) เป็นแนวคิดที่มีความเชื่อ ว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ตั้งแต่วินาที
แรกท่ีก าเนิดมา เด็กมีวิถีของการเรียนรู้เป็นไปตามระยะของพัฒนาการในแต่ละวัย เด็กแต่ละคนจะ
เต็มไปด้วยพลังความปรารถนาที่ จะเติบโต และ งอกงาม ความอยากรู้ อยากเห็น ความสามารถใน
การแสดงออกถึงความต้องการที่จะสัมพันธ์ และสื่อสารกับผู้อ่ืนด้วยการแสดงออกทางแววตา สีหน้า 
อากัปกริยา การจับต้องสัมผัสฯลฯ โรงเรียนเป็นสถานที่บูรณาการสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายด้วยการใช้
ชีวิตและมีสัมพันธภาพร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก ครูและเด็กเรียนรู้ไปด้วยกัน การสอนและการ
เรียนต้องควบคู่ไปด้วยกัน ให้ความส าคัญของการเรียนรู้  มากกว่าการสอน ซึ่งมีหลักการจัด
ประสบการณ์ คือเด็กเรียนรู้อย่างลุ่มลึกผ่านโครงการ ครูส่งเสริมสนับสนุนให้จินตนาการของเด็ก
และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้ปรากฏออกมาและสื่ออกมาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูมีการ
บันทึกข้อมูล สาระการเรียนรู้ในระหว่างการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกผ่านโครงการ ใช้ศิลปะเป็นแนวทาง
ส าคัญที่เด็กสามารถสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้ความคิดของตน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
เด็ก(สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ และธิดา  พิทักษ์สินสุข,2543) 
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นอกจากนี้การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดพหุสัมผัส (Multi-sensory Approach)  เป็นวิธี
ที่ดีที่สุดที่จะแนะน าแนวความคิดให้กับเด็ก เป็นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับการจัด
ประสบการณ์การคิดส าหรับเด็กปฐมวัยสามารถท าโดยใช้เทคนิคการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดพหุ
สัมผัสได้ ได้แก ่เล่นเกมการล่าสัตว์ที่แสดงในรูปภาพและพูดค า การสัมผัสและคาดเดาวัตถุที่อยู่ในถุง
เป็นอะไร เพลงสอนให้แตะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การสอนการวาดภาพสีจากลายนิ้วมือ และครูที่
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดพหุสัมผัสจะใช้การเล่นและกิจกรรมที่จะสอนต้องคิดค้นหาสิ่งที่เด็กชอบ
ท ามากที่สุดมาใช้ในการสอนเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ที่
หลากหลายและจดจ าส่ิงที่ดีของเด็ก9 ทั้งนี้เพราะแนวคิดพหุสัมผัส (Multi- Sensory Approach) 
เป็นแนวคิดท่ีมุ่งจัดเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ทาง ได้แก่ทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อร่างกายเพ่ือรับประสบ การณ์ รับข้อมูล เมื่อ 
ประสาทสัมผัสส่วนต่าง ๆ ได้ท ากิจกรรม สมองก็ท างานประสานกับระบบประสาทส่วนต่าง ๆ ส่งผล
ให้เกิดการเรียนรู้ได้หลายแง่มุม จนท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร (จรีลักษณ์ จิรวิบูลย์,2545)   
 จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประยุกต์ ใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย 
(Reggio Emilia)  และแนวคิดพหุสัมผัส (Multi- Sensory Approach) เป็นหลักในการพัฒนา
รูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
เพราะเป็นความสามารถที่ส าคัญอย่างหนึ่งของเด็กปฐมวัย และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและดึง
ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากเท่าที่จะ
ท าได้ โดยให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมผ่านการจัด
ประสบการณ์ที่ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย และพหุสัมผัส อันส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนา
ศักยภาพพ้ืนฐานจ าเป็นต่อการเรียนรู้และมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นประโยชน์ส าหรับครู
ปฐมวัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคม
ให้สอดคล้องกับบริบทในการจัดการศึกษาปฐมวัยของแต่ละแห่ง ต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลียและพหุสัมผัส           
           2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 1) เปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของนักเรี ยนปฐมวัยกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ 2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัย ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังได้รับการจัดประสบการณ์  3) 
เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อนการจัดประสบการณ์  ระหว่างจัดประสบการณ์ หลังการจัดประสบการณ์ และติดตามผล 
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การจัดประสบการณ์ และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลอง 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1. ประชากร ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่ก าลังเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ของโรงเรียน
สังกัดศูนย์อ านวยการเครือข่ายโพนสามัคคี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 250  คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนกุง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มทดลอง และเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียน
บ้านเชียงสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มควบคุม 
 3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ได้แก่หน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคม
โดยบูรณาการเข้าในสาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ ดอกไม้ ผีเสื้อ ธรรมชาติน่ารู้ 
สัตว์เลี้ยง รูปเรขาคณิต และคณิตคิดสนุก 
 3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการจัดประสบการณ์ ซึ่งจ าแนกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) 
การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลียและพหุสัมผัส และ 2) การจัดประสบการณ์ตาม
รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบปกติ  
  2. ตัวแปรตาม คือ 1) ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยซึ่งประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม 
(Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration) 2) ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยซึ่งประกอบด้วย พฤติกรรมการสื่อสาร 
(Communication) พฤติกรรมความร่วมมือ (Cooperation) พฤติกรรมการแบ่งปัน (Sharing) และ 
3) ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยต่อการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิด 
เรกจิโอ เอมีเลียและพหุสัมผัส 
 3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาของการวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลองใช้รูปแบบ
การจัดประสบการณ์เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้
แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย และพหุสัมผัส และรูปแบบการสอนปกติ ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2558  
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  4  
ขั้นตอน ดังนี้ 
              ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ผู้วิจัยศึกษาด้านเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้อง และด้านบุคคล โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย เพ่ือทราบถึงความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมในเด็กปฐมวัยจากนั้นรวบรวม
ข้อมูลด้านเอกสารและด้านบุคคลมาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์ต่อไป 
             ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ผู้วิจัยด าเนินการคือ 1)ก าหนดกรอบ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การจัดประสบการณ์ ได้องค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์ คือ ความส าคัญและความ
เป็นมา แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน หลักการ วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัด
ประสบการณ์ และ การวัดและประเมินผล 2)สร้างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์ ตามกรอบองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์  3)น ารูปแบบการจัด
ประสบการณ์และคู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านประเมิน
ความเหมาะสม และแก้ไขส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และ 4)น ารูปแบบ
การจัดประสบการณ์และคู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่แก้ไข ปรับปรุงแล้วไปทดลองน า
ร่องกับเด็กปฐมวัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
               ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ผู้วิจัยด าเนินการคือ 1)สร้างและหา
คุณภาพของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมโดยแบบทดสอบวามคิดสร้างสรรค์
ใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลผลิตภาพวาด TCT – DP ของ Jellen & Urban  ส่วน
แบบทดสอบทักษะทางสังคมผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 30 ข้อเป็นแบบทดสอบเชิงสถานการณ์และ
ภาพประกอบจากนั้นผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย จ านวน 10 ข้อ เป็นเชิง
สถานการณ์และภาพประกอบ 2)ก าหนดแผนการทดลองแบบก าหนดกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนและ
หลังการจัดประสบการณ์ต่อเนื่องตามเวลาที่ก าหนด (Control Group Interrupted Time – 
Series Design ) 3) ด าเนินการทดลองจัดประสบการณ์ทั้ง 2 กลุ่มด้วยตัวเองตามแผนการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบและแบบปกติ ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 และ 4) เก็บรวบรวม
ผลมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
              ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้
รูปแบบ และตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข รูปแบบจากนั้นพิมพ์รูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย และ 
พหุสัมผัส เป็นฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
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5. ผลการวิจัย  
 5.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์  
 5.1.1 รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นมี  7 องค์ประกอบ คือ ความส าคัญและ
ความเป็นมา  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน  หลักการ  วัตถุประสงค์  สาระ 
การเรียนรู้  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล  ดังรายละเอียด 
ดังนี้ 
             5.1.1.1 ความส าคัญและความเป็นมา ประกอบด้วยความเป็นมา ความส าคัญในการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมในเด็กปฐมวัยและแนวคิดที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ 
               5.1.1.2 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน  ประกอบด้วยรายละเอียด หลักการจัด
ประสบการณ์ของแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลียและพหุสัมผัส 
                5.1.1.3 หลักการ ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ด้าน เช่นประสาท
สัมผัสตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส และการเคลื่อนไหว ให้มากที่สุดในการเรียนรู้และรับข้อมูล  2) ส่งเสริม
ให้เด็กส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ด้วยการเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การชิมรส  
การสัมผัส และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ การสังเกต จับต้อง เปรียบเทียบ 3) ส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
คิดประดิษฐ์ ค้นหาค าตอบจากปัญหาหรือเรื่องที่สนใจเพ่ือสร้างองค์แห่งความรู้ด้วยตนเอง 
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและความสนใจของเด็ก 4) ส่งเสริมให้เด็กใช้ศิลปะในการสื่อ
ความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ กระบวนการคิด  จินตนาการ และ ข้อมูลความรู้ที่เด็กรับรู้มา  5) ส่งเสริม
ให้ครูและเด็กร่วมกันบันทึกข้อมูลสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ และ 6) ส่งเสริมให้ครูและเด็ก
ร่วมกันจัดแสดงผลงานการเรียนรู้ 
 5.1.1.4 วัตถุประสงค์  ได้แก่ 1) เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยใน 4 
องค์ประกอบคือ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ละเอียดลออ 2) เสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยใน 3 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการ
สื่อสาร พฤติกรรมความร่วมมือ และพฤติกรรมการแบ่งปัน  
 5.1.1.5 สาระการเรียนรู้  ได้แก่หน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความคิด
สร้างสรรค์และทักษะทางสังคมโดยบูรณาการเข้าในสาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล
และสถานทีแ่วดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ได้แก่หน่วยการเรียนรู้เรื่องดอกไม้ 
ผีเสื้อ ธรรมชาติน่ารู้ สัตว์เลี้ยง รูปเรขาคณิต และคณิตคิดสนุก 
 5.1.1.6 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5P) ได้แก่ ขั้นเตรียมการ 
(Preparation : P)  ขั้นก าหนดโครงการ (Project : P)  ขั้นการวางแผนด าเนินการ (Planning : P) 
ขั้นการปฏิบัติ (Practice : P) และ ขั้นการสรุป (Peroration : P)  
 5.1.1.7 การวัดและประเมินผล ได้แก่ 1) การวัดก่อนการจัดประสบการณ์ ด้วย
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคม 2) การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน ด้วย
การสังเกตพฤติกรรมและประเมินผลงาน 3) การวัดและประเมินผลหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบ 
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ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคม 
 5.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น  
                พบว่า 1) เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์และทักษะทาง
สังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะทางสังคมหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)เด็กปฐมวัย
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมจากการวัดก่อนการจัด
ประสบการณ์  ระหว่างการจัดประสบการณ์ หลังการจัดประสบการณ์ และระยะติดตามผลการจัด
ประสบการณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ4) เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมี
ความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลียและพหุสัมผัส มีประเด็นน าสู่ 
การอภิปรายผล ดังนี้ 
            1. ด้านการพัฒนารูปแบบ ได้รูปแบบที่ประกอบ 7 องค์ประกอบและตรวจสอบคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ มีความเหมาะสมมาก 
ทั้งนี้ เพราะผู้วิจัยด าเนินการพัฒนารูปแบบ โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านเอกสารและ
บุคคล แล้วน าข้อมูลทั้ง 2 แหล่งมาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบ และด าเนินการสร้างรูปแบบโดย
มีการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานซึ่งสอดคล้องกับทิศนา  แขมมณี ที่กล่าวว่า รูปแบบการจัด
ประสบการณ์ (Teaching / Instructional Model) คือแบบแผนการด าเนินการสอนที่ได้รับการ
จัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี / หลักการเรียนรู้ หรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ 
และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
เฉพาะอันจะน าผู้เรียน ไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะที่รูปแบบนั้นก าหนดซึ่งผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแบบ
แผนหรือแบบอย่างในการจัดและด าเนินการสอนอ่ืน ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกัน  ซึ่ง มี
ส่วนประกอบส าคัญ ของรูปแบบ 4 ประการ คือ ทฤษฎีหรือหลักการของรูปแบบวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ และผลที่จะได้รับจากการใช้รูปแบบ (ทิศนา  แขมมณี, 2550)และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชนก  ทองคุ่ย ที่ได้พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบเน้น
ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมความซื่อสัตย์ส าหรับเด็กปฐมวัย ด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ สร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบ ทดลองใช้รูปแบบและศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
พัฒนาข้ึนประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ สาระ กระบวนการจัดประสบ การณ์ และการ
ประเมินผล ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า ความซื่อสัตย์หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเด็กปฐมวัยส่วนมากมีความพึงพอใจต่อการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ (ขวัญชนก ทองคุ่ย, 2556) 
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          2. ด้านการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลียและพหุสัมผัส  พบว่า 1) เด็กปฐมวัย
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2)เด็ก
ปฐมวัยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมหลังเรียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความคิด
สร้างสรรค์และทักษะทางสังคมจากการวัดก่อนการจัดประสบการณ์  ระหว่างการจัดประสบการณ์ 
หลังการจัดประสบการณ์ และระยะติดตามผลการจัดประสบการณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะ การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก าหนดไว้ใน
แผนการจัดประสบการณ์แต่ละแผนมีกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เป็นล าดับขั้นตอน เริ่มจากข้ัน 
เตรียมการ (Preparations) ข้ันก าหนดโครงการ (Project) ขั้นวาง แผนการด าเนินการ (Planning) 
ขั้นปฏิบัติ (Practice) และ ขั้นสรุป (Peroration) ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและ
การทดลองน าร่องและจากการจัดประสบการณ์ พบว่าเด็กมีความสนใจในการท ากิจกรรมเนื่องจาก
เด็กได้มีโอกาสเตรียมความพร้อม ได้มีส่วนร่วมในการคิดหัวข้อโครงการ คิดวางแผน ปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ ตลอดจนเด็กได้มีโอกาสใช้ประสาท
สัมผัสหลายๆด้านในการเรียนรู้และรับข้อมูล ได้ ใช้ศิลปะในการสื่อความหมายการคิด ได้น าเสนอ
ผลงานด้วยตนเองและได้ชื่นชมผลงานตนเองและของเพ่ือน ได้เรียนรู้เป็นกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็น 
ได้ร่วมมือและแบ่งปันกันในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับสุจินดา  ขจรรุ่งศิลป์ และธิดา  พิทักษ์สินสุข
ที่กล่าวถึงการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย คือให้โอกาสเด็กได้คิดประดิษฐ์และ
ค้นพบด้วยตัวเอง เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้จากโครงการ หัวข้อโครงการเริ่มจากเหตุการณ์ ค าถาม 
ปัญหาที่เด็ก ๆ สนใจ ครูเป็นผู้ร่วมงานในการเรียนและเพลิดเพลินกับการค้นพบร่วมกับเด็ก ใช้
ศิลปะเป็นหนทางสื่อความหมายให้ผู้ที่อยู่รอบข้างเข้าใจถึงกระบวนการคิด ตลอดจนจินตนาการของ
เด็กต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเด็กซึมซับรับรู้มา ผลงานของเด็กที่สื่อออกมาโดยวิธีต่าง ๆ เช่น การวาด ระบาย
สี ประดิษฐ์ศิลปะ ประดิษฐ์จากเศษวัสดุต่าง ๆ สะท้อนถึงกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการ
เรียนรู้ของเด็ก (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์และธิดา  พิทักษ์สินสุข, 2543) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    7.1.1 ศึกษาและท าความเข้าใจทุกองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์ก่อน
น าไปใช้  
                  7.1.2 ฝึกการใช้ค าถาม การก าหนดหัวข้อโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของเด็ก และการบันทึกผลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
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                 7.1.3 ควรเน้นกระบวนการจัดประสบการณ์  5 ขั้นตอน (5P) ได้แก่ ขั้นเตรียมการ 
(Preparations) ขั้นก าหนดโครงการ (Project) ขั้นวางแผนการด าเนินการ (Planning) ขั้นปฏิบัติ 
(Practice) และข้ันสรุป (Peroration) ในการจัดประสบการณ์ในเด็กปฐมวัย 
               7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์และทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัย เช่น สภาพแวดล้อมของเด็กปฐมวัย การอบรมเลี้ยงดู การศึกษา อาชีพ และ 
ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
                    2. ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
                    3. ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และทักษะทางสังคมในองค์ประกอบอื่น เช่น ความไวต่อปัญหา อารมณ์ขัน การช่วยเหลือ 
การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบ การเป็นผู้น าผู้ตาม 
 

 
บรรณานุกรม 

กุลยา  ตันติผลาชีวะ. (2551). รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา. กรุงเทพฯ:  
          เบรน-เบส บุ๊ค. 
ทิศนา แขมมณี และคณะ. (2550). รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย.  กรุงเทพฯ: 
         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เยาวพา  เดชะคุปต์. (2542). การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: บริษัทส านักพิมพ์ 
          แม็กจ ากัด. 
สุจินดา  ขจรรุ่งศิลป์ และธิดา  พิทักษ์สินสุข. (2543). การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย: ตามแนวคิด
 เรกจิโอ เอมีเลีย . กรุงเทพฯ:   สถาบันแห่งชาติเพ่ือการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 ส านักงาน คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ 
           แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ: 
           บริษัทพริกหวานกราฟฟิตจ ากัด. 2545. 
ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย:ตามแนวคิด 
           เรกจิโอ เอมิเลีย. กรุงเทพฯ: ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. 
           2556. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ. กรุงเทพฯ:  
           สยามบล็อกและการพิมพ์. 2548. 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560280

ขวัญชนก ทองคุ่ย. (2556). “การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบเน้นประสบการณ์เพ่ือ
 ส่งเสริมความ ซื่อสัตย์ส าหรับเด็กปฐมวัย”.  วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. (สาขาวิชา
 หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
จรีลักษณ์ จิรวิบูลย์. (2545).  “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านส าหรับนักเรียนระดับ
 ประถมศึกษาที่ มีความบกพร่องในการเรียนรู้ด้านการอ่านตามแนวคิดพหุสัมผัสและแนวคิด
 สื่อกลางการสอน”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต .สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.  
 บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Sharon Dominica. (2012). Multi Sensory Teacher Students With Intellectual 
 Disabilities  Can Learn Math, Literacy And Science. Education for Change 
 Ltd. 17A  Christopher Street, London EC2A 2BS, United Kingdom.  

 
 



281วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การพัฒนาภาวะผู้น้าแบบผู้รับใช้ในการด้าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจน ้ามันหล่อลื่น  
ในประเทศไทย 

THE DEVELOPING OF SERVENT LEADERSHIP FOR THE MANAGEMENT 
LUBRICANT BUSINESS IN THAILAND 

 
ธภัทร อินทร์เอม กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์ จิรพล จิยะจันทน์ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ การ
มีส่วนร่วมในการท างาน ความผูกพันในองค์กร ความพึงพอใจการท างาน ในการด าเนินงานของผู้
บริหารธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับ
ใช้ การมีส่วนร่วมในการท างาน ความผูกพันในองค์กรความพึงพอใจการท างาน ของผู้บริหาร ธุรกิจ
น้ ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย (3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ในการ
ด าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย  
 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา คือ ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ การมีส่วนร่วม
ในการท างาน ความผูกพันในองค์กร และความพึงพอใจเป็นการวิจัยเชิงแบบผสมผสานระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่ท างานใน
กลุ่มธุรกิจน้ ามันหล่อลื่นในประเทศไทย จ านวน 400 คน และแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารในกลุ่มบริษัท
น ้ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย จ านวน 10 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์รายละเอียดทั้งตัวแปรต้น ตัว
แปรแทรก ตัวแปรตาม ที่มีความสัมพันธ์ตามข้อสมมติฐานของการวิจัย  โดยการวิเคราะห์ Path 
analysis สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson correlation) Exploratory Factor Analysis  
  ผลการวิจัยพบว่า  

 1) องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ การมีส่วนร่วมในการท างาน ความผูกพันใน
องค์กร ความพึงพอใจการท างาน พบว่า ด้านการรับฟังผู้ อ่ืน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ
ผู้บริหารรับฟังข้อชี้แนะและข้อคิดเห็นต่างๆ จากผู้ร่วมงาน รองลองมาคือความพึงพอใจในการ
ท างาน ด้านความส าเร็จของงาน ภูมิใจในผลงานที่ท่านท าส าเร็จ และรู้สึกว่างานที่ท่านท ามี
ความส าคัญต่อองค์กร ส่วนการมีส่วนร่วมในการท างาน ด้านการประเมิน คือมีส่วนร่วมในการแสดง

                                                   
  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ความคิดเห็นในการท างานและรับทราบผลงานในการปฏิบัติงาน 
  2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ การมีส่วนร่วมในการท างาน ความผูกพัน

ในองค์กร ความพึงพอใจการท างาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
เนื่องจากผลการวิเคราะห์ที่ได้มีค่าเข้าใกล้ 1 ทุกตัวแปร  

 3) การน าเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ในการด าเนินงานของผู้
บริหารธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ คือด้านการมองการณ์ไกล ด้าน
การมีความรู้สึกร่วม ด้านการสร้างชุมชน ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาบุคคล ด้านการสร้างกระบวนทัศน์ 
ด้านการรับผิดชอบดูแล ด้านการตระหนักรู้ ด้านการรับฟังผู้อ่ืน ด้านการเยียวยารักษา ด้านการโน้ม
น้าวใจ  
ค้าส้าคัญ :  การพัฒนา, ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้, ธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น 
 
 

ABSTRACT 
 

  Objectives of this research were 1) to study the opinions on servant 
leader ship, participation at work, employees’ engagement in organizations, 
satisfaction in operation of Thailand’s lubricating oil business management 2) to 
find out the relation between servant leadership, participation at work, employees’ 
engagement in organiza tions, satisfaction in operation of Thailand’s lubricating oil  
business management 3) to suggest ways of developing servant leadership of 
Thailand’s lubricating oil business management. 

 The conceptual framework and theory were servant leadership, 
participation at work, employees’ engagement in organizations, and satisfaction in 
operation. This study was a quantitative and qualitative research. The data was 
collected from sample surveys, selected from 400 workers in Thailand’s lubricating 
oil business groups, and interviews with 10 managers in Thailand’s lubricating oil 
business groups. The data was analyzed by a computer package software using 
Descriptive Statistics, to analyze independent variable, dependent variable, and 
intervening variable related to the research hypothesis, by Exploratory Factor 
Analysis (Pearson correlation)’ Path analysis. 
 

 Findings were as follows: 
 1) the finding showed that the aspect with the most opinions was listening 
to suggestions and opinions from colleagues. The second point was satisfaction in 
operation in terms of achievement, pride of the achievement and the feeling of 
completing important work for the organization. Participation at work in evaluation 
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was being involved in giving opinions about the job and being informed with 
operation result.,   
 2) the finding revealed that the relation between servant leadership, 
participation at work, employees’ engagement in organizations, satisfaction in 
operation of Thailand’s lubricating oil business management were at the level of 
statistical significance .01 as the analysis result of all variables are close to .01. 
 3) it was found that the suggested ways of servant leadership 
development in Thailand’s lubricating oil business management’s operation 
included farsighted vision, engagement, community, human resource development, 
developing paradigm, responsibility, awareness, listening to opinions, curing, and 
persuading. 
 

Keywords: The Developing, Servant Leadership, Lubricant Business 
 
 

1. บทน้า      

 ในยุคเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีและโลกาวิวัฒน์มีอิทธิพลต่อองค์กรอย่างมาก 
ส่งผลให้การท างานของภาวะผู้น าในปัจจุบันให้ความส าคัญในเรื่องของคุณธรรมหรือการสนับสนุนผู้
ตามสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นผู้น าได้มากกว่าที่จะใช้เพ่ือการควบคุมหรือสร้างข้อจ ากัด
ให้แก่ผู้ตาม เพราะปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากใน
อดีตการบริหารงานที่เน้นการควบคุมกลายมาเป็นการมอบอ านาจ การแข่งขันกลายเป็นการให้ความ
ร่วมมือ การเน้นรางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งชองกลายเป็นการรักษาสัมพันธภาพ ค าถามที่เกิดตามมาก็คือ 
ผู้น าควรมีพฤติกรรมเพียงแค่ควบคุมให้ผู้ตามท างานเพ่ือบรรลุความต้องการขององค์กรให้ค่าจ้าง
เงินเดือนอย่างยุติธรรมหรือส่งเสริมให้ผู้ตามเจริญเติบโตอย่างสร้างสรรค์ และก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานอย่างที่บุคคลพึงจะได้รับ ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว 
ภาวะผู้น าจะต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ท้าทายการท างานของผู้น าในการที่
จะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จ  

 กระบวนทัศน์ในการมองภาวะผู้น าในลักษณะบุคคลหรือกระบวนการนั้นไม่กว้างและลึก
พอที่จะพัฒนาผู้น าให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงได้ ภาวะผู้น าในยุคใหม่มุ่งเน้นผู้น าที่มีมุมมอง
กว้างไกล  มีทักษะความรู้และความสามารถรอบด้านเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา  การเปลี่ยนแปลงจะอยู่กับเราและจะอยู่ตลอดไป จากสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ท าให้องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ทั้งระดับโลก ระดับประเทศ ระดับสังคม ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
ภาวการณ์การแข่งขันรุนแรงในโลก สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่รอด
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ระดับองค์การ ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่ส าคัญแนวคิดของผู้น าในยุคใหม่ให้ความส าคัญในเรื่องการ
เปิดโอกาสให้ผู้ตามมีบทบาทแสดงความคิดเห็นร่วมคิดร่วมตัดสิน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น าและผู้ตามร่วมกันได้  
 ในปัจจุบันธุรกิจน้ ามันหล่อลื่นในประเทศไทยมีปัญหาการบริหารงานต่างๆ ผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงานเพ่ือให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมีความผู้พันต่อองค์กร การมีส่วนร่วมในการ
ท างานยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างานซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส าคัญหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จต่องานและองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานในองค์กรที่เกิดจากพนักงานได้เข้ามามีบทบาทบริหารงานในองค์กร เปิดโอกาสให้พนักงาน
สามารถมีอิสระในการตัดสินใจและให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน  (ศิวพร 
โปรยานนท์,2554) 

จะท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกรวมของ พนักงานที่มีต่อการท างาน
ในทางบวก ผลที่ได้จากความพึงพอใจท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะ
ท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ซึ่งเชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงาน
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานด้วย เพราะเขาจะเพ่ิมความสนใจ
ในการท างานและมีความรับผิดชอบ  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ การมีส่วนร่วมในการท างาน ความ
ผูกพันในองค์กร ความพึงพอใจการในด าเนินงาน ในการด าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น 
ในประเทศไทย 
      2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ การมีส่วนร่วมในการ
ท างาน ความผูกพันในองค์กรความพึงพอใจการด าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น ใน
ประเทศไทย  

3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ในการด าเนินงานของผู้
บริหารธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย 
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3. วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเชิงแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่ท างานในกลุ่มธุรกิจน้ ามันหล่อลื่นใน
ประเทศไทย จ านวน 400 คน และแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารในกลุ่มบริษัทน้ ามันหล่อลื่น ในประเทศ
ไทย จ านวน 10ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) วิเคราะห์รายละเอียดทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรแทรก ตัวแปรตาม ที่มี
ความสัมพันธ์ตามข้อสมมติฐานของการวิจัย โดยการวิเคราะห์ Path analysis สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson correlation) Exploratory Factor Analysis 
 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการด าเนินธุรกิจ และแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เพ่ือเป็น
แนวทางน ามาสร้างข้อค าถาม (Item) ของแบบสอบถามใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ขั้นที่ 2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) น าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการจัดท าโครงสร้างของ
แบบสอบถามและค าถามโดยท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารในกลุ่มบริษัทน ้ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย 
 ขั้นที่ 3 การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ในการ
ด าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย น ามาวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าร้อยละ 
(Percentages) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ในการด าเนินงานของผู้
บริหารธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย  
 ขั้นที่ 4 น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาน าเสนอเขียนเป็นความเรียงต่อไป 
   

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการวิจัยเชิงแบบผสมผสานระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics Analysis) ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation) 
และโดยใช้สถิติ Factor Analysis 
 

5. ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงานที่ท างานในกลุ่ม
ธุรกิจน้ ามันหล่อลื่อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 231 คนคิด เป็นร้อยละ 57.80 สถานภาพ มี
สถานภาพโสด จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 อายุ ส่วนใหญ่อายุ 18-30 ปี จ านวน 213 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับ ปวส./อนุปริญญา จ านวน 277 คน คิด
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เป็นร้อยละ 69.30 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.50 ระยะเวลาการท างานส่วนใหญ่ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 
 2. ผลการวิจัยภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับในภาพ
ร่วมของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ พบว่า มีระดับความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.47 เมื่อพิจารณา
ระดับความคิดเห็นของแต่ละด้าน พบว่า ระดับท่ี 1 ด้านการรับฟังผู้อื่น ค่าเฉลี่ย 3.60 ระดับที่ 2 
ด้านการรับผิดชอบดูแล ค่าเฉลี่ย 3.56 ระดับท่ี 3 ด้านการสร้างกระบวนทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.56  

3. ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในการท างาน ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับใน
ภาพร่วมของการมีส่วนร่วมในการท างาน พบว่า มีระดับความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อ
พิจารณาระดับความคิดเห็นของแต่ละด้าน พบว่า ระดับที่ 1 ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.49 ระดับ
ที่ 2 ด้านการรับผลประโยชน์ค่าเฉลี่ย 3.47 ระดับท่ี 3 ด้านการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 3.31 

4. ผลการวิจัยความผูกพันในองค์กร ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับในภาพ
ร่วมของความผูกพันในองค์กร พบว่า มีระดับความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.39 เมื่อพิจารณา
ระดับความคิดเห็นของแต่ละด้าน พบว่า ระดับท่ี 1 ด้านจิตใจ ค่าเฉลี่ย 3.41 ระดับที่ 2 ด้านบรรทัด
ฐาน ค่าเฉลี่ย 3.37 

5. ผลการวิจัยความพึงพอใจในการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับในภาพร่วมของความพึงพอใจในการด าเนินงาน พบว่า มีระดับความคิดเห็นปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.43 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของแต่ละด้าน พบว่า ระดับที่ 1 ด้านความส าเร็จของ
งาน ค่าเฉลี่ย 3.59 ระดับที่ 2 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในงาน ค่าเฉลี่ย 3.47 ระดับที่ 3 ด้าน
สถานภาพของงาน มีค่าเฉลี่ย 3.44  

6. ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ในการท างาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลค านวณสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สันได้ค่า 
.735 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 สรุปว่ายอมรับสมมุติฐานที่ 1 

สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กร ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลค านวณสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สันได้ค่า .615 ณ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที ่.01 สรุปว่ายอมรับสมมุติฐานที่ 2 

สมมติฐานที่ 3 การมีส่วนร่วมในการท างานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ท างาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลค านวณสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สันได้ค่า .760 ณ 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 สรุปว่ายอมรับสมมุติฐานที่ 3 

สมมติฐานที่ 4 ความผูกพันในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างาน ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลค านวณสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สันได้ค่า .866 ณ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที ่.01 สรุปว่ายอมรับสมมุติฐานที่ 4 

7. ผลการน าเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ในการด าเนินงานของผู้
บริหารธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย 
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 ผลการวิเคราะห์จ าแนกจากการสกัดองค์ประกอบและหมุนแกนตามน้ าหนักองค์ประกอบ 
สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ ได้ 1 องค์ประกอบ ในแต่ละตัวจะประกอบด้วย
ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ                  1 มี  ตัวแปรอิสระทั้งหมด 10 ตัว 
ประกอบด้วย ด้านการมองการณ์ไกล ด้านการมีความรู้สึกร่วม ด้านการสร้างชุมชน ด้านการมุ่งมั่น
พัฒนาบุคคล ด้านการสร้างกระบวนทัศน์ ด้านการรับผิดชอบดูแล ด้านการตระหนักรู้ ด้านการรับ
ฟังผู้อ่ืน ด้านการเยียวยารักษา ด้านการโน้มน้าวใจ ตัวแปรแทรก การมีส่วนร่วมในการท างาน 
ประกอบด้วย ด้านการประเมินผล ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการตัดสินใจ ด้านด้านการ
ด าเนินงาน และความผูกพันในองค์กร ประกอบด้วย ด้านจิตใจ ด้านบรรทัดฐาน ตัวแปรตาม ความ
พึงพอใจในการท างานประกอบด้วย ความส าเร็จของงาน ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน 
สถานภาพของงาน รายได้และค่าตอบแทน 
 

6. อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ในการด าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจน้ า
หล่อลื่นในประเทศไทย สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ การมีส่วนร่วมในการท างาน ความผูกพันใน
องค์กร ความพึงพอใจการในด าเนินงาน ในการด าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น ใน
ประเทศไทย ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและหากพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ ที่มีระดับความคิดเห็นล าดับที่ 1 ด้านการรับฟังผู้อ่ืน คือ
ผู้บริหารรับฟังข้อชี้แนะและข้อคิดเห็นต่างๆ จากผู้ร่วมงาน และการรับผิดชอบดูแลเพ่ืออุทิศตนใน
การท าความส าเร็จของงานในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ Daft Richard L (1999) ให้บริการผู้อ่ืนก่อน
คิดถึงผลประโยชน์ของตนเอง ผู้น าแบบนี้จะใช้พรสวรรค์ของตนเองในการเปลี่ยนแปลงองค์กรและ
ท าให้ผู้ อ่ืนเจริญเติบโตความปรารถนาในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนจะเหนือกว่าความอยากมีต าแหน่ง 
อ านาจและการควบคุม ผู้อ่ืนท าแต่สิ่งดีและถูกต้องต่อผู้อ่ืนซึ่งบางครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนตัว ใน
มุมมองนี้เห็นว่าองค์กรจะด ารงอยู่ได้เมื่อมีงานที่มีความหมายให้กับบุคลากร เช่นเดียวกับการที่
บุคลากรจะด ารงอยู่เพ่ือท างานให้กับองค์กรอันเป็นการเกื้อกูลกันและฟังก่อนเพ่ือแสดงการยอมรับ
ต่อผู้อ่ืน ผู้น าแบบนี้จะฟังเพ่ือที่จะแสดงความเข้าใจปัญหาที่ผู้อ่ืนเผชิญอยู่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
บุคคลอ่ืน พยายามที่จะชี้ถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มและพยายามที่จะท าให้ความมุ่งมั่นนั้นก้าวหน้า
อย่างเต็มความสามารถ ผู้น าแบบนี้จะไม่เสนอจุดมุ่งหมายหรือความปรารถนาของตนเองให้กับผู้อ่ืน
(Dierendonck, D. and Nuijten,2011) ผู้น าแบบผู้รับใช้มุ่งความส าคัญและเห็นคุณค่ากับผู้ตาม 
ด้วยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ผู้ตาม ส่งผลให้ผู้ตามเกิดความรู้สึกและมองเห็นคุณค่า 
เกิดความเต็มใจและตั้งใจในการท างานอย่างเต็มความสามารถอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีความสุขกับ
การท างานส่งผลต่อการด าเนินงานที่ดีต่อองค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนที่ได้รับ 
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จากผู้น าแบบผู้รับใช้นั้นตั้งอยู่บนหลักพ้ืนฐานคุณธรรมและถูกต้องตามจริยธรรมทุกประการ  
(Block, P,2009) ผู้น าแบบผู้รับใช้มีความเสมือนกับผู้น าแบบผู้พิทักษ์ คือผู้น าทั้งสองแบบให้
ความส าคัญกับการให้บริการหรือสนับสนุนผู้อ่ืนก่อนความต้องการของตนเอง ขณะที่บทบาทของ
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับผู้น าแบบผู้พิทักษ์ ผู้น าแบบผู้รับใช้จะสนอง
ประโยชน์และความต้องการของผู้ตามตลอดจนช่วยเหลือผู้ตามให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้น ฉลาดขึ้น
และปรารถนาที่จะรับผิดชอบในงานที่ตนท างานมากขึ้น ส่วนผู้น าแบบผู้พิทักษ์จะท าตัวเสมือนผู้
พิทักษ์องค์กรอย่างหนักแน่น รักษาผลประโยชน์และความต้องการขององค์กร โดยให้ความส าคัญ
กับผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ การมีส่วนร่วมในการท างาน 
ความผูกพันในองค์กร ความพึงพอใจการด าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย  
 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการท างาน  จากผลการ
วิเคราะห์ที่ได้จะ พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการท างานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ซ่ึงสอดคล้องกับผู้น าแบบผู้รับใช้มีความเสมือนกับผู้น าแบบผู้พิทักษ์ ให้
ความส าคัญกับการให้บริการหรือสนับสนุนผู้อ่ืนก่อนความต้องการของตนเอง ขณะที่บทบาทของ
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับผู้น าแบบผู้พิทักษ์ ผู้น าแบบผู้รับใช้จะสนอง
ประโยชน์และความต้องการของผู้ตามตลอดจนช่วยเหลือผู้ตามให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้น ฉลาดขึ้น
และปรารถนาที่จะรับผิดชอบในงานที่ตนท างานมากขึ้น ส่วนผู้น าแบบผู้พิทักษ์จะท าตัวเสมือนผู้
พิทักษ์องค์กรอย่างหนักแน่น รักษาผลประโยชน์และความต้องการขององค์กร โดยให้ความส าคัญ
กับผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี,2551) โดยทั่วไปสิ่งที่ผู้น า
แบบผู้รับใช้ท าในองค์การของตน คือ การอุทิศตนเพ่ือที่สนองตอบความต้องการของสมาชิกใน
องค์การของตนมากกว่าที่จะคิดถึงผลประโยชน์ขององค์การ หรือ (Bottom line) เป็นหลัก  
 นอกจากนี้ยังพยายามพัฒนาพนักงานให้น าเอาความสามารถที่ดีที่สุดออกมาใช้ในการ
ท างานเพ่ือช่วยท าให้เขาเหล่านั้นก้าวหน้า เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเจริญเติบโตในหน้าที่การ
งาน ผู้น าแบบนี้ยังช่วยสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์การของตนอีกด้วย ซึ่งเขาได้
น าเสนอแนวคิดของ (Greenlesf, R.K.) ที่น าเสนอคุณลักษณะของผู้น าแบบผู้รับใช้ไว้ว่า
องค์ประกอบ 10 คุณลักษณะ ได้แก่ การสร้างชุมชน (Building community) การให้ค ามั่นสัญญา
กับการเจริญเติบโตของพนักงานหรือสมาชิกในองค์การ (Commitment to the growth of 
people) ความตระหนัก (Awareness) การดูแลและการบริการ (Stewardship) ความสามารถใน
การมองเห็นผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Foresight) ความสามารถในการมอง
ปัญหาด้วยพันธะกิจขององค์การ (Conceptualization)  การชักจูง (Persuasion)  การฟัง 
(Listening) และความพยายามช่วยแก้ปัญหา (Healing) (Arnstien, S.R,1969) การเข้าไปมีส่วนร่วม
โดยไม่มีบทบาทอะไรเลยย่อมไม่ได้ผลการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพนั้นผู้เข้าร่วมจะต้องรู้จักใช้อ านาจ
และสามารถควบคุมกิจกรรมนั้นได้จึงจะท าให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กร จากผลการวิเคราะห์ที่ได้
จะ พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรมีส่วนร่วมในการท างานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ผู้ใดก็ตามที่น าให้
ผู้อ่ืนท าสิ่งต่างๆ โดยตนเองอาจเป็นผู้ริเริ่มแสดงพฤติกรรม หรือเป็นผู้วางแผนโดยการจัดระเบียบ
หรือควบคุมการกระท าของผู้อื่น หรือโดยการใช้อ านาจหรือต าแหน่งของตน และยังหมายถึงบุคคลที่
ใช้ความสามารถในการเกลี้ยกล่อมให้ผู้อ่ืนยอมท าตามด้วยความสมัครใจ  ปัจจุบันผู้น าได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความส าเร็จของหน่วยในสังคมทุกระดับ ตั้งแต่
ครอบครัว ชุมชน องค์กรจนถึงประเทศ (Dubrin Abdrew J,2007) 

 ความเชื่อถือเป็นลักษณะส าคัญที่ท าให้ผู้น ามีประสิทธิภาพ ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะเป็น
บุคคลที่รักษาค าพูด คือความมั่นใจที่มีต่อความมุ่งมั่น แรงกระตุ้น และความจริงใจในค าพูดของ
บุคคลอื่น การเป็นผู้น าต้องสร้างความเชื่อถือในตนเองและเชื่อถือสมาชิกกลุ่ม ซึ่งเป็นแนวทางในการ
สร้างความเชื่อถือในผู้น า สัมฤทธิ์ การเพ็ง และสรายุทธ์ กันหลง (2553)ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เป็น
รูปแบบภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันเพราะภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership) 
เป็นภาวะผู้น าที่ผู้น าอุทิศตัวรับใช้บริการเสียสละให้ผู้อื่นพัฒนาทั้งด้านจิตใจและความสามารถ สร้าง
เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ หลักการของภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้อาจเป็นค าตอบ
ที่เหมาะสมส าหรับสภาพการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เป็นแนวคิดที่มีพ้ืนฐานของการท างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันเป็น ชุมชน การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรม การดูแลเอาใจใส่เพ่ือนร่วมงาน
และการมุ่งพัฒนาให้เพื่อนร่วมงานเจริญงอกงาม ซึ่งสามารถช่วยให้องค์การพัฒนาคุณภาพได้ 

 การมีส่วนร่วมในการท างานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างาน จากผลการ
วิเคราะห์ที่ได้จะ พบว่า การมีส่วนร่วมในการท างานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานมี
ส่วนร่วมในการท างานมีความสัมพันธ์เชิง และกลุ่ม 2 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน 
(Task related personality traits) เป็นคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่แน่นอนของผู้น าที่มี
ประสิทธิผลและก่อนให้เกิดความส าเร็จในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วม ความคิดริเริ่ม 
บรรทัดฐาน ความต่อเนื่อง ด้านจิตใจความเข้าใจอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ความสามารถ
ในการยืดหยุ่นได้และความสามารถในการปรับตัวสภาพการควบคุมภายในตนเอง และความกล้า
หาญ และความสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม 
 ความผูกพันในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างาน จากผลการ
วิเคราะห์ที่ได้จะ พบว่า ความผูกพันในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานมีส่วน
ร่วมในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับ Allen, N.J. and Meyer, J.P (1990) (1) 
ความผูกพันด้านจิตใจ (Affective commitment) เป็นความรู้สึกผูกพันที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก
อารมณ์ (Want to) ท าให้เกิดความสามัคคีของกลุ่ม พยายามรักษาสมาชิกภาพไว้ด้วยกัน มี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นอารมณ์ที่บุคคลยึดติดกับองค์กร (Attachment to) เห็นพ้องต้องกันกับ
องค์กร (Identification with) และรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร (Involve in) เนื่องจากบุคคลมี
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เป้าหมายของตนสอดคล้องกับองค์กร และมีความเต็มใจที่จะให้การช่วยเหลือให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ ความรู้สึกดังกล่าวสามารถที่จะพัฒนาให้มีมากขึ้น โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่าน
มา ที่ท าให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีเมื่ออยู่ในองค์กร เป็นมุมมองด้านทัศนคติ (2) ความผูกพันด้าน
การคงอยู่ (Comtinttance commitment) เป็นความต้องการเฉพาะของบุคคลที่ต้องการรักษา
สมาชิกภาพขององค์กรไว้  

 เนื่องจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากองค์กรโดยไม่มีความรู้สึกชอบพอเข้ามาเกี่ยวข้อง 
(Need to) เป็นการมองว่าการที่คนต้องอยู่ในองค์กรการเป็นความจ าเป็น มิฉะนั้นบุคคลจะสูญเสีย
ผลประโยชน์หลายๆ อย่างที่ควรจะได้รับจากการลงทุนของตนเองเปรียบเทียบความสมดุลระหว่าง
ผลตอบแทนที่ ได้ รับจากองค์กร  เปรียบเทียบกับองค์กร อ่ืนเป็นมุมมองด้านพฤติกรรม  
(3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative commitment) คือความรู้สึกที่บุคคลมีสามันส านึก
ในหน้าที่หรือข้อตกลงที่จะต้องอยู่ในองค์กรต่อไป (Ought to) เป็นความผูกพันที่เกิดจากการ
ประเมินว่า ความผูกพันเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรจะกระท ากลายเป็นความจ าเป็น เป็นบรรทัดฐานที่
จะต้องผูกพัน เพ่ือความถูกต้องเหมาะสมทางสังคม สมาชิกเกิดความรู้สึกว่าพันธะเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร จะต้องรับรู้บรรทัดฐานขององค์กร เช่น ความจงรักภักดี และความเลื่อมใส ศรัทธาในองค์กร
ที่สังกัดอยู่ เป็นมุมมองด้านบรรทัดฐานของสังคม 
3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ในการด าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจ
น้ ามันหล่อลื่น ในประเทศไทย พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการ
ท างานและความผูกพันในองค์กรมากท าให้ส่งผลถึงความพึงพอใจในการด า เนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น ซึงจะเป็นสาเหตุที่ท าให้องค์กรธุรกิจน้ ามัน หล่อลื่น
บรรจุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jones, D (2012) 

วิจัยเรื่องภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ เกี่ยวกับสภาวะที่
เหมาะสม และความส าคัญในการท างานของผู้น าแบบผู้รับใช้ที่สามารถท างานในองค์กร  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บทบาทของผู้น าแบบผู้รับใช้ที่มีต่อการมีส่วนร่วม  (Participation) ในการสร้าง
วัฒนธรรมทางธุรกิจ (Cultural business) ผลก าไรขององค์กร (Profitability) ความพึงพอใจของ
พนักงาน (Employee satisfaction) การกระจายอ านาจ (Empowerment) งานวิจัยนี้เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการจากผู้บริหารระดับ  Senior 
managers 21 คน  

 จากองค์กรธุรกิจทั้งหมด 16 องค์กร พบว่า 1) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้สามารถลดอัตรา
การลาออกของพนักงาน (Turnover) และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรส่งผลให้องค์กรมีผล
ก าไรมากขึ้น 2) จากบทบาทของผู้น าที่ให้บริการผู้อ่ืนเป็นอย่างแรกของผู้น าแบบผู้รับใช้สามารถ
สร้างและเพ่ิมความพึงพอใจให้กับพนักงานจากการช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นผู้น า เพ่ิม
ขวัญก าลังใจให้กับพนักงานและเกิดความมุ่งมั่นในการท างานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิผล  สร้าง
วัฒนธรรมให้กับองค์กรในเชิงบวก ซึ่งผลที่ได้พบว่า สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานและ
การสร้างความเชื่อถือองค์กร นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับ
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องค์กรแล้วยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างองค์กรกับลูกค้า จากความน่าเชื่อถือของ
องค์กรที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรนั้นมีวัฒนธรรมและชุมชนที่ดีส่งเสริมการเติบโตของพนักงานแสดงให้
เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้วย 
 

 7. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิจัยเพ่ิมที่เกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ในบริบทขององค์กรที่

ให้ความส าคัญด้านการด าเนินธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. ควรมีการน าแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ในการด าเนินงานของผู้

บริหารธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น ในประเทศไทยที่ได้ในครั้งนี้ไปทดลองใช้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบดังกล่าวหากน าไปใช้จริงจะเป็นอย่างไร 
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ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย 
GREEN GOVERNANCE OF THAI INDUSTRY 

 
ภัทรวัต  มหาภิรมย์ 

 
บทคัดย่อ 

 ในยุคปัจจุบันที่ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ จึงต้องมีการแข่งขันทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตและขยายขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่ง การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมกลับส่งผลเสียต่อทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ทั้งปัญหาขาดแคลนทรัพยากรและปัญหามลพิษต่างๆ ซึ่งขยายตัว
กลายเป็นปัญหาส าคัญระดับโลก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการน าเอาหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมเข้ามาบูรณาการ ประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมไทย  ในบทความนี้ ผู้เขียนจึงได้เสนอ
ความส าคัญและแนวทางของธรรมาภิบาลสีเขียว เพ่ือเข้ามาจัดการภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งจะช่วย
ในเรื่องของการจัดการปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน 
 

ค าส าคัญ: ธรรมาภิบาลสื่งแวดล้อม, ธรรมาภิบาลสีเขียว, ภาคอุตสาหกรรมไทย  
 

ABSTRACT 
 At present, industrial sector is very significant to the social and economic 
of the country, so it must be competitive both in quality and quantity in 
manufacturing including development of production technology which positive 
impact on economic growth and social. But on the other side, the growth of the 
industry affects the huge resources and environment, the lack of resources and 
pollutions, which became to major global problems. These problems need to bring 
green governance to integrate and apply in the Thailand industrial sector. In this 
article, author will propose the important of green governance to manage Thailand 
industrial sector. This will help in management of resources and environmental 
problems including impact caused to community.  
Keywords: Green Governance, Industrial sector 
 

                                                           
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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1. บทน า 
 ในยุคปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย อัตราการเติบโตของ GDP ที่สูงขึ้นนั้น ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตของสินค้า
อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ การแข่งขันที่เพ่ิมมาก
ขึ้น ความต้องการในตัวสินค้าที่มีมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต้องพัฒนา
เทคโนโลยีและเพ่ิมก าลังการลิตให้สูงมากขึ้นเพ่ือตอบสนองกับปริมาณความต้องการและพัฒนาขีด
ความสามารถให้ทัดเทียมกับชาติอ่ืน สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลดีในแง่ของทางเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกัน 
การเพ่ิมก าลังการผลิต การขยายตัว และการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมข้ึนได้ หากไม่มีแนวทางในการจัดการ
กับภาคอุตสาหกรรมที่ดีเพียงพอ ปัญหาดังกล่าว เช่น ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาสภาวะโลกร้อน เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนต่อไป ดังนั้น ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องสร้างความสมดุลในการพัฒนาทั้ง 4 มิติ อันได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสิ่งแวดล้อม  
มิติทางสังคม และมิติทางด้านทุนมนุษย์ อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยได้ อย่าง
ยั่งยืน 
 ในการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 
หลักส าคัญที่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จ าเป็นต้องมี นั่นคือ หลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการน าเอาหลักนี้มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ไม่เพียงสามารถลดปัญหาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมได้เท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อธุรกิจและภาพลักษณ์องค์กรด้วย เป็นการแสดงให้เห็นว่า 
องค์กรหรือสถานประกอบการนั้นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานได้พยายามส่งเสริมและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม
น าเอาหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปใช้ในองค์กรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บางครั้งองค์กรหลายๆ 
องค์กรไม่สามารถน าเอาหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ และขาดการลงมือ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมถึงปัญหาอื่นๆ หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหลักท่ีควรได้รับการศึกษา
และน าไปลงมือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมาขึน้ (สุธาวัลย์ เสถียรไทย, 2554) 
 

2. ที่มาของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 ธรรมาภิบาลเป็นแนวความคิดท่ีมีมาแต่โบราณกาล นับแต่สมัยเพลโต และอริสโตเติล แต่
ยังไม่มีการให้ความหมายและขอบเขตของหลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจน จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ได้มีการวิวัฒนาการรูปแบบของธรรมาภิบาล จนกระทั่งมีการปรับปรุงจนกลายเป็นแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารปกครองที่ดี หรือที่เรียกว่า Good Governance (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ
บุญมี ลี้ ,2546) 
 หลักธรรมาภิบาล ได้มีนักวิชาการ หน่วยงานต่างๆ ได้ให้ค านิยามไว้หลากหลาย เช่น 
ธนาคารโลกได้อธิบายไว้ว่าธรรมาภิบาลเป็นเร่ืองเกี่ยวกับลัษณะของการใช้อ านาจในการจัดการ
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จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา ซึ่งครอบคลุมประเด็นในเรื่อง
ของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตัวบท
กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร (World Ba, 1992) ส่วนศิลปพร ศรี
จั่นเพชร (2553) ก็ได้กล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ไว้ว่า ประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม คือ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักคุณธรรม คือ การยึดมั่น ถือมั่นในความดีงาม ถูกต้องตามธรรมนอง
คลองธรรม รวมถึงความซื่อสัตย์ด้วย หลักความโปร่งใส คือ ความถูกต้อง ชัดเจน ปฏิบัติตาม
หลักการที่ควรจะเป็น สร้างความไว้ใจ และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องได้ หลักการมีส่วน
ร่วม คือ การให้โอกาสบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ รวมเปิดรับฟังความ
คิดเห็น เพ่ือรับค าแนะน าและร่วมวางแผนด้วย หลักความรับผิดชอบ คือ ความรับผิดชอบในงาน
และหน้าที่ของตน รวมถึงการตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนด้วย และสุดท้ายคือหลักความคุ้มค่า 
คือ การบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับบุคคล ความคุ้มค่าเทียบเคียงได้กับความ
ประหยัดเป็นต้น 
 จากค านิยามที่นักวิชาการ หน่วยงานต่างๆ ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ท าให้มีการ
หยิบยกหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม จึงก่อให้เกิดเป็น “ธรร
มาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ซึ่งปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มหันมาให้ความ
สนใจ และน าเอาหลักนี้มาเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 

3. ความหมายของธรรมาภิบาลสีเขียว 
 คณะท างานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ค า
จ ากัดความธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมว่าหมายถึง การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ความยุติธรรม 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจะเป็นแรงผลักดันที่ท าให้เกิดกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งในระดับนโยบาย
และการปฎิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการด าเนินการ 7 หลัก ได้แก่ การ
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักนิติธรรม ความยุติธรรม และความยั่งยืน 
 สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ผู้อ านวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้กล่าวถึงนิยามธรร
มาภิบาลสิ่งแวดล้อมไทยไว้ว่า หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก านดและด าเนินนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน ผังเมือง โครงการ และกิจกรรม ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 
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สิ่งแวดล้อม ที่มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีนิติธรรม เป็นที่คาดหมายได้ และมีความยุติธรรม
(สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง,2556) 
 ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสิ่ง ส าคัญที่สุดคือ การให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาของภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งผู้ประกอบการเอง
จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้
กล่าวถึงเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลด้วยว่าจะต้องเน้นหลักการคาน
และถ่วงดุลอ านาจ โดยท าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถตรวจสอบได้ หลักความยุติธรรม 
โดยต้องมีการสร้างแรงจูงใจที่ เหมาะสมและสามารถเอาผิดและชดเชยผู้ เสียหายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยุติธรรม หลักการตรวจสอบ โดยต้องสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้  
และข้อมูลนั้นต้องมีความน่าเชื่อถือ หลักความมีส่วนร่วม โดยต้องสร้างองค์ความรู้ กระบวนการ
เรียนรู้และค้นหาข้อมูลผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักคุณธรรม โดยต้องมีการป้องกันการ
การคอร์รัปชั่น และต้องมีการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก และสุดท้าย คือ หลัก
ความคุ้มค่า โดยต้องท าให้ระบบมีประสิทธิภาพด้วยการลดต้นทุนหรือลดการสูญเปล่า  (สุธาวัลย์ 
เสถียรไทย และคณะ,2546) 
 

4. องค์ประกอบของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 จาการเรียบเรียงและศึกษาพัฒนการของแนวคิดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่นักวิชาการ 
และหน่วยงานต่างๆ ได้กล่าวไว้ ท าให้สามารถแยกอค์ประกอบของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมออกได้
เป็น 6 ประกอบด้วยกัน อันได้แก่ การให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเปิดโอกาสให้ชุมชน 
(ผู้น าชุมชน) เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความโปร่งใสในการด าเนินการ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การก ากับการปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งมี
รายละเอียดความคิดเห็นของนักวิชาการ หน่วยงานต่างๆ  ตามที่กล่าวไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 องค์ประกอบของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 

องค์ประกอบของ 
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
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1. การให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร •  •  • 

2. การเปิดโอกาสให้ชุมชน 
(ผู้น าชุมชน) เข้ามามี • •   • 
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ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา 

3 .  ความโปร่ ง ใส ในการ
ด าเนินการ • • • • • 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม  • • • • 
5. การก ากับการปฏิบัติตาม

ด้วยความสมัครใจ • • • •  

6. การจัดการทรัพยากร
อย่างยั่งยืน •  •   

 จากตารางที่ 1 ได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ต่อ
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์ประกอบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. การให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคล และชุมชนต่างๆ นั้น เกี่ยวข้องกับแนวคิดสิทธิได้รู้ ซึ่ง
ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้รับรองสิทธิได้รู้ของประชาชนเอาไว้ ซึ่งจากลักษณะส าคัญของสิทธิต่างๆ 
ในพระราชบัญญัติฯ พอสรุปความหมายของสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าหมายถึง อ านาจ
โดยชอบธรรมตามกฎหมายของประชาชนเพ่ือได้รับรู้ เข้าใจ แจ้งถึงสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว
ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดย
ผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผังแผนที่ 
ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่
ท าให้สิ่งบันทึกไว้ปรากฏได้ (ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ และคณะ,2554) 

ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 6 ได้
ระบุว่าบุคคลอาจมีสิทธิและหน้าที่ในการได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่อง
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่า
เป็นความลับเกี่ยวข้องกับการักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือเป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล 
สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิทางการค้า หรือกิจการของบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย 
(ปรารถน์ ยุกติรัตน,2557) ซึ่งการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องมีการจัดการข้อมูล
มลภาวะ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นต้องผ่านการจัดการที่ถูกต้อง มีความเป็นปัจจุบัน มีความรวดเร็ว ทันต่อ
ความต้องการของผู้ที่จะน าไปใช้ ข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัย กระชับ มีความสอดคล้องตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม ในส่วนของช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารควรมีหลายช่องทาง เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ วิทยุระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เวบไซต์ของสถานประกอบการ เป็นต้น  
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 2. การเปิดโอกาสให้ชุมชน (ผู้น าชุมชน) เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
 การมีส่วนร่วมเป็นการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนท าประโยชน์ใน
เรื่องต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการ
บริหารประสิทธิผลขององค์การ ขึ้นอยู่กับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้น ในการ
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์การนั้น บุคคลต้องมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินการหรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ เป็นผลให้บุคคลนั้นมีความผูกพันต่อกิจกรรมและองค์การ
(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์,2537) ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน โดยร่วมกันก าหนดความส าคัญของปัญหา ร่วมกันระดมความคิด การเลือกทางที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา และร่วมกันน าทางเลือกเหล่านั้นไปร่วมกันปฏิบัติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ติดตามการปฏิบัติงานทั้งในด้านประสิทธิภาพ และผลกระทบ ซึ่งสถานประกอบการอุตสาหกรรม
จะต้องเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลาด้วย (อนุวัต  กระสังข์,2558) 
 3. ความโปร่งใสในการด าเนินการ  
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคที่ดี 
พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายหลักความโปร่งใสไว้ว่า เป็นการท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุง
ระบบและกลไกการท างานขององค์การให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การท างาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น (ชวน หลีกภัย,2557)ความโปร่งใสเป็น
แนวปฏิบัติและมาตรฐานที่ทุกองค์กรควรต้องมี เป็นค่านิยมร่วมขององค์กรที่บุคลากรทุกคนควร
ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งความโปร่งใสนั้นควรแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการด าเนินการขององค์กร 
อันครอบคลุมถึงมาตรฐานในการให้บริการ การให้ความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ การด าเนินการ
อย่างมีกฎระเบียบ การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม และต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานเป็นหลัก ด้านการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาของสถานประกอบการ ทั้งในเรื่องของ
วิสัยทัศน์ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินงาน ผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมหรือชุมชน
โดยรอบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องด้วย และสุดท้าย คือ ด้านกระบวนการตอบสนอง
ข้อร้องเรียน ซึ่งต้องมีขั้นตอนในการแต่งตั้งคณะท างานรับเรื่องร้องเรียน มีการตรวจสอบ บันทึก
ข้อมูล มีการวิเคราะห์ระดับเรื่องร้องเรียน มีการประสานงานแก้ไขปัญหา แจ้งปัญหากลับผู้ร้องเรียน 
มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลให้กับผู้บริหาร เจ้าของสถานประกอบการให้ได้รับทราบ 
 4. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องของบทบาท ภาระหน้าที่ ตลอดจนคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคคล กลุ่มบุคคล สมาชิกของสังคมหรือของประเทศ รวมถึงนโยบาย กิจกรรมที่องค์
ภาคธุรกิจได้จัดขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ปรับปรุง และส่งเสริมให้สภาพสังคมโดยรวมดีขึ้น 
ขณะเดียวกันเองประชาชนก็มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย (พัชรี นิวัฒเจริญชัยกุล,2546) 
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 ความรับผิดชอบเป็นภาระหรือพันธะผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่การงานของผู้ร่วมงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ เนื่องจากบุคคลต้องอยู่ร่วมกันท างานในองค์การจ าเป็นต้องมีการปรับนิสัย 
เจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเครื่องเป็นผลักดันให้การปฏิบัติงานนั้นบรรลุไปสู่เป้าหมาย หากมองใน
หน่วยที่ใหญ่ขึ้น องค์การเองก็มีภาระหรือพันธะผูกพันต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ องค์การจะต้องมี
การปรับเจตคติ เป้าหมายและแนวทางการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยความรับผิดชอบในที่นี้หมายรวมถึงทั้งความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและความรับผิดชอบในกระบวนการด าเนินงาน 
 ความรับผิดชอบเป็นเรื่องของคุณธรรม หน้าที่ และจริยธรรมส่วนบุคคล ซึ่งองค์กรหรือ
สถานประกอบการจะต้องมีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ การค านึงถึง
สุขภาพความปลอดภัยของพนักงาน และต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากคนส่วนใหญ่ด้วย 
 5. การก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความสมัครใจ 
 การยินยอมปฏิบัติตามและการเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของกฎหมายมองสังคมเป็นผู้ตรากฎหมาย
และสร้างผู้ที่มีอ านาจในการใช้กฎหมายเพ่ือบริหารจัดการพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมด้วยการ
ขัดขวางพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และจัดรูปแบบให้พฤติกรรมของประชาชน
เป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ หากประชาชนไม่เชื่อฟังกฎหมาย ระบบกฎหมายและการควบคุมทาง
สังคมโดยกฎหมายก็จะไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ประสิทธิภาพของระบบกฎหมายจึงขึ้นอยู่กับการ
ยินยอมปฏิบัติตามและการเชื่อฟังกฎหมายของประชาชน และการออกกฎหมายที่จ ากัดหรือห้าม
ปรามการกระท าหรือพฤติกรรมบางอย่างจะไม่เกิดประโยชน์ (Tyler, Tom R,1990) 
 โดยการก าการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความสมัครใจตามแนวทางของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนั้น 
ได้แก่ การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัดการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
โดยยึดหลักความยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม เป็นที่ตั้ง 
 6. การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
 การพัฒนาอย่างเป็นการพัฒนาในลักษณะบูรณาการเป็นองค์รวมที่ตัวแปรทั้งหลายต้องมา
ประสานกันครบอย่างมีดุลยภาพ แม้ว่าจะอยู่ในบริบท ที่มีความหลากหลายบนความแตกต่าง
ทางด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องค านึงถึงการพัฒนาตามขีดความสมารถในการแข่งขันบนพ้ืนฐานทรัพยากร
ของตนเอง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องให้ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นความ
พยายามในการท าให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง ถาวร บนพ้ืนฐานของศักยภาพและทรัพยากรที่มีจ ากัด โดย
ค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิด
ความสมดุลทุกมิติ เน้นการพัฒนาบนพื้นฐานทรัพยากร จุดแข็ง และศักยภาพของตนเอง รวมทั้งการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขและยั่งยืนตลอดไป (ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์,2546) 
 จากการน าเอาแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นพ้ืนฐาน การจัดการทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน จึงหมายถึง การใช้ทรัพยากรโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ
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อนาคต องค์การจะต้องมีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพในทุก
ขั้นตอน และค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติอยู่เสมอ กระบวนการผลิตจะต้องไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม องค์การจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือความยั่งยืน โดย
เทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์และมีความสอดคล้องกับชุมชน นอกจากนี้ องค์การ
จะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนด้วย 
 

5. บทสรุปของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย 
 ในยุคปัจจุบันที่ เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ส่งผลให้
อุตสาหกรรมมีการเติบโตและขยายตัวมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมา อันได้แก่ ปัญหาขาดแคลน
ทรัพยากร ปัญหามลพิษ ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาโลกร้อน ปัญหาสภาวะเรือนกระจก และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงกระทบต่อสังคม และชุมชนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในระดับ
นานาชาติ กลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกฝ่ายจะต้องใส่ใจ และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้  
 จากการตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา และความใส่ใจมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีความพยายาม
ผลักดันให้สถานประกอบการต่างๆ น าหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ธรร
มาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลัก
อันได้แก่ 1) การให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 2) การเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือผู้น าชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ทั้งการวางแผนและติดตาม 3) การมีความโปร่งใสในการด าเนินการ ซึ่ง
จะต้องมีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลได้อย่างตรงไปตรงมา และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน 
4) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการด าเนินงานที่มีคามรับผิดชอบต่อสังคม ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของพนักงาน และรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ 5) การก ากับการปฏิบัติตาม
กฏหมายด้วยความสมัครใจ โดยมีการควบคุ จัดระเบียบด้านคามปลอดภัยและด้านต่างๆ โดยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของหลักความยุติธรรม เท่าเทียม เสมอภาค 6) การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมี
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม วางแผน ส ารวจ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดใช้
พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดของเสียจากแหล่งก าเนิด การน าเอาลับมาใช้ใหม่ 
การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น 
 ปัจจุบันการน าเอาหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติในสภานประกอบการ
อุตสาหกรรมเริ่มมีมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ เริ่มมีการตระหนักถึงความส าคัญ
ของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และมีการประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญให้ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมได้รับรู้ การน าเอาหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจะต้องมีความจริงจังและตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้รับนั้น ไม่เพียงแต่โรงงานอุตสาหกรรมจะได้
ประโยชน์ในแง่ของผลก าไรที่มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้สถานประกอบการมีภาพลักษณ์ที่ดี ที่
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แสดงให้ทุกคนเห็นว่าสถานประอบการพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม และร่วม
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งส าคัญที่สุดคือ สถานประกอบการจะเป็น
ส่วนส าคัญในการอนุรักษ์ เก็บรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมไว้เพ่ือคนรุ่นหลังต่อไปด้วย 
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การพัฒนาแบบจ าลองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้ตอนบน 

DEVELOPMENT OF BEHAVIORAL MORALITY MODEL FOR STUDENTS 
IN PRIMARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATIONAL AREA IN UPPER 

SOUTHERN PART OF THAILAND 
 

นายสมยศ  รักษาแก้ว 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียน          
ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้ตอนบน การวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา ด าเนินการ
วิจัยตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียน   
(2)  ประเมินความต้องการการพัฒนาแบบจ าลอง (3) พัฒนากรอบแนวคิดการพัฒนาแบบจ าลอง  
(4)  สอบถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญโดยการสนทนากลุ่มย่อย  (5)  ยกร่างต้นแบบการพัฒนา
แบบจ าลอง  (6)  รับรองต้นแบบการพัฒนาแบบจ าลองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ  (7)  ปรับปรุงและ
รายงานผลการพัฒนาแบบจ าลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สันและค่าถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 (1) ความต้องการพัฒนาแบบจ าลอง มีความต้องการในระดับมาก (3.84) เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบการพัฒนาแบบจ าลองพบว่า ความต้องการพัฒนาแบบจ าลองเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ องค์ประกอบผลย้อนกลับมีความต้องการในระดับมากที่สุด   (4.21)  องค์ประกอบด้าน
ผู้บริหารโรงเรียน มีความต้องการในระดับมากที่สุด  (4.18)  วัตถุประสงค์การพัฒนาแบบจ าลอง มี
ความต้องการในระดับมากที่สุด  (4.14)    (2) องค์ประกอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้ตอนบน มี 7 องค์ประกอบคือ (1) 
ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแบบจ าลอง  (2)  ประเมินความต้องการพัฒนาแบบจ าลอง   
(3)  พัฒนากรอบแนวคิดการพัฒนาแบบจ าลอง  (4)  สอบถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญโดยการสนทนา
กลุ่มย่อย  (5)  ยกร่างต้นแบบการพัฒนาแบบจ าลอง  (6)  รับรองต้นแบบการพัฒนาแบบจ าลองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ (7)  ปรับปรุงและรายงานผลการพัฒนาแบบจ าลอง 
 ในการรับรอบแบบจ าลองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าการพัฒนาแบบจ าลองพฤติกรรม           
เชิงจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้ตอนบน ได้รับการรับรอง
ในระดับมาก (3.91) 

                                                           


 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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ค าส าคัญ :  การพัฒนาแบบจ าลองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา
 ประถมศึกษา ภาคใต้ตอนบน 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to develop behavioral morality 
prototype of opportunity expansion school administrators in the upper Southern 
Thailand. 
 This Research and Development with undergone 7 Steps  (1) Study the 
cognitive development of the effectiveness of prototype; (2) Prototype assessment;  
(3)  Prototype of conceptual framework development;  (4) Guery from experts’ idea 
by focus group;  (5) Develop  the prototype;  (6)  Experts’ certification of prototype;  
(7)  Report the trial on the development of the master  prototype.  The statistics 
analysis used were Percentage, Means, Correlation Coefficient and Multiple 
regressions. The results of this research were  (1)  The prototy perequirement was 
at high level  (3.84) to consider in each aspect of prototype found that the 
prototype requirement was the top three i.e. the composition of feedback was at 
the highest level  (4.21) , the  composition of administrators factors was at the 
highest level  (4.18) , the objective of prototype was at the highest level (4.14),  
 (2)  on the composition of prototype affect in; the effectiveness of academic 
management of administrator of opportunity expansion schools in the southern 
comprises 7 component; (1) Study the cognitive development of effectiveness 
prototype. (2) Prototype needs assessment (3) Prototype conceptual framework 
development (4) Query from experts’ idea by focus group (5) Prototype drafting (6) 
Prototype certification by experts (7) Report on development of the master 
prototype and report on the master of prototype. 
 The prototype model certify by experts indicadity that the prototype of 
opportunity expansion schools was at the high level (3.91) 
 
Keywords:   Behavioral Morality Model For Students Of Opportunity School In  
   Extended Southern Thailand 
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1. บทน า 
 สังคมโลกปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
โดยทั่วไปเรียกว่า ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่ความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการสื่อสาร 
(Communication) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) พัฒนาก้าว
ไกลอย่างต่อเนื่อง (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต),2545)  ขณะเดียวกัน สังคมไทยยุคปัจจุบันการ
ด ารงชีวิตของคนในสังคมมีความสับสนวุ่นวาย สอดคล้องกับค ากล่าวของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ 
ปยุตโต) กล่าวไว้ว่า   “ปัจจุบันสังคมไทยประสบปัญหามากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน 
การละเมิดทางเพศ และการก่ออาชญากรรม เป็นต้น”โดยสภาวะวิกฤติดังกล่าว ทุกคนพยายาม
ไขว่คว้า แย่งชิง เอาเปรียบ แข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดของตนและผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง ซึ่ง อา
จอง ชุมสาย ณ อยุธยา ระบุว่า โลกของเราก าลังวิกฤติ ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวซึ่งกันและ
กัน ลืมอ านาจอันยิ่งใหญ่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้คือ ความรักและความเมตตาต่อกัน 

 อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจต่อสิ่งที่มีคุณค่า ถูกต้องและดีงาม ยอมน าพาชีวิตไปสู่ความ
สงบสุข ส าเร็จตามปรารถนา ในทางตรงกันข้ามการมองไม่เห็นคุณค่าความดี ความงาม และความ 
ถูกต้อง ย่อมท าให้ชีวิตตกต่ า ไม่ปกติสุข สอดคล้องกับ ดวงเดือน พันธุมนาริน ให้ทัศนะไว้ว่า 
 “พฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง นอกจากพอใจในคุณค่าความดี ความงาม และความถูก
ต้องแล้ว ย่อมไม่พอใจความชั่ว ความโง่  และความผิดพลาด และไม่ถูกต้อง  สอดคล้องกับ  
พระเทวินทร์  เทวินโท (2544) กล่าวไว้ว่ามนุษย์ย่อมไม่ชอบให้ผู้อ่ืนมาท าลายความสุขของตนและ
แย่งชิงความอิสระโดดเด่นที่ตนเองมีอยู่ สอดรับกับสัจทฤษฎีแห่งธรรม ของพระเทวินทร์ เทวินโท ซึ่ง
กล่าวว่า “ความสุขนิรันทร์ย่อมเป็นโลกุตรสุข เป็นความสุขบริสุทธิ์ปราศจากทุกข์ ขณะเดียวกันการ
แสวงหาความสุขทางกายหรือกามสุข หรือโลกียสุข อันเป็นความสุขอันเกิดแก่กาย ย่อมเจือทุกข์ไม่
น้อย” นอกจากนั้น คุณค่าของการแก้ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยนอกควรปลูกฝัง
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอันได้รับการถ่ายทอดอย่างดี จากบรรพบุรุษด้วยเวลา
ยาวนานแล้ว ควรฝึกฝนอบรมให้การศึกษาด้านจริยธรรมที่เหมาะสมแก่เยาวชน โดย จรัสศรี          
พัวจินดาเนตร ได้รายงานการวิจัยเรื่อง  ผลการสอนแบบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ที่มีผลต่อการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมควรเริ่มแต่วัยเด็ก และพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา 
 ดังนั้น การจัดการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาจริยธรรมของสังคมไทย จึงควรมุ่งพัฒนาคุณภาพ    
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวัฒนธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้อง ดีงาม         
มีหลักการด ารงชีวิตที่ดี เพ่ือด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข 
 ผู้วิจัยจึงเห็นสมควร ศึกษาการพัฒนาแบบจ าลองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียน               
ในโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้ตอนบน เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองพฤติกรรม       
เชิงจริยธรรมนักเรียนให้เป็นพลดีของชาติ และเป็นพลเมืองที่ดีของโลกยุคไร้พรหมแดนในอนาคต
ตลอดไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภาคใต้ ตอนบน 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคใต้ ตอนบน ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 300 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคใต้ ตอนบน ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 30 โรงเรียน 
 

4. ขั้นตอนการพัฒนาแบบจ าลอง 
 ผู้วิจัยท าผลการศึกษาองค์ความรู้ มาพัฒนาแบบจ าลอง 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแบบจ าลอง 
  ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความต้องการพัฒนาแบบจ าลอง 
  ขั้นตอนที่ 3 ร่างกรอบแนวคิดการพัฒนาแบบจ าลอง 
  ขั้นตอนที่ 4 สอบถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
  ขั้นตอนที่ 5 ยกร่างต้นแบบการพัฒนาแบบจ าลอง 
  ขั้นตอนที่ 6 รับรองต้นแบบการพัฒนาแบบจ าลอง 
  ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงและรายงานการพัฒนาแบบจ าลอง 
 
5. เคร่ืองมือในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจ าลองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคใต้ ตอนบน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมนักเรียนเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา (Research and Development – R & 
D) ได้ใช้เครื่องมือดังนี้ 
 4.1  เครื่องมือที่เป็นต้นแบบชิ้นงาน (P-PROTOTYPE)  คือ แบบจ าลองพฤติกรรม           
เชิงจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้ตอนบน 
 4.2  เครื่องมือที่ใช้จ าแนกตามคุณลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (A-ATTRIBUTE     
-TEST) ประกอบด้วย 
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 4.2.1  แบบสอบถามปัจจัยด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านครูผู้สอน ด้านนักเรียน และปัจจัย
  ด้านผลลัพธ์ 
 4.2.2  แบบประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการพัฒนาแบบจ าลอง 
 4.2.3  แบบประเมินความเหมาะสม เพ่ือรับรองการพัฒนาแบบจ าลองโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 4.2.4  เครื่องมือวิจัยทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเชื่อมั่น และค่าดัชนี
ความสอดคล้อง 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแบบจ าลองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียน            
ในโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคใต้ ตอนบน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 
 2. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาแบบจ าลอง วิเคราะห์โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า          
5 ระดับ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
 3. วิเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนาแบบจ าลอง วิเคราะห์โดย การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 4. วิเคราะห์แบบประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาแบบจ าลองโดยผู้ เชี่ยวชาญ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 5. วิเคราะห์เพื่อยกร่างต้นแบบการพัฒนาแบบจ าลอง วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 6. วิเคราะห์การรับรอบต้นแบบการพัฒนาแบบจ าลอง วิเคราะห์โดยใช้มาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
 7. วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงและรายงานผลการพัฒนาแบบจ าลอง วิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ก. ด้านผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลลักษณะประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 30 โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย ร้อยละ 73.67  เพศหญงิ ร้อยละ  26.33  อายุ  41 – 50 ปี เฉลี่ยร้อยละ 47.00  อายุ 
51 – 60 ปี ร้อยละ 41.33  วุฒิการศึกษาร้อยละ 64.33 ระดับปริญญาโท  ร้อยละ 34.06 ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 16 ปี ร้อยละ 
43.33 และ น้อยกว่า 16 ปี ร้อยละ 40.33 โดยล าดับ 
 2. ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกระจายอ านาจให้
บุคลากรครู และนักเรียนรับผิดชอบหน้าที่อย่างเหมาะสม ร้อยละ 4.33  และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นปัจจุบันและมีระบบน้อยที่สุด ร้อยละ 4.13  
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 3. ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมองการณ์ไกล และ
คาดหวังความเป็นไปได้ต่อการพัฒนาจริยธรรมนักเรียน ร้อยละ 4.36 และนิเทศติดตามผลการ
พัฒนางานจริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 3.96 
 4. ปัจจัยด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมผู้บริหาร พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ให้ โอกาสและ
แสดงความมั่นใจว่าบุคลากรครูมุ่งมั่นพัฒนาจริยธรรมนักเรียนได้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 4.34 และ
สร้างค่านิยมร่วมให้ทุกคนค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าตนเองน้อยที่สุด ร้อยละ 4.09 
 5. ปัจจัยด้านนโยบายแผนยุทธศาสตร์ผู้บริหาร พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนอย่างชัดเจน ร้อยละ 4.17 และบุคลากรครูตระหนักต่อ
นโยบายแผนยุทธศาสตร์น้อยที่สุด ร้อยละ 3.96 
 6. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกันอย่างญาติมิตรร้อยละ 4.39 และส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นทีมน้อยที่สุด ร้อยละ 3.91 
 ข. ด้านครูผู้สอน ประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมของครู พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ร้อยละ 4.39 และก ากับดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของครู
น้อยที่สุด ร้อยละ 3.93 
 2. ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรครูมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลส าเร็จ ร้อยละ 4.11 และครูได้วางแผนพัฒนาคุณภาพการสอนอย่างมี
คุณภาพน้อยที่สุด ร้อยละ 3.78 
 3. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 4.38 และบุคลากรครูสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริหารน้อย
ที่สุด ร้อยละ 4.19  
 4. ปัจจัยด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของครู พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรครูมีส่วน
ร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างเหมาะสม ร้อยละ 3.58 และบุคลากรได้รับการแนะน าด้านการส่งเสริม
อาชีพและรายได้น้อยท่ีสุด ร้อยละ 3.41 
 ค. ด้านนักเรียน ประกอบด้วย  
 1. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียน ร้อยละ 4.30 และนักเรียนใช้เวลาว่างอย่างเป็น
ประโยชน์ น้อยที่สุด ร้อยละ 4.16 
 2. ปัจจัยด้านการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนได้รับการ
ฝึกอบรมให้เป็นคนดี ร้อยละ 4.44 และนักเรียนสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเป็นคนรอบคอบ 
อารมณ์ดีน้อยที่สุด ร้อยละ 4.17 
 3. ปัจจัยด้านการควบคุมตนเองของนักเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนร่วมแสดง
ความยินดีเมื่อเพ่ือนได้รับความส าเร็จ ร้อยละ 4.54 และนักเรียนรู้จักประหยัด อดออมและมีความ
กตัญญูน้อยที่สุด ร้อยละ 4.24 ตามล าดับ 
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8. อภิปรายผล  
 การอภิปรายผล 
 1. การอภิปรายผลตามค าถามการวิจัย  (H-Hypothesis)  ผลการวิจัยสอดคล้องการวิจัย
ดังนี้ -  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีการบริหาร
สถานศึกษา, ทฤษฎี จริยธรรม ทฤษฎีการปรับพฤติกรรม และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒน า
แบบจ าลองทฤษฎีการปรับพฤติกรรม และแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาแบบจ าลอง 
 -  กรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลอง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ก าหนด
อุดมการณ์, เตรียมการด้านบริบท, ก าหนดองค์ประกอบปัจจัยเข้า, การพัฒนาประสิทธิภาพ, 
ประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพ, ย้อนกลับผลการประเมินการพัฒนาประสิทธิภาพ  และการ
ประกันคุณภาพการพัฒนาแบบจ าลอง 
 2. อภิปรายผลตามลักษณะเด่นของงานวิจัย ( O-Outstanding)  ผู้วิจัยพบว่า ผลการวิจัย
แตกต่างจากงานวิจัยอ่ืนดังนี้   (1)  ตอบค าถามวิจัยได้ชัดเจน   (2)  อภิปรายผลการวิจัยตามขอบเขต
ก าหนด          (3)น าไปต่อยอดงานวิจัยอ่ืนได้ 
 3. อภิปรายผลตามลักษณะมาตรฐานการวิจัย  (N-Norm) ประกอบด้วย   (1)  งานวิจัยสร้าง
องค์ความรู้ใหม่  (2)  ขอบเขตการวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาประชากร/กลุ่มตัวอย่างครบถ้วน  (3) ระบุ
ประโยชน์งานวิจัยได้เหมาะสม 
 4. อภิปรายผลตามงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว  (E-Existing Research)   ผลการวิจัยพบว่า กรอบ
แนวคิดการวิจัยสอดคล้องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ องค์ความรู้ด้านผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ วิสัยทัศน์ผู้บริหาร 
ภาวะผู้น าผู้บริหาร พฤติกรรมเชิงจริยธรรมผู้บริหาร นโยบายแผนยุทธศาสตร์ผู้บริหาร วัฒนาธรรมโรงเรียน 
ด้านครูผู้สอน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางสังคมครู คุณภาพการสอนของครู พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ครู ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และด้านนักเรียนประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางสังคมนักเรียน 
การเลี้ยงดูของผู้ปกครองและการควบคุมตนเองของนักเรียน โดยผลการพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ความ
ต้องการพัฒนาแบบจ าลองอยู่ในระดับมากทั้งนี้เพราะ ผลการปฏิรูปการศึกษา รัฐบาลได้ปฏิบัติมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกกฎกระทรวง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล บริหารจัดการศึกษาลักษณะ
เครือข่าย พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาอบรมครูให้เป็นผู้ท าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มีกา
กรประกันคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน การเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 5. อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถท าองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษา
ปัญหาการปลูกฝังจริยธรรมของครูให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มบูรพาสังกัดกรุงเทพมหานคร ของ 
ศริณี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พบว่า อิทธิพลของสื่อมวลชน อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนและสิ่งแวดล้อมทางบ้าน
ย่อมเป็นปัจจัยส่งผลต่อปัญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนอย่างมาก เพราะการบริโภคสื่อข่าวสารข้อมูล
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ต่างๆ โดยขาดวิจารณญาณ ให้รอบคอบ การคบเพ่ือนอย่างหลากหลาย และปัญหาทางบ้านของนักเรียน 
ย่อมเป็นแรงจูงใจทางบวกและทางลบด้านจริยธรรมนักเรียนอยู่เสมอ 
 6. อภิปรายผลตามนัยยะวิชาการและวิชาชีพ 
 ผลการวิจัยที่มีนัยยะทางวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด้วย มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู 
มาตรฐานประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานประสบการณ์ผู้บริหารการศึกษา และมาตรฐาน
ประสบการณ์บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน และศึกษานิเทศก์ 
 7.  อภิปรายผลตามเครื่องมือวิจัย  (S - Statistical Instruments) 
  ผลการวิจัยที่ได้อาศัยการเลือกเครื่องมือวิจัยได้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะของตัวแปรและเงื่อนไขในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 8. การอภิปรายผลตามลักษณะธุรกิจด้านการจดสิทธิบัตร (C - Commercialized) 
ผลการวิจัยสามารถน าไปเผยแพร่ทางธุรกิจด้านสิทธิบัตรได้ 
 9. อภิปรายผลตามประโยชน์ของการน าไปใช้ (A - Application)  
  -  เชิงนโยบาย  สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นนโยบายให้
ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  -  เชิงธุรกิจ เป็นการสร้างนวัตกรรมที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีการ
สร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า 
  -  เชิงสาธารณะ ย่อมจรรโลงสังคมให้ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่ างสันติสุข โดยอาศัย
หลักธรรมทางพระศาสนาเป็นปัจจัยส าคัญ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกระตุ้นให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2. สนับสนุนงบประมาณ ส่ือ ICT และมัลติมีเดียที่ทันสมัยต่างๆ ให้การพัฒนาก้าวล้ าไป
ไกลอย่างมีคุณค่า 
 3. ควรน าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม เช่น ผลการวิจัย
โรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  โรงเรียนดีประจ าต าบล  โรงเรียนสาธิต
สถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนแนวเขตชายแดนจังหวัด ภาคใต้ เป็นต้น 
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 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปจัจัยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
และระบบการผลิตแบบลีนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย 
CAUSAL RELATIONSHIP OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND LEAN 
MANUFACTURING FACTORS AFFECTING MANAGEMENT EFFICIENCY OF 

HARD-DISK-DRIVE INDUSTRY IN THAILAND 
 

สราวุธ แซ่ตั้ง* จิดาภา ถิรศิริกุล** วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์*** 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหาร

คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) และปัจจัยด้านระบบการผลิตแบบลีน (LEAN) ที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย (BP) มีประชากรในการ
วิจัยคือพนักงานของบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 486 
ราย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการตรวจสอบความตรงของเนื้อหามีค่าอยู่ระหว่าง 0.71–
1.00 ผลการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.859-0.978 ผลการทดสอบผลการทดสอบ
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแต่ละข้อค าถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.547-0.979 ผลการทดสอบสมการ
โครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โดยปัจจัยด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและปัจจัย
ด้านระบบการผลิตแบบลีน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเท่ากับ 0.80 และ 0.16 
ตามล าดับ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรอิสระการผลิตแบบดึง ในปัจจัยด้านระบบการผลิต
แบบลีน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 0.90 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรอิสระภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของปัจจัยด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย
ที่สุด 0.51 ส่วนด้านตัวแปรตามประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พบว่า ด้านคุณภาพมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด 0.86 และด้านประหยัดมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด 0.79 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ค าส าคัญ : ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร, ระบบการผลิตแบบลีน, ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
                                                     . 

*หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการจัดการ บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยสยาม . 
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ABSTRACT 
          The objective of this quantitative research was to analyze total quality 
management (TQM) and lean manufacturing (LEAN) factors which affect 
management efficiency of Hard-Disk-Drive industry in Thailand. The sample sizes of 
this survey were 486 employees working in hard disk drive manufacturers in 
Thailand. Data collection was compiled through questionnaires. The test result of 
Index of item – Objective Congruence (IOC) was between 0.71–1.00 and the test 
result of Cronbach’s alpha coefficient was between 0.859-0.978. Furthermore, the 
test result of corrected item-total correlation was between 0.547-0.979. The finding 
from the test of structural equation modeling and empirical data was total quality 
management and lean manufacturing factors had influence on management 
efficiency which was equal to 0.80 and 0.16, respectively. Considering the weight of 
the indicators in each factor, it was found that independent variable as pull 
production in lean manufacturing factor had the most weight of elements to be 
equal to 0.90, whereas independent variable as transformational leadership of total 
quality management factor had the least weight of elements to be equal to 0.51. In 
regard to dependent variable of management efficiency, it was found that indicator 
of quality had the most weight of elements which was equal to 0.86 and indicator 
of saving had the least weight of elements to be equal to 0.79 with statistical 
significance at the level of .05. 
 

Keywords : Total quality management, Lean manufacturing, Hard-Disk-Drive 
 
๑. บทน า 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นอันดับต้นๆของโลก เนื่องจาก
แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง(Productivity) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าจ้าง สินค้าที่ผลิตในไทยมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ และไทยมีความพร้อมในอุตสหากรรมสนับสนุน จึงท าให้บริษัทข้ามชาติหลายประเทศ
สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จึงกลายเป็นอุตสหกรรมท่ีมีมูลค่าการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ( Inflow of 
Foreign Direct Investment) ประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
ทั้งหมด และสูงเป็นอันดับที่ 2 รองจากอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยหมวดการลงทุนในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หมวดที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดคือ หมวดคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive) แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่า
การลงทุนประมาณร้อยละ 40 ของมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 
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นอกจากนั้นหากพิจารณามูลค่าการลงทุนระหว่างประเทศในหมวดสินค้าคอมพิวเตอร์ สินค้าที่มีการ
ลงทุนสูงที่สุดคือ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าการลงทุนระหว่าง
ประเทศในหมวดสินค้าคอมพิวเตอร์ การผลิตสินค้าในหมวดคอมพิวเตอร์ เน้นไปที่การผลิต
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟซึ่งเป็นสินค้าที่มีความได้เปรียบในการผลิตมากกว่าสินค้าอ่ืนๆในหมวดคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากมีผู้ผลิตชั้นน าของโลกคือ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เวสเทิร์น 
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด มาตั้งฐานการผลิตใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันของคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เช่น มอเตอร์ แผงวงจร
รวม จ านวนกว่า 40 ราย อีกทั้งยังมีหน่วยงานวิจัยและสนับสนุน เช่น ศูนย์เทคโนโลยีและ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย สถาบันฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซึ่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ นอกจากนี้ยังสนับสนุนด้านการพัฒนา
บุคคลากร ระบบ และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนความร่วมมือกันของคลัสเตอร์  ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
เป็นต้น (รยานันท์, 2553) ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เป็นสินค้าส่งออกที่สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศเป็นจ านวนมาก โดยมีมูลค่าการส่งออกประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด  

อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน 
อาทิ การผลิตหรือการให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการใช้สินค้าหรือรับบริการ  สิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายหลักในการด าเนิน
ธุรกิจ  หากการผลิตสินค้าและบริการเหล่านั้นสามารถท าให้ต้นทุนสินค้าลดลง มีการจัดส่งสินค้าที่
รวดเร็วกว่าคู่แข่ง แต่สินค้ายังคงมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ย่อมส่งผลถึงความได้เปรียบ
และความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าคู่แข่ง ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) การ
บริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีระบบเทคโนโลยีข้อมูลและข่าวสาร
ที่มีความรวดเร็ว ในภาวะข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนเช่นนี้ องค์การในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือให้องค์การนั้นอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ โดยในปัจจุบันระบบการบริหารจัดการที่ใช้
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีอยู่มากมาย แต่ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมการผลิตคือ 
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ระบบการผลิตแบบลีนที่มุ่งเน้นการก าจัด
ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในทุกส่วนของกระบวนการ ด้วยระบบการผลิตแบบดึง และการไหลอย่าง
ต่อเนื่องของกระบวนการผลิต  
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและปัจจัยด้าน

ระบบการผลิตแบบลีนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟใน
ประเทศไทย 

 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรคือพนักงานบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์

ไดร์ฟที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล จ านวน 2 บริษัท จากทั้งหมด 3 บริษัท  ขอบเขตด้าน
เน้ือหาในประเด็นของการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ตัวแปรต้น  ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และ ปัจจัยด้านระบบการผลิตแบบลีน ส่วนตัวแปรตาม 
คือ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย 

 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิ จัยเชิงปริมาณประชากรในการศึกษาคือ พนักงาน

บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล จ านวน 2 บริษัท จากทั้งหมด 3 
บริษัท และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์
ของ Schumacher & Lomax (1996  ที่เสนอว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างควรมีค่าเป็น 20 เท่าของ
ตัวแปรอิสระ จากกรอบแนวคิดจะได้จ านวนตัวแปรทั้งสิ้น 13 ตัวแปร จึงได้ก าหนดขนาดตัวอย่างขั้น
ต่ าสุดเท่ากับ 13 x 20 = 260 ตัวอย่าง โดยทางผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไปจ านวน 600 ชุด และ
สามารถเก็บรวบรวมกลับมาได้ทั้งสิ้น 502 ชุด และหลังจากท าการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อ
ค าถาม รวมถึงการทดสอบลักษณะการแจกแจงปรกติของข้อมูล (Normality) โดยการตัด
แบบสอบถามที่มีข้อมูลผิดปรกติบางชุดออก วิเคราะห์ความผิดปรกติของข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 486 ชุด โดยแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of item – Objective 
Congruence) เท่ากับ 0.71–1.00 ซึ่งมากกว่า 0.50จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ (อุทุมพร จามรมาน, 2541) 
จากนั้นผู้วิจัยได้น าเอาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญไปท าการทดสอบกับกลุ่มที่ไม่ใช่
ตัวอย่างจ านวน 30 ราย ได้ค่าความเชื่อมั่นโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.859-0.978 โดยเกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟาควรมีค่าใน
ระดับ 0.70 ขึ้นไป  (สุวิมล ติรกานันท์, 2550) และผลการทดสอบค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแต่
ละข้อค าถาม (Corrected Item-Total Correlation) ได้ค่าอยู่ในช่วง 0.547-0.979 โดยค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อต้องมีค่าตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป (Field, 2005) ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต สถิติเชิงอนุมานใช้วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง และตรวจสอบความกลมกลืนของ
โมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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๕. ผลการวิจัย 
๑. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พบว่า 
ภาพรวมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.44) ภาพรวมปัจจัย
ด้านการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅= 3.34) และภาพรวม
ปัจจัยด้านระบบการผลิตแบบลีน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.43) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีค่าอยู่ในช่วง 0.61-0.67 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดงว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2546) 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระปัจจัยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มี
ดังนี้ ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง(TLE) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.13) ด้านการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน (PAR) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.17) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
(CUS) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.43) ด้านการให้ความรู้และฝึกอบรม (TRA) มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( ̅=3.41) ด้านการจัดการกระบวนการผลิต (PRO) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
( ̅=3.35) ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ (DAT) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.44) ด้านการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ (STR) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.46) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มี
ค่าอยู่ในช่วง 0.65-0.82 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดงว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระปัจจัยระบบการผลิตแบบลีน มีดังนี้ ด้าน
การผลิตแบบดึง (PUL) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.40) และ ด้านระบบการไหลอย่าง
ต่อเนื่อง (FLO) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.47) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าอยู่
ในช่วง 0.62-0.68 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดงว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีดังนี้ ด้าน
ประหยัด (SAV) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.39) ด้านคุณภาพ (QUA) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅=3.47) ด้านเสร็จทันก าหนด (TIM) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.41) และ ด้าน
ความพึงพอใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.49) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีค่าอยู่ในช่วง 0.74-0.78 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดงว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง 

๒. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนก่อนท าการปรับ
โมเดลสมการโครงสร้าง ข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลสมการโครงสร้าง ยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความกลมกลืน แต่หลังจากปรับตัวโมเดลสมการโครงสร้างโดยพิจารณาถึงความเป็นไป
ได้ในทางทฤษฎีแล้ว พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มาก
ยิ่งขึ้น  และผ่านค่าดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลทุกค่า ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและระบบการผลิตแบบ
ลีนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย 
 
ตารางที่ 1 ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของโมเดลสมการ
โครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

หมายเหตุ  หมายถึง ผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและ
ความกลมกลืนของตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่มาของเกณฑ์: ยุทธ ไกยวรรณ์ (2556) 
 การวิเคราะห์ค่าอิทธิพล พบว่า ค่าอิทธิพลของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและ
ระบบการผลิตแบบลีน ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีค่าเท่ากับ 0.80 และ 0.16 
ตามล าดับ โดย เป็นค่าอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกทั้งคู่ แต่เมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ
พบว่า ค่าอิทธิพลของการบริหารทั่วทั้งองค์กร มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนค่า
อิทธิพลของระบบการผลิตแบบลีน ไม่มีค่านัยส าคัญทางสถิติ ค่าอิทธิพลของทางอ้อมของการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรผ่านทางระบบการผลิตแบบลีน ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ล าดับที่ ค่า เกณฑ์ ตัวแปรก่อนปรับ ตัวแปรหลังปรับ 
1 2 0.05 < p <1.00 0.000 0.138 
2 2/df 0.00 < 2/df  3 4.466 1.236 

3 GFI 0.90 < GFI  1.00 0.928 0.983 
4 RMSEA 0.00  RMSEA 0.08 0.085 0.022 
5 CFI 0.95 CFI  1.00 0.968 0.998 
6 NFI 0.90   NFI  1.00 0.959 0.991 
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มีค่าเท่ากับ 0.15 แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย ( 2R ) ของประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเท่ากับ 0.91 โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

BP = 0.80 x TQM 2R = 0.91 
หมายความว่า หากการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร มีค่าเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมีค่าเพ่ิมข้ึน 0.80 หน่วย โดยสามารถท านายได้ร้อยละ 91 
 ค่าอิทธิพลจากการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ต่อระบบการผลิตแบบลีน มีค่า
เท่ากับ 0.93 มีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย ( 2R ) ของระบบการผลิตแบบลีนเท่ากับ 0.87 และมี
ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

LEAN = 0.93 x TQM 2R = 0.87 
หมายความว่า หากการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มีค่าเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ระบบการ
ผลิตแบบลีน มีค่าเพ่ิมข้ึน 0.93 หน่วย โดยสามารถท านายได้ร้อยละ 87 

 การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ พบว่า ปัจจัยการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร มีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการจัดการกระบวนการผลิต ด้านการให้
ความรู้และฝึกอบรม ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน และ ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดย
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.88 0.88 0.85 0.84 0.82 0.66 และ 0.51 ตามล าดับ ส่วน 
ปัจจัยระบบการผลิตแบบลีน มีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง และ ด้านการผลิตแบบดึง โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.90 และ 0.82 ตามล าดับ และสุดท้ายค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรตามประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ มีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณภาพ ด้าน
เสร็จทันก าหนด ด้านความพึงพอใจในการท างาน และ ด้านประหยัด โดยมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.86 0.85 0.80 และ 0.79 ตามล าดับ 

 

๖. อภิปรายผล 
ผลการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรและระบบ

การผลิตแบบลีนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟใน
ประเทศไทย มีข้อค้นพบที่ควรน ามาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
 ปัจจัยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร พบว่า  
 ปัจจัยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็นการบริหาร
องค์การโดยการเน้นเรื่องคุณภาพ อาศัยการปรับปรุงกระบวนการ และการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน เพ่ือให้ได้สินค้าและบริหารที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้
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เกิดปริมาณของเสียลดลง ซึ่งหลักการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวว่า การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร มีความสัมพันธ์
ในเชิงสนับสนุนประสิทธิภาพทางธุรกิจ (M. F. Ahmad et al., 2013) โดย การบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์การ จะปรับปรุงคุณภาพในการผลิต การท างานเป็นทีม ความพึงพอใจของลูกค้า การ
สื่อสาร และส่วนแบ่งทางการตลาด (Besterfield, 2009) 
 ค่าอิทธิพลของปัจจัยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางระบบการผลิตแบบลีน 
ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากค่าอิทธิพลของปัจจัยระบบการผลิตแบบลีนต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 ปัจจัยระบบการผลิตแบบลีน พบว่า  
 ค่าอิทธิพลของปัจจัยระบบการผลิตแบบลีนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยแตกต่างจากงานวิจัยของ Yang et al. (2011) ที่กล่าวว่า การน าระบบการผลิตแบบลีนไป
ปฏิบัตินอกจากจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรธิจแล้ว ยังส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และ Demeter & Matyusz (2011) ชี้ให้เห็นว่าบริษัทที่น า
ระบบการผลิตแบบลีนไปปฏิบัติจะมีสินค้าคงคลังน้อยกว่าบริษัทไม่ได้น าระบบการผลิตแบบลีน
ไปปฏิบัติ  
 

๗. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบการผลิตแบบลีน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ

อย่างไม่มีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน รวมถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และค่า
องค์ประกอบด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ การมีส่วนร่วมของพนักงาน มีค่าค่อนข้างต่ า
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้จัดการและ
ผู้บริหารเพ่ิมเติม และวิเคราะห์เนื้อหาจากถ้อยค าสัมภาษณ์ เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา 
รวมถึงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงการสร้างกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วย
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่อไป 
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การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตามแนวคิดการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองส าหรับนักเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
DEVELOPMENT OF ENRICHMENT A CURRICULUM TO ENHANCE HEALTH 

LITERACY FOR PRIMARY STUDENTS BASED ON THE CONCEPTS OF 
PARTICIPATORY LEARNING AND SELF-REGULATED LEARNING 

 
แสง  โชติบุญ ประยูร  บุญใช้   ส าราญ  ก าจัดภัย 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตาม

แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองส าหรับนักเรียนระดับระถม
ศึกษา 2) ศึกษาผลของการใช้หลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในประเด็นย่อย
ดังนี้ 2.1) เปรียบเทียบความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียน ที่เรียนด้วยหลักสูตรเสริมก่อนและหลัง
เรียน 2.2) เปรียบเทียบความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรเสริมกับระดับขั้น
การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย
หลักสูตรเสริม ด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 
การยกร่างหลักสูตรเสริม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรเสริม และขั้นตอนที่ 4 การประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตรเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
โรงเรียนบ้านสงเปือย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่มีคะแนนความฉลาดทางสุขภาวะต่ ากว่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบทดสอบวัดความฉลาด
ทางสุขภาวะ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตร
เสริม การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ คือ 1.1 หลักการของหลักสูตร 1.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 1.3 โครงสร้างของ
หลักสูตร โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 6 หน่วย ดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้และเข้าใจเรื่อง
                                                           
  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสตูรและการสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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สุขภาพ (6 ชั่วโมง) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ (8 ชั่วโมง) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
สื่อสารข้อมูลสุขภาพ (6 ชั่วโมง) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ (6 ชั่วโมง) หน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 จัดการตนเองเกี่ยวกับสุขภาพ (6 ชั่วโมง) 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้เท่าทันสื่อ (4 
ชั่วโมง) 1.4 แนวทางการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ ผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และทฤษฎีการเรียนรู้โดยการ
ก ากับตนเอง โดยที่ขั้นตอนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ส่วนการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองจะสอดแทรกเข้าไปในขั้นทดลอง/ประยุกต์แนวคิด 1.5 สื่อการ
เรียนรู้ 1.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2 ) ผลการใช้หลักสูตรที่ พัฒนาขึ้น พบว่า  
2.1) นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองมีความฉลาดทางสุขภาวะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2.2) นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุข
ภาวะตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองมีการพัฒนาความ
ฉลาดทางสุขภาวะในระดับขั้นที่สูงขึ้น 2.3) นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทาง
สุขภาวะตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง  มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยหลักสูตรเสริมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.73)  
 
ค าส าคัญ  : หลักสูตรเสริม ความฉลาดทางสุขภาวะ แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

   แนวคิดการเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were: 1) develop a curriculum for enhancing 
health literacy for primary students based on the concepts of participatory learning 
and self-regulated learning; 2)  examine the results of implementing the curriculum 
for enhancing health literacy for primary students based on the concepts of 
participatory learning and self-regulated learning in 2 aspects as follows: 2.1) 
compare health literacy of students who learned through the enrichment 
curriculum between after and before the treatment, 2.2) compare health literacy of 
students who learned through the enrichment curriculum to the step levels of 
health literacy development; and 3) examine satisfaction of students with learning 
using the curriculum for enhancing health literacy for primary students based on 
the concepts of participatory learning and self-regulated learning. A sample was 30 
fourth-to-sixth grade students enrolled in the first semester of academic year 2014 
in Ban Song Puai School, whose scores of health literacy were lower than the 25th 
percentile. The instruments used were a test of health literacy and a satisfaction 
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questionnaire. Data used to analyze were both quantitative and qualitative. 
Statistics used for analyzing the quantitative data were mean, standard deviation, 
and t-test (dependent samples). Qualitative data were analyzed according to the 
contents. The findings revealed as follows:1.The developed curriculum comprised 6 
components: 1) curriculum principle; 2) aims of the curriculum; 3) structure of the 
curriculum which is composed of 6 learning units, namely Learning Unit 1: Know 
and Understand about Health (6 hrs.), Learning Unit 2: Be Able to Access Health 
Data (6 hrs.), Learning Unit 3: Use Health Data for Communication (6 hrs.), Learning 
Unit 4: Make a Decision on Health (6 hrs.), Learning Unit 5: Manage Health by 
Oneself (6 hrs.), Learning Unit 6: See Through the Media (4 hrs.); 4) guidelines for 
managing learning activities. This author mixed the theory of participatory learning 
with the theory of self-regulated learning together. The main steps in managing 
learning activities employed the participatory learning process, while self-regulated 
learning was inserted in the class. The experiment/application of appropriate ideas 
in participatory learning. 5) Learning communication and 6) measurement and 
evaluation of learning. 2. Results of implementation of the developed curriculum 
were as follows: 2.1 Students who learned using the curriculum to enhance health 
literacy based on the concepts of participatory learning and self-regulated learning 
had significantly higher health literacy after learning than that before the treatment 
at the .05 level. 2.2 Students who learned using the curriculum to enhance health 
literacy based on the concepts of participatory learning and self-regulated learning 
had their development in health literacy at higher step level. 2.3 Students who 
learned using the curriculum to enhance health literacy based on the concepts of 
participatory learning and self-regulated learning had satisfaction of learning with it 
at the highest level  (Mean = 4.73). 
 

Keywords: Enrichment Curriculum, Health Literacy, Concept of Participatory 
Learning, Concept of Self-Regulated Learning,  
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1. บทน า 
 โรคภัยไข้เจ็บและปัญหาสุขภาวะที่ท าให้ประชาชนเกิดความสูญเสียทั้งร่างกายจิตใจ
ทรัพย์สินเงินทอง จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ท าให้ชีวิตของคนไทยมีความเสี่ยงต่อภัยทางสุขภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค  และภัยอันตรายต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันเด็กเยาวชนจ านวนไม่น้อยที่เจ็บปุวยด้วยโรคปูองกันได้โดยเฉพาะการเจ็บปุวยซึ่ง
เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม อาทิ การรับประทานอาหารไม่สะอาด ไม่ล้างมือท า
ให้ปุวยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมและมีการออกก าลังกาย
น้อยท าให้เป็นโรคอ้วน มีโรคแทรกซ้อน เช่นความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น ความฉลาดทางสุข
ภาวะ (Health Literacy) เป็นความสามารถ และทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ 
เพ่ือวิเคราะห์ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาวะส่วนบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนเพ่ือสุขภาพที่ดี (กองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวง
สาธารณสุข,2547) ความเป็นสุขอย่างฉลาดเกิดขึ้นได้โดยวิธีเรียนรู้ที่จะด าเนินไปตลอดชีวิตได้แก่ 
การเรียนเพ่ือรู้ (Learning to learn) หรือการฝึกฝนให้รู้วิธีที่จะเข้าใจ การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง 
(Learning to do) หรือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่แวดล้อม การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning 
to live together) หรือการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning to be) ประพฤติตนด้วย
ความรับผิดชอบ จากการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า นักเรียนมี
ปัญหาในด้านสุขภาวะเป็นจ านวนมาก เช่น ฟันผุ มีน้ าหนักตัวต่ ากว่ามาตรฐาน หรือมีน้ าหนักตัวเกิน
มาตรฐาน มีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณค่าต่อร่างกาย (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข,2553) ผลการส ารวจของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555 
พบว่า เด็กไทยอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปีก าลังเผชิญกับภาวะทุพโภชนาการ ทั้งด้านการขาดสารอาหาร
บางอย่างและการได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินความต้องการของร่างกาย ส่งผลต่อการ
พัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ (ขวัญเมือง แก้วด าเกิง และนฤมล ตรีเพชรอุไร ,2554)  
 ดังนั้นความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนระดับประถมศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
ยิ่งที่จะช่วยเด็กเป็นคนทันโลกและทันโรค เมื่อบุคคลมีความฉลาดทางสุขภาวะก็จะมีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองได้ รวมทั้งยังช่วยแนะน าสิ่งที่ถูกต้องให้แก่บุคคลใกล้ชิด ครอบครัว ร่วม
ชุมชน และสังคมได้อีกด้วย (นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร และเดช เกตุฉ่ า,2554) การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตัวของ
ผู้เรียนเอง โดยอิงจากประสบการณ์เดิมและจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ขึ้นมา ผู้สอนมีหน้าที่เป็นเพียงผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ (สุมณฑา  พรหมบุญ และอรพรรณ  
พรสีมา, 2549) ดังนั้นหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจึงมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งในงานด้านสาธารณสุข ซึ่งมองเห็นว่าการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มี
การช่วยเหลือกันมีการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การได้ใช้ความคิดอภิปรายและเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันจนเกดิความคิดรวบยอดสามารถน าความรู้ที่เกิดขึ้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การเรียนรู้
โดยการก ากับตนเอง (Self-regulated learning) เป็นกระบวนการที่ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
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ของตนเอง โดยการสังเกตตนเอง การตัดสินใจตนเอง การมีปฏิกิริยาต่อตนเอง การก าหนดเปูาหมาย
หรือมาตรฐานการเรียนและการวางแผนการเรียนของตนเอง เพ่ือให้ตนเองบรรลุเปูาหมายหรือ
มาตรฐานการเรียนที่ก าหนดไว้ (ศิริพร  โอภาสวัดชัย,2543)  ผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้โดยการก ากับ
ตนเองเป็นผู้ที่มคีวามส าเร็จในการเรียนสูงสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รู้ว่าจะใช้ยุทธวิธีใด
ในการเรียนมีการจูงใจตนเองและสามารถควบคุมตนเองให้ ไปสู่การบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ได้
อย่างยั่งยืน 
 จากสภาพการณ์ที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะน าแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและ
การก ากับตนเองมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่ง
ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาผลของการใช้หลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตามแนวคิดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาดังนี้ 
 2.1 เปรียบเทียบความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนที่ เรียนด้วยหลักสูตรเสริม 
ก่อนและหลังเรียน 
  2.2 เปรียบเทียบความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรเสริมกับ
ระดับข้ันการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรเสริม 
 

3.ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
   1.1 ประชากร 
       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับความฉลาดทางสุขภาวะ ได้แก่ 

นักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 17,440 คน 

   1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะ ได้แก่นักเรียนระดับ

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 380 คนซึ่งได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
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          2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรเสริม 
 2.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรเสริม ได้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา

ปีที่ 4-6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

 2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองหลักสูตรเสริมได้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 

โรงเรียนบ้านสงเปือย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มี
คะแนนความฉลาดทางสุขภาวะต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 25 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอตัวแปรที่ศึกษาในขั้นการทดลองใช้หลักสูตรเสริม ดังนี้ 
 3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุข

ภาวะ 
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
 3.2.1 ความฉลาดทางสุขภาวะ 
 3.2.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหลักสูตรเสริม 

 4. ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ทดลองหลักสูตรเสริม แบ่งออกเป็น 6 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1) รู้และเข้าใจเรื่องสุขภาพ 2) เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ 3) สื่อสารข้อมูลสุขภาพ 4) ตัดสินใจเกี่ยวกับ
สุขภาพ 5) จัดการตนเองเกี่ยวกับสุขภาพ และ 6) รู้เท่าทันสื่อ  
 5. ระยะเวลา 
 ด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล ใช้ เวลาทั้ งสิ้น 40 ชั่ วโมง ในภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม 2557 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริม ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยแบ่งการด าเนินงาน 
เป็น 2 ขั้นตอนย่อยคือ 
  1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรเสริม แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางสุขภาวะ 
องค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาวะ ระดับการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ การเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง จากนั้นรวบรวมสาระส าคัญที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาโครงร่างหลักสูตรเสริมต่อไป 
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  2. ศึกษาองค์ประกอบเชิงประจักษ์ของความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเพ่ือยืนยันองค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาวะ จากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบวัดความ
ฉลาดทางสุขภาวะที่ครอบคลุมองค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาวะที่ได้ศึกษาไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 380 คน น าคะแนนที่ได้มาก าหนดเป็นเกณฑ์การจ าแนกระดับขั้น
การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนตามแนวคิดของ Nut beam 
 ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างหลักสูตรเสริม โดยน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มายกร่าง
หลักสูตรเสริมและคู่มือการใช้หลักสูตรเสริม จากนั้นน าร่างหลักสูตรเสริมและคู่มือการใช้หลักสูตร
เสริมไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ความเหมาะสม
ของร่างหลักสูตรเสริมและคู่มือการใช้หลักสูตรเสริมที่ยอมรับได้คือ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรเสริม โดยใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
โรงเรียนบ้านสงเปือย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่มีคะแนนความฉลาดทางสุขภาวะต่ ากว่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 จ านวน 30 คน ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบทดสอบก่อน 
– หลังการใช้หลักสูตร (One group pretest-posttest design) น าคะแนนจากการทดสอบมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางสุขภาวะ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ Dependent 
Samples t-test เปรียบเทียบความฉลาดทางสุขภาวะหลังเรียนกับเกณฑ์โดยใช้ One Sample t-
test เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหลักสูตรเสริมโดยเทียบกับเกณฑ์ และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การประเมินชิ้นงาน และการเขียนบันทึก
การเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)   
 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรเสริม โดยน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง 
และแก้ไขหลักสูตรเสริม เพ่ือท าให้หลักสูตรเสริม มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

5. ผลการวิจัย  
 5.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
  5.1.1 หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้น มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) 
โครงสร้างเนื้อหา 4) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ และ 6) การวัด
และประเมินผล ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยแต่ละองค์ประกอบ มีสาระส าคัญดังนี้ 
   5.1.1.1 หลักการหลักสูตรเสริม ที่ พัฒนาขึ้นในครั้ งนี้มีหลักการส าคัญ  ดังนี้  
1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความรู้สึกพ่ึงพากันทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน มีความรับผิดชอบของสมาชิกอาศัยความร่วมมือ และพ่ึงพากันใน
กลุ่มของผู้เรียน 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการก ากับตนเอง  
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มีการวางแผนในการท างานเพ่ือสร้างผลงานให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง มีการค้นหาความรู้จากประสบการณ์ของตนเอง และเพ่ือนในกลุ่ม และพ่ึงพากันในด้าน
กระบวนการท างาน เพ่ือให้งานกลุ่มสามารถบรรลุได้ตามเปูาหมาย 5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ความสามารถและทักษะในการดูแลสุขภาพตน เพ่ือสุขภาวะที่ดี และ 6) ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถดึงประสบการณ์ของตนเองออกมาใช้ในการเรียนรู้ และสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์ท่ีมีให้แก่เพ่ือน ทั้งท่ีเหมือนหรือต่างไปจากตนเอง 
   5.1.1.2 จุดมุ่งหมาย เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การเข้าถึงข้อมูลเรื่องความฉลาดทางสุขภาวะ เพ่ือสุขภาพที่ดี ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านความรู้ความเข้าใจ 2) ด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ 3) ด้านทักษะการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ 
4) ด้านทักษะการตัดสินใจ 5) ด้านทักษะการจัดการตนเอง และ 6) ด้านการรู้เท่าทันสื่อ 
   5.1.1.3 โครงสร้างเนื้อหา ประกอบดัวยหน่วยการเรียนรู้จ านวน 6 หน่วย คือ  
1) เรื่องรู้และเข้าใจเรื่องสุขภาพ (6ชั่วโมง) 2) เรื่องเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ (8ชั่วโมง) 3) เรื่องสื่อสาร
ข้อมูลสุขภาพ (6ชั่วโมง) 4) เรื่องตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ (6ชั่วโมง) 5 เรื่องจัดการตนเองเกี่ยวกับ
สุขภาพ (6ชั่วโมง) 6) เรื่องรู้เท่าทันสื่อ (4ชั่วโมง) 
   5.1.1.4 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมและทฤษฎีการเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมเป็นหลักและสอดแทรกการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองเข้าไปในขั้นของการทดลอง/
ประยุกต์แนวคิด โดยในข้ันตอนนี้จะเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย ดังนี้ 1) ด้านพุทธิพิสัย เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมผ่านขั้นตอนของการเรียนรู้คือ รู้ เข้าใจและ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการก ากับตนเองได้ 2) ด้านจิตพิสัย เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ผ่าน
กิจกรรมที่เน้นการปรับเปลี่ยนหรือเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรัก ความคิด ความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง 3) ด้านทักษะพิสัย เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ใกล้
ตัว ผ่านขั้นตอนส าคัญ 2 ขั้นตอน คือขั้นรู้ข้อเท็จจริง และขั้นลงมือกระท า 
   5.1.1.5 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสาร หนังสือ
เรียน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน  2) สื่อเทคโนโลยี  ได้แก่  ภาพนิ่ ง 
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 3) บุคคล ได้แก่ แพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
นักเรียนตัวอย่าง บุคคลตัวอย่าง 4) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พืชผักผลไม้ ห้องปฏิบัติการ 
สนามกีฬา โรงพยาบาลชุมชน อาหารประเภทต่างๆ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 5) วัสดุ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ ได้แก่ หุ่นจ าลอง แผนภูมิ แผนภาพ ภาพถ่าย โปสเตอร์ ภาพเขียน แผนที่ ตาราง สถิติ
นกหวีด นาฬิกาจับเวลา แบบวัด อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ 
   5.1.1.6 การวัดและประเมินผล ด าเนินการวัดและประเมินผลทั้งก่อนเรียน  
ระหว่างเรียนและหลังเรียน 
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 5.2 ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมท่ีพัฒนาขึ้น  
  นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง พบว่า มีความฉลาดทางสุขภาวะหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนอยู่ในระดับปฏิสัมพันธ์ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 และระดับวิจารณญาณ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 มี
การพัฒนาอยู่ในระดับข้ันที่สูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนตามหลักสูตรเสริมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตามแนวคิดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มี
ประเด็นน าสู่การอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรเสริมและคู่มือการใช้หลักสูตรเสริม  
มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้เพราะในการพัฒนาหลักสูตรเสริมได้มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
แนวคิดทฤษฎี มีการก าหนดองค์ประกอบหลักสูตรเสริม และมีหลักการ จุดหมาย การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ชัดเจน เป็นไปตามแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่นักพัฒนาหลักสูตรที่กล่าวว่าหลักสูตรเสริม 
(Enrichment Curriculum) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะมี
ระยะเวลาในการใช้หลักสูตรไม่มากนัก เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือ
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้ เรียนเฉพาะด้านและการพัฒนาหลักสูตรเสริมควรค านึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียนโดยวิเคราะห์คุณลักษณะของนักเรียนแต่ละ
โรงเรียนเป็นตัวตั้ง ซึ่งเป็นการแสดงลักษณะที่โดดเด่น เช่น ระบบการคิด การใฝุรู้ ค่านิยม และ
คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนจะได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพเหล่านี้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือบรรลุ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม (วิชัย วงษ์ใหญ่, 552) รวมถึง 
Davis อ้างถึงใน วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล กล่าวว่า หลักสูตรเสริมเป็นหลักสูตรที่ขยายทั้งความกว้าง
และความลึกมากกว่าหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรที่เพ่ิมทั้งความรู้ ทักษะและพัฒนาทักษะในการคิด 
หลักสูตรเสริมอาจมีเนื้อหานอกเหนือจากหลักสูตรปกต ิ(วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล,2544) 
 2. การทดลองใช้หลักสูตรเสริม นักเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรเสริมมีการพัฒนาความ
ฉลาดทางสุขภาวะอยู่ในระดับขั้นที่สูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหลักสูตร
เสริมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะหลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้น เป็นหลักสูตรเสริมที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน 
เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือก าหนดข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและต้องการในการพัฒนาหลักสูตรเสริม โดยศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และศึกษาความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริม จากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
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พัฒนาหลักสูตร ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริม โดยสอบถามเกี่ยวกับหลักการ 
องค์ประกอบ และกระบวนการของหลักสูตรเสริม เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
เสริม ท าให้ได้หลักสูตรเสริมที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการจ าเป็นที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมพร หลิมเจริญ (2552) ที่ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริมและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัคพงศ์ สุขมาตย์ (2553) 
ที่ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา โดยได้ศึกษาตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 4 
ขั้นตอน คือ การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร การปรับปรุงและ
แก้ไขหลักสูตร หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล แนวคิด
พ้ืนฐาน จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และ
แนวการวัดและประเมินผลและน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริม นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรเสริมในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวุฒิ  จิรสุจริตธรรม 
(2553) ที่ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผู้น าเยาวชนในโรงเรียนอาชีวะศึกษา
คาทอลิก 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  7.1.1 หลักสูตรเสริม จากการวิจัยนี้ สามารถน าไปใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาได้
ทั่วไป หรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยครูหรือผู้น าหลักสูตรไปปฏิบัติควรปรับประยุกต์ให้
เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
  7.1.2 ในการน าหลักสูตรนี้ไปใช้ โดยครูหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรได้มีการเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรกลุ่มนี้ โดยการอบรม ชี้แจง ให้มีความเข้าใจถึงแนวคิด ทฤษฎี ตามหลักการของการ
พัฒนาหลักสูตร จึงจะท าให้การน าไปปฏิบัติได้ประสิทธิผลตามต้องการ 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  7.2.1 ควรมีการน าหลักสูตรเสริม ที่พัฒนาขึ้น ไปท าการวิจัยและพัฒนาต่อกับนักเรียน
กลุ่มเปูาหมายอ่ืน ๆ ที่ต่างจากการวิจัยครั้งนี้ เช่นประยุกต์ใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น 
โดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่มเปูาหมายอย่าง
หลากหลายและเน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มเปูาหมาย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนา
หลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป  
  7.2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนา หลักสูตรเสริมที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการก ากับดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ในหัวข้ออ่ืนๆที่มีผลต่อสุขภาพของนักเรียน โดย
หลักสูตรเสริมต้องเน้นการมีส่วนร่วมและการก ากับตนเองในการเรียนรู้ของนักเรียน และเป็นเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นั้น ๆ 
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ความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย 
THE WORTHINESS OF INVESTMENT IN  
ALTERNATIVE ENERGY IN THAILAND 

 
อธิคม  อัศวตั้งเสถียร  สอาด บรรเจิดฤทธิ์  สุนันทา เลาหนันทน์ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาโครงสร้างต้นทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย 
2) ศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนประเทศไทย และ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
คุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธีทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 20 ราย จาก
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและนักวิชาการด้านพลังงานทดแทน โดยเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการอุปมาน 
วิเคราะห์และการตีความ ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ท างานในโรงงานที่
เข้าโครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพ 4 กลุ่ม จ านวน 1,320 ราย โดยได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 298ราย 
ด้วยวิธีการเปิดตารางเคร็จซีและมอร์แกน๑  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
(Multiple regression)    
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) โครงสร้างต้นทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทยทุกประเภทไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือ
พิจารณาในมิติผลตอบแทน พลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่า โดยวัดได้
จากระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 3-4 ปี   
 2) ความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนประเทศไทยนอกจากจะพิจารณาถึงการ
ลงทุนในโครงสร้างด้านต้นทุนน้อยและได้ก าไรมากแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าทางด้าน
เศรษฐกิจภาพรวม ด้านสังคมและชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม  

                                                                 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ต 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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 3) ปัจจัยด้านต้นทุนโดยรวมส่งผลต่อส่งผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนใน
ประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 อันได้แก่ ปัจจัยค่าที่ดิน ปัจจัยสิ่งปลูกสร้าง ปัจจัย
เทคโนโลยีและท่ีปรึกษา ปัจจัยค่าวัตถุดิบ และปัจจัยค่าไฟฟ้า 
  
ค าส าคัญ: ความคุ้มค่า, พลังงานทดแทน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study 1) the cost structure of 
alternative energy and the return on investment for each type of alternative energy, 
2) the worthiness of the investment in alternative energy, and 3)   the factors 
affecting the worthiness of the investment in alternative energy in Thailand. The 
mixed method, quantitative and the qualitative, was used. Twenty key informants, 
including the operators of biogas alternative energy as well as the alternative 
energy scholars were interviewed as a part of qualitative study. As for the 
qualitative one, 298 were selected  from 1,320 personnel working in the factory  
participated in biogas technology promotion projects  using Krejcie and Morgan’s 
table by means of stratified sampling and simple random sampling. The research 
tools were the in-depth interview and questionnaires. The analytic induction 
method was also utilized to analyze the qualitative data, while multiple regression 
analysis was used with the quantitative data. 
 The research findings  were as follows : 
 1. The cost structure of all types of alternative energy was not different. 
However, when considered in terms of return, the alternative energy such as biogas 
was better than the others based on the measurement of 3-4 year payback period. 
 2. The worthiness of the investment in alternative energy must take into 
consideration not only the investment of low costs of infrastructure and high 
profitability, but also the overall economic worthiness, society and community, and  
environment. 
 3. The  factors affecting the  worthiness of the investment in alternative 
energy in Thailand, including costs in land, buildings, technology/consultancy, 
materials and electrical bills, revealed a statistical  significance at 0.05 level.        
1. บทน า 
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 ปัจจุบันทุกประเทศได้ประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์พลังงานที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรง
มากขึ้น โดยมีการประเมินกันว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 ก าลังการผลิตน้ ามันจากแหล่งน้ ามันใหญ่ๆ 
จะต้องใช้หมดไปอีกเท่ากับ 25% ของก าลังการผลิตของโลกในปัจจุบัน (กระทรวงพลังงาน,2557) 
 หมายความว่าจะต้องแสวงหาแหล่งน้ ามันใหม่ ให้ได้มากเท่ากับ 4 เท่าของก าลังการผลิตของ
ประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงเวลาเดียวกันเพ่ือให้สามารถชดเชยก าลังการผลิตที่หายไปได้เท่านั้น 
ยังไม่นับความต้องการน้ ามันในอีก 20 ปี ข้างหน้าจะต้องเพ่ิมขึ้น เพราะเศรษฐกิจโลกได้มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย (กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,2557)  
 คาดการณ์กันว่าก่อนจะถึงปี ค.ศ. 2030 โลกจะเข้าสู่ภาวะที่ก าลังการผลิตน้ ามันถึงจุด
อ่ิมตัวและหากความต้องการใช้น้ ามันที่ยังคงมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เข้าสู่ยุคขาด
แคลนน้ ามันในที่สุด และเมื่อถึงเวลานั้นราคาน้ ามันจะปรับตัวสูงมากกว่าเวลานี้อย่างมาก ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของทุกคนอย่างมีนัยส าคัญไปทั่วโลก ยังมีการคาดการณ์กันว่าใน
ส่วนพลังงานที่ได้จากฟอสซิล อาจจะหมดไปจากโลกในอีก 40 ปีข้างหน้า หรือภายในปี ค.ศ. 2050 
หากประชากรโลกยังคงบริโภคน้ ามันในอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ หลายประเทศทั่วโลกจึงได้หันมา
สนใจพลังงานทดแทนเพ่ือเป็นพลังงานทางเลือก  
 ส าหรับประเทศไทยได้ให้ความส าคัญเรื่องพลังงานเป็นอย่างมากประกอบกับต้องพ่ึงพา
การน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศในปริมาณมหาศาล จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเพ่ือลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ สร้างความม่ันคงด้าน
พลังงานให้เพียงพอและสามารถรองรับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตได้ ด้วยเหตุผลนี้ทุกฝ่ายจึง
ได้พยายามเร่งที่จะศึกษาและวิจัยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนอ่ืนมาใช้เพ่ือลดผลกระทบ
ต่อการขาดแคลนน้ ามันในอนาคต ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของวิกฤติพลังงานพลังงานที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตและเล็งเห็นแนวทางส าคัญที่จะพัฒนาพลังงานทดแทนให้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่
ให้เกิดความคุ้มกับผู้ประกอบการลงทุนเรื่องพลังงานทดแทน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ความ
คุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย” 
 

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาโครงสร้างต้นทุนพลังงานทดแทนและเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน
พลังงานทดแทนแต่ละประเภท 
 2.เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 
 3.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนที่ให้ผลตอบแทน
สูงสุด 
  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560338

๔ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ตัวแปรต้น ได้แก่ ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเช่าหรือซื้อที่ดิน 
เงินเดือน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร/ระบบงาน เทคโนโลยีและค่าที่ปรึกษา และต้นทุนผันแปร 
ประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความ
คุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
 2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ท างานในบริษัท/โรงงานที่เข้าโครงการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง 
กลุ่มที่ 2 โรงงานอุตสาหกรรมปาล์ม กลุ่มที่ 3โรงงานอุตสาหกรรมเอทานอล กลุ่มที่ 4 โรงงาน
อุตสาหกรรมอ่ินๆ รวมทั้งสิ้น จ านวน1,320 คน โดยส ารวจได้จากช่วงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 
2558 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการเปิดตารางของเครซี่ และมอร์แกน ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 298 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified sampling) เสร็จแล้วจึงท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling)
และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จากผู้บริหารใน 4 กลุ่มโรงงาน กลุ่มโรงงานละ 4 คน รวม 
16 คน และจากนักวิชาการด้านพลังงานทดแทน จ านวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน 
 3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมก๊าชชีวภาพชั้นน าของประเทศไทย 
ประกอบด้วย กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปาล์ม กลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมเอทานอล กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 – ธันวาคม 2558 โดยมี
ระยะเวลาเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 – ตุลาคม 2558  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม
บุคลากรที่ท างานในบริษัท/โรงงานที่เข้าโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ  4 กลุ่มโรงงาน 
จ านวน 298 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นลักษณะมี
โครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการพลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพและนักวิชาการด้าน
พลังงานทดแทน รวม 20 คน 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลแบ่งชั้นภูมิ โดยข้อมูลที่รวบรวมจาก
แบบสอบถามมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
  1) ผู้ท าการวิจัยครั้งนี้สร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  2) ผู้ท าการวิจัยครั้งนี้ขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถาม จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างในโรงงานที่เข้าโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ 4 กลุ่มโรงงาน  
  3) ผู้ท าการวิจัยแจกแบบสอบถามและรับคืนแบบสอบถาม 
  4) ผู้ท าการวิจัยด าเนินการตรวจสอบจ านวนแบบสอบถามเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ น ามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และก าหนดใส่รหัส ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะหถ์ดถอยพหุ วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
น่าเชื่อถือ เช่น การตรวจด้านข้อมูล การตรวจสอบด้านผู้วิจัย การตรวจสอบด้านทฤษฎี หลังจากนั้น
ท าดัชนีข้อมูล โดยการจัดหมวดหมู่ส่วนข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแล้ว จะท าเป็นข้อสรุปชั่วคราว และตัด
ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป รวมถึงการสร้างบทสรุปขึ้นมาให้เชื่อมโยงกับตัวแปรการวิจัย พร้อมทั้ง
น าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีอุปนัยวิเคราะห์ความ ตีความ และสรุปความ  
 

5. ผลการวิจัย 
 เชิงคุณภาพ 
 1. โครงสร้างต้นทุนพลังงานทดแทนและผลตอบแทนพลังงานทดแทนแต่ละประเภทใน
ประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้  
  1.1 โครงสร้างต้นทุนพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์พบว่า ความ
แน่นอนของพลังงานไม่มีความสม่ าเสมอและใช้ต้นทุนด าเนินการสูง มีระยะเวลาคืนทุน 10 ปี  
  1.2 โครงสร้างต้นทุนพลังงานทดแทนประเภทพลังงานลมพบว่า ความเร็วลมของ
ประเทศไทยมีระดับน้อย-ปานกลาง แตกต่างจากความเร็วของลมในประเทศยุโรปมีความเร็ว
ค่อนข้างเสถียรภาพ ประกอบกับยังไม่มีการประยุกต์เทคโนโลยีกังหันลมของยุโรปมาใช้กับประเทศ
ไทยได้อย่างเหมาะสม จึงท าให้ความคุ้มค่ายังไม่ดีเท่าที่ควร ระยะเวลาในการคืนทุน 6 ปี 
  1.3 โครงสร้างต้นทุนพลังงานทดแทนประเภทพลังงานน้ าพบว่า การลงทุนในโครงการ
ต่างๆ มีจ านวนมาก แต่ไม่สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยค านวณอัตรา
ผลตอบแทนตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ระยะเวลาในการคืนทุน 10 ปี 
  1.4 โครงสร้างต้นทุนพลังงานทดแทนประเภทพลังงานขยะพบว่า มีข้อจ ากัดในด้าน
สถานที่และการยอมรับจากชุมชน เนื่องจากเป็นการผลิตที่ต้องใช้สถานที่ค่อนข้างมากประกอบกับ
ต้องมีวิธีการก าจัดอย่างเป็นระบบ ผลตอบแทนในการลงทุนพลังงานประเภทนี้ จึงมีข้ อจ ากัด
ค่อนข้างมาก ระยะเวลาในการคืนทุน 4 ปี 
  1.5 โครงสร้างต้นทุนพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวมวลพบว่า มีข้อจ ากัดในด้าน
แหล่งผลิต ปริมาณวัตถุดิบ และคุณภาพวัตถุดิบที่น ามาเข้าสู่กระบวนการการผลิตและเทคโนโลยี
การผลิต หากรวมผลความคุ้มค่าแล้วให้ผลตอบแทนปานกลาง และระยะเวลาในการคืนทุน 5 ปี 
  1.6 โครงสร้างต้นทุนพลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพพบว่า มีข้อจ ากัดเล็กน้อย
และให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ระยะเวลาในการคืนทุนได้เร็วกว่าพลังงานทดแทนชนิดอ่ืนๆ และมี
ระยะเวลาในการคืนทุน 3 ปี    
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 2. ความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย 
  2.1 ความคุ้มค่าจากพลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพพบว่า เกิดจากการลงทุน
ในต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรด้วยงบประมาณที่เหมาะสม แต่ได้ก าไรกลับคืนมามากกว่าที่ลงทุน
ไป และระยะเวลาในการคืนทุนรวดเร็ว นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความคุ้มค่าที่วัดได้จากการเป็น
เครื่องมือกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาคและช่วยเหลือส่งเสริม
สนับสนุนสังคมทุกระดับให้เกิดการจ้างงานและสานสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุก
ประเภท  
  2.2 โครงสร้างต้นทุนที่มีผลต่อการเลือกลงทุนพลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพ
พบว่า โครงสร้างต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรมีผลต่อการเลือกลงทุน  โดยต้นทุนทั้งหมดใช้
งบประมาณลงทุนค่อนข้างมากและใช้ระยะเวลาคืนทุนที่แตกต่างกันไป 
  2.3 นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมต่อการลงทุนพลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพ
พบว่า เป็นมาตรการที่รัฐก าหนดออกมาเพ่ือกระตุ้นให้นักลงทุนสนใจลงทุนเรื่องพลังงานทดแทนมาก
ขึ้น โดยออกมาตรการทางการเงินให้กู้ยืมในวงเงินดอกเบี้ยต่ า ขึ้นอยู่กับประเภทพลังงานทดแทน ซึ่ง
รัฐบาลได้ก าหนดวงเงินไว้ชัดเจนในการให้วงเงินสนับสนุนก่อสร้าง แต่กรณีผู้ประกอบการประเภท
พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพได้วงเงินสูงสุด 20,000,000 บาท จากน้ าเสียกลุ่มโรงงานเอทานอล 
  2.4 ปัญหาและอุปสรรคต่อการลงทุนพบว่า ปัญหาที่หนักและใหญ่ที่สุดคือความ
ชัดเจนของมาตรการการด าเนินการ เช่น การขออนุญาตด าเนินการ หรือที่เรียกว่า ใบประกอบการ
ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน (รง.4) ท าได้ยาก และปัญหาผังเมืองปัญหาความชัดเจนในด้านการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ด าเนินการ แต่ไม่มีหลักประกันในด้านแหล่งรับซื้อไฟ  
  2.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนพลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพพบว่า ต้นทุน
ด้านวัตถุดิบและต้นทุนด้านเครื่องจักรมีผลต่อการลงทุนพลังงานทดแทนมากกว่าต้นทุนประเภทอ่ืน 
เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน เช่น การจ่ายค่า
วัตถุดิบต้องเสียค่าขนส่งร่วมด้วย เป็นต้น ขณะที่ต้นทุนด้านเครื่องจักรหรือเครื่องปั่นไฟ โดยสภาพ
แล้วท างานตลอด 24 ชั่วโมง จึงท าให้เครื่องจักรท างานหนักส่งผลต่อการช ารุดและเสียค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุงแต่ละครั้งใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 
 เชิงปริมาณ 
 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการลงทุนพลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพ 
 1.1 ปัจจัยต้นทุนคงที่มีผลต่อความคุ้มในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย มีตัว
แปรพยากรณ์ คือ ค่าเช่าหรือซื้อที่ดิน เงินเดือน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและระบบงาน เทคโนโลยี
และที่ปรึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรพยากรณ์สามารถอธิบายความผัน
แปรความคุม้ค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 82.0 (R2 =0.673) ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 119.95, sig. = 0.00*) ดังนั้น ปัจจัยต้นทุนคงที่มีผลต่อความ
คุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย ได้แก่ ค่าที่ดิน (β = 0.274) สิ่งปลูกสร้าง (β = 
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0.471) เครื่องจักรและงานระบบ (β = -0.079) เทคโนโลยีและท่ีปรึกษา (β = 0.319) ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 1.2 ปัจจัยต้นทุนผันแปรที่มีผลต่อความคุ้มในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย 
มีตัวแปรพยากรณ์ คือ ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และดอกเบี้ยเงินกู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยตัวแปรพยากรณ์สามารถอธิบายความผันแปรคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนใน
ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ70.0 (R2 = 0.49) ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 70.31,    
sig. =0.00*) ดังนั้น ปัจจัยต้นทุนคงที่มีผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศ
ไทย ได้แก่ ค่าวัตถุดิบ (β = 0.044) ค่าไฟฟ้า (β = 0.044) และดอกเบี้ยเงินกู้ (β =0.033) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 1.3 ปัจจัยต้นทุนรวมที่ส่งผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุนพลังทดแทน มีตัวแปรพยากรณ์ 
5 ตัว ดังนี้ ค่าเช่าหรือซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เทคโนโลยีและที่ปรึกษา ค่าวัตถุดิบ ค่าไฟฟ้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรพยากรณ์เหล่านี้สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร
ความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทน คิดเป็นร้อยละ 84.50 (R2 = .715) ส่วนร้อยละ 15.5 เกิด
จากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 
80.22, Sig = .000*) เมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนดิบ (Unstandardized Coefficients) ค่าที่ดิน สิ่ง
ปลูกสร้าง เทคโนโลยีและที่ปรึกษา ค่าวัตถุดิบ ค่าไฟฟ้า เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อความคุ้มค่าใน
การลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย เพ่ิมขึ้น 0.177 0.370 0.197 0.112 และ 0.140 หน่วย
ตามล าดับ โดยต้นทุนที่ส่งผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทยที่ส่งผลมาก
ที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ต้นทุนสิ่งปลูกสร้าง (β = .406) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ต้นทุนค่าเช่าหรือซื้อที่ดิน (β = .203) ต้นทุนเทคโนโลยีและที่ปรึกษา (β = 
.195) ต้นทุนค่าไฟฟ้า (β = .165) และต้นทุนค่าวัตถุดิบ (β = .139) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถเขียนสมการความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทยในรูป
ของคะแนนมาตราฐาน (Standardized Coefficients) ได้ดังต่อไปนี้ ความคุ้มค่าในการลงทุน = 
0.203 ค่าที่ดิน +0.406 ต้นทุนสิ่งปลูกสร้าง +0.195 เทคโนโลยีและที่ปรึกษา +0.139 ค่าวัตถุดิบ 
+0.165 
 

6. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย มีประเด็นที่
น่าสนใจ สามารถน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 
 โครงสร้างต้นทุนพลังงานทดแทนแต่ละประเภทพบว่า โครงสร้างต้นทุนพลังงานทดแทน
ประเภทก๊าซชีวภาพ หรือไบโอแก๊ซ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากที่สุดสามารถคืนทุนได้เร็วสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับพลังงานทดแทนชนิดอ่ืนๆ โดยใช้หลักในการค านวณตามสูตรของกระทรวงพลังงาน 
อีกทั้งยังมีข้อมูลสนับสนุนจากบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งยืนยันว่า การลงทุนพลังงานทดแทนประเภท
ก๊าซชีวภาพให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากกว่าเมื่อน าเอาโครงสร้างต้นทุนมาพิจารณา 
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 ทั้งนี้ผลการวิจัยจากข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารการค านวณและข้อมูลปฐมภูมิผู้ให้สัมภาษณ์
ทั้งหมดต่างวิเคราะห์ในหลักการเดียวกัน โดยเทียบเคียงตั้งแต่การค านวณจากระยะเวลาการผลิต
กระแสไฟฟ้าต่อวัน เทียบระยะเวลาเป็นปี ร้อยละการท างานของเครื่องจักร พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
ภายใน 1 ปี ราคาขาย เงินลงทุนเครื่องจักรทั้งระบบและค่าบริหารบ ารุงรักษา ซึ่งหลักการทั้งหมดนี้ 
หากเปรียบเทียบกับพลังงานทดแทนประเภทอ่ืนถือได้ว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่สิ่งที่
แตกต่างและใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดีที่สุดคือเหตุผลด้านระยะเวลาการคืนทุน จะเห็นได้ว่า
ระยะเวลาการคืนทุนพลังงานทดแทนประเภทอ่ืนนั้น อย่างน้อยใช้เวลามากกว่า6 ปีขึ้นไป แต่ส าหรับ
พลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี ซึ่งถือว่าใช้ระยะเวลาสั้น แต่
ได้ก าไรและผลตอบแทนคุ้มค่าสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติยา กฤติยรังสี  (2554) ศึกษาเรื่องการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ผลการวิจัยพบว่าระยะเวลาการได้รับผล
ตอบกลับคืนมามีความรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ถ้าจะได้ผลตอบแทนดียิ่งขึ้นต้องพัฒนาเทคนิคการผลิตก๊าซ
ชีวภาพให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย วรรคาวิสันต์ (2553) ศึกษาเรื่องการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ผลการวิจัยพบว่ามีความ
เหมาะสมแก่การลงทุนและได้ผลตอบแทนค่อนข้างรวดเร็วแม้ว่าจะใช้งบประมาณลงทุนค่อนข้างสูง 
นอกจากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่าเกิดจากการลงทุนที่เหมาะสมและได้ก าไรเกินกว่าที่
ลงทุนไป รวมถึงระยะเวลาในการคืนทุนรวดเร็วแล้ว แต่ความคุ้มค่ายังได้ถูกขยายออกไปอีกจาก 
“ความคุ้มค่าที่ตีค่าเป็นเงิน” เป็นความคุ้มค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารในยุคใหม่ไม่ได้มองเห็นแต่เพียงต้นทุน
และก าไรอย่างเดียว หากแต่มีเรื่องของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้า
ประกอบด้วย จะเห็นได้ว่าบริษัท/โรงงานหลายแห่งเริ่มหันมารณรงค์และออกมาชูประเด็นเรื่องของ
การอยู่ร่วมกันกับชุมชน การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชนอันเป็นพ้ืนฐานรองรับกับเศรษฐกิจระดับประเทศ ทั้งนี้หากไม่ท าเช่นนี้บริษัท/โรงงานก็ไม่
สามารถจะประกอบการได้ เพราะไม่มีแรงสนับสนุนจากพลังทางสังคม เพราะฉะนั้น ความคุ้มค่าใน
ความหมายที่เป็นไปในเชิงประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง จึงมองทีอ่งค์ประกอบโดยรวมในลักษณะ
ของความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะที่เป็นตัวแสดงหนึ่งในการผลิตสินค้าเข้าสู่ระบบตลาดเพ่ือบริการ
ประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของพระชาตรี อุปสโม (สุขสบาย) (2557 ซึ่งได้วิจัยเรื่อง
กระบวนการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ : กรณีศึกษาวัดอโศการาม อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของค์
กรธุรกิจเริ่มจากการวางแผนด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจและประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึง
การร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจกัน
ทั้งสองฝ่ายสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรวดี กาญจนวิโรจน์ (2553) ศึกษาเรื่องการสร้างกลยุทธ์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์ระดับองค์กรคือการสร้างผลก าไรควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
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๙ 
 
สอดคล้องกับงานวิจัยของบนนรา ชวนอาจ (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ผลการวิจัย
พบว่า ความคุ้มค่าของการลงทุน นอกจากจะมีเรื่องก าไรและผลตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ยังมี
เรื่องของความคุ้มค่าที่เกิดจากความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันมาจากวิสัยทัศน์และ
นโยบายของผู้บริหารในองค์กรที่ให้ความส าคัญต่อการแปลงความคุ้มค่าในเชิงก าไรให้กลายเป็น
ความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกันกับสังคม 
 ผลการวิจัยปัจจัยต้นทุนโดยรวมที่ส่งผลต่อความคุ้มค่าการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศ
ไทย พบว่า มีปัจจัย 5 ตัว ได้แก่ ได้แก่ ค่าเช่าหรือซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เทคโนโลยีและที่ปรึกษา ค่า
วัตถุดิบ ค่าไฟฟ้า ส่งผลต่อความคุ้มค่าการลงทุนพลังงานทดแทนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการตัดสินใจลงทุนในพลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพต้องมีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างเป็นประการแรกก่อน เนื่องจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคาแพงไปตามความเจริญของ
บ้านเมือง และการซื้อที่ดินและการสร้างปลูกสร้างต้องหาท าเลที่ตั้งให้เหมาะสม ส่วนใหญ่มักจะมีที่
ตั้งอยู่บริเวณรอบเมืองอยู่ใกล้กับชุมชน นอกจากนี้การลงทุนซื้อที่ดินบางครั้งอยู่ในรูปของการเช่า 
เพราะผู้ประกอบการยังไม่พร้อมต้องเช่าเพ่ือด าเนินธุรกิจ เมื่อซื้อหรือเช่าที่ดินแล้วต้องมีการปลูก
สร้างอาคารหรือโรงเก็บและพักน้ าเสีย ระหว่างนั้นก่อนจะลงมือก่อสร้างจ าเป็นต้องอาศัยที่ปรึกษาที่
มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง เนื่องจากการลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
ประเภทก๊าซชีวภาพนั้น บริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารสถานที่โดยทั่วไปท าไม่ได้เพราะไม่มีความ
ช านาญ อีกทั้งการก่อสร้างโรงงานผลิตต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ฉะนั้น จึงมีค่าจ้างที่ปรึกษาและ
ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยี ขณะที่ค่าวัตถุดิบเป็นปัจจัยส าคัญเช่นกัน เนื่องจากวัตถุดิบ คือ สิ่งที่
ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต กรณีนี้คือ น้ าเสียจากกระบวนการผลิตอ่ืนๆ และน าน้ าเสียมาผลิตเป็น
ก๊าซชีวภาพเพ่ือน าไปผลิตกระแสไฟฟ้า จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทั้ง 5 ตัวนั้น มีผลในการตัดสินใจลงทุน
ของผู้ประกอบการ  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอด้านนโยบาย 
  1.1 นโยบายของรัฐบาลไม่มีความต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลที่เข้ามา
บริหารประเทศอยู่บ่อยครั้ง ท าให้นโยบายไม่ได้รับการสานต่อและส่งผลให้ขาดช่วงในการพัฒนา 
เพราะฉะนั้น นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลควรจะได้รับการด าเนินการและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาบริหารประเทศ แต่
สาระส าคัญและเป้าหมายของนโยบายไม่ควรเปลี่ยนแปลง  
  1.2 มาตรการที่รัฐก าหนดออกมาตั้งแต่แรก ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างมาก เช่น 
การขอใบอนุญาตการจัดตั้งโรงงาน การรับซื้อกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งหมดด าเนินการได้ค่อนข้าง
ยาก รัฐบาลควรจะก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกันระหว่างนโยบายภาพกว้างและก าหนดมาตรการ
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ที่มีผลบังคับใช้เฉพาะ โดยให้อยู่ภายในกรอบของนโยบายภาพกว้าง เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้มี
โอกาสในการด าเนินการได้อย่างสะดวก  
  1.3 นโยบายส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทดแทนประเภท
ก๊าซชีวภาพในเบื้องต้นได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรายใหม่ค่อนข้างมาก แต่พอระยะหลัง
ความสนใจของผู้ประกอบการเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากการไร้หลักประกันในการรับ
ซื้อกระแสไฟฟ้ารวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของสายส่งกระแสไฟฟ้าที่ต่อเข้าไปยังโรงงาน และเมื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้จ านวนมาก แต่ขาดการรับซื้อจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ
เกิดภาวะขาดทุน ระยะเวลาในการคืนทุนต้องยืดออกไปอีกจากเดิม 3 ปี ค านวณตามสูตรของ
กระทรวงพลังงาน อาจจะต้องยืดระยะเวลาคืนทุนออกมากกว่า 3 ปี ท าให้สูญเสียโอกาสในการการ
ลงทุนและการพัฒนาพลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืนและถูกจุด รัฐบาลควรจะก าหนดนโยบายการรับซื้อกระแสไฟฟ้าหรือหาช่องทางการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการ    
 2. ข้อเสนอการน าไปปฏิบัติ 
  2.1 ปัญหาที่ได้รับทราบส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวกับต้นทุนคงที่บางตัว ได้แก่ วัตถุดิบและ
เครื่องจักร เป็นต้น ส่วนต้นทุนผันแปรบางตัว ได้แก่ ค่าขนส่ง เป็นต้น ต้นทุนทั้ง 2 ประการนั้น บาง
บริษัท/โรงงานก าลังเผชิญกับปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเอกชนโดยเฉพาะ 
ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้ ควรหาแนวทางจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง อาจจะขยาย
เพ่ิมเติมแหล่งวัตถุดิบเป็นของตนเอง เช่น ผลิตผลทางการเกษตรและแหล่งน้ าเสียเป็นของตนเอง เป็น
ต้น  
  2.2 การต่อรองทางธุรกิจ บริษัท/โรงงานที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทก๊าซ
ชีวภาพ ควรรวมตัวกันต่อรองหรือก่อตั้งเป็นสมาคมการค้าพร้อมทั้งการจัดท าข้อเสนอที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอันเป็นการ
ลดภาระของรัฐบาลรวมถึงเป็นการสร้างพลังเอกชนให้เข้มแข็ง  
  2.3 ปัญหาส าคัญของบริษัท/โรงงานที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทก๊าซ
ชีวภาพ คือ ปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถูกน าเสนอโดยสื่อมวลชนอันกระทบกับภาพลักษณ์
ขององค์กร ดังนั้น ควรจะสร้างความเป็นบรรษัทภิบาล ค านึงผลประโยชน์ของชุมชนมากขึ้นกว่าเดิม  
 3. ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1 ควรมีการท าวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารธุรกิจพลังงานทดแทนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย 
  3.2 ควรมีการท าวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน 
  3.3 ควรมีการท าวิจัยเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้พลังงานทดแทนเพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียน 
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การจัดการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีสถาบัน
การเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดชัยภูม ิ

ADMINISTRATION TO STRENGTHENS TO HELP COMMUNITY ON THE 
SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY : LEARNING INTITUTE FOR EVERYONE 

CHAIYAPHOM PROVINCE. 
 

อภิชิต  ดวงธิสาร* อนันต์  เกตุวงศ์** 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัด

ชัยภูมิ และของชุมชนบ้านนาเกาะ หมู่ 7 ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ต่อการ
จัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา
อุปสรรคต่อการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ศึกษาแนวทาง
การจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qulaitative Research) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key person) จ านวน 20 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น วิเคราะห์สังเคราะห์
เอกสาร   สัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview)  การสนทนากลุ่ม (focus group discussion)  
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-observation)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อมูลแบบ
อุปนัย (analytic induction) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) บริบทของชุมชนและการก่อก าเนิดชุมชนเข้มแข็งบ้านนาเกาะ เกิดจากการเข้ามาจัดการ

กระบวนการเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับชุมชน โดยมีผู้น าชุมชน
และสมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความตื่นตัวและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม   

2) ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือการขาดการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจวัฒนธรรม 
การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน การบูรณาการระหว่าง
กองทุน การสร้างจิตส านึกตระหนักรู้ จิตสาธารณะและจิตอาสา การสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน 
การสร้างภาวะผู้น า การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ การขาดผู้สืบทอดผู้ท าพิธีกรรมต่าง ๆ  
การขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาและหวงแหน การใช้ทรัพยาการอย่างฟุ่มเฟือยไม่เป็นธรรม  

                                                        
* หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
** หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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การละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีดั้งเดิม การหลงลืมชุมชนชนบท การขาดแหล่งเรียนรู้
ทางด้านภูมิปัญญา การขาดความตะหนักรู้อย่างแท้จริงต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพัฒนา
กระแสหลัก ขาดการปรับใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสม  
 3) แนวทางการจัดการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือปรับ
แนวคิดของภาครัฐจากผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุน และเสริมสร้างแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง
และมีความสุขอย่างยั่งยืน  ให้ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ชุมชนตะหนักรู้ให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยเลือกรับในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างชาญฉลาด และ
ปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และปรับใช้แนวทางการพัฒนากระแสทางเลือกโดยน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน 
 

ค าส าคัญ: การจัดการ/ความเข้มแข็งของชนชน,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,สถาบันการเรียนรู้เพ่ือ
ปวงชนจังหวัดชัยภูม ิ
 

ABSTRACT 
  The purposes of the research are 1. To study the normal of Chaiyaphum 
Learning Institute For Everyone (LIFE) and that of the community of Ban Nakoh, 
Moo 7,Thungnalao Sub-district, Konsarn, Chaiyaphum concerning with strengthening 
community using the sufficiency economy philosophy 2. To study its problems 3. 
To study how to strengthen the community. This is the qualitative research based 
on written documents, interview, group discussion and observation. The result 
revealed that 1. The community strengthening of Ban Nakoh depended on learning 
process managed by the community and the LIFE of Chaiyaphum, learnt by the 
leader and the members to achieve the cooperative development. 2. Its problems 
were the lack of support and promotion local and cultural economy, new 
innovation, inside and outside community network, intergrated fund, public service 
mindsetting, local employment, leadership building, local rite carrier, budget 
integrating management, awareness of using natural resources, folk wisdom 
resources, knowledge of sufficiency economy philosophy as well as ignorance the 
country community and folk wisdom. 3. The processes to achieve on community 
strength and stability were changing the government section to a supporter, 
promoting new public service mindsetting, cooperating both in and out community, 
acknowledging and building awareness of the change, choosing wisely and using the 
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sufficiency economy philosophy properly according to the normal of the 
community. 
 

Keywords: management, community strength, philosophy of sufficiency economy/ 
    Chaiyaphum Learning Institute For Everyone (LIFE) 
 
1. บทน า 
  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะกระแสของโลกาภิ
วัตน์ และการแข่งขันในระบบทุนนิยม ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากรอบด้าน 
ภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากประเทศไทยได้มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จนถึงปัจจุบัน  จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 พบว่าในปี 2556 
ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 19,181 และ 15,092 
บาท ตามล าดับ มีหนี้สินเฉลี่ย 149,307 บาท ซึ่งคิดเป็น 7.8 เท่าของรายได้ นอกจากนั้นอัตราการ
ย้ายถิ่นของประชากรจากการส ารวจมีทั้งสิ้น 1.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของประชากรทั้ง
ประเทศ โดยจ านวนผู้ย้ายถิ่นกระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือ 6.8 แสนคน (ร้อย
ละ 46.3) และอยู่ในกรุงเทพมหานครน้อยที่สุดคือ 7.2 หมื่นคน (ร้อยละ 4.9) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า 
“เศรษฐกิจ สังคมมีปัญหาการพัฒนาไม่ยั่งยืน” เป็นภาพสะท้อนความจริงให้เห็นถึงการพัฒนาตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ของตะวันตก ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ขาดความสมดุลอย่าง ประเทศไทยประสบ
ความส าเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก  กล่าวคือ จากการ
ที่สังคมไทยปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่การท าให้ทันสมัยภายใต้แนวทางทุนนิยม
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแบบเสรีอย่างแนบแน่น  (พลเดช  ปิ่นประทีป ,2542) การเน้น
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักก่อให้เกิดภาวะหนี้สินต่างประเทศตลอดจนต้องพ่ึงพาตลาดต่างประเทศ
เป็น กลายเป็นสังคมการบริโภค มุ่งความเจริญเติมโตทางด้านวัตถุเป็นหลักการพัฒนาทางเลือกจึง
เริ่มก่อตัวขึ้นเพ่ือรองรับผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก โดยเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2545 จนเกิดเป็นนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งแนวคิดการพัฒนาที่เป็นทางเลือกและทางรอดใหม่
ของสังคมไทยก็คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งภาครัฐได้น้อมน าแนวคิดการพัฒนาจาก
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปก าหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ
เพ่ือหลุดพ้นจากห้วงของภาวะวิกฤติ (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. และคนอ่ืน ๆ,2546)   
 การที่จะน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและ
ยั่งยืนได้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามีบทบาทในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทุกมิติ (เสรี  พงศ์พิศ, 2552) 
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  สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีการจัด
การศึกษาทางเลือกเพ่ือชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการ และมีอีก 3 องค์กรมาร่วมงานคือ บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องถิ่น เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตรงตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 มีส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และองค์กรประชาสังคม ได้
ร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยมีคณะกรรมการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมบริหาร และเชื่อมั่นว่าจะ
ตอบสนองปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่นได้จริง สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 ซึ่งสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ  ได้เข้ามาให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  โดยมีผู้น าชุมชนและสมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้อย่างมีส่วน
ร่วม   
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต้องการศึกษาบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
จังหวัดชัยภูมิ และของชุมชนบ้านนาเกาะ หมู่ 7 ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ต่อการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนศึกษาแนวทางการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่ศึกษาชุมชนบ้านนาเกาะ 
หมู่ 7 ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน และท าให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ และของชุมชนบ้าน
นาเกาะ หมู่ 7 ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ต่อการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจุบัน 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดชัยภูมิ 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดชัยภูมิ 
 
3. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดในการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ โดยมองในบริบทความเป็นอยู่
ในปัจจุบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
น ามาประมวลเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้  
 1. แนวคิดการจัดการภาครัฐ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ 
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2542). ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2527). สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2546). สร้อย
ตระกูล อรรถมานะ (2543). อัมพร ธ ารงลักษณ์ (2553). เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2553). และคนอ่ืน 
ๆ ได้ประเด็นสาระส าคัญท่ีน าไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการจัดการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ Hulme, D. and Turner, M. (1990). พัชรินทร์ สิรสุนทร (2552). เสรี พงศ์พิศ 
(2553). และคนอ่ืน ๆ ได้ประเด็นสาระส าคัญที่น าไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวคิด ปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการจัดการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ อ าพล เสนาณรงค์ (2541). อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549). สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม 
(2544). และคนอ่ืน ๆ ได้ประเด็นสาระส าคัญที่น าไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความหมาย แนวคิด 
ทฤษฎี และแนวทางในการจัดการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ 
ประเวศ วะสี (2541). อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540). สีลาภรณ์ นาครทรรพ 
(2541). สมพันธ์ เตชะอธิก (2541). โกวิทย์ พวงงาม (2553). ประเวศ วะสี (2542). สัญญา สัญญา
วิวัฒน์ (2541). และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระส าคัญท่ีน าไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวคิด ปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการจัดการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. แนวคิดการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2541). ธีรยุทธ บุญมี (2540). ประเวศ วะสี (2536). 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2546). และคนอ่ืน ๆ ได้ประเด็นสาระส าคัญที่น าไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แนวคิด ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการจัดการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

6. แนวคิดการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบันการเรียนรู้
เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ อุทัย ดุลยเกษม 
และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540). ประเวศ วะสี (2542). สุมาลี สังข์ศรี (2540). ณรงค์ เพชร
ประเสริฐ (2550). เสรี พงศ์พิศ (2552). และคนอ่ืน ๆ ได้ประเด็นสาระส าคัญที่น าไปใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ แนวคิด ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการจัดการเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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 7. แนวคิดชุมชนมีความสุข ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ชุม
สุข สุขหิ้น (2553). ปราณี ทินกร (2551). ณรงค์ เพชรประเสริฐ และกนกพร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 
(2553). รศรินทร์ เกรย์ และคณะ (2549). และคนอื่น ๆ ได้ประเด็นสาระส าคัญท่ีน าไปใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ แนวคิด ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการจัดการเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษา “เชิงคุณภาพแบบก าหนดพ้ืนที่
การศึกษา” เป็นวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเลือกศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัด
ชัยภูมิ ในการสร้างความเข้มแข็งชุมชนพ้ืนที่บ้านนาเกาะ หมู่ 7 ต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 1. แหล่งข้อมูลด้านพื้นฐานส าหรับการวิจัย การวิจัยครั้งนี้คัดเลือกชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่การ
จัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ชุมชนบ้านนาเกาะ โดยพิจารณาจากชุมชนที่มีผู้น าชุมชนจ านวนมากที่เป็น
นักศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ มีความพร้อมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้
เกิดกับชุมชนและเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของรูปแบบการมีส่วนร่วม ของหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภายนอกชุมชนอ่ืน  
 2. แหล่งข้อมูลด้านบุคคล ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ
เจาะจง จ านวน 48 คน แบ่งออกเป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
    2.1  การสัมภาษณ์เชิ งลึก  จ านวน 20 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มที่  1 
ประกอบด้วย 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ระดับ
คณะกรรมการ  ระดับอ าเภอ ระดับนักวิชาการ ระดับอาจารย์ ระดับปราชญ์ชาวบ้าน ระดับ
นักศึกษาในพ้ืนที่  จ านวน 13 คน  กลุ่มที่ 2  กลุ่มตัวแทนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถาบันการ
เรียนรู้เพ่ือปวงชน  และพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกาะ จ านวน 2 คน กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้าน
ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 คน กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษารายกรณีในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างความสุขให้ประชาชนในพ้ืนที่
เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกาะ จ านวน 3 คน  
  2.2 การสนทนากลุ่ม  จ านวน 28 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรก ผู้วิจัยได้คัดเลือก
ผู้เข้าร่วมการสนทนาจ านวน 20 คน ประกอบด้วย ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ระดับ
คณะกรรมการ  ระดับอ าเภอ ระดับนักวิชาการ ระดับอาจารย์ ระดับปราชญ์ชาวบ้าน ระดับ
นักศึกษา กลุ่มที่สอง ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมในการสนทนาจ านวน 8 คน ประกอบด้วยปราชญ์
ชาวบ้าน นักศึกษา ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน ตัวแทนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน  ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
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ชุมชน ตัวแทนจากผู้ให้ข้อมูลด้านความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน ตัวแทนจากผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการต่าง ๆ ในการสร้างความสุขให้กับประชาชน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน โดยใช้
แนวทางในการสนทนากลุ่มที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
การวิเคราะห์โดยการสร้างข้อมูลแบบอุปนัย (analytic induction) 
 

5. ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาพบว่า บริบทของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ และของ
ชุมชนบ้านนาเกาะ ต่อการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน กลุ่มท า
การเกษตร จัดตั้งกองทุนโดยภาครัฐให้การสนับสนุน 2) ด้านสังคม ชุมชนมีการน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ ตื่นตัวและมีความต้องการที่จะรับการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความรักสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีส่วนร่วม มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 3) ด้านองค์กร ชุมชนมี
การตืน่ตัวและยอมรับหน่วยงานที่มาให้ความรู้ มีความร่วมมือ ไม่มีความขัดแย้ง พร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือในการค้นหาปัญหาและศักยภาพและแก้ปัญหาของชุมชน มีกระบวนการมีส่วนร่วม มีแผน
ชุมชน มีเครือข่ายความร่วมมือ 4) ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ชุมชนมีจิตส านึกในการหวงแหนดูแล
รักษา สร้างเอกลักษณ์ประจ าชุมชน 5) ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีจิตส านึกในการดูแลหวงแหนและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 6) ด้านทุน ชุมชนมีการจัดตั้งกองทุนและกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือชุมชน 7) 
ด้านสภาพความเป็นอยู่ ชุมชนก าลังปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวการพัฒนากระแสหลัก และ
ประยุกตใ์ช้แนวคิดการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ เกิดจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดี 
ภาวะการตกงาน การย้ายถิ่นไปท างาน การจัดการและพัฒนาวิสาหกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ การ
สร้างเครือข่าย การบูรณาการระหว่างกองทุน 2) ด้านสังคม ชุมชนมีปัญหาด้านการให้ความรู้ การมี
ส่วนร่วม การสร้างจิตส านึกตระหนักรู้ จิตสาธารณะและจิตอาสา การย้ายถิ่นชั่วคราวไปท างาน 
ขนาดครอบครัวเล็กลง การทิ้งลูกหลายให้ผู้สูงอายุดูแล การไม่ยอมท างานในท้องถิ่นตน 3) ด้าน
องค์กร ชุมชนมีปัญหาด้านการสร้างกระบวนการให้ความรู้และการมีส่วนร่วม การค้นหาศักยภาพ
และปัญหาชุมชน การสร้างภาวะผู้น า การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ การสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอก 4) ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ชุมชนมีปัญหาด้านการขาดผู้สืบทอดผู้ท า
พิธีกรรมต่าง ๆ  ขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาและหวงแหน  5) ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีปัญหา
ด้านขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาและหวงแหน การใช้ทรัพยาการอย่างฟุ่มเฟือยไม่เป็นธรรม การ
ละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีดั่งเดิม หลงลืมชุมชนชนบท 6) ด้านทุน ชุมชนมีปัญหาด้าน
ขาดการบริหารจัดการทุนอย่างมีระบบแบบบูรณาการ ขาดแห่ลงเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญา 7) ด้าน
สภาพความเป็นอยู่ ชุมชนมีปัญหาด้านความตะหนักรู้อย่างแท้จริงในด้านการเปลี่ยนแปลงต่อการ
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พัฒนาตามกระแสหลัก การปรับใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วม จิตร
สาธารณะและจิตอาสา  
 3. แนวทางการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ ต้องบริหารการจัดการและพัฒนาวิสาหกิจ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ การสร้างเครือข่าย การบูรณาการระหว่างกองทุนในชุมชน การให้ความรู้แก่ชุมชนใน
การท าแผน 4 แผน คือแผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน และแผนสุขภาพ 2) ด้านสังคม ต้องให้
ความรู้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างจิตส านึกตระหนักรู้ จิตสาธารณะและจิตอาสา รู้จักการ
ออมและการท าแผน 4 แผน สร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน  3) ด้านองค์กร ต้องสร้างกระบวนการ
ให้ความรู้และการมีส่วนร่วม สร้างประชาคมชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ สร้างเครือข่าย จัดท าแผน
แม่บทชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน การค้นหาศักยภาพและปัญหาชุมชน การสร้างภาวะผู้น า การ
บริหารงบประมาณแบบบูรณาการ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายใน
และภายนอก ปรับแนวคิดของภาครัฐจากผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุน 4) ด้านวัฒนธรรมและศาสนา 
ต้องสร้างผู้สืบทอดผู้ท าพิธีกรรมต่าง ๆ สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาและหวงแหน ค้นหาศักยภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 5) ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องสร้างจิตส านึกในการดูแล
รักษาและหวงแหน บริหารจัดการในการใช้ทรัพยาการอย่างไม่ฟุ่มเฟือยและเป็นธรรม ต้องไม่ละทิ้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีดั้งเดิม ไม่หลงลืมชุมชนชนบท 6) ด้านทุน ต้องบริหารจัดการทุน
อย่างมีระบบแบบบูรณาการ สร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญา ภาครัฐต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้
สั่งการเป็นเพียงผู้สนับสนุนทั้งการให้ความรู้และทุน 7) ด้านสภาพความเป็นอยู่ ต้องให้ความรู้และ
ปลูกจิตส านึกให้ชุมชนตะหนักรู้อย่างแท้จริงในด้านการเปลียนแปลงต่อการพัฒนาตามกระแสหลัก 
การปรับใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วม จิตรสาธารณะและจิตอาสา 
ช่วยกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   

6. สรุป 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้าน ดังที่ได้สรุปตามประเด็นกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์
ของการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักการและแนวคิดรวมทั้งผลการวิจัย โดยมีบทสรุป ดังนี้  
1. บริบทของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ และของชุมชนบ้านนาเกาะ ต่อการจัดการ
เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจุบัน ดังนี้ คือ การก าเนิดชุมชนเกิด
จากการเข้ามาจัดการะบวนการเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีผู้น า
ชุมชนและสมาชิกของชุมชนเป็นผู้เรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความตื่นตัวและพร้ อมที่จะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน การให้ความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วม และมีจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
โรเบิร์ต บี เดนฮาร์ท และ เจเน็ต วินเซ็นท์ เดนฮาร์ท (2007) ซึ่งได้เสนอแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ ประกอบด้วยหลัก 7 ประการ คือ 1) ให้บริการพลเมืองไม่ใช่ลูกค้า 2) แสวงหา
ผลประโยชน์สาธารณะ 3) เห็นคุณค่าของความเป็นผลเมืองและการบริการสาธารณะเหมือนการ
เป็นผู้ประกอบการ 4) คิดเชิงกลยุทธ์และท าอย่างเป็นประชาธิปไตย 5)  ตระหนักถึงความ
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ยากล าบากในการสร้างความสามารถรับผิดชอบ 6) เป็นผู้น าในการให้บริการโดยยึดคุณค่าทางสังคม
มากกว่าจะเป็นผู้ก ากับหรือควบคุมทิศทางของสังคม 7) เห็นคุณค่าของประชาชนโดยการสร้าง
โอกาสและเปิดประตูสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในกลุ่มประชาชน
พลเมืองเพ่ือให้เกิดชุมชน  
  2. ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือการขาดสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจวัฒนธรรม 
การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน การบูรณาการระหว่าง
กองทุน การสร้างจิตส านึกตระหนักรู้ จิตสาธารณะและจิตอาสา การสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่น 
การค้นหาศักยภาพและปัญหาที่แท้จริงชุมชน การสร้างภาวะผู้น า การบริหารงบประมาณแบบ
บูรณาการ ขาดผู้สืบทอดผู้ท าพิธีกรรมต่าง ๆขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาและหวงแหน การใช้
ทรัพยาการอย่างฟุ่มเฟือยไม่เป็นธรรม การละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีดั้งเดิม หลงลื ม
ชุมชนชนบท ขาดแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญา ขาดความตะหนักรู้อย่างแท้จริงในด้านการเปลียน
แปลงต่อการพัฒนาตามกระแสหลัก การปรับใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Pieterse (1988) ที่ชี้ว่าจุดเน้นที่ส าคัญที่ท าให้การพัฒนากระแสหลักแตกต่างจากการ
พัฒนาทางเลือก คือ ขณะที่การพัฒนากระแสหลักเน้นการจัดระเบียบโลกระดับมหภาคและมุ่งเน้น
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาทางเลือกเป็นการพัฒนาจากข้างล่าง ให้ความส าคัญกับผู้ท า
การหรือศักยภาพมนุษย์ ในการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา 
 3. แนวทางการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือปรับ
แนวคิดของภาครัฐจากผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุน และเสริมสร้างแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
การบูรณาการระหว่างงบประมาณภาครัฐในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริหารกองทุนในชุมชน
ให้คล่องตัวแบบบูรณาการ การให้ความรู้แก่ชุมชนในการท าแผน 4 แผน คือแผนชีวิต แผนอาชีพ 
แผนการเงิน และแผนสุขภาพ  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างจิตส านึกตระหนักรู้ จิตสาธารณะ
และจิตอาสา รู้จักการออม สร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน สร้างประชาคมชุมชน สร้างเครือข่าย 
จัดท าแผนแม่บทชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน การค้นหาศักยภาพและปัญหาชุมชน การสร้าง
ภาวะผู้น า การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนทั้งภายในและภายนอก สร้างผู้สืบทอดผู้ท าพิธีกรรมต่าง ๆ สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาและ
หวงแหน ค้นหาศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ บริหารจัดการในการใช้
ทรัพยาการอย่างไม่ฟุ่มเฟือยและเป็นธรรม ต้องไม่ละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีดั้งเดิม ไม่
หลงลืมชุมชนชนบท บริหารจัดการทุนอย่างมีระบบแบบบูรณาการ สร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิ
ปัญญา ให้ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ชุมชนตะหนักรู้อย่างแท้จริงในด้านการเปลี่ยนแปลงต่อการ
พัฒนาตามกระแสหลัก การปรับใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วม จิตร
สาธารณะและจิตอาสา ช่วยกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม องค์การ วัฒนธรรมและศาสนา สิ่งแวดล้อม ทุน และสภาพความเป็นอยู่ สอดคล้อง
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กับแนวคิดของนภาภรณ์  หะวานนท์ (2550) ที่ได้เสนอมิติความเข้มแข็งของชุมชนเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
1) มิติทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ศักยภาพของชุมชนในการจัดการระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้สมาชิกใน
ชุมชนสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับระบบการผลิตเพ่ือการค้า คือ มีกลไกในการระดมเงินทุนของ
ชุมชนเพ่ือเป็นสินเชื่อให้แก่สมาชิกในชุมชน มีการจัดระบบการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตใน
เรื่องการใช้เครื่องมือ หรือเครื่องทุ่นแรงในการผลิต ความสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า การ
เพ่ิมแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลาย 2) มิติด้านสังคม ได้แก่ ความสามารถของชุมชนในการที่จะ
จัดระเบียบทางสังคมของชุมชนให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมชุมชน ไม่ว่าปัญหา
นั้นจะเกิดจากสมาชิกในชุมชนหรือเกิดจากบุคคลภายนอกชุมชน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงเกาะ
เกี่ยวที่คนในชุมชนมีต่อกัน และสะท้อนให้เห็นศักยภาพชุมชนในการสร้างให้สังคมชุมชนด ารงตนได้
อย่างมั่นคง มีสันติสุข มีความสามัคคี อันเป็นรากฐานของความเข้มแข็งของชุมชน 3) มิติด้าน
วัฒนธรรม  ได้แก่ ความสามาถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา มีการแลกเปลี่ยนความรู้
กันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง มีการสืบสานภูมิปัญญาความรู้ชุมชน มีความเชื่อมั่นในศักยภาพภูมิ
ปัญญาและความภูมิใจในชุมชน ชุมชนมีความสามารถในการปรับตัว จนสามารถสร้างความเข้มแข็ง
ขึ้นมาได้ในลักษณะต่าง ๆ กัน 4) มิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสามารถของชุมชน
ในการจัดระบบดูแลและแบ่งสรรทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมแก่สมาชิกใน
ชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถสร้างระบบการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนได้ และ
สอดคลองกับแนวคิดของชัยอนันต์  สมุทวณิช (2541) ที่มองการพัฒนาทุกด้านล้วนแล้วแต่มี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่อง ดังนี้ 1) มิติการพัฒนาสังคม หมายถึง การพัฒนาคนและสังคมให้
เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล โดยพัฒนาคน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกและวิถีชีวิตที่เกื้อกูลต่อ
ธรรมชาติ มีสิทธิและโอกาสที่จะรับการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน์จากการพัฒนา และ
คุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง มีระบบการจัดการทางสังคมที่สร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมทั้งมีการน าทุนทางสังคมที่มีอยู่อย่างหลากหลายมาใช้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความสมานฉันท์เอ้ืออาทร 
2) มิติทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และเป็นการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปอย่างสมดุลและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจนั้นจะต้องมาจากกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของเสีย ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างมลพิษ ที่จะกลายมาเป็นต้นทุนการผลิตระยะต่อไป รวมทั้งเป็น
ข้อจ ากัดของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 3)  มิติทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขอบเขตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สามารถพลิกฟ้ืนให้กลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาส
และมีปัจจัยในการด ารงชีพ ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มุ่งจัดการ
ให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล รวมถึงการชะลอการใช้และน า
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เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ให้มากที่สุด กล่าวคือ ในบริบทของประเทศไทยนั้น แนวคิด “การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” เทยีบได้กับแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
หรือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เน้นการพ่ึงตนเองและความพอเพียงเป็น
หัวใจส าคัญ ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศชาติ โดยค านึงถึงสภาพทางกายภาพของ
ท้องถิ่น ระบบนิเวศชุมชนและสภาพสังคมของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของเสรี พงศ์พิศ (2552) ที่เสนอแนวทางสู่การสร้างชุมชนพอเพียงให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนไว้ 
ดังน้ี ประการแรก  ชุมชนพอประมาณ ได้จ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1) พอดี พองาม คือ 
กินพอดี อยู่พอดี มีคุณธรม มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนระหว่างคนกับธรรมชาติ 2) 
ความเรียบง่าย 3)  คุณธรรม ประการที่สอง  ชุมชนมีเหตุผล ได้จ าแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1) 
ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข็มแข็ง 2) เรียนรู้จักตนเอง 3) เรียนรู้จักปัญหาและทรัพยากร 4) แผนแม่บท
ชุมชน ประการที่สาม  ชุมชนมีภูมิคุ้มกันดี ได้จ าแนกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1) ระบบการบริหารการ
จัดการดี  2) ระบบการผลิต 3) ระบบทุน 4) ระบบทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของรศรินทร์ เกร์ และคณะ (2549)   กล่าวว่า ระดับความสุขขี้นอยู่กับหลาย 
ๆ องค์ประกอบ ได้แก่ ความสุขเชิงอัตวิสัย เช่น การมีศีลธรรม สมาธิ หรือปัญญา ความรู้สึกพอเพียง 
ไม่โลภ และความสุขเชิงภาววิสัย (Objective) เช่น สุขภาพ ระดับการศึกษา การท างาน 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สภาพครอบครัวความเป็นอยู่ สภาพความเป็นอยู่ในชุมชน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 3 ด้าน คือ ประการแรก ข้อเสนอด้านหลักการ แนวคิดการจัดการ
ภาครัฐ แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง แนวคิดการพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน แนวคิดการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ และแนวคิดชุมชนมีความสุข  มีส่วนที่เหมือนกันคือ
สร้างความเข้มแข็งและความสุขให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน การกระจายรายได้ การพ่ึงตนเอง การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่แนวคิดการพัฒนากระแสหลัก ให้ความส าคัญกับ
ความทันสมัย การใช้เทคโนโลยี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการการแข่งขันที่มี
แนวโน้มจะน าไปสู่การผูกขาด และการส่งเสริมการบริโภคนิยมที่เกินขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมและโลก
ใบนี้จะแบกรับได้ แต่แนวคิดในการจัดการทั้งหมดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยต้องให้ความรู้กับ
ชุมชน ให้รู้เท่าทันและชาญฉลาดในการเลือกรับในสิ่งที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ และรักษาและหวง
แหนในสิ่งซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนไว้  ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ และน าไปสู่การพัฒนา
ที่ยังยืนมากขึ้น   ประการที่สอง ข้อเสนอด้านแนวทางการพัฒนา  1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
เศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจวัฒนธรรม เศรษฐกิจฐานราก 2) พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ
งบประมาณของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนให้คล่องตัวและบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ชุมชน 3) พัฒนากลุ่มและกองทุนทั้งหมดในชุมชนให้เป็นระบบคล่องตัวและบูรณาการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน  ประการที่สาม ข้อเสนอด้านศึกษาวิจัย ประกอบด้วย  1)  ควรศึกษาแนว
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ทางการจัดการที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในแต่ละพ้ืนที่ และสร้างเครือข่าย
การพัฒนาให้กว้างข้ึนเป็นครัสเตอร์ 2)  ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการที่เชื่อมโยงทั้ง
ภาครัฐในส่วนกลาง ภูมิภาค ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภาคธุรกิจ วิชาการ สื่อสารมวลชน องค์กร
พัฒนาเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  3) ควรศึกษาวิจัยเรื่องการการบูรณาการงบประมาณ
และทุนชุมชนเพ่ือสร้างชุมขนเข้มแข็ง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีขั้นตอน
การวิจัยดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น าทางวิชาการ
โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าทางวิชาการ น ามาก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย และร่างองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาโดยการสนทนากลุ่ม ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
1) แบบวิเคราะห์เอกสาร 2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า   
 องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 13 องค์ประกอบย่อย ได้แก่1) 
องค์ประกอบหลักด้านความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย  ได้แก่การวางแผน
งานวิชาการ  การจัดหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  และการ
ประเมินผล 2) องค์ประกอบหลักด้านความส าเร็จของงาน  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
การวิจัยทางการศึกษา การก าหนดเป้าหมาย และการมุ่งมั่นพัฒนา 3) องค์ประกอบหลัก
สัมพันธภาพ  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ประสิทธิผลของงาน การจูงใจ การมีส่วนร่วม 
และบรรยากาศการเรียนรู้ 4) องค์ประกอบหลักความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
ย่อย  ได้แก่การมีวิสัยทัศน์  และการสร้างนวัตกรรม 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 The objective of the research was to study the major and minor 
components of the instructional leadership of school administrators under 
Secondary Educational Service Area Office. This research consisted of two phases. 
Phase 1; study the major and minor components of the instructional leadership of 
school administrators under Secondary Educational Service Area Office by reviewing 
the literature and research to create conceptual framework. Phase 2; develop the 
major and minor components using focus group discussions with 9 experts. The 
research instruments were: 1) record form of documentary analysis 2) record form 
of focus group discussions. The data were analyzed by content analysis. 
 The research results were as follows: 
 There were four major components and thirteen minor components of the 
instructional leadership of school administrators under Secondary Educational 
Service Area Office. The four major components were 1) knowledge and ability 
consisted of 4 minor components such as instructional planning, curriculum setting, 
learning and teaching and supervision, monitoring, and evaluation, 2) task 
achievement consisted of 3 minor components such as educational research, target 
setting, and development determination3) relationship consisted of 4 minor 
components such as task effectiveness, motivation, participation and learning 
climate, 4) creative thinking consisted of 2 minor components such as vision, and 
innovation.   
Keywords: Instructional Leadership, School Administrators 
 
1. บทน า 
 การศึกษาเป็นองค์ประกอบแรกท่ีมีความส าคัญอย่างมาก ในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ
เป็นหัวใจของการพัฒนาความเข้มแข็งของประเทศ ดังนั้นควรตระหนักว่าระบบการศึกษาต้องปรับ
อยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นก็จะถอยหลังอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน (เกษม วัฒนชัย, 2546)  กระแส
สังคมยุคความรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาตามไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานศึกษาจึงต้องมีความตื่นตัว และเตรียมพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง ปีเตอร์เอฟ.ดรัคเกอร์ กล่าวว่า โลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลง คือ เป็นสังคมใหม่ที่มีปัญหาท้าทาย ส าหรับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการของ
นิวซีแลนด์  (New Zealand Ministry of Education, 2013 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556: 
70-75)  กล่าวถึง ผู้บริหารสถานศึกษา จ าเป็นต้องน าสถานศึกษาของตนเองเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
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และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ปรับปรุง
ผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคน 2) ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล 3) ส ารวจและ
สนับสนุนการใช้ ICT และ e – learning 4) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ 5) สร้าง
เครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และความส าเร็จ และ 6) พัฒนาคนอ่ืนให้เป็นผู้น า มีกิจกรรมภาวะ
ผู้น าและคุณภาพของภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล (Qualities of effective leadership) สอดคล้อง
กับ เกษม วัฒนชัย (2546: 12) กล่าวว่า Quality Education for All ประเทศไทยที่แพ้เขาในเรื่อง
คุณภาพต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่องคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ ทั้งอนุบาล ประถม 
มัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีคุณภาพต ่าเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ประเทศไทยคงไปไม่รอด 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  องค์การมหาชน  (ม.ป.ป : 35) กล่าวว่า ทุกฝ่ายมองเห็น
ปัญหา แต่ไม่กล้าและไม่ยอมที่จะแก้ปัญหา หรือแม้กระทั่งพยายามปกปิดสาเหตุ เพราะติดยึดกับ
ธรรมเนียมปฏิบัติ ความเคยชิน ตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการในอดีต คือ เมื่อมีโรงเรียน ก็ต้อง
จัดให้มีการเรียนการสอน ส่วนจะมีคุณภาพหรือไม่ ดูเหมือนจะไม่ใช่หน้าที่ ขณะที่ต่างประเทศได้ลง
มือเปล่ียนแปลง อย่างจริงๆจังๆ เพราะเทคนิคการบริหารจัดการได้พัฒนาไปมากในยุคโลกาภิวัฒน์ 
โดยยึดองค์ประกอบของการมีคุณภาพเป็นที่ตั้งจากการประเมินคุณภาพของสถาบันนานาชาติเพ่ือ
พัฒนาด้านการจัดการศึกษา International Institute for management Development : IMD) 
ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ของไทยลดลงมาโดยตลอด จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานานาชาติ 
โครงการ PISA 2015 จ านวน 72 ประเทศ ในภาพรวม พบว่า ผลประเมิน PISA ของนักเรียนไทย
กลุ่มอายุ 15 ปี  พบว่า ผลการประเมินจะต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติทุกครั้ง (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  กระทรวงศึกษาธิการม และองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา, 2558: 4)จากการทดสอบ O – NET พบว่านักเรียนจ านวนมากได้คะแนนต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ทั้ง ๆ ที่เป็นการทดสอบสิ้นปีการศึกษา ซึ่งหมายความว่านักเรียนเรียนมาตลอด 3 ปีเต็ม 
ตามช่วงชั้นที่ 2 , 3 และ 4 แต่ความรู้ยังไม่เต็ม ข่าวร้ายก็เพราะประเทศไทยไม่ยอมรับสภาพความ
ล้มเหลวหรือไม่ยอมรับความจริงว่า การบริหารจัดการด้านการศึกษามีปัญหาวิกฤตหรือวิกฤต
การศึกษาไทยมาจากการบริหารจัดการ  นักบริหารการศึกษาต้องพยายามรีบยกระดับการศึกษา
และยกระดับคุณภาพการศึกษา ไม่เช่นนั้นประเทศไทยคงไปไม่รอด (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  องค์การมหาชน, ม.ป.ป: 30-35) 
 ศาสตร์บริหารการศึกษา (สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, 2556) ซึ่งนักบริหารการศึกษามีความ
เชื่อว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจะช่วยเยียวยา ปัญหา ต่าง ๆ ได้ ศาสตร์
บริหารการศึกษาเชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษา เป็นเสมือนผู้น าทีมงานของโรงเรียนในการบริห าร
จัดการงานต่าง ๆ ของโรงเรียน จากสภาพปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่กล่าวมาตอนต้น นักบริหารการศึกษา จึงให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสอดคล้องกับ เกษม วัฒนชัย (2546)  กล่าววา ผู้บริหารสถานศึกษาเป
นผูที่มีบทบาทส าคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา 
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จึงจ าเปนที่จะตองปรับปรุงการผลิตและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในการปฏิรูปการศึกษา 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
หลักและองค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น าทางวิชาการ แต่การให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ไม่อาจกระท าและรวบรวมได้
เพียงแต่การศึกษาจากเอกสารเท่านั้น ดังนั้นการวิจัยในเรื่องการพัฒนาองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎี แล้วน าไปสู่การสนทนากลุ่ม เพ่ือพิจารณากรอบ
แนวคิดการวิจัยและร่างองค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย ของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และปรับปรุงเพ่ิมเติมร่างองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้
มากที่สุดจากการวิจัยสามารถน าองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ของภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ได้จากการวิจัย ไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผน เพ่ือพัฒนาผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงาน การ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ของภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 
 1.  วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

2. วิธีด าเนินการ ได้แก่การศึกษา ความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการรวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยการวิเคราะห์เอกสาร แล้วก าหนดเป็นกรอบแนวคิด และร่าง
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
 3. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เอกสาร ต ารา ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและงานวิจัย 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบวิเคราะห์เอกสารโครงสร้างของแบบ
วิเคราะห์เอกสารประกอบด้วยประเภทเอกสารปีที่พิมพ์ชื่อเรื่องชื่อผู้เขียนประเด็นหลักของเอกสาร
เนื้อหาสาระของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ภาวะผู้น าทางวิชาการชื่อนักวิชาการที่มี
ความเห็นตรงกันและปีที่พิมพ์ผลงานนั้น 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วท าการศึกษา
วิเคราะห์สรุปประเด็นและบันทึกข้อมูลในแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้น 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปสาระส าคัญของ
ภาวะผู้น าทางวิชาการ สรุปเป็นกรอบแนวคิดและองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

7. ผลที่ได้รับคือได้กรอบแนวคิดการวิจัยและร่างองค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 
 1. วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 2. วิธีด าเนินการได้แก่  การก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิ  ด าเนินการสนทนากลุ่ม 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group guide) และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยเริ่มจาก
การก าหนดผู้ด าเนินการอภิปราย (Moderator) ผู้จดบันทึกการประชุม (Note Taker) ผู้บันทึกเสียง
และภาพ   
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดสนทนากลุ่ม ตามแนวค าถามที่ก าหนด 
ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยสรุปประเด็นความคิดเห็น รวมทั้งน าผลดังกล่าว มาประกอบ
พิจารณากับร่างองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และปรับปรุงเพิ่มเติมองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยใหม่ให้
มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้มาก
ที่สุด  

6.  ผลที่ได้รับ ได้องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยภาวะผู้น าทางวิชาการ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาท่ีมีความสมบูรณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis)โดยสรุปสาระส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการ 
สรุปเป็นกรอบแนวคิดและองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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4. ผลการวิจัย 
 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สรุปว่า องค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 13 องค์ประกอบย่อย  ได้แก่ 1) 
องค์ประกอบหลักด้านความรู้ความสามารถ  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย  ได้แก่ การวางแผน
งานวิชาการ  การจัดหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการ
ประเมินผล 2) องค์ประกอบหลักด้านความส าเร็จของงาน  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
การวิจัยทางการศึกษา  การก าหนดเป้าหมาย  และการมุ่งมั่นพัฒนา 3) องค์ประกอบหลัก
สัมพันธภาพ  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย  ได้แก่ ประสิทธิผลของงาน  การจูงใจ  การมีส่วน
ร่วม  และบรรยากาศการเรียนรู้  4) องค์ประกอบหลักความคิดสร้างสรรค์  ประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบย่อย  ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์และการสร้างนวัตกรรม  
 สรุปผลการศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

 
ภาพประกอบที่ 1 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 

      สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
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5. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ได้น ามาซึ่งองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น าทาง

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 13 องค์ประกอบ
ย่อย  ได้แก่ 1) องค์ประกอบหลักด้านความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย  
ได้แก่ การวางแผนงานวิชาการ  การจัดหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และการประเมินผล 2) องค์ประกอบหลักด้านความส าเร็จของงาน  ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวิจัยทางการศึกษา  การก าหนดเป้าหมาย  และการมุ่งมั่นพัฒนา 3) 
องค์ประกอบหลักสัมพันธภาพ  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย  ได้แก่ ประสิทธิผลของงาน  การ
จูงใจ  การมีส่วนร่วม  และบรรยากาศการเรียนรู้  4) องค์ประกอบหลักความคิดสร้างสรรค์  
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย  ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์และการสร้างนวัตกรรม  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของผู้วิจัยท่านอื่นที่ได้ศึกษาไว้ก่อน อาทิ 
 1. องค์ประกอบหลักความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัยของจิติมา วรรณศรี 
(2553) ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มี องค์ประกอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประกอบด้วย คุณสมบัติ
ส่วนตัวด้านความรู้ความเข้าใจทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาการ อาทิ หลักสูตร วิธีการสอน เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล เปียทอง (2554) 
กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ภาคตะวันออก พบว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 10 องค์ประกอบ มีองค์ประกอบความสามารถในการ
บริหารของผู้น าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบด้วย 
  1.1 องค์ประกอบย่อยการวางแผนงานวิชาการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของวานิสินธุ์ 
ผาลา และคณะ (2554) การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมพบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการคือด้าน
ความสามารถในการวางแผนการศึกษา 
  1.2 องค์ประกอบย่อยการจัดการหลักสูตร  สอดคล้องกับงานวิจัยของไกศิษฏ์ เปล
รินทร์ (2552) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการสอนประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
ความสอดคล้องของหลักสูตรการสอนทรัพยากรมาตรฐานและการประเมินผล การบริหารหลักสูตร 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร (2556) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ คือด้านการพัฒนาหลักสูตร  

 1.3 องค์ประกอบย่อยการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของปราโมทย์      
เบญจกาญจน์ และคณะ (2548) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มี  องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการสอน ประกอบด้วย การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน การพัฒนาความสามารถและคุณภาพในการสอนของครู เป็นต้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการที่
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ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญคือ องค์ประกอบ
ด้านการบริหารการสอนและการเรียนรู้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร (2556) 
ศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 1.4 องค์ประกอบย่อยการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการประเมินผล สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
สาธิต มีองค์ประกอบหนึ่งที่กล่าวถึงภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนต้องการก ากับ
ติดตามและสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร 
(2556) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีองค์ประกอบที่
ส าคัญคือ ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามการสอน 

2. องค์ประกอบหลักความส าเร็จ สอดคล้องกับงานแนวคิดของจิติมา วรรณศรี (2553)ที่ว่า
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาวัดจากคุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล เปีย
ทอง (2554) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาภาคตะวันออก พบว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 10 องค์ประกอบ มีองค์ประกอบ
ความส าเร็จของผู้บริหารเป็นหนึ่งในองค์ประกอบด้วย 
  2.1 องค์ประกอบย่อยการวิจัยทางการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของวิณัฐธพัชร์ 
โพธิ์เพชร (2556) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือ ด้านการส่งเสริมการวิจัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทิตา สุขทั่วญาติ
และคณะ (2559) ศึกษาองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการคือ การวิจัย
ทางการศึกษา 
  2.2 องค์ประกอบย่อยการก าหนดเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของกมล ตราชู 
(2553) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาล มีองค์ประกอบด้านการ
ก าหนดทิศทางและนโยบาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ (2557) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มีองค์ประกอบหนึ่งที่กล่าวถึง การก าหนด
เป้าหมายและสร้างความเข้าใจ 
  2.3 องค์ประกอบย่อยการมุ่งมั่นพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยขอ จิติมา วรรณศรี 
(2553) ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้อง
ด าเนินงานมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา มีความมุ่งมั่นทุ่มเทใน
การท างานให้ส าเร็จ   

3. องค์ประกอบหลักสัมพันธภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของจิติมา วรรณศรี (2553) 
ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มี องค์ประกอบพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์ จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความตั้งใจ ความทุ่มเท และ
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความส าเร็จของสถานศึกษาที่มี
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ประสิทธิผลและประสิทธิภาพด้านพฤติกรรมแบบมุ่งงานวิชาการและมุ่งความสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
พฤติกรรมการปฏิบัติตนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครู เป็นแบบอย่างที่ ดี 
ท าให้เกิดบรรยากาศที่เป็นมิตรและร่วมมือร่วมใจกันท างาน 
  3.1 องค์ประกอบย่อยประสิทธิผลของงาน สอดคล้องกับแนวคิดของจิติมา วรรณศรี 
(2553) ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวน 5 องค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบที่ 2 ด้านพฤติกรรมที่มุ่ง
งานวิชาการและมุ่งความสัมพันธ์ จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความตั้งใจ ความทุ่มเท และความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างาน 
  3.2 องค์ประกอบย่อยการจูงใจ สอดคล้องกับแนวคิดของเดวิสและโทมัส (Davis 
and Thomas, 1989: 21 อ้างอิงใน ถวิลมาตรเลี่ยม, 2544: 105) ภาวะผู้น าทางวิชาการมี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือ การสร้างสรรค์แรงจูงใจให้กับครูและนักเรียน 
  3.3 องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล เปียทอง 
(2554) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาภาคตะวันออก มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ         วานิสินธุ์ ผาลา และคณะ (2554) การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมพบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ภาวะผู้น าทางวิชาการคือด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

3.4 องค์ประกอบย่อยการสร้างบรรยากาศ สอดคล้องกับงานวิจัยของกมล ตราชู 
(2553)  

กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาล มีองค์ประกอบ ด้านการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของไกศิษฏ์ เปลรินทร์ (2552) ที่กล่าวว่า 
ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 
องค์ประกอบด้านการสร้างบรรยากาศ 
 4. องค์ประกอบหลักความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของจิติมา วรรณศรี 
(2553) ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มี องค์ประกอบความคิดริเริ่ม ประกอบด้วย คุณสมบัติส่วนตัวในด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

  4.1 องค์ประกอบย่อยการมีวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของไกศิษฏ์ เปลรินทร์ 
(2552) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีด้านการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจการเรียนรู้ประกอบด้วย การร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาการ
เรียนรู้ การให้ความส าคัญสูงสุดต่อการเรียนรู้ การสร้างเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ  
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  4.2 องค์ประกอบย่อยการสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญพักตร์ ภู่
ศิลป์ (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มีองค์ประกอบหนึ่ง
ที่กล่าวถึงภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนต้องสร้างนวัตกรรมทางวิชาการ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การสร้างนวัตกรรมทางวิชาการ  

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาควรน าสารสนเทศเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ พัฒนาขึ้น มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการก าหนด
นโยบายหรือวางแผนในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านวิชาการ
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพผล 
 2.ควรการน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นสารสนเทศทางการศึกษาในการพัฒนาไปสู่ตัวบ่งชี้ 
ในระดับถัดไป 
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การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

DEVELOPMEMT OF THE INDICATIVE EVALUATION IN BERESU OF LOCAL HUMAN 
RESOOURCES SYSTEM MANAGEMNT  

 
ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง“การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เพ่ือระบุปัจจัยที่เอื้อต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3) เพ่ือเสนอตัวชี้วัดการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน  ทั้งกระบวนการ วิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงปริมาณ 
เพ่ือระบุ ตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิผล โดยเริ่มการศึกษา
จากแหล่ง ข้อมูลทุติยภูมิ ผ่านทบทวนวรรณกรรมทั้งในด้านทฤษฎี พร้อมท าการสังเคราะห์ตัวแปร
เพ่ือน ามาก าหนดกรอบการวิจัย จากนั้นเริ่มศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
และกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ
ด้วยการใช้แบบสอบถาม พร้อมท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ทางสังคมศาสตร์ดังนั้น 
เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามระเบียบ วิธีการผู้วิจัยจะน าเสนอวิธีการวิจัยตามล าดับ  

ผลการวิจัยพบว่า 
         1. ผลวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขาดการประสานงานในส่วนงาน  ขาดกิจกรรมการอบรมบุคลากรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับ
บริบทของงานตามหน้าที่ บุคลากรยังขาดความเข้าใจในระบบ HR scorecard ความไม่ชัดเจนใน
การก าหนดนโยบาย  
 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่เอ้ือต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้วยระบบ HR scorecard 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งวิเคราะห์
ปัจจัยที่เอ้ือต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยระบบ HR 
scorecard ทั้งหมด 4 มิติ 17 ปัจจัย 94 ข้อ เพ่ือเลือกข้อที่เหมาะสมและประเด็นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติจริง น าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ตอนที่ 3 ตัวชี้วัดการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                                                           
 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
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 ผลการประเมินตัวชี้วัดการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลด้วย
ระบบ HR scorecard มีทั้งหมด 4 มิติ 17 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
 บุคลากรกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 396 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม ทั้ง 4 มิติ พบว่า มีความสอดคล้องควรน าไปปฏิบัติมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความสอดคล้องควรน าไปปฏิบัติมากที่สุด ทั้ง 4 มิติ โดยเมื่อเรียง
จากมากไปหาน้อย คือ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  รองลงมาคือ มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  และข้อที่มีความสอดคล้องควรน าไปปฏิบัติน้อยที่สุด 
คือ มิติที่ 1 ความสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ อปท.  
 

ค าส าคัญ ตัวชี้วัด ประเมินผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ABSTRACT 
 The research entitled “Development of the Indicative Evaluation in 
Bureau of Local Human Resources System Management with HR Scorecard,” was 
aimed at 1) analyzing the problems in human resources management of local 
administrative organization, 2) specifying the contributive factors to the 
effectiveness in bureau of local human resources system management with HR 
Scorecard, and 3) proposing the indicative evaluation of bureau of local human 
resources system management with HR Scorecard. This study was a mixed-method 
research: qualitative and quantitative, for specifying the effectiveness in the 
indicative evaluation of bureau of local human resources system management. The 
study was begun by studying the Secondary Data Source with literature reviews in 
terms of strategies, thoughts, and related studies; altogether, it was synthesized in 
order to define the research scope. Then, it was continued by studying the Primary 
Data Source with the In-depth Interview. Quantitatively, it was a survey research 
with designing and collecting data by using the questionnaire. Computer program 
were applied to analyze in social science way in order to be as the regulation and 
methodology that would be presented respectively. 
 The research results were as follows: 
 Part 1: the result of the problem analysis in human resources 
management of local administrative organization 
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 It could be concluded the problems of the representative administrators 
in the country that they were lack of appropriate qualifications: good cooperation, 
suitable training with the job for local staffs, misunderstanding about HR Scorecard, 
unintelligibility in the policy of verifiability and recruitment, the reflective product 
of staffs, and worthiness. It was still intervened by the patronage system. Also, the 
local administrators did not see the importance in organizing the activity which 
could strengthen the good relationship between administrators and employees: 
therefore, the work was getting done slowly. The policy of staff management was 
vague as well as the importance, acceptance, support in budget and body of 
knowledge. 
 Part 2: the contributive factors to the effectiveness in bureau of local 
human resources system management with HR Scorecard 
 The administrators of province, municipality, and sub-district 
administrative organization brought the issue to Focus Group Discussion that 
analyzed the contributive factors to the effectiveness in bureau of local human 
resources system management with HR Scorecard into 4 dimensions, 17 factors, 
and 94 items for selecting the suitable one and real practice in local administrative 
organization which included 4 regions: Center, North, South, and Northeast. 
 Part 3: the indicative evaluation of human resources management in local 
administrative organization with HR Scorecard 
 In terms of analyzing the primary data source/organization 
 According to the analysis of general information of the respondents from 
questionnaire about the amount of organizational staffs, it was found that the 
quantity of most organizational staffs was 50-70 people from 203 people which 
could be calculated as 49.2%. The annual budget revealed that most amount was 
less than 50 million baht from 197 people which could be calculated as 47.6%. 
The type of local administrative organization was found that there were sub-district 
administrative organization mostly from 280 people that could be calculated as 
69.5%. 
The evaluation results of indicative evaluation of human resources management of 
the municipality with HR Scorecard were all 4 dimension with 7 factors as follows: 

The staff samples were 396 respondents. The data analysis was by Average 
and Standard Deviation. The development of indicative evaluation of human 
resources management of local administrative organization, in general with 4 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560374

๔ 
 

dimensions, was found that all should be performed the most  To considering in 
each dimension, it was found that all 4 dimensions should also be performed. In 
ascending order, it revealed that the item that should be performed the most was 
dimension 2; the efficiency of human resources management  Then, there were 
dimension 3; the effectiveness of human resources management   and dimension 1; 
the accordant and supportive strategy of local administrative organization 

 

Keywords. Indicative, evaluation, local governments 
 
1. บทน า 
 องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะหลังประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่มีเจตนารมณ์ในการปฏิรูประบบการเมืองการบริหารของไทย ได้ก่อให้เกิด
การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นอย่างขนาดใหญ่และรอบด้านอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  การ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญๆที่ท าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นและขณะเดียวกันก็สะท้อน
ความจ าเป็นที่ต้องให้ความสนใจในเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างผลประโ ยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับท้องถิ่นประกอบด้วย ประการแรก จ านวนหน่วยการปกครองท้องถิ่น  
เดิมประเทศมีหน่วยการปกครองท้องถ่ินจ านวนน้อยประมาณ 1,000 แห่ง หากแต่ในระยะเวลาอัน
สั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ที่มี พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล จนถึงปัจจุบัน ประเทศ
ไทยมีหน่วยการปกครองท้องถ่ินรวมกันทุกประเภทมีจ านวนถึง 7,853 แห่ง (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น,2548)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้น เดิม
องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่และการบริการสาธารณะในท้องถิ่นตนเองน้อยมาก ภารกิจ
จ านวนมากไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ด าเนินการโดยหน่วยงานของราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค รวมทั้ง
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในรูปอ่ืนๆ แม้แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
โดยตรง มักเป็นการตัดสินใจจากส่วนกลาง โดยท้องถิ่นเป็นแค่ผู้ปฏิบัติ แต่ด้วยรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
แผนปฏิบัติการก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น มีการก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจของ
ส่วนราชการให้องค์กรปกครองท้องถิ่น รวม 245 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอน 50 กรม ใน 11 
กระทรวง โดยแบ่งภารกิจออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ส านักงาน
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
,2557)  บทบาทและความส าคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ เม็ดเงินที่เป็น
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รายได้ของท้องถิ่น เดิมรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นคิดเป็นเพียง 6-9 % ของรายได้ของรัฐบาล 
ซึ่งน้อยมาก พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 30 (4) ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายได้อ่ืนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ท า
ให้มีการมองว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นอาจกลายเป็นแหล่งหาผลประโยชน์ และถ้าขาดการบริหาร
จัดการที่ดีย่อมน ามาสู่ความเสียหายต่อประเทศชาติ (ปรีชา วัชราภัย, 2550) 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นคงสะท้อนบทบาทและความส าคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวก็แสดงให้เห็นภาพของการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น  สิ่งที่
ตามมาพร้อมก็คือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ท าให้รัฐบาลต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายด้านก าลังคนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
จ านวนมาก แม้จะมีความพยายามออกระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือควบคุมการเติบโต แต่ก็ไม่สามารถจะ
หยุดปัญหาดังกล่าวได้ ในขณะที่มีการเติบโตในเชิงปริมาณของก าลังคน แต่ในทางกลับกันในส่วน
ของคุณภาพขณะนี้ก าลังประสบปัญหาอย่างมาก  

 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 เพ่ือระบุปัจจัยที่เอ้ือต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.3 เพ่ือเสนอตัวชี้วัดการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประเภทงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology) 
3.2  ขอบเขตการศึกษาเชิงเอกสาร ศึกษาความหมายของ การบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างวิจัยเชิงคุณภาพ 

 กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล น า
ประเด็นมาสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion)  ซึ่งวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ทั้งหมด 5 มิติ 17 ปัจจัย 94 ข้อ กลุ่มตัวอย่าง แบบ convenient ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 
4 ภาค  รวมจ านวนทั้งสิ้น 59  คน 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญหรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยันปัจจัยที่เอ้ือต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบ HR scorecard โดยสนทนากลุ่ม  
(Focus Group Discussion) ได้แก่ ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาระบบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 10 คน   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างวิจัยเชิงปริมาณ 
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          1) ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลทั่วประเทศ จ านวน 2,441 คน   
          2) กลุ่มตัวอย่าง แบบทั่วประเทศ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด,เทศบาล,องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย จังหวัดในภาคกลาง จ านวน 3 
จังหวัด ภาคเหนือ จ านวน 2 จังหวัด ภาคตะวันออก จ านวน 1 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 3 จังหวัด และภาคใต้ จ านวน 3 จังหวัด รวมจ านวนทั้งสิ้น 380 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multl – Stage Sampling) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ2555)  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดล าดับขั้นตอนของการวิจัยให้เป็นระบบ และ
เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นประเด็นส าคัญที่สอดคล้องกับปัจจัยเหตุที่ส าคัญของการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ในการวิจัยเชิงคุณภาพตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล น า
ประเด็นมาสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion)  ซ่ึงวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ทั้งหมด 4 มิติ 17 ปัจจัย 93 ข้อ เพ่ือเลือกข้อที่เหมาะสมและประเด็นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ปฏิบัติจริง กลุ่มตัวอย่าง แบบ convenient ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 4 ภาค  
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญหรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยันปัจจัยที่เอ้ือต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบ HR scorecard ตามแนวทางที่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศได้สนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) ได้แก่ 
ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาระบบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 10 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 1) แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการก าหนดประเด็นการสนทนา
กลุ่ม เพ่ือใช้ในการสนทนากลุ่มกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละ
กลุ่มเข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม โดยให้มีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มๆ ละไม่เกิน 10 –12 คน โดยการ
ก าหนดประเด็นการสนทนากลุ่มออกเป็น 3 ส่วน  
         2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์(Interview)โดยมีขั้นเตรียมการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมาย 
วัน เวลา ที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง  
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การวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ก าหนดล าดับขั้นของการวิจัยให้เป็นระบบ และเพ่ือเชื่อมโยง
ให้เห็นประเด็นส าคัญที่สอดคล้องกับปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  
 1.ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
          1) ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลทั่วประเทศ จ านวน 2,441 คน   
          2) กลุ่มตัวอย่าง แบบ convenient ทั่วประเทศ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาล,องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย จังหวัดในภาคกลาง 
จ านวน 3 จังหวัด ภาคเหนือ จ านวน 2 จังหวัด ภาคตะวันออก จ านวน 1 จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 จังหวัด และภาคใต้ จ านวน 3 จังหวัด รวมจ านวนทั้งสิ้น 380 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multl – Stage Sampling) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ 61-2555)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
   2. ข้อมูลส ารวจสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับความส าคัญจ าเป็น ของตัวชี้วัดในการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบ HR scorecard โดยคะแนนที่ได้รับจะน ามาวิเคราะห์และแปลผล
ของค่าเฉลี่ยตามระดับความส าคัญ 
 

5. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สรุปการวิจัยตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขาดการประสานงานในส่วนงาน  ขาดกิจกรรมการอบรมบุคลากรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับ
บริบทของงานตามหน้าที่ บุคลากรยังขาดความเข้าใจในระบบ HR scorecard ความไม่ชัดเจนใน
การก าหนดนโยบายของผู้บริหาร ความชัดเจนในนโยบายด้านการจัดการบุคลากร  
 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่เอ้ือต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้วยระบบ HR scorecard 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล น าประเด็นมา
สนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion)  ซึ่งวิเคราะห์ปัจจัยที่เอ้ือต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบ HR scorecard ทั้งหมด 4 มิติ 17 ปัจจัย 94 ข้อ 
เพ่ือเลือกข้อที่เหมาะสมและประเด็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติจริง โดยการสนทนากลุ่ม 
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ซึ่งมีท้ังหมดอยู่ 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามล าดับ 
ดังต่อไปนี้ 
 ตามมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ของปัจจัยที่ 1 มีทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 
2,3 และ 6 เรียงตามล าดับ 
 ตามมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ของปัจจัยที่ 2 มีทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 
8,9,10 และ 12 เรียงตามล าดับ 
 ตามมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ของปัจจัยที่ 3 มีทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 
16,19, และ 21 เรียงตามล าดับ 
 ตามมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ของปัจจัยที่ 4 มีทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 
26,27,28, และ 29 เรียงตามล าดับ 
 ตามมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ของปัจจัยที่  5 มีทั้งหมด 2 
ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 31 และ 33 เรียงตามล าดับ 
 ตามมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ของปัจจัยที่  6 มีทั้งหมด 1 
ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 37 
 ตามมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ของปัจจัยที่  7 มีทั้งหมด 2 
ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 40 และ 41 เรียงตามล าดับ 
 ตามมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ของปัจจัยที่  8 มีทั้งหมด 2 
ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 44 และ 46 เรียงตามล าดับ 
 ตามมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ของปัจจัยที่  9 มีทั้งหมด 1 ข้อ 
ได้แก่  ข้อที่ 48 
 ตามมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ของปัจจัยที่  10 มีทั้งหมด 2 
ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 53 และ 54 เรียงตามล าดับ 
 ตามมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ของปัจจัยที่  11 มีทั้งหมด 4 
ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 56,57,59 และ 60 เรียงตามล าดับ 
 ตามมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ของปัจจัยที่  12 มีทั้งหมด 3 
ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 64,68, และ 70 เรียงตามล าดับ 
 ตามมิติที่ 4 ความรับผิดชอบและความสมดุลในสวัสดิการของ อปท. ของปัจจัยที่  13 มี
ทั้งหมด 2 ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 71 และ 73 เรียงตามล าดับ 
 ตามมิติที่ 4 ความรับผิดชอบและความสมดุลในสวัสดิการของ อปท. ของปัจจัยที่  14 มี
ทั้งหมด 1 ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 75 
 ตามมิติที่ 4 ความรับผิดชอบและความสมดุลในสวัสดิการของ อปท. ของปัจจัยที่  15  มี
ทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 79,81 และ 83 เรียงตามล าดับ 
 ตามมิติที่ 4 ความรับผิดชอบและความสมดุลในสวัสดิการของ อปท. ของปัจจัยที่  16  มี
ทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 85,86 และ 87 เรียงตามล าดับ 
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 ตามมิติที่ 4 ความรับผิดชอบและความสมดุลในสวัสดิการของ อปท. ของปัจจัยที่  17  มี
ทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 91,92,93 และ 94 เรียงตามล าดับ 
 ตอนที่ 3 ตัวชี้วัดการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้วยระบบ HR scorecard 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงถึงจ านวนบุคลากรของ
หน่วยงาน พบว่า จ านวนบุคลากรของหน่วยงานส่วนใหญ่ 50-70 คน จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อย
ละ 49.2  จ านวนงบประมาณรายจ่ายต่อปี  พบว่า ส่วนใหญ่ น้อยกว่า 50 ล้านบาท จ านวน 197 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5  
 ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลการประเมินตัวชี้วัดการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลด้วยระบบ 
HR scorecard มีทั้งหมด 4 มิติ 17 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
 บุคลากรกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 396 คน ผลการวิเคราข้อมูล ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม ทั้ง 4 มิติ พบว่า มีความสอดคล้องควรน าไปปฏิบัติมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความสอดคล้องควรน าไปปฏิบัติมากที่สุด ทั้ง 4 มิติ โดยเมื่อเรียงจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่มีความสอดคล้องควรน าไปปฏิบัติ สูงที่สุด คือ มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล รองลงมาคือ มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  และข้อที่มีความสอดคล้องควรน าไปปฏิบัติน้อยที่สุด คือ มิติที่ 1 ความสอดคล้อง
และสนับสนุนยุทธศาสตร์ อปท.  
 

6.อภิปรายผล  
 ผลการวิจัย การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1 ผลการประเมิน ตัวช้ีวัดการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลด้วย
ระบบ HR scorecard มีทั้งหมด 4 มิติ 17 ปัจจัย โดยภายรวม ดังต่อไปนี้  
 มิติที ่ 1 ความสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ อปท. โดยมีปัจจัย 4 ปัจจัย คือ 
 สร้างแนวทางในการประสานงานที่เป็นชันเจน โดยจัดกิจกรรมการอบรมบุคลากรท้องถิ่น
ที่เหมาะสมกับบริบทของงานตามหน้าที่สร้างความเข้าใจในเรื่องนโยบาย ทิศทางการจัดการ
บุคลากรโดยเฉพาะระบบใหม่ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การวางแผน การจัดการปัญหาบุคลากรใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ จึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ  Griffiths,Lloyd-Waler and 
Willams (1999) กล่าวไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การเชื่อมโยงของนโยบายและการ
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ปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับบุคลากรในองค์การ โดยรวมไปถึงการสรรหา 
การคัดเลือก การจัดจ้าง การฝึกอบรม การให้รางวัลตอบแทน และการประเมิน 
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีปัจจัย 4 ปัจจัย คือ ล าดับ
ที่ 5 – 8 ดังนี้ 
 ส่งเสริมระบบคุณธรรม สร้างระบบการตรวจสอบ สร้างจิตส านึกในระบบคุณธรรมและ
ลงโทษระบบอุปถัมภ์ ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้งานพัฒนาแนวทางใน
การประยุกต์ใช้ให้ง่ายต่อการด าเนินการ จึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ  Stone (2006) ให้ค า
จ ากัดความไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของบุคลากรในองค์การ 
ซึ่งจะน ามาซึ่งความส าเร็จขององค์การทางด้านกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และความพึงพอใจส่วนบุคคลของ
บุคลากรอีกด้วย 
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีปัจจัย 4 ปัจจัย คือ ล าดับที่ 
9 – 12 ดังนี้ 
 ก าหนดเชิงนโยบายระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจนให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือใช้กับบุคลากรให้
เห็นความส าคัญในการด าเนินการก าหนดเป็นนโยบายระเบียบให้ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ก าหนดเป็นตัวชี้วัด จึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ  Dessler (2008) ให้ค าจ ากัดความการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ นโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทุกๆ อย่างที่เชื่อมโยงกับบุคลากร
ในองค์การในแง่ของการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วย การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การ
ให้รางวัล รวมถึงการประเมิน 
 มิติที ่4 ความรับผิดชอบและความสมดุลในสวัสดิการของ อปท.โดยมีปัจจัย 2 ปัจจัย 
คือ ล าดับที่ 13 – 17 ดังนี้ 
 ส่งเสริมระบบคุณธรรมก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการทุจริตหรือ
การใช้ระบบอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นความส าคัญจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน จึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ  Ivancevich (2010) 
ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการพิเศษท่ีให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ โดยกระบวนการที่ว่านี้จะอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับทรัพยากรมนุษย์เพ่ื อให้
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งองค์การและตัวของทรัพยากรมนุษย์เอง 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 สร้างแนวทางในการประสานงานที่เป็นชันเจน โดยจัดกิจกรรมการอบรมบุคลากร
ท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับบริบทของงานตามหน้าที่สร้างความเข้าใจในเรื่องนโยบาย  

 1.2 ส่งเสริมระบบคุณธรรม สร้างระบบการตรวจสอบ สร้างจิตส านึกในระบบคุณธรรม
และลงโทษระบบอุปถัมภ์ 
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 1.3 ก าหนดเชิงนโยบายระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจนให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือใช้กับ
บุคลากรให้เห็นความส าคัญในการด าเนินการก าหนดเป็นนโยบายระเบียบให้ด าเนินการสร้างความรู้
ความเข้าใจก าหนดเป็นตัวชี้วัด 
 1.4 ส่งเสริมระบบคุณธรรมก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการทุจริต
หรือการใช้ระบบอุปถัมภ์ 
 2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป   
 1) ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพในลักษณะของการสัมภาษณ์คุณภาพการปรับใช้ ระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการ 
 2) ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่องคุณภาพการปรับใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การประยุกต์ใช้หลักไตรสกิขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่
พึ่งประสงค์ ของหน่วยวทิยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ   

จังหวัดก าแพงเพชร 
THE APPLICATION OF TRAI SIKKHA FOR DESIRABLE STUDENT  MORAL 
BEHAVIOR DEVELOPMENT AT WAT PHRABOROMMATHAT ACADEMIC 

SERVICE UNIT  IN KAMPHAENG PHET PROVINCE 
 

พระโกศล มณิรตนา* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร” มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
นิสิตที่พ่ึงประสงค์  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ และเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ 

การด าเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)   การทดสอบค่าที   (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และ
การทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff’) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
1) จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 154 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 53.25  ด้านอายุส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 
45.45 ด้านสถานภาพส่วนใหญ่โสดคิดเป็นร้อยละ 72.73  ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 42.86 ด้านรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 
5,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 45.45  

                                                 
*หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วย 

วิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 
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2) การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่
พ่ึงประสงค์ของหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.138)  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านปัญญาสิกขามากที่สุด (   =4.158) รองลงมาเป็นด้านสมาธิสิกขา  (  = 4.140)  และ
ด้านศีลสิกขา   (  = 4.115)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษามีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาใน
การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมมุ่งเน้นด้านปัญญาและการมีสมาธิในขณะที่ยังมีข้อ
ประพฤติในเรื่องศีลยังน้อยกว่าด้านอื่นๆถึงแม้ว่าอยู่ในระดับมากก็จริง 

3) ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่ พ่ึงประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ  จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ 
รายได้ต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ปัจจัยที่ท าให้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ  
ระดับการศึกษา  และรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ส่วนปัจจัย ด้านเพศ, อายุ และ สถานภาพ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  จึงไม่ได้เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษา และ รายได้ต่อเดือน ส่งผลก่อให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา 

4) ปัญหาอุปสรรค การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ พบว่า ด้านศีลสิกขา นิสิตนักศึกษาไม่ค่อยเอาใจใส่ในการปฏิบัติเคารพ
ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด แสดงประพฤติกรรมต่างๆไม่เหมาะสม ขาดความ
ซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่ตรงต่อเวลา พูดจาหยาบคาย ด้านสมาธิสิกขา นิสิตนักศึกษาขาดความอดทนมุ่งมั่น
ขยันหม่ันเพียร ขาดความรับผิดชอบ ขาดความกล้าหาญในการแสดงออกต่างๆ ด้านปัญญาสิกขา 
นิสิตนักศึกษามีความคิดเห็น ความเชื่อถือ ทัศนคติ ค่านิยม การแสดงออกต่างๆที่ไม่ดีงามถูกต้อง 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ไม่เป็น ขาดใฝ่รู้ใฝ่คิดการค้นคว้าแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  

5) ข้อเสนอแนะ การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ พบว่า ด้านศีลสิกขา มหาวิทยาลัยควรสร้างจิตส านึกค่านิยมเคารพ
กฎหมายระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ความประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจการส่งเสริม
ปลูกฝังสนับสนุนค่านิยมการน าหลักศีลธรรมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้านสมาธิ
สิกขา มหาวิทยาลัยควรปลูกฝังฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาให้เอาใจใส่อดทนตั้งใจมีความเพียรพยายาม
อดทนมุ่งมั่นความขยันหมั่นเพียร ฝันฝ้าอุปสรรคต่างๆในการศึกษาเล่าเรียน มีความกล้าหาญมี
กตัญญูรู้บุญคุณ มีจิตใจเมตตา กรุณาโอบอ้อมอารีมีน้ าใจต่อกัน ด้านปัญญาสิกขา มหาวิทยาลัยควร
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีความคิดเห็น ความเชื่อถือ ทัศนคติ ค่านิยมต่างๆที่ดีงาม มีความด าริตริ
ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบ มีความเสียสละหวังดีมีไมตรี สร้างทักษะความรู้ และอุปนิสัยใน
การศึกษาเรียนรู้ที่ดี ใฝ่รู้ใฝ่คิด มีความกระตือรือร้นสนใจค้นคว้าแสวงหาความรู้ 
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ABSTRACT 

The main purposes of this research were to study the application of Trai Sikkha for 
desirable students moral behavior development and to compare an application of 

Trai Sikkha for desirable student  moral behavior development, classified by 
personal factors and to study the problems and obstacles of  an application of Trai 

Sikkha for desirable students  moral behavior development. 

The survey research was used for this study. Data analysis was 
conducted by the statistical software program for social science research. Statistics 
used in the analysis consisted of frequency, mean, percentage and standard 
deviation (S.D.)  The analysis was also done through t-test for analysis the 
hypotheses in order to test the average difference between the two groups and f-
test (One-way ANOVA) for testing the difference between the averages from three 
or more groups. The significant difference was noted at .05 level. 

The results of the research are as follows : 
1) Most of the samples or 53.25 percent are men. 45.45 percent have 

age between 21-30 years old.  72.73 percent are single. 42.86 percent study in one 
class bachelor degree. 45.45 percent have income per month less than 5,000 baht. 

2) The overall the application of  Trai  Sikkha  for desirable student  
moral behavior development at Wat Phraborommathat Academic Service Unit  in 
Kamphaeng Phet  Province were in high level (  = 4.138). When considering in 
each aspect, it was found that in high level at all aspects by most intelligence 
(Panya Sikkha) (  =4.158) followed by a meditation (Samathi Sikkha) (= 4.140) and 
the precepts (Sila Sikkha) (  = 4.115).  This shows that students have the 
application of  Trai  Sikkha  for desirable moral behavior development focus on 
intelligence and meditation while behave in Precept less than the other, although 
in fact it was in real high level. 

3) The comparison of the application of  Trai  Sikkha  for desirable 
student  moral behavior development at Wat Phraborommathat Academic Service 
Unit  in Kamphaeng Phet Province, classified by personal factors are sex, age, status, 
level of education and income per month. The results of hypothesis test are found 
that the factors that make accepted the formulated hypotheses such as level of 
education and income per month as a whole were found statistically significant 
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different at .05 level and the factors that make such as  sex, age and status as a 
whole were not found different, it rejected the formulated hypotheses. This shows 
that level of education and income per month were contribute to cause of the 
application of  Trai  Sikkha  for desirable student  moral behavior development. 

4) The problems and obstacles of the application of  Trai  Sikkha  for 
desirable student  moral behavior development. It was found that; Precept Shikkha 
(Sila Sikkha); The students don’t respect the rules of the university, they are not 
honest, they tell lies, show bad manners, lack of virtue and courtesy. Meditation 
Sikkha  (Samathi Sikkha); The students are lazy to study, lack of responsibility, lack 
of courage in various expressions. They are not patience to work in the classroom. 
They ignore to study and work. Wisdom Sikkha (Punya Sikkha); The students show 
bad manner about ideas, beliefs, attitudes, values and morality. They are selfish 
and lazy to get more knowledges. 

5. Recommendation; the application of  Trai  Sikkha  for desirable 
student  moral behavior development. It was found that; Precept Shikkha (Sila 
Sikkha); The University should build the conscious mind, value mind to get them 
have respect strict doing in the university. The university should suggest them and 
train them to have good manner, good doing, politeness, courtesy, honesty and 
virtue in their bodies and minds, campaign, encourage, implant and help them for 
leading to the moral precept using in everyday life. Meditation Sikkha  (Samathi 
Sikkha); The University should practice and train student toke patience, implant 
them to try to study, to concentrate and toke brave about showing good express. 
They should be generous, kind, helpful and friendly. Wisdom Sikkha (Punya Sikkha); 
The University should encourage the students to have good ideas, beliefs, attitudes, 
values and train them to consider with carefulness. The University should teach 
and tell them to have wish well to other, to crate thinking, to help friend and not 
toke selfish, but should be active to study and love to find more knowledge.    
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1. บทน า 
หลังจากที่เจ้าชายสิทธัทถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า 2,600 ปีที่แล้ว 

ได้ทรงแสดงถึงแนวทางการพัฒนาเรียกว่า “ไตรสิกขา” ซึ่งสามารถท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์
อ่ืนๆ ไตรสิกขาเป็นแม่แบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ตามหลักพระพุทธศาสนามนุษย์มี
องค์ประกอบพื้นฐานการก่อก าเนิดไม่ต่างจากสัตว์อ่ืนๆ ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือร่างกายและจิตใจ 
หรือรูปและนามส่วนที่เป็นลักษณะเป็นชิ้นส่วนมองเห็นได้ แตะต้องได้ด้วยประสารทสัมผัสทั้ง 5 คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย เรียกว่า รูป มีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ ธาตุหลัก 4 อย่าง ได้แก่ ดิน น้ า ลม ไฟ 
และมีอาการต่างๆ ที่อาศัยธาตุหลักเกิดขึ้น ทั่วไปเรียกว่า อิริยาบถย่อย หรืออาการย่อยของรูป (ธาตุ
หลัก) นั้นๆ เรียกว่า อุปาทายรูป เช่น การยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท า พูด คิด เป็นต้น  อีกส่วน
หนึ่ง ไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสด้วยประสาททั้ง 5 ไม่ได้ เรียกว่า นาม ประกอบไปด้วย เวทนา ได้แก่
ความรู้สึกกว่าสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ สัญญา ได้แก่ ส่วนที่ท าหน้าที่ในการจ าได้หมายรู้สิ่งต่างๆ ที่ได้พบ
เห็น สังขาร ได้แก่ ความรู้สึกปรุงแต่งว่าดี ชั่ว โลภ โกรธ หลง และวิญญาณ ได้แก่ การรับรู้จาก
ประสาทสัมผัส การเรียนรู้ต่างๆ ความรอบรู้ การคิด วิเคราะห์ต่างๆ   จากพ้ืนฐานของก าเนิดชีวิต
มนุษย์ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า โดยธรรมชาติของชีวิตแล้ว มนุษย์ไม่ได้แตกต่างจากสัตว์อ่ืนๆ ในโลกนี้
เลย คือประกอบด้วยกายและใจ หรือรูปกับนาม ที่เรียกว่าขันธ์ 5 เช่นเดียวกัน ถ้าหากปล่อยไปตาม
ธรรมชาติ มนุษย์ก็คงมีพฤติกรรมไม่แตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายมากนัก เนื่องจากมนุษย์มีจิตใจและ
ปัญญาดีกว่าจึงได้พัฒนาอารยธรรมขึ้นมาท าให้มีศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ
เกิดขึ้นในโลกมากมาย   เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก ได้ทรงสั่งสอนประชาชนด้วยหลักธรรม
ต่างๆที่เหมาะสมกับบุคคล ประสบการณ์ หรือสถานการณ์นั้นๆ เพ่ือพัฒนามนุษย์ให้ดีขึ้น สูงส่งขึ้น 
ต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งด้านกาย วาจา และใจ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมด 
สามารถสรุปลงในหลักการเรียกว่า “ไตรสิกขา” (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557) 

ประเทศไทยคนส่วนใหญ่นักถือพระพุทธศาสนา แต่เมื่อประเทศ เป็นประเทศ
ประชาธิปไตยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีการค้าการลงทุนท าให้ประชาชนได้รับเอาวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลหล่อหลอมท าให้คนไทยมีค่านิยมมีวิถีชีวิตทัศนคติ พฤติกรรม นิสัยใจคอ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สมดังที่ พระธรรมปิฎก (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2545) ได้กล่าวถึง
ปัญหาทางด้านสังคมซ่ึงในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าศีลธรรมได้เสื่อมถอยลง เห็นได้จากข่าวอาชญากรรม
ตามหน้าหนังสือพิมพ์มีให้พบเห็นกันอยู่ทุกวันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศตาม
แบบอย่างตะวันตกท าให้ผู้คนละทิ้งความคิด และคุณธรรมจึงส่งผลให้คุณธรรมทางด้านจิตใจลด
ต่ าลงเกิดปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย ซึ่งสรุปสาเหตุได้ 2 ประเด็นดังนี้  

ประเด็นที่ หนึ่ง ปัญหาความเจริญทางด้านวัตถุ ท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมของ
การบริโภคหรือความต้องการวัตถุ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม มีโจรผู้ร้ายทั้งโจรในเครื่องแบบ และโจรผู้ร้ายจริง 

ประเด็นที่สอง ปัญหาความเสื่อมทางด้านจิตใจ จาการแสวงหาความเจริญด้านวัตถุ 
หลงใหลวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้คุณค่าด้านจิตใจลดลง และจากระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่
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โรงเรียนแยกออกจากวัดท าให้เยาวชนสมัยใหม่ไม่สนใจศาสนา และค าสอนทางศีลธรรม ขาดการ
อบรมด้านจิตใจจึงส่งผลให้วัยรุ่นขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ขาดความซื่อตรงเริ่มจาก 
พฤติกรรมทุจริตในการสอบเข้าโรงเรียน หรือการเข้าท างานโดยใช้อ านาจเงิน ดังนั้น เมื่อไปท าธุรกิจ
ก็ไม่มีความซื่อสัตย์ และขาดความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ประเวศ วะสี (ประเวศ วะสี
, 2547) ได้กล่าวว่า ล้วนเกิดข้ึนจากอ านาจและภาวะครอบง าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เกิดจาก
ศูนย์อ านาจทางโลกตะวันตกที่ชักน าให้มนุษย์ในสังคมโลกมีความรู้สึกนึกคิดที่เหมือนหรือมีความ
ประพฤติคล้ายกันในลักษณะสังคมโลกาภิวัตน์ (globalization) ผลที่ตามมาก็คือ ภาวะล่มสลานข
องศีลธรรม ที่จะน าไปสู่การท าลายความเป็นมนุษยชาติ (อ้างใน กิตติชัย สุธาสิโนบล,2555) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึง
ประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมนิสิตนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมใน
สถาบันการศึกษาสืบต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย  
งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร” เป็น
การศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งคือ นิสิตนักศึกษาสาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ ของ

หน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 154 รูป / คน โดยใช้ประชากร
คือนิสิตนักศึกษาสาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ทั้งหมดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้   
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา    รายได้ต่อเดือน  (Check List) 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการ ณ วั ดพระบรมธาตุ  จังหวัด
ก าแพงเพชร ทั้งสามด้าน คือ 1) ด้านศีลสิกขา, 2) ด้านสมาธิสิกขา และ 3) ด้านปัญญาสิกขา 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา
ในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระ
บรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งจะเป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
การรวบรวมเอกสาร ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และเอกสาร

สิ่งพิมพ์ต่างๆ และเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วยตัวเอง ตรวจความถูกต้อง ความครบถ้วน
สมบูรณ์ แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   การทดสอบ
ค่าที   (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามี
ความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff’) โดย
ก าหนดระดบันัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

4. ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
1) จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 154 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 53.25  ด้านอายุส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 
45.45 ด้านสถานภาพส่วนใหญ่โสดคิดเป็นร้อยละ 72.73  ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 42.86 ด้านรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 
5,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 45.45  

2) การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่
พ่ึงประสงค์ของหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.138)  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560390

๘ 
 

โดยด้านปัญญาสิกขามากที่สุด (   =4.158) รองลงมาเป็นด้านสมาธิสิกขา  (  = 4.140)  และ
ด้านศีลสิกขา   (  = 4.115)  โดยจ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้   

1. ด้านศีลสิกขา   พบว่า นิสิตนักศึกษามีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ของหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร  ด้านศีล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ 
พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึง
ประสงค์ ด้านศีล  อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ มหาวิทยาลัยได้สอนให้นิสิตนักศึกษากระท าที่สุจริตดี
งาม เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ช่วยเหลือเกื้อกูลนิสิตนักศึกษาด้วยกัน  มหาวิทยาลัยได้สอนให้นิสิต
นักศึกษามีความซื่อสัตย์ซื่อตรงรู้จักด ารงชีวิตโดยการน าหลักศีลธรรม เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
มหาวิทยาลัยได้อบรมสั่งสอนให้นิสิตนักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการศึกษาอย่างเต็มที่  
มหาวิทยาลัยได้รณรงค์ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาใช้วาจาที่สุจริต ไม่ท าร้ายผู้อ่ืน ตรงความจริง ไม่
โกหก หลอกลวง ไม่ส่อเสียด ไม่ให้ร้ายป้ายสี ไม่หยาบคาย ไม่เหลวไหล ไม่เพ้อเจ้อเลื่อนลอย 
มหาวิทยาลัยได้รณรงค์ให้นิสิตนักศึกษามีความประพฤติสุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการศึกษาแต่ละวิชา 
มหาวิทยาลัยสอนให้นิสิตนักศึกษารู้จักพิจารณาเลือกเสพสิ่งบริโภค และสื่อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
เพ่ือไม่ให้ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม  มหาวิทยาลัยได้สอนให้นิสิตนักศึกษาไม่ท าร้ายกันให้นิสิต
นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อกัน ท าให้อยู่ร่วมกันด้วยดีในหมู่นิสิตนักศึกษาด้วยกัน 
มหาวิทยาลัยมีข้อปฏิบัติให้นิสิตนักศึกษาเคารพตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  
มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการสอนให้นิสิตนักศึกษาปฏิบัติตนต่อเพ่ือนนิสิตนักศึกษาด้วยกันโดยไม่
ก่อความเดือดร้อนเสียหายให้แก่หมู่คณะ มหาวิทยาลัยได้สอนให้นิสิตนักศึกษามีกิริยามารยาทใน
การประพฤติปฏิบัติในการแสดงออกต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเป็นนิสิตนักศึกษาสถาบันศึกษาของ
สงฆ์ 

2. ด้านสมาธิสิกขา   พบว่า นิสิตนักศึกษามีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ของหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรม
ธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร  ด้านสมาธิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อ พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึง
ประสงค์ ด้านสมาธิ  อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ มหาวิทยาลัยได้สอนให้นิสิตนักศึกษามีความร่าเริง 
เบิกบาน มองโลกในแง่ดี มีก าลังใจ เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้ ในการร่วมกินกรรมงาน
ต่างๆ มหาวิทยาลัยได้สอนให้นิสิตนักศึกษามีสมาธิเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนแต่ละวิชาของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้สอนให้นิสิตนักศึกษามีความกตัญญูรู้บุญคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย 
และสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ มหาวิทยาลัยได้สอนให้นิสิตนักศึกษามีสุขภาวะที่ดี คือมีความสุข
ในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย การมีสติก ากับตัว ควบคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องท า
ในเวลานั้นๆ ระลึกได้ถึงสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์ ไม่หลงใหลเลื่อนลอย ไม่ละเลยหรือ
ปล่อยตัวเผอเรอ มหาวิทยาลัยได้สอนให้นิสิตนักศึกษามีความตั้งมันตั้งอกตั้งใจ มีจิตใจเข้มแข็ง 
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อดทนต่อสู้กับการเรียนในแต่ละวิชา มหาวิทยาลัยได้สอนให้นิสิตนักศึกษามีจิตใจเมตตา กรุณาโอบ
อ้อมอารีมีน้ าใจต่อเพ่ือนนิสิตนักศึกษาด้วยกัน มหาวิทยาลัยได้สอนให้นิสิตนักศึกษามีความกล้าหาญ
อดทนมุ่งมั่นความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อฝันฝ้าอุปสรรคผ่านความยากล าบากในการศึกษาไปได้  
มหาวิทยาลัยได้สอนให้นิสิตนักศึกษามีจิตใจที่มีความซื่อสัตย์สุจริตกล้ารับผิดชอบมีจิตที่เป็นบุญกุศล
อย่างสม่ าเสมอ มหาวิทยาลัยได้สอนให้นิสิตนักศึกษามีจิตใจตั้งมั่นด าเนินอยู่ในกิจในงานสม่ าเสมอ 
แน่วแน่ เป็นอันหนึ่งอันเดียว สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวกหวั่นไหว บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว นุ่มนวล 
ผ่อนคลาย ไม่เครียดกระด้าง 

2. ด้านปัญญาสิกขา   พบว่า นิสิตนักศึกษามีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ของหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรม
ธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร  ด้านปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อ พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึง
ประสงค์ ด้านปัญญา อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ มหาวิทยาลัยสอนให้นิสิตนักศึกษามีศรัทธาเลื่อมใส 
และเข้าใจในพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ มหาวิทยาลัยสอนให้นิสิตนักศึกษา
มีศรัทธาเลื่อมใสเชื่อกฎแห่งกรรม และบาปบุญคุณโทษความชั่วความดี นิสิตนักศึกษามีความคิดเห็น 
แนวความคิด ความเชื่อถือ ทัศนคติ ค่านิยมต่างๆที่ดีงามถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง นิสิต
นักศึกษามีทัศนคติดีต่อการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน สามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่การปฏิบัติธรรมให้เกิด
ความเจริญงอกงามในธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไป นิสิตนักศึกษามีความคิด ความด าริตริตรอง หรือการคิด
ต่างๆ ที่ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ไม่เศร้าหมองขุ่นมัว เป็นไปในทางสร้างสรรค์
ประโยชน์สุข นิสิตนักศึกษาไม่มีความคิดจะได้จะเอา หรือความเคียดแค้น ชิงชัง มุ่งร้ายคิดท าลาย
ผู้อื่น นิสิตนักศึกษามีความคิดในทางเสียสละ หวังดี มีไมตรี ช่วยเหลือเกื้อกูล และความคิดที่บริสุทธิ์ 
อิงสัจจะ อิงธรรม ไม่เอนเอียงด้วยความเห็นแก่ตัว มหาวิทยาลัยสอนให้นิสิตนักศึกษามีทักษะ และ
อุปนิสัยในการศึกษาเรียนรู้ที่ดี ใฝ่รู้ใฝ่คิด รู้จักค้นคว้า แสวงหาความรู้จดบันทึกเพ่ิมเติม และศึกษา
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นิสิตนักศึกษามีทักษะชีวิต รู้เท่าทันต่อสิ่งเร้าภานอก สามารถแก้ปัญหา 
และน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต ได้ มีฐานชีวิตทีดี มีปัญญาเข้าสัจธรรมของชีวิตตามวุฒิ
ภาวะของตน นิสิตนักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ประมวลผลจากการศึกษาเรียนรู้ สามารถน าเสนอ
ถ่ายทอดได้ทั้งแบบกลุ่ม และรายบุคคล 
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5. อภิปรายผล 

ระดับการการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมนิสิตที่พึ่งประสงค์ของหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร   

ผลการศึกษา   การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ของหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร  พบว่า 
นิสิตนักศึกษามีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่
พ่ึงประสงค์  ทุกด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นิสิตนักศึกษาของหน่วยวิทย
บริการมีความรู้ความเข้าใจไตรหลักไตรสิกขาและให้ความส าคัญต่อหลักไตรสิกขาในการด าเนินชีวิต
การศึกษาเหล่าเรียนในวิชาการต่างๆ โดยการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการส่งเสริมพัฒนาตนเอง
ในด้านการประพฤติปฏิบัติการแสดงออกทางกายวาจาจิตต่างๆให้อยู่ในกรอบระเบียบศีลธรรมคุณ
งามความดีให้มีศีล สมาธิ ปัญญาและมีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ   นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา  
ผลการวิจัยพบว่า 

1. การศึกษาตามหลักไตรสิกขา พบว่า พระพุทธเจ้าตรัสหลักไตรสิกขาไว้ใน วัชชีปุตต
สูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร ไตรสิกขา มีความมายว่า การฝึกอบรมด้านความ
ประพฤติ จิต และปัญญา ไตรสิกขาสามารถจัดประเภทได้ ตามหลักไตรสิกขา ตามมรรคมีองค์แปด 
และตามธรรมขันธ์สาม ความส าคัญของหลักไตรสิกขา คือ เป็นที่หลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิ
โมกข์ เป็นสิกขาบทเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ มีอิทธิพลต่อคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่
หลอมรวมหลักปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา สาระส าคัญของหลักไตรสิกขามี 3 อย่าง คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญา การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีส่วนประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ การจัดหา
หรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ การสร้างสัมมาทิฏฐิ การศึกษาตามหลักไตรสิกขา และการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามหลักไตรสิกขา 

2. วิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา พบว่า หลักไตรสิกขามีที่มาอยู่ใน วัชชีปุตต
สูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร ก าเนิดการศึกษาสมัยพุทธกาลเริ่มจากกลุ่มปัญจวัคคีย์ ผู้
ศึกษาสมัยพุทธกาลแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบรรพชิตและกลุ่มคฤหัสถ์ ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีการก าหนด
คุณสมบัติไว้แตกต่างกันด้วย ขอบเขตของการศึกษาในพระพุทธศาสนารวมอยู่ในหลักไตรสิกขา การ
เรียนการสอนในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นแบบมุขปาฐะ การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีขั้นตอน
ด าเนินการที่ส าคัญอยู่ 4 ประการ คือ จัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ สร้างสัมมาทิฎฐิ ฝึกตาม
หลักไตรสิกขา วัดและประเมินผลตามหลักไตรสิกขา และ สอดคล้องกับแนวคิดของ พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไตรสิกขาว่า หมายถึงการพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงาม
ถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูก ต้องดีงามของมนุษย์ ต้อง
เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรคกับสิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกัน เมื่อมองในแง่อริยสัจ 4 
ก็เป็นอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเป็นมรรคก็ด าเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายโดยก าจัดสมุทัย
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ให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่พ่ึงพาอวิชชา ตัณหา อุปทาน น้อยลงไป ไม่อยู่ใต้อ านาจครอบง า ของ
มันพร้อมกับที่เรามีปัญญาเพ่ิมขึ้นและด าเนินชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นตามล าดับจนกระทั่งในที่สุดพอ
สมุทัยหมดทุกข์ก็หมดก็บรรลุหมายเป็น นิโรธ โดยสมบูรณ์ (2550) และ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
บุญมี แท่นแก้ว (2539) ให้ความหมายของไตรสิกขาว่า หมายถึง ข้อปฏิบัติ 3 ขั้น คือ 

1. ขั้นศีล ได้แก่ การเว้นชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติเพ่ือความปกติสงบเรียบร้อยไม่ท าให้ตน
และผู้อ่ืนเดือนร้อน ข้อปฏิบัติเหล่านี้เรียกว่า ศีลสิกขา แปลว่า สิ่งที่ควรศึกษาอบรม เป็นขั้นศีล 

2. ขั้นสมาธิ ได้แก่ การฝึกฝนหรืออบรมจิตใจให้เหมาะสม ตั้งมั่นในลักษณะที่พร้อมจะ
ปฏิบัติงานคือ พิจารณาความเป็นจริง เพื่อเป็นพ้ืนฐานของการเจริญปัญญา การฝึกบังคับจิตใจให้ตั้ง
มั่นโดยระลึกรู้ตัวทั่วพร้อม ดังนี้เรียกว่า จิตตสิกขา 

3. ขั้นปัญญา ได้แก่ การฝึกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง หมายถึง กาฝึกฝนอบรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง
ถึงกับเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาได้จริงๆการฝึกฝน
เช่นนี้เรียกว่าปัญญาสิกขา 
 

6. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
การท าวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร  เป็นสิ่ง
ที่แสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษา ของหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชรมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ โดยการน าหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ ในสามด้านคือ  1) ด้านศีลสิกขา 2) ด้านสมาธิ
สิกขา และ 3) ด้านปัญญาสิกขา ดังแผนภูมิองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิที่แสดงถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

พุทธิพิสัย : ปัญญา
สิกขา 

มีสัมมาทิฏฐิ  
                     เก่ง 
สัมมาสังกัปปะ  

จิตตพิสัย : สมาธิสิกขา  
มีสัมมาสติ  
สัมมาสมาธิ          มีความสุข 
สัมมาวายามะ  
 

ทักษะพิสัย : ศีลสิกขา 
-มีสัมมาวาจา  
-สัมมากัมมันตะ     ด ี
-สัมมาอาชีวะ  

ไตรสิกขา 
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จากแผนภูมิที่แสดงถึงองค์ความรู้จากการวิจัยดังกล่าวพอสรุปโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่   
1) ด้านศีลสิกขา 2)  ด้านสมาธิสิกขา และ 3) ด้านปัญญาสิกขา ได้ดังนี้ 

ทักษะพิสัย : ศีลสิกขา  การฝึกฝนอบรมในด้านความประพฤติ การด าเนินชีวิตให้มี
ระเบียบวินัยให้มีความสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ การประกอบอาชีพสุจริต ก็คือ การด ารงตน
อยู่ด้วยดี มีชีวิตที่เกื้อกูล ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ตนมีส่วนช่วยสร้างสรรค์รักษาให้เอ้ืออ านวยแก่
การมีชีวิตที่ดีงามร่วมกัน เป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและการเจริญปัญญา ดังนั้นเมื่อ
นิสิตนักศึกษาได้น าเอาหลักศีลสิกขามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยการฝึกฝนอบรมพฤติกรรมความประพฤติกิริยามารยาทให้มีระเบียบเรียบร้อยในการด าเนินชีวิต
การด ารงตนอยู่ในสังคมด้วยดี ซึ่งการที่นิสิตนักศึกษาน าหลักศีลสิกขามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาที่พึงประสงค์จะท าให้นิสิตนักศึกษาเป็นคนที่มี
สัมมาวาจา (วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระท าชอบ) และสัมมาอาชีวะ(อาชีพชอบ) มีความ
ประพฤติดี มีวินัย มีความสุจริต ทั้งกาย วาจา และอาชีพ  เป็นนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมมี
คุณภาพมีประสิทธิภาพเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ซื่อตรง ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อกัน ท าให้อยู่ร่วมกันด้วยดี ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายให้แก่หมู่
คณะ  

จิตตพิสัย : สมาธิสิกขา การปฏิบัติฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังเสริมสร้าง
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพจิต การพัฒนาคุณภาพจิต หรือการปรับปรุงจิตให้มีคุณภาพคุณธรรม
และสมรรถภาพสูงที่ท าให้จิตเป็นสมาธิเอ้ือแก่การมีชีวิตที่ดีงาม และจิตใจที่มั่นคงพร้อมที่จะใช้งาน
ในทางปัญญาอย่างได้ผลดีที่สุด ดังนั้นเมื่อนิสิตนักศึกษาได้น าเอาหลักสมาธิสิกขามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมการฝึกฝนอบรมที่ท าให้นิสิตนักศึกษามี สัมมาวายามะ 
(พยายามชอบ), สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ)  ซึ่งการที่นิสิตนักศึกษาได้น า
หลักสมาธิมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจะท าให้นิสิตนักศึกษามี  คุณภาพจิตใจ 
สุขภาพและสมรรถภาพของจิตใจ เป็นนิสิตนักศึกษาที่เรียนมีความสุข มีความตั้งมันตั้งอกตั้งใจศึกษา
เล่าเรียน มีจิตใจเข้มแข็ง อดทนต่อสู้ มุ่งมั่นความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อฝันฝ้าอุปสรรคต่างๆ มี
ความกตัญญูรู้บุญคุณ มีความซื่อสัตย์สุจริตกล้ารับผิดชอบมีจิตที่เป็นบุญกุศล มีความร่าเริง เบิกบาน
ในการศึกษาเล่าเรียนในวิชาต่างๆ  

พุทธิพิสัย : ปัญญาสิกขา การฝึกฝนอบรมทางปัญญาอย่างสูง ท าให้เกิดความรู้แจ้ง
เห็นจริงในสัจจะธรรมของธรรมชาติซึ่งเป็นปัญญาที่สามารถช าระจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอบรม
ให้บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ ปัญญาสิกขาเป็นการศึกษาที่ท าให้เกิดความรู้ในการมองดู
รู้จักและเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง การรู้จักวางใจวางท่าที และปฏิบัติต่อโลกและชีวิตได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีจิตใจผ่องใสไร้ทุกข์ เป็นอิสรเสรี และสดชื่นเบิกบาน ดังนั้นเมื่อนิสิต
นักศึกษาได้น าเอาหลักปัญญาสิกขามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยการประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอบรมท าให้เกิดปัญญาคือมี สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ 
(ด าริชอบ) ซึ่งการที่นิสิตนักศึกษาได้น าหลักปัญญาสิกขามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณธรรม
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จริยธรรมจะท าให้นิสิตนักศึกษามีความเชื่อค่านิยมความรู้ความคิดที่ถูกต้องดีงามรู้จักคิด ตรงตาม
ความจริงท าให้นิสิตนักศึกษาเป็นคนเก่ง ศรัทธาเลื่อมใส มีความเสียสละ หวังดี มีไมตรี ช่วยเหลือ
เกื้อกูล มีอุปนิสัยในการศึกษาเรียนรู้ที่ดี ใฝ่รู้ใฝ่คิด รู้จักค้นคว้า แสวงหาความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร ผู้
ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้แยกออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจัยที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 
1) รัฐ หรือสถาบันการศึกษาควรปฏิรูประบบการศึกษาโดยเน้นการเอาหลักค าสั่งสอน

ทางด้านพระพุทธศาสนามาเป็นแนวในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนนิสิตนักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมศีลธรรมมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนในการด าเนินชีวิตในสังคม 

2) รัฐ หรือสถาบันการศึกษาควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้มีระบบการศึกษาการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกฝนอบรมพัฒนา
พฤติกรรมการประพฤติท่ีสุจริตซื่อสัตย์ซื่อตรงโดยเน้นระบบการจัดการการศึกษาตามหลักไตรสิกขา 
3  

3) ด้านศีลสิกขา  รัฐ หรือสถาบันการศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการศึกษา
การเรียนสอนโดยให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ฝึกฝนอบรมกายวาจาความประพฤติ ระเบียบวินัย 
ความสุจริตทางกายวาจา ไม่ก่อความเดือนร้อนไม่ท าร้ายผู้อ่ืน ไม่ส่อเสียด ไม่ให้ร้ายป้ายสี ไม่หยาบ
คาย และอาชีวะการประอบอาชีพที่สุจริต ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของมหาเถรสมาคม 

4) ด้านสมาธิสิกขา รัฐ หรือสถาบันการศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนระบบการจัดการ
การศึกษาที่ท าให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เจริญสมาธิภาวนา การฝึกฝนอบรมจิตใจ การปลูกฝัง
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต เพ่ือให้นักเรียนนิสิตนักศึกษา มีจิตตั้ง
มั่น จิตใจด าเนินอยู่ในกิจในงาน จิตใจแน่วแน่ สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวกหวั่นไหว บริสุทธิ์ ผ่องใส 
ไม่ขุ่นมัว นุ่มนวล ผ่อนคลาย ไม่เครียดกระด้าง เข้มแข็ง เอางาน ไม่หดหู่ท้อแท้  

 5) ด้านปัญญาสิกขา รัฐ หรือสถาบันการศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนระบบการจัดการ
การศึกษาที่ท าให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ เจริญปัญญาโดยการฝึกฝนอบรมด้านปัญญา ปลูกฝัง
ความคิดทัศนคติ ความเชื่อค่านิยมท่ีดีงามถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง 

7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
จากผลการวิจัยที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือสร้างแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค ในการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิต
ที่พ่ึงประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร ดังนี้ 
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1)  ภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นการ
ฝึกฝนปฏิบัติหรือเรียนให้รู้คิดให้เป็น และฝึกท าให้เป็น ให้เจริญงอกงามบริบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2) )  ภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นเพ่ือให้การ
บริหารจัดการการศึกษามีคุณภาพมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาโดยน าหลักไตรสิกขาหรือการศึกษา 3 อย่างนี้  ซึ่งเป็นการ
กระบวนการฝึกพัฒนาชีวิต 3 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั้งทางวัตถุและทาง
สังคม ด้านจิตใจและด้านปัญญา 

3) ภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษา ควรน าหลักอธิศีลสิกขามาประยุกต์ในการจัดการ
การเรียนการสอน โดยให้นักเรียนนิสิตนักศึกษามีศีล รักษา โดยการฝึกอบรมระเบียบวินัยให้มีสุจริต
ทางกาย วาจา และอาชีวะ มีคุณธรรมศีลธรรมในการด ารงตนอยู่ด้วยดี  

4) ภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาควรก าหนดในหลักสูตร ให้มีวิชากรรมฐานเพ่ือให้
นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เจริญภาวนาฝึกอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพจิต
มีจิตใจเข้มแข็ง อดทนต่อสู้ มุ่งม่ันความขยันหมั่นเพียรในศึกษาเล่าเรียนและเรียนมีความสุข 

5) ภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาควรน าหลักปัญญาสิกขามาประพฤติปฏิบัติเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรมทางปัญญา สร้างแรงจูงใจและปลูกฝังจิตส านึก ปลูกฝังอุปนิสัยใน
การศึกษาเรียนรู้ที่ดี ใฝ่รู้ใฝ่คิด มีทัศนคติความเชื่อค่านิยมที่ดีงามถูกต้อง 

7.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษา การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาใน

การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ ของหน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระ
บรมธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งได้มีทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ซึ่งยังมี
ประเด็นหลายประเด็นที่ต้องการผู้เข้ามาด าเนินการศึกษาต่อผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการศึกษาใน
ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1)  ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พ่ึงประสงค์ 

2)  ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการส่งเสริมการน าหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา 

3)  ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการจัดการการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา 

4)  ควรมีการศึกษาการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาโดยบูรณาการหลักไตรสิกขาใน
การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพและปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ 

WAYS FOR EMPOWERMENT AND ITS SUPPORTIVE FACTORS 
IN PRECEPTORS’ PERFORMANCE OF DUTY 

 
พระครูถาวรกิจจารักษ์  พระสุธีธรรมานุวัตร ประพันธ์  ศุภษร 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของพระ
อุปัชฌาย์ในพระพุทธศาสนา 2) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพระ
อุปัชฌาย์ในจังหวัดนครราชสีมา และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และปัจจัย
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ ศึกษาจาก
เอกสาร และวิจัยภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มเป้าหมาย จ านวน 43 รูป/คน  แล้วท า
การวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลการวิจัย โดยการพรรณนา ผลวิจัยพบว่า พระอุปัชฌาย์ต้องให้
การอุปสมบทถูกต้องตามพระธรรมวินัย และกฎระเบียบมหาเถรสมาคม เม่ืออุปสมบทแล้ว ต้อง
อบรมดูแลสัทธิวิหาริก การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ต้องมีความเข้าใจเขต จริยา การละเมิดจริยา 
และการระงับการปฏิบัติหน้าที่ และวิธีประณามสัทธิวิหาริก  ปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ไป ท าให้มีปัญหาเพิ่มขึ้น การคัดสรรกุลบุตรที่จะเข้ามาบวช ไม่ชัดเจนท าให้กุลบุตรที่จะบวชท่องค า
ขานนาคไม่ได้ พิธีกรรมที่ยังไม่ถูกต้อง หลังจากบวชแล้วพระอุปัชฌาย์ไม่มีเวลาอบรมดูแลให้
การศึกษาแก่สัทธิวิหาริก ซึ่งมอบหมายให้เจ้าอาวาส ดูแลแทน การออกหนังสือสุทธิ การส่งบัญชี
สัทธิวิหาริก พระอุปัชฌาย์บางรูปไม่ช านาญในเรื่องการท าเอกสาร  

แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพและปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระ
อุปัชฌาย์ ซึ่งพระอุปัชฌาย์ต้องให้การอบรมดูแล การขัดเกลาความประพฤติ การปกครองตามหลัก
พระธรรมวินัย กฎระเบียบมหาเถรสมาคม ให้การสงเคราะห์ดูแลรักษาพยาบาลสัทธิวิหาริกและ
อันเตวาสิกเมื่ออาพาธ ตลอดจนให้การสงเคราะห์พุทธศาสนิกชน ด้วยหลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
และปัจจัย 4 ในการอยู่อาศัย ดังนั้น ควรมีการประเมิน และติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของพระ
อุปัชฌาย์ในภายหลัง และด าเนินอบรมให้ความรู้เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของพระ
อุปัชฌาย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้นในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

                                                           

 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย natesung_nern@outlook.co.th 

 ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
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ค าส าคัญ : แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพ, ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่, พระ
อุปัชฌาย์ 

 
ABSTRACT 

This research article with the purpose of the research.  1) to study the 
action of a preceptor in Buddhism.  2) to study the problems and obstacles in the 
functioning of the Preceptor of the province. And 3) to study ways of enhancing 
performance. And environmental factors contributing to the performance of the 
preceptor. This research is qualitative research. Study Documents With interviews 
and field research. Focus group discussion 43 / person, and then analyzed. And 
presented the findings to portray. 

The research found that  Preceptor ordination must be discipline. And 
regulatory Sangha Association Then, when the ordination Training must take care 
Sattiwiharik  The duties of the preceptor must have understood the abuse Janet 
Janet. And suspension of duties And condemned Sattiwiharik  Current social 
conditions have changed. The problems increase Selection of a good son to his 
ordination. Do not make clear good son to recite Kannac not ordained. The ritual is 
not yet valid After ordination, then preceptor training time to educate Sattiwiharik 
care. The abbot assigned to oversee the issuance of net books. Sending account 
Sattiwiharik Preceptor some amateurish in the document. 

Approach to enhance performance and environmental factors contributing 
to the performance of the preceptor. The preceptor training required to care. 
Refined demeanor The ruling by the Book of Discipline. Rules of the Supreme 
Sangha Providing relief and care Sattiwiharik Aanetwasik when ill.  As well as 
provide relief Buddhists With the principles of life and living in the four factors 
should be evaluated. And monitoring the performance of the preceptor later. And 
conducted workshops to educate periodically to perform the duties of a preceptor 
more effective in the modern era has changed. 
Keywords : Approach to enhance performance, Factors contributing to the duty,     
  preceptor 
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 พระอุปัชฌาย์มีบทบาท และหน้าที่ส าคัญต่อกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามา
บรรพชาอุปสมบท ถ้าพระอุปัชฌาย์เป็นผู้ที่ย่อหย่อนปล่อยปละละเลย ขาดความรู้ หรือขาดความ
เข้มงวด  ให้การบรรพชาอุปสมบทโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การบรรพชาอุปสมบทให้กับบุคคลที่ขาด
คุณสมบัติ ถือว่าเป็นการท าลายความเลื่อมใสความศรัทธา มัวหมองแก่พระพุทธศาสนา เป็นปัญหา
จากบทบาทหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่ขาดความรับผิดชอบ หรือปล่อยปละละเลยต่อการอบรมสั่ง
สอนสัทธิวิหาริก หรืออันเตวาสิกในความปกครองของพระอุปัชฌาย์ ดูแลรับผิดชอบ และช่วย
ฝึกสอนอบรมให้การศึกษาแก่สัทธิวิหาริก เพ่ือน าไปประพฤติปฏิบัติ (พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตโต, 
2542) พระอุปัชฌาย์ คือ พระภิกษุผู้ที่ได้รับมอบหมายจากพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ดูแลกิริยามารยาทการ
ห่มผ้า การฉัน และความประพฤติ ตลอดข้อวัตรปฏิบัติทุกอย่างของสัทธิวิหาริก  (วิ.ม. (ไทย) 
4/81/72) ทั้งนี้ก็เพ่ือป้องกันและวางกฎระเบียบให้แก่ผู้ที่อุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนา เพ่ือ
ความด ารง  ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนา  
 พระอุปัชฌาย์มีหน้าที่ทั้งตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ และมีหน้าที่ตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคม ซึ่งพระอุปัชฌาย์จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบดังที่
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนโณ),2541) ได้กล่าวว่า พระอุปัชฌาย์มี
หน้าที่ส าคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นต้องเข้มงวดกวดขันกับคนที่จะเข้ามาบวช 
ต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ทันสถานการณ์บ้านเมือง พระอุปัชฌาย์ต้องยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) 
พระธรรมวินัย 2) กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระ
อุปัชฌาย์ตลอดจนมติเกี่ยวกับพระอุปัชฌาย์ และ 3) กฎหมายบ้านเมืองโดยเฉพาะกฎมหาเถรสมาคม 
ถ้ามีการละเมิด พระอุปัชฌาย์จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย นอกเหนือจากโทษทางพระธรรมวินัย
ที่มีอยู่ ดังนั้น พระอุปัชฌาย์ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา 
    
 พระอุปัชฌาย์ต้องมีความเข้าใจสถานการณ์ทางโลก กฎหมาย และปัญหาของชาติ
บ้านเมือง ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วย การแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ก็ได้
ก าหนดหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ไว้ว่า พระอุปัชฌาย์มีหน้าที่ให้บรรพชาอุปสมบทได้เฉพาะในเขตที่ตน
รับผิดชอบ และเฉพาะภายในเขตการปกครองคณะสงฆ์ที่ตนมีหน้าที่ดูแลเท่านั้น เมื่อให้บรรพชา
อุปสมบทแก่สัทธิวิหาริกรูปใดแล้ว ต้องมีหน้าที่เป็นภารธุระปกครองดูแล สั่งสอนสัทธิวิหาริกให้ด ารง
อยู่ในสัมมาปฏิบัติ ต้องขวนขวายให้รับการศึกษา และต้องออกหนังสือสุทธิให้ ถ้าสัทธิวิหาริกมี
พรรษาไม่ครบ 5 พรรษา จะไปอยู่ที่วัดอ่ืน ถ้าหากพระอุปัชฌาย์เห็นสมควรก็ให้สอบถามไปยัง เจ้า
อาวาสวัดนั้นเมื่อได้รับค ารับรองจากเจ้าอาวาสวัดนั้นสามารถปกครองดูแลสั่งสอนแทนได้ ต้องฝากเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมอบภารธุระให้เป็นผู้ปกครองดูแลสั่งสอนสัทธิวิหาริกแทน (ส านักงาน
เลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2542) ปัจจุบันมีโรคเอดส์ โรคมะเร็ง เหล่านี้เป็นโรคที่ไม่ได้กล่าวไว้ ใน
พระธรรมวินัย เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ บุคคลที่เป็นโรคเอดส์ เมื่อบวชเข้ามาแล้ว 
ถ้าหากชาวบ้านรู้ว่าพระรูปนี้เป็นโรคเอดส์ ชาวบ้านอาจจะเข้าใจผิดว่า พระภิกษุรูปนี้ประพฤติผิด
พระธรรมวินัย ท าการล่วงละเมิดศีล ท าตัวไม่เหมาะสมกับสมณสารูป เมื่อบวชเข้ามาแล้วยิ่งจะท าให้
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สถาบันพระสงฆ์เสื่อมเสียท าให้เกิดปัญหา ความเสื่อมเสียแก่วัดและพระพุทธศาสนา ประพฤติผิด
พระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง พระภิกษุบางรูปเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองอย่างเปิดเผย มี
พฤติกรรมกระท าตนเป็นผู้น าทางการเมือง มีผลกระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนทั้งท าให้
ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในพระสงฆ์  จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระ
อุปัชฌาย์ เพราะเป็นปัญหาท าให้ความเคารพศรัทธาในพระสงฆ์ได้เสื่อมลง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องศึกษา และท าความเข้าใจให้ชัดเจน เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาของพระภิกษุสามเณร 
และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปแล้ว ยังสืบอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ในพระพุทธศาสนา 
2.2  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ในจังหวัด

นครราชสีมา 
2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพและปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 43 รูป/คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และสนทนา
กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเอกสาร 
(Content Analysis) แล้วน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ในพระพุทธศาสนา 
การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ในพระพุทธศาสนา พระอุปัชฌาย์ มีความส าคัญต่อ

ชีวิตของเป็นศิษยานุศิษย์ ให้การบรรพชาและอุปสมบท ให้การพ่ึงพาด้วยบริขารและที่อยู่อาศัย 
ปกครองดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้ค าแนะน าสั่งสอน และอบรมพระธรรมวินัย มีการถืออุปัชฌาย์ 
อุปัชฌาย์พึงถือสัทธิวิหาริกของตนเป็นเสมือนบุตร และสัทธิวิหาริกนับถืออุปัชฌาย์ของตนเป็นเสมือน
บิดา ทั้งสองฝ่ายต่างก็จะต้องมีความเคารพย าเกรงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองใน
พระธรรมวินัยตลอดไป ความหมายของพระอุปัชฌาย์ คือ พระเถระที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็น
ประธานในการบรรพชาอุปสมบทและเป็นผู้มีหน้าที่ส าคัญ ในการให้การศึกษาสอดส่องโทษ ดูแล
ความประพฤติฝึกอบรมกวดขันเอาใจใส่สัทธิวิหาริกให้ด ารงอยู่ในพระธรรมวินัย ให้อยู่ในกรอบของ
ศีลและมารยาทที่เรียบร้อย และคุ้มครองสัทธิวิหาริกให้มีความอบอุ่นเหมือนหนึ่งว่าเป็นลูกของตน 
พระอุปัชฌาย์ในการคัดเลือกกุลบุตรเข้าหมู่สงฆ์ การอบรมศึกษา และการปกครอง พระอุปัชฌาย์
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามพระธรรมวินัย และตามกฎมหาเถรสมาคมได้แก่ การแต่งตั้ง กระบวนการ
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แต่งตั้ง และประเภทของพระอุปัชฌาย์ ได้แก่ พระอุปัชฌาย์สามัญ และพระอุปัชฌาย์วิสามัญ 
บทบาทหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ มีทั้งบทบาทที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และตามระเบียบมหาเถร
สมาคม ด าเนินการอุปสมบทให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย อบรมดูแลสัทธิวิหาริกหลังจากให้บรรพชา
อุปสมบท เขตพระอุปัชฌาย์ จริยาของพระอุปัชฌาย์ การละเมิดจริยาของพระอุปัชฌาย์ การระงับ
การปฏิบัติหน้าที่ และวิธีประณามสัทธิวิหาริก ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

4.2 สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ในจังหวัด
นครราชสีมา 

1) การคัดสรรอุปสัมปทาเปกขะ ปัจจุบันการอุปสมบทให้แก่อุปสัมปทาเปกขะนั้นไม่
เป็นไปตามบทบัญญัติที่ก าหนดในพระธรรมวินัย และในกฎมหาเถรสมาคม เนื่องจากพระอุปัชฌาย์
ไม่เคร่งครัดต่อหลักพระธรรมวินัยที่เกี่ยวกับการอุปสมบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดสรรบุคคลผู้
บรรพชาอุปสมบท ท าให้ได้ผู้ที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาในพระพุทธศาสนา และสร้างปัญหาก่อให้เกิด
วิกฤตศรัทธา ในปัจจุบันนิยมการอุปสมบทระยะสั้นตามประเพณี พระอุปัชฌาย์ไม่ค่อยให้
ความส าคัญแก่การคัดสรรอุปสัมปทานเปกขะ จึงท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว ผู้บรรพชาอุปสมบทบาง
คนไม่สามารถกล่าวค าขออุปสมบทได้ด้วยตนเอง ทั้งๆ ที่ในกฎมหาเถรสมาคมก็ได้ก าหนดบังคับให้เป็น
คุณสมบัติข้อหนึ่งก็ตาม 

2  การปกครองดูแล และอบรมสั่งสอนสัทธิวิหาริก สภาพโครงสร้างทางสังคม ท าให้พระ
อุปัชฌาย์ละเลยหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนสัทธิวิหาริก เนื่องจากติดภารกิจด้านการปกครองคณะ
สงฆ์ ปัญหานี้จึงเกิดจากพระอุปัชฌาย์ไม่ให้ความส าคัญแก่การปฏิบัติศาสนกิจและการสั่งสอนอบรม
และดูแลสัทธิวิหาริกของตน 

3) การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  โดยการแนะน าแก่ผู้จะบวช พระอุปัชฌาย์สั่งสอน
นาคพร้อมทั้งผู้ปกครอง เพ่ือให้เกิดความศรัทธาในการบวช การเตรียมความพร้อมของนาคที่จะเข้า
มาบวช ด้านเอกสารต่างๆ แนะน าในเรื่องข้อควรปฏิบัติเบื้องต้น การท่องค าขานนาคได้ด้วยตนเอง 
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้จะบวช ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ด้านร่างกาย คือ การได้รับรองจาก
ทางภาคราชการ ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโทษทางราชการ เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย มีใบรับรอง
แพทย์ เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางด้านจิตใจ คือ ความศรัทธาที่จะบวช ในขั้นตอนการท าอุปสมบท
กรรม พระอุปัชฌาย์ต้องดูตามหลักพระธรรมวินัย ว่าบุคคลใดสามารถบวชได้ เช่น ไม่เป็นโรคเรื้อน 
ไม่เป็นโรคเอดส์ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่หนีราชการแผ่นดิน ไม่หนีคดีทางกฎหมายบ้านเมือง 
ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครอง  ถ้าจะบวชเณรต้องช่วยกิจของตัวเองได้ ช่วยกิจพระพุทธศาสนา
ได้ ถ้าบวชพระต้องอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองน าบุตรมาพบพระอุปัชฌาย์ เพ่ือท าความ
เข้าใจกันจึงก าหนดวันบวชให้ เน้นผู้จะบวชภูมิล าเนาต้องอยู่ในเขตพระอุปัชฌาย์ สอบถามเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  การอุปสมบทกรรม การท าพิธีสังฆกรรม ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 
พระอุปัชฌาย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ขั้นตอนการขอบรรพชา ขอไตรสรณคมณ์ ขอนิสัย 
ขออุปสมบทต่อหมู่สงฆ์ พระอุปัชฌาย์เผดียงสงฆ์ พระกรรมวาจาจารย์ อนุสาวนาจารย์สวดถูกต้อง ลง
เวลาส าเร็จญัตติ การบอกอนุศาสน์  การออกหนังสือสุทธิ และการส่งบัญชีสัทธิวิหาริก  
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4) การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ต่อสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก  ด้านการปกครอง 
การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย การประพฤติปฏิบัติของสัทธิวิหาริก และอันเตวาสิกให้เป็นไป
ตามพระธรรมวินัย พระอุปัชฌาย์จะใช้หลักของความเมตตาธรรม ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง 
ตักเตือนบุคคลที่ควรตักเตือนตามธรรม และจักได้เป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับฆราวาสญาติโยม น า
หลักการปกครองนี้ไปใช้ในสังคม ด้านการศึกษา พระอุปัชฌาย์จะส่งเสริมให้ศึกษาในพระธรรมวินัย 
ให้การสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร การศึกษาของพระภิกษุสามเณร  แผนกสามัญ
ศึกษาและการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และนักธรรม ช่วยเหลือให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม ด้านการสงเคราะห์ การสอนให้รู้จักเอาตัวรอดจากกิเลส 
ตัณหาต่างๆ น าตนให้พ้นทุกข์ สงเคราะห์ช่วยให้เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริง การสงเคราะห์ควรจะมี
หลักที่ให้ช่วยเหลือตนเองได้ คือ ท าให้รู้และสามารถช่วยตนเองได้มีผลยืนยาว และมีผลจริง ด้าน
การดูแลรักษาพยาบาล พระอุปัชฌาย์สั่งสอนให้สัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกให้ดูแลรักษาตนเอง โดยใช้
หลักการทางพระพุทธศาสนา เป็นการพิจารณาปัจจัย 4 ก่อนใช้ ขณะใช้ และหลังจากใช้สอย ดูแล
ตนเองให้เป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย พระอุปัชฌาย์จะต้องดูแลรักษาศิษย์ เมื่ออาพาธจะต้องขวนขวาย
พยาบาลจนหาย หรือมรณภาพ ถ้าตนไม่สามารถดูแลต้องมอบหมายให้ผู้อ่ืนดูแลแทน ห้ามทอดธุระ
เสีย  

5) การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ด้านสงเคราะห์พุทธศาสนิกชน  การสงเคราะห์ด้วย
ธรรมทานเป็นหน้าที่ของพระภิกษุโดยทั่วไปที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในไตรสิกขา ได้แก่ ศีล 
สมาธิและปัญญา แนะน าสั่งสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และด้านวัตถุทาน พระอุปัชฌาย์เป็นผู้น าใน
การสร้างขวัญก าลังใจตามก าลังที่เหมาะสม สงเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชนตามก าลังความสามารถ 
เพ่ือเป็นที่พ่ึงแก่ประชาชนผู้ให้ความอุปถัมภ์ค้ าจุนพระพุทธศาสนา  

4.3  แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพและปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ในสังคม 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ ประกอบด้วย ต่อการสืบ
ต่อพระพุทธศาสนา ต่อสัทธิวิหาริก และอันเตวาสิก  ด้านบทบาทต่อการขัดเกลาความประพฤติ  
ด้านบทบาทต่อการขัดเกลาจิตใจ  ด้านบทบาทต่อการศึกษาของสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก ด้าน
บทบาท ต่อการปกครองของสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก ด้านบทบาทต่อการสงเคราะห์สัทธิวิหาริก
และอันเตวาสิก ด้านบทบาทต่อการพยาบาลสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก  การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ต่อการสงเคราะห์พุทธศาสนิกชน ด้านบทบาทต่อ
การสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนด้านธรรมทาน  และด้านบทบาทต่อการสงเคราะห์พุทธศาสนิกชน
ด้านวัตถุทาน 

ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ ประกอบด้วย ด้านสภาพสังคม
ปัจจุบัน คือ การปฏิบัติหน้าที่ตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามา
บวชด้วยกฎหมายบ้านเมืองอย่างรัดกุม ด้านประเพณีวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับประเพณีพิธีกรรม
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๗ 
 

ที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัย และกฎหมายบ้านเมือง และด้านสภาพทางเศรษฐกิจ พระอุปัชฌาย์
ควรมีเนื้อหาธรรมะในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้แก่พระนวกะ 

การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ในสังคมไทย ประกอบด้วย การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระอุปัชฌาย์ ควรยึดหลักตามพระธรรมวินัย มาเป็นหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับคุณสมบัติ พระอุปัชฌาย์ต้องมีความประพฤติดีมีความสามารถตามพระธรรมวินัย  และทาง
ปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไป การปรับปรุงระบบการคัดสรรอุปสัมปทาเปกขะก าหนดหลักเกณฑ์ที่
ถือเอาพระธรรมวินัยเป็นหลัก คณะสงฆ์ควรมีระบบติดตามประเมินผล ควรจะมีการเก็บข้อมูลใน
ส่วนจ านวนการให้อุปสมบทของพระอุปัชฌาย์แต่ละรูปเปรียบเทียบกับการปกครองดูแล  และให้
การศึกษาสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ควรพร้อมใจกันแก้ไขภาพลักษณ์ให้พระสงฆ์กลับมาเป็น
ผู้น าทางด้านจิตวิญญาณ และคุณค่าเชิงนามธรรม ซึ่งคณะสงฆ์ไทยต้องพร้อมใจกันกลับเข้าไปหา
หลักการดั้งเดิมในพระธรรมวินัย เพราะชีวิตของพระสงฆ์ย่อมต้องผูกพันกับ พระธรรมวินัย และชีวิต
เพศบรรพชิตต้องมีพระธรรมวินัยเป็นฐานรองรับ 

 

5. ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
1) โรงเรียนพระปริยัติธรรม ส านักศึกษานักธรรม-บาลี ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอ ส านักงาน

เจ้าคณะจังหวัด สามารถน าผลวิจัยไปใช้เป็นพ้ืนฐานความรู้ในการศึกษาเรื่องพระอุปัชฌาย์ 
2) พระอุปัชฌาย์ พระสังฆาธิการที่เตรียมพร้อมจะเป็นพระอุปัชฌาย์ ส านักงานเจ้าคณะ

อ าเภอ ส านักงานเจ้าคณะจังหวัด สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในทางปฏิบัติหน้าที่
ของพระอุปัชฌาย์  

3) พระอุปัชฌาย์ ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอ ส านักงานเจ้าคณะจังหวัด ส านักงานเจ้าคณะ
ภาค สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศในการปฏิบัติที่ของพระอุปัชฌาย์  

4) การเข้ามาบวชของกุลบุตรในส านักพระอุปัชฌาย์ ควรมีความชัดเจนในเร่ืองวัน และ
เวลาในการอยู่เป็นเพศบรรพชิต และสถานที่พ านักอยู่ เพ่ือให้พระอุปัชฌาย์ได้ให้การปฏิบัติหน้าที่ต่อ
สัทธิวิหาริกอย่างเหมะสม เช่น การอบรม การศึกษา การสงเคราะห์ การปกครอง เป็นต้น  

5) การปกครองสัทธิวิหาริกที่เข้ามาบวชในส านักพระอุปัชฌาย์ ต้องยึดหลักพระธรรม
วินัย กฎระเบียบมหาเถรสมาคม ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนอื่น 

6) การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว ควรมีการประเมิน และ
ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ในภายหลัง และด าเนินการอบรมให้ความรู้ เป็น 
ระยะ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้นในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
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2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
1) ศึกษาพิธีกรรม และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการอุปสมบทที่เข้ามาก าหนดบทบาทของ

การอุปสมบทในสังคมไทยปัจจุบัน 
2) ศึกษาถึงกระบวนการขัดเกลาผู้ที่จะอุปสมบท ว่ามีกระบวนการใดในการคัดเลือกผู้ที่จะ

อุปสมบท 
3) ศึกษาการประกอบพิธีการอุปสมบทในประเทศไทยเชิงประวัติศาสตร์ และพัฒนาการ

รวมทั้งอิทธิพลของการอุปสมบทท่ีมีต่อสังคมไทย 
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รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารง
เอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

BUDDHIST PROPAGATION MANAGEMENT MODEL FOR LIVELIHOOD AND 
IDENTITY RESTORATION OF MON PEOPLE IN BANGKOK AND VICINITY 

 
พระครูธรรมธรสุขาติ  ิตวโร (พิศาลพันธุ์)  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปและรูปแบบการจัดการการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 2) ศึกษาวิธีการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างวิถีการด าเนินชีวิตใน
การธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญ รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3) 
พัฒนารูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารงเอกลักษณ์
ของชาวมอญในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่างจ านวน 374 รูป วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนา ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 18 รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง ใช้การศึกษา
เอกสาร ประวัติศาสตร์ บทความ ผู้วิจัย และด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 13 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา
ประกอบบริบท 

ผลการวิจัย พบว่า 
1) สภาพปัญหาทั่วไปและรูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชาวมอญ 

เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นการเผยแพร่เพ่ือสาธารณะชน ให้คนทั่วไปได้
เรียนรู้และเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนมอญได้รวดเร็วและมากขึ้น และชาวมอญได้น้อม
น าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ส่วนใหญ่ชาวมอญปฏิบัติตาม
ประเพณีและพิธีกรรมประจ าชีวิตเกี่ยวกับการเกิด การบวช การแต่งงาน และการตายสืบทอดกันมา
จากบรรพบุรุษ ในด้านความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวมอญ ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา ชาวมอญ
จึงมีความขยันซื่อสัตย์สามัคคี และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่เพ่ือนบ้าน รักษาระเบียบประเพณีของสังคม 

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ) ภาควิชารัฐศาสตร์คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ชาวมอญปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้เสมอจึงได้อยู่ในครอบครัวและชุมชนอย่างสงบสุข มีการใช้ภาษามอญ
ในการสื่อสารในชุมชนมอญแต่ละชุมชนในจังหวัดต่างๆ  

2) วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม คติ ความเชื่อ 
พิธีกรรม และค่านิยมของชาวมอญ ชาวมอญมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม 
พิธีกรรม การแต่งกายและภาษา และปัจจุบันชาวมอญพยายามฟ้ืนฟูภาษาของตน สร้างแบบเรียน
และนิทานท้องถิ่นส าหรับเยาวชน รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตและธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( ̅=3.59, S.D.=0.734) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า รูปแบบการจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ด้านเทศนาธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅=3.47, S.D.=0.970) อยู่ในระดับมาก รองลงมา 
ด้านอภิปรายธรรม ( ̅=3.64, S.D.=0.735) อยู่ในระดับมาก และด้านการใช้สื่อและอุปกรณ์
ประกอบการสอนธรรมะ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( ̅=3.81, S.D.=0.725) อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้เผยแผ่ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ท าให้ไม่สามารถบริหาร
จัดการด้านการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารง
เอกลักษณ์ของชาวมอญ โดยผสมผสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีผ่านบทบาทพระสงฆ์ 4 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านการเทศนาธรรม มีการฟ้ืนฟูการอาราธนาภาษามอญ เทศนาธรรม การท าวัตรสวด
มนต์ การให้ศีลให้พรเป็นภาษามอญ (2) ด้านปาฐกถาธรรม การแสดงธรรมมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์
ในท้องถิ่น ต้องใช้ความรู้ ความสามารถที่จะเข้าถึงชุมชนชาวมอญ ซึ่งชาวมอญถือเป็นผู้เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด (3) ด้านอภิปรายธรรม น ามาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันมา
ประกอบการสอน (4) ด้านสนทนาธรรม ใช้ภาษาสุภาพ เข้าใจง่าย (5) ด้านการสอนสมถกรรมฐาน 
มีการตอบข้อสงสัยหลังปฏิบัติ และสามารถน าหลักธรรมความรู้ที่ได้จากการอบรมปฏิบัติธรรม
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (6) ด้านการใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรมะ ใช้สื่อผ่าน
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของชาวมอญ  

 

ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, การด าเนินชีวิตและธ ารงเอกลักษณ์ของ
 ชาวมอญ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1. To study general problems and 

model of and Buddhist management propagation model for Livelihood and Identity 
restoration of Mon People in Bangkok and Vicinity, 2. To study the approaches to 
Buddhism propagation that support the livelihood and identity of Mon people in 
Bangkok and vicinity and 3. To develop a model of Buddhism propagation that 
supports the livelihood and identity of Mon people in Bangkok and vicinity 

 Methodology was the mixed methods between the qualitative and 
quantitative methods. The quantitative research collected data with questionnaires 
from 394 sample and analyzed data by descriptive statistics that are percentages, 
mean, standard deviation. The qualitative research collected data from 18 key 
informants by structured in-depth-interview. Data were also collected from 13 
participants in focus group discussion and data were analyzed by contextual 
descriptive interpretation. 
The Findings of the research were as follows: 

1. The general problems and model of Buddhism propagation of the Mon 
people were to opening the opportunities to the public to participate in 
propagation so that the public would learn the value of culture and livelihood 
faster. The Mon people undertook Buddhadhamma to practice in daily life. Usually 
the Mon people  practiced according to their culture and tradition of birth, 
ordination, wedding and death for that were practiced since their ancestors’ time. 
From the Buddhism influences, the Mon people are diligent, honest and 
harmonious and charitable with their neighbors and abiding by the rules and 
regulations of the community the yielded the happiness and harmony in the 
families and communities. The Mon dialogue was still used in daily communication 
at each communities in each provinces.  

2. Buddhism propagation methods of Mon people were in different 
models that are culture, tradition, belief and rituals. Mon people have outstanding 
identity in architecture, rituals, costumes and language. Normally Mon people dress 
in Mon styles in the festival and in nowadays Mon people try to restore their own 
language by inventing textbooks and folk fairy tales for their children. The model of  
and Buddhist management propagation model for livelihood and identity 
restoration of Mon People in Bangkok and Vicinity by overall were at high level with 
the average of 3.59, standard deviation at 0.734. Considering each aspects were 
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that; Dhamma teaching was at high level with the average score of 3.47 and SD at 
0.970, the Dhamma discussion was at high level with the average score of 3.64, SD 
at 0.735, Dhamma teaching media was at middle level with the average of 3.81,SD 
at 0.725. This condition might be because of lacking of budget support from other 
agencies that made the Dhamma propagation was not so effective.  

3. The model of Buddhism propagation management for livelihood and 
identity restoration of Mon People by carrying out  the culture and tradition 
restoration through the monks’ roles in 4 aspects; 1) Dhamma teaching; there   was 
the restoration of Sila undertaking in Mon dialoque,Dhamma teaching, chanting and 
blessing in Mon dialogue, 2) Dhamma lecturing must be done with good knowledge 
and skill with the good purpose to reach the Mon people who are so faithful in 
Buddhism, 3) Dhamma Discussion applying the present situation and condition for  
more comprehension, 4) Dhamma dialog with polite and easy to understand 
language, 5) Calmness meditation teaching with questions and answers to clear up 
any doubt so that the trainees could use the training in daily life, 6) Dhamma 
teaching media uses were used appropriately with the Mon people’s culture, 
tradition and faith. 
Keyword : Buddhist Propagation Management Model, Livelihood and Identity 
Restoration of Mon People 
 
1. บทน า 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นเป็นกระบวนการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของ
พระพุทธศาสนามาตั้งแต่พุทธกาลแล้ว ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอมฤต
ธรรมแก่พระสาวกแล้ว บรรดาพระสาวกที่บรรลุธรรมแล้วต่างก็ต้องมุ่งหน้าออกสู่การเผยแผ่พระ
ศาสนามาทั้งสิ้น แม้พระพุทธองค์เองนับตั้งแต่ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมานั้นพุทธกิจที่
ทรงบ าเพ็ญตลอดระยะเวลา 45 พรรษาแห่งพระชนม์ชีพนั้นก็มีเปูาหมายเพ่ือให้พุทธธรรมนั้นแผ่
ขยายออกไปสู่มหาชนโดยทั่วไปดุจเดียวกันดังพุทธโอวาทของพระองค์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขของขนเป็นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูลแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” และเนื่องจากเปูาหมายของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่การท าให้พระพุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนและสังคมที่มุ่งเข้าไป
ให้มากที่สุด (พระครูกัลป์ยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม),2552)  

พระพุทธศาสนา เป็นรากฐานเป็นรูปแบบในการด าเนินชีวิต และมีความส าคัญต่อวิถี
ชีวิตของชาวมอญอย่างแนบแน่น ถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญและมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตมาก 
พระพุทธศาสนาเป็นดุจดวงประทีปส่องน าทางการด าเนินชีวิตของคนมอญมาก ซึ่งรูปแบบในการเผย
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แผ่พระพุทธศาสนามีหลายเทคนิค หลายแนวทาง หลายวิธีที่จะท าให้ชาวมอญเลื่อมใสในหลักค า
สอนนั้นๆ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันชาวมอญยึดหลักค าสอนของพระพุทธเจ้ามาโดยตลอด และ
ยึดถือแนวทางหลักค าสอนในทุกๆ ขั้นตอนของการด าเนินชีวิตด้วยความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้า ต่อ
บรรพบุรุษด้วยค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ 
กกกกกกกกชาวมอญนับถือศาสนาพุทธควบคู่กับการนับถือผี ผีที่มอญพระประแดงนับถือและมี
ความส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตคือ ผีบรรพบุรุษหรือผีเรือน และผีเจ้าพ่อ ตลอดจนมีการนับถือผีที่
มีความสัมพันธ์กับระบบตระกูลหรือกลุ่มเครือญาติ ศาสนา ชาวมอญนับถือพุทธศาสนา สิ่งที่จรรโลง
พุทธศาสนาให้เจริญมาจนปัจจุบันคือความรู้ด้านอักษรศาสตร์ และความสนใจพระไตรปิฎก มีการ
คัดลอกเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาลงในสมุดใบข่อย ใบลาน เพ่ือเผยแพร่ และมีความผูกพันกับวัดใน
เรื่องของการท าบุญและการศึกษา วัดมีบทบาทในการศึกษาอบรมให้อ่านออกเขียนได้ และเรียนรู้
เรื่องราวทางศาสนา มอญนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท   ฝุายรามัญนิกาย ซึ่งเคร่งครัดมาก เช่น 
ในอดีตห้ามใส่รองเท้าเข้าวัด ห้ามผู้หญิงเข้าพระอุโบสถ เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมยังมีกลุ่มชาติพันธุ์มอญหลายกลุ่มซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ แม้จะได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาสู่ชุมชนมอญอย่างรวดเร็ว 
แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มตนเหล่านี้ก็ยังรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองอยู่ได้ วัฒนธรรม
ดังกล่าว ได้แก่ ภาษา ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี บทบาทของศาสนา
ดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยได้น าความส าคัญของพระพุทธศาสนามาใช้เป็นตัวแปรส าคัญ เนื่องจาก
พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อชุมชนมอญ โดยจะพบว่ามอญนั้นเป็นดินแดนแหล่งอารยธรรมที่ส าคัญ
แห่งหนึ่ง มีการสืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนามาเป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็นเสาหลักในการยึด
เหนี่ยวจิตใจ และความเชื่อถือศรัทธาของชาวมอญ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อส่วนตัวหรือความเชื่อของ
กลุ่มคน นับเป็นกลุ่มชาติมอญที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้ได้เป็นอย่างดี จึงกล่าว
ได้ว่า ความเป็นคนมอญกับการนับถือพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งเดียวกัน 
     จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงควรศึกษาความเป็นไปได้ใน
การหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมและปรับปรุงระบบและวิธีการเผยแผ่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ ในภาพรวมจะก่อให้เกิดความหลากหลายในทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก และที่ส าคัญควร
ศึกษารูปแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ขาวบ้านได้สอดแทรกในรูปของประเพณีวัฒนธรรม 
คติความเชื่อไว้มากมาย และเราควรที่จะต้องศึกษาหาความรู้ ความเป็นไปเพ่ือทราบแนวทางวิธีการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของชาวมอญ ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น
อยู่ที่การท าให้พระพุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนและสังคมที่มุ่งเข้าไปให้มากท่ีสุด 
กกกกกกกกผู้วจิยัมีความสนใจศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริม
การด าเนินชีวิตและธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพ และปริมณฑล ” เพ่ือศึกษา
พระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของรูปแบบ
การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา      และเพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญในประเทศไทย 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปและรูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
กกกกกกกก2.2 เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างวิถีการด าเนินชีวิตใน
การธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญรวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
               2.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิต
และธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
กกกกกกกก3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
กกกกกกกกจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย 1) เพ่ือศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2) เพ่ือศึกษา
รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชาวมอญ 3) เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในรูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม คติ ความเชื่อ พิธีกรรม และค่านิยมของชาว
มอญในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
  3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
   1) ขอบเขตด้านตัวแปรเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เช่น พระไตรปิฎก 
หนังสือประวัติศาสตร์ชาวมอญ หนังสือวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดถึงงานวิจัย มีวิทยานิพนธ์ 
เป็นต้น รวมทั้งความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
     2) ขอบเขตด้านตัวแปรเชิงปริมาณ ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาใน 6 ด้าน (กรมวิชาการ, 2544) ได้แก่ (1) ด้านการเทศนาธรรม (2) ด้านปาฐกถา
ธรรม (3) ด้านอภิปรายธรรม (4) ด้านสนทนาธรรม (5) ด้านการสอนสมถกรรมฐาน (6) การใช้สื่อ
และอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรมะ และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดจนข้อเสนอแนะ 
กกกกกกกก3.3 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
กกกกกกกก ผู้วจิยัได้ศึกษาการวจิยัแบบผสานวธิ ี(Mixed Methods Research)  

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) สัมภาษณ์พระสังฆาธิการ  ที่

เกี่ยวข้องกับชาวมอญ จ านวน 14 รูป ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมอญจ านวน 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 18 รูป/
คน 

 1.2 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญวิชาการ 
จ านวน 2 คน ผู้ เชี่ยวชาญงานด้านการเผยแผ่ จ านวน 7 รูป และผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 13 รูป/คน 
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2. การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่เป็นพระสงฆ์ในชุมชนมอญ จ านวน 374 รูป  
กกกกกกกก3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
กกกกกกกกซ่ึงผู้วจิยัเจาะจงคัดเลอืกพ้ืนท่ีที่ท าการศึกษา (Purposive Sampling) ดังนี้ 
     (1) ชุมชนมอญบ้านบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (2) ชุมชนมอญปาก
ลัดอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  (3) ชุมชนมอญบ้านเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี   (4) ชุมชนมอญบ้านกระทุ่มมืด อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (5) ชุมชนมอญสาม
โคก อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
กกกกกกกก3.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 กกกกกกกกใช้ระยะเวลาท าการศึกษาวิจัย ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2559 รวมเป็นระยะเวลา 24 เดือน 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เสริมสร้างวิถีการด าเนินชีวิตในการธ ารง
เอกลักษณข์องชาวมอญรวมท้ังสภาพ 

ปัญหา และอุปสรรคในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๑. ด้านการเทศนาธรรม 
๒. ด้านปาฐกถาธรรม 
๓. ด้านอภิปรายธรรม 
๔. ด้านสนทนาธรรม 
๕. ด้านการสอนสมถกรรมฐาน 
๖. ด้านการใช้สื่อและอุปกรณ์ การสอน
ธรรมะ 

รูปแบบการจัดการการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนิน

ชีวิตและธ ารงเอกลักษณ์ของ 
ชาวมอญในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 
 

สภาพวิถีการด าเนินชีวิตและเอกลักษณ์
ของชาวมอญในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 
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5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 5.1 การวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)  ใช้การศึกษาเอกสาร 
(Documentary Study) ประวัติศาสตร์ บทความ ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants)  

 5.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถามพระสงฆ์ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อ าเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี 
 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth Interview)  

โดยผู้วิจัยคัดเลือกจากพระสังฆาธิการ จ านวน 14 รูป และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมอญ 4 
คน รวมทั้งสิ้น 18 รูป/คน    
  2. ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ พระสงฆ์ รวม 5 อ าเภอ ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน 
อ าเภอพระประแดง อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอไทรน้อย อ าเภอสามโคก จ านวน 5,630 รูป การก าหนด
ขนาดตัวอย่างค านวณจากสูตร Taro Yamane กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ รวม 5 อ าเภอ 
ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน อ าเภอพระประแดง อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอไทรน้อย อ าเภอสามโคก การ
ก าหนดขนาดตัวอย่างค านวณจากสูตร Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 374 รูป  
 3. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสิ้น 13 รูป/คน    

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการและจากงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและ
ธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเครื่องมือในการวิจัย 3 ชนิด 
ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์  2) แบบสอบถาม และ 3) แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
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 1.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยและวิเคราะห์สาระส าคัญในด้าน

ต่างๆ ดังนี้ 
 1) การใช้ถ้อยค าส านวนภาษาของข้อค าถาม 
 2) โครงสร้างของประเด็นเนื้อหาค าถามที่ครอบคลุมสาระส าคัญ 
 3) กรอบประเด็นและข้อค าถามครอบคลุมเนื้อหาส าคัญที่ต้องการตามวัตถุประสงค์

การวิจัยที่ก าหนดไว้ 
    1.2 แบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนี้ 
    1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการการจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทความ ต ารา คัดส าเนาจากรายงานการวิจัยหรือ
บทความตามเว็บไซต์ 
    2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างกรอบของ
ค าถาม โดยสร้างเครื่องมือจากกรอบเนื้อหาในค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
    3. เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่
ปรึกษาแนะน า 
   4. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) ทั้งความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) โดยการหาค่า IOC (Rovinelle & Hambleton) (สมจิตร แก้วนาค,2541). 
   5. น าเครื่องมือที่ตรวจสอบแล้วแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะ
สงฆ์ จ านวน 30 ชุดเพ่ือหาความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficients) ตามวิธีของ Cronbach  (ประยูร อาษานาม 2541)  ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเที่ยง
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.942 (ตามภาคผนวก) และสัมประสิทธิ์ของความเที่ยงตรงทั้งฉบับ  
  6. น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว ไปเก็บข้อมูลกับคณะสงฆ์ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 374 คน (กาสัก เต๊ะขันหมาก,2553)   
  1.3 สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
   การสร้างแนวค าถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
   1 .  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทความ ต ารา คัดส าเนาจากรายงานวิจัยหรือบทความ 
   2 .  น าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยมาสร้างประเด็นค าถาม 
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จ านวน 4 ประเด็นหลัก 
   3. เสนอร่างเครื่องมือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม เฉพาะต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า 
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6. ผลการวิจัย 
สภาพปัญหาทั่วไปและรูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการ

ด าเนินชีวิตและธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ชุมชนมอญถือเป็นชุมชนขนาดใหญ่และเก่าแก่ ชาวมอญนับถือศาสนาพุทธ มีวัดมอญ

อยู่กระจายอยู่ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี คนมอญมีความ
เชื่อเรื่องผี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผีบรรพบุรุษและผีเจ้าพ่อ วัฒนธรรมของชาวมอญใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีอายุยืนยาวมากกว่า 200 ปี แต่ยังสามารถธ ารงรักษาเอกลักษณ์
บางประการไว้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถพบเห็นได้ เช่น ประเพณีการท าศพ ประเพณีสงกรานต์ 

ชาวมอญให้ความส าคัญกับพิธีการอย่างเคร่งครัด ส าหรับพิธีการท าศพนั้นมีพิธีกรรม
ต่างๆ ตามพิธีกรรมทางพุทธศาสนาให้แก่ผู้ตาย ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ตายได้ผลบุญมากอันจะท าให้
หลุดพ้นจากวัฏสงสาร เพราะมีความเชื่อมั่นในเรื่องโลกวิญญาณและภพชาติตลอดจนความเชื่อเรื่อง
บาปบุญ และการท าศพแยกสถานภาพระหว่างศพฆราวาสกับศพพระภิกษุ เนื่องจากพระภิกษุเป็น
บุคคลที่ชาวมอญให้ความเคารพเป็นอย่างมาก เพราะพระเป็นผู้สืบทอดศาสนาและเป็นผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้กับชาวมอญ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการท าให้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าแพร่หลาย
ออกไป ท าให้ชาวชุมชนมอญได้เคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพ่ือก่อให้เกิดการศึกษาและการพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม และได้น าเอาหลักพุทธแนวพุทธจริยาเป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ในหลายๆ ทัศนะให้ความเห็นตรงกันว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ
และได้ประสิทธิผลนั้นขึ้นอยู่กับพระสงฆ์หรือผู้เผยแผ่ควรมีความรู้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญเพ่ือให้เข้าถึงชาวชุมชนมากขึ้น 

ชาวมอญที่นับถือพระพุทธศาสนา จะเป็นผู้มีจิตใจเป็ นกุศลให้ความส าคัญกับ
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวมอญมักจะเก่ียวข้องกับศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างของชาวมอญ น าเอาเรื่องราวในพุทธประวัติ และหลักธรรมทาง
ศาสนา มาดัดแปลงเป็นประเพณี เพ่ือเป็นโอกาสให้ได้ท าความดี ท าบุญกุศลยังแฝงไว้ด้วยปริศนา
ธรรมเป็นการสอนหลักธรรมทางอ้อม เช่น ประเพณีแห่หงส์-ธงตะขาบ ซึ่งเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า
ในวันที่เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลก ในคร้ังที่เสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา และอวัยวะทุก
ส่วนของตะขาบนั้น ชาวมอญจะตีเป็นปริศนาธรรม นอกจากนี้แล้วประเพณีการจัดงานศพของชาว
มอญก็เช่นกันจะปฏิบัติตามในสิ่งที่พระสงฆ์แนะน าสั่งสอน ในบางชุมชนนั้นก่อนท ากิจกรรมใดๆ ชาว
มอญ จะปรึกษากับพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ หากพระสงฆ์เห็นดีด้วยก็จะปฏิบัติตาม หากไม่
เห็นด้วยก็จะไม่ท ากิจกรรมนั้น ดังนั้นพระสงฆ์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในการอบรมสั่งสอนประชาชน 
ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนชาวมอญ 

สังคมของชาวมอญก็ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเรียกได้ว่า วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวมอญตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย หรือตลอดจนวิธีคิด อุปนิสัยใจคอของคนมอญได้รับ
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การหล่อหลอมมาจากคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น ถือว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็นงานเพ่ือชุมชน ยิ่งในสภาพสังคมของชาวมอญในปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เข้ามาอย่างรวดเร็ว ในเรื่องเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ท าให้วัฒนธรรม ประเพณีที่ชาวมอญปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดมาตลอด ได้ถูกกลืนหายไปบางส่วน กลายเป็นความล้าหลัง ชาวมอญรุ่นหลังสนใจกับ
ความสะดวกสบาย ไม่ได้สนใจในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา มีความโน้มเอียงไปในทางวัตถุ
นิยมมากขึ้น ท าให้ชาวมอญบางส่วนเห็นคุณค่าของศาสนาพุทธน้อยลง 

รูปแบบการน าเสนอโดยการใช้สื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนชาวมอญ สื่อ 
คือ ตัวกลางน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ในส่วนของการศึกษารูปแบบการใช้สื่อในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนานี้ได้มีรูปแบบ สื่อในการเผยแผ่ 3 วิธีการ คือ 

(1) การใช้สื่อบุคคลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้ท าการสื่อสารเป็นบุคคลและผ่านสื่อ
บุคคลประเภทต่างๆ ดังนี้ พระธรรมเทศนา บรรยายธรรม สัมโมทนียกถา โอวาท และปาฐกถาธรรม 

(2) การใช้สื่อมวลชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่
ประชาชน มีรูปแบบการใช้ ส่ือมวลชนในการเผยแผ่มี 3 รูปแบบ คือ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อ
วิทยุกระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ (สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือธรรมะทั่วไป สิ่งพิมพ์ประเภทการให้
โอวาท หนังสือคู่มือประกอบภาพ และหนังสือสวดมนต์) 

(3) การใช้สื่อเฉพาะกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ้าเป็นสื่อที่ผลิตอย่างมีคุณภาพ
แล้วจะเป็นสื่อที่ช่วยวางรากฐานทางศีลธรรมได้เป็นอย่างดี ใช้เป็นเครื่องระลึก เตือนสติ สามารถ
แยกประเภท ดังนี้ การสร้างวัตถุมงคล บทความ และแถบบันทึกเสียง 

รูปแบบและแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คุณลักษณะหรือกุศโลบายในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา และจากการศึกษา วิจัย และสัมภาษณ์ของพระสงฆ์ที่มีบทบาทมากในชุมชน
มอญ พบว่า พระสงฆ์ในการเผยแผ่เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งรูปแบบและแนวทางในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยสามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้ 

1) แนวคิดของพระสงฆ์หรือผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนชาวมอญ ต้องเป็นชาว
มอญมีความรู้ด้านภาษา การเขียน การพูด และรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาว
มอญ คลุกคลีรู้ลึกซึ้งถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอญ ท าให้เข้ากับชาวมอญกลมกลืนกว่า 

2) ค่านิยมของลูกหลานชาวมอญซึ่งเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากลูกหลานชาวมอญมี
การศึกษาสูง    มีการงานท าอย่างดี ท าให้ลูกหลานชาวมอญเหล่านั้นไม่มีเวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของชาวมอญ มองว่าเสียเวลา ปัจจุบัน ค่านิยม สิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างอ่ืนเข้ามา มี
บทบาทมากกว่าวิถีเดิมๆ ของชาวมอญ ส่วนหนึ่งท าให้วิถีชีวิตชาวมอญเปลี่ยนแปลงไป แต่มีบางกลุ่ม
ในชุมชนมอญได้ท าการรวบรวมประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ เข้าเป็นสมาคม เพ่ือจรรโลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมเหล่านั้นให้คงอยู่ไม่ให้สูญสลายไป 
  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560418 ๑๒ 

 
รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารง

เอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ด้านการเทศนาธรรม 
พระผู้ เผยแผ่ เป็นผู้ มีความรู้ ความเข้ า ใจสามารถถ่ายทอดหลักธรรมในทาง

พระพุทธศาสนาได้ดี เนื่องจากปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณรได้มีโอกาสเรียนในระดับ
ปริญญาท าให้พระภิกษุได้ความรู้ น าไปประยุกต์ใช้ในการเทศนาเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจต่อผู้รับฟัง 
ประพฤติตนอยู่ในศีลาจารวัตรส ารวมระวังกิริยา-วาจา เรียบร้อยงดงาม ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ท้ายสุด 
อยู่ในระดับมาก ที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งแนวทางประกอบด้วย 1) สร้างความเข้าใจในกระบวนการการพัฒนารูปแบบการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาโดยร่วมกันทุกฝุาย 2) ก าหนดงบประมาณส าหรับการปรับปรุง การส่งเสริม
ความรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 3) รูปแบบการเผยแผ่โดยใช้
ประเพณีเป็นสื่อกลาง ควรจัดให้มีการส่งเสริมความรู้การพูดจูงใจเพ่ือให้การงานส าเร็จ ฝึกอบรม
ถวายความรู้ในการแสดงพระธรรมเทศนา โดยจัดให้เป็นรูปแบบโครงการเพ่ือให้เกิดความเป็น
รูปธรรมของการท างาน จะช่วยให้การด าเนินงานด้านการเผยแผ่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นการจัดเตรียมบุคลากรด้านการเผยแผ่เป็นระบบ เพราะในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
บริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อน ความต้องการของสังคมที่จะให้
พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ชี้แนะอบรมสั่งสอน  

ด้านปาฐกถาธรรม 
แนวทางรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเนื้อหาในการปาฐกถาธรรมต้องเป็นที่

สนใจแก่ผู้ฟัง โดยเฉพาะต้องปาฐกถาธรรมในท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถที่จะเข้าถึง
ชุมชนท้องถิ่น เพราะธรรมชาติของชาวมอญนั้นเป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัย เป็นผู้ที่เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามากกว่าชนชาติอ่ืนๆ ด้วยซ้ าไป ถ้าพระสงฆ์เคร่งครัดในพระธรรมวินัยพระสงฆ์ ก็
สามารถดึงเอาศรัทธาญาติโยมนั้นเข้ามาสู่วัดได้ เมื่อดึงศรัทธาได้แล้ว การเผยแผ่นั้นย่อมบรรลุถึงจุด
อันสูงสุด หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนชาวมอญ ได้แก่ การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ที่เคยมีเคยปฏิบัติกันมาให้คงอยู่ต่อไป เช่น ประเพณีการท าบุญตักบาตรน้ าผึ้ง ซึ่งเป็นประเพณีของ
ชุมชนชาวมอญท ากันเป็นส่วนใหญ่ประเพณีแห่หงส์-ธงตะขาบเพ่ือบูชาพระพุทธเจ้า การฟ้ืนฟูงาน
บุญประเพณี ตลอดจนธรรมเนียมต่างๆ ของชาวมอญที่ก าลังจะหมดไปให้คงอยู่ต่อไป เช่น การ
อาราธนาศีลภาษามอญ การท าวัตรสวดมนต์ การให้ศีลให้พรของพระภิกษุเป็นภาษามอญ และ
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมบุญประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นเคยมีอยู่แล้ว 
และที่จะจัดให้มีขึ้นใหม่ นอกจากนี้ยังได้มีการน าเสนอการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ปัจจุบันมาประกอบการสอนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น ามาใช้เพราะเหตุการณ์หรือสถานการณ์
จริงเป็นที่สนใจอยู่แล้ว เมื่อหยิบยกมาพูดท าให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น  
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๑๓ 

ด้านอภิปรายธรรม  
แนวทางรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดใหญ่ๆ ที่มีการพัฒนาและมีบุคลากรที่มี

ความรู้ ความสามารถ ควรส่งบุคลากรมาช่วยกันพัฒนาวัดเล็กให้มีประสิทธิภาพในการเผยแผ่มาก
ขึ้น มีการเผยแผ่ในทุกๆ องค์กรเพ่ือให้พระพุทธศาสนาด ารงต่อไป ควรให้ความรู้ความเข้าใจในทาง
พุทธศาสนา ฝึกพัฒนาผู้ที่จะเผยแผ่ให้มีวุฒิภาวะความรู้ให้เข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา วาง
ตัวอย่างเหมาะสมแก่การเป็นสมณะ มีมารยาทเรียบร้อยเป็นที่น่าเลื่อมใส นอกจากนี้ในส่วนของการ
จัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารงเอกลักษณ์ของ
ชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการเผยแผ่ในเชิงรุก โดยการจัดให้มีการฝึกอบรม
พระภิกษุภายในวัด ให้มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการ ตลอดจนการฝึกทักษะและเทคนิค
การถ่ายทอดความรู้ ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพระสงฆ์ในการท าหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการปรับปรุงด้านกายภาพของวัด 
คือ ด้านภูมิทัศน์ จัดให้มีความสะดวก ร่มเย็น รักษาความสะอาดบริเวณของวัด การเผยแผ่ในเชิงรุก
นั้น ทางวัดได้ท าและก าหนดนโยบายโดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพของวัด จากนั้นก็มา
พัฒนาที่คนหรือบุคลากร คือพระภิกษุสงฆ์ มีการวางแผนสร้างให้พระรู้จักวัดจริงๆ สร้างอุปนิสัยใน
การเสียสละ ให้การศึกษาเพ่ือให้พระที่มีความรู้ไว้บริการในทุกกรณี ตลอดจนเรื่องเดือดร้อนอ่ืนๆ นี่
คือวิธีสร้างคนโดยใช้เงิน เวลา ความรู้ และศรัทธา ในการเผยแผ่เชิงรับ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1) การให้ค าปรึกษา 2) การบริการทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา 3) กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
แนวทางในการเผยแผ่เชิงรับนั้น ส่งผลให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาทั้ง
ในส่วนปริยัติธรรม และปฏิบัติ อันจะส่งผลให้บรรลุถึงปฏิเวช และจัดตั้งศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
แนวทางดังกล่าวนี้เป็นการยกระดับการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งในแง่การใช้ปัญญาเพ่ือสื่ อสาร
ธรรมะกับคนสมัยใหม่  

ด้านสนทนาธรรม 
แนวทางในการเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านการใช้ส านวนภาษา อาทิ การใช้ถ้อยค า ส านวน

ภาษาท่ีร่วมสมัยในการสื่อสาร การน าภาษาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มาอธิบายหลักพระพุทธศาสนา การ
ประยุกต์สถานการณ์ปัจจุบันกับธรรมะ การใช้ถ้อยค าโน้มน้าวให้ผู้ฟั งคล้อยตาม แนวทางการใช้
ส านวนภาษาในการเผยแผ่พุทธศาสนา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1) การใช้ถ้อยค า การใช้ถ้อยค าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อมวลชนมี 3 
ลักษณะ ก. การใช้ค าง่ายๆ ได้แก่ ค าที่อ่านหรือฟังแล้วไม่ต้องแปลความหมาย สามารถเข้าใจได้ทันที 
ข. การใช้ค าสัพยอก เป็นค าซึ่งมีลักษณะเป็นการสร้างความคุ้นเคย ความสนิทใจ และสร้างความเป็น
กันเอง ให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันกับผู้พูด ค. การใช้ค า หรือใช้ภาษาร่วมสมัยในการสื่อสาร 2) 
การใช้ภาพพจน์ หมายถึง ค าพูดที่บรรยายให้เห็นภาพพจน์ การพูดเขียนอย่างเทียบเคียง
เปรียบเทียบ การใช้ภาพพจน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นมี 2 ลักษณะ คือ ภาพอุปมา ภาพ
บุคลาธิษฐาน 
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๑๔ 

ด้านการสอนสมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน 
แนวทางรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมถกรรมฐาน คือกรรมฐานเป็นอุบายสงบ

ใจ ได้แก่การปฏิบัติธรรมด้วยการบริกรรม เป็นการบ าเพ็ญเพียรทางจิตโดยใช้สมาธิเป็นหลัก ไม่
เกี่ยวกับการใช้ปัญญาและมุ่งให้จิตสงบ ระงับจากนิวรณ์ซึ่งเป็นตัวขัดขวางจิตไม่ให้บรรลุความดีเป็น
ส าคัญ สมถกรรมฐานเป็นอุบายวิธีที่หยุดความฟูุงซ่านแห่งจิตซึ่งมักจะฟูุงซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆ 
กล่าวคือ หยุดความคิดของจิตไว้ โดยใช้สมาธิยึดดึงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในกรรมฐาน 40 กอง
มาบริกรรมจนกระทั่งจิตแนบแน่นในอารมณ์นั้น และสงบระงับไม่ฟูุงซ่านต่อไป สมถกรรมฐานเป็น
กรรมฐานที่มุ่งบริหารจิตเป็นหลัก คู่กับวิปัสสนากรรมฐาน ที่มุ่งการอบรมปัญญาเป็นหลัก 

ด้านการใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรมะ 
ควรอบรมเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนให้กับบุคลากรควรเลือกสื่อการสอนให้เหมาะกับ

ผู้รับสาร หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในด้านการเผยแผ่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ควรมีการส ารวจหาข้อมูล ความต้องการของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถึงความต้องการในการรับรู้
ข้อมูล น าข้อมูลความต้องการที่ ได้มาวิเคราะห์และใช้ให้ตรงกับความต้องการให้มากที่สุด 
นอกจากนั้นรูปแบบการน าเสนอโดยการใช้สื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนชาวมอญ ถือว่า 
สื่อ คือตัวกลางน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ในส่วนของการศึกษารูปแบบการใช้สื่อในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนานี้ได้มีรูปแบบเป็นสื่อในการเผยแผ่ 3 วิธีการ คือ 

1. การใช้สื่อบุคคลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. การใช้สื่อมวลชนในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  

พัฒนารูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและ
ธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ชุมชนมอญถือเป็นชุมชนขนาดใหญ่และเก่าแก่ ชาวมอญนับถือศาสนาพุทธ มีวัดมอญ
อยู่กระจายอยู่ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี คนมอญมีความ
เชื่อเรื่องผี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผีบรรพบุรุษและผีเจ้าพ่อ วัฒนธรรมของชาวมอญใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีอายุยืนยาวมากกว่า 200 ปี แต่ยังสามารถธ ารงรักษาเอกลักษณ์
บางประการไว้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถพบเห็นได้ เช่น ประเพณีการท าศพ ประเพณีสงกรานต์ 

ชาวมอญให้ความส าคัญกับพิธีการอย่างเคร่งครัด ส าหรับพิธีการท าศพนั้นมีพิธีกรรม
ต่างๆ ตามพิธีกรรมทางพุทธศาสนาให้แก่ผู้ตาย ก็มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ตายได้ผลบุญมากอันจะท าให้
หลุดพ้นจากวัฏสงสาร เพราะมีความเชื่อมั่นในเรื่องโลกวิญญาณและภพชาติตลอดจนความเชื่อเรื่อง
บาปบุญ และการท าศพแยกสถานภาพระหว่างศพฆราวาสกับศพพระภิกษุ เนื่องจากพระภิกษุเป็น
บุคคลที่ชาวมอญให้ความเคารพเป็นอย่างมาก เพราะพระเป็นผู้สืบทอดศาสนาและเป็นผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้กับชาวมอญ 

ในหลายๆ ทัศนะให้ความเห็นตรงกันว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ
และได้ประสิทธิผลนั้นขึ้นอยู่กับพระสงฆ์หรือผู้เผยแผ่ควรมีความรู้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญเพ่ือให้เข้าถึงขาวชุมชนมากข้ึน 
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๑๕ 

ชาวมอญที่นับถือพระพุทธศาสนา จะเป็นผู้มีจิตใจเป็นกุศลให้ความส าคัญกับ
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวมอญมักจะเก่ียวข้องกับศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างของชาวมอญ น าเอาเรื่องราวในพุทธประวัติ และหลักธรรมทาง
ศาสนา มาดัดแปลงเป็นประเพณี เพ่ือเป็นโอกาสให้ได้ท าความดี ท าบุญกุศลยังแฝงไว้ด้วยปริศนา
ธรรม      เป็นการสอนหลักธรรมทางอ้อม เช่นประเพณีแห่หงส์ -ธงตะขาบ ซึ่งเป็นการบูชา
พระพุทธเจ้าในวันที่เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลก ในครั้งที่เสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา และ
อวัยวะทุกส่วนของตะขาบนั้น ชาวมอญจะตีเป็นปริศนาธรรม นอกจากนี้แล้วประเพณีการจัดงานศพ
ของชาวมอญก็เช่นกัน จะปฏิบัติตามในสิ่งที่พระสงฆ์แนะน าสั่งสอนในบางชุมชนนั้นก่อนท ากิจกรรม
ใดๆ ชาวมอญจะปรึกษากับพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ หากพระสงฆ์เห็นดีด้วยก็จะปฏิบัติตาม 
หากไม่เห็นด้วยก็จะไม่ท ากิจกรรมนั้น ดังนั้นพระสงฆ์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทมาก ในการอบรมสั่งสอน
ประชาชน ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนชาวมอญ 

คณะสงฆ์ได้ให้ความส าคัญกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสมอมา เพราะว่าสังคมไทย 
เฉกเช่นเดียวกัน สังคมของชาวมอญก็ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา ซึ่ งจะเรียกได้ว่า วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวมอญตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย หรือตลอดจนวิธีคิด อุปนิสัยใจคอของคนมอญ 
ได้รับการหล่อหลอมมาจากคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น ถือว่าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นงานเพ่ือชุมชน ยิ่งในสภาพสังคมของชาวมอญในปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีเข้ามาอย่างรวดเร็ว ในเรื่องเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ท าให้วัฒนธรรม ประเพณีที่
ชาวมอญปฏิบัติโดยเคร่งครัดมาตลอด ได้ถูกกลืนหายไปบางส่วน กลายเป็นความล้าหลัง ชาวมอญ
รุ่นหลังสนใจกับความสะดวกสบาย ไม่ได้สนใจในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา มีความโน้มเอียง
ไปในทางวัตถุนิยมมากขึ้น ท าให้ชาวมอญบางส่วนเห็นคุณค่าของศาสนาพุทธน้อยลง 

รูปแบบที่เป็นการน าเสนอพุทธธรรม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าไป
ปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตประจ าวัน มีการน าเสนอโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) การ
น าเสนอพุทธธรรมประเภทพัฒนาชีวิตที่ดีงาม (2) การน าเสนอพุทธธรรมประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยใช้หลักการเผยแผ่ที่สามารถสร้างวิสัยทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจ ความสามารถในการสื่อสาร และ
น ามาประยุกต์ในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชน 

แนวทางการใช้รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิต
และธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้เป็นรูปแบบเชิงรุก ซึ่งได้แก่ 
การจัดให้มีการฝึกอบรมพระภิกษุภายในวัด มีการก าหนดหน้าที่ของพระสงฆ์ มีการปรับปรุงลักษณะ
ทางกายภาพของวัด ด้านภูมิทัศน์ ต่อจากนั้นก็มาพัฒนาคนหรือบุคลากรภายใน ส่วนแนวทางการ
เผยแผ่ในเชิงรับ มีการอบรมพระนวกะ ตั้งศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในวัดมอญต่างๆ ซึ่งทั้งสอง
แนวนี้เป็นการยกระดับการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งในแง่การใช้ปัญญาเพ่ือสื่อธรรมะกับคนปัจจุบัน 
และช่วยขยายฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในพระธรรมมากกว่าตัว
พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ 
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รูปแบบและแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คุณลักษณะหรือกุศโลบายในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและจากการศึกษาวิจัยและสัมภาษณ์ของพระสงฆ์ที่มีบทบาทมากในชุมชน
มอญ พบว่า พระสงฆ์ในการเผยแผ่เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งรูปแบบและแนวทางในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยสามารถสรุปที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ดังนี้ 

1) แนวคิดของพระสงฆ์หรือผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนชาวมอญ ต้องเป็นชาว
มอญมีความรู้ด้านภาษา การเขียน การพูด และรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาว
มอญ คลุกคลีรู้ลึกซึ้งถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอญ ท าให้เข้ากับชาวมอญกลมกลืนกว่า 

2) ค่านิยมของลูกหลานชาวมอญซึ่งเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากลูกหลานชาวมอญมี
การศึกษาสูง มากรงานท าอย่างดี ท าให้ลูกหลานชาวมอญเหล่านั้นไม่มีเวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของชาวมอญ มองว่าเสียเวลา ปัจจุบัน ค่านิยม สิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างอ่ืนเข้ามามี
บทบาทมากกว่าวิถีเดิมๆ ของชาวมอญ ส่วนหนึ่งท าให้วิถีชีวิตชาวมอญเปลี่ยนแปลงไป แต่มีบางกลุ่ม
ในชุมชนมอญได้ท าการรวบรวมประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ เข้าเป็นสมาคม เพ่ือจรรโลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมเหล่านั้นให้คงอยู่ไม่ให้สูญสลายไป 

3) ความเชื่อทางไสยศาสตร์มีบทบาทในการแสดงออกจนล้ าหน้าความเชื่อทางศาสนา 
ความเชื่อทางศาสนาถูกลดความศักดิ์สิทธิ์ การท าบุญถวายเป็นการพบปะสังสรรค์ เช่นการท าบุญ
สงกรานต์ การท าบุญวันเข้าพรรษา ออกพรรษา การท าบุญแห่เทียนเข้าพรรษาเพ่ือสัญลักษณ์ในการ
เผยแพร่การท่องเที่ยวพร้อมการน ารายได้เข้าสู่ท้องถิ่น แม้ว่าพิธีกรรมทางศาสนายังคงมีการปฏิบัติ
ในสังคมไทยก็ตาม เนื่องจากประเพณีมีการก าหนดเวลาที่ปรากฏอย่างแน่นอน ในขณะที่พิธีกรรม
ทางไสยศาสตร์มิได้ก าหนดในการใช้ห้วงเวลา 

 

7. อภิปรายผล 
รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารง

เอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ด้านการเทศนาธรรม 
ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระผู้เผยแผ่ไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้

ค าปรึกษาน าท ากิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา แก่ประชาชนเท่าที่ควร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ล้านนา” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนามีอัตลักษณ์ในด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเป็นของตนเอง ด้านแนวทางการบริหารจัดการเจ้าอาวาสสั่งการให้ด าเนินงาน
ตามจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติมาในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหม่ มาใช้เพ่ือ
รองรับความทันสมัย ตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิการที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายเพ่ือ
ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งการบริหารเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เห็นเป็นรูปธรรม (พระครูภาวนาโสภิต (บุญ
รัตน์ เมืองวงศ์), 2553) 
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ด้านปาฐกถาธรรม 
จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการ

ด าเนินชีวิตและธ ารงเอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในด้านปาฐกถา
ธรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านมีการจัดบรรยายธรรมะเป็นประจ า ซึ่งมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดบรรยายธรรมะเป็นประจ าของพระ
ผู้เผยแผ่ให้ความส าคัญมากต่อการจัดกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายแก่สาธุชน ซึ่งถือว่า โดยภาพรวม 
การจัดกิจกรรมลักษณะนี้เป็นการเผยแผ่ที่ดีมากด้านหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุศล โพธิ์
สุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)” 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 
สามารถสังเคราะห์ได้กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 
ทศพิธราชธรรม อคติ 4 สัปปุริสธรรม 7 ปาปณิกธรรม 3 พละ 4 สารณียธรรม 6 (กุศล โพธิ์สุวรรณ
,2557). 

ด้านอภิปรายธรรม 
ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงว่า พระผู้เผยแผ่ไม่เห็นความส าคัญของการใช้อุปกรณ์หรือ

สื่อสารการเรียนรู้ประกอบในการอภิปรายธรรม ซึ่งจะเป็นสื่อที่สามารถท าให้ผู้รับฟังไม่เกิดการเบื่อ
หน่ายและอยู่ฟังจนจบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์ เจนวิถีสุข ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิง
พุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม” ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารที่มีผลมากในการส่งผล
กระทบกระเทือนถึงสังคมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมคือ การ
สื่อสารมวลชน ส่วนการสื่อสารกับตนเองและการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนทั้ งในระดับปัจเจกและระดับ
สังคม เป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพลและสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสังคม (ทัศนีย์ เจนวิถีสุข,2555) 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1) ด้านวิธีการเผยแผ่ ควรปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มียุทธศาสตร์ทั้ง

เชิงรับและเชิงรุก การเผยแผ่เชิงรับ เป็นการเผยแผ่ด้วยการเทศน์การสอนธรรมเป็นหลัก ส่วนการ
เผยแผ่เชิงรุก เป็นการใช้การสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ เป็นตัวน าคนเข้าหาธรรม ซึ่งจะท าให้
สามารถท าการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) ด้านสื่อในการเผยแผ่ ควรเพิ่มการใช้สื่อในการเผยแผ่ให้หลากหลายมากขึ้น เช่น การ
อภิปราย, การโต้วาทีเชิงพุทธ, โดยทาง วิทยุ, โดยทางโทรทัศน์, แจกซีดี CD DVD VDO, หอ
กระจายข่าวและคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือให้สามารถเผยแผ่ธรรมะเข้าถึง
พุทธศาสนิกชนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

3) ด้านปัญหาและอุปสรรคในวิธีด าเนินการเผยแผ่ ควรเพ่ิมศรัทธาในการเผยแผ่ ปรับ
ขอบเขตของการเผยแผ่ให้อยู่ร่วมในสังคมของศาสนาอ่ืนได้และเสริมสร้างการท างานด้านการเผยแผ่
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้ลดปัญหา และอุปสรรคในการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๑๘ 

7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสอบถามจาก

ประชาชน หรือผู้ที่ได้รับผลโดยตรงจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระผู้เผยแผ่เพ่ือให้ได้
ความเห็นจากมุมมองประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระผู้เผยแผ่ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบัน 

2) ควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ หรือเทคนิคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ เพ่ือจะได้ทราบเทคนิค กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง 
PROMOTION OF STRENGTHENING THE DEVELOPMENT MONK FOR DRIVING 

THE DEVELOPMENT IN LOWER NORTH REGION 
 

พระครูปลัดเถรานุวัตร พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  รัฐพล เย็นใจมา 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ในการปฏิบัติงานของ

พระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของพระสงฆ์
นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง และ3) เพ่ือเสนอการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนา
ในภาคเหนือตอนล่าง 

การศึกษาครั้งนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษา
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 25 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์ และบันทึกการสนทนากลุ่มเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพทั่วไป ในการปฏิบัติงานของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง แบ่ง

ออกเป็น 5 ด้าน ด้วยกัน คือ 1) กลุ่มนักพัฒนาที่มีการเผยแพร่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เน้น
ความสุขที่ได้เข้าถึงธรรมอย่างมีสติและปัญญา 2) กลุ่มนักพัฒนาที่เน้นการพัฒนาชีวิตและสังคม การ
พัฒนาชีวิตและสังคมเป็นหน้าที่ส าคัญของพระสงฆ์ตามคติพระพุทธศาสนา 3) กลุ่มพระนักพัฒนา 
เน้นการสร้างสันติภาพแก่สังคม ถ่ายทอดหลักพระธรรมที่เข้าใจง่ายผ่านสื่อ 4) กลุ่มการจัดการศึกษา 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังคมเป็นพระสงฆ์ การศึกษาของไทย 5) พระสงฆ์ด้านการปกครอง โดย
ยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ รวมถึงกิจกรรมของคณะสงฆ์ต่าง ๆ ของส านักงานเจ้าคณะจังหวัด
ทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาใน 5 ด้านนี้ ท าหน้าที่ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ช่วยเหลือ และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนต่าง ๆ ทั้งในแง่ของจิตใจ และสภาพ
ความเป็นอยู่ ซึ่งพระสงฆ์นักพัฒนาใน 5 ด้านนี้ ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ช่วยเหลือ 

                                         
 หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560426

๒ 

และพัฒนาความเป็นของชุมชนต่าง ๆ ทั้งในแง่ของจิตใจ และสภาพความเป็นอยู่ ทั้งนี้พระสงฆ์
นั ก พั ฒ น า มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ ใ น ก า ร ท า ง า น  7  ป ร ะ ก า ร  คื อ  
1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 
4) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์อย่างกว้างขวาง 5) กระบวนการเสริมสร้างซึ่ งกันและกัน  
6) การพ่ึงพิงร่วมกัน และ7) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน องค์ประกอบทั้ง 7 นี้เป็นหลักของการ
ท างานรวมกันและเพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้กับพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง  

2) ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง คือ หลัก
ทฤษฎี POSDCoRB คือ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดหาบุคคล การวินิจฉัยสั่งการ การ
ประสานงาน การรายงานผล และการจัดการงบประมาณ มาเป็นกระบวนการในการท างานโดยน า
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จักบุคคล การรู้จักเวลา 
การรู้จักชุมชน และการรู้จักประมาณ มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพระสงฆ์นักพัฒนามี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันการท างานของพระสงฆ์นักพัฒนานั้น จะมีหลักการ กฎเกณฑ์ในการ
ท างาน รู้ถึงสถานภาพความรู้ ความถนัด ความสามารถ ทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืน ตลอดจนใน
การสั่งการหรือหมอบหมายงานหรือการบริหารงานต่าง ๆ จะมีความเหมาะสมและกับงานนั้น ๆ 
ตลอดจนมีความคุ้มค่า พอประมาณ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานนั้นก่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพราะมนุษย์หรือประชาชนทั่วไป เป็นปัจจัยที่
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาส่ิงต่าง ๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะสร้างคนให้มีความรู้ มีความสามารถ มี
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือตนเองและสังคม  มี
ความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตของประชาชนอีก
ด้วย 

3) พระสงฆ์นักพัฒนา แบ่งการพัฒนาออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) พัฒนาด้านการปกครอง 
โดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์ 2) พัฒนาที่มีการเผยแพร่
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เน้นความสุขที่ได้เข้าถึงธรรมอย่างมีสติและปัญญา 3) พัฒนาที่เน้น
การพัฒนาชีวิตและสังคม การพัฒนาชีวิตและสังคมเป็นหน้าที่ส าคัญของพระสงฆ์ตามคติ
พระพุทธศาสนา 4) พัฒนาเน้นการสร้างสันติภาพแก่สังคม ถ่ายทอดหลักพระธรรมที่เข้าใจง่ายผ่าน
สื่อต่าง ๆ และ5) พัฒนาการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม พระสงฆ์นักพัฒนาได้สังเคราะห์
หลักการท างานจาก ทฤษฎี POSDCoRB และประยุกต์ใช้กับหลักสัปปุริสธธรม มาเป็นหลักในการ
ท างานเพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็ง ท าให้การท างานของพระสงฆ์นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็น
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในขณะเดียวกันยัง
เป็นการสร้างความเข็มแข็งให้กับพระสงฆ์นักพัฒนาให้มีแนวทางการท างานที่เป็นรูปธรรม มี
กฎเกณฑ์ในการท างานมีจุดหมายทีช่ัดเจนตลอดจนยอมรับสิ่งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลง 
ค าส าคัญ: การเสริมสร้างความเข้มแข็ง, พระสงฆน์ักพัฒนา, ภาคเหนือตอนล่าง 
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The objectives of the research were: (1) to study the generality in working 
of the development monks in lower North region, (2) to study the factors 
influencing the strength of the development monks in lower North region, and (3) 
to present the promotion of the strength the development monks in lower North 
region.  

The methodology was the Qualitative Research focusing on the 
promotion of the strength the development monk in lower North region. The 
qualitative research collected data from 25 key informants by In-Depth interview 
and the Focus Group Discussions with 9 experts. The tools of the research were 
questionnaire and the record in the focus group discussion.  

The findings were as follows: 
1. The generality in working of the development monks in lower North 

region was divided in 5 aspects: 1) the group of the developers propagating the 
practice in Vipassana-Kammatthan (Insight Meditation), 2) the group of the 
developers  focusing on the development of life and society, 3) the group of the 
development monks  focusing on making the peaceful society, 4) the group of the 
educational management and 5) the group of the government monks. The 
development monk network functioned in the Buddhist propagation, helping and 
developing the communities in the mind and living. Moreover, the development 
monks had the 7 necessary characteristics in working : 1) having the mutual 
recognition of perspectives, 2) having the mutual vision, 3) having the mutual 
benefit and interest, 4) the participation of the monks widely, 5) having the 
promotion process  each other, 6) the dependency together, and 7) the exchange 
interaction. 

2. The factors influencing the strengthening of the development monks 
in lower North region were the theory of POSDCORB : planning, organizing, staffing, 
directing, coordinating, reporting, and budgeting, and the Suppurisadhamma : 
knowing causes, knowing results, knowing oneself, knowing moderation, knowing 
occasion, knowing company and knowing person for the working of the 
development monks efficiently. Moreover, the development monks worked with 
the principles in working, knew their own state of the knowledge, expert, 
capabilities and others, commanded and assigned the work or administrated the 
work suitable to the work, value, and demand of the people. Therefore, the human 
or people was the important factor for the development. The people must have 
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the knowledge, capability, necessary basic skills, generous characteristic, readiness 
in fight to themselves and society, readiness in working, and readiness in progress 
for the life of the people.  

3. The development monks  divided the development into  5 aspects : 
1) the government development with the principles of the Dhamma-Vinaya, 2) the 
propagation development of the Vipassana meditation focusing on the happiness in 
access to the Dhamma with the consciousness and wisdom, 3)  the development 
of the life and society with the principles of Buddhism, 4) the development 
focusing on making the peace to the society, transferring the principles of Dhamma 
through the media, and 5) the development of secular education and Dhamma 
education. The development monks synthesized the principles of the working from 
the theory of POSDCORB and applied the Suppurisadhamma for the working to 
promote the strength. It made the work more efficient. Moreover, it was the 
principle of the life quality development of the people, made the strength to the 
development monks for the concrete working ways, had the regulation in the 
working, had the obvious goal, and accepted the new things or change. 

 

Keywords  :  Promotion of Strength, Development Monks, Lower North Region 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดังจะเห็น
ได้จากการปฏิรูปสังคมไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 ถือเป็นการเริ่มต้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนที่ทุกคนในสังคมมีความคาดหวังว่าจะท าให้สถานะความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยมุ่งการพัฒนา
ประเทศให้มีรากฐานที่เข้มแข็งมีการกระจายผลประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงสามารถแก้ปัญหาความ
ยากจนและเป็นการกระจายรายได้รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสในการพ่ึงตนเองพร้อมทั้ง
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ (ฐิติวัจน์ พัฒน์เจริญ สุรพล พุฒคา 
และบุญเรือง ศรีเหรัญ, 2557) ประชากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินการให้เกิดคุณภาพชีวิต 
รวมทั้งพระสงฆ์นักพัฒนาทางสังคม ซึ่งรวมตัวกันเป็นพระสงฆ์เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มีความแตกต่างจากกระบวนทัศน์ของศาสตร์สาขา ฟิสิกส์ ชีววิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และ
จิตวิทยา พระสงฆ์ถูกกล่าวถึงมานานแล้ว ในประเทศไทยได้มีการด าเนินงานลักษณะพระสงฆ์กันอยู่
บ้างทั้งโดยการเริ่มต้นจากความพยายามพระสงฆ์นักพัฒนาแล้วลงมือด าเนินงานโดยอาศัยตัวบุคคล
ในโครงสร้างพระสงฆ์ที่ออกแบบไว้เป็นกลไกด าเนินการมีพระสงฆ์เป็นผู้น าทางด้านจิตใจและ
สติปัญญา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),2549) 
ซึ่งมักพบว่ามีโอกาสล้มเหลวมากกว่าส าเร็จเนื่องจากส่วนมากพระสงฆ์แบบจัดตั้ง จะละเลย
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คุณลักษณะส าคัญที่มีความละเอียดอ่อนของแบบแผนของโครงสร้างพระสงฆ์ และองค์ประกอบของ
พระสงฆ์ทั้งในส่วนที่เป็นตัวปัจเจกบุคคล ต าแหน่งของบุคคลต่าง ๆ ของพระสงฆ์นักพัฒนาระบบ
การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนสาระท่ีต้องการสื่อสาร ท าให้ไม่เกิดกระบวนการพระสงฆ์อย่างแท้จริง 

ภาคเหนือตอนล่างเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มาตั้งแต่อดีต ซึ่งปัจจุบันเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากภาวะปัจจุบันประเทศได้ประสบปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การ
ปกครอง ทรัพยากรบางอย่างเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาแล้วในอดีต และนับวันยังทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งข้ึนเกิดปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศ ทางน้ า กลิ่น และทางเสียง ก่อให้เกิดความร าคาญต่อ
ชุมชนรอบข้าง และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องด้าน
มาตรฐานการครองชีพ การศึกษา สุขภาพ ตลอดจนความทั้ง 3 สาเหตุนี้เกิดจากปัญหาความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป ความเหลื่อมล้ าทางสังคมน ามา
ซึ่งผลกระทบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางสังคมหรือการเมือง ส าหรับผลกระทบต่อปัญหาสังคมที่
ชัดเจนคงเป็นปัญหาอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นปัญหาลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ทั่วไป ไปจนถึงความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศ และแน่นอนปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการค้ายา
เสพติด ส่วนปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองย่อมเกิดขึ้นเมื่อผลกระทบของความเหลื่อมล้ าก่อให้เกิด
ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และเมื่อเรียกร้องทวงสิทธิแล้วไม่ได้รับการตอบสนองตามที่
ต้องการเพราะความเหล่ือมล้ าจะท าให้การแก้ไขปัญหามีความซับซ้อนและเกิดการสะสมของสภาพ
ปัญหาแทบจะทุกเรื่อง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นได้เชื่อมโยงให้เห็นว่ากระแสโลกาภิวัตน์ส่งผล
กระทบอย่างมากต่อการด าเนินวิถีชีวิตในด้านต่าง ๆ และน าไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพด้วย พระสงฆ์
นักพัฒนาจึงได้เกิดการรวมตัวขึ้น เพ่ือด าเนินกิจของคณะสงฆ์หลายอย่างก่อเกิดพระนักพัฒนา ผู้
ท างานเพ่ือสร้างสุขแก่ชุมชน และสังคมตามหลักพระธรรมการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ พบว่าพระสงฆ์สร้างประโยชน์ และสร้างความสุขแก่คนไทยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในหลายมิติ โดยมี 5 รูปแบบคือ 1) กลุ่มพระสงฆ์ที่เน้นการสร้างความสุขผ่านการเผยแผ่
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เน้นความสุขที่ได้เข้าถึงธรรมอย่างมีสติและปัญญา 2) กลุ่มพระสงฆ์
พัฒนา เน้นการพัฒนาชีวิตและสังคม เช่น โครงการอบรมประชาชนประจ าต าบล (อปต.) 3) กลุ่ม
พระนักเผยแผ่ เน้นการสร้างสันติภาพแก่สังคม ถ่ายทอดหลักพระธรรมที่เข้าใจง่ายผ่านสื่อ 4) กลุ่ม
การจัดการศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังคมเป็นพระสงฆ์ เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และ5) พระสงฆ์ด้านการปกครอง โดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ รวมถึงกิจการ
ของคณะสงฆ์ต่าง ๆ เช่น งานประเพณีบวชสามเณรภาคฤดูร้อน (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,2559) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
พระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการปฏิบัติงานของพระสงฆ์
นักพัฒนา เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งความเข้มแข็งของพระสงฆ์
นักพัฒนา และเพ่ือน าเสนอการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง 
ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ในการปฏิบัติงานของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง 
3. เพื่อเสนอการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยศึกษาเอกสารวิชาการและจากงานวิจัย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนการศึกษาครั้งนี้เป็นวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
พระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 25 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และบันทึกการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาในภาคเหนือตอนล่าง โดยมี
เครื่องมือในการวิจัย คือ  

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของพระสงฆ์นักพัฒนา จ านวน 25 รูป/คน ประกอบด้วย      1) นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
จ านวน 5 รูป/คน  2) นักวิชาการด้านการบริหารองค์กร จ านวน 5 รูป/คน 3) พระสงฆ์นักพัฒนา 
จ านวน 10 รูป/คน 4) กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์นักพัฒนา จ านวน 5 ท่าน 

2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยสนทนากลุ่มเพ่ือการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่างโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจ านวน 9 รูป/คน 

 

4. ผลการวิจัย 
1. สภาพทั่วไป ในการปฏิบัติงานของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง แบ่ง

ออกเป็น 5 ด้าน ด้วยกัน คือ 1) กลุ่มนักพัฒนาที่มีการเผยแพร่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 2) 
กลุ่มนักพัฒนาที่เน้นการพัฒนาชีวิตและสังคม 3) กลุ่มพระนักพัฒนา 4) กลุ่มการจัดการศึกษา 5) 
พระสงฆ์ด้านการปกครอง เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาใน 5 ด้านนี้ ท าหน้าที่ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ช่วยเหลือ และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนต่าง ๆ ทั้งในแง่ของจิตใจ และสภาพ
ความเป็นอยู่ ซึ่งพระสงฆ์นักพัฒนาใน 5 ด้านนี้ ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ช่วยเหลือ 
และพัฒนาความเป็นของชุมชนต่าง ๆ ทั้งในแง่ของจิตใจ และสภาพความเป็นอยู่ ทั้งนี้พระสงฆ์
นักพัฒนามีองค์ประกอบที่ส าคัญในการท างาน 7 ประการ คือ 1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน 2) การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 4) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์อย่าง
กว้างขวาง 5) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 6) การพ่ึงพิงร่วมกัน และ7) การปฏิสัมพันธ์เชิง
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แลกเปลี่ยน องค์ประกอบทั้ง 7 นี้เป็นหลักของการท างานรวมกันและเพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้กับ
พระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง  

2. ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง คือ หลัก
ทฤษฎี POSDCORB คือ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดหาบุคคล การวินิจฉัยสั่งการ การ
ประสานงาน การรายงานผล และการจัดการงบประมาณ มาเป็นกระบวนการในการท างานโดยน า
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จักบุคคล การรู้จักเวลา 
การรู้จักชุมชน และการรู้จักประมาณ มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพระสงฆ์นักพัฒนามี
ประสิทธิภาพ  
 3. พระสงฆ์นักพัฒนา แบ่งการพัฒนาออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) พัฒนาด้านการปกครอง 
2) พัฒนาที่มีการเผยแพร่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 3) พัฒนาที่เน้นการพัฒนาชีวิตและสังคม 4) 
พัฒนาเน้นการสร้างสันติภาพแก่สังคม และ 5) พัฒนาการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม พระสงฆ์
นักพัฒนาได้สังเคราะห์หลักการท างานจาก ทฤษฎี POSDCORB และประยุกต์ใช้กับหลักสัปปุริสธ
ธรม มาเป็นหลักในการท างานเพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็ง ท าให้การท างานของพระสงฆ์นั้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุข ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้กับพระสงฆ์นักพัฒนาให้มีแนวทางการ
ท างานที่เป็นรูปธรรม มีกฎเกณฑ์ในการท างาน มีจุดหมายที่ชัดเจนตลอดจนยอมรับสิ่งใหม่หรือการ
เปลี่ยนแปลง 
 

5. อภิปรายผล 
สภาพทั่วไป ในการปฏิบัติงานของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง แบ่งออกเป็น 

5 ด้าน ด้วยกัน คือ 1) กลุ่มนักพัฒนาที่มีการเผยแพร่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 2) กลุ่ม
นักพัฒนาที่เน้นการพัฒนาชีวิตและสังคม 3) กลุ่มพระนักพัฒนา 4) กลุ่มการจัดการศึกษา และ  
5) พระสงฆ์ด้านการปกครอง เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาใน 5 ด้านนี้ ท าหน้าที่ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูโสภณปริยัตยานุยุต ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
คณะสงฆ์ที่ดีมี การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวัดและชุมชน (พระครูโสภณปริยัตยานุยุต 
(เจมศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ), 2559)  สอดคล้องกับงานวิจัยของพระณปวร โทวาท ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาตนแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดในประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดจะเป็น
ศูนย์กลางและประสานงานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและมีการปฏิบัติตามนโยบาย
ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์  ตามที่ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือ
มอบหมายช่วยเหลือ (พระณปวร โทวาท, 2559)  และมีองค์ประกอบที่ส าคัญในการท างาน 7 
ประการ คือ 1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การมีผลประโยชน์และความ
สนใจร่วมกัน 4) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์อย่างกว้างขวาง 5) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
6) การพ่ึงพิงร่วมกัน และ 7) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน องค์ประกอบทั้ง 7 นี้เป็นหลักของการ
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๘ 

ท างานรวมกันและเพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้กับพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “พระธรรมทายาท: เครือข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อการพัฒนาสังคม” ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการท างานของเครือข่ายอดีต
พระธรรมทายาทว่าส่วนหนึ่งมีบทบาทส าคัญเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้นการท างานที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่กับการใช้หลักการพัฒนาชุมชนเพ่ือการประยุกต์ให้ชุมชนท้องถิ่นและ
ประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของสังคมไทยสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้บนหลักการของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง คือ หลัก
ทฤษฎี POSDCoRB คือ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดหาบุคคล การวินิจฉัยสั่งการ การ
ประสานงาน การรายงานผล และการจัดการงบประมาณ มาเป็นกระบวนการในการท างานโดยน า
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จักบุคคล การรู้จักเวลา 
การรู้จักชุมชน และการรู้จักประมาณ มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพระสงฆ์นักพัฒนามี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ ธรรมลงกา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัย
พบว่า ในบริบททางด้านสังคมของชุมชนที่เข้มแข็งในจังหวัดเชียงรายเป็นสังคมแบบเครือญาติมี
โครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแนวราบและแนวตั้ง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน มีปัจจัย 
ส าคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบเครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่าง ๆ (สมบูรณ์ ธรรมลงกา,2556) 
 ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง คือพระสงฆ์
นักพัฒนาแบ่งการพัฒนาออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) พัฒนาด้านการปกครอง โดยยึดหลักพระธรรมวินัย
เป็นส าคัญ 2) พัฒนาที่มีการเผยแพร่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เน้นความสุขที่ได้เข้าถึงธรรม
อย่างมีสติและปัญญา 3) พัฒนาที่เน้นการพัฒนาชีวิตและสังคม 4) พัฒนาเน้นการสร้างสันติภาพแก่
สังคม ถ่ายทอดหลักพระธรรมที่เข้าใจง่ายผ่านสื่อต่าง ๆ และ 5) พัฒนาการศึกษาทั้งทางโลกและ
ทางธรรม พระสงฆ์นักพัฒนาได้สังเคราะห์หลักการท างานจาก ทฤษฎี POSDCoRB และประยุกต์ใช้
กับหลักสัปปุริสธธรม มาเป็นหลักในการท างานเพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็ง ท าให้การท างานของ
พระสงฆ์นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) 
และคณะ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กร
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ผลการวิจัย  พบว่า คณะสงฆ์และองค์กรพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย มีบทบาทหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมโดยมีเป้าหมายเพ่ือการ
สร้างประโยชน์และความสุขตามแนวพระพุทธศาสนาให้กับผู้คนในสังคม  



433วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๙ 

7. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง 

ทฤษฎี POSDCORB 
การวางแผน 

การจัดการองค์การ 
การจัดหาบุคคล 

การวินิจฉัยสั่งการ 
การประสานงาน 
การรายงานผล 

การจัดการงบประมาณ 
 
 

 

หลักสัปปรุิสธรรม 
การรู้จักเหต ุ
การรู้จักผล 
การรู้จักตน 

การรู้จักบุคคล 
การรู้จักเวลา 
การรู้จักชุมชน 

การรู้จักประมาณ 
 

 

สังเคราะหก์ารท างาน 
พระสงฆ์นักพัฒนา 

ในภาคเหนือตอนล่าง 
แนวทางการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของ
พระสงฆ์นักพัฒนา 

ในภาคเหนือตอนล่าง 
 

การวางแผนดว้ย 
หลักสัปปุริสธรรม 

 
 การจัดการองค์กรด้วย 

หลักสัปปุริสธรรม 
 

การจัดหาบุคคลด้วย 
หลักสัปปุริสธรรม 

 
การวินิจฉัยสั่งการดว้ย 

หลักสัปปุริสธรรม 
 

การประสานงานดว้ย 
หลักสัปปุริสธรรม 

 
การรายงานผลด้วย 
หลักสัปปุริสธรรม 

 
การจัดการงบประมาณด้วย 

หลักสัปปุริสธรรม 
 

วางแผนให้สมเหตุสมผล 
ครอบคลุมชัดเจน 

 

ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
วิธีการด าเนินงาน ให้ชัดเจน

ครอบคลุม 
 

สรรหาคนดี มีความรู้ 
ความสามารถและคุณธรรม 

 
มีแนวทางหรือวิธกีารที่

เหมาะสม ด าเนินการอยา่ง
เป็นขั้นตอน 

น าเสนอข้อมูลอยา่งเป็น
ระบบ เข้าใจง่าย 

มีวิธีระเบียบปฏบิัติ 
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 

 

มีแผนการใช้งบประมาณ มี
บัญชีการเบิกจา่ยที่ชัดเจน 
เปิดเผยและตรวจสอบได ้

 

ตอบสนองเหตกุารณ์ปัจจุบัน
อย่างลงตัวและแก้ไขปัญหา

อย่างมีเหตุผล 
 

ปรับปรุง พัฒนาการจัดการ
องค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มองกาลไกล ดูความ

เหมาะสม 
 มีความจริงใจ ยิ้มแย้ม

แจ่มใส ค านึงถึงความ
เหมาะสมถูกจังหวะ 

 
มีความถูกต้อง ชัดเจน ไม่คุม

เครือ สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงาน 

 
จัดสรรเพียงพอต่อความ

ต้องการ ใช้จ่ายสมเหตุสมผล  
มีความประหยัด คุ้มค่า 

 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560434

๑๐ 

จากแผนภาพดังกล่าว พระสงฆ์นักพัฒนา คือ พระสงฆ์ที่ท างานสงเคราะห์ชุมชนด้วย
การให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น 
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มพระสงฆ์ด้านการปกครอง โดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ รวมถึง
กิจกรรมของคณะสงฆ์ต่างๆ ได้มีการด าเนินกิจกรรมตามหลักพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิด
การรักษาพระธรรมวินัยและความดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ได้มีการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ซึ่งมีสายการปกครองที่ชัดเจนมุ่งด าเนินงานตามหลักการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ ดังนี้ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา  3) การศึกษา
สงเคราะห์ 4) การเผยแผ่  5) การสาธารณูปการ และ6) การสาธารณสงเคราะห์ โดยแต่ละด้านก็จะ
มีการมอบหมายให้พระสงฆ์ภายในระดับต่าง ๆ เป็นผู้ดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป  

2) กลุ่มพระนักพัฒนาที่มีการเผยแพร่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เน้นความสุขที่ได้
เข้าถึงธรรมอย่างมีสติและปัญญา ยกตัวอย่างเช่น ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดพิษณุโลก ส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น  

3) กลุ่มพระนักพัฒนาที่เน้นการพัฒนาชีวิตและสังคม การพัฒนาชีวิตและสังคมเป็น
หน้าที่ส าคัญของพระสงฆ์ตามคติพระพุทธศาสนา การสังคมสงเคราะห์ในทางพุทธศาสนานั้น จะ
ช่วยเหลือให้ถูกคนจึงจะเกิดประโยชน์ เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชิ
นาติ การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง คือให้เขามีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกเพราะการ
สงเคราะห์ทางวัตถุนี้ เป็นสิ่งที่ระวังที่สุดอาจจะท าให้คนโง่อยู่แล้ว บูชาวัตถุอยู่แล้ว เราไปสอนให้เขา
บูชาวัตถุยิ่งข้ึนอีก มันจะยิ่งไม่ใช่สงเคราะห์ มันท าให้พลาดได้ แต่การสงเคราะห์ทางวิญญาณนั้น ไม่
มีทางพลาดเพราะมันยังขาดอยู่จะให้เขามีจิตใจเป็นธรรมะ ประกอบไปด้วยธรรมะทุกแขนง ทุกๆ 
ชนิดของธรรมะ ที่เรียกว่า ความสว่างไสวทางวิญญาณ  

4) กลุ่มพระนักพัฒนา เน้นการสร้างสันติภาพแก่สังคม ถ่ายทอดหลักพระธรรมที่
เข้าใจง่ายผ่านสื่อ ปัจจุบันมีพระสงฆ์ปฏิบัติงานการเผยแผ่พุทธศาสนา ในงานพระธรรมทูต ได้แบ่ง
การปฏิบัติงานพระธรรมทูตออกเป็น 9 สาย โดยอาราธนาพระเถระที่เคยมีประสบการณ์ในวงการ
คณะสงฆ์และวงการพระพุทธศาสนาพอสมให้เป็นหัวหน้า นอกเหนือจากพระธรรมทูตแล้ว ยังมี
พระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่ง คือ พระธรรมจาริกร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งได้ท าการอบรมศีลธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชน และเยาวชนทั่วไป บทบาทของพระสงฆ์ด้านจริยธรรม คือการให้ธรรมะเป็น
ทาน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานของพระสงฆ์หลายหน่วยงานที่ท าหน้าที่อย่างเป็นระบบ คือ งานพระธรรม
ทูตและงานพระธรรมจาริกท าหน้าที่ปลูกฝังจริยธรรมเพ่ือความงอกงามทางอารมณ์  เป็นการฝึกจิต
ให้มีคุณภาพ มีสมรรถภาพจิตดี  

5) กลุ่มพระนักพัฒนา เน้นการการจัดการศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังคมเป็น
พระสงฆ ์บทบาทพระสงฆ์ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนนั้น อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1. ส่วนที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ได้แก่ การจัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครูสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
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2. ส่วนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ สามเณร ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (วาสน์ วาสโน) ได้ทรงปรารภกับนายอภัย จันทวิมล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่
จะให้ทางคณะสงฆ์พิจารณาหาทางจัดการสอนเด็กและประชาชนให้มีความรู้อ่านออกเขียนได้ แม้ว่า
จะมีโรงเรียนในระบบการศึกษาของชาติรับผิดชอบอยู่ก็ตาม แต่ปัญหาส าคัญ คือ รัฐไม่สามารถจัด
การศึกษาให้เด็กได้เข้าเรียนก่อนเกณฑ์ได้ทั้งหมด  ยกตัวอย่างเช่น วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให้เป็นสถานที่ศึกษาของบรรพชิต
และคฤหัสถ์ที่มีความสนใจวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาการทางโลก โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ชินราช ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมี พันธกิจ  จัดการศึกษาให้ผู้ เ รี ยนมีความรู้
ทักษะ กระบวนการ ในวิชาพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญ 

ในการเสริมสร้างความเข็มแข็งนั้น พระสงฆ์นักพัฒนาทั้ง 5 กลุ่มนี้ สังเคราะห์หลักการ
ท างานจาก ทฤษฎี POSDCoRB คือ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดหาบุคคล การวินิจฉัย
สั่งการ การประสานงาน การรายงานผล และการจัดการงบประมาณ โดยประยุกต์ใช้กับหลักสัปปุ
ริสธธรม คือ การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จักประมาณ การรู้จักเวลา การรู้จักชุมชน 
และการรู้จักบุคคล มาเป็นหลักในการท างานเพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งของกลุ่มพระสงฆ์
นักพัฒนา เมื่อน ามาประยุกต์เข้าด้วยกันแล้ว ท าให้การท างานของพระสงฆ์นั้นมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความ
สมบูรณ์ทั้ง ให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิต มีความพึงพอใจต่อตนเองและสังคม สามารถด ารงชีวิต
ให้อยู่ในกรอบและระเบียบแบบแผน ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามได้  และไม่ท าให้เป็นภาระที่
ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม  

 

8. ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาใน

ภาคเหนือตอนล่าง โดยผู้วิจัยได้สรุปเป็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและ
ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. พระสงฆ์นักพัฒนาต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน 

และยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
2. พระสงฆ์นักพัฒนาต้องก าหนดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน เพ่ือแบ่งภาระหน้าที่ 

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การบังคับบัญชา และการควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ 
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3. พระสงฆ์นักพัฒนาต้องส่งเสริมให้พระสงฆ์นักพัฒนาไปศึกษาต่อหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้มีทักษะในการท างาน มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
บริหารงาน สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนและสถานที่ได้ 

4. พระสงฆ์นักพัฒนา ต้องแนะน าและส่งเสริมให้ประชาชนได้สร้างเครือข่ายของ
ชุมชน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นภายในชุมชนได้ โดยการส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็น
เครือข่าย ชมรม เพ่ือการบริหารจัดการและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

5. พระสงฆ์นักพัฒนาต้องแนะน า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนได้
ร่วมกิจกรรมร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเกิดกระบวนการเรียนรู้ ความเสียสละเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความยั่งยืน 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. เพระสงฆ์นักพัฒนาต้องปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ

ยุทธศาสตร์ วิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
2. พระสงฆ์นักพัฒนาต้องปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ภาระหน้าที่ ที่ได้รับหมอบ

หมายงาน ตลอดจนต้องมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
3. พระสงฆ์นักพัฒนาต้องน าทักษะความรู้ความสามารถ และความสามารถในการ

บริหารงาน ไปใช้ในส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
4. พระสงฆ์นักพัฒนาต้องเข้ารวมกับเครือข่ายของชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาภายใน

ชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
5. พระสงฆ์นักพัฒนาจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกัน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ และความเสียสละ  
3. ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาในส่วนของเครือข่ายนักพัฒนาในส่วนภายใน
องค์กรถึงสภาพการท างาน และปัญหาในการท างาน 

2. ควรท าการศึกษาในระดับที่ใหญ่และกว้างขึ้น อาจจะหมายถึงในระดับประเทศ 
3. ควรท าการศึกษาถึงรูปแบบในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายของ

นักพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. ควรศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

เครือข่ายนักพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายของนักพัฒนา

ในสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาหลักการและแนวคิดการพัฒนาชุมชน

ตามทัศนะตะวันตกและทัศนะของพระพุทธศาสนา (2) ศึกษาสภาพชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (3) ศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้
มุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 27 รูป/คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
ผลการวิจัยพบว่า : 

1. การพัฒนาชุมชนตามแนวตะวันตก เป็นการกระท าในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้น เจริญขึ้นเป็นล าดับอย่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการ (Process) อัน
เป็นทั้งวิธีการ (Method) และยังเป็นทั้งโครงการหรือแผนงาน (Program) อีกทั้งการเคลื่อนไหว
อย่างต่อเนื่อง (Movement)  ซึ่งในหลักการดังกล่าวก็เพ่ือการพัฒนาให้ชุมชนมีคุณภาพในการ
ด ารงชีวิตอยู่  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม  และในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความพอดีหรือการมีดุลยภาพของชีวิต 
มีความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างการด าเนินชีวิตของบุคคลกับสภาพแวดล้อมและมุ่งการกระท า
ตนและบุคคลรอบข้างให้มีความสุข รู้เท่าทัน จึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือจัดการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ          มีความคิดวิจารณญาณตามเหตุปัจจัยด้วยตนเอง โดยอาศัยหลักธรรมเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา 

2. สภาพของชุมชนของวัดอินทารามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ เมื่อความ
เจริญขยายตัว ชุมชนนี้ได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมของผู้คนในชุมชน มีหมู่บ้านจัดสรรและร้านค้า
เป็นจ านวนมาก สภาพความเป็นอยู่ของชาวชุมชนในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ชาว
                                                           

 


 หลักสูตรปรญิญาพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ชุมชนที่อาศัยมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งส่วนมากเป็นครอบครัวใหญ่มีอาชีพเป็นหลักฐานมั่งคง กับชาวชุมชนที่
ย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด ซึ่งประกอบอาชีพรับราชการ รับจ้าง แต่ส่วนใหญ่ประกอบอาชี พ
รับจ้างทั่วไปความเป็นอยู่ของประชาชนชุมชนวัดอินทารามยังไม่หนาแน่น ไม่แออัดมากนัก สภาพ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังเป็นสวนผลไม้ นอกจากนั้นยังมีพ้ืนที่ว่างเปล่าอยู่อีกมาก คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนค่อนข้างดี เนื่องจากไม่แออัดและไร้มลพิษ 
 3. บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีดังนี้   
1) ด้านการพัฒนาสังคม พบว่า วัดอินทาราม มีการพัฒนาในด้านจิตใจ ได้พัฒนาจิตใจของคนใน
ชุมชน เป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น โดยจัดตั้งศูนย์บ าบัดยาเสพติดขึ้นภายในวัด เพ่ือ
เป็นการแก้พ้ืนฐานปัญหาของสังคม โดยใช้หลักธรรมและสมุนไพรในการรักษาผู้ที่ติดยา และยัง
ส่งเสริมจัดอบรมวิชานักธรรมและวิชาธรรมศึกษาก่อนสอบ สร้างโรงเรียน เปิดศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด ช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็กก่อนวัยเรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยังเด็ก และ
ประสานพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เช่น การสร้างสะพาน การสร้างถนนหลายสาย ทั้งเส้นทางหลัก
และเส้นทางเข้าหมู่บ้าน 2) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ในชุมชนวัดอินทารามประชาชนมี
อาชีพรับจ้างและท าสวนเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้น้อย วัดจึงได้พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่  จัดตั้ง
สหกรณ์น้ าตาลปีบ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และส่งเสริมกิจกรรมร้านค้าในชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดตลาดน้ าให้เกษตรกรน าสินค้าทางการเกษตรมาจ าหน่าย จัด
งานเทศกาลส้มโอดี ลิ้นจี่หวาน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก โดยไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง 3) ด้านการพัฒนาวัฒนธรรม พบว่า วัดอินทารามเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้แขนง
ต่างๆ เพ่ือปลูกฝัง ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่งเสริมประเพณีถวายสลากภัต 
การตักบาตรน้ าผึ้ง การตักบาตรข้าวต้มมัด การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกคาถาพันในวันสารท
ไทยทุกปี สนับสนุนการฝึกอบรมเยาวชนด้านการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม และท้องถิ่น
สนับสนุนการสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เพ่ืออนุรักษ์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ภายในต าบล    4) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่า วัดอินทารามมีการจัดการ
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของวัด เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการ
อยู่อาศัยและการประกอบกิจการต่างๆ ปูองกัน ลดเหตุร าคาญและผลกระทบอ่ืนๆ ที่ เกิดขึ้นต่อ
ชุมชน การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น จัดตั้ง
ศูนย์อนุรักษ์ปุาชายเลนและหิงห้อย จัดสถานที่ชมหิงห้อย การท าเขตอภัยทานให้ปลาอาศัยอยู่ตาม
ธรรมชาติ (วังมัจฉาปลาตะเพียน) เป็นผู้น าในการปลูกปุาชายเลน การส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ 
และสนับสนุนโครงการลงแขกลงคลอง ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้สามารถท าให้ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ประชาชนมีความพึงพอใจเมื่อเข้ามาในวัด 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were : (1) to study the general state of 
the role of community development of Wat Intharam, Amphawa District, 
Samutsonkhram Province.(2)to study the problems, obstacles and guidelines for 
community development of Sangha in Amphawa District, Samutsonkhram 
Province.This research was the qualitative research through the documentary 
research and in-depth interview from 27 key informants of suitable sampling group 
to get the view and concept about the role of community development of Wat 
Intharam, Amphawa District, Samutsonkhram Province. 
The findings of this research as following : 
 1.The principle of Western community development is the action to 
improve  or change for the betterment and more development step by step with 
co-objective by the process that is the method and project or programme including 
the continuously movement that this principle is to develop the community 
efficiently for living in the form of society, economy, culture and environment. In 
the view of Buddhism, is the learning development and to practice to the balance 
or equilibrium of life that having the good relationship for living of people with 
environment that focus on making themselves and others to be happy, to know as 
it is. This is the sustainable development way for solving the problems 
systematically, have the proper consideration by using the principle of Dhamma as 
the tool for the development. 
 2. The states of community  of Wat Intharam, the majority of people 
have the career as the gardener. When the development expands  and then it 
effects on the community by increasing of the people in the community, has many 
modern houses and shops. The state of community at the present is divided into 2 
groups as the origin community group that has the big family and has the stable 
career and the community that immigrated from other provinces that work as the 
government officers, employees but the majority people have the career as the 
general employment. The living state of the people in the community is not too 
much and the state of land is still planting the fruits garden and it has many empty 
areas. The quality of the people in the community is improving due to not too 
much population and no pollution. 
 3.The roles of community development of Wat Intharam, Amphawa 
District, Samutsonkhram Province as following : 
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         1. The social development aspect, found that Wat Intharam had the 
mental development of community people, as the spiritual leader of community 
people from the drug addicted people to stop consuming drug, to stop drinking the 
liquor, to stop playing gambling, to develop the mental community people to work 
hard for living like how to find and teach to save, economy, smart spending, no 
luxury, wrong  taste of society, but teaching how to make friendship with scholars 
and avoiding the bad people and teaching how to live smartly with own status, 
teaching the people to have the sympathy  and hospitality, opening the nursery 
school in the temple, Wat Intharam helped teaching the children for moral 
cultivation and supported the monastery personnel to develop the national 
resource early including to propagate the teaching of Lord Buddha to the people, 
pupils, students as the main mission of Wat Intharam, had the support to the five 
precepts village project seriously, to bring the youths to become the novices every 
year, had the cooperation for social development in many aspects like to build the 
main roads and in the village, to set up the floating market, to make the efficient 
community society and convenient transportation to sell the agricultural products 
rapidly, the people know and practice strictly to five precepts village project and to 
apply Dhamma to use in daily life.  
  2.The economic development aspect, found that Wat Intharam 
community by the majority of people had the rent career and working in the 
garden, had low income, Wat Intharam had the economic development aspect 
such as to support the sufficient economy by setting up the sugarcane cooperative, 
saving group for production and support the community shop activity to support 
the sufficiency economy and opening the floating market for the farmers to sell the 
products, to set up the tasty pomelo festival and sweet Linchi for income creation 
for the farmers, the people as the customers to buy the products directly from the 
gardeners directly without the supplier or middle man.  
  3.The cultural development aspect, found that Wat Intharam 
community as the center of culture in every aspect to cultivate the tradition and 
cultures in every aspect like Buddhist holy day sermon, training and teaching 
Dhamma education to the youths every Friday that focused on Buddhist culture, to 
promote Salakkapat offering tradition, rainy robe offering, honey black bowl 
begging, Khaotommud festival, annual sermon festival in every year, support the 
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youths to preserve the local tradition and culture, to support to preserve the local 
wisdom as the knowledge center of sub-district and other places. 
  4. The environment development aspect, found that Wat Intharam 
that managed the environmental problem suitably such as waste, poisonous water, 
polluted air, noise pollution and other pollutions  for creating the good 
environment for living and entepeneurs that protected the noises and other 
impacts on community, to preserve the local wisdom for environmental and 
natural preservation like light fly or Hinghoi watching, forgiving area, fishing park, 
plant the tree on important days and mangrove forest, to preserve the natural 
material for Loy Krathong or banana leaf floating  and harmony festival etc. and 
support to use water economically, to promote the production, consumption and 
service friendly with the nature and environment along with the principle of 
sufficiency economy by focusing on changing the behavior or applying to use in 
daily life and be able change to the community people or adjust to use in daily life  
and people have the satisfaction when they come to temple. 
 
1) บทน า 

วัดเปนศูนยกลางของการพัฒนา “บ้าน” หรือชุมชนไทยเมื่อครั้งในอดีตมี “วัด” เป
นศูนยรวมจิตใจในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาการศึกษาหรือกิจกรรมอันเปนประโยชนแก
ชุมชน     “บาน” หรือชุมชนจะรวมกับ “วัด” โดยการสนับสนุนที่ส าคัญจาก “โรงเรียน หรือ 
ราชการ” รวมกันด าเนินการในลักษณะ 3 ประสาน “บาน วัดโรงเรียน” หรือเรียกโดยยอวา “บวร” 
รัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักและเห็นความส าคัญในบทบาทของ “บาน วัด โรงเรียน” ในลักษณะดังกล
าวนี้ จึงมีแนวพระราชด าริที่จะใหด าเนินการจัดตั้งวัดขึ้นคูกับชุมชนเพ่ือเปนพุทธสถานในการ
ประกอบกิจการของสงฆในการสืบทอดและเผยแผพระพุทธศาสนา (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) ใน
ปัจจุบันการด าเนินชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอันมาก เนื่องจากความ
ซับซ้อนทางเหตุปัจจัยของสังคม ท าให้การด ารงชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนมากยิ่งขึ้น จึงควรมีผู้มีบทบาท
รับผิดชอบและหาทางเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน และเป็นที่ยอมรับของชุมชน จึงต้องน าวิกฤตนี้มาเป็นโอกาสเพ่ือพัฒนาสังคม 
ให้เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน ช่วยอบรมศีลธรรมให้สังคมอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีความสามัคคี
เป็นที่ตั้งจึงเห็นได้ว่าแต่ละหมู่บ้านในประเทศไทยจึงมีวัดตั้งอยู่ ในทุกหมู่บ้าน  สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญท่ีสุดสถาบันหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมไทยตลอดมา 
โดยมีส่วนช่วยเหลือในการกล่อมเกลาจิตใจ และลักษณะนิสัยของคนไทยตลอดจนการให้บริการตาม
ความจ าเป็นตามความต้องการของประชาชน อีกท้ังมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้แก่เรา
มาแล้วเป็นส่วนมาก แม้กระท่ังในปัจจุบันความส าคัญในประการดังกล่าวก็ยังคงอยู่ พระภิกษุสงฆ์กับ
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วัดต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและทางราชการของเราอยู่ตลอดไป สถาบันแห่งนี้จึงอ านวย
ประโยชน์เกื้อกูลต่อการปกครองและการบริหารของไทยอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประชาชนแถบชนบทที่รับการบริการจากรัฐบาลได้ไม่ทั่วถึงนักซึ่งมีจ านวนเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ วัด
จึงมีบทบาทมากตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย แม้แต่การศึกษาจากโบราณมาทุกวันนี้  

การด ารงชีวิตทางสังคมและศูนย์กลางของวัฒนธรรม ชีวิตในชนบทจะอยู่รอบๆ วัด 
เพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจั ง  วัดจึง เป็นสัญลักษณ์ของ
พระพุทธศาสนาที่อยู่เหนือจิตใจของชาวไทยอยู่มาก และนับได้ว่าเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดในหมู่บ้าน
ที่รองไปจากครอบครัว ความนับถือของประชาชนที่มีต่อสถาบันนี้จะเห็นได้ว่า จากการที่คนไทยได้
อุทิศตนให้กับวัดทั้งในด้านจิตใจ เวลา แรงงาน และทรัพย์สินจ านวนเงินที่พุทธศาสนิกชนใช้ไปใน
การท าบุญประมาณร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 84 ของรายจ่ายภายในครอบครัว วัดเป็นสถานที่มี
ความส าคัญเป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น เป็นแหล่งหรือศูนย์กลางของชุมชน เป็นโรงเรียน เป็น
สถานสงเคราะห์และที่พักส าหรับผู้ยากจน เป็นสถานที่พักผ่อนและศูนย์กลางการกีฬา เป็นที่เก็บศพ 
เป็นต้น วัดในพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่แบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลทั้งยังก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคง 
และเสริมสร้างต่อบริการในด้านสวัสดิการของรัฐ วัดจึงมีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของคนไทยอยู่มาก สังคมไทยชาวพุทธจึงขาดวัดไม่ได้ วัดจึงเป็นที่พ่ึงทางใจแก่ประชาชนก็ว่าได้  วิถี
ชีวิตของคนในสังคมไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนา ด้วยชนชาติไทยได้นับถือและสืบทอด
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ในด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชาติส่วน
ใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากพุทธศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติทุกๆ พระองค์ทรง
เป็นพุทธมามกะ ทรงด ารงอยู่ ในฐานะเป็นองค์ เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงยกย่องเชิดชู
พระพุทธศาสนาตลอดมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน จึงมีค าขวัญว่า ชาติ พระพุทธศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องคู่กันไปด้วยกัน 

พระสงฆ์จึงมีบทบาทเป็นอย่างมากส าหรับชุมชนแบบชนบทและหากรู้จักด าเนินการให้ดี 
พระสงฆ์นั่นเองจะเป็นผู้ที่สามารถน าชุมชนไปสู่ความเจริญได้โดยวิถีทางที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ 
เพราะความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านยังอยู่ในสภาพที่ดี และความสัมพันธ์แบบนี้มี
ลักษณะพิเศษจ าเพาะคือ พระสงฆ์เป็นผู้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
และเชื่อฟังพระโดยความเคารพนับถือและเชื่อฟังนี้เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธา ไม่ได้เกิดจากความ
เกรงกลัวอ านาจ การกระท าจึงเป็นไปด้วยความเต็มใจและเต็มก าลัง ได้ผลส าเร็จของงานพร้อมทั้งผล
ทางจิตใจของผู้ท างานด้วย (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),2526)  

บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมไทยคือพระสงฆ์ท าหน้าที่สงเคราะห์เป็นหลัก                    
งานสงเคราะห์นี้พระสงฆ์จะท าได้โดยตรงคือการสงเคราะห์จิตใจเป็นหลัก ส่วนการสงเคราะห์ทาง
วัตถุมีโดยอ้อมด้วยการแนะน าชักจูงผู้ อ่ืนให้กระท าหรือน าสิ่งของมาบริจาคแบ่งปันกัน แต่เป็น
กิจกรรมชั่วคราว ส่วนการสงเคราะห์ทางจิตใจของพระสงฆ์ที่ท าได้คือ 1) การให้ค าแนะน าทางจิตใจ
เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับปัญหาต่างๆ 2) การเป็นที่พ่ึงให้ความร่มเย็นทางจิตใจด้วยการประพฤติตนเป็น
ตัวอย่าง ตลอดจนสถานที่ของวัดสงบร่มรื่นเป็นองค์ประกอบด้านที่จะเลี้ยงจิตใจ 3) การให้
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ค าแนะน าปรึกษาด้านอ่ืนๆ เช่น ทางด้านวิชาการ 4) ในสังคมชนบทที่ก าลังพัฒนา พระสงฆ์ซึ่งเป็น
ผู้น า  ในท้องถิ่นจะเป็นผู้ชี้ช่องทาง เสนอแนะ ให้ความคิดริเริ่ม ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแก่ชาวบ้านได้ 
5) การสงเคราะห์บ ารุงขวัญ เป็นบทบาทในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งจ าเป็นส าหรับประชาชน
ทัว่ไป เพื่อเป็นสิ่งประโลมจิตใจ (พระศรีวิสุทธิโมลี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),2516) 

นอกจากนี้ วัดยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่น
นั้นๆ กับทั้งเป็นสถานที่ด าเนินการ อบรม แนะน า สั่งสอน และสงเคราะห์ประชาชนเพ่ือประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่ประชาชน ตามก าลังความสามารถของวัดและพระภิกษุสงฆ์พระสงฆ์ผู้ท า
หน้าที่บริหารหมู่คณะเป็นหัวหน้าสงฆ์ในวัดปกครองดูแลแนะน าสั่งสอนอบรมพระภิกษุ สามเณรและ
คฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรืออาศัยอยู่ในวัด และอ านวยการภารกิจทุกอย่างเกี่ยวกับวัดรวมทั้งปริชนรอบๆ 
วัดก็คือเจ้าอาวาส (พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล, 2538)  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 36 บัญญัติไว้ว่า วัดหนึ่งให้มีเจ้า
อาวาสรูปหนึ่ง ในมาตรา 31 วรรค 3 บัญญัติไว้ว่า ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป 
และในมาตรา 37 (3) บัญญัติให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรม
วินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นการขยายความอนุโลมตามพระพุทธด ารัสข้างต้น นอกจากนี้แล้ว
มหาเถรสมาคมองค์กรปกครองสงฆ์สูงสุดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นี้ ยังได้ตรากฎมหาเถร
สมาคมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 ว่าด้วยระเบียบการ ปกครองคณะสงฆ์ ข้อ 5) ก าหนด “การ” 
คือ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องท า หรือที่จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่ เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการ
พระศาสนา หรือเกี่ยวกับคณะสงฆ์ มี 6 ฝุาย คือ  (1) การเพ่ือความเรียบร้อยดีงามหรือการปกครอง
คณะสงฆ์ (2) การศาสนศึกษา (3) การศึกษาสงเคราะห์ (4) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา (5) การ
สาธารณูปการ (6) การสาธารณสงเคราะห์ (กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

การพัฒนาชุมชนของวัดอินทารามถือเป็นแบบอย่างให้วัดและชุมชนอ่ืนๆ ด าเนินตาม
โครงการหลายอย่างเช่น โครงการลงแขกลงคลอง โครงการเทศกาลลิ้นจี่หวาน โครงการเทศกาลส้ม
โอ โครงการอบรมติวเข้มก่อนสอบนักธรรมสนามหลวง ในฐานะผู้น าชุมชนปากฎการณ์ลักษณะ
เช่นนี้ เป็นที่น่าสนใจยิ่งว่า วัดอินทารามมีแนวคิดหลักการท างานในการพัฒนาชุมชนอย่างไร รวมถึง
การน าหลักธรรมมาใช้ประยุกต์ในการพัฒนาชุมชนอย่างไร รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน 
เช่น ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน การสร้างถนนเชื่อมต่อการคมนาคม การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์
การเกษตร จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ปุาชายเลน และสืบสานประเพณีที่
ดีงาม ซึ่งบทบาทการพัฒนาชุมชนดังกล่าวเป็นสิ่งที่ตรงกับความคาดหวังของประชาชนในชุมชน
หรือไม่  

ข้อมูลกล่าวมาในข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง "บทบาทการ
พัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม" เม่ือศึกษาหลักการพัฒนา
ชุมชนของวัดอินทาราม ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากประชาชนและหน่วยงานราชการ
อย่างมากมายเพ่ือที่จะหาแนวทางประสานความสัมพันธ์ การประสานที่มีวัดเป็นแกนน าในการ
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๘ 

พัฒนาชุมชนต่างๆ และเพ่ือให้เป็นแนวทางให้พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปได้น าไปพัฒนาท้องถิ่น
ของตนให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป 

 

2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาหลักการและแนวคิดการพัฒนาชุมชนตามทัศนะตะวันตกและทัศนะของ

พระพุทธศาสนา  
2.2 เพ่ือศึกษาสภาพชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
2.3 เพ่ือศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 
 

3) ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม” มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1) ด้านสังคม 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านวัฒนธรรม 4) ด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดขอบเขตด้านข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนา
ชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง
ลึกซึ้ง จ านวน 27 รูป/คน 

 

4) วิธีด าเนินการวิจัย 
               4.1 รูปแบบการวิจัย 
                งานวิจัยเรื่อง “บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการค้นคว้าและสัมภาษณ์
เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  
  
             4.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
เกี่ยวกับบทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างลึกซึ้ง จ านวน 27 รูป/คน 
              4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1 )  ข้ อมู ลที่ ไ ด้ จ ากการศึ กษา เอกสาร  ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ อกสาร เนื้ อห า                        
(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา  

     2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ าแนก
อย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจาก ข้อมูลต่างๆ 
ที่รวบรวมได้โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง 
เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น 
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๙ 

เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี  

 

5) ผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ผู้วิจัยสรุปผลวิจัยดังนี้  
5.1 บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัด อินทราราม อ า เภออัมพวา จั งหวัด 

สมุทรสงคราม ในด้านการพัฒนาสังคม 
บาบาทการพัฒนาชุมชนด้านการพัฒนาสังคมของวัดอินทารามนั้นได้แก้ปัญหาที่ถูกจุด 

ในเรื่องของการศึกษาในสมัย 2524 ซึ่งได้เปิดโรงเรียนประยูรขึ้น ที่วัดหนองกะพง เพ่ือแก้ไขปัญหา
การเดนิทางของเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางไกลไปศึกษา แต่ก็ต้องเลิกกิจการไปเพราะเมื่อถนน ไฟฟูา
เข้าถึงการเดินทางก็สะดวกขึ้นจึงท าให้ต้องยุบโรงเรียน ในอนาคตวัดอินทาราม มีโอกาศพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางของการศึกษาโดยวางรากฐานบุคลากรเพ่ือเปิดวิทยาลัยจัดหาสอนในระดับปริญญาตรี
ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้มีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  โดยให้การสนับสนุนพ้ืนฐานการด ารงชีวิตตามวิถี
พอเพียง และพัฒนาให้ชุมชนน่าอยู่โดยส่งเสริมแก้ไขปัญหาเรื่องการศึกษา ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของการ
แก้ไขปัญหาสังคมข้ันพื้นฐาน เช่น โครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบ การมอบทุนการศึกษาเด็กเรียน
ดีแต่ขาดทุนการศึกษา ซึ่งท าให้ชาวบ้านที่ยากจนไม่ได้รับการศึกษาสามารถได้รับโอกาสเข้ารับ
ทุนการศึกษา แม่แต่เด็กนักเรียนที่ขาดเงินก็สามารถมาปรึกษากับเจ้าอาวาสได้ ในปัจจุบันการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีนโยบายส่งเสริมเรื่องการศึกษา นักธรรมชั้นตรี ถึง
นักธรรมชั้นเอกและสนับสนุนแผนกธรรมบาลี โดยมอบหมายให้วัดอินทาราม เป็นผู้สอนอบรม
นักธรรมก่อนสอบและธรรมศึกษาก่อนสอบ ท าให้พระสงฆ์ที่มาเข้าร่วมอบรมสามารถสอบได้เป็น
จ านวนมาก จากในอดีตที่พระสอบกันได้น้อย ซึ่งถือเป็นการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
เพ่ือน าความรู้มาสั่งสอนประชาชน เพ่ือเกิดความสงบสุข และในอนาคตต้องการให้ทางคณะสงฆ์เห็น
ความส าคัญของการศึกษาควรจัดให้มีการอบรมนักธรรมก่อนสอบทุกจังหวัด 

วัดอินทารามนั้นได้เปิดเป็นศูนย์บ าบัดยาเสพติดซึ่งมีผู้ปุวยจากทั่วประเทศหลายพันคน
มาเข้าร่วมโครงการบ าบัดยาเสพติด ซึ่งท าให้เยาวชนสามารถเลิกยาเสพติดได้ โดยใช้หลักธรรมะใน
การรักษา ซึ่งช่วงแรกที่ท าโครงการชาวบ้านในชุมชนยังไม่เข้าใจในการจัดท าโครงการนี้  เแต่พอ
เริ่มท าไปสักระยะ ก็เห็นผลเพราะคนในชุมชนที่ติดยา เริ่มตระหนักและพาลูกหลานเข้าร่วมโครงการ 
จนในที่สุดสามารถเลิกยาเสพติดได้ นอกจากนั้น วัดอินทารามยังส่งเสริมสร้างถนน สะพาน เพ่ือ
เชื่อมต่อการคมนาคม เพ่ือการเดินทางท่ีสะดวกของชาวอัมพวา  

5.2 บทบาทพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

วัดอินทารามถือเป็นศูนย์กลางของการสร้างงานให้กับชุมชนให้มีรายได้จากผลผลิตใน
สวนของตนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนราคาน้ าตาลมะพร้าวที่ตกต่ า เช่น การจัดตั้งสหกรณ์น้ าตาล
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๑๐ 

มะพร้าวซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวสวนมะพร้าวที่ผลิตน้ าตาลมะพร้าวซึ่งถูกพ่อค้าคนกลางเอา
เปรียบ ท าให้ราคาน้ าตาลที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อนั้นมีราคาคาถูกแต่กลับไปขายแพงท าให้ชาวบ้านถูก
เอาเปรียบ จึงรวมร่วมกับทางวัดจัดตั้งสหกรณ์น้ าตาลมะพร้าวโดยมีวัดอินทารามเป็นศูนย์กลาง ใน
การจ าหน่ายน้ าตาลมะพร้าว จนท าให้เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างวัดและพ่อค้าคนกลางเรื่องขัด
ผลประโยชน์ แต่ปัญหาก็ต้องยุติลงเพราะสหกรณีน้ าตาลมะพร้าว วัดอินทารามได้บุกตลาดขายเอง 
ติดต่อโรงงานเองจนท าให้ปัญหานี้หมดไป โอกาสพัฒนาในอนาคต เนื่องจากในอดีต ราคาน้ าตาล
มะพร้าวมีราคาแค่ปีบละ 300 บาท แต่ในปัจจุบันปีบละ 500 บาท  

พ้ืนที่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ถือว่ามีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกผลไม้ อาทิ เช่น ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วย และผลไม้อ่ืนๆ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพาะปลูก
พ้ืนที่ของชมชนวัดอินทารามที่โดดเด่นคือ การปลูกลิ้นจี่ พันธุ์ค่อม ซึ่งปีนึงจะมีผลผลิตไม่ต่ ากว่า 100 
ตัน ต่อปี และวัดอินทารามนั้นเป็นศูนย์กลางจัดตลาดผลไม้ เพ่ือขายลิ้นจี่ในราคาชาวสวนเพ่ือพยุง
ราคาลิ้นจี่ไม่ให้ตกต่ า แต่ปัจจุบันลิ้นจี่นั้นมีผลผลิตที่ไม่สม่ าเสมอ จึงจัดตลาดภายในวัดเพ่ือช่วยเหลือ
ชาวสวนโดยการจัดงานส้มโอ 

วัดอินทารามนั้น เน้นการพัฒนาอย่างบูรณาการ มีวัดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและ
ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน และสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชนสร้างอาชีพด้วยตนเอง เช่น โครงการ ตลาดส้มโอ ตลาดลิ้นจี่ ซึ่งเป็นการน า
ผลผลิตทางการเกษตรมาจ าหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่การที่วัดเข้ามามีบทบาทในเรือง
เศรษฐกิจ จึงท าให้ประชาชนที่เสียผลประโยชน์มองว่าเป็นพุทธพานิช เพ่ือจ าหน่ายสินค้าในชุมชนที่
ห่างไกลความเจริญ วัดอินทารามส่งเสริมกิจกรรมร้านค้าของชุมชนในการจัดงานต่างๆ ภายใน
สถานที่ของวัด และหน่วยของภาครัฐและเอกชนด้วย ที่มาขอความอนุเคราะห์จัดงานร้านค้าต่างๆ ที่
จะอ านวยความสะดวกให้แก่ชุมชนได้ ซึ่งท าให้คนในชุมชนและคนที่เดินไปมาสนใจเข้ามาเดินดูซื้อ
ของในร้านค้าต่างๆ ซึ่งท าให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งท าให้เงินหมุนเวียนสู่ประชาชนที่มาตั้งร้านค้า 
และยังให้ความอนุเคราะห์สถานที่ของวัดในการจัดตั้งร้านค้า ตลาดนัด โดยที่ไม่ได้เก็บค่าเช่าสถานที่
แต่อย่างใด แต่จะมีเก็บบ้างก็ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าจ้างคนเก็บขยะบ้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้ความ
อนุเคราะห์แก่ประชาชนในพื้นท่ีและใกล้เคียงที่ให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
 

5.3 บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ในด้านการพัฒนาวัฒนธรรม   

ในสมัยปัจจุบันวัดอินทารามยังคงรักษาการเทศน์มหาชาติชาดกซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมา
เป็นเวลาช้านานจนเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของสังคมชาวพุทธไทย โดยมีความเชื่อว่าการฟังเทศน์
มหาชาติท าให้ผู้ฟังได้บุญมากเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดและประชาชนเกิดความสามัคคี
ปรองดอง แต่ปัญหาในปัจจุบันคนร่นหลังเริ่มหายไปแต่วัดอินทารามก็ยังมีการเทศน์มหาชาติทุกปี 
โดยยังมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมถ่ายทอดสู่รุ่นหลาน  
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๑๑ 

วัดอินทารามจัดการการฟ้ืนฟูการเทศน์มหาชาติชาดก การมัดเชือกไหม สูตรต าหรับ
หลวงปูุหยอด หรือการมัดเง่ือนต่างๆ โดยการเลือกสรรคภูมิปัญญาที่ก าลังสูญหาย หรือที่สูญหายไป
แล้วมาท าให้มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยม การพัฒนาชุมชนจึงต้องเริ่มจากฐานวัฒนธรรมเดิมของชุมชน เพราะเป็นส่วน
ที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวบ้าน ที่จะสามารถเป็นพลังผลักดันการพัฒนาได้ และหากย้อนดูก็จะพบว่า
ชาวบ้านมีประวัติศาสตร์การสร้างชุมชนมายาวนาน โดยมีความร่วมมือกันในกิจกรรมเพ่ือให้ชุมชน
ทั้งหมดอยู่รอดร่วมกันและต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบจากสังคมภายนอกได้ ซึ่งการที่ชุมชนอยู่รอด
ได้เพราะชุมชนมีทรัพยากรมาก พ่ึงพาอาศัยกัน วัดอินทาราม มีการเทศน์สอนเพ่ือการกระตุ้น
จิตส านึกของชาวบ้านโดยทั้งผู้น าปัญญาชน ชาวบ้านจะเห็นภัยคุกคามของการคลอบง าทางวัตถุและ
จิตใจที่ปัจจุบันได้รับอริยธรรมจากตะวันตก การรับวัฒนธรรมตะวันตกและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มาใช้ 
ท าให้วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้ช้อนส้อมรับประทานอาหาร
แทนการใช้มือ การนั่งเก้าอ้ีแทนการนั่งพื้น การใช้เครื่องแต่งกายแบบตะวันตกหรือปรับจากตะวันตก 
อาคารบ้านเรือนแบบตะวันตก ตลอดจนการใช้ภาษากิริยามรรยาทก็ตาม และยังจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และยังมีการจัดกิจกรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยที่ทาง
ชุมชนให้ความสนใจมาเข้าร่วมกับทางวัด แล้วยังมีหน่วยงานภาครัฐที่คอยให้การสนับสนุนต่างๆ โดย
การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาต่างๆ หรือมีการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของชุมชนด้วย ซึ่งเป็นการ
จัดการส่งเสริมประเพณีทั่วไปของชุมชน ส่วนทางวัดก็มีการจัดงานประจ าปีเป็นประจ าปีซึ่งเป็น
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนไปด้วยเช่นกัน 

 

5.4 บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่เจริญก้าวหน้าอยู่บนพ้ืนฐานของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมนั้น จะต้องมีการบูรณาการหรือประสานประโยชน์เข้าด้วยกันระหว่างการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าวัดอินทารามนั้นเป็นแหล่ง
ท่องเทียววัดหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ท่าน้ าหน้าวัดมีการอนุรักษ์ปลูกต้นล าพู เลี้ยงปลา เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซ่ึงในสถานการณ์ปัจจุบัน ปุาชายเลนก าลังอยู่ในภาวะ
วิกฤต เนื่องจากพ้ืนที่ปุาจ านวนมากถูกท าลายจนหมดสภาพ และพ้ืนที่ที่เหลือได้รับผลกระทบจน
เสื่อมสภาพไปเป็นจ านวนไม่น้อย จนเหลือเนื้อที่ลดน้อยลงทุกปี แต่ทางวัดอินทารามได้จัดการ
อนุรักษ์ โดยการร่วมมือ กศน. สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมปลูกต้นล าพู เพ่ืออนุรักษ์ เป็นศูนย์กลาง
ของการศึกษาธรรมชาติวงจรการเกิดของหิงห้อยต่อไปในอนาคต 

วัดอินทารามถือเป็นวัดที่มีพ้ืนที่มากซึ่งในปัจจุบันวัดต่างๆ ได้ท าการขายพ้ืนที่ของตน จน
ท าให้มีการท าลายสิ่งแวดล้อม โดยการตัดไม้หรือถมคลอง ท าให้ระบบนิเวศน์ต่างไปจากเดิม จาก
ปัญหานี้ วัดอินทารามได้มีการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นล าพู ถือเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และยังมี
การสร้างศูนย์อนุรักษ์ปุาชายเลนที่คลองโคน ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ มิได้เกิด
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ขึ้นกับแม่น้ า อากาศ สารเคมี และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอ่ืนๆ เท่านั้น แต่ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ในรูปปัญหาทางสังคมอีก ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะนิสัยใจคอ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนบ้าน ความสามัคคีในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว ความยากจน การเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
การคมนาคม แต่วัดอินทารามก็สามารถผ่านวิกฤตนั้นไปได้ ด้วยการสนับสนุนโครงการลงแขกลง
คลอง โดยให้การสนับสนุนให้ชาวบ้านรวมตัวกัน จัดท าความสะอาดถนน ปลูกต้นไม้และเก็บขยะใน
ล าคลองพ้ืนที่ของตนจนสามารถสร้างความสามัคคีได้ 

 
6) อภิปรายผล 

1) ด้านการพัฒนาสังคม  
 วัดอินทาราม มีการพัฒนาในด้านจิตใจ ได้พัฒนาจิตใจของคนในชุมชน เป็นผู้น าทาง

จิตใจของประชาชนในท้องถิ่น จากคนที่ติดยาเสพติดให้เลิกจากที่เคยติดเหล้าให้เลิกเหล้า จากที่เคย
ติดการพนันให้เลิกจากการพนัน พัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให้ขยันหมั่นเพียรในการท ามาหาเลี้ยง
ชีพ คือหาและสอนให้ขยันเก็บออม ประหยัดใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ไม่ฟุุมเฟือย หรูหรา หลงตาม
ค่านิยมที่ผิดๆ (ค่านิยมที่ไม่น่านิยม) สอนให้คนที่อยู่สังคม แต่สอนให้รู้จัดเลือกคบคน โดยให้เลือก
คบกับบัณฑิต ให้หลีกเว้นจากคนพาล และสอนให้วางตนให้เหมาะสมกับภาวะแห่งตน รู้จักฐานะ
ของตน สอนให้ประชาชนมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน  

วัดอินทารามเปิดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็กก่อนวัยเรียน
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยังเด็ก ทั้งเป็นการให้โอกาสวัดและพระสงฆ์ได้ร่วมพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติแต่วัยเด็ก พร้อมกับด าเนินงานการเผยแผ่เป็นงานที่น าค าสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเผยแผ่สู่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เป็นภารกิจที่มีความส าคัญ
ของวัดอินทาราม มีการส่งเสริมหมู่บ้านศีล 5 อย่างจริงจัง มีการน าเยาวชนเข้ามาบวชสามเณรอย่าง
สม่ าเสมอทุกปี มีการประสานพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เช่น การสร้างถนนหลายสาย ทั้งเส้นทาง
หลักและเส้นทางเข้าหมู่บ้าน การจัดให้ที่วัดจัดตลาดน้ า ท าให้สังคมชุมชนให้มีศักยภาพ การ
คมนาคมสะดวก เกษตรกรสามารถน าผลผลิตทางการเกษตรไปจ าหน่ายได้รวดเร็ว ประชาชนรู้จัก
และปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาศีล 5 และน าธรรมะไปใช้ปฎิบัติในชีวิตประจ าวัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุเทพ สุโขยะชัย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาวิธีการ แก้ปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น” จาก
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น บทบาทด้านการให้การศึกษาอยู่ในระดับมาก บทบาทด้าน
การเผยแผ่ศาสนธรรม และบทบาทด้านการให้การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนอยู่ในระดับมาก บทบาทด้านการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมและการพัฒนาจิตใจอยู่ในระดับมาก 
บทบาทด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก บทบาทด้านการบ าบัดผู้ติด
ยาเสพติดอยู่ในระดับมากและบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับมาก (พระมหาสุเทพ สุ
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โขยะชัย,2550) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาวิเชียร ชาญณรงค์ (2547) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการน าหลักธรรมมาใช้ท ากิจกรรมงานพัฒนาชุมชุม เพื่อ ลด ละ เลิก 
อบายมุข : ศึกษาเฉพาะกรณี พระครูศีลาวราภรณ์” ทีพ่บว่า พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้น าชุมชน 
ด้วยการกระตุ้นปลูกจิตส านึกน าเทคนิควิธีการในการเข้าถึงชุมชน การสื่อสารกับชุมชนผ่านการเทศ 
บรรยาย ปูายข้อความเสื่อด้วยหลักธรรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการ
พัฒนากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งตั้งเปูาหมายไว้คือชุมชนปลอกจากอบายมุขโดยขั้นตอนของกิจกรรมมุ่งให้เกิด
การเรียนรู้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเอง  
  2) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  

 ในชุมชนวัดอินทารามประชาชนมีอาชีพรับจ้างและท าสวนเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้น้อย 
วัดจึงได้พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  เปิดตลาดน้ าให้เกษตรกรน าสินค้า
ทางการเกษตรมาจ าหน่าย จัดงานเทศกาลส้มโอดี ลิ้นจี่หวาน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ได้เป็นอย่างมาก ประชาชนผู้บริโภคได้ซื้อผลผลิตที่จ าหน่ายโดยตรงขากชาวสวน ท าให้ประชาชนมี
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ และการลงทุน ได้แก่           การพัฒนา OTOP 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการขาดการมีส่วนร่วมและ
มักจะเป็นข้ออ้างว่าพัฒนาไม่ได้แน่นอน ต่างคนต่างอยู่มาเป็นเวลานาน ท าให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาจากประชาชนทั้งหมู่บ้านมีน้อย แนวทางท่ีเป็นไปได้ที่จะด าเนินการ พัฒนาคือ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้มีความคิดเห็นร่วมกันในหมู่บ้านเพียงจ านวน หนึ่งก่อน เรียกว่า  
“กลุ่มสนใจ” ซึ่งกลุ่มจะขยายผลไปสู่การพัฒนาที่เพ่ิมขึ้นต่อไป โดยหลักความส าคัญ  คือ ต้องท าให้
กลุ่มดังกล่าวมีความอิสระในการเคลื่อนไหว ไม่ถูกกรอบของทางราชการครอบง าความคิด  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสนอง อคฺคธมฺโม (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์
ในการส่งเสริมชาวบ้านให้พึ่งตนเอง ศึกษากรณี พระครูพิพิธธรรมรส” ที่พบว่า พระครูพิพิธธรรมรส 
ได้รับแนวความคิดในการพ่ึงตนเองจากท่านพุทธทาสภิกขุ แล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมแก่ชุมชนที่
ตนไปพัฒนา โดยเริ่มจากปัจจัยที่มีผลให้ท่านมีแรงขับเคลื่อนการท างานจากหลายสาเหตุ ได้แก่ 
สภาพปัญหาที่ท ากัน การขาดแคลนแหล่งน้ าบริโภคน้ าดื่ม การว่างงานของชาวบ้าน การเล่นการ
พนันของชาวบ้าน ชาวบ้านขาดความสามัคคี การไม่รู้จักน าสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้รักษาโรค เด็ก
และเยาวชนได้รับการศึกษาไม่มากนัก การใช้แรงงานสัตว์ไม่เหมาะสม การไม่รู้จักปลูกพืชสวนครัว 
และอาหารที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ส่วนในด้านหลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
ได้แก่ กฎแห่งกรรม สังคหวัตถุธรรม เบญจศีล ความสันโดษ และอิทธิบาท  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหาสังเวียร ปญฺญาธโร (2550) จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการน า
หลักพุทธธรรมมาประยุกต์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา พระครูสุภาจารวัฒน์” พบว่า ด้าน
การปรับตัวและการปรับบทบาท หากพระสงฆ์ยังสามารถปรับและน าหลักธรรมะวิธีการสอนที่สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน พระสงฆ์จะได้รับความเคารพนับถือและความศรัทธาจาก
ประชาชน การน าหลักธรรมความเชื่อในทางพระศาสนาพัฒนาร่วมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่เป็น
เพียงเกิดผลต่อชุมชนด้านศีลธรรมเท่านั้น ยังท าให้เกิดการรวมกลุ่มและรู้สึกในความส านึกร่วมกันที่จะ
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ด าเนินกิจกรรมต่อกลุ่ม ท าให้ชุมชนเกิดการพ่ึงตนเอง โดยพระสงฆ์ได้ปรับบทบาทในการเข้าถึง เข้าไป
รับรู้ปัญหาของชุมชน เช่น ปัญหาความยากจน โดยได้หยิบยกเอาปัญหาเหล่านี้มาเป็นสื่อกระตุ้นส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ชุมชนโดยอาศัยหลักพระศาสนาจากการเรียนรู้ชุมชนมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนได้
อย่างลงตัวโดยการปลูกฝังหลักคุณธรรม  

3) ด้านการพัฒนาวัฒนธรรม  
วัดอินทารามเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้แขนงต่างๆ เจ้าอาวาสริเริ่มก่อตั้งห้องสมุด

ประชาชน เฉลิมราชกุมารี ปลูกฝังส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การเทศน์ทุกวัน
ธรรมสวนะ การอบรม การเรียนการสอนธรรมศึกษาแก่เยาวชนทุกวันศุกร์ (เน้นประเพณีวัฒนธรรม
ชาวพุทธ) ส่งเสริมประเพณีถวายสลากภัต การถวายผ้าอาบน้ าฝน การตักบาตรน้ าผึ้ง การเทศน์
มหาชาติเวสสันดรชาดกคาถาพันในวันสารทไทยทุกปี สนับสนุนการฝึกอบรมเยาวชนด้านการสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถ่ินสนับสนุนการสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเพ่ือ 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในต าบล สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอนก สีหา
มาตย์  (2544) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากร” ที่พบว่า 
การอนุรักษ์โบราณสถานเป็นงานที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยใช้หลักการอนุรักษ์สากลจาก
ต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ ท าให้ภาคสังคมเข้าใจลักษณะงานยาก และกรมศิลปากรเองก็ขาดการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินการในการอนุรักษ์โบราณสถานในแต่ละพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่น
ไม่ให้ความร่วมมือบ่อยครั้ง นอกจากนี้ที่ผ่านมารัฐไม่ได้ให้ความสนใจกับการมีส่วนร่วมระหว่างภาค
สังคมกับหน่วยงานที่ท าการอนุรักษ์โบราณสถาน ท าให้ประชาชนไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
โบราณสถาน   

4) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 วัดอินทารามมีการพยายามจัดการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา

สิ่งแวดล้อม และบริบทของวัด ทั้งขยะ-มูลฝอย น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงเรือ มลพิษ
อ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการอยู่อาศัยและการประกอบกิจการต่างๆ ปูองกัน ลด
เหตุร าคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นต่อชุมชน วัดอินทารามยังจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ปุาชายเลนและ
หิงห้อยเพ่ือการรณรงค์ปลูกปุาชายเลน รวมถึงจัดตั้งกลุ่มจักรสาน เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสุตภัทรธรรม 
(ส าเรียง เนื่องกระโทก) (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในงานพัฒนา
ชุมชนของพระสงฆ์เขตการปกครอง อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ” พบว่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนซึ่งแสดงออกโดยผ่านกิจกรรมพัฒนาชนบทต่างๆ และมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคน เพราะว่าการพัฒนาคนแต่เพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ยากล าบากมากและต้องใช้เวลามาก 
ประกอบกับในชุมชนนั้น จะต้องประกอบด้วยคนและสิ่งแวดล้อมที่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด
ไม่ได้ เพราะสิ่งแวดล้อมนี้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของคน เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์กับการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมมี 5 โครงการ คือ 1) โครงการอบรมอาชีพ 2) โครงการปลูกปุาสมุนไพร 3) 
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 4) โครงการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม และ 5) โครงการ
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ปรับปรุงแหล่งน้ า การประยุกต์ใช้หลักธรรมในงานพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์  มีการประยุกต์ใช้
หลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถะประโยชน์  หลักธรรมอิทธิบาท หลักธรรมพรหมวิหาร และหลักธรรม
สัมมาอาชีวะ หลักธรรมทั้ง 4 ประการนี้ พระสงฆ์ได้ใช้ในงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของพระสงฆ์ 
ท่านน ามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านน ามาใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหา
การประกอบอาชีพ เกษตรกรรมธรรมชาติ คือน ามาเป็นหลักในการท างาน ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้
ส่งเสริมให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเอง เป็นอยู่อย่างพอเพียงและตัวพระสงฆ์เองในการท างานพัฒนาชุมชน 
คือ ได้น ามาเป็นฐานในการท างาน ได้น ามาเป็นหลักยึดในการท างาน และได้น ามาเป็นหลักในการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน เช่น ในเรื่องของการออม คือการรักษาไม่ว่าจะเป็นการออมน้ า ออมดิน 
ออมทรัพย์ การออมสิ่งต่างๆ จะต้องมีความหมั่น ขยัน อดทน เพ่ือที่จะรักษาไว้ให้ได้ใช้ประโยชน์
นานๆ โดยเฉพาะการออมทรัพย์ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการท างานด ารงชีพ เราจะต้องใช้จ่ายให้
พอเหมาะแก่ฐานะ ไม่ดิ้นรนให้เกินตนเอง ห้ามใจให้ได้ แล้วก็ใช้ตัวเองให้เป็น มีความสันโดษอยู่
พอเพียงรู้จักสิ่งที่เหมาะแก่พ้ืนที่ จึงท าให้ชีวิตพบความสุข และพระสงฆ์ท างานส าเร็จตามเปูาหมาย
ทุกโครงการ 
 

6. ข้อเสนอแนะ  
ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภอ     

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 
1) ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. การด าเนินโครงการทั้งหมดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว จึงควรมีการด าเนินโครงการ

อย่างต่อเนื่อง และขยายผลออกไปในพ้ืนต่างๆ เพ่ือให้เกิดรูปธรรมของการสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน  
2. ในการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดสวัสดิการสังคมในชุมชน ควรจะต้องมีโครงการหรือ

กิจกรรมที่เน้นการรณรงค์ให้เกิดจิตส านึก เกิดความตระหนักในการเป็นเจ้าของและดูแลชุมชนของ
ตนเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนในชุมชน 

3. ควรจะต้องมีการส่งเสริมให้เครือข่ายเห็นความส าคัญของการดูแลผู้สู งอายุและจัด
กิจกรรมต่างๆ ส าหรับผู้สูงอายุให้เพ่ิมมากข้ึน 

4. ในการด าเนินโครงการควรเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปูาหมายและชุมชนในทุก
ระดับของการมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล การให้ข้อมูล การร่วมคิดตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติงาน
และการร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือให้โครงการนั้นไม่ถูกจ ากัดความคิดอยู่เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

5. ควรสนับสนุนนโยบายและจัดตั้งคณะท างานจากส่วนกลางให้มีความเข้มแข็งในการ
สนับสนุนให้เกิดบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ และสามารถติดตามการด าเนินงานของแต่ละ
วัดได้ 

6. ควรสนับสนุนบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในลักษณะต้นแบบที่ดีให้เกิดใน
แต่ละพ้ืนที่ 
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7. ควรสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ท าหน้าที่ในบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ 
สนับสนุนทั้งทางด้านปัจจัย และโอกาสต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาการรับรู้การท าบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในด้านอ่ืนๆ 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ ในอ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
3. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 
4. ควรศึกษาความคาดหวัง จากความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการพัฒนา

ชุมชนของพระสงฆ์ เพ่ือน ามาพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีงามของพระสงฆ์  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT OF SAVINGS  

PLEDGE FUND TO THE ECONOMIC STRENGTH  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์     
เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยอง และเพ่ือน าเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์       
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ผลการวิจัย พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 31-40 ปี มีระดับการศึกษา
มัธยมตอนต้น ความเกี่ยวข้องกับกองทุนสัจจออมทรัพย์ ต าแหน่งพนักงานจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5,000-10,000 บาท ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก 1-5 ปี การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และพบว่า การบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 คือ 
ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 1 สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี และมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านอุฎฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร ด้านกัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร                
ด้านอารักขสัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์ การบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม 4 คือ ธรรม
ส าหรับฆราวาส โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน คือ ด้านสัจจะ มีความจริงใจ ด้านทมะ ฝึกฝน ด้านขันติ มีความ
อดทน และด้านจาคะ มีความเสียสละ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
                                                           

*หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันให้
ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ที่แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยด้านเพศ ด้านความเกี่ยวข้องกับ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ ด้านรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และพบว่า ปัจจัยทางด้านอายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนของความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนส่งผลต่อการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .676 ซึ่งปัจจัยความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน สามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 44.9 และพบว่า ปัจจัยความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 2 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบ
เบ็ดเสร็จ ด้านส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย และด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ ด้านส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน ด้านปรับ
วิธีการงบประมาณและตั้ งกองทุนเพ่ือชุมชน ด้านการวิจัยและประเมินผล และยังพบว่า        
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข้ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ .611 ซึ่งปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 สามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ได้ร้อยละ 36.6 
และพบว่า ปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     มีจ านวน 
3 ด้าน คือ ด้านอุฎฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร ด้านสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี           ด้านกัลยาณ
มิตตตา คบคนดีเป็นมิตร และด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  
ได้แก่ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 และปัจจัยหลักฆราวาสธรรม 4 มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  โดยรวมอยู่ใน
ระดับต่ า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .450 ซึ่งปัจจัยหลักฆราวาสธรรม 4 สามารถ
ร่วมกันท านายการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 19.4  

 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีผล, การบริหารจัดการ, กองทุนสัจจะออมทรัพย์, ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน  
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled “Factors influencing the administration on the active 
saving group organization for strengthening the economics of the community, 
Rayong province” had objectives as following: to explore the administration on the 
organization of active saving group for strengthening the economics of the 
community, Rayong province, and to present the factors, to study factors 
influencing the administration on the active saving group organization for 
strengthening the economics of the community, Rayong province.  
 The results of this research found that:  
Most participants who complete the questionaires are female, average age 31-40 
years old, highest education level is primary highschool, Fund savings associated 
with the truth employees, average salary per month 5,000-10,000 Baht, duration 
being a member of the group 1-5 years. Each participlants rated the scale in the 
questionaires. Overall, most participants rated “much”. To consider each domain of 
questionnaire, most participants rated the scale “much”. The domain virtues 
conducive to benefits in the present or virtues leading to temporal welfare, most 
participants rated “much”. To consider each components of the virtues conducive 
to benefits in the present, the component which was rated “very much” is 
balanced livelihood or living economically, and the other three components which 
were rated “much” are to be endowed with energy and industry; achievement of 
diligence, to be endowed with watchfulness; achievement of protection and good 
company; association with good people. The domain of Gharàvàsa-dhamma or 
virtues for a good household life; rules of household conduct; qualities of a good 
layman was rated “much”. To consider each components of Gharavasa-dhamma, it 
was found that there are three components rated “very much”: Sacca: truth and 
honesty, Dama: taming and training oneself; adjustment; self-development, Khanti: 
tolerance; forbearance; perseverance, and the components rated “much” is Càga: 
liberality; generosity.  

In the test of hypothesis that personal factors influencing individual interest 
in factors influencing the administration on the organization of active saving group 
for strengthening the economics of the community, Rayong province, it was found 
that factors: gender, the relationship with the saving group and the salary influence 
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the interest in factors influencing the administration on the organization of active 
saving group for strengthening the economics of the community, Rayong province, 
significantly at the level of significant 0.05. Factors: age, education level, period of 
being membership have no influence on the administration on the organization of 
active saving group in this study. The relation between the strength of the 
economics of the community and the administration on the organization of active 
saving group is high, the multiple relation coefficients is 0.676. The factor related to 
the strength of the economics of the community can be used to prodict the 
administration on the organization in this study at 44.9 percentage. There are two 
indicators influence the strength of the economics of the community significantly at 
the level of significant 0.05: to promote the one stop service of academic and to 
promote the media for social and the connection for business. The indicators which 
have no influence on the strength of the economics of the community are as 
following: to promote the growth of community network, to adjust the method of 
establishment mutual fund for community and the budget, the research and 
assessment. It was also found that virtues conducive to benefits in the present 
influence the administration on the organization of active saving group for 
strengthening the economics of the community, Rayong province. The multiple 
regression coefficients of the relation between the virtues conducive to benefits in 
the present and the administration on the organization in this study is 0.611. The 
factor can be used to predict the administration on the organization in this study at 
36.6 percentage. The three components of the domain virtues conducive to 
benefits in the present, which are significantly influence the administration at the 
level of significant 0.05: are to be endowed with energy and industry; achievement 
of diligence, to be endowed with watchfulness; achievement of protection and 
good company; association with good people. The relation between the four 
Gharavasa-dhamma and the administration on the organization of active saving 
group is low, the multiple correlation coefficients is 0.450. This factor can be used 
to predict the administration on the organization in this study at 19.4 percentage.  

 

Keywords: factors influencing, administration, the organization of active saving 
 group, the strength of the economics of the community 
 

1. บทน า 
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ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันก าลังประสบปัญหาอย่างมาก และส่งผลกระทบอย่าง
ชัดเจนทั้งในทางราชการและประชาชน จึงเห็นสมควรที่ทางคณะสงฆ์และได้ให้วัดต่างๆ แนะน า
ชี้แจงประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วัดและพระภิกษุสงฆ์เป็น
สถาบันที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือ ให้บริการตามความจ าเป็น ส านักงานเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม และส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ,2554)  ตามความต้องการแก่ประชาชนอยู่เสมอ 
นับได้ว่ามีส่วนช่วยแก้ปัญหาทางสังคมไทยตลอดมา (สมศักดิ์ บุญปูุ, 2554)  สถานการณ์ปัญหาการ
พัฒนาชุมชนมีมาตั้งแต่ในอดีต ผลของการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่มีบางส่วน
ของแนวทางการพัฒนาผิดทิศทางและสร้างผลกระทบต่อสังคมไทย ท าลายความเป็นชุมชนทั้งใน
ชนบทและในเมืองให้ล่มสลาย อันเป็นผลมาจากแนวทางการพัฒนาอย่างขาดความสมดุล ระหว่าง
การพัฒนาเมืองและการพัฒนาชนบท ท าให้ความเป็นชุมชนมีความอ่อนแอ สาเหตุของชุมชน
อ่อนแอ (อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์, 2540) ก็คือ ชุมชนสูญเสียความเป็นปึกแผ่น 
กล่าวคือ สมาชิกของชุมชนต่างคนต่างอยู่มุ่งความอยู่รอดของตัวเองเป็นส าคัญ 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง เพ่ือการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในด้านการพัฒนาคน เครือข่ายพระสงฆ์ และผู้น าในชุมชน 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ที่มีการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการออม การกู้ยืม และสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
คนในจังหวัดระยอง ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่า จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ืนๆ ต่อไปได้ในอนาคต 
 
2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยอง 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือ
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

2.3 เพ่ือน าเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
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งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ในครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) เป็นการผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี้ 

 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาและตัวแปรเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารและหลัก

พุทธธรรมส าหรับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ในจังหวัดระยอง ดังนี้ 
  3.1.1 ขอบเขตด้านแนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์     
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยผู้วิจัยน าเอาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร 
(Theory of Administration) ของเกรก (Gregg, Russell T. 1957)  ที่ได้จัดกระบวนการบริหาร 
เพ่ือให้มีข้ันตอนที่ชัดเจนขึ้น มีปัจจัยกระบวนการบริหาร 7 ประการ เรียงล าดับและหมุนเวียนเป็น
ขั ้นตอน ดังนี ้ 1) การตัดสินใจ (Decision) 2) การวางแผน (Planning)3) การจัดองค์การ 
(Organizing) 4) การสื่อสาร (Communicating) 5) การใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) 6) การ
ประสานงาน (Coordinating)    7) การประเมินผลงาน (Evaluating) 
 3.1.2 ขอบเขตด้านพุทธธรรมในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ หลักธรรมที่มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการออมในกองทุนสัจจะออมทรัพย์ มีดังต่อไปนี้ 
  3.1.2.1 หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เน้นให้พุทธ
บริษัทรู้จักหาและรู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็นใช้เงินเป็น เป็นคนท ามาหากินที่ดี ตั้งตัวสร้าง
หลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง        
ก็เพราะปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน
หลักธรรมอันอ านวยประโยชน์สุขข้ันต้นที่เรียกว่า ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ประการ 
 1. อุฏฐานสัมปทา คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน และการประกอบ
อาชีพที่สุจริตฝึกฝนให้มีความช านิช านาญและรู้จริง รู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตรา หาวิธีการที่
เหมาะสมที่ดี จัดการและด าเนินการให้ได้ผลดี 
 2. อารักขสัมปทา คือ คุ้มครองรักษาทรัพย์ เก็บรักษาโภคทรัพย์และผลงานที่ตนได้ท า
ไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม ด้วยก าลังของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย 
 3. กัลยาณมิตตตา คือ คบคนดีเป็นมิตร รู้จักเสวนาคบหาคน ไม่คบไม่เอาอย่างผู้ที่ชัก
จูงไปทางที่เสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเอาเยี่ยงอย่างคนผู้รู้ผู้ทรงคุณธรรม  
 4. สมชีวิตา คือ เลี้ยงชีวิตแต่พอดี รู้จักก าหนดรายได้และรายจ่าย เป็นอยู่ให้พอดีกับ
รายได้ หรือให้สมกับรายได้ มิให้ฝืดเคืองหรือฟุุมเฟือยให้รายได้เหนือรายจ่าย 
  3.1.2.2 หลักฆราวาสธรรม 4 ธรรมส าหรับฆราวาส ธรรมส าหรับการครองเรือนและ
หลักการครองเรือนของคฤหัสถ์ ได้แก่ 
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 1) สัจจะ คือ มีความจริงใจ ความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน มีความรับผิดชอบ เป็นหลัก
ส าคัญที่จะให้เกิดความไว้วางใจและไมตรีจิตสนิทต่อกัน 
 2) ทมะ คือ ฝึกฝน อดทน การข่มใจ แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้า
ด้วยสติปัญญา 
 3) ขันติ คือ มีความอดทน ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง 
ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 
 4) จาคะ คือ มีความเสียสละ สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้  ใจกว้าง 
พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
   3.2 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
   ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ดังนี้ 

๑) ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย กลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดหนองกันเกรา อ าเภอแกลง        
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชน อ าเภอเมือง
ระยอง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก 
อ าเภอเขาชะเมา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ าเภอปลวกแดง รวมทั้งหมด 6 แห่ง มีจ านวน
สมาชิกท้ังหมด 2,032 คน 

๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยเลือก 
แบบเจาะจง จ านวน 18 รูป/คน ได้แก่ บุคคลส าคัญซึ่งมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ ในจังหวัดระยอง  

๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัย
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 13 รูป/คน  
 3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

๑) ผู้วิจัยได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์         
วัดหนองกันเกรา อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ วัดช้างชน อ าเภอเมืองระยอง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ วัดปากแพรก อ าเภอเขาชะเมา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ าเภอปลวกแดง         
รวมทั้งหมด 6 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง  
 3.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการท าวิจัยระหว่างเดือน พฤษภาคม 2559 – มีนาคม พ.ศ.2560        รวม
เป็นระยะเวลา 10 เดือน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
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 ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) โดยด าเนินการ
วิจัยเชิงปริมาณก่อน แล้วจึงท าการวิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้
การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แจก
แบบสอบถามโดยการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เริ่มด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสร้าง
แบบสัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แล้วจึงน ามา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือตอบโจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ร่วมกับ
ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถาม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อเวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion)  
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนองกันเกรา อ าเภอแกลง 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชน อ าเภอเมือง
ระยอง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก 
อ าเภอเขาชะเมา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ าเภอปลวกแดง รวมทั้งหมด 6 แห่ง มีจ านวน
สมาชิกทั้งหมด 2,032 คน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 344 คน ค านวณจากตารางส าเร็จรูปของทาโร่        
ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) 
 4.2 วิธีการสร้างเครื่องมือ 

1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ คือ จากพระไตรปิฎก และ
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  

2) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดย
แบบสอบถามเป็นค าถามประเภทค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นหลัก

ก่อน โดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่ เก็บรวบรวมได้ จ านวน 344 ชุด               
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส 
(Code Book) แล้วจึงด าเนินการถ่ายรหัสทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) 
บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาค่าทางสถิติ  
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สถิติที่ ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ สถิติพรรณนา หรือสถิติบรรยาย ( Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. (Standard Deviation) และสถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่างระหว่างตัว
แปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม กับตัวแปรตาม และสถิติ F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
หรือ One Way Analysis of Variance (ANOVA) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม กับตัวแปรตาม และหากพบความแตกต่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่แต่ละคู่ในระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือดูว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน และการทดสอบสมมติฐานใช้สัมประสิทธิ์การถดถอย 
(regression coefficient)” เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
เพ่ือใช้อธิบายผลของตัวแปรตามที่เกิดขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 
1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 

Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 

induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้  

3) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่าง ๆ 
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้  
 

5. ผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลจากการวิเคราะห์
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 71.8 มีอายุ
มากกว่า 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีระดับการศึกษามัธยมตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 50.0    มี
ต าแหน่งพนักงานจ้าง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.9 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 38.ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก1-5 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.3  
 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือ
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง การประเมินผลงาน (Evaluating) มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ การตัดสินใจ (Decision) มีคะแนน
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เฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ การจัดองค์การ (Organizing) 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามล าดับ 
 5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
โดยรวม 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยรวม
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านส่งเสริมการขยายตัว
ของเครือข่ายชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ 
ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก อันดับสาม คือ ด้านการวิจัยและประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล าดับ 
 5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐ ธัม
มิกัตถประโยชน์ 4 คือ ธรรมท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน โดยรวม  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ 4 คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบันโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 1     
ด้าน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง สมชีวิตา 
เลี้ยงชีวิตแต่พอดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง 
คือ อุฎฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสาม คือ กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล าดับ 

5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักฆราวาส
ธรรม 4 คือ ธรรมส าหรับฆราวาส โดยรวม  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม 4 คือ ธรรมส าหรับ
ฆราวาส โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ 
เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านสัจจะ มีความจริงใจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64    
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ ด้านทมะ ฝึกฝน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสาม คือ ด้านขันติ มีความอดทน  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4. 65 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสี่ จาคะ มีความเสียสละ          มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
ซึ่งสามารถสังเคราะห์สรุปได้ดังแผนภาพที่ 1 ดังต่อไปนี้ 



467วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
 

 
 

 
    

 
  

 
           

 
แผ

นภ
าพ

ที่ 
1 อ

งค
์คว

าม
รู้ท

ี่ได
้รับ

จา
กก

าร
วิจ

ัย 

คว
าม

เข้ม
แข

็งข
อง

เศร
ษฐ

กิจ
ชุม

ชน
 

กอ
งท

ุนส
ัจจ

ะอ
อม

ทร
ัพย์

 

 

ปัจ
จัย

ที่ม
ีผล

ต่อ
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
รก

อง
ทุน

สัจ
จะ

ออ
มท

รัพ
ย์ เ

พื่อ
คว

าม
เข้ม

แข
็งข

อง
เศร

ษฐ
กิจ

ชุม
ชน

 ใน
จัง

หว
ัดร

ะย
อง

 
เพ

ื่อค
วา

มเข
้มแ

ข็ง
ขอ

งเศ
รษ

ฐกิ
จช

ุมช
น 

ใน
จัง

หวั
ดร

ะย
อง

 
ทฤ

ษฎ
ีกา

รบ
รหิ

าร
จดั

กา
รข

อง
 G

reg
g. 

กา
รต

ัดส
ินใ

จ  
มีค

วา
มเช

ื่อม
ั่น 

คว
าม

ผูก
พัน

 
สา

มัค
คี 

กา
รว

าง
แผ

น 
วา

งแ
ผน

ใน
กา

รอ
อม

 แล
ะส

ร้า
ง

วิน
ัยใน

กา
รอ

อม
 

กา
รจ

ัดอ
งค

์กา
ร 

มีก
าร

บร
ิหา

รงา
นท

ี่ชัด
เจน

แล
ะ

ยึด
หล

ักป
ระ

ชา
ธิป

ไต
ย 

กา
รส

ื่อส
าร

 
ปร

ะช
าส

ัมพ
ันธ

์ให
้สม

าช
ิกม

ีจิต
อา

สา
เพ

ื่อส
ว่น

รว
ม 

กา
รใช

้อิท
ธิพ

ลจ
ูงใจ

 
มีก

าร
จัด

สว
ัสดิ

กา
รให

้กับ
ผูก้

ู้ยืม
ตา

มห
ลัก

เกณ
ฑ ์

กา
รป

ระ
สา

นง
าน

 
มีก

ระ
บว

นก
าร

เรีย
นร

ู้แบ
บม

ี
ส่ว

นร
่วม

โด
ยย

ึดส
ัจจ

ะ 
กา

รป
ระ

เมิน
ผล

งา
น 

ยึด
หล

ักค
วา

มเส
มอ

ภา
ค 

ยุต
ิธร

รม
 ผล

ปร
ะโย

ชน
 ์

 

ทิฏ
ฐธ

ัมม
ิกัต

ถ
ปร

ะโย
ชน

์ ๔
 


 สัม

มา
อา

ชีพ
  

รู้คิ
ด ร

ู้ท า
   

   
   

 
รู้อ

ุบา
ยว

ิธ ี


 ฉล
าด

ใน
กา

ร
รัก

ษา
ทรั

พย
 ์  

   
มีส

ัจจ
ะ แ

ละ
สร

้าง
อุป

นิส
ัย  

   
   

  
ใน

กา
รอ

อม
 


ปร

ึกษ
า

พร
ะส

งฆ
์ ป

รา
ชญ

์
ชา

วบ้
าน

   
   

 
สร้

างส
ังค

มแ
ห่ง

กา
รเอ

ื้ออ
าท

ร 


ท า
บุญ

ชี
คร

ัวเรื
อน

 บ
ันท

ึก
รา

ยร
ับ 

รา
ยจ

่าย
 

วา
งแ

ผน
ใน

กา
ร  

 
ใช้เ

งิน
 

 

ฆร
าว

าส
ธร

รม
 ๔

 
เพ

ิ่มร
าย

ได
้  

อย
ู่อย

่างพ
อเพ

ียง
 

คว
าม

เท่
าเที

ยม
ด้า

นส
วัส

ดิก
าร

 


 มีค

วา
ม

ไว้ว
างใ

จก
ัน 

แล
ะ

คว
าม

ซื่อ
สัต

ย์ส
ุจร

ิต 
ยึด

เนต
ิแบ

บแ
ผน

อัน
ดีง

าม
 


คว

บค
ุมจ

ิตใ
จ 

เอา
ชน

ะใจ
ตน

เอง
   

ไม
่ลุ่ม

หล
งใน

อบ
าย

มุข
สิ่ง

เสพ
ติด

 


 อด
ทน

ใน
กา

ร
ออ

ม  
ไม

่หวั่
นไ

หว
ใน

เป
ูาห

มา
ย 


 รู้จ

ักเส
ียส

ละ
 

เคา
รพ

กฎ
เกณ

ฑ์ 
 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560468

6. อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อ

ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงค์วิจัยเพ่ือศึกษาการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยองและเพ่ือน าเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองและสามารถอภิปรายได้ดังนี้  
 6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 71.8  มีอายุมากกว่า 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีระดับการศึกษามัธยมตอนต้น 
คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีต าแหน่งพนักงานจ้าง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.9 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก 1-5 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 34.3 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา นกน้อย (2552) ท าการศึกษาเรื่อง       “การ
จัดการความหลากหลายในองค์กร: ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเท่าเทียมกันของผู้
มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ” ผลการศึกษา พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเท่า
เทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศภายในองค์กรประกอบด้วย 1) ลักษณะส่วนบุคคล   
2) การจัดการความหลากหลายในองค์กร  
 6.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือ
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก      
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักขณา เติมศิริกุลชัย (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมกับ
การเคลื่อนไหวสุขภาพ: กรณีศึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดตราดผลการศึกษา พบว่า ทุนทาง
สังคมของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็นปรากฏการณ์ชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกันมาเนิ่นนานของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชนและศาสนาโดยมีวัดไผ่ล้อมที่มีการสืบสารปฏิปทาอันงดงามจกสามคนเจ้าคุณ      
จึงเป็นแหล่งก าเนิดทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนมนุษย์ของจังหวัดตราด และช่วยหนุน
เสริมการท างานสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสุบิน ปณีโต (2554) ผู้ก่อตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
จนท าให้เกิดการสถาปนาพ้ืนที่ทางเลือกที่มีลักษณะจ าเพราะใน 4 รูปแบบ คือ 1) เครือข่ายทาง
สังคม       2) สืบ/ภาษา/สัญลักษณ์ และการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 3) กฎ กติกา 
และอ านาจ 4) พ้ืนที่ของการสถาปนาตนเองเป็นคู่ตรงข้ามกับเศรษฐกิจกระแสหลัก 

6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
โดยรวม ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐศรัณย์ ชุมวรฐายี (2553) ได้ท า
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การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนจังหวัดตราด” ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมความเข้มแข็งของชุมชนใน จังหวัดตราด มี
อยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านควา ม
มั่นคงปลอดภัยของชุมชน ด้านการมีวิสัยทัศน์ของชุมชน ด้านความรักและหวงแหนชุมชน 
และด้านความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
  6.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน์ 4 คือ ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
คือ สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ซึ่งมุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสม
แก่ฐานะของตนเอง มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา จันทร์แดง  (2555). ได้ท าการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
จังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัย พบว่า  
 1) นโยบายการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการ
ด าเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้
และการเรียนรู้ของคนในชุมชน 
 2) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการชุมชน
การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน 
 3) รูปแบบใหม่ที่ค้นพบคือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักฆราวาส
ธรรม 4 คือ ธรรมส าหรับฆราวาส โดยรวม ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารจัดการตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 คือ ธรรมส าหรับฆราวาส โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ที่มีหลักการ
เกี่ยวกับการปรับแนวคิดปัจเจกนิยมที่ปฏิบัติอยู่ในทุนนิยม โดยเพ่ิมแนวคิดองค์รวมนิยมของพุทธธรรม
เข้าไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ (2552) ที ่ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“แนวคิดในการใช้พุทธธรรมเพ่ือด าเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม : กรณีศึกษา” ผลการวิจัย 
พบว่า         พุทธธรรมสามารถน าไปใช้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการทางเศรษฐกิจ เช่น การ
บริหาร และการตลาด และมีนักธุรกิจชาวพุทธได้น าพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินธุรกิจของตนจน
ประสบความส าเร็จ  
 6.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ที่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
จ าแนกตามเพศ ความเกี่ยวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ
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เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ พบว่า ปัจจัย
ทางด้านอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก ที่แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่
มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยองที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาชัย           
สุขวณิช  (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในการสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย” ผลการวิจัย การบริหาร
จัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานตามลักษณะของการจัดแบ่งงาน
ตามหน้าที่ การรวมอ านาจอยู่ที่ประธานบริหาร การก าหนดก าลังคน พบว่า สมาชิกในปัจจุบันได้ 
จ าแนกเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญโดยรับสมัครสมาชิกเฉพาะวันประชุมใหญ่ประจ าปี ใน
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร  
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพื่อความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาและการช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ คือ อาจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า 
ตลอดจนช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหาสาระ ความครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และวิธีการเขียนเป็นอย่างดี  
  ขอเจริญพรขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ทุกรูป ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ  
ในการสนทนา และชี้แนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ผลงานวิจัยครั้งนี้ดียิ่งขึ้นไป 
 ขอเจริญพรขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ช่วยแนะน าและจุด
ประกายแนวคิดในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตครั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรูป ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนาวิชาการและการอ านวยการติดต่อภายในส านักงาน 
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8. ข้อเสนอแนะ 

งานศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยองควร

ท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ เพ่ือเก็บรวมรวบเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของปัญหา ในชุมชนแต่ละชุมชนเพ่ือ
น ามาเข้าสู่ที่ประชุมปรึกษาหารือ และก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 

2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  ควรท าการ
กระบวนการในการจัดตั้งชุมชนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนเน้นที่กระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

3) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์น าปัจจัยที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือน ามา
พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง   
ควรมีการปรับปรุงเรื่องของการวางแผนใหม่เพ่ือให้คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันก าหนดทิศทาง
และกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้และวางแผนงานของ
กองทุน ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนงาน/กิจกรรมด้านต่าง ๆมากขึ้นพร้อมทั้ง
วางแผนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของกองทุนและร่วมกันให้ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยสนับสนุนในการ
วางแผนงานด้านต่างๆ มากขึ้น  
 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง 
ควรปรับปรุงเรื่องของความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเร่ืองการปรับวิธีการงบประมาณและตั้ง
กองทุนเพ่ือชุมชน โดยให้มีคณะกรรมการน านโยบายการก าหนดงบประมาณ อุปกรณ์ คน          
การจัดการที่จะปฏิบัติ ส าหรับโครงการระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว และให้มีความคุ้มค่า
เชิงเศรษฐกิจและสังคม และควรมีการจัดสรรก าไรสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก พร้อมทั้งมีระบบ
งบประมาณที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการกองทุนสัจจะออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องให้มากขึ้น 
 3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง  
ควรเพ่ิมหลักการบริหาร ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 เพ่ิมในด้านอารักขสัมปทา คุ้มครอง
รักษาทรัพย์ ควรให้คณะกรรมการรู้จักวิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามาภายในกองทุนมาก
ขึ้น และควรส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยให้มากขึ้น รักษาภาระหน้าที่การงานมิให้เสื่อม
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เสีย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื้อสัตย์สุจริต ควรมีการควบคุมบริหารการเงินให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย ปราศจากช่องในการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มมากขึ้น 

4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง 
ควรเพ่ิมหลักการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม 4 ในด้านจาคะ มีความเสียสละมากขึ้น ควร
ให้คณะกรรมการเพียรพยายามสร้างความสมานฉันท์ให้แก่คนในชุมชน ให้มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์พร้อมอุทิศตน เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขของส่วนรวม  บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนร่วมงานอย่างเต็มใจเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม  

8.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพย์เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการความรู้ของชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการ

กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
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รูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย 
A  MODEL OF THE DHAMMARÃJÃ  IN  THAI’S  SOCIETY 

 
พระครูสุนทรเขมาภินันท์  พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร (พรรณนา)  สมิทธิพล  เนตรนิมิตร 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เ พ่ือศึกษาธรรมราชาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความเป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เชิงพุทธบูรณาการ โดยเน้นการศึกษาในเชิงเอกสาร ศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก ต ารา บทความวิชาการ และเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัยและพรรณนาความ  โดยใช้ทฤษฎีสังคมวิทยาเป็น
กรอบในการวิเคราะห์ 5 ทฤษฎี คือ 1. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่   2. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน   
3. ทฤษฎีอรรถประโยชน์  4. ทฤษฎีการขัดแย้ง และ 5. ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แนวคิดเร่ืองธรรมราชามีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถร
วาท  แบ่งออกเป็นแนวคิดทางธรรม หมายถึง พระพุทธเจ้าทรงปกครองโดยธรรม และแนวคิดทาง
โลก หมายถึง ราชาหรือผู้น าที่ปกครองโดยใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ข้อที่สองพบว่าธรรม
ราชาในสังคมไทย มีพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นธรรมราชาต้นแบบทางโลก ที่มุ่งสร้างอัตตหิต
สมบัติและปรหิตปฏิบัติ  คุณลักษณะธรรมราชาในสังคมไทย 4 ด้าน คือ 1.  ด้านกายภาพ คือ
คุณสมบัติภายนอกที่เกิดขึ้นด้วยอ านาจบุญ  2. ด้านพฤติภาพ คือภาวะอันส่งผลต่อพฤติกรรมที่
ประกอบด้วยพุทธภาวะ  มีกรอบแห่งศีล 5 และกุศลกรรมบถ 10  เป็นพ้ืนฐาน  3. ด้านจิตภาพ คือ
ภาวะอันส่งผลต่อสภาวะจิตใจ เป็นแนวทางการพัฒนาทางด้านจิตใจตามหลักทศพิธราชธรรม   
 4 . ด้านปัญญาภาพ คือภาวะอันส่งผลต่อการที่จะเอาชนะหมู่สัตว์ทั่วแผ่นดินด้วยราชธรรมนั้น  ซึ่ง

ผู้ปกครองจะต้องมีความเฉลียวฉลาดในการบริหารจัดการรัฐและครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชน  ข้อที่สามพบว่ารูปแบบธรรมราชาในสังคมไทยประกอบ 3 ประการคือ  1) 

                                                 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รูปแบบภาวะผู้น าตามแนวการจัดการเชิงพุทธ  2) รูปแบบการน าศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ตาม
สถานการณ์ (ศาสตร์พระราชา)  และ 3) รูปแบบการสื่อสารเชิงจิตวิทยามวลชนแนวพุทธ   ใน
การศึกษาเรื่องรูปแบบธรรมราชาในสังคมไทยพบว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียว ที่ทรงมีความเป็นธรรมราชาในสังคมไทยอย่างสมบูรณ์
แบบทั้งคุณลักษณะ 4 ด้าน และรูปแบบธรรมราชา 3 ประการ 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบเรียกว่า “DHAMMARAJA  MODEL”  โดยผู้เป็น
ธรรมราชาต้องมีคุณสมบัติประกอบด้วย D (Dhamma) เป็นผู้ทรงธรรม  H (Humanilism) เป็น
ผู้สร้างสัมพันธ์ประโยชน์สุขเพ่ือมหาชน A (Aspiration) เป็นผู้ท าให้อุดมรัฐพึงพอใจ M (Mission) 
ใช้ภารกิจหลักการทรงงาน M (Motivation)  เป็นผู้มีปณิธานแรงจูงใจด้วยต้นแบบเสียสละ  
A (Attributes) เป็นผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติแห่งธรรมราชา R (Rule by law) เป็นผู้ตรากฎหมาย
โดยชอบธรรม A (Administration) เป็นผู้น าศาสตร์บริหารพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
J (Justified) เป็นผู้มีความยุติธรรม  A (Application)  เป็นผู้น าหลักการไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
สังคมไทยโมเดลนี้มีความครอบคลุมสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะผู้น าสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

ค าส าคัญ: ธรรมราชา, ธรรมราชาในสังคมไทย, รูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย 
 

ABSTRACT 
The objective of this research were 1) to study of Dhammarãjã In  

Buddhism, 2) to study analyze of Dhammarãjã of Kings, the great of Thailand and  
3) to analyze and propose a model of Dhammarãjã                               
                                                                                    
                                                                                
related materials. In this research, data were analyzed by means of inductive and 
descriptive interpretation based on five sociological theories: 1) Structural-function 
theory, 2) Exchange theory, 3) Utility theory, 4) Conflict theory and 5) 
Phenomenological theory.  

The research findings were found as follows:  The research findings were 
found as follows: 1. The concept of Dhammarãjã to appear in Theravãda Buddhism  
can be divided into  the concept and religious model basically mean the Buddha 
who ruled Sangha through Dhamma and  the concept and pattern of the world 
mean the leader or ruler who governs the country 2. Dhammarãjã in Thai society 
was influenced by By Ashoka the Great was a master of the Kings to create Attahita-
sampatti (accomplishment of his welfare) and Parahita-patipatti (practice for welfare 
of his people). As regards the matter, in Thai society, there are 4 characteristics of 
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Dhammarãjã : firstly, physical aspect referring to the external attribute arising out of 
merit power, the second, behavioral aspect referring to a state affecting their 
behaviours comprising of nature of Buddha under five percepts and 10 Kusala-
kammapathas making bodily, verbal and mental actions, the third, mental aspect 
referring to a state affecting upon their mind sets and improving mind through 
Dasarãjãdhamma and the fourth, intellectual aspect referring to a state affecting 
upon their wishes to win over human beings whole country by means of 
Rãjãdhamma; they need to have intellectual skills in ruling such country. 3. The 
       f D      ãjã        ’         :           3   dels, firstly, the pattern of 
leadership according to Buddhist management, the second, the pattern of 
             f                          f              (K    ’         )                
the pattern of Buddhist mass psychological communication.  

For to study In this research, it was found that King Bhumibol Adulyadej was 
the only king who perfectly possessed 4 virtues of Dhammarãjã and 3 models of 
indicators of being Dhammarãjã as such. 

In this study, the researchers presented the knowledge gained from studies 
in a sociological phenomenon. proposed by a researcher gained from this 
sociological phenomenon research was called DHAMMARÃJÃ MODEL; it comprised 
in D (Dhamma) meaning the virtuous one, H (Humanism) meaning providing people 
the happiness, A (Aspiration) meaning satisfaction of the state, M (Mission) meaning 
aiming at work, M (Motivation) meaning the determination to be a sacrificial role 
model. A (Attributes): refers to Rãjãdhamma, R (Rule by law) means fair law, A 
(Administration) refers to                 f      ’          f               
development, J (Justified) means merit, honest, justice, A (Application) refers to the 
application of all sciences to specific situations in accordance with all them, 
science, social science and humanities under the framework of grounded theory. 
 
keywords: Dhammarãjã,  D      ãjã        ’            The model of Dhammarãjã 
            ’          
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1. บทน า 
รูปแบบธรรมราชา เป็นรูปแบบของการปกครองในสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง

รัตนโกสินทร์ปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์นิยมทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาโดย
ตลอดในระยะเวลากว่า 700 ป ี ในประวัติศาสตร์ชาติไทยบางยุคสมัยพระมหากษัตริย์ผู้ท าหน้าที่ใน
การปกครองประเทศ   ทรงมีพระราชฐานะและบทบาทเป็น “เทวราชา หรือสมมติเทพ” ตามคติ
พราหมณ์ และในบางยุคสมัยก็ทรงเป็น “พุทธกษัตริย์” แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะไม่ได้สรุปว่า
พระราชาหรือพระมหากษัตริย์ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองรัฐรูปแบบใดดีที่สุด   แต่ถึงอย่างไรตามนัย
ของพระพุทธศาสนานักปกครองที่ได้รับการยกย่องว่า “เป็นผู้ปกครองที่ดี” นั้น มิได้มีนัยที่แสดงถึง
นักปกครองที่เก่งกล้าสามารถโดยการใช้อาวุธประหัตประหารเพ่ือเอาชนะกลุ่มคนและแว่นแคว้น
ต่างๆ ในอันที่จะได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง  แต่นักปกครองที่ดีนั้นหมายถึงบุคคลที่ทรงธรรม 
และท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจโดยธรรม โดยไม่ต้องใช้อาชญา หรือศาสตราเข้าไปแย่งชิงเพ่ือ
ครอบครอง หรือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง ผู้ปกครองในลักษณะนี้พระพุทธศาสนาเรียกว่า 
“ธรรมราชา” 

พระมหากษัตริย์ไทยกับความเป็นธรรมราชายังเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การน ามาศึกษา 
แม้ว่าในวงวิชาการปัจจุบัน จะมีการโต้แย้งกันอยู่ว่า รูปแบบการปกครองรัฐแบบใดที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยมากที่สุด ลักษณะการปกครองรัฐตามรูปแบบของธรรมราชา  ถูกมองว่าเป็นรูปแบบการ
ปกครองในอุดมคติ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองแบบเดิมของไทยที่ เคยเป็นการ
ปกครองแบบพ่อปกครองลูก (ปิตุราชาธิปไตย) และแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
มีความเห็นว่าควรท าการศึกษาเพ่ือให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมว่า การปกครองของพระมหา- 
กษัตริย์ในแต่ละยุคสมัย จนถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นแนวคิด
หลักใหญ่ในการก าหนดออกมาเป็นพระราโชบาย โครงการตามพระราชด าริต่างๆ มากกว่า 4,600 
โครงการ เป็นปรากฏการณ์ที่จะท าให้เห็นภาพของพระมหากษัตริย์ไทยในแต่ละยุคโดยมี
พระพุทธศาสนาเป็นตัวแปรส าคัญ การที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ก็
จะเป็นเหตุส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารปกครองบ้านเมือง และมักจะด ารงอยู่ในฐานะ
องค์อัครศาสนูปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยนั้น ๆ โดยได้บ าเพ็ญหลัก
ราชธรรม 10 ประการ หรือทศพิธราชธรรม ซึ่งแต่ละพระองค์ก็ได้ทรงน ามาเป็นหลักราชจริยธรรม
ในการทรงงานเพื่อบริหารปกครองรัฐ ทรงอยู่ในฐานะเป็น “ธรรมราชา” คือ พระราชาผู้ท าหน้าที่ใน
การปกครองโดยธรรม 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดธรรมราชาในพระพุทธศาสนา 
2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความเป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
2.3  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และน าเสนอรูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในรูปแบบของการวิจัย

เชิงเอกสาร (Documentary research) โดยก าหนดขอบเขตของการวิจัยคือศึกษาวิเคราะห์โดย
ค้นคว้าในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถา เอกสารหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธรรมราชาใน
สังคมไทย โดยใช้ทฤษฎีสังคมวิทยาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 5 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ 
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน  ทฤษฎีอรรถประโยชน์  ทฤษฎีขัดแย้ง และทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม  อัน
เกี่ยวกับแนวคิดของพระมหากษัตริย์ใน 4 ยุคสมัย คือ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ที่
ทรงอยู่ในพระราชฐานะแห่งธรรมราชา ผู้ทรงทศพิธราชธรรม โดยมุ่งท าการศึกษารูปแบบความเป็น
ธรรมราชาจากปรากฏการณ์นิยมของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยใน 3 ประการ คือ 

1) รูปแบบภาวะผู้น าตามแนวการจัดการเชิงพุทธ (ต้นแบบและความเชื่อมั่นที่มีต่อ
รูปแบบธรรมราชา) 

2) รูปแบบการน าศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ ์(ศาสตร์พระราชา) 
3) รูปแบบการสื่อสารเชิงจิตวิทยามวลชนตามแนวพุทธ 

เพ่ือต้องการทราบว่า พระราชามหากษัตริย์ ในสังคมไทยได้ทรงมีแนวคิด ทฤษฎี 
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ เป็นอย่างไรในการทรงเป็นธรรมราชา  โดยจ ากัดขอบเขตการศึกษาใน
ประเด็นปลีกย่อยด้านจารีตโบราณราชประเพณี  ศึกษาเหตุปัจจัยที่เก้ือหนุนส่งผลต่อความเป็นธรรม
ราชาของพระราชามหากษัตริย์ และจารีตโบราณราชประเพณีที่ทรงน ามาใช้ในการครองตน ครอง
งาน ครองราชย์ และทรงปกครองแผ่นดิน  และศึกษาปรากฏการณ์รูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย” ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร 
(Documentary Research)  ของประเภทงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ศึกษา
วิเคราะห์โดยอาศัยพระไตรปิฎก อรรถกถา เอกสารหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในปรากฏการณ์
รูปแบบแนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา 5 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่  2) ทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยน 3) ทฤษฎีอรรถประโยชน์  4) ทฤษฎีขัดแย้ง และ 5) ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม  มีการ
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการสร้างโมเดล (Model) หรือรูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย  โดยเน้น
การมองในภาพรวมจากหลายมิติ หรือแง่มุมแนวคิดทฤษฎีที่มีความหลากหลายในลักษณะของสห
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๖ 

วิทยาการ  อาศัยพ้ืนฐานจากทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) อธิบายให้เชื่อมโยงประสาน
สอดคล้องกับศาสตร์ใน 3 กลุ่ม คือ 1) วิทยาศาสตร์  2) สังคมศาสตร์ 3) มนุษยศาสตร์ ท าความ
เข้าใจพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์รูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย และวิเคราะห์ตีความหมายจาก
ความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ (Interpretative) ในคุณลักษณะ 4 ด้านคือ  1. รูปแบบความเป็นธรรม
ราชาทางด้านกายภาพ (Physical property)  1. รูปแบบความเป็นธรรมราชาทางด้านพฤติภาพ 
(Behavioral property)  3. รูปแบบความเป็นธรรมราชาทางด้านจิตภาพ (Mental property)  
และ 4. รูปแบบความเป็นธรรมราชาทางด้านปัญญาภาพ (Intellectual property) มาเป็นกรอบ
ประเมินคุณสมบัติของตัวบุคคลที่เป็นธรรมราชาในสังคมไทย 

 
5. ผลการวิจัย 

ในการนี้ผู้วิจัยจะได้ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบความเป็นธรรมราชา อันเป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนโดยศึกษาในสังคมไทย ดังนี้   

5.1 ธรรมราชาในทางพระพุทธศาสนา ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้และการตีความหมาย 
(Interpretative  approach) ไว้ดังนี้คือ 

ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเป็นธรรมราชาโดยปรากฏหลักฐานอยู่ในจักกวัตติ -
สูตร ธรรมราชาสูตร  และมหาปทานสูตร และในมหาหังสชาดก  พระพุทธองค์ทรงเป็นต้นแบบของ
บุคคลผู้เป็นพระราชาแห่งธรรม เป็นเจ้าของธรรม เป็นใหญ่ในธรรมที่ตรัสรู้  และทรงน ารูปแบบแห่ง
ธรรมที่ทรงค้นพบไปท าการเผยแผ่แก่ชาวโลกตลอดระยะเวลา 45 พระพรรษาจนปรินิพพาน   

ค าว่า ธรรมราชา หมายถึง (1) ธรรมิกราช คือ พระราชาผู้ประพฤติธรรมเพ่ือสร้างความ
ยินดีพอใจแก่ประชาชนและ (2) ธรรมาธิปไตย คือผู้ถือธรรมเป็นใหญ่และใช้ราชธรรมก ากับการใช้ 
พระราชอ านาจในความหมายแรกธรรมราชาทรงถือว่ายศและอ านาจไม่ได้มีไว้เพ่ืออัตตหิตสมบัติคือ
ส าหรับสร้างความยิ่งใหญ่และประโยชน์สุขส่วนพระองค์เท่านั้นแต่ยศและอ านาจมีไว้เพ่ือปรหิต
ปฏิบัติคือเป็นเครื่องมือส าหรับสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนจ านวนมากธรรมราชายอมรับว่าการ
สงเคราะห์ประชาชนเป็นธรรมคือหน้าที่ของพระองค์ดังนั้นธรรมราชาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายจึงถือเป็น
หน้าที่ที่จะต้องผูกใจประชาชนด้วยราชสังคหวัตถุจักรวรรดิวัตรและทศพิธราชธรรม 

ธรรมราชา คือ พระราชาแห่งธรรม พระราชาผู้ทรงธรรม เรียกเต็มว่า พระธรรมราชา  
หมายถึง พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระราชาแห่งธรรม ทรงเป็นเจ้าของธรรม เป็นใหญ่ในธรรมที่ตรัสรู้ 
และหมายถึงพระราชาผู้ทรงธรรม ผู้ปฏิบัติในธรรม หรือหมายถึง พระนามของพระพุทธเจ้า เพราะ
ทรงท าให้มหาชนเกิดความยินดี และพอใจในโลกุตรธรรม 9 ประการ ซึ่งเป็นคุณธรรมชั้นสูงใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งสภาวะเช่นนี้ มีที่ได้ชื่อว่าพระเจ้าจักรพรรดิย่อมมีสถานะที่เป็นรอง เพราะพระ
เจ้าจักรพรรดิถือว่าเป็นสมบัติภายนอก แต่ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นถือได้ว่าเป็นสมบัติภายในที่
ประเสริฐกว่า ดังในธัมมราชาสูตรที่ว่า “พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาในโลกนี้ ทรง
อาศัยธรรมเท่านั้น สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน้อมธรรม เชิดชูธรรม ยกย่องธรรม มีธรรมเป็น
ใหญ่ ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองชนภายในโดยธรรม...”. . . 



481วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
๗ 

5.2 ความเป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริยใ์นสังคมไทย  
1) ความเป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยตามทฤษฎีโครงสร้าง

หน้าที่ พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์จะมีโครงสร้างหน้าที่ ในบริหารปกครองประเทศที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา คือ มีความเป็นธรรมาธิปไตยเป็นแกนกลางหลัก มีการสื่อสาร
แนวคิดแห่งธรรมราชาต่อสาธารณะและปวงพสกนิกร 

2) ความเป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยตามแนวทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยน แต่ละพระองค์มีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ยุค
สมัย แต่ถึงอย่างไรแนวคิดในเรื่องนี้ที่ เหมือนกันก็คือแต่พระองค์ ได้ทรงน าหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ปรับใช้โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความคิดให้มากระท าตามรูปแบบที่แต่
ละพระองค์ได้ทรงกระท าอยู่ ดังเช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับพระเกียรติยศยกย่องว่าเป็น “องค์บรมธรรมิกราช”  

3) ความเป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยตามแนวทฤษฎีอรรถ 
ประโยชน์ สังคมจะอยู่ร่วมกันได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการจัดสรรประโยชน์ ถ้าด าเนินไปได้ดี ก็จะท าให้
สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข แต่หากจัดสรรผลประโยชน์ไม่ดีจะน าไปสู่ความแตกแยกในสังคม  

4) ความเป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยตามแนวทฤษฎีความ
ขัดแย้ง  มีทั้งที่ เป็นปรากฏการณ์ภายนอกและภายใน ดังเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินทรง
ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์โดยมิได้มีสายเกี่ยวเนื่องด้วยพระราชวงศ์ แต่เป็นแบบ “อเนกชนนิกร
สโมสรสมมติ” เหมือนที่มีปรากฏในพระสูตร ส่วนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัย
ของพระองค์ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ส่วนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชความขัดแย้งที่เกิดจากคณะรัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจในการช่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
ให้แก่ประชาชนเท่าที่ควร 

5) ความเป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยตามแนวทฤษฎี
ปรากฏการณ์นิยม คือ พระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 10 พระองค์มีปรากฏการณ์ (แรงดลใจหรือแรง
บันดาลใจ) ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ก็จะส่งผลต่อความเป็นธรรมราชาในแต่พระองค์ให้มีความแตกต่าง
กันไปด้วย   หากพระองค์ใดมีความเป็นพุทธกษัตริย์เกิดขึ้นในพระองค์เองมาก ก็จะส่งผลต่อรูปแบบ
ของความเป็นธรรมราชาได้มาก 

5.3 น าเสนอรูปแบบความเป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย  ในด้าน
รูปธรรมและนามธรรม มี 4 รูปแบบ 

1) รูปแบบความเป็นธรรมราชาทางด้านกายภาพ (Physical property) เป็น
รูปลักษณะภายนอก (รูปธรรม) ที่เกิดขึ้นจากการบ าเพ็ญบารมี 

2) รูปแบบความเป็นธรรมราชาทางด้านพฤติภาพ (Behavioral property) 
ภาวะอันส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ที่เป็นธรรมราชา จะต้องประกอบด้วยพุทธภาวะ มีกรอบแห่งศีล 5 
และกุศลกรรมบถ 10 เป็นพื้นฐาน 
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๘ 

3) รูปแบบความเป็นธรรมราชาทางด้านจิตภาพ (Mental property)  ภาวะอัน
ส่งผลต่อสภาวะจิตเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องรู้จักในการรักษา ป้องกันและคุ้มครอง 

4) รูปแบบความเป็นธรรมราชาทางด้านปัญญาภาพ (Intellectual property) 
ภาวะอันส่งผลต่อการที่จะเอาชนะหมู่สัตว์ทั่วแผ่นดินด้วยราชธรรมนั้น  ผู้ปกครองจะต้องมีความ
เฉลียวฉลาดในการบริหารจัดการรัฐ 

นอกจากนี้ยังพบว่าขอบเขตด้านการศึกษาอันเป็นกรอบแนวคิดที่มีผลต่อรูปแบบความ
เป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย มีองค์ประกอบ 3 รูปแบบ คือ 

1) รูปแบบภาวะผู้น าตามแนวการจัดการเชิงพุทธ  (ต้นแบบและความเชื่อม่ันที่มี
ต่อรูปแบบความเป็นธรรมราชา)  แนวคิดของพระมหากษัตริย์ไทยใน 4 ยุคสมัยมีภาวะผู้น าตาม
โครงสร้างหน้าที่และตามรูปแบบที่ได้ศึกษามาจากพระไตรปิฎก คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา การ
ได้รับอิทธิพลทางด้านต้นแบบธรรมราชาจากพระพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกมหาราช ท าให้เกิด
ประสบการณ์ทางด้านแนวคิดในเรื่องของการเป็นพุทธมามกะและการบ ารุงรักษาอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนา 

2) รูปแบบการน าศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ตามสถานการณ์ (ศาสตร์
พระราชา)  จากการศึกษาพบว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นธรรมราชาของไทย ทุกพระองค์จะทรงมี
ศาสตร์ศิลปะวิทยาการพ้ืนฐานที่ได้ทรงรับการศึกษามาแล้วเหมือนกัน  โดยเฉพาะพ้ืนฐานคุณธรรม
จากศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี วิชาการปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะศาสตร์
สากล 3 กลุ่ม คือ 1) วิทยาศาสตร์  2) สังคมศาสตร์  3) มนุษยศาสตร์ พระมหากษัตริย์ผู้เป็น 
ธรรมราชาจะต้องทรงน าศาสตร์ต่างๆ ไปสู่กระบวนการแห่งพุทธวิทยา  เข้าหาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา 

3) รูปแบบการสื่อสารเชิงจิตวิทยามวลชนตามแนวพุทธ  พบว่ามีตัวแปรส าคัญที่
ท าให้พระมหากษัตริย์พยายามจะอธิบายว่าพระองค์ทรงมีความเป็น “ธรรมราชา” ก็คือทรงท าให้
มหาชนเกิดความยินดี ดังเช่นปรากฏการณ์ในแต่ละยุคสมัย ดังเช่น สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
ทรงเป็นผู้น าตามโครงสร้างหน้าที่แบบปิตุราชาธิปไตยคือพ่อปกครองลูกผสมผสานกับธรรมาธิปไตย
ใช้กระดิ่งร้องทุกข์เป็นสื่อสัญลักษณ์ว่าครองแผ่นดินเพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข พระมหาธรรมราชาที่ 1  
(พญาลิไท) ทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนโยบายการปกครองที่ใช้ศาสนา เป็นหลัก
รวมความเป็นปึกแผ่นจึงเป็นนโยบายหลักในรัชสมัยนี้ทรงปกครองบ้านเมืองเช่นเดียวกับพระเจ้า
อโศกมหาราชที่ทรงปกครองอินเดียให้เจริญได้ด้วยการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสั่งสอน
ชาวเมืองให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมในการศึกษาแนวคิดขอบเขตด้านการศึกษาตามปรากฏการณ์นิยมกับ
รูปแบบความเป็นธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย แสดงความเหมือนและความต่างกันนี้
พบว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่
ทรงมรีูปแบบการศึกษา 
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๙ 

5.4 น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการการวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ได้รับอิทธิพลแนวคิดทั้งในด้านที่เป็นรูปธรรมและ

นามธรรม พบว่ารูปแบบธรรมราชาในสังคมไทยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นๆ ต้องปฏิบัติตาม
รูปแบบที่เรียกว่า DHAMMARAJA MODEL ประกอบด้วย D (Dhamma) ต้องเป็นผู้ทรงธรรม   
H (Humanilism) ต้องเป็นผู้สร้างสัมพันธ์ประโยชน์สุขเพ่ือมหาชน  A (Aspiration) ต้องเป็นผู้ท าให้
อุดมรัฐพึงพอใจ  M (Mission) ต้องเป็นผู้ใช้ภารกิจหลักการทรงงาน M (Motivation) ต้องเป็นผู้มี
ปณิธานแรงจูงใจด้วยต้นแบบเสียสละ  A (Attributes) ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติแห่งธรรมราชา  
R (Rule by law)  ต้องเป็นผู้ตรากฎหมายโดยชอบธรรม A (Administration) ต้องเป็นผู้น าศาสตร์
บริหารพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน J (Justified) ต้องเป็นผู้มีความยุติธรรม  A 
(Application) ต้องเป็นผู้น าหลักการ (แห่งธรรมราชา) ไปประยุกต์ใช้เพ่ือสังคมไทย   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 

 

ส้งคม ศาสนา 
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๑๐ 

แผนภูมิแสดงองค์ความรู้จากการวิจัยรูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย 
ตามปรากฏการณ์นิยมในสังคมวิทยา 

 
 ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบ “DHAMMARAJA MODEL” โดยสรุปความหมายจากปรากฏการณ์
ความเป็นธรรมราชาในด้านกายภาพ พฤติภาพ จิตภาพ และปัญญาภาพ จากการศึกษาทฤษฎีทาง
พระพุทธ-ศาสนาและทฤษฎีของตะวันตกมีทฤษฎีสังคมวิทยา เป็นต้น เพ่ือสะท้อนภาพขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชาในทางธรรม พระมหาจักรพรรดิที่มีปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา  แล้วถอดบริบทออกมาให้เห็นเค้าโครงของความเป็นธรรมราชาที่มีปรากฏการณ์
อยู่ในสังคมไทย คือพระมหากษัตริย์ของไทยใน 4 ยุคสมัย (สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์)  
ผู้ครองทศพิธราชธรรม ทรงเป็นพระธรรมราชาโดยชอบธรรม  เป็นโมเดลต้นแบบแห่งคุณธรรมของ
บุคคลผู้ปรารถนาหรือมีความประสงค์ที่จะเป็นธรรมราชา ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบขึ้น มาจาก
การศึกษาข้อมูลดังวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ ภายใต้การอธิบายโดยอ้างอิงผ่านทฤษฎี
พ้ืนฐานในการพัฒนาหรือแบบจ าลองโมเดล ในบริบทของสังคมวัฒนธรรมที่เรียกว่าทฤษฎีฐานราก 
(Grounded Theory)  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่ารูปแบบธรรมราชาโมเดล  น าไปประยุกต์ใช้
ตามสถานการณ์ มีความครอบคลุมสอดคล้องและมีสัมพันธ์ผลไปในทิศทางเดียวกันกับศาสตร์ต่างๆ 
ได้ ทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  ภายใต้การอ้างอิงอธิบายผ่านทฤษฎี
พ้ืนฐานในบริบทของสังคมวัฒนธรรมที่เรียกว่าทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) คือทฤษฎีทาง
พระพุทธศาสนาและทฤษฎีของตะวันตกมีทฤษฎีสังคมวิทยา  

5.5 การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับสังคมไทยปัจจุบัน 
การน าหลักธรรมราชาไปประยุกต์ใช้ (Application) เพ่ือประโยชน์สุขแก่สังคมไทย เป็น

พัฒนาการอย่างต่อเนื่องของธรรมราชาในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่ยุคพุทธกาล และมีการส่งผ่านรูปแบบ
ผ่านบุคคล ผ่านกาลเวลา จนมาถึงสมัยปัจจุบันซึ่งปรากฏการณ์ในสังคมเริ่มส่งผลต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่เป็นธรรมราชา จนเกิดการรับรูปแบบจริยธรรมคุณธรรม “ธรรมาภิบาล” ของ
ตะวันตกเข้ามา ท าให้เกิดกระแสนิยมน ารูปแบบของธรรมาภิบาลแทรกซึมไปทุกองค์กรทุกภาคส่วน 
ท าให้บทบาทของธรรมราชา ถูกสงวนหรือก าหนดในขอบเขตที่จ ากัดสงวนไว้เพ่ือการปฏิบัติของ
บุคคลผู้เป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้น ไม่ได้ถูกน ามาให้เป็นแผนหรือนโยบายลงมาให้กับสังคมทุก
ระดับเหมือนกับหลักธรรมาภิบาล ที่ถูกมองว่าเป็นหลักคุณธรรมส าหรับบุคคลในสังคมทุกระดับแทน 

นอกจากนี้ในการศึกษาวิจัย ยังได้พบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบความเป็นธรรมราชาของ
พระมหากษัตริย์ในสังคมไทยดังนี้  

1) ธรรมราชาถูกมองว่าเป็นธรรมชั้นสูง  ด้วยเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็น
ต้นแบบธรรมราชาในทางธรรม อีกท้ังก็มีความละเอียดอ่อนในด้านคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
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๑๑ 

ในคุณสมบัติอันเป็นอุดมคติธรรมทางด้านกายภาพอีกด้วย เช่น ต้องมีลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ  
ซึ่งมนุษย์ปุถุชนบุคคลธรรมดาไม่มี และไม่สามารถสร้างได้ เพราะลักษณะกายภาพนี้เกิดด้วยอ านาจ
แห่งบุญกุศลบารมี 

2) ธรรมราชาเป็นรูปแบบที่มีส่วนในการสร้างระบอบการปกครองที่เป็นแบบราชา- 
ธิปไตยและธัมมาธิปไตย  อีกทั้งก็ถูกมองว่าเป็นเคร่ืองมือใช้ในการสร้างอ านาจในการปกครองรัฐ
ส าหรับพระมหากษัตริย์ผู้ท าหน้าที่ในการปกครองแผ่นดินเท่านั้น เพราะทรงครองธรรมด้วย
ทศพิธราชธรรม  จักรวรรดิวัตร  ราชสังคหวัตถุ 4  ด้วยเหตุนี้ความเป็นธรรมราชาจึงถูกมองว่าเป็น
เรื่องท่ีควรแก่พระราชา หรือผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้น ส าหรับสามัญชนบุคคลในระดับธรรมดา
ไมค่วรน ามาใช้ได้เพราะเป็นหลักธรรมชั้นสูง 

3) ปัจจุบันมีความนิยมในการน าหลัก “ธรรมาภิบาล” มาใช้กับสังคมไทยในทุก
ระดับ  มีผู้มองว่ารูปแบบธรรมราชาน่าจะเป็นอีกรูปแบบที่น ามาเป็นเครื่องมือหรือเป็นนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสร้าง “ภาวะผู้น าให้มีคุณธรรมตามรูปแบบธรรมราชา”  โดยมีองค์กรที่พยายามน าไป
ปฏิบัติเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการเพ่ิมช่องทางของการบริหารชาติบ้านเมืองได้ แต่ก็ไม่เป็นที่นิยม
เท่ากับธรรมาภิบาล อีกท้ังมองว่าธรรมราชาประกอบด้วยหลักธรรมหลายอย่าง เช่น ทศพิธราชธรรม 
10 ข้อ  จักรวรรดิวัตร 12 ข้อ  ราชสังคหวัตถุ 4  ข้อ แต่ธรรมาภิบาลมีเพียงแค่ 6 ข้อ อีกทั้งก็เป็น
ข้อธรรมที่ประยุกต์มาทางโลก ท าให้บุคคลหรือองค์กรต่างๆ ในสังคมรู้สึกว่าเป็นการง่ายต่อการที่จะ
น าไปปฏิบัติมากกกว่าหลักธรรมใน “ธรรมราชา” 

4) บุคคลที่ถูกยกระดับให้เป็น “ธรรมราชา” จะถูกสังคมก าหนดให้เป็นสัญลักษณ์
ของสังคม เช่น พระบรมธัมมิกราชเจ้า ซึ่งฐานะบุคคลซึ่งเป็นสามัญชน แม้น าหลักธรรมใน
ทศพิธราชธรรมไปใช้ แต่ก็จะไม่สามารถเป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นหรือเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 

5) ความเป็น “ธรรมราชา” ติดภาพลักษณ์ของชนชั้นสูงของผู้ปกครองที่เป็น
พระมหากษัตริย์หรือพระราชาผู้ทรงธรรม ผู้ปกครองโดยธรรม การที่สังคมติดภาพลักษณ์นี้ จึงท า
ให้แนวคิดเรื่องการน ารูปแบบธรรมราชามาปรับใช้ในสังคมไทยจึงกระท าได้ยากกว่ารูปแบบของ 
ธรรมาภิบาล ที่ทุกคนในทุกระดับของสังคมสามารถเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้รักษาธรรม และธรรมย่อม
รักษาผู้ประพฤติธรรมให้เกิดความสุขความเจริญ  ด้วยเหตุนี้ ความนิยมในการน าหลัก “ธรรมราชา” 
มาใช้กับสังคมวงกว้างจึงเกิดข้ึนได้ยาก เกิดข้ึนได้เฉพาะในวงแคบๆ ของระดับสังคมชั้นสูงเท่านั้น 

6) รูปแบบธรรมราชาในสังคมไทยได้ถูกจับตามองจากกลุ่มนักวิชาการในสังคม บาง
กลุ่มได้เสนอความคิดเห็นว่า พระมหากษัตริย์ที่เป็นธรรมราชาในบางยุคสมัยหากมุ่งอยู่ในทางธรรม  
ก็จะขาดความเข้มแข็ง จนเป็นเหตุให้ต้องเสียชาติบ้านเมือง ดังเช่นในสมัยสุโขทัย อีกทั้งก็มองว่า
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงศีล จะทรงรบแบบ “ธรรมวิชัย” ไม่ทรงรบแบบ “ยุทธวิชัย” คือไม่ใช้ศัตราวุธ 
เพ่ือประหัตประหารกัน ก็จะเป็นเหตุให้ท าการรักษาบ้านเมืองไว้ไม่ได้ สืบเนื่องมาจนถึงยุคสมัย
ปัจจุบันก็จะมองว่าพระมหากษัตริย์ใช้ธรรมเป็นการสร้างฐานอ านาจและสร้างผลประโยชน์  

7) รูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย ยังเป็นเรื่องที่สังคมมองว่าเป็นเรื่องชนชั้นสูง ใน
ระดับที่เป็นพระราชา หรือพระมหากษัตริย์  ผู้ที่เป็นธรรมราชาต้องประกอบด้วยคุณธรรมใน
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ระดับสูง และมีภาพลักษณ์ฐานะดุจดั่งเป็นพระจักรพรรดิมาประกอบ  เป็นพระบรมธัมมิ กราชเจ้า 
ซึ่งมีปรากฏให้เห็นในการตั้งพระนามาภิไธย หรือพระปรมาภิไธย  โดยปรากฏมีสร้อยพระนามไว้
โดยเฉพาะในการขึ้นครองราชย์เพ่ือปกครองแผ่นดิน  เช่น “จาตุรันบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ 
ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช”  เป็นเรื่องยากที่สามัญชนบุคคลธรรมดาจะล่วงขึ้นไปได้  ใน
ปัจจุบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นธรรมราชาถูกมองว่าเป็นผู้น าในธัมมิกสังคมนิยมแบบเผด็จการ  
ซึ่งก็ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือความนิยมในฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ลดทอนลง  ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง และอาจจะส่งผลต่อพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยต่อๆ 
ไปด้วยก็ได้  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือจะน ารูปแบบธรรมราชา มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการอยู่

ร่วมกันในสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 
1) รูปแบบธรรมราชาเพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าตามแนวการจัดการเชิงพุทธ ควรได้รับ

การตีความให้เหมาะกับบริบทของสังคมไทย ไม่เช่นนั้นก็จะท าให้เกิดความเข้าใจว่า “ธรรมราชา” 
เป็นธรรมชั้นสูงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นต้นแบบธรรมราชาในทางธรรม   และมีความ
ละเอียดอ่อนทางด้านคุณสมบัติในความเป็นอุดมคติธรรมอีกด้วย เรื่องธรรมราชาจึงถูกมองว่าควรแก่
พระราชา พระมหากษัตริย์เท่านั้น สามัญชนคนธรรมดาไม่สามารถน าธรรมระดับสูงมาใช้ได้  ทั้งนี้
ประชาชนยังติดในศัพท์บัญญัติที่ว่า “ราชา” คือ พระเจ้าแผ่นดิน ถ้ารูปแบบธรรมราชาในสังคมไทย 
ได้รับการตีความให้เหมาะกับบริบทของสังคมไทยกับประชาชนคนไทยในทุกระดับชั้นได้  ภาวะผู้น า
ของบุคคลผู้เป็น “ธรรมราชา” ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ปกครอง และมีภาพลักษณ์ของความเป็นคนดีมี
ศีลธรรม มีคุณธรรม ก็จะเกิดบุคคลผู้มีความปรารถนา มีปณิธานหรือได้รับแรงบันดาลใจ แรงดลใจ
ต้องการที่จะเป็นธรรมราชาในสังคมไทยได้มากขึ้น เป็นการขยายรูปแบบให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
สังคมระดับวงกว้างทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงกลุ่มประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา  

2) ควรเปลี่ยนค าว่า “ธรรมราชา” ในสังคมไทย ไปใช้ค าว่า “ธรรมส าหรับผู้น า หรือ
ธรรมส าหรับเสริมสร้างภาวะผู้น า” โดยเน้นความเป็นธัมมิกสังคมนิยม คือ ตัวผู้น าในสังคมต้อง
ประกอบอยู่ด้วยธรรม  เป็นการเพ่ิมช่องทางโอกาสของการท าความดี ให้สังคมได้เห็นความส าคัญ 
ในฐานะเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารปกครองและก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

3) ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้มีการน าเอารูปแบบธรรมราชาหรือศาสตร์พระราชา
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้มากยิ่งขึ้น  เช่น มีการจัดอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ใน
เรื่องของธรรมราชาแก่ผู้น าทุกระดับและบุคคลทั่วไป และควรมีบุคคลตัวอย่างที่เป็นสามัญชนบุคคล
ธรรมดาที่อยู่ในฐานะภาวะผู้น าแบบธรรมราชาให้เป็นปรากฏการณ์ในสังคมทุกระดับและทุกรูปแบบ
ในองค์กร สถาบัน และหน่วยงาน อีกทั้งรัฐบาลก็ควรส่งเสริมจัดมอบรางวัลคุณความดี เพ่ือให้เกิด
ความภูมิใจแก่บุคคลผู้บ าเพ็ญตนเป็นธรรมราชาที่ดี  ซึ่งจะท าให้เกิดกระแสภาวะผู้น าแบบธรรมราชา
ในสังคมไทยท่ามกลางวิกฤติของสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
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4) มีรูปแบบการเผยแพร่แนวคิดธรรมราชา ด้วยการสื่อสารเชิงจิตวิทยามวลชนตาม
แนวพุทธ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางเพ่ือเผยแพร่หลักการแนวคิด รูปแบบธรรมราชา 
หรือธรรมส าหรับผู้น านี้ไปในทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน 

5) ควรส่งเสริมการน ารูปแบบธรรมราชาไปใช้ในสังคมควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้น าทุกระดับสังคมได้มีความคิดเห็น ก้าวไกล ไปในทิศทางแนวเดียวกัน ดังเช่น 
รูปแบบ DHAMMARAJA MODEL โดยผนวกเข้ากับหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ  
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การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
COMMUNITY DEVELOPMENT BASED ON BUDDHIST COMMUNITY  

 
พระนิพ์พิชน์  โสภโณ (อนันตกิจโสภณ) พระสุธีธรรมานุวัตร สมิทธิพล  เนตรนิมิตร 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาชุมชน 2) เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี และ 3) 
เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า   
 1. ทฤษฎีและหลักพุทธธรรม ที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน จากการศึกษา พบว่า 
ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ใช้การพ่ึงตนเองของชุมชน 
:TERMS มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเทคโนโลยี 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
4) ด้านจิตใจ และ 5) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ส าหรับหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการพัฒนาชุมชน คือ 
หลักปาริสุทธิศีล ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความไม่เบียดเบียน ความรอบคอบ ความมี
คุณธรรม และ  ความพอประมาณ 
 2.วิธีการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี พบว่า มีวิธีการพ่ึงพาตนเอง 
5 ด้าน ประกอบด้วย 1) แนวทางการพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีคือ ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดย
อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลัก 2) แนวทางการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจคือใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น และ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) แนวทางการพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ คือ สร้าง
ข้อตกลงในการใช้และอาศัยการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน 4) แนวทางการพ่ึงตนเองด้านจิตใจคือ
ยึดถือค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาและยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น และ 5) แนว
ทางการพ่ึงตนเองด้านสังคมและวัฒนธรรมคือการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอและ
ปฏิบัติตามจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัด  
 3.แนวทางการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีเป็น
การบูรณาการระหว่างหลักการพ่ึงพาตนเองกับหลักปาริสุทธิศีล ซึ่งเป็นการด าเนินงานในบริบทของ
ชุมชนวิถีพุทธ มีแนวทางที่ส าคัญ 4 ประการได้แก่ 1) กระบวนการผลิต  2) กระบวนการบริโภค 3) 
กระบวนการซื้อขาย และ 4) กระบวนการกระจายผลผลิต แนวทางพัฒนาดังกล่าวนั้นมีปัจจัยส าคัญ 
                                                 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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4 ประการได้แก่ 1) ผู้น าของชุมชน  2) การมีส่วนร่วมของชุมชน 3) เปูาหมายของชุมชน และ 4) 
การบริหารจัดการของชุมชน 
 

ค าส าคัญ : ชุมชนวิถีพุทธ, การพัฒนาชุมชน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were as follows; 1. to study the appropriate 
concepts, theories and Buddhadhamma or Dhamma Principles for community 
development, 2. to study the practical ways for community development of 
villages in Lopburi, and 3. to propose the practical model for the community 
development based on Buddhist Life Style of Villages in Lopburi Province. From the 
study, it could find that Findings were as follows: 
 1. For the concept, theories and Buddhadhamma or Dhamma Principles 
appropriate for the community development, it could show from the study that 
the practical ways for the community development of the villages in Lopburi could 
rely on the 5 aspects self-reliance theory of TERMS as follows; 1) technology, 2) 
economy 3) natural resources, 4) mind, and 5) social and culture. For 
Buddhadhamma suitable for the practical community development, Parisuddhisela 
could be applied.It consists of four aspects; 1) non-violence, 2) mindfulness, 3) 
virtue, and 4) moderation.  
 2. For the ways of community development of villages in Lopburi, it could 
show the applicable ways of 5 self-reliance of TERMS and  in 5 aspects as follows: 
1) local practical technology based practice, 2) sufficient economy based practice, 
3) practical mutual natural resource consumption, 4) self-reliance of open-minded 
behavior following the Dhamma Teachings, one must absolutely rely on oneself, 
with mindful agreement of any changed condition, and 5)  self-reliance on social 
and culture practice on continual participation in any local social and cultural 
activity. 
 3. The practical model of community development of villages in Lopburi 
could join the integrated ways of self-reliance and Parisuddhisela and the 
operational concept of Buddhist community through the activities of the 
communities. The important guidelines are the following 4 factors: 1) production 
process, 2) consumption process, 3) purchasing and selling process, and 4) 
diversification of goods process. The driving processes for the community 



491วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๓ 

development could rely on 4 major factors as follows; 1) the role of community 
leaders, 2) cooperation of the members of communities, 3) vision of the 
communities, 4) the practical community management. 
 

Keywords:  Buddhist Community folkway, Community Development 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลายๆ ประเทศในโลกต่างปรารถนาที่
จะพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศของตน ด้วยวิธีการพัฒนาอันมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่มีรูปแบบแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าพอสมควรแล้ วก็
จะใช้วิธีการพัฒนารูปแบบหนึ่ง ส่วนประเทศด้อยพัฒนาซึ่งเป็นประเทศที่มีฐานะยากจนและยังไม่
เจริญเท่าที่ควรก็จะใช้วิธีการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเปูาประสงค์ของการพัฒนาทุกยุคทุกสมัย
เพ่ือต้องการให้การด ารงชีวิตของมนุษย์มีคุณภาพมีความอยู่ดีกินดี ท าให้มั่นคง ท าให้ก้ าวหน้า 
ทฤษฎีการพัฒนาแบบตะวันตกถูกน าเสนอโดยนักวิชาการมากมาย ซึ่งต่างก็พยายามเสนอวิธีการ
พัฒนาเพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญขึ้น ทฤษฎีแต่ละทฤษฎีเหล่านี้ต่างก็มีจุดเด่น
และจุดด้อยที่แตกต่างกัน โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ใช้ความพยามยามในการศึกษาวิเคราะห์ 
คิดค้น ปรับปรุง พัฒนา เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอทฤษฎีใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน เช่น 
ทฤษฎีความทันสมัย (Theory of Modernization) แนวคิดการพัฒนาดังกล่าว ได้เร่ิมเข้ามาใน
ประเทศไทยตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์และมีบทบาทส าคัญอย่างเด่นชัดในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายประการที่ส่งผลท าให้สังคมไทย
เข้าสู่ความทันสมัยตามแบบตะวันตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี,2546) 
 การพัฒนาประเทศตามครรลองดังกล่าวเริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดนับตั้งแต่ในช่วงการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) เริ่มจากการ
พัฒนาประเทศแบบทุนนิยมที่มีเปูาหมายเน้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักซึ่งอาจ
ประเมินในเบื้องต้นได้ว่าประเทศไทยประสบความส า เร็จอย่างมหาศาล โดยวัดได้จากการมี
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีการสื่อสารที่ทันสมัย การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ชีวิตของผู้คนในสังคมมี
ความสะดวกสบายมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าวไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ผลกระทบด้านลบในประเด็นอ่ืนๆ ได้  กลับกลายเป็นต้นเหตุท าให้ประเทศชาติประสบกับปัญหาอ่ืน 
ที่ตามมาอีกมากมาย อาทิเช่น ปัญหาวิกฤติการทางเศรษฐกิจและการเงิน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา
สังคม เป็นต้น ที่ส าคัญการมีค่านิยมที่หลงใหลในความทันสมัยกลับเป็นสิ่งร้ายที่ส่งผลให้สังคมไทย
กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยมที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งวัตถุ ส่งผลให้เกิดการเอา
รัดเอาเปรียบเพ่ือความอยู่รอดของตนและพวกพ้อง โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม 
สังคมไทยปัจจุบันจึงจัดได้ว่าอยู่ในภาวะวิกฤต ด้วยสาเหตุจากความไม่สมดุลของการพัฒนาที่ท าให้
เกิดความไม่ยั่งยืน กล่าวคือมุ่งเน้นความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาทางวัตถุโดยละเลยการพัฒนา
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ทางจิตใจไปควบคู่กัน และการที่คนในสังคมต้องตกเป็นทาสของกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม 
ก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม การหย่อนยานทางศีลธรรมและจริยธรรม การขาดระเบียบวินัย 
ส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมดั้งเดิมที่ดีเริ่มจางหายไปพร้อมกับการค่อยๆ ล่มสลายของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่นในที่สุด (พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์,2557) 
 เป็นที่ชัดเจนว่าจุดอ่อนของการพัฒนาตามแนวทางโลกตะวันตกที่ผ่านมาคือ จากการ
มุ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยไม่ค านึงถึงการพัฒนาทางจิตใจท าให้ศักยภาพของชุมชนใน
ชนบทไร้ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ผนวกกับการให้ความส าคัญในเรื่องทุนหรือเงินที่กลายเป็น
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการพัฒนาเพียงปัจจัยเดียว ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วต้นทุนส าหรับการ
พัฒนาน้ันมียังปัจจัยอ่ืนอีกมากมาย เช่น ทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ทุนในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ฯลฯ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นต้นทุนทางสังคมที่ส าคัญของประเทศ
ไทย ทั้งนี้เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นภูมิปัญญาอันสูงสุดของมนุษย์อีกทั้งพระพุทธศาสนากับชน
ชาติไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งคนไทยมีความมั่นคงในการนับ
ถือพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส าหรับสังคมไทยพระพุทธศาสนามีความส าคัญใน
ฐานะที่เป็นระบบจริยธรรมส าหรับประชาชนส่วนใหญ่ และยังเป็นแหล่งค าสอน แหล่งการเรียนรู้
ของประชาชนชาวไทยเกือบทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในด้านวัตถุธรรม และด้านนามธรรม ดังนั้น
พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลครอบคลุมวิถีชีวิตของคนในสังคมมากที่สุด โดยเป็นแบบแผน
หรือมาตรฐานในการด าเนินชีวิตให้กับพุทธศาสนิกชนที่นับถือศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นสภาวะ
แวดล้อมอันกว้างใหญ่ที่ปกแผ่ครอบคลุมการด าเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยปรัชญาทาง
พระพุทธศาสนาเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความ
เพียร หลักธรรมของพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์พัฒนาตนเอง โดยไม่ต้องอ้อนวอนขอจากพระผู้
เป็นเจ้าหรือสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ทั้ งหลาย สอนให้รู้จักการพ่ึงพาตนเอง ที่ส าคัญคือแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์โดยวิธีการพัฒนาตนเองด้วยปัญญาอัน
ยิ่ง สอนให้อยู่กับความทุกข์จนรู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงได้ด้วยสติปัญญา เช่นเดียวกับพระ
ศาสดาที่ทรงหลุดพ้นด้วยก าลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เอง (พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต),2539) 
 จากผลกระทบจากการพัฒนาภายใต้กรอบความทันสมัยรวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ที่ผลักดัน
ให้ระบบทุนนิยม และวัฒนธรรมบริโภคนิยมแพร่กระจาย แม้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสดังกล่าวได้ 
แต่ชาวบ้านกลับได้แสดงให้เห็นถึงระบบการพ่ึงตนเองที่มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการกับปัญหา
อุปสรรคและด ารงชีพให้อยู่รอดได้ภายใต้แนวทางการพ่ึงตนเอง (self-reliance) (สัญญา  สัญญา
วิวัฒน์, 2547) และหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา สิ่งที่เกิดขึ้นชุมชนดังกล่าวได้สร้างรูปแบบการ
ผลิตในภาคเกษตรกรรม ที่ไม่เพียงแต่เน้นการเพ่ิมรายได้ แต่ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตในภาค
เกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริโภค และหนี้สิน ท าให้เกิดการสร้างความ
มั่นคงด้านเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง ที่ส าคัญยังท าให้เกิดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปัน  
การแลกเปลี่ยน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่อันน าไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม 
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 จากปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาชุมชนตัวอย่างทั้ง5 แห่งเป็นพ้ืนที่
ตัวอย่างที่น าหลักพุทธธรรมในทางพุทธศาสนามาบูรณาการในการสร้างและพัฒนาชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง มีศูนย์กลางการพัฒนาอยู่ที่สมาชิกของชุมขน โดยที่ชาวบ้านภายในชุมชนเป็นผู้ร่วมกัน
ผลักดันและด าเนินกิจกรรมภายในชุมชนเอง ท าให้สามารถพ่ึงพาตนเองและไม่สร้างความเดือนร้อน
ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน ที่ส าคัญสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ ด้วย
เหตุดังกล่าว จึงจุดประกายความสนใจแก่ผู้วิจัยในการศึกษาและน าเสนอแนวทางการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเข้ากับการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านชุมชนตัวอย่างในเขตจังหวัดลพบุรี 
จ านวน 5 ชุมชน ซึ่งผู้วิจัยมุ่งที่จะน าเสนอหลักพุทธรรมว่าสามารถบูรณาการให้เข้ากับวิถีการด าเนิน
ชีวิตของชุมชนได้อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์แบบในกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมให้
การพัฒนาชุมชนมีความยั่งยืนอันเป็นลักษณะพึงประสงค์สืบไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน  
 2. เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ลพบุรี 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 
 3.1 ด้านขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ไว้ดังนี้  
 1) ขอบเขตด้านหลักพุทธธรรมที่ศึกษาในการ พัฒนาชุมชน คือหลักปาริสุทธิศีล 
ประกอบด้วย 1) ปาฏิโมกขสังวรศีล 2) อินทรียสังวรศีล  3) อาชีวปาริสุทธิศีล และ 4) ปัจจัยสัน
นิสิตศีล  
 2) หลักการพ่ึงพาตนเอง : TERMS  มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเทคโนโลยี 2) ด้าน
เศรษฐกิจ 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  4) ด้านจิตใจ และ 5) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 3) แนวทางการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี  ได้แก่ 
4 ประการได้แก่ 1) กระบวนการผลิต  2) กระบวนการบริโภค 3) กระบวนการซื้อขาย และ 4) 
กระบวนการกระจายผลผลิต 
 3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ได้ก าหนดขอบเขตของผู้ให้ข้อมูล
หลักที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ ชุมชนพัฒนาตัวอย่าง จ านวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกล าพาน ชุมชน
บ้านพรานโคกทะเล ชุมชนบ้านพุแว้  ชุมชนบ้านดินมดแดง และ ชุมชนบ้านหน่วยประคอง ในเขต
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จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นผู้น าชุมชนหรือผู้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน จ านวน 50 ท่าน  โดยการเลือก
ผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Selection)  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี” 
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย โดยมี
ล าดับดังนี้   
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี”  
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จ านวน 50 รูป/
คน จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น (Basic Model) ก่อนที่จะน าเสนอกรรมการที่
ปรึกษาเพ่ือให้ค าชี้แนะ แล้วน าเสนอต่อเวที การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions) 
เพ่ือยืนยันรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ สุดท้ายน ารูปแบบที่ได้น าเสนอต่อเวทีประชาพิจารณ์ (Public 
Hearing) เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบ รูปแบบในการพัฒนาชุมชนตาม
แนววิถีชุมชนเชิงพุทธในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ให้เป็นมาตรฐาน  ก่อนที่จะ
น าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะในล าดับต่อไป  
 4.2  ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ได้ก าหนดขอบเขตของผู้ให้ข้อมูล
หลักที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชนพัฒนาตัวอย่าง จ านวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกล าพาน ชุมชน
บ้านพรานโคกทะเล ชุมชนบ้านพุแว้  ชุมชนบ้านดินมดแดง และ ชุมชนบ้านหน่วยประคอง ในเขต
จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นผู้น าชุมชนหรือผู้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน จ านวน 50 รูป/คน  โดยการ
เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Selection)  
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 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยในเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง เป็นเครื่องมือส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลจาก 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชนพัฒนา
ตัวอย่าง จ านวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกล าพาน ชุมชนบ้านพรานโคกทะเล ชุมชนบ้านพุแว้  
ชุมชนบ้านดินมดแดง และ ชุมชนบ้านหน่วยประคอง ในเขตจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นผู้น าชุมชนหรือผู้มี
บทบาทในการพัฒนาชุมชน เป็นปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 50 รูป/คน  โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ
เจาะจง (Purposive Selection)   
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวมข้อมูลในการวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการ
และข้ันตอน ดังนี้ 
 4.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนาม
โดยผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ส่งไปถึงผู้ให้
ข้อมูลหลัก พร้อมทั้งแนบค าถามในการสัมภาษณ์ไปด้วย เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก เข้าใจประเด็นของ
ข้อค าถาม และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการให้สัมภาษณ์ แล้วด าเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ตามท่ีนัดหมาย  มีการบันทึกเทปและจดบันทึกโดยใช้เวลา
การสัมภาษณ์แต่ละท่านไม่น้อยกว่า 30 นาที   
 4.4.2 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนาม
โดยผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพ่ือเชิญผู้น า
ชุมชนหรือผู้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ในกลุ่มขนาดเล็ก 6 – 8 รูป/คน การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion)  โดยการใช้สถานที่ที่พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมแก่การจัดการสนทนา
กลุ่ม มีการบันทึกเทปและจดบันทึก ในการใช้เวลาด าเนินการการสนทนากลุ่มนั้นใช้เวลาไม่เกิน 1 
ชั่วโมง 30 นาที หรือตามความเหมาะสม 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยเรื่องนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก    
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)  โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) แล้วน ามา
สังเคราะห์เชิงระบบ (Systematic synthesis) เพ่ือหาประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักและอธิบาย
เนื้อหา  
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5. ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitiative Research) เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดย
ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน 50 รูป/คน การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
เอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา  เพ่ือจัด
หมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) แล้วน ามาสังเคราะห์เชิงระบบ (Systematic synthesis) เพ่ือหา
ประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
 1. แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรม ที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน จากการศึกษา 
พบว่า การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีชุมชนเชิงพุทธเป็นการบูรณาการระหว่าง การพ่ึงตนเองของ
ชุมชน กับ หลักปาริสุทธิศีล  โดยที่ การพ่ึงตนเองของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมีความสมดุลใน
สิ่งจ าเป็นต่าง ๆ โดยเฉพาะมีความสมดุลในเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคม
และวัฒนธรรม เพราะการพ่ึงตนเองท าให้เกิดการพัฒนา ยิ่งพ่ึงตนเองได้มากยิ่งพัฒนาและการ
พัฒนาตนเองยังรักษาการพัฒนาให้ยั่งยืนด้วย นอกจากนี้การพ่ึงตนเองของชุมชนยังเกิดจาก TERMS 
คือ เทคโนโลยี (T = Technology) เศรษฐกิจ (E = Economic) ทรัพยากรธรรมชาติ (R = Natural 
Resource) จิตใจ (M = Mental) สังคมวัฒนธรรม (S = Socio–Cultural) ซึ่งปัจจัยทั้ง 5 ประการ
นี้ต้องท าหน้าที่สอดประสานกันคือทุกคนในชุมชนต้องมีพลังความสามัคคี  ในขณะเดียวกันการ
พ่ึงตนเองของชุมชนชนบทย่อมเกิดจาก BAN คือ ความสมดุล (B = Balance) ความสามารถ (A = 
Ability) และเครือข่าย (N = Networking) รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ส่วนหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิดวิถกีารพัฒนาเชิงพุทธ  
ได้แก่ หลักปาริสุทธิศีล 4 ประกอบด้วย 1) หลักปาฏิโมกขสังวรศีล คือ ความไม่เบียดเบียน ทัศนะ
ของพุทธเศรษฐศาสตร์ มองปาฏิโมกขสังวรศีล คือ การจัดระเบียบแบบแผนของกิจกรรม ให้อยู่ ใน
ภาวะที่เหมาะสม อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ปิดกั้นโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ 
ด้วยการ ไม่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งตัวเองและผู้อ่ืน 2) หลักอินทรียสังวรศีล คือ 
ความรอบคอบ ในทัศนะของพุทธเศรษฐศาสตร์ มองอินทรียสังวรศีล เป็นเหมือนเครื่องปูองกันเพ่ือมิ
ให้ถูกความอยากเข้ามาครอบง า ให้รับรู้ตามความเป็นจริง โดยมีสติ อันมาจากโยนิโสมนสิการและ
ความไม่ประมาท เป็นเครื่องก ากับ 3) หลักอาชีวปริสุทธิศีล คือ มีคุณธรรมตามทัศนะของพุทธ
เศรษฐศาสตร์ มองอาชีวปาริสุทธิศีล คือ การเลี้ยงชีพชอบ ที่เ รียกว่า สัมมาอาชีวะ มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ การงาน หน้าที่อันสุจริต คือ ไม่ทุจริต ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง 
4) หลักปัจจยสันนิสสิตศีล คือ ความพอประมาณ ทัศนะของพุทธเศรษฐศาสตร์ มองปัจจัยสันนิสิต
ศีล ในมุมของการบริโภคปัจจัย 4 และสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลาย มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าแท้จริง
ของสิ่งนั้นด้วยปัญญา ที่ให้บริโภคอย่างพอประมาณ ไม่หลงติดไปกับคุณค่าพอกเสริมหรือตาม
กระแสบริโภคนิยมจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ทั้งตนเองและผู้อ่ืน  
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 2. วิธีการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี พบว่า มีวิธีการพ่ึงพาตนเอง 
5 ด้าน ประกอบด้วย 1) แนวทางการพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีคือ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่
ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ในการท าการเกษตรในปัจจุบันนั้นมีการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องทุ่นแรงเข้ามาช่วย แต่ชาวบ้านเองก็พยายามที่จะไม่ใช้เทคโนโลยีโดยไม่จ าเป็น ทั้งนี้
เนื่องจากว่าหากมีการใช้เทคโนโลยีมากจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสูง ทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วย การใช้เทคโนโลยีของชาวบ้านจึงเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม คือ
การใช้รถไถและเครื่องสูบน้ า ในส่วนอ่ืนๆชาวบ้านพยายามพ่ึงตนเองเพ่ือลดต้นทุนและให้ตนเอง
ด ารงชีวิตอยู่ได้ เช่น การด านา และการเกี่ยวข้าวจะใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก 2) แนวทางการ
พ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจคือใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพหลักของ
ชาวบ้านท าการเกษตรแบบอินทรีย์ โดยเร่ิมจากการพ่ึงตนเองในด้านการผลิต การจ าหน่าย และ
การตลาด เป็นลักษณะเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง ทั้งนี้ชาวบ้านจะพยายามลดต้นทุนให้มากที่สุด ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มากที่สุด เช่นการท านานั้นจะลงทุนซื้อพันธุ์ข้าวในช่วงแรก จากนั้นจะคัดเลือก
เอาข้าวที่มคีุณภาพไว้ท าเพาะและขยายพันธุ์ ส่วนการจ าหน่ายและการตลาดนั้นชาวบ้านจะจ าหน่าย
เอง โดยมีคนในหมู่บ้านซื้อ แล้วน าไปจ าหน่ายต่อให้กับโรงสีที่รับซื้อในตัวอ าเภอ ปัญหาของการ
ลงทุนทั้งนาข้าวคือปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง ซึ่งชาวบ้านแก้ปัญหาโดยการหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพให้มากขึ้น
โดยการท าปุ๋ยชีวภาพใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่
สินค้าทุกอย่างมีราคาแพง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภคและการจ้างแรงงาน เป็นต้น ในการ
ด านาและการเกี่ยวข้าวก็พยายามลดลงโดยใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก สินค้าที่ไม่มีความจ าเป็น
จะไม่ซื้อ เช่น ขนมขบเคี้ยว อาหารสดอาหารแห้งจากรถเร่ พยายามลด ละ เลิก อบายมุขและใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง 3) แนวทางการพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติ คือ สร้างข้อตกลงในการการใช้
และอาศัยการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างยั่งยืน เห็นได้จากชาวบ้านมีการบ ารุงรักษาดินโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพมากกว่าปุ๋ยเคมีเพ่ือไม่ให้ดิน
เสื่อมสภาพความอุดมสมบรูณ์ ส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมมีข้อตกลงร่วมกันคือ ห้ามเผ่าปุา 
และตัดไม้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหากเพ่ืองานส่วนรวมต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน อีกตัวอย่างการสูบน้ าจากในการท าการเกษตรจะใช้เครื่องสูบน้ ามาไว้ที่จุดกระจายย่อยๆแต่
ละจุด ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นหัวใจส าคัญส าหรับการ
ด ารงชีพให้มีชีวิตอยู่รอด ท าให้ทุกคนเกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน  4) แนวทางการพ่ึงตนเองด้าน
จิตใจคือด าเนินชีวิตภายใต้ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท าให้การที่มีจิตใจที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวกับ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ชาวบ้านล้วนเป็นชาวพุทธที่ดี มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  ยึดมั่นในค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา ในยามที่ประสบปัญหาต้องรู้จักการปล่อยวาง เช่น ปัญหาในการท าการเกษตร
คือ ความผันผวนของสภาวะแวดล้อมได้แก่ ฝนแล้งบางครั้งน้ าท่วม ซึ่งชาวบ้านนาบอกว่าเป็นเรื่อง
ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นและสามารถท าใจยอมรับได้ หลักอีกประการคือ ได้แก่ ความอดทน และ ตน
เป็นที่พ่ึงแห่งตน ท าให้ชาวบ้านยึดตนเองเป็นที่พ่ึงโดยไม่รอช่วยเหลือจากคนอื่น  นอกจากนี้ยังยึดถือ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือรู้จักพอประมาณ “กินทีละค า ท าทีละอย่าง”กระท าการใดๆ โดย
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ไม่ประมาท การที่ชาวบ้านมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจดังกล่าวท าให้มีจิตใจที่มั่นคงมีสติ
และปัญญาท่ีสามารถต่ออุปสรรคในการด ารงชีพที่เผชิญอยู่เสมอ และ 5) แนวทางการพ่ึงตนเองด้าน
สังคมและวัฒนธรรม คือการที่ชาวบ้านในชุมชนมีจิตส านึกในการพ่ึงตนเอง ขยันอดทน มีความ
สามัคคีกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพราะถือว่าทุกคนเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเปรียบเสมือนญาติพ่ี
น้อง เช่นถ้าปีไหนแล้งมากน้ าไม่เพียงพอกับการท านา ชาวบ้านจะมีวิธีการบริหารจัดการโดยใช้หลัก
ถ้อยทีถ้อยอาศัยเช่น  ไม่กักน้ าไว้และลดการใช้น้ าส่วนตัวลงเพ่ือให้คนส่วนใหญ่ได้ใช้น้ าในการท า
การเกษตร ที่ส าคัญชาวบ้านมีความสนิทสนมและเคารพกัน โดยเฉพาะกับผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 
เมื่อผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมหรือขอให้ท ากิจกรรมอะไร ชาวบ้านจะให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ 
ดังจะเห็นได้จากมีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมอและการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้าน สิ่งที่ส าคัญคือชุมชนมีผู้น าที่เข้มแข็งและสามารถน าชาวบ้านปฏิบัติงานตามหน้าที่เพ่ือไปสู่
เปูาหมายได้ และนอกจากนี้ยังยึดถือประเพณีอย่างเคร่งครัดด้วยความเต็มใจชาวบ้านในชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอเช่น งานบวช งานศพ  ผ้าปุากฐิน เป็นต้น 
 3. แนวทางการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี จาก
การวิจัยพบว่า ชุมชนดังกล่าวได้การบูรณาการระหว่างหลักการพ่ึงพาตนเองกับหลักปาริสุทธิศีล ซึ่ง
ท าให้เกิดการด าเนินงานในบริบทของชุมชนวิถีพุทธ  มีแนวทางที่ส าคัญ 4 ประการได้แก่ 1) 
กระบวนการผลิต  บริหารจัดการปัจจัยการผลิตตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพ่ึงตนเอง คือ ใช้ทรัพยากร
ที่หาได้ในท้องถิ่น  ไม่สนับสนุนการกู้ยืมเงินมาลงทุน ลงทุนเท่าที่มี อีกทั้งด าเนินกิจกรรมไปด้วย
ความมีเหตุมีผลไม่เห็นแก่ได้ อาทิ ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยเคมี 
และ ยาปราบศัตรูพืช เพราะ ค านึงถึงสุขภาพของของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  2) 
กระบวนการบริโภค เริ่มจากการพิจารณาการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ที่ผลิตได้เองก่อน หรือ
ถ้าต้องการบริโภคสิ่งใดก็ให้ผลิตสิ่งนั้นเป็นเบื้องต้น นอกจากนี้ การใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ ไม่สร้างหนี้ ใช้
จ่ายภายในก าลังของตัว  ไม่ฟุุมเฟือย ไม่หรูหรา บริโภคอย่างพอประมาณ ไม่หลงติดตามกระแส
บริโภคนิยมจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ทั้งตนเองและผู้อ่ืน  3) กระบวนการซื้อขาย ตั้งอยู่บน
หลักการพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนเช่น การ
ตั้งราคาขายไม่เน้นก าไรมากเกินพอดี ผลผลิตที่ออกมาจากสวนต้องคัดเอาคุณภาพที่ดี ส่วนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์จะคัดออก 4) กระบวนการกระจายผลผลิต ด าเนินการกระจายผลผลิตเพ่ือเป็นการสร้างหลัก
ประก้นหรือความมั่นคงในชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยการด าเนินการของ
ชาวบ้านจะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ชาวบ้านจะขายผลผลิตให้กับชาวบ้านด้วยกันเองก่อน สงเคราะห์
เกื้อกูลผู้คนในท้องถิ่นเดียวกัน ผลิตผลบางชนิดจะน าไปแปรรูปเอง เช่น น้ ามันร าข้าว เป็นต้น 
ขั้นตอนต่อไปก็จะขายให้กับผู้ที่มารับซื้อเอง นอกจากนี้พันธุ์พืชทีมีคุณภาพชาวบ้าน จะแจกหรือ
จ าหน่ายในราคาถูกทั้งนี้ เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนของตนเอง แนวทางดังกล่าวมีความส าคัญ
และท าให้ชุมชนประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนภายใต้ปัจจัยส าคัญ 5 ประการคือ  1) ผู้น าของชุมชน 
ผู้น าจะคอยกล่อมเกลาให้คนในชุมชนด าเนินชีวิตถูกต้องตามจารีตและน าพาและพัฒนาชุมชนไปสู่
ความเจริญรุ่งเรือง 2) การมีส่วนร่วมของชุมชน การด าเนินการในชุมชน มีการลงประชามติของคน



499วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๑๑ 

ในชุมชนผ่านกิจกรรม ที่แสดงออกทางการประชุม การสนทนากลุ่มย่อยของคนในชุมชนท าให้เกิด
การเรียนรู้    ได้แสดงความคิดเห็น และได้องค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 3) เปูาหมาย
ของชุมชน ชุมชนได้เน้นหลักการพัฒนาชุมชน ภายใต้รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความต้องการ
พออยู่ พอกิน และมีความสุข 4) การบริหารจัดการของชุมชน การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ มีการจัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอต่อความต้องการ และจัดสรรและ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่ ที่เกิดข้ึนในชุมชน โดยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
 
6. อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ลพบุรี” นี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 1. แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรม ที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน จากการศึกษา 
พบว่า การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีชุมชนเชิงพุทธเป็นการบูรณาการระหว่าง การพ่ึงตนเองของ
ชุมชน กับ หลักปาริสุทธิศีล  โดยที่ หลักการพ่ึงตนเองของชุมชน :TERMS หมายถึง การที่ชุมชนมี
ความสมดุลในสิ่งจ าเป็น 5 ประการคือ  คือ เทคโนโลยี (T = Technology) เศรษฐกิจ (E = 
Economic) ทรัพยากรธรรมชาติ (R = Natural Resource) จิตใจ (M = Mental) สังคมวัฒนธรรม 
(S = Socio–Cultural) ส่วนหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้
เกิดวิถีการพัฒนาเชิงพุทธ  ได้แก่ หลักปาริสุทธิศีล 4 ประกอบด้วย 1) หลักปาฏิโมกขสังวรศีล คือ 
ความไม่เบียดเบียน 2) หลักอินทรียสังวรศีล คือ ความรอบคอบ 3) หลักอาชีวปริสุทธิศีล คือ มี
คุณธรรม และ 4) หลักปัจจยสันนิสสิตศีล คือ ความพอประมาณ ซึ่งแนวทางการพัฒนาชุมชนตาม
แนววิถีชุมชนเชิงพุทธ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์ ได้วิจัยเรื่อง 
“การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 2” ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ต่างใช้หลักพุทธธรรมเป็นแกน
หลักในการพัฒนาชุมชน มีแนวทางที่ส าคัญคือ พัฒนาด้านศีล สมาธิ และ ท าให้เกิดปัญญา ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวท าให้สามารถเข้าถึงปัญหา สร้างความศรัทธา ท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิด
ขึ้นกับชุมชนนั้นๆ (พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์, 2557) 
 2. วิธีการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี พบว่า มีวิธีการพ่ึงพาตนเอง 
5 ด้าน ประกอบด้วย 1) แนวทางการพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีคือ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่
ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ เช่นการใช้รถไถและเครื่องสูบน้ า ในส่วนอ่ืนๆชาวบ้าน
พยายามพ่ึงตนเองเพ่ือลดต้นทุนและให้ตนเองด ารงชีวิตอยู่ได้ 2) แนวทางการพ่ึงตนเองด้าน
เศรษฐกิจคือใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจากการพ่ึงตนเองใน
ด้านการผลิต การจ าหน่าย และการตลาด เป็นลักษณะเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง ทั้งนี้ชาวบ้านจะ
พยายามลดต้นทุนโดย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มากที่สุด เห็นได้จากชาวบ้านแก้ปัญหาโดย
การหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพให้มากขึ้นโดยการท าปุ๋ยชีวภาพใช้เอง  3) แนวทางการพ่ึงตนเองด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ สร้างข้อตกลงในการการใช้และอาศัยการแบ่งปันทรัพยากรท าให้ทุกคนเกิด
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ความเป็นเจ้าของร่วมกันร่วมกันน าไปสู่เกิดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่าง
ยั่งยืน  4) แนวทางการพึ่งตนเองด้านจิตใจคือด าเนินชีวิตภายใต้ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในยามที่
ประสบปัญหาต้องรู้จักการปล่อยวาง มีความอดทน การที่ชาวบ้านมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจดังกล่าวท าให้มีจิตใจที่มั่นคงมีสติและปัญญาที่สามารถต่ออุปสรรคในการด ารงชีพที่เผชิญอยู่
เสมอ และ 5) แนวทางการพ่ึงตนเองด้านสังคมและวัฒนธรรมคือการที่ชาวบ้านในชุมชน มีความ
สามัคคีกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพราะถือว่าทุกคนเปรียบเสมือนญาติพี่น้อง ที่ส าคัญชาวบ้านมีความ
สนิทสนมและเคารพกัน โดยเฉพาะกับผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน ชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอเช่น งานบวช งานศพ  ผ้าปุากฐิน เป็นต้น  มีบริบทที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระมหายุทธนา  นรเชฏฺโ  (2554) ได้วิจัยเรื่อง “หลักการพ่ึงตนเองเชิงพุทธบูรณาการ
ในสังคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า  ชุมชนคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นชุมชนที่มีการพ่ึงตนเอง ที่มีวิถีชีวิตอย่างธรรมชาติ และอย่างพอเพียง ชุมชนคีรีวงประกอบด้วย 
4 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านคีรีวง บ้านคีรีทอง บ้านขุนคีรี และบ้านคีรีธรรม แต่ละหมู่บ้านเป็นชุมชนมี
ต้นทุนที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองไม่ว่าจะเป็น ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่มีความอุดมสมบรูณ์ท าให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีความ
เรียบง่ายสอดคล้องกับธรรมชาติรอบตัว ผนวกกับปัจจัยส าคัญคือวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเป็น
เครือญาติที่แนบแน่น มีความสัมพันธ์กันอย่างฉันท์มิตร ท าให้ชุมชนแห่งนี้มีความเป็นปึกแผ่น ท าให้
เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนนี้ได้รับการน าเสนอผ่านสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จน
กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับชุมชนต้นแบบแห่งความเข้มแข็งและการพ่ึงตนเอง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เหมวรรณ เหมะนัค (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การพ่ึงตนเองเพ่ือการด ารงชีพ
ที่ยั่งยืนของบ้านนาห้วยเคน อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านนาห้วย
แคนมีการพ่ึงตนเองคือมีความสามารถในการก าหนดชีวิตตนเองและช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะมากได้ และพยายามลดการพึ่งพาภายนอกในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านคือ 1) ด้านเทคโนโลยี 2) 
ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ด้านจิตใจ 5) ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม การพ่ึงตนเองในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญที่ท าให้เกิดการด ารงชีพ
เพ่ือให้มีการด ารงชีวิตที่มีความม่ันคงอย่างยั่งยืนของชาวบ้านนาห้วยแคน 
 3. แนวทางการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีเป็น
การบูรณาการระหว่างหลักการพึ่งพาตนเองกับหลักปาริสุทธิศีล ซึ่งท าให้เกิดการด าเนินงานในบริบท
ของชุมชนวิถีพุทธ มีแนวทางที่ส าคัญ 4 ประการได้แก่ 1) กระบวนการผลิต  2) กระบวนการบริโภค 
3) กระบวนการซื้อขาย และ 4) กระบวนการกระจายผลผลิต  จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราภูมิ สุรโสภา (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์การส่วน
ปกครองท้องถิ่นตามหลักพุทธธรรม” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ
องค์การส่วนปกครองท้องถิ่นตามหลักพุทธธรรม มีแนวทางในการด าเนินงาน 3 ด้านเป็นไปตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1) การผลิต โดยที่กระบวนการผลิตต้องควบคุมให้มีการใช้ปัจจัย
การผลิตในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ แรงงาน   
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2) การจ าหน่าย ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเลี้ ยงชีพ ไม่เน้นการค้า ผลผลิตที่ เหลือจึงน า
ออกจ าหน่าย โดยการรวมกลุ่มโดยหลีกเลี่ยงระบบคนกลาง 3) การบริโภค โดยเน้นการบริโภค
ไหลเวียนอยู่ภายในท้องถิ่น อุดหนุนซึ่งกันและกัน ที่ส าคัญไม่ฟุุมเฟือย ลดการพ่ึงพาจากภายนอก ที่
ส าคัญแนวทางการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีนั้นประสบ
ผลส าเร็จได้เพราะตั้งอยู่บนปัจจัยส าคัญ 4 ประการได้แก่ 1) ผู้น าของชุมชน บทบาทที่ส าคัญของ
ผู้น าจะน าพาและพัฒนาชุมชนไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 2) การมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนที่ได้ด าเนินการภายใต้ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ท าให้เกิดการเรียนรู้  ได้แสดง
ความคิดเห็น สร้างองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ 3) เปูาหมายของชุมชนคือ การที่ชุมชนด าเนิน
ชีวิตอดีตสอดคล้องกับวิถีของธรรมชาติที่มีความสงบและเรียบง่าย ท าให้จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
ชุมชนนั้น มุ่งเน้นที่ความพอดี พอประมาณตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4) การบริหารจัดการของ
ชุมชน การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ เกิดขี้น โดย
ความเสมอภาคและเป็นธรรม เช่นระบบการบริหาร น้ าเพ่ือใช้ในการบริโภคและการเกษตร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาบุญเกิด  กตเวที (2558)ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชนบทตามแนววิถีชุมชนเชิงพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้”  
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้น าของปราชญ์ชาวบ้าน มีความส าคัญต่อการพัฒนาชนบท เพราะเป็นผู้
ทรงภูมิปัญญา สามารถขับเคล่ือนการพัฒนาชนบทเป็นไปในบริบทเดียวกัน  ส าหรับเปูาหมายของ
การพัฒนานั้นเน้นการพ่ึงตนเอง ในลักษณะของการท าเกษตรอินทรีย์เน้นการเกื้อกูลกันเองของ
ธรรมชาติ  ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้และ มีเปูาหมายมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือให้
เกิดการสร้างความร่วมมืออย่างกว้างขวางทั้งในชุมชนและนอกชุมชน มีกลยุทธ์ในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน คือ ได้แก่ 1) จัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทั้งในเครือข่ายระดับพ้ืนที่และ
นอกพ้ืนที่ 2) จัดให้มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ และ 3) ดึง
ศักยภาพของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมามีส่วน ร่วมในการด าเนินงาน 
  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560502

๑๔ 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ลพบุรี” จากข้อค้นพบจากการวิจัย ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังนี้  
 7.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1. ส่วนงานภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นที่ความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะการพัฒนาความคิดสติปัญญา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้โลกภายนอก
ชุมชนท่ีกว้างไกลและหลากหลาย ที่ส าคัญควรมีการจัดอบรม ให้การศึกษา และท าความเข้าใจใน
แผนพัฒนาชุมชนชนบท และส่งเสริมการน าแนวคิดของชาวบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนชนบท อันเป็นการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อย่างแท้จริง 
 2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชมชนควรหันมาให้ความสนใจใส่ใจบทบาท
ของพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของไทยพร้อมทั่งสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากท่านเหล่านั้น จะเห็นได้จากการพัฒนาในอดีตของภาครัฐที่ไม่ทั่วถึง 
ท าให้พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวตลอดระยะเวลาเท่าที่ผ่านมาก็พอจะ
มองเห็นถึงข้อดีข้อด้อยของการด าเนินงานดังกล่าวพระสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น่าชุมชนแม้จะไม่เป็น
ทางการแต่ก็สามารถท่างานเหล่านั้นให้ประสบผลส าเร็จได้เช่น จากการท างานของ พระครูพิพิธ
ประชานาถ หรือพระอาจารย์สุบิน ปณีโต และพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ เป็นต้น  7.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ  ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัตินี้ ได้เสนอแนะจากผลการวิจัยในประเด็นที่เห็นว่าส าคัญและ
ควรเป็นประเด็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ดังนี้ 
 1. ส่วนงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ควรส่งเสริมให้มีการจัด
ประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นท่ีอยู่เสมอ 
 2. ส่วนงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ควรรับฟังความคิดเห็น
และรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็นปัญหาในการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3. ส่วนงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ควรส่งเสริมการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จากแนวคิดของชาวบ้านมาเป็นฐานคิดหรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน 
 4. ส่วนงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ควรให้ความเป็นธรรมแก่
ทุกฝุายในกรณีเกิดความขัดแย้งในชุมชนชนบทอันมาจากปัญหาที่ดินท ากินหรือน้ าเพ่ือการเกษตร 
 5. ส่วนงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ควรสร้างศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
สืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน  
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 7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับ “การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ลพบุรี”  ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
 1) ควรมีการศึกษาและบูรณาการการพัฒนาชุชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับการพัฒนา
ชุมชนของพระสงฆ์นักพัฒนาในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 
 2) ควรด าเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) ซ่ึงเป็นใช้วิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชนเป็นการเฉพาะ 
 3) ควรเพ่ิมกรณีศึกษาจากพ้ืนที่ของประเทศไทยในภาคอ่ืน ๆ เช่น ชุมชนพัฒนาดีเด่นไม่
ว่าจะเป็ฯภาคเหนือ หรือภาคใต้เพ่ือเพ่ิมบริบทของการวิจัยให้ได้องค์ความรู้และรูปแบบการพัฒนา
ชุมชนที่หลากหลาย 
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การพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
MONASTERY DEVELOPMENT FOR COMMUNITY LEARNING CENTERS 

IN CHONBURI PROVINCE 
 

พระครปูลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ สุรพล สุยะพรม 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาวัดเพ่ือเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 2) ศึกษาสภาพทั่วไปในการพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี 3) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
ในจังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์เอกสาร 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  จ านวน  20  รูปหรือคน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายและพรรณนาความ  แล้วจึงสร้างรูปแบบเบื้องต้น ก่อนน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 12 รูปหรือคน ยืนยันรูปแบบอีกคร้ังหนึ่งในการสนทนากลุ่มเฉพาะ และวิจัยเชิง
ปริมาณ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.981  จ านวน  371  ชุด 
กับกลุ่มตัวอย่างคือพระสงฆ์จังหวัดชลบุรี ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์  สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. องค์ประกอบในการพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน พบว่า มี 6 

องค์ประกอบ คือ (1) เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซึ่งสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคลในชุมชน 
โดยการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของประชาชน  (2) มี
กิจกรรมที่น าไปสู่กระบวนการคิดเพ่ือการแกไขปัญหา โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนสามารถแกไขปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนโดยการเรียนรู้และร่วมกันแสวงหา
ค าตอบของปัญหาที่เกิดขึ้น (3) มีการให้บริการที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศให้แก่
ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการรูสารสนเทศให้แกประชาชนที่มารับ
บริการ (4) เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน 
โดยการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น (5) เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีความ
                                                           
 

 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
 

 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รื่นรมย์ โดยปรับภูมิทัศน์ให้สัปปายะ (6) เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง 
โดยจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ส่งเสริมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เสมือน
จริงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับบริการสืบค้นสารสนเทศโดยผ่าน
เครือ ข่ายอินเตอรเน็ต 

2. สภาพทั่วไปในการพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
พบว่า ในการบริหารจัดการวัด เจ้าอาวาสถือว่ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาวัด จะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันนั้นงานด้านต่างๆ ของคณะสงฆ์ประกอบด้วย งานด้านการปกครอง งานด้านการศาสนศึกษา 
งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา งานด้านการสาธารณูปการ งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ และ
งานด้านการสาธารณสงเคราะห์  เป็นต้น  เป็นงานที่เจ้าอาวาสทุกรูปจะต้องปฏิบัติ หรือส่งเสริมงาน
ทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณชน ผลที่ได้จากการพัฒนาดังกล่าวก็จะ
เกิดประโยชน์ทั้งคณะสงฆ์ และประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง จากการส ารวจพบว่า พระสงฆ์ใน
จังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และเมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และด้านการสาธารณูปการ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 

3. รูปแบบการพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
ประกอบด้วย 6 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 จัดแหล่งเรียนรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรมีการศึกษาที่สูง ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีความประพฤติที่ดีงาม ส่งเสริมให้
ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน รูปแบบ
ที่ 2 กิจกรรมที่น าไปสู่กระบวนการคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนพัฒนาตนเองตลอดเวลา พัฒนาตนเองตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา จัดตั้งส านักปฏิบัติ
ธรรม จัดอบรมปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอ ฝึกฝนตนเองเป็นประจ า อบรมจิตให้สงบ รูปแบบที่ 3 จัด
แหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ พัฒนาสื่อด้านพระพุทธศาสนาและชุมชนออกเผยแผ่ อบรม
พระภิกษุสามเณรและประชาชนในการใช้สื่อที่ถูกต้อง น าองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและองค์
ความรู้ในชุมชนออกเผยแผ่ในรูปแบบที่หลากหลาย  รูปแบบที่ 4 จัดแหล่งเรียนรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนเข้าใจและร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา 
จัดกิจกรรมวันส าคัญทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นประจ าสม่ าเสมอ รูปแบบท่ี 5 จัดแหล่งเรียนรู้ด้าน
วิถีชุมชน ได้แก่ จัดห้องสมุดชุมชนภายในวัด รวบรวมหนังสือเก่ียวกับพระพุทธศาสนาและชุมชน จัด
มุมอ่านหนังสือ / ห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชน รวบรวมสิ่งที่มีค่าของ
ชุมชน อนุรักษ์/รักษาวิถีชีวิตของชุมชน รูปแบบที่ 6 สร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ วัด 
ชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในวัด ชุมชน วัด 
ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 
ABSTRACT 
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Objectives of this research were to; 1. Study the components of 
monastery development for community learning center, 2. Study general conditions 
of monastery development for community learning centers in Cholburi Province 
and 3. Propose  models to develop monasteries for community learning centers in 
Cholburi Province 

Methodology was the mixed methods. The qualitative method collected 
data from document and in-depth-interviewing 20 key informants and analyzed 
data by content analysis and descriptive interpretation and then used the findings 
to form a basic model for monastery development and then submitted the basic 
model to 12 participants in focus group discussion to confirm the model. The 
quantitative method collected data from stratified 371 samples who were monks in 
Cholburi Province by using questionnaires with reliability score at 0.981, analyzed 
data with descriptive statistics; frequency, percentile, mean and standard deviation. 

Findings were as follows: 
1. Components of monastery development for community learning 

center were 1) community learning center supporting lifelong and flexible 
education in ;line with people’s needs, 2) activities leading to critical and 
systematic thinking for problem solving, promoting community with activities for 
joint learning and thinking together to solve any conflicts occurring in the 
community, 3) services promoting information learning for people who came for 
the services,  4) center for tradition, culture and folk wisdom learning and 
community identity, 5) community learning center that is pleasant with green, clean 
and comfortable environment, 6) virtual learning network by promoting virtual 
community learning center with digital technology, opening opportunity for people 
to access information through internet. 

2. General conditions of monastery development for community learning 
center in Cholburi Province were that abbots had big roles in monastery 
administration in all areas; administration, religion education, Buddhism propagation, 
construction and renovation, education promotion and public welfares. The abbots 
must perform these duties to the fullest effectiveness for the benefits of Sangha 
Oder as well as laity and people in the community. The survey indicated that  
monks in Cholburi Province had opinions towards the six areas of Sangha 
administration at high level with the mean of 3.44. Classifying by each areas; the 
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administration, Buddhism propagation and construction and renovation were at high 
level and another areas were at average level. 

3. Models for monastery development for community learning center in 
Cholburi Province consisted of 6 models; Model 1: community wisdom center 
promoting novices and monks to have high education with good conduct, 
promoting villager wise men to share their tacit knowledge in community 
development. Model 2: problem solving activities by promoting novices and monks 
and people for self development according to Sila, Samadhi and Panya  principles. 
Dhamma practice center should be set up for morality training so that people will 
have chances to train themselves regularly for the peace of minds. Model 3: 
technological learning center for supporting Buddhist media publication, for training 
monks and laity to use the proper media and Buddhism knowledge dissemination 
through various media. Model 4: art and culture learning center promoting monks 
and lay people to understand, appreciate and publicize local art and culture. Local 
art and culture as well as Buddhism promotion activities should be set up regularly, 
especially on the important days in Buddhism. Model 5: folk way learning center by 
setting up community libraries in monasteries with Buddhism-based knowledge 
textbooks, mobile libraries, local folk wisdom museum to collect and display the 
valueless property of the community. Model 6: learning center network connecting 
monasteries, communities, villagers and government agencies to form community 
learning centers in monasteries.  

 
1. บทน า 

สังคมไทยเคารพศรัทธาต่อพระภิกษุมาก เนื่องเพราะเชื่อว่า พระภิกษุ นั้นเป็นผู้มีความรู้
มากกว่าฆราวาส เป็นผู้ทรงศีล ย่อมพูดแต่สิ่งเท็จจริง และเป็นครูบาอาจารย์  ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในชุมชนที่มีต่อวัดจึงผูกพันแนบแน่นกับวิถีชีวิตของ ทุกคนนับแต่เกิดจนตาย ค าสั่งสอนจึงได้รับ
ความเชื่อถืออย่างไร้ความคลางแคลงใจ  ดังนั้นพระสงฆ์จึงกลายเป็นที่พ่ึงของสังคมในทุกๆ เรื่อง ไม่
ว่าในทางที่เป็นมงคลและอัปมงคล ส่วน วัด นั้นเป็นสถานที่รับใช้บริการงานประเพณีการท าบุญ
ต่างๆเพ่ือให้เกิดกุศลบุญแก่ฆราวาส เนื่องในวันส าคัญทางศาสนาซึ่งมีอยู่แทบตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็น 
สถานที่ให้การศึกษาแก่ชุมชน นับแต่การบวชเณรจนถึงบวชเป็นพระภิกษุ สถานที่ให้ความสงบเยือก
เย็นทางใจ เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา การฝึกปฏิบัติธรรม สมาธิ เป็นสถานที่ชุมนุมของสังคม
ทุกกาลวาระ เช่น การประชุมกรรมการหมู่บ้าน งานเทศกาลรื่นเริงที่มีการออกร้าน มีมหรสพต่างๆ 
เป็นต้น เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเนื่องในการตาย เช่น การตั้งศพสวด พระอภิธรรม การเผาศพ 
จะเห็นได้ว่า วัดนั้นมีบทบาทส าคัญในการเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของ
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ประชาชนมาแต่ช้านาน การจะพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริงนั้น
จะต้องด าเนินการในลักษณะของการจัดและพัฒนากิจกรรมของวัดให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
หรือชาวบ้านโดยรอบวัดให้มากที่สุด จัดการปกครองพระภิกษุ  สามเณรในวัดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ส่งเสริมคนรอบวัดหรือคนในชุมชนนั้นให้มาบวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดนั้นกันให้
มากที่สุด และจัดการพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่ เสนาสนะของวัดให้สะอาดเรียบร้อย ร่มรื่น
เหมาะสมกับสภาพความต้องการ และความจ าเป็นให้มากที่สุด 

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน อีก
ทั้งมีชุมชนอยู่อาศัยย้อนไปได้ถึงยุคทวารวดี กลายเป็นแหล่งสั่งสมอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรือง
ในหลายๆ ด้าน  โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และอุตสาหกรรม
ระดับนานาชาติ คนเมืองชลในปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์  ส่วนที่เหลือนับ
ถือศานาคริสต์  อิสลาม  และอ่ืนๆ  โดยผสมผสานความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ าไว้ใน
ศาสนาที่ตนนับถือด้วย เช่น เมื่อถึงช่วงเทศกาลกินเจประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ผู้คนที่ศรัทธาก็
จะพากันนุ่งขาวห่มขาว  งดการบริโภคเนื้อสัตว์  แล้วเดินทางไปร่วมสวดมนต์บ าเพ็ญทานยังโรงเจ
ต่างๆ ทั่วจังหวัดชลบุรี หรือ อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ คนเมืองชลมักเดินทางไปที่เขาสาม
มุข  เพ่ือสักการะและขอพรจากเจ้าแม่สามมุข บริเวณเขาสามมุขซึ่งไม่ห่างจากหาดบางแสน และ
อ่างศิลา สองตัวอย่างนี้คือความเชื่อของชาวจีนที่ผสานรวมเป็นเนื้อเดียวกับความศรัทธาท้องถิ่น  จน
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ในจังหวัดชลบุรีมีแหล่งเรียนรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุรี เน้นการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น (ชมรมคนรักในหลวง,2559) ศูนย์เหล่านี้จัดโดยหน่วยงานราชการซึ่งมี
งบประมาณสนับสนุน มีบุคลากรที่เพียงพอ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งแตกต่างจากศูนย์การ
เรียนรู้ซึ่งจัดภายในวัด ไร้งบประมาณสนับสนุน มีการจัดตั้งขึ้นด้วยแรงศรัทธาของผู้มีจิตศรัทธา ขาด
บุคลากรที่มีความสามารถ อีกทั้งระบบบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบ ท าให้ศูนย์กลางการเรียนรู้
ภายในวัดไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
จากเหตุผลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาสภาพการพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี องค์ประกอบ หลักการวิธีการ และน าเสนอแนวทางในการพัฒนา
วัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี เพ่ือประโยชน์แก่วัดในการพัฒนาวัดต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน  
2. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี 
3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัด

ชลบุรี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Method Research) โดยการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร (Documentary  Research)  มีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key  Informants) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  
1) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure 

In-depth Interview) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรีแล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ใน
การสัมภาษณ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

2) แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ 
ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวัดเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยศึกษาหลักการและ
เอกสารแนวคิด ทฤษฏี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัด  ก าหนด
กรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดย
ขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ สร้างเครื่องมือการวิจัย น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัย
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข น าเครื่องมือการ
วิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือการวิจัย จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
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4. ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในการพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุม 
พบว่า 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญถึงประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบในการพัฒนาวัด
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี ใน 6 องค์ประกอบ คือ 1) เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนซึ่งสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคลในชุมชน 2) มีกิจกรรมที่น าไปสู่
กระบวนการคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหา 3) มีการให้บริการที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศ
ให้แก่ประชาชน 4) เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ชุมชน 5) เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีความรื่นรมย์และมีชีวิตชีวา 6) เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
และศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซึ่งสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของ
บุคคลในชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซึ่งสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคลในชุมชนนั้น 
โดยการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของประชาชนเพ่ือให้
สามารถเรียนรู้ไดตลอดชีวิตและตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน 
ประกอบด้วย 1) ห้องสมุดประชาชนให้บริการหนังสือทุกประเภทที่เหมาะสมกับลักษณะของผู้อ่าน  
เช่น  เด็กเล็ก เยาวชน ผู้สนใจ เฉพาะด้านและมีบริการสื่อ วารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีความทันสมัย 
2) ห้องอินเตอรเน็ตชุมชนจัดบริการให้สืบค้นข้อมูลที่เป็นความรู้ที่มีประโยชนต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่บุคคลในชุมชนสนใจโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเน็ต 3) ห้องวิชาการชุมชนจัด
ประชุมสัมมนาฝึกอบรมหัวข้อต่างๆ เช่น  เรื่องภาษาการเลี้ยงลูก ฯลฯ การแนะแนวการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา จัดบริการมุมพัฒนาการศึกษาด้วยตนเอง  เช่น  มุมสายสามัญของการศึกษานอก
โรงเรียน มุม มสธ. มุมมหาวิทยาลัยรามค าแหง จัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาความรู้ในชุมชนตามที่ชุมชน
ต้องการ จัดกิจกรรมให้ความรู้แกคนในชุมชนโดยปราชญ์ชุมชน การจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องอาชีพ จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆ เช่น  เด็กเล็กควรจัดกิจกรรมประเภทศิลปะ 
กิจกรรมเขาจังหวะ เกมส์  เป็นต้น 4) ห้องเรียนรู้กลุ่มอาชีพชุมชนจัดกิจกรรมเผยแพรผลงานกลุ่ม
อาชีพทั้งในด้านการด าเนินงาน การรวมกลุ่มการฝึกและพัฒนาอาชีพซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนเองหรือคนจากชุมชนอ่ืนๆ มาเรียนรู้กลุ่มอาชีพของชุมชนไดอย่างแท้จริง 5) ร้านค้าชุมชนจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การด าเนินเชิงธุรกิจร่วมกัน เพ่ือการพัฒนาก้าวไปเป็นรูปแบบของ
สหกรณ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเน้น
การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตจากชุมชนและด าเนินการตลาดร่วมกับชุมชน จัดให้บริการสินคา
ราคาต้นทุนต่ าเพ่ือเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในชุมชน จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนหรือสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จัดมุมข้อมูลสินคามุมแคตตาล็อกสินค้าและผลิตภัณฑ์ จัดเป็นศูนย์สาธิตของดี
เดน ของชุมชน 6) ลานกิจกรรมชุมชนจัดบริการเครื่องเล่นส าหรับเด็ก จัดกิจกรรมเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และสานสายใยครอบครัว  เช่น  กิจกรรมศิลปะการร้องเพลง การเล่นเกมต่างๆ  จัด
กิจกรรมให้ความรู้แกคนในชุมชนโดยปราชญ์ชุมชน 
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องค์ประกอบท่ี 2 มีกิจกรรมที่น าไปสู่กระบวนการคิดเพื่อการแก้ไขปัญหา มีกิจกรรม
ที่น าไปสู่กระบวนการคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหาโดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
สามารถแกไขปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนโดยการเรียนรู้และร่วมกันแสวงหาค าตอบของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 1) ห้องวิชาการชุมชนจัดกิจกรรมในห้องวิชาการชุมชน เช่น  จัด
ประชุมสัมมนาและฝึกอบรมให้ประชาชนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 2) กิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพระภิกษุสามเณร ประชาชน เด็กและเยาวชน ในปัจจุบัน และแนวทางใน
การด าเนินกิจกรรมนั้นๆ  

องค์ประกอบที่ 3 มีการให้บริการที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศให้แก่
ประชาชน มีการให้บริการที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศให้แก่ประชาชนโดยการจัด
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการรู้สารสนเทศให้แกประชาชนที่มารับบริการประกอบด้วย 1) 
ห้องสมุดประชาชน และห้องอินเตอรเน็ตชุมชนจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการรู้สารสนเทศ
ให้แก่ประชาชนที่มารับบริการโดยจัดให้บริการแนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากแหล่งความรู้
ต่างๆ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเน็ต 2) การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนาแบบครบวงจรมีหนังสือและต ารา
เรียนทางด้านพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้นมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้นสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน
สร้างห้องเรียนอัจฉริยะการผลิตต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
ห้องสมุดทางพระพุทธศาสนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การจัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ 

องค์ประกอบที่ 4 เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของชุมชน ประกอบด้วย 1) ห้องแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดให้มีข้อมูล
เกี่ยวกับศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่างๆ ของท้องถิ่น  เช่น  มีการจัดแสดงเครื่อง
แต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ในการด ารงชีวิตหรือประกอบอาชีพของคนในชุมชน 2)  การด าเนินการ
ด้านการศาสนศึกษา เช่น จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัด จัดสอนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียน
นักศึกษาประชาชนภายในวัดจัดพระภิกษุไปสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาเป็นต้นการด้านการเผย
แผ่ เช่น การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชาวันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น  

องค์ประกอบท่ี 5 เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีความรื่นรมย์และมีชีวิตชีวาเป็นศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนที่มีความรื่นรมย์และมีชีวิตชีวา โดยการจัดกิจกรรมด้านบันเทิงต่างๆ ที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนไดมีส่วนร่วมและขณะเดียวกันต้องไดรับความรู้ด้วยโดยเป็นการเรียนรู้จากกิจกรรมที่
เป็นสาระบันเทิงอย่างหลากหลายประกอบด้วย 1) ห้องสมุดประชาชนจัดสื่อซึ่งสามารถก่อให้เกิด
ลักษณะของการเรียนรู้ที่รื่นรมย์และมีชีวิตชีวา  เช่น  วีดิทัศน์ เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง 
แผ่นเสียง ภาพสไลด ฯลฯ 2) ห้องเรียนรู้กลุ่มอาชีพชุมชนจัดกิจกรรมเผยแพรผลงานกลุ่มอาชีพทั้ง
ในด้านการด าเนินงาน การรวมกลุ่มการฝึกและพัฒนาอาชีพซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชน
หรือคนจากชุมชนอ่ืนๆ มาเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพของชุมชนไดอย่างแท้จริง 3) ลานกิจกรรมชุมชน
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จัดบริการเครื่องเล่นส าหรับเด็กจัดกิจกรรมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสานสายใยครอบครัว  เช่น  
กิจกรรมศิลปะการร้องเพลง การเล่นเกมส์ต่างๆ  

องค์ประกอบที่ 6 เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง เป็น
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง โดยจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ส่งเสริม
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและเป็น
แหล่งรวมสารสนเทศอิเลคทรอนิคส์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับบริการสืบค้นสารสนเทศโดย
ผ่านเครือข่ายอินเตอรเน็ต ประกอบด้วย 1) ห้องอินเตอรเน็ตชุมชนจัดบริการให้สืบค้นข้อมูลที่เป็น
ความรู้ที่มีประโยชนต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่บุคคลในชุมชนสนใจ จัดบริการเป็นศูนย์
ข้อมูลด้านต่างๆ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเน็ต  เช่น  ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ซึ่งค้นหาโดยเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่มีข้อมูลด้านวัฒนธรรม  เช่น  หอจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์ จัดบริการส่งเสริมการศึกษา
ในระบบทางไกล  เช่น  ให้บริการศึกษาด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอรเน็ต โดยผู้มาใช้บริการ
ลงทะเบียนเรียนกับสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอิน
เตอรเน็ต ให้บริการสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเน็ตที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการไดสะดวกรวดเร็วซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งสารสนเทศต่างๆ  

5.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ของชุมชนในจังหวัดชลบุรีพบว่า 
 ในการบริหารจัดการวัดนั้น เจ้าอาวาสถือว่ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาวัด จะเห็นได้ว่า
ในปัจจุบันนั้นงานด้านต่างๆ ของคณะสงฆ์ประกอบด้วย งานด้านการปกครอง งานด้านการศาสน
ศึกษา งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา งานด้านการสาธารณูปการ งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
และงานด้านการสาธารณสงเคราะห์  เป็นต้น  เป็นงานที่เจ้าอาวาสทุกรูปจะต้องปฏิบัติ หรือส่งเสริม
งานทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณชน ผลที่ได้จากการพัฒนาดังกล่าว
ก็จะเกิดประโยชน์ทั้งคณะสงฆ์ และประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง โดยงานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน มี
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อน ามาสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ดังนี้  
 1)  ด้านการปกครองการมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  1.1)  การจัดท าระเบียบปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรภายในวัด เช่น  มี
ระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุสามเณรมีระเบียบปฏิบัติของศิษย์วัดและผู้อาศัยในวัดมีระเบียบ
ปฏิบัติส าหรับบุคคลที่เข้ามาร่วมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด เป็นต้น  
  1.2)  การวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเจ้าอาวาสมีการมอบหมายหน้าที่
บุคลากรภายในวัดตามความรู้ความสามารถมีจัดท าทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรและบุคลากร
ภายในวัดมีการจัดท าประวัติวัดไว้เป็นหลักฐานมีการจัดท าสมุดเยี่ยม  เป็นต้น  
  1.3)  การพัฒนาและสวัสดิการ ได้แก่  มีการประชุมอบรมพระภิกษุสามเณรและ
บุคลากรภายในวัดมีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัดมีการ
ประชุมคณะกรรมการวัดสม่ าเสมอมีการวางแผนการด าเนินงานและโครงการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง 
 2)  ด้านการศาสนศึกษามีแนวทางการด าเนินการดังนี้  
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  2.1) จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัด 
  2.2) จัดสอนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนภายในวัด 
  2.3) จัดพระภิกษุไปสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
  2.4) จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 
  2.5) จัดห้องสมุดทางพระพุทธศาสนาในวัด 
  2.6) การส่งเสริมการศาสนศึกษา 
  2.7) ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม 
  2.8) ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
  2.9) ส่งเสริมให้ศิษย์วัดได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 3) ด้านการเผยแผ่มีแนวทางการด าเนินการดังนี้  
  3.1)  การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น  
  3.2) การท าบุญตักบาตร 
  3.3) การแสดงธรรมเทศนา 
  3.4) การจัดปฏิบัติธรรม 
  3.5) การเวียนเทียน 
  3.6) การจัดนิทรรศการที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  3.7)  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์การจัดนิทรรศการที่
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 
  3.8)  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญตามประเพณี ท้องถิ่นการจัดนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับวันส าคัญทางประเพณี ท้องถิ่น 
  3.9)  การท าหน้าที่อบรมส่งเสริมศีลธรรมของพระภิกษุสามเณร  เช่น ในโรงเรียน
หน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนหรือประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ  
  3.10)  บุคลากรของวัดท าหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนา เช่น เป็นพระธรรมทูตพระ
วิปัสสนาจารย์พระจริยานิเทศ เป็นต้น  
  3.11)  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางพระพุทธศาสนา เช่น วิทยุชุมชนการแจก
หนังสือธรรมะซีดีธรรมะหอกระจายข่าว เป็นต้น  
  3.12)  ภายในวัดมีมุมเรียนรู้พระพุทธศาสนา เช่น มุมหนังสือ ห้องสมุดป้ายพุทธศาสนา
สุภาษิต เป็นต้น  
  3.13)  มีการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนประชาชนทั่วไป  เช่น 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  บวชเนกขัมมจาริณี  ค่ายคุณธรรมฯลฯ 
 4) การสาธารณูปการมีแนวทางการด าเนินการดังนี้  
  4.1)  ภายในบริเวณวัดมีสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นเหมาะสมส่งเสริมสภาพความเป็นรมณียสถาน
โดยด าเนินการในสิ่งต่างๆ ดัง เช่น ป้ายชื่อวัดตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม มีขนาดที่เหมาะสมกับสภาพ
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พ้ืนที ่ มีความสง่างาม  แผนผังติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน  แสดงอาณาเขตและรายละเอียด
สถานที่ต่างๆ ภายในวัดชัดเจน ป้ายเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของวัด แสดงหรือเผยแพร่การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของวัดป้ายประวัติโดยย่อเพ่ือแสดงประวัติวัดเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปป้ายนิเทศข้อมูล
เพ่ือแสดงจ านวนสถิติข้อมูลต่างๆ ของวัดป้ายคติธรรมพุทธภาษิตเพ่ือเผยแพร่คติธรรมหรือพุทธ
ภาษิตเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้หรืออคติธรรมสอนใจแก่บุคคลที่เข้ามาในวัดมุมหนังสือเพ่ือส่งเสริมการ
อ่านเพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ 
  4.2)  การปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในวัด เช่น  บริเวณวัด
สงบร่มรื่นมีการจัดบริเวณวัดสถานที่เป็นระเบียบมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีบริเวณปลูกดอกไม้ไม้
ประดับเพ่ือความร่มรื่นสวยงามมีการจัดพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อน เป็นต้น  
  4.3)  ความสะอาด มั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสะต่างๆ ได้แก่  ความสะอาดของ
อาคารเสนาสนะและภายในบริเวณวัดความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะมีความมั่นคง
ปลอดภัยต่อการพ านักอาศัยใช้ประโยชน์หรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
  4.4)  วัดมีสิ่งปลูกสร้างและอาคารเสนาสนะต่างๆ เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์สภาพสะอาดมั่นคงแข็งแรง 
  4.5)  การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัดโดยวัดด าเนินการให้มีเพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การจัดท าบัญชีการเงินของวัดการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินของวัดการแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัดการแต่งตั้งคณะกรรมการวัด เป็นต้น   
 5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์มีแนวทางการด าเนินการดังนี้  
  5.1)  การจัดตั้งโรงเรียนศูนย์อบรมชมรมต่างๆ ในวัด เช่น  จัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศีลธรรมจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพจัดตั้งชมรมต่างๆ เพ่ือรวมกลุ่ม
ด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  เป็นต้น  
  5.2)  การส่งเสริมหรือสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์ เช่น  ส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การศึกษาให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนในการส่งเสริม
อาชีพต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนการศึกษาต่างๆ ให้แก่เด็กยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส 
 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์มีแนวทางการด าเนินการดังนี้  
  6.1 การให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ด้านต่างๆ แก่ประชาชน  เช่น  การสงเคราะห์ผู้
ยากไร้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ การระงับข้อพิพาท ข้อขัดแย้งของชาวบ้านการด าเนินการ
ด้านการสาธารณสงเคราะห์อื่นๆ เป็นต้น  
  6.2 การมีส่วนร่วม สนับสนุนด้านการสาธารณสงเคราะห์ เช่น  การอ านวยความสะดวก
ในการให้ใช้สถานที่ของวัดจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดตั้งมูลนิธิ กองทุนเพ่ือการกุศลการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมอาชีพของประชาชนการให้ความร่วมมือกับทางราชการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เป็นต้น  
  6.3 การสร้างเครือข่าย แนวร่วม อาสาสมัคร จิตอาสาเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น  
วัดสร้างเครือข่ายการด าเนินงานด้านสาธารณะกับองค์กรต่างๆ วัดส่งเสริม สนับสนุนให้มีจิตอาสา
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เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดจัดให้มีอาสาสมัคร  แนวร่วมในการสอดส่องดูแลและพิทักษ์
พระพุทธศาสนา เป็นต้น  
  6.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ เช่น  วัดเป็นศูนย์กลางการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนส่วนราชการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เป็นต้น  
 3. รูปแบบการพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี
พบว่า 

รูปแบบที่ 1 สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคลในชุมชน ได้แก่ ส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรมีการศึกษาที่สูงส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีความประพฤติที่ดีงามส่งเสริมให้
ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

รูปแบบท่ี 2 กิจกรรมที่น าไปสู่กระบวนการคิดเพื่อการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรและประชาชนพัฒนาตนเองตลอดเวลาพัฒนาตนเองตามหลักศีล สมาธิ และ
ปัญญาจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมจัดอบรมปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอฝึกฝนตนเองเป็นประจ าอบรมจิตให้
สงบ 

รูปแบบท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศให้แก่ประชาชน ได้แก่ พัฒนา
สื่อด้านพระพุทธศาสนาและชุมชนออกเผยแผ่อบรมพระภิกษุสามเณรและประชาชนในการใช้สื่อที่
ถูกต้องน าองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและองค์ความรู้ในชุมชนออกเผยแผ่ในรูปแบบที่
หลากหลาย   

รูปแบบท่ี 4 แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของชุมชน ได้แก่ ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนเข้าใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

รูปแบบท่ี 5 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีความรื่นรมย์และมีชีวิตชีวา ได้แก่ จัดห้องสมุด
ชุมชนภายในวัดรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและชุมชนจัดมุมอ่านหนังสือ   ห้องสมุด
เคลื่อนที่จัดพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนรวบรวมสิ่งที่มีค่าของชุมชนอนุรักษ์  รักษาวิถีชีวิต
ของชุมชน 

รูปแบบท่ี 6 เครือข่ายแห่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง ได้แก่ วัด ชุมชน 
ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในวัดชุมชน วัด ชาวบ้าน 
และหน่วยงานราชการประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
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5. อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้ จะกล่าวถึงการพัฒนาวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
รูปแบบที่ 1 สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคลในชุมชน ได้แก่ ส่งเสริมให้

พระภิกษุสามเณรมีการศึกษาท่ีสูงขึ้น  ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีความประพฤติที่ดีงาม  ส่งเสริม
ให้ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพ  ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
รูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าวัดจ าเป็นต้องพัฒนาศาสนสถานภายในวัดให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เริ่มจากการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝั่งแน่นอยู่ในตัว
บุคคล เช่น ในตัวเจ้าอาวาส หรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีพร  
กาญจนการุณ  (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าเสนอแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเขตบางขุนเทียน” ผลการวิจัยพบว่า แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชนเขตบางขุนเทียนที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักและยอมรับร้อยละ 10 ขึ้นไปมี 22 แหล่งจ าแนกได้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 1 แหล่งและแหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น 21 แหล่ง
นอกจากนั้นมีแหล่งการเรียนรู้ซึ่งได้รับการเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยเป็นแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอีก  2 
แหล่งกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าของแหล่งการเรียนรู้แต่ละแหล่งที่มีต่อตัวเองและต่อชุมชน
แตกต่างกันอย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารณี รักดี (2540) ได้วิจัยเรื่อง “การ
พัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออาชีพในชุมชนชนบทพ่ึงตนเอง” ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
ชุมชนชนบทพ่ึงตนเองมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งมีส่วนส าคัญในการท าให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
อาชีพที่เกิดจากกระบวนการการเรียนรู้ในวิถีชีวิตมีบทบาทมากกว่าการศึกษาตามแนวระบบ  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาน กิมปี (2540) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษา
นอกโรงเรียนเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน”  ผลการวิจัยพบว่า เครือข่ายการเรียนรู้มีพัฒนาการมา
จากการตระหนักถึงปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจของชุมชนโดยมีผู้น าชุมชนท าหน้าที่เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  มีการใช้เครือข่ายสังคมเป็นศูนย์กลางการด าเนินงานภายในชุมชน และมีการ
ขยายเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายในภาครัฐเอกชนชุมชนธุรกิจและหรือองค์กรวิชาการเพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายการพ่ึงตนเอง
ของชุมชนเป็นหลัก 

รูปแบบท่ี 2 กิจกรรมที่น าไปสู่กระบวนการคิดเพื่อการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรและประชาชนพัฒนาตนเองตลอดเวลาพัฒนาตนเองตามหลัก ศีล สมาธิ และ
ปัญญาจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมจัดอบรมปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอฝึกฝนตนเองเป็นประจ า  อบรมจิตให้
สงบรูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าวัดจ าเป็นต้องพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งกาย และใจ การเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านปฏิบัติธรรมจะช่วยให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ความจริง จากการปฏิบัติจริง ซึ่งทุกๆ วัดควรส่งเสริม
ด้านนี้เป็นการเฉพาะ เน้นกิจกรรมที่น าไปสู่กระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหา เช่น การฝึกวิปัสสนา
กรรมฐาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร) (2558) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ”  
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ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ต้อง
สุขก่อนจึงส าเร็จคือ การส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านจิตใจให้บุคคลมีปัญญา คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น ไม่เสพ
บริโภควัตถุเกินสมควร และมีความภาคภูมิใจในพ้ืนฐานความเป็นมาของชุมชนตนเอง  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดสมพงษ์ กวิว โส (หรรษาธาร) (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการบริหารจัดการวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาศีลธรรม และสังคม เป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักวิถีพุทธ ศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านการพัฒนาจิตใจ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติธรรมตามหลักวิถี
พุทธ ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาปัญญา เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้
ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาแบบครบวงจรตามหลักวิถีพุทธ 

รูปแบบท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศให้แก่ประชาชน ได้แก่ พัฒนา
สื่อด้านพระพุทธศาสนาและชุมชนออกเผยแผ่อบรมพระภิกษุสามเณรและประชาชนในการใช้สื่อที่
ถูกต้อง  น าองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและองค์ความรู้ในชุมชนออกเผยแผ่ในรูปแบบที่
หลากหลาย รูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจ าเป็นในยุคปัจจุบัน วัดที่มีการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีจะท าให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
สนธยา  ชมพู (2552) ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีวัด
พระธรรมกายและวัดหนองป่าพง” ผลการวิจัย พบว่าสื่อเทคโนโลยี พบว่า ทั้งสองวัดใช้สื่อ
เหมือนกัน โดยใช้หนังสือ และสื่อในการเชื่อมโยงไปยังประชาชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระปลัดสมพงษ์ กวิว โส (หรรษาธาร) (2558) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการวัดเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านการพัฒนาปัญญา (ปัญญาภาวนา) เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาแบบครบวงจรตามหลักวิถีพุทธ กิจกรรม โครงการ  ได้แก่   
โครงการจัดตั้งห้องสมุดทางพระพุทธศาสนา โครงการจัดตั้งห้องนิทรรศการ เป็นต้น และการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รูปแบบที่ 4 แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของชุมชน  ได้แก่ ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนเข้าใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นประจ าสม่ าเสมอ  รูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าการเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ชนรุ่นเก่าสืบสานกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นสิ่ง
หลอมรวมความรักสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสมุทรวชิรโสภณ 
(โสภณ ธมฺมโสภโณ)  (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะ
สงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม”  ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม เพ่ือด าเนินงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาส่งเสริม
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ศิลปวัฒนธรรมทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านสภาพแวดล้อม 2) ด้านพุทธศาสนพิธี พิธีกรรม 3) ด้านสื่อ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4) ด้านแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 5) ด้านกิจกรรมเชิงวิชาการใน
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ 6) ด้านเครือข่ายภาคีทางศิลปวัฒนธรรม หลักพระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องจากชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนามาช้านาน และหลัก
พุทธธรรมในพระพุทธศาสนา ได้หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทย กลายเป็นรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย
ในทุกด้าน ทั้งด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม ถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตน เพ่ือให้คนประพฤติดี ประพฤติชอบ สร้างความเจริญดีงาม และความมั่นคงทาง
จิตใจ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคมซึ่งหากคนในสังคมเกิดความเสื่อมใสศรัทธาตามหลักพุทธ
ธรรมพระพุทธศาสนา ก็จะท าให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

รูปแบบท่ี 5 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีความรื่นรมย์และมีชีวิตชีวา ได้แก่ จัดห้องสมุด
ชุมชนภายในวัดรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและชุมชนจัดมุมอ่านหนังสือ   ห้องสมุด
เคลื่อนที่จัดพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนรวบรวมสิ่งที่มีค่าของชุมชนอนุรักษ์  รักษาวิถีชีวิต
ของชุมชน  รูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนมีความจ าเป็น เป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแห้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูไพศาลวัฒนคุณ  (สมพร 
 ิตปุญฺโ ) (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดใน

จังหวัดปทุมธานี”  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลผลการจัดการงานสาธารณะ
สงเคราะห์ของวัดแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลต้องสร้างความพร้อมตั้งแต่ความเป็น
ผู้น าของเจ้าอาวาสที่ต้องรับรู้ระบบ  ด้านกิจการงานการสาธารณะประโยชน์วัดต้องตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ในทุกกิจการงานสาธารณะประโยชน์ ด้านการ
จัดการสาธารณสมบัติ ที่เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้น าการสร้างสาธารณะสมบัติ การให้วัดเป็นสถานที่
สาธารณะสมบัติ ที่ต้องมีการสื่อสาร งานการสาธารณะสงเคราะห์การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน
และสรรพสัตว์ วัดต้องร่วมมือกับชุมชนทั้งการสงเคราะห์ประชาชน พัฒนาชุมชน และสร้างสรรค์
คุณภาพสังคม 

รูปแบบท่ี 6 เครือข่ายแห่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง ได้แก่ วัด ชุมชน 
ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในวัดชุมชน วัด ชาวบ้าน 
และหน่วยงานราชการประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนรูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่า
เครือข่ายจะช่วยให้การพัฒนามีความมั่นคงและต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัด
วรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร) (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์”  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ประกอบด้วยรูปแบบ GT Model ที่เกื้อกูลกันประกอบด้วยกลุ่ม
กัลยาณมิตรคิดถูก คือ การสร้างภาคีเครือข่าย ในการท างานให้เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อกัน
ระหว่างวัดกับชุมชน และระหว่างวัดกับองค์การต่างๆ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูไพศาล
วัฒนคุณ  (สมพร  ิตปุญฺโ ) (2558) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของวัดในจังหวัดปทุมธานี”  ผลการวิจัยพบว่า วัดต้องร่วมมือกับชุมชนทั้งการสงเคราะห์ประชาชน 
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พัฒนาชุมชน และสร้างสรรค์คุณภาพสังคมมีระบบการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน วัดต้องแสดง
บทบาทการสงเคราะห์ด้านการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว ส่งเสริมชุมชน และสร้างสรรค์สังคม อัน
จะน ามาซึ่งผลลัพธ์ของการจัดการงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัดที่ท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ชุมชนมีความเข้มแข็งและสภาพสังคมท่ีมั่นคง 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัดในจังหวัดชลบุรีองค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาวัดเพ่ือ

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  เจ้าคณะพระสังฆาธิการต้องจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ืออบรมสั่งสอนด้านข้อ

วัตรปฏิบัติธรรมตามหลักพระธรรมวินัยการออกกฎ  ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ แก่พุทธศาสนิกชน 
เช่น การห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุราภายในวัดการบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น บัญชีรายรับ-
รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดีการระงับอธิกรณ์  การวินิจฉัยปัญหาเพ่ือยุติเหตุความขัดแย้ง  หรือลง
นิคหกรรม 

2) เจ้าคณะพระสังฆาธิการต้องจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและหรือแผนก
บาลีข้ึนภายในวัดการควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนนักธรรมบาลีแก่พระภิกษุ
สามเณรอย่างทั่วถึงการสรรหาและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ
สามเณรที่สอบธรรมสอบบาลีสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียน
การสอนธรรมศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนโดยทั่วไป 

3) เจ้าคณะพระสังฆาธิการต้องจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญส่งเสริมพระ
สอนศีลธรรม ในสถานศึกษาต่างๆ สนับสนุนโรงเรียนวิถีจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดการ
จัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์การประสานจัดการงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 
ห้องเรียน หรือห้องจริยธรรมการตั้งทุน เพ่ิมทุน และมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา 

4) เจ้าคณะพระสังฆาธิการต้องจัดให้มีการเทศนาสั่งสอนแก่ประชาชนการจัดหา
พระไตรปิฎก หนังสือทางพระพุทธศาสนา ไว้เพียงพอต่อประชาชนจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้น
ภายในวัดและมีอาจารย์สอนการปฏิบัติธรรมฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้และวิธีการเผย
แผ่ธรรมะการจัดตั้งห้องสมุดภายในวัดเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนการจัดให้มีการบรรยายธรรมทางวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

5) เจ้าคณะพระสังฆาธิการต้องควบคุมดูแลการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดและที่ธรณี
สงฆ์ควบคุมดูแลและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดการจัดท าแผนพัฒนาวัดให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาการจัดตั้งคณะกรรมการวัดเพ่ือจัดการด้านสาธารณูปการการจัดการระบบสาธารณูโภค
ภายในวัด เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า  ให้เรียบร้อย 

6) เจ้าคณะพระสังฆาธิการต้องจัดท าถนนภายในวัดให้สะอาดแก่การสัญจรไปมาการให้
การสนับสนุนเงินทุนหรือด าเนินการสร้างถนน ประปาหมู่บ้าน ชุมชนการบรรเทาช่วยเหลือ
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ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย เป็นต้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของ
ชุมชนที่เป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์การจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น
การจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลและจัดอบรมประชาชน 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีการศึกษาที่สูงส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีความ

ประพฤติท่ีดีงามส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน 

2) ควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนพัฒนาตนเองตลอดเวลาพัฒนาตนเอง
ตามหลักศีล สมาธิ และปัญญาจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมจัดอบรมปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอฝึกฝนตนเอง
เป็นประจ าอบรมจิตให้สงบ 

3) ควรพัฒนาสื่อด้านพระพุทธศาสนาและชุมชนออกเผยแผ่อบรมพระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนในการใช้สื่อที่ถูกต้องน าองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและองค์ความรู้ในชุมชนออกเผย
แผ่ในรูปแบบที่หลากหลาย   

4) ควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนเข้าใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

5) ควรจัดห้องสมุดชุมชนภายในวัดรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและชุมชน
จัดมุมอ่านหนังสือ   ห้องสมุดเคลื่อนที่จัดพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนรวบรวมสิ่งที่มีค่าของ
ชุมชนอนุรักษ์ รักษาวิถีชีวิตของชุมชน 

6) วัด ชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการควรประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้
ภายในวัดชุมชน วัด ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

3. ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัดในจังหวัดชลบุรีองค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาวัดเพ่ือ

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อ
ยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

1. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
เฉพาะเจาะจงพ้ืนที่การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
จังหวัดชลบุรี เน้นเฉพาะหลักธรรมหรือคุณธรรมที่เหมาะกับ 

3. ควรศึกษาเรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
ชุมชน จังหวัดชลบุรี หลังจากน างานวิจัยฉบับนี้ไปใช้ทดลองจริง 

4. ควรศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ของชุมชน จังหวัดชลบุรี 

 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560522

บรรณานุกรม 
กนก แสนประเสริฐ. (2549). ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. (2551).คู่มือศูนย์เรียนรู้ชุมชน ฉบับประชาชน . 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สุภัชนิญค์  
จุรีพร กาญจนการุณ. (2546). “การน าเสนอแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์แหล่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเขตบางขุนเทียน”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
สาขาวิชาพัฒนาศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ดารณี รักดี. (2540).“การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออาชีพในชุมชนชนบทพ่ึงตนเอง”. 
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพัฒนาศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปาน กิมปี. (2540). “การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือการพ่ึงตนเองของ
ชุมชน”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพัฒนาศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

พระครูไพศาลวัฒนคุณ  สมพร   ิตปุญฺโ . (ตุลาคม – ธันวาคม 2559). “ประสิทธิผลการจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของวัดในจังหวัดปทุมธานี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. 5 (3).  

พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร ยอดเพ็ชร. (ตุลาคม – ธันวาคม 2559). “การพัฒนาการบริหารจัดการ
วัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  
5 (3). 

พระมหาสนธยา ชมพู. (2552). “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีวัด
พระธรรมกายและวัดหนองป่าพง”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์.  

พระสมุทรวชิรโสภณ โสภณ ธมฺมโสภโณ. (ตุลาคม – ธันวาคม 2559). “การพัฒนาการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.5(3). 

อดุลย์ วังศรี. (2546). “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ของชุมชนที่ท าให้ชุมชน
เข้มแข็ง :การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาอภิมาณ”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. สาขาวิชาพัฒนาศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  



523วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพของพระธรรมทูตไทย 
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป 

A  Pattern Of  The  Competency  Of  Thai  Buddhist  Missionary   Monks 
In  The  Propagation  Of  Buddhism  

 In  Europe. 
 

พระมหาชัยวิชิต  ชยาภินนโฺท (โสภาราช) พระครูพิพิธสุตาทร สยาม ราชวัตร 
 

บทคัดย่อ 
 บทบาทการเผยแผ่ของพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเป็นการด าเนินการเผยแผ่หลักค า
สอนในพระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไป ท าให้มีผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อมน าเอา
หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติเหล่านั้น  การพัฒนา
สมรรถภาพของพระธรรมทูตไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป ให้มีการพัฒนาถึงขีด
สูงสุดก็เป็นแนวทางการปฏิบัติศาสนากิจจะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ท าให้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าใกล้พุทธศาสนิกชนมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ในการน าไป
ปฏิบัติให้ชีวิตเจริญงอกงามเพราะพระพุทธศาสนา บังเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก หัวใจ
ส าคัญของการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนาก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลกโดยให้เกิดประโยชน์
สุขตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ 3 ประการคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ (ประโยชน์ในชาตินี้) 
สัมปรายิกัตถะประโยชน์ (ประโยชน์ในชาติหน้า)และปรมัตถ์ประโยชน์ (ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระ
นิพพาน)  
 
ค าส าคัญ: รูปแบบ,การเสริมสร้าง,สมรรถภาพ 
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ABSTRACT 
 The role of the missionary propaganda Thailand European action doctrine 
in Buddhism spread out, making a reverence to the Triple Gem. Adopted the 
doctrine in Buddhism to act in order to achieve those practices. Development of 
the fitness of the missionary in Thailand Buddhism in Europe. The development 
reached its peak, it was the religious practices to achieve the aims of Buddhism. 
Make the principles of Buddha, Buddhist approach even more and was instrumental 
in implementing the exuberant life because Buddhism. Created to benefit the 
people of the world, At the heart of the propagation of the teachings of Buddhism 
is to benefit the people of the world the benefits enjoyed by the Buddha for three 
reasons: DihadhamMikatthaprayochn. (The benefits in this lifetime), 
Samprayikạtthaprayochn. (Useful in the next life) and Paramatthaprayochn. 
(Especially useful is the Nirvana.). 
 

Keywords: Format, Strengthening, Capacity 
 
1. บทน า 
 ในยุคเริ่มแรกแห่งการประดิษฐานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อาศัยบทบาทของ
พระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นหลักส าคัญ โดยใช้วิธีการต่างๆ จาริกสั่งสอนเพ่ือน าประชาชนให้
เข้าถึงพระศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงอาศัยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่ในหมู่สัตว์ เสด็จจาริกไปเพ่ือ
เผยแผ่พระธรรมค าสั่งสอนที่ตรัสรู้แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต, 2540 : 
143) ในเบื้องต้นพระพุทธองค์ได้เสด็จไปแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ปุาอิสิปตน
มฤคทายวัน ท าให้ปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมตามที่พระองค์ทรงสั่งสอน ต่อจากนั้น ทรงแสดง
ธรรมแก่ ยสกุลบุตรและสหายแล้ว รวบรวมพระสาวกได้ 60 รูป ก็ทรงเร่ิมประกาศพระพุทธศาสนา
โดยทรงใช้เวลาตลอดหน้าฝนแรก แล้ว ทรงอบรมคุณธรรม แก่ท่านเหล่านั้นอย่างเพียงพอที่จะแยก
ย้ายกันออกไปประกาศพระศาสนา พอหมดหน้าฝน ดินฟูาอากาศแห้ง ได้ทรงเรียกพระสาวก
เหล่าน้ันมาประชุม แล้วรับสั่งให้แยกย้ายไปประกาศพระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ การประชุม
ครั้งนั้น กล่าวได้ว่าเป็นการประชุมปฐมนิเทศส าหรับพระธรรมทูตรุ่นแรกในพระพุทธศาสนา  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันเป็นหน้าที่พระสงฆ์ท่ีจะช่วยกันสืบสานต่อซึ่งในอดีต
ที่ผ่านมาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช้การเทศน์ (พระราชวรมุนี, 2527 : 23) การบรรยายตามหลัก
พุทธธรรมไม่มีส่ือและใช้อุปกรณ์มาก หากจ าเป็นที่จะต้องใช้สื่อก็เพียงแต่ใช้สื่อบุคคลและสื่อที่มีอยู่
ตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นหลัก แต่สังคมปัจจุบันเจริญทางวัตถุมากขึ้นและสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร
ไปได้ทั้งในและต่างประเทศอย่างรวดเร็วเรียกว่ายุคข้อมูลข่าวสารไร้พรหมแดนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญทั้งมีความละเอียดอ่อนซึ่งพระสงฆ์ผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้า



525วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๓ 

ควรพิจารณาเอาใจใส่เป็นพิเศษพระสงฆ์ (พระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตฺโต, 2555 : 78-81) ผู้ท า
หน้าที่ในการสอนศีลธรรมขาดหลักวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมตามหลักของการสื่อสารยุคใหม่
ขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์ในด้านการสื่อสารกับประชาชนไม่มีเทคนิคที่ทันสมัยในการพูด 
ยังยึดถือหลักประเพณีดั้งเดิมอยู่ไม่มีการประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับสังคมปัจจุบันจึงเป็นเหตุให้ คน
รุ่นใหม่ไม่รับความสนใจฟังธรรมเข้าวัด 
 สถานการณ์การเผยแผ่ของพระธรรมทูตในทวีปยุโรปในปัจจุบัน ทวีปยุโรปนับว่าเป็นทวีป
ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นถ้าเปรียบเทียบกับทวีปอื่นๆ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2546 : 267) ประชากรที่อาศัยในทวีปยุโรป มีความหลากหลายทางเชื้อชาติค่อนข้างมาก 
เช่น ชาวยุโรป ชาวอเมริกัน ชาวเอเชีย เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปนั้น ส่วน
ใหญ่เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจมาก จึงท าให้เป็นที่ๆ เหมาะแก่การ
ด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และสวัสดิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้มีความหลากหลาย
ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้วยศาสนาพุทธนับว่าเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเหมาะกับจริต
ของชาวตะวันตกอยู่แล้ว ดังนั้นจึงท าให้ชาวยุโรปมีความสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนามากขึ้น ประกอบกับทวีปยุโรปมีชาวไทยอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีจ านวน
วัดไทยเพ่ิมข้ึนมากเช่นเดียวกัน 
 บทความฉบับนี้ผู้เขียนต้องการน าเสนอ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป จึงเลือก
เอาทวีปยุโรปตะวันตกเป็นพ้ืนที่ศึกษานั้น เนื่องจากทวีปยุโรปตะวันตก ประกอบด้วยคนหลายเชื้อ
ชาติหลายวัฒนธรรม และมีความเจริญทางวัตถุสูงสุด มีวัดไทยอยู่จ านวน 78 วัดในหลายประเทศใน
ทวีปยุโรปตะวันตก มีพระธรรมทูตไทยปฏิบัติหน้าที่อยู่ประมาณ 160 รูป สมรรถภาพด้านต่างๆ ของ
พระธรรมทูตในทวีปยุโรปแต่ละรูป แต่ละส านัก มีความแตกต่างกัน ท าให้รูปแบบการเผยแผ่
แตกต่างกันไป บางส านักประสบความส าเร็จอย่างมาก มีชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาปฏิบัติ บางส านักก็
ประสบผลส าเร็จน้อยในการเผยแผ่ จึงเป็นประเด็นที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ของพระธรรมทูต และเพ่ือเสนอรูปแบบสมรรถภาพที่เป็นรูปธรรมต่อไป การส ารวจข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ศึกษา จะท าให้ได้ภาพรวมของปัญหาอุปสรรคต่างๆในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาได้ชัดเจน เพ่ือให้พระธรรมทูตมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
2. ความหมายของพระธรรมทูตในพระพุทธศาสนา 
 การเผยแผ่คือการท าให้พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไปให้แพร่หลายได้แก่การ
ด าเนินการเพ่ือให้หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไปท าให้มีผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาใน 
พระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติ
เหล่านั้น เพราะพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก หัวใจส าคัญของการเผยแผ่ 
ค าสอนของพระพุทธศาสนาก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลกโดยให้เกิดประโยชน์สุขตามที่พระพุทธองค์
ทรงประสงค ์3 ประการคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ (ประโยชน์ในชาตินี้) สัมปรายิกัตถะประโยชน์ 
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๔ 

(ประโยชน์ในชาติหน้า)และปรมัตถ์ประโยชน์ (ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน) พระภิกษุผู้เป็นเจ้า
อาวาสและเจ้าคณะทุกชั้นมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามบทบัญญัติ
มาตรตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะ
สงฆ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ดังนี้ ตามบทบัญญัตินี้ได้จ าแนกการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นหน้าที่
ของเจ้าอาวาสหรือผู้ รักษาการแทนเจ้าอาวาสจะต้องปฏิบัติรับผิดชอบด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจะต้องจัดท าอันเป็นภารกิจประจ าตลอดเวลาที่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสหรือ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นไปแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1) เป็นธุระในการจัดการศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต 
 2) เป็นธุระในการอบรมและสั่งสอนธรรมะแก่คฤหัสถ์ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ทั้ งวัดและพระสงฆ์ ได้ท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามากเป็นพิเศษ ดังนั้น จะเห็นได้จากมีหน่วยพระธรรมทูตธรรมจาริกธรรมพัฒนาและ
หน่วยอบรมทางจิตมีทั้งหน่วยอบรม อ.ป.ต. (หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล) ทั้งนี้การเผยแผ่จะ
ได้ผลก็ต่อเมื่อ 
 1) พระสงฆ์จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพระธรรมวินัยและปฏิบัติตาม
อย่างจริงจังสอนอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้น 
 2) ไม่สอนให้คลาดเคลื่อนจากความจริงเพื่อประโยชน์ของตน 
 3) ไม่ยึดติดในแง่ใดแง่หนึ่งของหลักธรรม 
 4) ไม่เห็นแก่ความง่ายตีความพระธรรมวินัยตามความชอบใจหรือความต้องการของ
ประชาชน 
 5) ไม่สนองความต้องการของผู้มีอ านาจ 
 6) ประสานความเข้าใจความเชื่อหรือลัทธิศาสนาอ่ืนๆ 
 พุทธศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที่เผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของชาวโลก ความวัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติไทยผู้ที่ท าหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้รู้ศาสนาและปฏิบัติตามค าสอนของศาสนาได้โดยสมบูรณ์เป็นนิจ 
การเผยแพร่พระพุทธศาสนามีอยู่ 2 ค าที่ใช้อยู่คือค าว่า “เผยแพร่”และ“เผยแผ่” ค าว่า “เผยแพร่” 
เป็นลักษณะของมิชชันนารีคือมุ่งมั่นจะให้ผู้อ่ืนยอมรับในศาสนาของตนซึ่งเป็นลักษณะของการจูงใจ
ให้อีกฝุายหนึ่งหันมานับถือคาสอนนั้นๆค าว่า “เผยแผ่” หมายถึง การประกาศให้ทราบ หากทราบ
แล้วสนใจก็ไม่เป็นที่รังเกียจการเผยแผ่เป็นศัพท์ที่มีลักษณะอะลุ่มอล่วยและแสดงถึงมีความใจกว้าง
และไม่ผูกมัดผู้อื่นด้วยด้วยความคิดของตนเอง 
 วัตถุประสงค์ของการเผยแผ่เพ่ือแจ้งเรื่องราวต่างๆที่ตนต้องการให้คนอ่ืนทราบและเห็น
คล้อยตามให้ผู้อ่ืนได้รับประโยชน์จากการเผยแผ่สื่อให้เกิดความเข้าใจและรวมเป็นพวกเดียวกัน 
แสดงบทบาทที่ตนมีอยู่สนองความต้องการของสังคมซึ่งจากการศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
สามารถทราบการสอนของพระพุทธเจ้า 3 ประการคือ 
 1) ทรงสอนเพ่ือให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น 
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๕ 

 2) ทรงสอนเพ่ือให้ผู้ฟังไตร่ตรองตามเห็นได้จริง 
 3) ทรงสอนเพ่ือให้ผู้ ฟังได้รับผลตามสมควรแก่ก าลังแห่งการปฏิบัติของตนซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) เพ่ือให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นจุดมุ่งหมายข้อนี้หมายความว่าทรง
สอนให้รู้แจ้งเห็นจริงเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับสาวกนั้นๆสิ่งใดที่ทรงรู้แล้วแต่เห็นว่าไม่จ าเป็นส าหรับ
ผู้ฟังหรือผู้รับการสอนก็จะไม่สอนสิ่งนั้นทรงสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงเฉพาะเท่าที่รู้และจ าเป็นเท่านั้นเช่น
พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ สีสปาวันเขตโกสัมพี ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยิบใบประดู่
ลาย 2-3 ใบขึ้นมาแล้วรับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 19 ข้อ 1101 
: 613) “ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความนั้นว่าอย่างไรใบประดู่ลาย 2 - 3 ใบที่เราหยิบ
ขึ้นมากับใบไม้ที่อยู่บนต้นอย่างไหนมากกว่ากัน” ล าดับนั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ใบไม้ที่อยู่บน
ต้นนั้นแหละมากกว่าใบประดู่ 2-3 ใบที่พระองค์ทรงหยิบขึ้นมาเพียงเล็กน้อยพระพุทธเจ้าข้า”ภิกษุ
ทั้งหลาย  สิ่งที่เรารู้แล้วแต่มิได้บอกเธอทั้งหลายก็มีมากเหมือนกันเพราะเหตุไรเราจึงได้บอกเพราะ
สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพ่ือความ
คลายก าหนดไม่เป็นไปเพ่ือดับไม่เป็นไปเพ่ือสงบระงับไม่เป็นไปเพ่ือรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพ่ือตรัสรู้ไม่เป็นไป
เพ่ือนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงมิได้บอกสิ่งอะไรเล่าที่เราบอกแล้วคือเราบอกไว้ว่านี้ทุกข์นี้ทุกข
สมุทัยนี้ ทุกนิโรธนี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เพราะเหตุไรเราจึงบอกเพราะสิ่งนี้มีประโยชน์เป็น
จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ตรัสรู้เพ่ือนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงบอกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอ
ทั้งหลายพึงท าความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงนี้ทุกข์ฯลฯ นี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
  2) เพ่ือให้ผู้ฟังไตร่ตรองตามเห็นได้จริง พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม อย่างมีเหตุผลที่
ผู้ฟังพอไตร่ตรองตามให้เห็นด้วยตนเอง เช่นพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย แม้ว่า
ภิกษุจะพึงจับชายสังฆาฏิของเรา ติดตามรอยเท้าเราติดตามไปข้างหลัง แต่ภิกษุนั้น มีความละโมบ
ก าหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มีจิตพยาบาท คิดประทุษร้าย หลงลืมสติ ไม่รู้ตัว มีจิตไม่ตั้งมั่น
กระสับกระส่าย ไม่ส ารวมอินทรีย์ แท้จริงแล้ว ภิกษุนั้น ก็ยังชื่อว่าอยู่ห่างไกลเรา เราก็ห่างไกลภิกษุ
นั้นนั่นเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้น ยังไม่เห็นธรรม เมื่อไม่เห็นธรรม เชื่อว่าไม่เห็นเ รา 
(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 25 ข้อ 92 : 465) ภิกษุทั้งหลายแม้ถ้าภิกษุอยู่ไกลเรา 100 โยชน์ แต่
ภิกษุนั้น ไม่มีความละโมบ ไม่ก าหนัด ยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มีจิตไม่พยาบาท ไม่คิดประทุษร้าย 
มีสติมั่น มีความรู้สึกตัว มีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ ส ารวมอินทรีย์ แท้จริงแล้วภิกษุนั้น ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้เรา เรา
ก็อยู่ใกล้ภิกษุนั้น นั่นเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้น เห็นธรรมแม้เห็นธรรมชื่อว่าเห็นเรา  
  3) เพ่ือให้ผู้ฟัง ได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะมีคุณ
เป็นมหัศจรรย์ สามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับผลตามสมควร  แก่ก าลังแห่งการปฏิบัติของตน เช่น 
ใน มหาปรินิพพานสูตร เมื่อพระองค์ใกล้จะปรินิพพาน ทอดพระเนตรเห็นมหาชนน าเครื่องสักการะ 
เป็นอันมากมาบูชาพระองค์ จึงตรัสกับพระอานนท์ว่า การท าการบูชาอย่างนั้น ไม่ชื่อว่าบูชาพระองค์
ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง แต่ผู้ใดจะเป็นภิกษุ หรือภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ก็ตามปฏิบัติธรรมสมควร
ปฏิบัติชอบ ผู้นั้นแหละชื่อว่าบูชาด้วยการบูชาอย่างยิ่ง เมื่อพระตถาคตเจ้าทรงปลงพระชนมายุ
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๖ 

สังขาร ว่าอีก 3 เดือนข้างหน้าจักปรินิพพานดังนี้ภิกษุหลายพันรูปเที่ยวแวดล้อมพระองค์อยู่ปรึกษา
กันว่า (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 10 ข้อ 178 : 126) “พวกเราจะท าอย่างไรหนอ” ภิกษุรูปหนึ่ง
ชื่อธรรมมารามไม่ยอมร่วมกลุ่มกับภิกษุท้ังหลายถามถึงความรู้สึกเกี่ยวกับปรินิพพานของพระศาสดา
ท่านมิได้ให้ค าตอบว่าประการใดแต่คิดว่า “อีก 3 เดือนข้างหน้าพระศาสดาจะปรินิพพานแล้วเรา
เป็นผู้ที่ยังราคะอยู่เราจะพยายามเพ่ือบรรลุอรหัตผลในช่วงเวลาที่พระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่
นั่นเองเพ่ือเป็นการบูชาพระองค์  
 จะเห็นได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ นั้นได้มีมา
ตั้งแต่พุทธกาลแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้มีพระธรรมทูตผู้สืบทอดเจตนารมในการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ได้ด าเนินการในชื่อโครงการต่างๆ เพ่ือให้พระพุทธศาสนาเป็นที่
รู้จักของชาวต่างชาติและบุคคลเหล่านั้นสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ เกิดความสุข ความเจริญกับตัวผู้น ามาประยุกต์ใช้และคนรอบข้างอย่างแน่นอน 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับพระธรรมทูต 
 ความเป็นมาของพระธรรมทูต ในงานวิจัยนี้ จะศึกษาถึงคุณสมบัติของพระธรรมทูตที่พึง
ประสงค์ โดยจะกล่าวถึงความเป็นมาของพระธรรมทูต คุณสมบัติของพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาล 
ความเป็นมาของงานพระธรรมทูตในสมัยปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 พระธรรมทูต แปลว่า ทูตธรรมะ หมายถึง ผู้น าธรรมะไปเผยแผ่ เทียบได้กับทางฝุาย
บ้านเมือง ก็มีราชทูต มีรัฐทูต แต่ว่าทูตในทางธรรมะมีความหมายต่างจากทูตอ่ืน ทูตในทาง
บ้านเมืองนั้นไปเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นเรื่องของโลกมนุษย์ที่มีการแบ่งกันเป็นหมู่ชน 
เป็นชนชาติต่างๆ (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2543 : 36) แต่ละชนชาติ ก็ย่อมพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของตนเองราชทูต รัฐทูต ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของแผ่นดิน ของชาติของประเทศนั้นๆ 
มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศของตนเอง ไปเจรจากับประเทศที่ตัวไปท าหน้าที่นั้น ต่างจาก
พระธรรมทูตท่ีว่า พระธรรมทูตนั้นเป็นทูตธรรมะ น าธรรมะไปเผยแผ่แก่ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน 
 พระธรรมทูต หมายถึง พระสาวกที่ท าหน้าที่เผยแพร่ธรรมะหรือแจกธรรมทานอย่าง
จริงจัง 
 พระธรรมทูต หมายถึง พระสาวกของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อก่อนพุทธศก 45 ปี 
หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และท าหน้าที่เป็นทูตของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระธรรมราชา โดย
พระองค์ทรงแต่งตั้งพระธรรมทูตเป็นครั้งแรกด้วยพระองค์เอง เพ่ือให้พระธรรมทูตไปประกาศและ
เผยแผ่พระศาสนาเช่นเดียวกับพระองค์ ให้ชาวโลกได้รู้จักและให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่
ชาวโลกอย่างแท้จริง 
 ตามประวัติศาสตร์ศาสนา กล่าวว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญานแล้ว ทรงพิจารณาธรรมที่ตรัสรู้หาผู้ที่จะรู้ตามได้ยาก ท าให้พระองค์ทรงท้อพระทัย แต่เมื่อ
พิจารณาเห็นความจ าเป็นที่จะต้องแสดงธรรมแก่มหาชน โดยเปรียบเทียบบุคคลกับบัว 4 เหล่า คือ 
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๗ 

อุคฆฏิตัญญู (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2543 : 81) ผู้สามารถรู้ได้อย่างฉับพลัน เพียงแต่
ยกหัวข้อขึ้นแสดงก็อาจ รู้ได้ทันที วิปจิตัญญู ผู้สามารถรู้ได้เมื่ออธิบายความอย่างละเอียดแล้ว
ซักถามทบทวน เนยยะ ผู้สามารถเข้าใจได้ เมื่ออธิบายความอย่างละเอียดแล้วซักถามทบทวน ปทปร
มะ ผู้ไม่สามารถเข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งและมีความเห็นผิดอย่างรุนแรงจากพระด ารินี้ เอง ท าให้พระองค์
น า หลักธรรมที่ทรงตรัสรู้มาแสดง ทรงได้พระสาวกชุดแรก จ านวน 60 รูป เมื่อพระสาวกชุดแรก
บรรลุธรรมทั้งหมด พระองค์จึงทรงอนุญาตให้ออกไปประกาศพระศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นพระธรรมทูต
ชุดแรกของพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อพุทธศตวรรษที่  3 พระพุทธศาสนาได้
เจริญรุ่งเรืองด้วยความอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 4 ข้อ 60 : 
52) มีการจัดสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3 ตลอดทั้งให้การอุปสมบทพระราชโอรสพระราชธิดา 
เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา ทรงมีพระราชด าริที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆ ด้วย
การจัดส่งพระสมณทูต 9 สาย พร้อมกับอัญเชิญกิ่งต้นศรีมหาโพธิ์เป็นเครื่องบรรณาการพุทธบูชา ท า
ให้สมณทูตมีความสะดวกสบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีต้นศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์ของ
พระพุทธศาสนานอกจากนั้น พระองค์ยังโปรดให้ท าการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาขึ้นใหม่ พร้อมทั้งเสาศิลาและการจารึกหลักฐานทางพระพุทธศาสนาไว้ในสังเวช-นีย
สถาน 4 ต าบล และที่อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาให้มั่นคง จากหลักศิลาจารึกของพระ
เจ้าอโศกมหาราชนี้เอง ท าให้พระธรรมทูตได้น ามาเป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบัน 
 สรุปได้ว่า พระธรรมทูตในงานวิจัยนี้ หมายถึง พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็นผู้น าในการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสามัคคีให้แก่
ชุมชนด้วยการน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแกนกลางในการพัฒนา 
 
4. พระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 หลักในการเผยแผ่ธรรม ท่านทั่งหลายในขณะนี้ มีหน้าที่เป็นพระธรรมทูตก็คือเป็นผู้แทน
ของพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นผู้แทนของพระพุทธเจ้า ในฐานะพระธรรมทูตมีหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรม 
พระธรรมทูตมีหน้าที่เดียว หน้าที่หลักก็คือการเผยแผ่ธรรม การเผยแผ่ธรรมท าอย่างไร มีหลายวิธี 
วิธีแรกที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติก็คือ การเทศน์และถือว่าเป็นวิธีหลักที่พระพุทธเจ้าทรงถือปฏิบัติ
ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด 45 ปี พระพุทธเจ้าเทศน์ไม่หยุดเลย ส่วนวิธีอ่ืน เช่น สนทนา ปาฐกถา 
บรรยาย มีผู้รวบรวมท าวิจัยเอาไว้ว่า วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าหรือวิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า
นั้นมีอยู่ 7 ประการด้วยกันเท่าท่ีท่านค้นคว้าไว้นานแล้ว คือ  
 1) อุปนิสินนกถา 
 2) ธรรมีกถา 
 3) โอวาทกถา 
 4) อนุสาสนีกถา 
 5) ธรรมฉากัจฉากถา 
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๘ 

 6) ปุจฉาวิสัชชนากถา 
 7) ธรรมเทศนากถา 
 วิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าก็คือการเทศน์ การเทศน์คืออะไร การเทศน์ก็คือ การแสดง
ธรรม การชี้แจง การบอกล่าว นี้เรียกกันว่าเทศน์ (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราช
บัณฑิต), 2543 : 81) สมัยปัจจุบันนี้ เราก็น าวิธีการเทศน์นั้นมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัย 
การเทศน์นั้นก็ยังคงอยู่ แต่เสริมทางพิธีการเข้าไปและเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ นั้นคือการเทศน์
แบบเดิม ปรับเปลี่ยนมาเป็นปาฐกถา เรียกว่า "ปาฐกถาธรรม" พูดธรรมะ เปลี่ยนเป็นบรรยายธรรม 
ก็คือพูดธรรมะ เปลี่ยนเป็นอภิปรายธรรม ก็คือการบรรยายธรรมเหมือนกัน แต่บรรยายหลายคน 
ปรับเปลี่ยนเป็นการเทศน์ปุจฉา-วิสัชชนา สองธรรมมาสน์ สามธรรมมาสน์ ปรับเปลี่ยนไปตามยุค
ตามสมัย นี้ก็เป็นการน าหน้าที่เหมือนกัน ที่นี้จะท าอย่างไรถึงจะได้ผล นี้คือตัวหลักและนี้ก็เป็นอีก
เหตุผลหนึ่งที่นิมนต์ท่านทั้งหลายมาประชุมกันนี้ เพ่ือที่จะได้รู้แนวทางในการเผยแผ่ธรรมในฐานะที่
เป็นพระธรรมทูต ให้รู้จักแนวทางให้รู้จักวิธีการ ส่วนรายละเอียด เนื้อหาสาระนั้น ก็คงจะพูดอะไร
กันไม่ได้ ธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่ ท่านทั้งหลายต้องมีทุนเดินกันอยู่แล้ว นั้นก็คือ ต้องมีความรู้ด้าน
ธรรมะ ได้ศึกษานักธรรมบ้าง บาลีบ้าง อ่านหนังสือด้วยตนเองบ้าง สิ่งเหล่านี้ เรียกว่าเป็นต้นทุนใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 เทคนิคการสอนธรรม เทคนิคการสอนศีลธรรมแก่ประชาชน หน้าที่ของพระธรรมทูต 
เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าการสอนนักเรียน เพราะประชาชนเป็นผู้มีประสบการณ์มากและความรู้ของ
ประชาชนก็ไม่เสมอภาคกัน ฉะนั้น วิธีการที่เผยแผ่ให้ได้ผล ในเบื้องต้น ต้องศึกษาพ้ืนฐานแห่งจิตใจ
ศึกษาอุปนิสัยใจคอของคนในถิ่นนั้นๆ พร้อมทั้งต้องท าตัวให้เป็นที่เคารพนับถือของเขาด้วย วิธีการ
สอนศีลธรรมนั้น หลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้คือโอวาทปาฏิโมกข์ซึ่งได้แสดงแนวทางการเผย
แผ่ไว้ดังนี้  
 คาถาที ่1 เป็นหลักอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา คือ ต้องอดทน อดกลั้น ไม้เบียดเบียน
คนอ่ืนมีหลักสูงสุด คือ นิพาน  
 คาถาที่ 2 เป็นหลักการ คือ ไมท่ าชั่ว ท าดี ท าจิตใจให้ผ่องใส  
 คาถาที่ 3 เป็นวิธีการ คือ ไม่ว่าร้ายคนอ่ืน ไม่ท าร้ายคนอ่ืน ส ารวมในพระปาฏิโมกข์ รู้จัก
ประมาณในการบริโภค มีที่นอนที่นั่งอันเงียบสงัด ประกอบความเพียรทางจิต นอกจากนี้ ยังมีวิธีการ
สอนศีลธรรมแก่ประชาชนตามหลัก 7 ประการเป็นวิธีการภาคปฏิบัติ ซึ่งศึกษาค้นคว้าโดย สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา มีดังนี้คือ 1) อุปนิสินนกถา คือ การสนทนาปราศรัยกับบุคคลผู้
มาหาสู่ หรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือน การพูดคุยกันโดยการสอดแทรกธรรมะ เข้าไปในการสนทนา
กันนั้นตามสมควรแก่ เหตุการณ ์กาลเทศะ และบุคคลผู้ฟัง โดยไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนนิยมพูดกัน
ว่า “การเทศน์ธรรมาสน์เตี้ย ” 2) ธรรมมีกถา คือ การสอนศีลธรรมแก่ประชาชนอย่างเป็น
กิจจะลักษณะเป็นงานเป็นการ เป็นเรื่องเป็นราว มีการเตรียมการไว้ล้วงหน้า ได้แก่ การแสดง
ปาฐกถา การบรรยายธรรม เป็นต้น 3) โอวาทกถา คือ การสอนศีลธรรมแก่ประชาชน แบบ
ค าแนะน า ค าตักเตือน ค าสอน โดยเฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความสังวร
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๙ 

ระวัง ไมท่ าความชั่ว ให้ละความชั่ว ให้ท าความดีและรักษาความดีได้ 4) อนุสาสนีกถา คือ การสอน
ศีลธรรมแก่ประชาชนแบบสอนบ่อยๆ  นิยมพูดกันว่า “พร่ าสอน” เพ่ือให้เกิดความจ าได้ เกิดความ
ชินหู จนเกิดความ “คล่องปากข้ึนใจ” เรื่องท่ีสอน 
 
5. รูปแบบการเผยแผ่ในทวีปยุโรป 
 การจัดกิจกรรมของวัดด้านต่างๆพระธรรมทูตในแต่ละวัดจะมีกิจกรรมหลากหลายและ
แตกต่างออกไปเป็นการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทั้งพระธรรมทูตที่แบ่งบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับ
ความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลและมีญาติโยมพุทธบริษัทให้การสนับสนุนทั้งก าลัง
แรงกายแรงทรัพย์และก าลังสติปัญญามีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการท า
หนังสือเชิญบุคคลส าคัญเช่นจากสถานฑูตหน่วยงานราชการต่างๆทั้งของสหรัฐอเมริกาและของไทย 
มีเพ่ือนบ้านมาร่วมงานมีการดูแลเรื่องสถานที่จัดงานบางวัดสถานที่พร้อมจัดแต่บางวัดต้องเช่า
สถานที่เพ่ือจัดงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นซึ่งพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต้องให้ความ
ร่วมมือกับวัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเพ่ือนบ้านเช่นปัญหาเสียงดังรบกวนความสะอาดการจอดรถโดย
วัดต้องสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับเพ่ือนบ้านการจัดกิจกรรมประเพณีไทยและพิธีกรรมต่างๆ  
ท าให้เกิดการซึมซับการสอนหลักธรรมหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาการด ารงชีวิตของตนเองผู้ใหญ่
ได้รับความสุขทางใจวางใจว่าบุตรหลานได้เดินทางสู่พุทธศาสนาตามที่ตนเองต้องการ ได้บวชเรียน 
ได้รับรู้การรักษาประเพณีไทยและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่นงานวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาวันส าคัญของชาติ งานท าบุญประเพณีประจ าปีงานประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและประเพณีไทย กิริยามารยาทการวางตนสวดมนต์ไหว้พระการฝึกปฏิบัติสมาธิได้
เรียนรู้วิธีการให้จากการท าบุญใส่บาตรรู้จักการเสียสละ 

พระธรรมทูตไทยพร้อมเพรียงกันจัดกิจกรรมในวัดอาศัยหลัก 4 ประการด้วยกัน (วัชระ 
งามจิตรเจริญ, 2552 : 442-443) คือ ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนพิธีและศาสนธรรม จึงมีการจัด
กิจกรรมขึ้นเช่นจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพ่ือเป็นการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมไทยและหลักค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาจัดบรรพชาสามเณรมีการสอนภาษาไทยให้กับเยาวชนไทยในต่างแดนโดยครูที่
เป็นอาสาสมัครทั้งที่เป็นพระภิกษุและฆราวาสเป็นครูสอนเปิดการสอนหลักสูตรการเรียนทางไกลมี
การปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระทุกวันและตามเทศกาล การจัดกิจกรรมต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ 

การจัดกิจกรรมบางวัดสถานที่พร้อม แต่บางวัดๆ มีปัญหาเนื่องจากวัดตั้งอยู่นอกตัวเมือง
การเดินทางไม่สะดวกเพราะอยู่ไกลพุทธศาสนิกชนเดินทางมาท าบุญน้อย บางวัดต้องเช่าสถานที่เพ่ือ
จัดงาน โดยแต่ละวัดมีความหลากหลายและแตกต่างกันไป มีการท างานร่วมกันระหว่างพระธรรมทูต
ที่แบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมและความสนใจ ญาติโยมพุทธบริษัททังหลายให้การสนับสนุนร่วม
บริจาคทรัพย์รวมถึงประสานงานและท าหนังสือเชิญบุคคลส าคัญและเพ่ือนบ้านมาร่วมงานการจัด
กิจกรรม ในวันอาทิตย์ส่วนใหญ่เป็นวันที่มีชาวต่างชาติเข้ามามาก ซึ่งที่มาส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
แต่งงานกับครอบครัวคนไทยมีกิจกรรมการเรียนการสอนการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ  เปิด
ร้านอาหารไทยในการจัดกิจกรรมต้องไม่ขัดกับกฎหมายท้องถิ่นมีการท าประชาพิจารณ์ ในการจัด
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๑๐ 

งานซึ่งพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานให้ความร่วมมือกับทางวัดเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากับเพ่ือนบ้านเช่น
ปัญหาเสียงดังรบกวน ความสะอาดการจอดรถ โดยวัดต้องสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับเพ่ือน
บ้าน ผู้มาร่วมงานได้เรียนรู้และรักษาประเพณีไทยและพิธีกรรมต่ างๆ เช่นงานวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนามีการบวชเณรงานวันส าคัญของชาติงานท าบุญประเพณีประจ าปีงานประกอบ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทยเรียนรู้กิริยามารยาทการวางตน การสวดมนต์ไหว้
พระการฝึกปฏิบัติสมาธิ รู้จักการให้รู้จักการเสียสละเข้าวัดท าบุญและสามารถน าหลักธรรมค าสอน
หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  
6. บทสรุป 
 ในการศึกษานี้ในเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า 
 1) ในการเสริมสมรรถภาพของพระธรรมทูตนั้นต้องประกอบไปด้วยความรู้ใน 4 ด้าน
ด้วยกัน คือ 1) ด้านความรู้ในหลักพุทธธรรมพระธรรมทูตต้องฝึกฝนตนเองในเรื่องที่พึงศึกษาเป็นค า
สอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนแก่พุทธบริษัท ซึ่งพระธรรมทูตมีได้ศึกษาอย่าง
ละเอียด แจ่มแจ้ง 2) ความรู้ในเรื่องสมรรถภาพด้านการใช้ภาษาสื่อสาร พระธรรมทูตได้ขาดความรู้
ความเข้าในเรื่องของภาษาในทวีปยุโรป 3) ความรู้ในเรื่องสมรรถภาพด้านภาวะความเป็นผู้น า ผู้น า
ว่า จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญา คือมีหูตาไวกว้างไกลสามารถจ าแนกบุคคลและเหตุการณ์ออก
ว่าเป็นอย่างไรซึ่งจะท าให้ผู้น ามีประสบการณ์มีความช านาญในการปกครองเข้าใจบุคคลหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีและ 4) ความรู้ในเรื่องสมรรถภาพด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ พระ
ธรรมทูต ควรระวังในการวางตัวระหว่างเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่
พุทธศาสนิกชนในทวีปยุโรปนั้น พระธรรมทูตต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นส าคัญ เพราะอาจจะ
ท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปล้มเหลวได้ 
 2) รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพของพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปนั้นต้อง
ประกอบด้วยรูปแบบ คือ 1) รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถในด้านความรู้ในหลักพุทธธรรมเป็น การ
แสดงธรรม เป็นการแสดงหรือบอก การชี้แจง แนะน า สั่งสอนผู้ที่ยังไม่ รู้ให้เกิดความรู้ความ 2) 
รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพของพระธรรมทูตไทยด้านการใช้ภาษาสื่อสาร จึงมีความแตกต่าง
กันไปบ้าง แม้จะทรงมุ่งสื่อสารเนื้อหาสารใน ระดับปรมัตถสัจ เช่นเดียวกัน โดยรูปแบบวิธีการ
สื่อสารกับพุทธศาสนิกชนในทวีปยุโรปมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาสารธรรมและบริบทเฉพาะในการ
เผยแผ่หลักธรรม 3) รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพของพระธรรมทูตไทยด้านภาวะความเป็นผู้น า
นั้น ต้องเป็นผู้น าที่ประกอบด้วยหลักครองตน ครองคน ครองงาน โดยหลักการทั้ง 3 ประการ เป็น
หลักการที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะยึดหลักการใดหลักการหนึ่งไม่ได้ เพราะหากขาดหลักการ
ใดหลักการหนึ่งแล้ว ย่อมท าให้ผู้น านั้นขาดความสมบูรณ์แบบในการเป็นผู้น าที่พึงประสงค์และ       
4) รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพของพระธรรมทูตไทยด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นการพัฒนา
ในเร่ืองการวางตัวในการเผยแผ่ระหว่างพระธรรมทูตกับพุทธศาสนิกชน เพ่ือให้เหมาะสมกับสมณ
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๑๑ 

สารูป มีจริยาวัตรงดงาม สมกับเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ท าให้พุทธศาสนิกชนมีศรัทธาในตัวพระ
ธรรมทูตมากขึ้น 
 ดังนั้น ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เป็นการเข้าไป
ศึกษาปัญหาในการเผยแผ่ของพระธรรมทูตเพ่ือจะได้น าเอาปัญหาเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขจุดด้วย 
เสริมสร้างจุดเด่นที่เป็นแก่นแท้ของธรรมะ ซึ่งพระธรรมทูตนั้น มีภาษาบาลีเป็นภาษาในการเทศน์
สอนอยู่แล้ว พระธรรมทูตจะแสดงธรรมเทศนาเป็นภาษาบาลีให้ประชาชนในทวีปยุโรปได้เห็น เน้น
การปฏิบัติซึ่งเป็นความถนัดของพระธรรมทูตอยู่แล้ว ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ของพระธรรมทูตได้เป็นอย่างดี เมื่อพระธรรมทูตแก้ไขจุดด้วย สร้างจุดเด่นให้เด่นเห็นได้ชัดยิ่งขึ้น
แล้ว การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสายตาของชาวโลก ธรรมะของพระพุทธเจ้ าต้องแผ่ไพรศาล
กว้างไกลอย่างแน่นอน 
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ในอนาคตควรน้ารูปแบบการเผยแผ่ธรรมดังกล่าวเป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เนื่องจากเป็นรูปแบบการเผยแผ่ธรรมที่เหมาะกับยุคสมัย นอกจากนั้นยังได้น้าเสนอรูปแบบการเผย
ธรรมต่อพระสงฆ์เพ่ือเป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยแบ่งรูปแบบการเผยแผ่ธรรม
ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบศาสนบุคคล 2. รูปแบบศาสนธรรม                       3. 
รูปแบบศาสนวัตถุ 4. รูปแบบศาสนบร การ เพ่ือประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสังคม
ต่อไป  
 

ค าส าคัญ: การเผยแผ่; ธรรมะ; รูปแบบ 
   

 ABSTRACT 
 The main objectives of this research are :- (1) to study the model of 
Dhamma Propagation of monks in Buddhism scripture; (2) to study the model of 
Dhamma Propagation of Phradhammangkalajarn (Tong Sirimangkalo); and (3) to 
present the model Dhamma Propagation of Phradhammangkalajarn (Tong 
Sirimangkalo). A qualitative research method was adopted, whereby the researcher 
collected and analyzed data through descriptive interpretation from relevant 
documents, and in-depth interviews conducted with 25 individuals, including 
experts and non-experts.  
 The result shows that: 
 1. There are 8 types of Dhamma Propagation in Buddhist scripture :-                
(1) the Dhamma representation model; (2) the admirable behavior model; (3) the 
follower model; (4) the original teachings and religious revolution model; (5) the 
reformed teachings model; (6) the miracle use model; (7) the local tradition 
adaption model; and (8) the personality use model. These Dhamma Propagation 
models have drawn the attention of a significant number of the population to 
Buddhism, by which Buddhism has thrived unto present day.    
 2. The model of Dhamma Propagation of Phradhammangkalajarn (Tong 
Sirimangkalo) is a combination of models of disseminating Buddhism of monks in 
the previous Buddhist era and monks of the new era. The model emphasizes the 
very key principles of Buddhism, and how to encourage individuals to ordain as 
monks. It adopts modern means of communication and media to help disseminate 
Buddhism. Monks, the use of Buddhist teachings, religious objects, and other forms 
of communication, propagate Dhamma, which have drawn the wide respect and 
acceptance of individuals locally, and internationally.  
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 3. The model of Dhamma Propagation of Phradhammangkalajarn (Tong 
Sirimangkalo) benefits Buddhism and society in many ways. The population and 
monks themselves would have the expectation that monks in the future apply 
those methods and models into Dhamma Propogation, as they are adapted and 
suited to the modern World.  Additionally, there are four other models that monks 
can adopt and consider in Dhamma Propogation: - (1) the religious person model; 
(2) the Buddhist teachings model; (3) the religious object model; and (4) the 
religious service model. In the future, the aforementioned models will benefit 
Buddhism Propagation and society at large. 
 

Keywords: Dhamma; Model; Propagation 
 
1. บทน า 
 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัม 
โพธ ญาณแล้ว ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จไปแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ เพ่ือให้ท่านเหล่านั้นได้
เข้าใจถึงหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ และเห็นว่าท่านเหล่านั้นเคยอุปัฎฐากพระพุทธองค์มาก่อน  
(Monier Williams, 1920) ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จไปพบกับปัญจวัคคีย์แล้ว ปัญจวัคคีย์กลับ
ไม่ลุกต้อนรับ เพราะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงคลายความเพียรจากการบ้าเพ็ญพรต แต่เม่ือปัญจ
วัคคีย์ได้สนทนาธรรมกับพระพุทธองค์ก็เก ดความเข้าใจในหลักธรรมค้าสอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ จึง
เก ดความเลื่อมใสศรัทธา    ได้ขออุปสมบทเป็นพระภ กษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งนับได้ว่าเป็นบุคคล
กลุ่มแรกที่ขออุปสมบทเป็นพระภ กษุในพระพุทธศาสนา ล้าดับต่อมา พระพุทธองค์ได้ทรงพบกับย
สกุลบุตร ซึ่งก้าลังเก ดความเบื่อหน่ายในการครองเรือน พร่้าบ่นอยู่ตลอดเวลาว่า “ที่นี้วุ่นวายหนอ 
ที่นี้ขัดข้องหนอ” แต่ครั้นเมื่อยสกุลบุตรได้ฟังกถาจากพระพุทธองค์ ก็คลายความทุกข์ บังเก ด
ความสุข มีความเลื่อมใสในค้าสั่งสอนของพระพุทธองค์ จึงขออุปสมบทเป็นพระภ กษุใน
พระพุทธศาสนา ย ่งไปกว่านั้น เมื่อยส กุลบุตรได้อุปสมบทแล้ว ก็ยังได้ไปชักชวนเพ่ือนอีก 54 ท่าน 
เพ่ือให้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภ กษุในพระพุทธศาสนา การที่พระพุทธองค์ได้สนทนาธรรมกับกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นว ธีการ อย่างหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธองค์ และท้าให้พระ
พุทธองค์มีสาวกมาโดยล้าดับ  (พระครูอุทัยก จจารักษ,์2559) ในการประกาศพระศาสนา พระพุทธ
องค์ได้ส่งสาวกไปเผยแผ่หลักธรรมค้าสอนยังสถานที่ต่าง ๆ  สาวกได้ใช้ว ธีการดังกล่าวเป็นแนวทาง
ในการเผยแผ่ธรรม ด้วยการสนทนาธรรมบ้าง ถาม-ตอบปัญหาข้อข้องใจต่าง ๆ บ้าง หลังจากนั้นก็ได้
อธ บายถึงหลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนาท้าให้ประชาชนเก ดความเลื่อมใสและหันมานับถือ
พระพุทธศาสนาเพ ่มมากขึ้น (Luniya, B.N., 1978) เห็นได้จาก ในสมัยพุทธกาล พระอัสสช ได้
สนทนากับสารีบุตรปร พาชก แม้จะเป็นเพียงการสนทนาธรรมกันในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็ท้าให้สารี
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บุตรปร พาชกมีความเลื่อมใสในหลักธรรมค้าสอนของพระพุทธองค์ มีความต้องการที่จะพบพระพุทธ
องค์ เมื่อได้พบพุทธองค์แล้ว ก็ได้ขออุปสมบทเป็นพระภ กษุในพระพุทธศาสนา ในสมัยหลังพุทธกาล 
พระนาคเสนได้สนทนาธรรมในเช งถาม-ตอบปัญหากับพระเจ้าม ล นท์ ท้าให้พระเจ้าม ล นท์เก ดความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา หันมานับถือพระพุทธศาสนาตลอดชีว ต (ปุ้ย แสงฉาย,2528)  ว ธีการใน
การเผยแผ่ธรรมดังกล่าวนั้นได้กลายมาเป็นแนวทางในเผยแผ่ธรรมของสาวกในรูปแบบต่าง ๆ ท้าให้
พระพุทธศาสนามีความเจร ญรุ่งเรืองในล้าดับต่อมา (Walpola Sri Rahula, 2009) 
 ครั้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่สังคมไทย พระสงฆ์ได้ใช้รูปแบบดังกล่าวเป็น
แนวทางในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แต่ได้มีการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่ธรรมต่าง 
ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย เช่น การเป็นครูสอนว ชาการต่าง ๆ เป็นพระนักพัฒนา 
หรือการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ด้วยการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่ธรรม (พระณปวร โทวาท,2559) 
ดังกล่าวนั้นท้าให้สังคมไทยยอมรับและนับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง สังเกตได้จากอดีต 
พระมหากษัตร ย์ทุกพระองค์ได้นับถือพระพุทธศาสนา เช่น การอุปสมบทเป็นพระภ กษุใน
พระพุทธศาสนา การสร้างวัดวาอารามประจ้าเมืองและประจ้ารัชกาลต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนประชาชน
ก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับสถาบันกษัตร ย์ มีการสร้างวัดประจ้าหมู่บ้าน การให้ลูกชาย
อุปสมบทเป็นพระภ กษุเพ่ือเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาการให้ลูกชายอุปสมบทเป็นพระภ กษุ
ในพระพุทธศาสนาดังกล่าวนั้นได้กลายมาเป็นประเพณีอันส้าคัญของสังคมไทยในปัจจุบันนี้   
(ช. โชต บาล, 2503) ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ สังคมไทยจะมีรูปแบบการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไป 
กล่าวคือ ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาส ทธ ราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธ ปไตยอันมีพระมหากษัตร ย์เป็นประมุข รัฐบาลไทยยังคงให้ความส้าคัญต่อพระพุทธศาสนา 
โดยการบัญญัต ให้ “พระมหากษัตร ย์เป็นพุทธมามกะ และรัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา” ดั่งที่บัญญัต ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชจักรไทย พุทธศักราช 2550 การยอมรับและ
นับถือดังกล่าวนั้นเป็นผลอันเนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย 
  อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์นั้นไม่ใช่ว่าจะได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนทุกท่านไป บางท่านอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมก็ได้ เนื่องจากการเผยแผ่ธรรม
นั้นจะต้องมีองค์ประกอบด้วยกันหลายด้าน จึงจะท้าให้ประชาชนยอมรับและนับถือ กล่าวคือ 
พระสงฆ์รูปนั้นจะต้องมีบุคล กภาพที่โดดเด่น มีการประพฤต ปฏ บัต ตามหลักพระธรรมว นัยอย่าง
ถูกต้อง มีศีลาจารวัตรที่งดงาม มีความรู้และความสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมนั้นได้ และส ่งที่
ส้าคัญที่สุดจะต้องมีหลักการ ว ธีการ หรือรูปแบบการเผยแผ่ธรรมที่เหมาะสมกับสภาพของสังคม  
นั้น ๆ (พระพรหมบัณฑ ต (ประยูร ธมฺมจ ตโต, 2558) หากมีองค์ประกอบดังกล่าว พระสงฆ์รูปนั้นจึง
จะได้การยอบรับและนับถือจากสังคม  
 พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าอาวาส
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรว หาร ต้าบลบ้านหลวง อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระสงฆ์นักเผย
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แผ่ธรรมท่านหนึ่งที่สังคมให้การยอมรับนับถือ ท่านมีลูกศ ษย์จ้านวนมากทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ พระสงฆ์และประชาชนได้กล่าวถึงความเป็นนักเผยแผ่ธรรมของท่าน โดยยกย่องให้เป็น
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนว ปัสสนากัมมัฏฐาน ค้าสอนของท่านได้ปรากฏตามสื่ อต่าง ๆ เช่น 
หนังสือ หนังสือพ มพ์ บทความ โทรทัศน์ ว ทยุ หรือตามเว๊บไชต์ต่าง ๆ พระสงฆ์และประชาชน
จ้านวนมากได้เด นทางไปที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรว หารเพ่ือฟังธรรมและฝึกปฏ บัต ว ปัสสนา
กัมมัฏฐานกับท่าน นอกจากนั้น ชาวต่างประเทศได้ร่วมกันสร้างส้านักปฏ บัต ธรรมในต่างประเทศถึง 
8 ประเทศ เพ่ือใช้เป็นสถานที่สอนว ปัสสนากัมมัฏฐานในนามของพระธรรมมังคลาจารย์ ย ่งไปกว่า
นั้น รัฐบาลแห่งประเทศเมียนมาร์ได้ถวายสมณศักด ์เพ่ือเป็นเกียรต คุณแด่ท่านในต้าแหน่ง พระอัคค
กัมมัฏฐานาจร ยะ (พระมหาธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน,2558) ซึ่งมีพระสงฆ์ไทยเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่ได้รับ
เกียรต คุณนี้ ความส้าเร็จจากผลงานของท่านดังกล่าวนั้นท้าให้เก ดข้อสงสัยว่า “ท่านใช้รูปแบบอะไร
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และรูปแบบดังกล่าวนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อพระพุทธศาสนาและ
ต่อสังคมในปัจจุบันนี้” 
 ด้วยความเป็นมาเเละความส้าคัญของปัญหาดังกล่าวนั้นท้าให้ผู้ว จัยมีความต้องการที่จะ
ศึกษาถึงรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยศึกษาถึงรูปแบบการเผย
แผ่ธรรมของพระสาวกในสมัยพุทธกาลที่ส่งอ ทธ พลถึงการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
นอกจากนี้ ผู้ศึกษาจะได้ศึกษาถึงรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในปัจจุบัน โดยมุ่งประเด็น
การศึกษาไปที่พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) ซึ่งเป็นพระสงฆ์ต้นแบบแห่งการเผยแผ่ธรรม
ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยประชาชนชาวไทยและต่างประเทศต่างให้ความยอมรับและ
นับถือ   
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) 
 2.3 เพ่ือน้าเสนอรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) 

  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560540
 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผ่
ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรว หาร ต้าบล
บ้านหลวง อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว จัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน โดยมีขอบเขต
ของการว จัยดังนี้ 
      3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้ว จัยได้มุ่งศึกษาไปที่รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท และรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง  
ส ร มงฺคโล) ในด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้แก่ การเผยแผ่ธรรมด้วยศาสนธรรม การเผยแผ่
ธรรมด้วย ศาสนบุคคล การเผยแผ่ธรรมด้วยศาสนวัตถุ และการเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ เท่านั้น 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากร ผู้ว จัยได้ลงไปในพ้ืนที่เพ่ือหาข้อมูลน้ามาศึกษาว เคราะห์ผล
ว จัย โดยเข้าไปสัมภาษณ์พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่
เกี่ยวข้องกับพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) จ้านวน 25 ท่าน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานว จัยเรื่อง “รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล)” 
เป็นงานว จัยเช งคุณภาพ (Qualitative Research) อาศัยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
Research) และการสัมภาษณ์เช งลึก ( In-depth Interview) แบบมีโครงสร้าง โดยผู้ว จัยได้แบ่ง
ว ธีด้าเน นการว จัยเป็น 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
โดยผู้ว จัยได้ศึกษาจากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชว ทยาลัย พ.ศ. 2539 อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์ว เสส ซึ่งเป็นเอกสารชั้นปฐมภูม  (Primary 
Sources) ซึ่งเก่ียวข้องกับรูปแบบเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เสร็จแล้วผู้ว จัย
ก็จะน้ามาสรุปผล  
      ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺค
โล) โดยผู้ว จัยได้ศึกษาจากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือประวัต และการเผยแผ่ธรรมของ
พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล)  ที่พ มพ์แจกในงานคล้ายวันเก ดของท่าน เอกสารส ่งพ มพ์
ต่าง ๆ งานว จัย และข้อมูลจากสื่ออ เล็กทรอน กส์ต่าง ๆ ( Internet) ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเอกสารชั้นทุต ยภูม  (Secondary Sources) หลังจากนั้น ผู้ว จัยก็จะน้าเอา
ข้อมูลเหล่านั้นมาท้าการสรุปผลรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) 
ในด้านต่าง ๆ 
 ขั้นตอนที่ 3 ว เคราะห์รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร                   
มงฺคโล) โดยผู้ว จัยได้ออกแบบสัมภาษณ์ที่มีความสัมพันธ์ถึงรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรม                 
มังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) โดยการน้าเอาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มาเป็นแบบ
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สัมภาษณ์ หลังจากนั้นผู้ว จัยจะขอสัมภาษณ์เช งลึก ( In-depth Interview) กับพระธรรมมังคลา
จารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) และบุคคลที่ก้าหนดไว้ทั้งหมด จ้านวน 25 ท่าน อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
ได้แก่ วีดีทัศน์ (VDO) ใช้ในการบันทึกภาพและเสียง กล้องถ่ายรูป และสมุดบันทึก เมื่อสัมภาษณ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ว จัยก็จะน้าเอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาสรุปผล เพ่ือน้าไปว เคราะห์
ผลการว จัย โดยมุ่งเนื้อหาไปที่ รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และ
รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคม ทั้งนี้จะได้น้าเสนอรูปแบบการเผยแผ่ธรรมต่อพระสงฆ์เพ่ือน้าไป
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต 
 ขั้นตอนที่ 4  น้าเสนอผลการว จัย และข้อเสนอแนะในการท้าว จัยครั้งต่อไป  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการที่ผู้ ว จัย ได้ท้าการศึกษาเรื่อง  รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรม                           
มังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) เพ่ือหาค้าตอบตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อนั้น ผู้ว จัยได้น้าเอาข้อมูลจาก
การศึกษาค้นคว้า แล้วน้ามาว เคราะห์ตามระเบียบว ธีว จัย สามารถสรุปผลว จัยได้ดังนี้ คือ 
 5.1 รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 จากการว จัยพบว่า รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น 
เป็นการน้าหลักธรรมค้าสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนประพฤต และปฏ บัต 
ตามหลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยผู้ที่จะเผยแผ่หลักธรรมค้าสอนได้นั้นจะต้องบวชเข้า
มาเป็นพระภ กษุในพระพุทธศาสนาเสียก่อน ต้องเรียนรู้หลักธรรมค้าสอนของพระพุทธเจ้าอย่าง
แตกฉาน พร้อมทั้งต้องน้าไปปฏ บัต เพื่อให้ตนหลุดพ้นจากก เลสทั้งปวง ต่อจากนั้นก็มีหน้าที่ในการน้า
หลักธรรมค้าสอนไปสอนประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากหลักธรรมเหล่านั้น คือ 
ความสุข โดยพระสงฆ์ผู้ท้าหน้าที่ในการเผยแผ่นั้นจะต้องยึดหลักการและว ธีการในการเผยแผ่ตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอน อีกทั้งจะต้องมีอุดมการณ์ในการเผยแผ่ธรรม และต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาใน
กรณีที่มีปัญหาในการเผยแผ่ธรรมด้วย นอกจากนั้น พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมจะต้องรู้จักน้าว ธีการใน
การเผยแผ่ธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าประยุกต์เข้ากับบุคคล กลุ่มบุคคล สถานที่ และ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นหันมาให้ความสนใจและนับถือพระพุทธศาสนา รูปแบบ
การเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นมีทั้งหมด 8 รูปแบบ คือ                
1. รูปแบบการแสดงธรรม 2. รูปแบบการปฏ บัต ตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา 3. รูปแบบการเข้าหา
ผู้น้า 4. รูปแบการปฏ วัต ค้าสอนของลัทธ  และศาสนาดั้งเด ม 5. รูปแบบการปฏ รูปค้าสอนดั้งเด ม 6. 
รูปแบบการใช้ปาฏ หาร ย์ 7. รูปแบบการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถ ่น 8. รูปแบบการใช้
บุคล กภาพ ซึ่งในแต่ละรูปแบบนั้นจะมีการปรับใช้กับบุคคลและสถานการณ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของ
พระสงฆ์เหล่านั้นท้าให้เก ดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ประชาชนจ้านวน
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มากหันมาให้ความสนใจและนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ้าชีว ตของตน และได้มีการสืบ
ทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้  
 5.2 รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) 
 จากการว จัยพบว่า พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) ได้ใช้รูปแบบการเผยแผ่ธรรม
เป็นลักษณะผสมผสานระหว่างรูปแบบในสมัยพุทธกาลและรูปแบบสมัยใหม่ กล่าวคือ การใช้
รูปแบบในสมัยพุทธกาลนั้น ท่านจะเผยแผ่ธรรมด้วยการสอน เทศน์ ถาม-ตอบปัญหาข้อข้องใจต่าง 
ๆ ให้หายสงสัย และสร้างศาสนทายาทเพ่ือให้เป็นผู้สืบทอดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้าดับ
ต่อไป ส่วนการใช้รูปแบบร่วมสมัยนั้น ท่านจะสร้างศาสนวัตถุและสาธารณวัตถุเพ่ือให้เก ดประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมทั่วไป และการใช้สื่อสมัยใหม่ในการเผยแผ่ธรรมเพ่ือช่วยเหลือให้
การเผยแผ่ธรรมไปสู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังพบว่า รูปแบบในการเผย
แผ่ธรรมของท่านมีด้วยกันถึง 4 รูปแบบ ซึ่งในแต่ละรูปแบบจะมีความหมาย ลักษณะ หลักการ และ
ว ธีการในการเผยแผ่ธรรมที่แตกต่างกันไป สามารถสรุปประเด็นที่ส้าคัญได้ดังนี้  
 1. การเผยแผ่ธรรมด้วยศาสนธรรม หมายถึง การน้าเอาหลักธรรมค้าสอนที่ส้าคัญทาง
พุทธศาสนาไปสอนแก่ประชาชน และการรวบรวมพระไตรปิฎกที่บันทึกด้วยภาษาล้านนาไทย มี
ลักษณะส้าคัญ 2 ประการ คือ การสอนว ปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสต ปัฏฐาน 4 ด้วยตัวของ
พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) เอง และการรวมรวมพระไตรปิฎกฉบับล้านนาไทยเพ่ือการ
เผยแผ่ธรรม และน้าไปมอบให้แก่ประชาชนยังสถานที่ต่าง ๆ มีหลักการในการเผยแผ่ธรรม 2 
ประการ คือ สอนให้ตรงประเด็น และรวบรวมอย่างมีประโยชน์ และมีว ธีการในการเผยแผ่ธรรม คือ 
สอนว ปัสสนากรรมฐานตามแนวสต ปัฏฐาน 4 แก่ผู้ต้องการศึกษา และรวบรวมพระไตรปิฎกฉบับ
ล้านนาไทยพ มพ์เป็นเล่ม เพ่ือน้าไปมอบให้แก่ประชาชนเก็บไว้ยังสถานที่ต่าง ๆ 
  2. รูปแบบการเผยแผ่ธรรมด้วยบุคคล หมายถึง การส่งเสร มให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใน
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระภ กษุสามเณร แม่ชี และฆราวาสทั่วไป ที่มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนาน้าเอาหลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนาไปสอนกับ
ประชาชนทั่วไป มีลักษณะส้าคัญ 2 ประการ คือ การส่งเสร มการศึกษาด้านพระปร ยัต ธรรมและการ
ส่งเสร มการศึกษาด้านปฏ บัต ธรรม มีหลักการในการเผยแผ่ธรรม 2 ประการ คือ สร้างบุคคลให้มี
ความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนาและส่งเสร มให้บุคคลเหล่านั้นไปเผย
แผ่ธรรมในสถานที่ต่าง ๆ และมีว ธีการในการเผยแผ่ธรรมคือ เป็นผู้สอนภายในวัดและเป็นผู้สอน
ภายนอกวัด 
 3 .  การเผยแผ่ธรรมด้วยศาสนวัตถุ หมายถึง การเผยแผ่หลักธรรมค้าสอนทาง
พระพุทธศาสนาด้วยการก่อสร้างศาสนวัตถุอันเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา และการก่อสร้าง
สาธารณวัตถุอันเป็นประโยชน์ส้าหรับประชาชน โดยการแทรกหลักธรรมค้าสอนลงไปในศาสนวัตถุ
นั้น มีลักษณะส้าคัญ 2 ประการ คือ การก่อตั้งและฟ้ืนฟูส้านักปฏ บัต ธรรม และการก่อสร้างศาสน
วัตถุและสาธาณวัตถุ มีหลักการในการเผยแผ่ธรรม 3 ประการ คือ สร้างวัตถุเพ่ือสร้างใจคน เอาวัตถุ
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เป็นครูสอนคน และเอาวัตถุเป็นเครื่องช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีว ธีการในการเผยแผ่
ธรรม คือ การเช ญชวนประชาชนเข้าร่วมในก จกรรมต่าง ๆ และให้เข้ามาด้าเน นการร่วมในก จกรรม
นั้น ๆ  
 4. รูปแบบการเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ หมายถึง การรวบรวมและเรียบเรียนหลักธรรม
ค้าสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วบันทึกเก็บไว้ในวัสดุอย่างหนึ่งอย่างใดที่สามารถน้ากลับมาอ่าน ฟัง 
หรือชมได้อีกหลาย ๆ ครั้ง แล้วน้าไปเผยแผ่ให้กับประชาชน มีลักษณะส้าคัญ 3 ประการ คือ 
หนังสือ แผ่นซีดี และเว๊บไซต์ มีหลักการในการเผยแผ่ธรรม 3 ประการ คือ ประโยชน์ ประหยัด 
และเกื้อกูล และมีว ธีการในการเผยแผ่ธรรม คือ เก็บรวมรวมและเรียบเรียง น้าไปบันทึก และ
แจกจ่าย 
 5.3 น าเสนอรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) 
 จากผลว จัยดังกล่าวนั้นพบว่า รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส 
ร มงฺคโล) ทั้ง 4 รูปแบบนั้นเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมเป็นอย่างย ่ง กล่าวคือ 
ประชาชนให้การยอมรับและนับถือ และยังพบว่า ประชาชนได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาเพ ่มมาก
ย ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเผยแผ่ธรรมด้วยศาสนธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) มี
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมดังนี้ คือ 1) ต่อพระพุทธศาสนา ท้าให้ประชาชนศรัทธา
ในพระพุทธศาสนามากย ่งขึ้น และสามารถที่จะช่วยให้พระพุทธศาสนาด้ารงสืบต่อไปได้  2) ต่อ
สังคม ท้าให้ประชาชนมีสต ในการด้ารงชีว ตมากย ่งขึ้น และมีความภาคภูม ใจในภูม ปัญญาท้องถ ่น
ของตนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา 
 2. รูปแบบการเผยแผ่ธรรมด้วยศาสนบุคคลของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร                 
มงฺคโล) มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมดังนี้ คือ 1) ต่อพระพุทธศาสนา ท้าให้
พระพุทธศาสนามีศาสนบุคคลเป็นผู้สืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจร ญรุ่งเรืองสืบต่อไป 2) ต่อสังคม ท้า
ให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏ บัต  
ซึ่งจะเห็นหนทางน้าพาชีว ตของไปสู่ความสุขอย่างถูกต้อง 
 3. รูปแบบการเผยแผ่ธรรมด้วยศาสนวัตถุของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) มี
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมดังนี้ คือ 1) ต่อพระพุทธศาสนา ท้าให้พระพุทธศาสนามี
สถานที่ในการเผยแผ่ธรรม และมีสถานที่แสดธรรมและฝึกอบรมจ ตใจให้กับประชาชน 2) ต่อสังคม 
ท้าให้ประชาชนมีสถานที่เพ่ือพ่ึงพาทางด้านจ ตใจ และมีพ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนมีส ทธ เข้าไปใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
 4. รูปแบบการเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ ของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) มี
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมดังนี้ คือ 1) ต่อพระพุทธศาสนา ท้าให้พระพุทธศาสนาแผ่
ขยายไปทั่วทุกมุมของโลกโดยไม่จ้าเป็นต้องมีเงื่อนไขใด ๆ 2) ต่อสังคม ท้าให้ประชาชนที่เก ดความ
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สงสัยและไม่เข้าใจในหลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาทบทวนได้อีกครั้งหนึ่ง 
นอกจากนี้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางไกลสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยสื่อต่าง ๆ ได้ 
 ด้วยรูปแบบการเผยแผ่ธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมดังกล่าวนั้น 
ผู้ว จัยจึงของน้าเสนอรูปแบบเพ่ือการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในอนาคตในชื่อโครงการ                     
“4 ศาสน์เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดยการน้าเอารูปแบบการเผยแผ่ธรรมในสมัยพุทธกาล 
และในสมัยปัจจุบัน เป็นแนวทางในการเผยแผ่ธรรมที่จะเก ดขึ้นในอนาคต ซึ่งได้แก่ ศาสนบุคคล 
ศาสนธรรม ศาสนวัตถุ และศาสนบร การ ซึ่งมีหลักการและว ธีการดังต่อไปนี้ 
 1. ศาสนบุคคล หมายความว่า พระสงฆ์ท้าหน้าในการเผยแผ่ธรรมนั้นจะต้องมีความรู้ใน
หลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนาและฝึกความสามารถในการเผยแผ่ธรรมอย่างเชี่ยวชาญ 
นอกจากนั้นยังจะต้องสร้างศาสนทายาทให้มีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมค้าสอนทาง
พระพุทธศาสนาอย่างแตกฉาน ไม่ว่าจะเป็นด้านปร ยัต  หรือด้านการปฏ บัต ธรรม และมี
ความสามารถในการอธ บายหลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างกระจ่างความ หลังจากนั้น
จะต้องส่งเสร มให้บุคคลเหล่านั้นไปเป็นครู อาจารย์ และพระว ปัสสนาจารย์ตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ และในระยะเวลาทุก 2 ปี จะต้องประชุมปรึกษาหารือ ทบทวน 
รายงาน เสนอแนะน้า และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการเผยแผ่ธรรมเพ่ือ ให้พระสงฆ์มี
ระบบการพัฒนาการเผยแผ่ธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีพระสงฆ์ในระดับชั้นปกครองเป็นศูนย์กลางใน
การประชุม โดยมีหลักการที่ส้าคัญคือ สร้างศาสนบุคคลให้มีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมค้า
สอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ก้าหนดให้การส่งเสร มและสนับสนุนเป็นว ธีการ มีการด้าเน นการ
และประเม นผลอย่างต่อเนื่อง 
 2. ศาสนธรรม หมายความว่า พระสงฆ์ผู้ท้าหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมจะต้องคัดเลื อก
หลักธรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบุคคล กลุ่มบุคคล เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้การเผยแผ่ธรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประชาชนอย่างถ่องแท้ โดยคัดเลือกหลักธรรม
เพ่ือการเผยแผ่ธรรมเป็น 3 ระดับ ระดับที่ 1 คัดเลือกหลักธรรมส้าหรับสังคมโดยทั่วไป เช่น หลัก
ความกตัญญู หลักสามัคคีธรรม หลักเมตตาธรรม และหลักสันต ธรรม เป็นต้น ซึ่งประชาชนสามารถ
น้าไปประพฤต และปฏ บัต ตามด้วยว ธีง่าย ๆ ระดับท่ี 2 คัดเลือกหลักธรรมส้าหรับประชาชนผู้มีความ
รับผ ดชอบต่อหน้าที่การงาน เช่น หลักทศพ ธราชธรรม หลักพรหมว หารธรรม หลักอ ทธ บาทธรรม 
และหลักมรรคมีองค์ 8 เป็นต้น ระดับที่ 3 คัดเลือกหลักธรรมส้าหรับประชาชนผู้มีความสงบ
ทางด้านจ ตใจ เช่น การปฏ บัต สมถกรรมฐาน หรือการปฏ บัต ว ปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสต                  
ปัฏฐาน 4 เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องสร้างก จกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาควบคู่ไปด้วย เช่น การให้
ทาน รักษาศีล เป็นต้น โดยยึดหลักการที่ส้าคัญ คือ คัดเลือกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
เหมาะสมกับบุคล กลุ่มบุคคล เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นหลั ก ก้าหนดให้มีการ
เสร มสร้างก จกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นว ธีการ 
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 3. ศาสนวัตถุ หมายความว่า พระสงฆ์ผู้ท้าหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมจะต้องเช ญชวน บอก
กล่าวกับประชาชนให้มีการก่อสร้างศาสนวัตถุท่ีเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมควบคู่
ไปกับการเผยแผ่ธรรม โดยพระสงฆ์ผู้ท้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องสร้างโครงการที่เกี่ยวกับศาสนวัตถุ
และสาธารณวัตถุเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ เช่น มีการก่อสร้างส้านัก
ปฏ บัต ธรรม กุฎีสงฆ์ ศาลาการเปรียญ พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระอุโบสถ ถนน โรงเรียน 
โรงพยาบาล ห้องสมุด หรือสถานที่ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ความภาคภูม ใจในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ นั้น อีกทั้งยังท้าให้ประชาชนเห็นว่า 
พระสงฆ์ได้ช่วยเหลือประชาชนยามมีความทุกข์ร้อนทางกายและจ ตใจ โดยยึดหลักการที่ส้าคัญ คือ 
สร้างศาสนวัตถุและสาธารณวัตถุเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมเป็นหลัก ก้าหนดให้
มีการเช ญชวนและการบอกกล่าวเป็นว ธีการ  
 4. ศาสนบร การ หมายความว่า พระสงฆ์ผู้ท้าหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมนั้นจะต้องมี              
ศาสนบร การ หรือการให้การบร การเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารด้านพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน                  
ศาสนบร การนั้นควรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ศาสนบร การด้านห้องสมุด และศาสนบร การด้าน
สื่อออนไลน์ ศาสนบร การด้านห้องสมุดนั้นควรมีส้านักงานตั้งประจ้าอย่างถาวร มีเวลาปิด-เปิดอย่าง
แน่นอน ภายในห้องสมุดควรมีสื่อส ่งพ มพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือที่เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และธรรมะ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาและค้นคว้าได้ และมีสื่อ
เทคโนโลยี เช่น คอมพ วเตอร์ (Computer) ที่สามารถสื่อทางออนไลน์ได้ มีระบบสัญญาไวไฟ (Wifi) 
คอยให้การบร การ เป็นต้น นอกจากนั้นควรจะมีศาสนบร กรเป็นผู้คอยให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับข้อสงสัย
ใด ๆ เกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ หรือเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนบร การด้านห้องสมุดนั้นมี
ลักษณะคล้ายห้องสมุดทั่วไป แต่มีความแตกต่างตรงที่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ จะเป็นของ
พระพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่มีข้อมูลหรือข่าวสารอ่ืน ๆ เข้ามาปะปน  ส่วนศาสนบร การด้านสื่อ
ออนไลน์นั้นควรมีเว๊บไซต์ที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะเอาไว้ให้การบร การแก่ประชาชน เว๊บไชต์
ดังกล่าวควรเป็นเว๊บไซต์ที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ควรมีความสลับซับซ้อนอะไรมาก 
และภายในเว๊บไซต์ดังกล่าวนั้นนั้นควรเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นตัวหนังสือ เสียง ภาพน ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเอาไปค้นคว้าและศึกษาได้ และเนื้อหาของเว๊บไซต์นั้นควรมี
การปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่้าเสมอเพ่ือให้ผู้ที่เข้าไปศึกษาค้นคว้านั้นมีความรู้สึกว่า ภายในเว๊บไซต์
เกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะนั้นมีอะไรแปลกใหม่ มีอะไรหลายอย่างท่ีน่าสนใจ โดยยึดหลักการที่ส้าคัญ 
คือ การบร การข้อมูล ข่าวสาร ด้านหลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนาส้าหรับประชาชน                     
โดยก้าหนดให้มีห้องสมุด ศาสนบร กร และสื่อออนไลน์เป็นว ธีการ 
 โครงการ 4 ศาสน์เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังกล่าวนี้เป็นรูปแบบการเผยแผ่ธรรม
ของพระสงฆ์ในอนาคต รูปแบบทั้ง 4 ศาสน์นี้ควรเป็นรูปแบบที่ควรน้าไปเป็นแนวทางในการเผยแผ่
หลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เพราะจะท้าให้มีประส ทธ ภาพใน
การเผยแผ่ธรรมเป็นอย่างดีย ่ง ในการน้าเสนอรูปแบบการเผยแผ่ธรรมดังกล่าวนั้น ผู้ว จัยคาดหวังว่า 
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จะท้าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเพ ่มจ้านวนมากย ่งขึ้น เพราะการว จัยที่ผ่านมา
นั้นท้าให้เห็นถึงความคาดหวังของประชาชนที่มีความต้องการจะให้พระสงฆ์น้ารูปแบบดังกล่าวไปใช้
เป็นแนวทางในการเผยแผ่ธรรมในอนาคต 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 งานว จัยเรื่องเรื่อง รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) 
ผู้ว จัยได้ต้ังข้อสมมต ฐานในเบื้องต้นว่า ท่านได้ใช้รูปแบบอะไรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
รูปแบบดังกล่าวนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมในปัจจุบันนี้ ผลการว จัย
ดังกล่าวท้าให้ผู้ว จัยพบว่า การเผยแผ่ธรรมของท่านนั้น ท่านได้ใช้รูปแบบในการเผยแผ่ธรรมถึง                      
4 รูปแบบ คือ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และสื่อต่าง ๆ และใน 4 รูปแบบนั้นได้เก ด
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมเป็นอย่างมากตามที่ได้เสนอไปแล้วนั้น เมื่อสรุป
ผลการว จัยแล้ว ท้าให้เก ดค้าถามที่ตามมาว่า รูปแบบการเผยแผ่ธรรมทั้ง 4 รูปแบบนั้นมีความ
สอดคล้องกับพุทธประสงค์หรือไม่ และรูปแบบการเผยแผ่ธรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปัญหา
ของสังคมไทยในปัจจุบันนี้อย่างไร ด้วยค้าถามดังกล่าวนั้นเป็นส ่งที่สมควรที่จะน้ามาอภ ปรายผลใน
ประเด็นดังกล่าว เพ่ือหาความแตกต่างและความสอดคล้องระหว่าพระพุทธศาสนาและสังคม 
 กรณีรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของท่านมีความสอดคล้องกับพุทธประสงค์หรือไม่ เมื่อคราว
ที่พระพุทธองค์ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกตรัสว่า “ภ กษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้ง
ปวง พวกเธอก็เช่นเดียวกับเรา พวกเธอจงเที่ยวไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่คนจ้านวนมาก เพ่ือ
อนุเคราะห์ชาวโลก จงแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงาม
เป็นที่สุด” พระด้ารัสนี้เป็นการบ่งถึงพุทธประสงค์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า การเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขและเพ่ืออนุเคราะห์ประชาชน หากน้าพุทธด้ารัสนี้มา
พ จารณาถึงรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) มีความสอดคล้อง
กันหรือไม่ เมื่อพ จารณาถึงรูปแบบการเผยแผ่ธรรมทั้ง 4 รูปแบบที่ท่านน้าไปใช้ในการเผยแผ่ธรรม 
คือ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และสื่อต่าง ๆ จะเห็นว่า ผลการว จัยดังกล่าวนั้นมีประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยรูปแบบการเผยแผ่ธรรมดังกล่าวนั้นท้าให้
ประชาชนให้การยอมรับและนับถือพระพุทธศาสนามากย ่งขึ้น ประชาชนมีสถานที่ ในการพ่ึงพา
ทางด้านจ ตใจ และมีพ้ืนที่สาธารณะที่ประชาชนทุกคนมีส ทธ เข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน กรณีดังกล่าว
นั้นท้าให้เห็นถึงความสอดคล้องถึงพุทธประสงค์ในการเผยแผ่ธรรมกับรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของ
พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) ที่เป็นไปตามพุทธประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ โดยยึด
หลักประโยชน์ ความสุข และการอนุเคราะห์ 
 กรณีรูปแบบการเผยแผ่ธรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน
นี้อย่างไร ส้านักพัฒนาประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ สังคมไทยจะเห็น
คุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางด้านจ ตใจ ย ่งพัฒนาไปเท่าใดจะเก ดปัญหาจากการพัฒนาเท่านั้น 
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ย ่งวัตถุตอบสนองความต้องการมากเท่าใดย ่งไม่รูจักอ ่ม ไม่รู้จักพอ คนไทยในยุคโลกาภ วัตน์จึงมี
ปัญหาทางจ ตเก ดข้ึนมากมาย เช่น มีพฤต กรรมที่แสดงออกท่ีรุนแรง ขาดเมตตา ทั้ง ๆ ที่พุทธศาสนา
สอนว่า เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้้าจุนโลก ท้าให้คนยุคใหม่ตกเป็นทาสของประเทศทุนน ยมที่ผล ต
อุปโภคบร โภคมาเป็นเหยื่อล่อ ท้าให้มนุษย์เก ดก เลสอยากได้อยากมี สนับสนุนให้เก ดค่าน ยมผ่านสื่อ
ต่าง ๆ โดยปราศจากการควบคุม เมื่อพ จารณาถึงปัญหาในประเด็นนี้ของสังคมไทยแล้ว” จะเห็นว่า 
สังคมไทยเป็นสังคมพัฒนาด้านวัตถุมากกว่าด้านจ ตใจ ท้าให้สังคมไทยมีปัญหาทางจ ตใจมาย ่งขึ้น 
เ ม่ือพ จารณาถึงรูปแบบการเผยแผ่ธรรมทั้ง 4 รูปแบบของพระธรรมมังคลาจารย์  (ทอง                            
ส ร มงฺคโล) ที่ท่านได้ใช้เป็นแนวทางในการเผยแผ่ธรรมมาโดยล้าดับนั้นจะเห็นว่า เป็นรูปแบบการเผย
แผ่ธรรมที่สามารถแก้ไขปัญหากับสังคมในปัจจุบันนี้ กล่าวคือ การที่ท่านได้เผยแผ่ธรรมด้วยศาสน
ธรรมก็ดี ศาสนบุคคลก็ดี ศาสนวัตถุก็ดี สื่อต่าง ๆ ก็ดี เป็นรูปแบบการเผยแผ่ธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งใน
การแก้ไขปัญหาของสังคมในปัจจุบันนี้ สังเกตได้จากหลักธรรมค้าสอนที่เน้นเรื่องการปล่อยวาง เช่น 
การสอนในเรื่องของว ปัสสนากรรมฐานตามแนวสต ปัฏฐาน 4 ที่สอนให้คนมีสต และรู้จักปล่อยวาง 
สอนให้รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน รู้จักการให้โอกาสแก่ผู้อ่ืน และการเสียสละประโยชน์ส่วนตัว
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศาสนวัตถุไว้คอยเป็นสถานที่เยียวยารักษาจ ตใจ 
กล่าวได้ว่า ท่านได้ใช้ศาสนธรรมและศาสนวัตถุเป็นเป็นเครื่องช่วยเหลือกับสังคมไทยในปัจจุบันนี้ 
กรณีดังกล่าวท้าให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของท่านทั้ง 4 รูปแบบกับ
การแก้ไขปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันนี้ 
 ดังนั้น จากผลสรุปของงานว จัยดังกล่าวท้าให้เห็นถึงปัญหา การด้าเน นการต่าง ๆ 
ประโยชน์ และความสอดคล้องระหว่างพระพุทธศาสนากับสังคม ถึงแม้ว่างานว จัยฉบับนี้ยังม ได้น้า
ว เคราะห์ถึงภาพรวมด้านอ่ืน ๆ เช่น การปกครอง และเศรษฐก จ แต่งานว จัยฉบับนี้ได้มองเห็นถึง
แนวทางการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ท่ีจะน้าไปประยุกต์ใช้กับสังคมในอนาคต โดยการยึดพุทธด้ารัส
ที่ตรัสว่า “จงเป็นไปเพ่ือประโยชน์และความสุขของมหาชน” 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 เมื่อผู้ว จัยได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง                       
ส ร มงฺคโล) ตามระเบียบว ธีการว จัยดังกล่าว ท้าให้ได้รับค้าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3 ข้อ                          
นอกจากนั้นยังท้าให้ผู้ว จัยได้เห็นถึงคุณค่าการเผยแผ่ธรรมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านว ชาการ
และด้านปฏ บัต การ ซึ่งพระสงฆ์สามารถน้าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการเผยแผ่ธรรมในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม ผู้ว จัยจึงขอน้าเสนอข้อแนะน้าดังต่อไปนี้ 
 7.1 เชิงนโยบาย 
 งานว จัยฉบับนี้ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส 
ร มงฺคโล) ซึ่งเป็นรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ ประชาชนจ้านวนมากได้ให้การ
ยอมรับและนับถือ เนื่องจากเป็นรูปแบบการเผยแผ่ธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและต่อ
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สังคม รูปแบบการเผยแผ่ธรรมดังกล่าวนั้นเป็นรูปแบบเฉพาะตนของท่านที่มีการเชื่อมโยงถึงรูปแบบ
การเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ตามที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เป็นรูปแบบการเผยแผ่ธรรมที่
ผสมผสานระหว่างรูปแบบการเผยแผ่ของพระสงฆ์ตามที่ปรากฏอยู่ในสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบัน
นี้ ม ได้มีความขัดแย้งกับหลักพระธรรมว นัย หรือมารยาทอันดีงามของคณะสงฆ์ไทย ผู้ว จัยจึงเห็นว่า 
มหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัต คณะสงฆ์             
พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัต คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 มีอ้านาจหน้าที่ในการปกครอง
และวางแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรก้าหนดนโยบายในการเผยแผ่ธรรมในส่วนของ
ท้องถ ่น ต่าง ๆ ในโครงการ 4 ศาศน์เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้สังฆาธ การในระดับชั้น
ปกครองนับตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดลงไปน้าไปปฏ บัต  เพื่อให้การเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้
มีประส ทธ ภาพมากย ่งขึ้น 
 7.2 เชิงปฏิบัติการ 
 งานว จัยฉบับนี้ ผู้ว จัยพบว่า มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมในลักษณะเช ง
บวก โดยมีกลุ่มคณะสงฆ์ไทยและประชาชนทั่วไปให้การยอมรับ และม ได้มีความขัดแย้งต่อพระธรรม
ว นัยและหลักการปกครองคณะสงฆ์ไทยแต่ประการใด นอกจากนี้ยังเป็นไปตามพุทธประสงค์ของ
พระพุทธองค์ที่ตรัสว่า “การเผยแผ่ธรรมจงเป็นไปเพ่ือประโยชน์และความสุขของมหาชน” ดังนั้น 
ผู้ว จัยจึงเห็นว่า มหาเถรสมาคมควรมีค้าสั่งให้พระสังฆาธ การในระดับชั้นปกครอง  นับตั้งแต่เจ้าคณะ
จังหวัดเป็นต้นไปเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ธรรมในส่วนท้องถ ่น เปิดการอบรมให้พระสงฆ์เป็นผู้มี
ความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นด้านพระปร ยัต ธรรม
หรือด้านการปฏ บัต ธรรม ด้านพระปร ยัต ธรรมต้องมีความรู้และความสามารถที่จะยกหัวข้อธรรม
และอธ บายหลักธรรมค้าสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ด้านการปฏ บัต ธรรมสามารถสอน
กรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานและว ปัสสนากรรมฐาน นอกจากนั้น ควรอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างศาสนวัตถุและการใช้เทคโนโลยีต่าง  ๆ ให้กับพระสงฆ์ เพ่ือให้พระสงฆ์
น้าไปใช้ในการเผยแผ่ธรรม ในระยะเวลาทุก 2 ปี จะต้องมีการประชุมใหญ่เพ่ือต ดตามผลงานต่าง ๆ 
โดยพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมไปแล้วนั้นจะต้องรายงานความก้าวหน้า ร่วมกันวางแผนและก้าหนด
นโยบายในการเผยแผ่ธรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ในโครงการ 4 ศาสน์เพือ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 7.3 ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 งานว จัยฉบับนี้ ผู้ว จัยได้ศึกษาจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชว ทยาลัย พ.ศ. 2539 อรรถกถา ปกรณ์ว เสส หนังสือต่าง ๆ ต้ารา งานว จัย บทความ การ
สัมภาษณ์ และสื่ออ เล็กทรอน กส์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา และรูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้คือ                      พระ
ธรรมมังคลาจารย์ (ทอง ส ร มงฺคโล) เท่านั้น ยังมีงานว จัยที่ควรศึกษาเพ ่มเต มจากงานว จัยฉบับนี้อยู่
เป็นจ้านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนอดีตหรือปัจจุบัน โดยผู้ว จัยของน้าเสนองานว จัยครั้งต่อไป คือ 
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รูปแบบการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันนี้ และรูปแบบการ
เผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ด้วยว ปัสสนากรรมฐานตามแนวสต ปัฏฐาน 4 เป็นต้น 
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ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุรสิธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

THE LEADERSHIP BY SUPPURISADHAMMA OF ADMINISTRATORS IN 
TANGKHWANG SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGRANIZAQTION 

WAENGNOI DISTRICT ISTRICT KHONKAEN PROVINCE 
 
 

พระมหาสุขสันต์ สุเมธี (ธรรมมา)* ธิติวุฒิ หมั่นมี**  รัฐพล เย็นใจมา*** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  2) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะของเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 367 คน จากประชากร จ านวน 4,407 
คน ซึ่งเป็นประชาชนในเขตต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.912 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยค่าที (t-test) 
และค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด (LSD.) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการโดย
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก 7 คน เลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาประกอบบริบท 
  

                                                           
*หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
** ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*** ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ผลการวิจัยพบว่า 
1) ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอ

แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็น
ผู้รู้จักตน และด้านความเป็นผู้รู้จักประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุ 
ด้านความเป็นผู้รู้จักผล ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชนและด้านความเป็นผู้รู้จัก
บุคคล อยู่ในระดับมาก 

2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามปัจจัย   
ส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นได้แก่ผู้บริหารขาด
ความสามารถในการน าหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมส าหรับการบริหารประชาชนขาด
การส่วนร่วมในการประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะจึงควรมีแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประยุกต์หลักการบริหารเพ่ือใช้ในการบริหารองค์กร  และควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลและเสนอแนะเก่ียวกับการบริหาร 

 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, หลักสัปปุริสธรรม, องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were : 1) to study the leadership by 
Suppurisadhamma of the administrator in Tangkhwang sup-district administrative 
organization Waengnoi district Khonkaen province, 2) to compare the leadership by 
Suppurisadhamma of the administrator in Tangkhwang sup-district administrative 
organization Waengnoi district Khonkaenprovinceclassified by personal factors and 
3) to study the problems, obstacles and suggestions aboutleadershipby 
Suppurisadhamma of the administrator in Tangkhwang sup-district administrative 
organization Waengnoi district Khonkaen province. 
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 This research was a mixed methodsresearchof the qualitative and 
quantitative researches. The quantitative research was conducted by studying the 
samples of 367 respondents which selected by stratified random sampling of      
4,407 persons who were populaceoflocal government in Tangkhwang sub-district 
Waengnoi district Khonkaen province. The sample size derived from the Kreicie and 
Morgan’s formula. The tool used for data collection was 5 levels rating scale 
questionnaire at reliability level of 0.912. Statistics used to analyze data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, One Way Analysis of 
Variance and Least Significant Different: LSD. The quantitative research was 
conducted by In-depth interviewing the 7 key informants who were selected by 
purposive sampling. Data analyzingwasusedcontent analysis technique. 
 The research findings were as follows: 
 1) The leadership by Suppurisadhamma of the leadership by 
Suppurisadhamma of the administrator in Tangkhwang sup-district administrative 
organization Waengnoi district Khonkaenprovincein overall was at high level. After 
considering each side found thatknowing oneself aspect and knowing how to be 
temperateaspectwere at medium level, knowing the cause aspect, knowing the 
consequence aspect, knowing how to choose and keep time aspect, knowing the 
society aspect and knowing the different individuals aspect were at height level. 

2) The comparisonof populace opinions towardsleadership by 
Suppurisadhamma of the administrator in Tangkhwang sup-district administrative 
organization Waengnoi district Khonkaenprovinceseparated by different factors of 
each person found that the samplesthatwereage different weredifferent opinions at 
0.05. But for other factors, their opinions were not different. 
 3) The problems andobstaclesofleadership by suppurisadhamma of the 
administrator in Tangkhwang sup-district administrative organization Waengnoi 
district Khonkaenprovincewere 1) the leader lacked competency to apply the 
management principle for administration, 2) populace lacked participation 
evaluation and suggestion for administration. The suggestionswere 1) there should 
be leadership development and increasing the competency of administrators and 
2) there should be opportunities for public participation. 
 

Keywords: Leadership, Suppurisadhamma, Sub-district Administration Organization 
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1.บทน า 
ในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สังคมหรือองค์กรใดๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนย่อมต้องมีการพัฒนาองค์กรให้สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนี้การที่องค์กรนั้นๆ ด าเนินการในสภาวะต่างๆได้นั้นต้องอาศัยปัจจัย
ด้านบุคคลเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารองค์กรทุกๆ องค์กร 
เพราะบุคคลมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ การประเมินผล ผู้น าจึงมีบทบาทในการ
ก าหนดนโยบาย การวางแผน การบริหาร การจัดการ การออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการ
คิดริเริ่ม และการปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนั้นองค์กรไม่อาจจะปฏิเสธ
ผู้น าได้ ผู้น าจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความส าเร็จขององค์กร ทั้งนี้ เพราะผู้น ามี
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผน สั่งการ ดูแล และควบคุมบุคลากรของ
องค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย (อนุวัต กระสังข์,2557) ในปัจจุบัน
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยี รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท าให้องค์กรต่างๆ มีการ
แข่งกันสูงขึ้น  เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ในสังคม ดังนั้นผู้น าจึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารองค์กรของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
คามรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ของผู้น า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาวะผู้น า (เจมส์เอ็มคูช และแบร์รี่ 
พอสเนอร์,2542) ภาวะผู้น า กระบวนการทีผู่้บริหารจะแสดงออกมาใช้เพ่ือให้เกิดผล หรืออิทธิผลต่อ
พฤติกรรมผู้ที่อยู่รอบข้างในองค์กร (วิโรจน์ สารรัตน์,2539) ภาวะผู้น าจะมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
ผู้น าต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ผู้น าควรมีความเข้าใจและสามารถ
ปรับเปลี่ยนความต้องการของคน หรือสนองความต้องการของคนได้ดี เพ่ือเป็นแรงผลักดัน หรือเป็น
การกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน (อัครเดช พรมกัลป์,2556) คุณสมบัติดังกล่าว
มานี้จึงจะสามารถกล่าวได้ว่า ผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์และน าองค์กรสู่เป้าหมาย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นปัจจัยรากฐานส าคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาการการ
ปกครองในระดับท้องถิ่นก่อน โดยสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและการยอมรับจากประชาชนว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนเป็นองค์กรที่
เปิดโอกาสให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม  
(พระจักรพงษ์กิตฺติภทโฺท (สร้อยจิตร), 2553) การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีคุณภาพต้องพัฒนาที่ตัวบุคคลก่อนแล้วถึงจะไปพัฒนาประชาชนได้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญใน
การศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น จึงควรน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร และหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สามารถส่งเสริมภาวะผู้น าได้หลายประการ
โดยเฉพาะหลักสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งประกอบด้วย (1) ด้านธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ (2) 
ด้านอัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล (3) ด้านอัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน (4) ด้าน
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มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักประมาณ (5) ด้านกาลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา  
(6) ด้านปริสัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักชุมชน และ(7)ด้านปุคคลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักบุคคล 

ดังนั้น ด้วยเหตุผลและความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโดยการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประสานงานสนับสนุนการด าเนินงานและ
สนองนโยบายของภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 
 

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลทางขวางอ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวางอ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 

2.3 เ พ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับภาวะผู้น าตามหลัก 
สัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวางอ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

3 ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา โดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ซึ่งได้ก าหนดภาวะผู้น า

ไว้ 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านธัมมัญญุตา คือความเป็นผู้รู้จักเหตุ (2) ด้านอัตถัญญุตาคือความ
เป็นผู้รู้จักผล (3) ด้านอัตตัญญุตาคือความเป็นผู้รู้จักตน (4) ด้านมัตตัญญุตาคือความเป็นผู้รู้จัก
ประมาณ (5) ด้านกาลัญญุตาคือความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา (6) ด้านปริสัญญุตาคือความเป็นผู้รู้จัก
ชุมชน และ(7)ด้านปุคคลัญญุตาคือความเป็นผู้รู้จักบุคคล 

3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น คือ สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 
และอาชีพ 
 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย โดยประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุ (2) ด้านความเป็นผู้รู้จักผล (3) ด้านความเป็นผู้รู้จักตน (4) ด้านความ
เป็นผู้รู้จักประมาณ (5) ด้านความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา (6) ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน และ(7)ด้าน
ความเป็นผู้รู้จักบุคคล 
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3.3 ขอบเขตด้านประชากร                                                                         
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและมีสิทธิ

เลือกตั้งตาม พร.บ. เลือกตั้ง ในต าบลทางขวาง  อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จ านวน 11 
หมู่บ้านมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 4,407 คน (บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,2558) 

3.4 ขอบเขตด้านสถานที่ 
งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาที่ต าบลทางขาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จ านวน 11 

หมู่บ้าน 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 7 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ  ส่วนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถามจ านวน 367 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 

 

5. ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปผลวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริส

ธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวางอ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประชาชนมี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็นผู้รู้จักตน และ
ด้านความเป็นผู้รู้จักประมาณ อยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุ ด้านความเป็นผู้รู้
จักผล ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชนและด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก 

2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นได้แก่ผู้บริหารขาด
ความสามารถในการน าหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมส าหรับการบริหารประชาชนขาด
การส่วนร่วมในการประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะจึงควรมีแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้และเพ่ิมขีด
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ความสามารถในการประยุกต์หลักการบริหารเพ่ือใช้ในการบริหารองค์กร และควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลและเสนอแนะเก่ียวกับการบริหาร 
 

6. อภิปรายผล 
ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีประเด็นการอภิปลายผล ดังนี้ 
จากผลการวิจัยพบว่าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากว่าผู้น าหรือผู้บริหารที่มีการศึกษาดี มีความเข้าใจในหลักการ
บริหารองค์กร ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนร่วม ทั้งนี้ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความสนใจและให้
ความส าคัญกับการเมืองท้องถิ่นและด้วยสภาพสังคมที่มีลักษณะเป็นเครือญาติระหว่างหมู่บ้าน 
ดังนั้น การแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้บริหารหรือผู้น าของตนจึงมีการกระจายกัน
อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงสามารถรับรู้ได้ว่า ผู้บริหารของตนเป็นผู้มีภาวะผู้น า
มากน้อยเพียงใดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเอามาอภิปลายผลได้ดังนี้ 

1. ด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุ ผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ตามหลักการและ
แผนงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเอาไว้เพ่ือควบคุมคุณภาพของ
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้บริหารมีความเข้าใจในขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของงานและ
ยังสามารถรักษากฏ ระเบียบ วินัยในการปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี  โดยภาพรวมแล้วอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ โกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น      
เขต 1-5” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารการศึกษาให้
เป็นไปเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และเพ่ือพัฒนาสังคม ทั้งนี้ผู้บริหารมีการวางโครงสร้างของการ
บริหารงานให้ง่ายและเหมาะสมกับสถานการณ์ ผ่านการก าหนดเป็นกลไกการขับเคลื่อนกิจการ
โรงเรียน 

2. ด้านความเป็นผู้รู้จักผล ผู้บริหารองค์การบริหารสามารถใช้ปัญญาพิจารณาถึงผลลัพธ์
ที่จะตามมา สามารถค านึงถึงผลได้ผลเสียในการท างานเป็นอย่างดี โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับ สุวรรณนา มีเดช (2546) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม 
7 ของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารได้ก าหนด
นโยบาย และแผนงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กล่าวคือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถรับผลจากการบริหารได้อย่างเต็ม
ประสิทธิผล 

3) ความเป็นผู้รู้จักตน ผู้บริหารองค์การบริหารมีความตระหนักรู้เสมอว่าตนมีบทบาทต่อ
สังคม และเห็นความส าคัญของต าแหน่งผู้น าว่า เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ อันจะก่อเกิดเป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และยังเป็นผู้ยึดมั่นไม่ละทิ้งวัฒนธรรมเดิม
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ของตน โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ  พระมหาคมเพชร วชิรปญฺ
โญ (เรืองผา)  (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี”ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปเพ่ือประชาชนโดยส่วนร่วม ทั้งนี้เนื่องจากว่า 
ผู้บริหารมีความส าคัญในตนเองว่าเป็นคนในท้องที่ ดังนั้นจึงได้เห็นประโยชน์ของสังคมที่ตนอาศัยอยู่
เป็นส าคัญ 

4) ความเป็นผู้รู้จักประมาณ ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายที่เน้นผลส าฤทธิ์ที่ส่งผลต่อ
ภาพรวมของประชาชน โดยยึดหลักประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นเป็นหลัก และใช้เกณฑ์
ความพอเพียงในการบริหารงบประมาณที่มีจ ากัด โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับ พระธนันต์ ชยานนฺโท (ประเสริฐศิลป์) (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามหลักสัปปุริสธรรม 7” ผลการวิ จัยพบว่า 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานในทุกๆ ด้าน โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทุกๆ แผนงาน โดยเฉพาะแผนใน
การจัดรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ซึ่งได้เน้นหลักเพียงพอ และความจ าเป็นเป็นส าคัญ 

5) ความเป็นผู้รู้จักกาล ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารเวลาเป็นอย่างยิ่ง 
โดยการด าเนินการเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของคนในท้องถิ่น ผู้บริหารมีความเข้าใจสภาพของ
สังคมและปัญหาที่เกิด จึงสามารถจัดล าดับความส าคัญของภาระงานตามความเร่งด่วนได้ ส่งผลให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพมาก กล่าวคือ สามารถสนองต่อปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสอดคล้อง
กับ ธนวัสน์ คงสระบัว (2554)ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น าที่พึง
ประสงค์ตามหลักพุทธศาสนาของผู้น าชุมชนต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคาดหวังว่า ผู้น าของตนจะต้องสามารถบริหารเวลาได้ สามารถ
เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประชาชนได้ 

6) ความเป็นผู้รู้จักชุมชน ผู้บริหารมีความเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในการ
ปกครองของตน และทราบถึงความต้องการของประชาชนไดอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ผู้บริหารมีมนุษย
สัมพันธ์ดี เป็นที่ไว้วางใจของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาวดี ติมินทระ (2550) 
ได้ศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า กรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถวางแผนใน
การพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างสอดรับกับความจ าเป็นและความต้องการของคนในท้องถิ่น 

7) ความเป็นผู้รู้จักบุคคล ผู้บริหารด าเนินงานเชิงรุกในแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นสื่อกลางในการด าเนินงาน ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถของผู้น าด้านการใช้คนให้
เหมาะกับงาน และเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถด ารงต าแหน่งที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ พระอุเทน ปริมุตฺโต   (คุ้มภัย)  (2556)ได้วิจัยเรื่อง 
“ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้น าการปกครองส่วนท้องที่ ในอ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์”



559วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๙ 
 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าสามารถมองคนออกว่า ใครเหมาะสมกับงานใด กล่าวคือ สามารถวางคนให้
เหมาะสมกับภาระงาน ซึ่งอาศัยความถนัดของแต่ละบุคคลเป็นข้อมูลประกอบการบริหาร 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.ผู้บริหารควรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยการศึกษาเรียนรู้การบริหารงาน

ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์การบริหารอยู่เสมอ และ
ควรที่จะไปศึกษาดูงานการบริหารงานของหน่วยงานอ่ืนที่มีความส าเร็จในด้านการบริหารชุมชน 

2. ผู้บริหารควรก าหนดเป็นนโยบายในการเก็บข้อมูลเพ่ือการก าหนดแผนการพัฒนาหรือ
แผนการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการลงพื้นที่ในแต่ละชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งต่อหมู่บ้าน 
เพ่ือส ารวจสภาพปัญหาของชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้ยังเป็นการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดท าประชาชนมี
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผู้บริหารมากข้ึนอีกด้วย 

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น”ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจ  ได้น าไปศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นในด้านการพัฒนา
สังคม ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านการสาธารณูปโภค ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และ
ด้านการบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
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ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองพรหมันในปรัชญาเวทานตะตามทรรศนะ 
พุทธปรัชญาเถรวาท 

A CRITICAL STUDY OF THE CONCEPT OF BRAHMAN 
IN PHILOSOPHY OF VEDANTA  IN THE VIEW OF BUDDHUDT PHILOSOPHY. 

 
พระมหาโสฬส ชนุตฺตโม (พรมมา)* 

 
บทคัดย่อ 

  ดุษฎีนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องพรหมันในปรัชญา
เวทานตะ 2) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องพรหมในพุทธปรัชญาเถรวาท และ 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดเรื่องพรหมันในปรัชญาเวทานตะตามทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า พรหมันในปรัชญาเวทานตะ ในระยะแรกหมายถึงความรู้อันศักดิ์สิทธิ์
และประเสริฐ  ต่อมาความหมายได้กลายเป็นเรื่องของปรัชญา แนวคิดพรหมันจึงกลายเป็นสิ่งแท้จริง
สูงสุด เป็นมูลการณ์ของสรรพสิ่งในโลกจักรวาล  พรหมันจึงมีฐานะเป็นผู้สร้าง ผู้ปกครอง และผู้
ท าลาย เรียกว่า ตรีมูรติ พรหมันถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) นิรคุณพรหมัน มีลักษณะแผ่
กระจายครอบคลุมจักรวาลโดยมายา   2) สคุณพรหมัน เป็นพรหมองค์เทียม ไม่ใช่ลักษณะแท้ เป็น
ความจริงขั้นสมมติ เป็นโลกบัญญัติ ส่วนนิรคุณพรหมันนั้น เป็นลักษณะแท้ เป็นความจริงขั้นปรมัตถ์ 
พรหมันมีคุณลักษณะ 3 คือ สัต จิต อานันทะ  ปรัชญาเวทานตะได้เสนอว่าบุคคลควรท าลายอวิทยา 
เพ่ือเข้าถึงพรหมันกลายเป็นเอกีภาพกับพรหมัน ผลการศึกษาพบว่า พุทธปรัชญาเถรวาทได้ปรับ
ความหมายค าว่าพรหมใหม่ใช้ในเชิงคุณธรรม หมายถึงความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรม ดังนั้น 
พรหมถูกจัดเป็น 2 ประเภทคือ  1) บุคลาธิษฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อเปรียบเทียบยกย่องบุคคลผู้มีพรหม
วิหารธรรม 4 คือ มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 2) ธรรมาธิษฐาน เพ่ือใช้เป็นหัวข้อเพ่ือแสดง
ธรรมเข้าถึงพรหม  อย่างไรก็ตาม หากถามว่า พรหมในพุทธปรัชญาเป็นอย่างไร ตอบว่า พรหมใน
พุทธปรัชญาก็คือเทวดาในชั้นพรหมโลก พรหมเหล่านี้เคยเป็นมนุษย์มาก่อน ด้วยอ านาจแห่งการ
ปฏิบัติจนบรรลุคุณพิเศษมีฌานเป็นต้น แล้วฌานไม่เสื่อมจึงได้เกิดเป็นพรหม พรหมเหล่านั้นจึงไม่อยู่
ในฐานะเป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่ง       
   ผลการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า พุทธปรัชญาปฏิเสธแนวคิดพรหมันใน
ปรัชญาเวทานตะในฐานะพระเจ้าผู้สร้างโลกจักรวาล เพราะเห็นว่า พรหมยังคงเวียนว่ายตายเกิด ใน
วัฏฏะสงสารเช่นเดียวกับมนุษย์ และเห็นว่า โลกจักรวาลเป็นไปตามธรรมชาติแบบวงจรอยู่ภายใต้
กฎแห่งเหตุปัจจัยในการวิจัยพบว่า แนวคิดเป้าหมายความจริงสูงสุด (โมกษะ) ในทรรศนะปรัชญา
เวทานตะจะคล้ายคลึงกับ พระนิพพานในทรรศนะพุทธปรัชญา แต่ที่ต่างกัน คือ ความจริงสูงสุด 
                                                           
 

*หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 
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(โมกษะ) ในปรัชญาเวทานตะเป็นแบบอัตตา ส่วนความจริงสูงสุด (พระนิพพาน) ในพุทธปรัชญาเป็น
แบบอนัตตา  

 
ค าส าคัญ : ความหมาย ประเภทและคุณสมบัติ คุณลักษณะ และเป้าหมาย 
 
 

ABSTRACT 
 This Dissertation entitled ‘A Critical Study of Concept of Brahman in 
Philosophy of Vedanta’ has three objectives: 1) to study the concept of Brahman in 
philosophy of Vedanta 2) to study the concept of Brahma in Theravada Buddhist 
philosophy, and 3) to critically analyze the concept of Brahman in philosophy of 
Vedanta according to Theravada Buddhist philosophy. This is a documentary 
research. 
 In the study, in early stage the concept of ‘Brahman’ in Vedanta 
philosophy basically refers to sacred and supreme knowledge and later on 
becoming a philosophical matter. Then, the concept of Brahman becomes ultimate 
reality becoming the First mover of all things in the universe. Based on this 
Brahman is clearly regarded as a Creator, Ruler and Destroyer named as Trimurati. 
In this matter, Brahman is divided into two types: 1) Nirguna Brahman; its attributes 
spread covering the universe as illusion, 2) Saguna Brahman; this is regarded as 
artificial Brahman possessing unreal attributes due to its conventional worldly 
aspects. As regards Nirguna Brahman, it is ultimate real. As far as Brahman is 
concerned, it possesses three essential qualities: Sat (truth), Citta (consciousness) 
and Ananda (bliss). In this regard, Vedanta philosophy recommended that one 
should get rid of Vaidya (ignorance) in order to reach Brahman becoming the one 
with Brahman. In the study of Buddhist philosophy, it was found that the word 
‘Brahma’ was slightly changed into the dimensions of virtue which etymologically 
embraces the meaning of prosperity, both worldly and supramandane areas. In 
Buddhism, therefore, Brahma basically refers to two types of things: 1) 
Puggalấdhiṭṭhấna; this is used as a comparison of a man whose mind is of four 
sublime states of mind, loving kindness, compassion, sympathetic joy and 
equanimity,   2) Dhammadhiṭṭhấna; this refers to Dhamma leading to Brahma. 
However, if a question is asked as to how is Brahma in Buddhist philosophy. While 
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answering this question, Buddhist philosophy claimed that Brahmas are actually 
Devas in the world of Brahma; they used to become human beings but through the 
power of absorption they are born as Brahma, therefore, those Brahmas are not 
regarded as a Creator of things. In the study of third objective, it was found that the 
concept of Brahman as was clearly claimed by Vedanta philosophy has been 
refuted by Buddhist philosophy as the creator of the universe on the ground that 
those Brahmas are still under the endless circle of life and death as were done by 
human beings and the universe as such by nature is also under the law of cause 
and effect. In this research, the ultimate reality (Moksha) in Vedanta philosophy is 
to attain Brahman. This is similar to the concept of Nibbấna in Buddhist philosophy 
but the such reality in Vedanta philosophy possesses substantial self, meanwhile, 
the ultimate reality in Buddhist philosophy claims non-substantial self.       
 

Keywords:  Meaning, types and specifications, features, target. 
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1. บทน า 
 เรื่องพรหมันในปรัชญาเวทานตะคือหลักคิดของปรัชญาอุปนิษัทในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง พรหม โลก และชีวิต  ดังนั้น ปรัชญาเวทานตะคือรากเหง้าของปรัชญาที่มี
ความเชื่อเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าโดยตรง กล่าวคือเรื่องพรหมันนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ปรัชญาเวทานตะจึงมี
ความส าคัญเป็นอันมากในการให้ทรรศนะทางปรัชญาในเรื่องของความจริงสูงสุดที่เกี่ยวเนื่องกับปฐม
กรมูลเหตุแห่งผู้สร้างสรรพสิ่ง  เรื่องพรหมันกับความเป็นสาเหตุนี้ในทรรศนะปรัชญาเวทานตะ
ดังกล่าวนี้ได้เป็นประเด็นข้อถกเถียงของ  นักปรัชญาศาสนาในยุคสมัย ทั้งนี้ แม้แต่พุทธปรัชญาเถร
วาท ที่ถือก าเนิดจากดินแดนแห่งประเทศอินเดียที่ยุคสมัยนั้นที่มีแนวคิดความเชื่อพรหมันกับความ
เป็นสาเหตุอย่างลงลึกซึ่งเช่นกัน แต่กลับมีมุมมองขัดแย้งกับระบบความเชื่อของปรัชญาเวทานตะ
อย่างสิ้นเชิง ผู้เขียนใคร่ขอยกตัวอย่างในเบื้องต้น เพ่ืออธิบายเชิงเหตุผลในทรรศนะของพุทธศาสนา
ต่อปัญหาความเป็นสาเหตุแห่งสรรพสิ่ง  โดยที่พุทธปรัชญามีมุมมองว่าสรรพสิ่งที่ก าเนิดทั้งรูปธรรม
และนามธรรมว่าเป็นกฎธรรมชาติมิใช่เป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้น กล่าวคือเป็นสังขตธรรมอันมี
ปัจจัยปรุงแต่งเป็นสาเหตุ เป็นกฎธรรมชาติ กฎแห่งเหตุและผลคือ 
  อิมสฺมิ สติ อิท  โหติ   เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี    
  อิมสฺสุปฺปาทา อิท  อุปฺปชฺชติ  เพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น   
  อิมสฺสมึ อสติ อิท  น โหติ   เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี  
  อิมสฺส นิโรธา อิท  นิรุชฺฌติ   เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ 
 จากพุทธพจน์นี้ชี้ให้เห็นได้ว่าพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นมีมุมมองมูลเหตุแห่งสรรพสิ่งในแบบ
ธรรมชาติที่มีเหตุปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือว่าสิ่งไม่มีชีวิตย่อมอยู่ภายใต้กฎนี้  อาจกล่าวได้ว่า
พุทธปรัชญาเป็นธรรมชาตินิยมในเชิงสัมพันธ์แบบวิวัฒนาการของสรรพสิ่ง นี้เท่ากับพระพุทธศาสนา
ปฎิเสธเรื่องพระเจ้าหรือพรหมันผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ เหตุที่พุทธปรัชญาปฏิเสธ
เรื่องพรหมันกับความเป็นสาเหตุ ว่าตามทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า “พระพรหม” นั้นคือผู้ที่
ได้ส าเร็จฌานคือยังเวียนวายตายเกิดหลังจากตายแล้วได้เข้าถึงพรหมโลก ด้วยฌานที่ยังไม่เสื่อม 
ส่วนพรหมจะอยู่ชั้นไหนข้ึนกับอ านาจของฌานของผู้นั้นบรรลุมา พระพรหมจึงมีภูมิอาศัยเป็นชั้น ๆ 
ตามระดับภาวะจิตที่สูงกว่ากันตามชั้นภูมิธรรม ดังความในภาษาบาลีว่า “ปฐม  ฌาน  ปริตฺต  ภาเวตฺ
วา กตฺถ อุปปชฺชนฺติ ปฐม  ฌาน ปริตฺต  ภาเวตฺวา พฺรหฺมปาริสชฺชาน  เทวาน  สหพฺยต  อุปปชฺชนฺติ”  
แปลว่า “บุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน? บุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญ ไป
เกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นพรหมปาริสัชชา”  และความว่า “สหสฺโส พฺรหฺมา ทฺวิสหสฺโส พฺรหฺมาติ
อาทีสุ หิมหาพฺรหฺมาติ พฺรหฺมาติ วุจฺจติ” แปลว่า ท้าวมหาพรหม ในค าทั้งหลายมีค าว่าสหัสสพรหม
ทวิสหัสสพรหม ดังนี้เป็นต้น ท่านเรียกว่าพรหม พรหมาในพุทธศาสนาได้ให้ความใหม่ไปในทาง
ปฏิบัติโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุคลาธิษฐาน และ ธรรมาธิษฐาน 
 ปัญหาเรื่องความเชื่อพรหมันในระบบปรัชญาเวทานตะท านองนี้ เชื่อว่ายังเป็นข้อถกเถียง
ของปรัชญาเมธีมาทุกยุคทุกสมัยจนมาถึงในปัจจุบันนี้ และเชื่อว่ายังมีผู้ต้องการอยากจะทราบว่า 
เหตุใดพุทธปรัชญาเถรวาทผู้ซึ่งถือก าเนิดมาจากดินแดนอินเดียเช่นกัน แต่ท าไมกลับเห็นว่าความเป็น
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แห่งสรรพสิ่งว่าเป็นกฎธรรมชาติ  ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงต้องการที่จะศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพร
หมันในปรัชญาเวทานตะ ตามทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท เพ่ือตอบโจทย์ในประเด็นข้อนี้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องพรหมันในปรัชญาเวทานตะ 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องพรหมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพรหมันในปรัชญาเวทานตะตามทรรศนะพุทธ
ปรัชญา เถรวาท 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย ผู้ศึกษาจ ากัดขอบเขตเฉพาะแนวคิดที่เกี่ยวกับพรหมัน ในปรัชญา
เวทานตะ และพรหมในพุทธปรัชญาเถรวาท เจาะจงศึกษาเฉพาะประเด็น ความหมาย ประเภทและ
สมบัติ คุณลักษณะ องค์คุณสัมพันธ์ และเป้าหมายสูงสุด โดยจะศึกษาวิเคราะห์เพ่ื อให้เนื้อหา
สอดคล้องกัน เพ่ือที่จะได้น าเนื้อหาแนวคิดของปรัชญาเวทานตะที่เป็นประเด็นข้ออ้างตามความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องพรหมันของปรัชญาเวทานตะ มามองตามทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย  ผู้ศึกษาเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) คือ มุ่งค้นคว้ารวบรวมเอกสารข้อมูลชั้น 
“ปฐมภูมิ”  ที่เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องพรหมันในปรัชญาเวทานตะ และแนวคิดเรื่องพรหมในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท ตลอดถึงข้อมูลชั้น “ทุติยภูมิ” กระบวนการวิจัย เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอแก่ความ
ต้องการแล้ว จากนั้นน าข้อมลูมาท าการศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดเรื่องพรหมันในปรัชญาเวทานตะตาม
ทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
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5. ผลการวิจัย  
 5.1 ผลการวิจัยพบว่า ความหมายของพรหมันในปรัชญาเวทานตะตามทรรศนะพุทธ
ปรัชญาเถรวาท :  พรหมันในปรัชญาเวทานตะ มีที่มาจากรากศัพท์ พฺฤหฺ ธาตุหรือ พฺรห ธาตุใน
ภาษา ดังนั้น ค าว่าพรหมัน ที่ใช้อยู่ในคัมภีร์อุปนิษัทหมายจึงถึงประเสริฐ ผู้ใหญ่ เจริญเติมโต โดยที่
แนวคิดของปรัชญาเวทานตะเชื่อว่าสิ่งซึ่งเป็นปฐมเหตุคือพรหฺมันซึ่งหมายถึงสคุณพรหมันเป็นบุคลิก
พรหมัน เป็นพระเจ้าผู้มีคุณสมบัติประเสริฐล้ าเลิศ มีลักษณะปรากฏเป็น 3 องค์ใหญ่ที่เรียกว่า  
ตรีมูรติ คือ พรหม ผู้เป็นพระผู้สร้าง พระวิษณุ ผู้เป็นผู้คุ้มครองรักษา และพระศิวะ ผู้ท าลายล้าง 
ฉะนั้น ค าว่า พรหมันจึงหมายถึงสิ่งที่เป็นมูลการณะของสรรพสิ่ง กล่าวคือ สรรพสิ่ งล้วนมาจากพร
หมัน จุดเริ่มต้นของปรัชญาพระเวทก็คือความเชื่อในเรื่อง “อาตมัน” และ “พรหมัน” นั่นเอง หาก
วิเคราะห์ตามอุปนิษัท ที่เรียก “อันติมสัจจ์” หรือว่า “พรหมัน” เอกนิยมทางมโนภาพ (Idealistic 
Monism) หรือจะเรียกว่ามโนภาพนิยมหรือจิตนิยมชนิดเอกนิยม ในเชิงเหตุผลอุปนิษัทยืนยันว่ามีสิ่ง
อันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ เป็นอยู่อย่างเดียวชั่วนิรันดร ซึ่งได้มีอยู่แล้วก่อนสิ่งอ่ืนใดทั้งปวง สิ่งนั้นคือ พรหม  
พรหมันเป็นผู้ให้ก าเนิดสากลโลก มีอยู่ได้ด้วยตัวเอง เป็นเหตุอย่างเดียวโดยไม่เป็นผลของสิ่งใดอีก 
กล่าวคือทุก ๆ สิ่งเกิดแยกออกไปจากพรหม        
   แต่ในทรรศนะพุทธปรัชญาให้ความหมายพรหมว่า  ผู้เจริญรุ่งเรือง ความประเสริฐ 
และความบริสุทธิ์ เพราะผลของบุญกุศลที่ได้เจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุฌานแล้วฌานไม่เสื่อมใน
ขณะที่สิ้นชีวิตอุบัติเป็นพรหม  ดังมีรูปวิเคราะหวา “พฺรูหนฺติ วุฑฺฒนฺติ อติปณีเตหิ  ฌานาทิคุเณหีติ 
พฺรหฺมาโน ฯ แปลวา เทวดาทั้งหลายที่มีความเจริญด้วยคุณพิเศษมีฌานเป็นต้น อันเป็นสิ่งที่ประณีต
มากเป็นต้น ฉะนั้น เทวดาเหลานั้น จึงชื่อวา พรหม” พรหมมีสถานะเป็นเพียงสัตวโลกชนิดหนึ่งที่ไป
เกิดบนสวรรค์ แต่ระดับของพรหมขึ้นอยู่ดด้วยคุณพิเศษมีฌานที่ส าเร็จชั้นภูมิ นอกจากนี้ พรหมที่มี
รูปเรียกวารูปพรหม ส่วนพรหมที่ไม่มีรูป เรียกวา อรูปพรหม มีเพศเป็นชาย เมื่อแจกรูปศัพท์เชิง
วิเคราะห์มักใชในความหมายเป็นประธานของประโยค เช่นค าว่าพรหมา ส่วนที่หมายถึงพระพรหม 
มักใช้เปนค าคุณศัพทส าหรับใช้อธิบายถึงความประเสริฐดีงามของพรหมในเชิงคุณธรรมโดยที่พุทธ
ปรัชญาได้ปรับความหมายใหม่ พรหมจึงหมายถึงความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม  
 กล่าวโดยสรุปว่า ปรัชญาเวทานตะเชื่อว่าพรหมันคือความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ ความเจริญ สิ่ง
สูงสุด ถือว่าพรหมันคือความจริงสูงสุด (Ultimate reality) สรรพสิ่งขึ้นอยู่กับพรหมัน กล่าวคือพระ
เจ้ามีอ านาจในการดลบันดาล ซึ่งต่างจากมุมมองพุทธปรัชญาเถรวาทถือว่าพรหมคือเจริญรุ่งเรือง
เป็นไปในทางปฏิบัติโดยหมายถึงพรหมท้ัง 2 ประเภทคือ ปุคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐาน ดังนั้น 
พรหมจึงมีสถานะเป็นเพียงบุคคลที่ส าเร็จฌาน แล้วฌานไม่เสื่อมไปเกิดเป็นพรหมในชั้นพรหมโลก
เท่านั้น  ในทรรศนะพุทธปรัชญาจึงไม่ใช่หมายถือพระพรหม เป็นพระเจ้าผู้สร้าง เป็นสิ่งศักดิ์ท าการ
บูชาออนวอนขอพรเพ่ือให้ท่านดลบันดาลให้ได้ พรหมก็คือสัตวโลกชนิดหนึ่งที่อยูในระดับสุขคติ เช
นเดียวกับมนุษย ซ่ึงยังมีกิเลสและยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยูในวัฏฏะสงสารเชนเดียวกับมนุษย์ ซึ่ง
ต่างกับทรรศนะปรัชญาเวทานตะที่ถือว่าพรหมเป็นพระเจ้า 
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 5.2 ผลการวิจัยพบว่า ประเภทและคุณสมบัติของพรหมันในปรัชญเวาทานตะตาม
ทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท : พรหมันในทรรศนะปรัชญาเวทานตะ มี 2 ประเภทคือ สคุณพร
หมันมีสถานภาพเป็นพรหมันระดับรอง เรียกว่า อปรพรหมัน หรืออีศวระ เป็นภาคปุคลาธิษฐานของ
สิ่งสมบูรณ์  เป็นพระเจ้าที่มีตัวตนเป็นตัวบุคคล  การอธิบายถึงพรหมันในลักษณะนี้เป็นการกล่าวพร
หมันในแง่โลกียะ  คุณลักษณะของสคุณพรหมันนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งสรรพสิ่ง เป็นผู้รู้ทุกสิ่ง เป็นผู้
คุ้มครองทุกสิ่งจากภายในและเป็นที่สิ้นสุดแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง  ดังฉานโทคยะอุปนิษัทได้กล่าวไว้
ด้วยค าว่า ตัชชลาน ซึ่งหมายถึงสิ่งนั้น เป็นที่เกิดของโลก  เป็นที่กลับคืนไปสู่แห่งโลก  เป็นที่อิงอาศัย
และด ารงอยู่  ไตตติรียะอุปนิษัทก็กล่าวไว้ ในลักษณะเดียวกันว่าสิ่งซึ่งเป็นที่เกิดของสรรพสิ่งเป็นที่อิง
อาศัยแห่งสรรพสิ่ง และเป็นที่กลับคืนสู่แห่งสรรพสิ่ง  ข้อความที่ยกมาจากอุปนิษัทจากบทที่น าเสนอ
ข้างต้นมานั้น  เป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ  พรหมันในลักษณะที่เป็นสคุณพรหมัน ซึ่งมี
คุณสมบัติในการสร้างโลก รักษาโลก และท าลายโลก ส่วนพร́หฺมันหมายถึงนิรคุณพรหมันเป็นอ
บุคลิกพรหมันผู้ไม่มีรู้เป็นอจินไตย ไม่อาจนิยามด้วยคุณสมบัติใดได้ เพียงแต่รู้ว่ามีอยู่เป็นความจริง
อันติมะ เป็นจิตบริสุทธิ์ ไม่มีขอบเขตจ ากัด มีธรรมชาติเป็นความบรมสุข  นิรคุณพรหมัน มี
สถานภาพเป็นพรหมันระดับสูงสุด เรียกว่า ปรพรหมัน  ในคัมถีร์อุปนิษัทได้กล่าวว่า ปรพรหมันถือ
ว่าเป็นจุดหมายสูงสุดของมนุษย์ที่ต้องพยายามไปให้ถึงในชาตินี้ เพ่ือความหลุดพ้นเป็นอิสระจากอ
วิทยาและทุกข์ภัยในวัฏสงสารตลอดไป ปรพรหมัน เป็นภาคธรรมาธิษฐานของสิ่งสมบูรณ์  นิรคุณ
พรหมันแท้นั้นมีลักษณะเป็น สัต จิต  อานันทะ กล่าวคือสัตคือความมีอยู่จริง จิตคือความรู้และ
อานันทะคือความสุขสูงสุดทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งหาที่สุดมิได้ หาขอบเขตมิได้  การอธิบายถึงพรหมันใน
ลักษณะนี้เป็นการอธิบายถึงพรหมันในแง่โลกุตระ  
 แต่ในทรรศนะพุทธปรัชญาถือว่าพรหมคือเจริญรุ่งเรืองเป็นไปในทางปฏิบัติโดยหมายถึง
พรหมทั้ง 2 ประเภทคือ บุคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐาน พรหมในพุทธปรัชญาถูกอธิบายเสียใหม่
เป็นสองแนวคิด คือ พรหมที่เป็นปุคลาธิษฐาน และ พรหมที่เป็นธรรมาธิษฐาน พรหมที่เป็นปุคลาธิษ
ฐานนั้น ได้แก่ เทวดาจ าพวกหนึ่ง ที่อยู่ในชั้นพรหมโลก ซึ่งเป็นชั้นที่สูงกว่าสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น ที่เรียกว่า
ชั้นกามาวจรโลก เพราะเหตุที่เทพทั้งหลายที่อยู่ในชั้นกามาวจรทั้งนั้นได้รับการขนานนามว่า เทวดา 
ส่วนเทพชั้นรูปาวจรและอรูปาวจรทั้งหมดนั้นจะถูกเรียกว่า พรหม แต่ที่ระบุความแตกต่างในหมู่พวก
พรหม  คือ เทพชั้นรูปาวจร ได้แก่ รูปพรหม และเทพชั้นอรูปาวจร ได้แก่ อรูปพรหม  พรหม
ทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีคุณวิเศษ  มีรัศมี มีทิพย์สมบัติ  มีวิมานเป็นที่สถิต มนุษย์ทั้งหลายสามารถที่จะ
มาบังเกิดเป็นพรหมได้ด้วยการบ าเพ็ญฌานจนได้บรรลุฌาน เมื่อตายแล้วก็สามารถที่จะมาบังเกิดใน
ชั้นพรหมโลกต่าง ๆ ได้ด้วยอ านาจฌาน  โดยที่บุคลาธิษฐานพรหมมี 2 กลุม คือ กลุมที่เป็นเทวดา
ชั้นสูงที่มีก าเนิดแบบโอปปาติกะ โดยเสวยรูปอันสมบูรณเต็มที่ในเวลาที่อุบัติขึ้นมาถือก าเนิดด้วยเหตุ
แหงกุศลกรรมที่เกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานจนส าเร็จรูปาวจร 4 เป็นรูปพรหม 16 และอรูปาว
จร 4 เป็นอรูปพรหม 4  มีที่ เกิดในสุคติพรหมโลก 20 ชั้น และกลุ มบุคคลที่มีคุณธรรมสูง  
ที่พระพุทธเจ้าทรงยกยองบุคคลที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ประเสริฐและยากยิ่งใหเป็นพรหม เชน 
มารดาบิดา ครูบาอาจารย อริยบุคคล ที่มีถือพรหมจรรย เชน พราหมณ พระอรหันต พระปจเจก
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พุทธเจา และพระสัมมาสัมพุทธเจา เป็นต้น  ส่วนธรรมาธิษฐานพรหม คือ การยกธรรมมาแสดงเป็น
พรหม หรือเป็นปฏิปทาไปสู่ความเป็นพรหม คือ โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และ
อรหัตตผล ซึ่งหมายถึง อริยมรรคมีองค 8 และพรหมวิหาร 4 หรืออัปปมัญญา คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา  ส่วนบุคลาธิษฐานพรหมคือกลุ่มที่เป็นเทวดามีที่อยู่ เรียกวา พรหมโลก ได้แก่ รูป
พรหมทั้ง 16 และ อรูปพรหมทั้ง 4 ชั้น  ดังนั้น พรหมจึงมีสถานะเป็นเพียงบุคคลที่ส าเร็จฌาน แล้ว
ฌานไม่เสื่อมไปเกิดเป็นพรหมในชั้นพรหมโลกเท่านั้น  ในทรรศนะพุทธปรัชญาจึงไม่ใช่หมายถือ เอา
พระพรหมเป็นพระเจ้าผู้สร้าง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท าการบูชาออนวอนขอพรเพ่ือให้ท่านดลบันดาลให้ได้ 
พรหมก็คือสัตวโลกชนิดหนึ่งที่อยูในระดับสุขคติ เชนเดียวกับมนุษย ซึ่งยังมีกิเลสและยังต้องเวียน
ว่ายตายเกิดอยูในวัฏฏะสงสารเชนเดียวกับมนุษย์ซึ่งต่างกับทรรศนะปรัชญาเวทานตะที่ถือว่าพรหม
เป็นพระเจ้า 

 ทั้งนี้ พรหมทั้ง 2 ประเภทในพระพุทธศาสนาซึ่งจะสอดคล้องกับพรหมันในปรัชญา
เวทานตะเช่นกัน แต่พรหมทั้งสองประเภทในพุทธศาสนาถูกใช้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง
ค้นพบ เพ่ือเป็นค าสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนโดยมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินวิถีชีวิตทั้งทาง
โลกและทางธรรม หลักคุณธรรมนี้เป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวน าจิตใจของคนในสังคม กล่าวคือเป็นข้อ
ปฏิบัติขัดเกลา หรือจัดระเบียบทางสังคม เหตุที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากมนุษย์  เป็นสัตว์สังคมมีการอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ หากไม่มีกฎระเบียบ หรือคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ย่อมท าให้เกิดผลการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันได้  หากพิจารณาจะเห็นว่าหลักคุณธรรมพรหม
วิหาร 4 นี้ มุ่งเน้นให้สังคมด าเนินวิถีชีวิตด้วยการอยู่รวมกันด้วยความรักความเมตตาเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน และใช้เปรียบกับบุคคลที่มีคุณธรรมสูง ผู้มีภาวะจิตใจภายที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม 
4 เช่น พระพุทธเจา และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ที่ล้วนเป็นผู้บรรลุอริยมรรคแลว ซึ่งมีสภาวะจิต
บริสุทธิ์ตั้งมั่นในพรหมวิหารธรรม 4 อันเป็นเคร่ืองอยู่ประเสริฐ  นอกจากนั้น พระพุทธองคทรงใช้
หลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ส าหรับยกยองพ่อแม่ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมสูงเป็นดังพรหม ดังพระ
พุทธพจนที่วา “พฺรหมาติ มาตาปตโร” หมายถึงพ่อแม่เป็นพรหมของบุตร ที่กล่าวว่าพ่อแม่เป็น
พรหมของบุตร เพราะความที่พ่อแม่เป็นผู้ที่มีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา 
ครบถ้วนสมบูรณ์  

  นอกจากนี้ พรหมวิหารธรรมนี้ยังถือว่าเป็นหลักคุณธรรมส าหรับผู้ใหญ่ที่มีต่อผู้น้อย 
เช่น คุณธรรมของครูบาอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองเป็น
ต้น สวนพรหมที่เป็นธรรมาธิษฐานในทรรศนะพุทธศาสนานั้นคือการยกหัวข้อธรรมส าหรับความเป็น
พรหม หรือปฏิปทาที่เป็นหนทางน าไปสู่ความเป็นพรหม  คือ โสดาป ตติผล สกทาคามิผล 
อนาคามิผล และ อรหัตตผล ซึ่งหมายถึงอริยมรรคมีองค 8 และพรหมวิหารหรือ อัปปมัญญา   
จะเห็นว่าหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 นี้มีคุณประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม     

กล่าวโดยสรุปว่า พุทธปรัชญาเถรวาทปฏิเสธระบบแนวคิด ของปรัชญาเวทานตะที่เชื่อว่า
พรหมันเป็นเทพเจ้าสิ่งสมบูรณ์ มีฐานะผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง เป็นอมฤตและด ารงอยู่ในสถานะะ
อย่างเดียวตลอดกาล  แต่พุทธปรัชญาเถรวาทไม่มองพรหมในแง่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่อยู่ในฐานะเทพ
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เจ้า ไม่มองในแง่พรหมมีคุณสมบัติสร้างสรรพสิ่งตามความเชื่อของเวทานตะ ซึ่งมุมมองพุทธปรัชญา
ถือว่าบุคคลที่เป็นพรหมได้ด้วยบรรลุรูปฌานและอรูปฌานด้วยการพัฒนาจิตมีคุณธรรมสมบัติได้แล้ว
ไปเกิดเป็นพรหมเสวยผลทิพยสมบัติในชั้นพรหมโลก กล่าวคือคุณสมบัติของพรหมนี้ บุคคลใดก็ตาม
เมื่อ มีความพยายามประกอบกรรมอันเป็นกุศลชั้นสูงจนส าเร็จเป็นรูปวาวรกุศลธรรม หรือ อรูปาว
จรกุศลแล้ว บุคคลนั้นย่อมจะได้รับผลแห่งกรรมดีชั้นสูงนี้ เมื่อเขาถึงแก่ชีพิตักษัยตายจากโลกนี้ไป
แล้วย่อมเกิดในชั้นพรหมโลก   ทั้งนี้ จะเห็นว่า บุคลาธิษฐานนี้ในพุทธปรัชญาส าหรับใช้ส าหรับยก
ย่องเปรียบบุคคลผู้มีคุณธรรมได้ดังเป็นพรหม ส่วนธรรมาธิษฐานนั้นใช้ส าหรับยกเป็นหัวแสดง
หลักธรรมแห่งการเข้าถึงความเป็นพรหม นี้คือความเห็นแย้งและปฏิเสธคุณสมบัติพรหมันใน
ทรรศนะของปรัชญาเวทานตะโดยสิ้นเชิง ของพุทธปรัชญาเถรวาท  
 5.3 คุณลักษณะพรหมันในปรัชญาเวทานตะตามทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท : 
ปรัชญาเวทานตะเชื่อว่าพรหมันมีคุณลักษณะในการสร้างสรรพสิ่ง เช่นการสร้างโลกจักรวาล โดยที่
พรหมันในฐานะพระเจ้าไม่ต้องมีแรงจูงใจจากภายนอกหรือที่ใด ๆ  ไม่มีความปรารถนาสร้าง (หรือ
จงใจ) การก่อก าเนิดของจักรวาลจึงไม่ใช่การท างานหรือ กิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดของพรหมัน 
เพราะพลังอ านาจของพรหมันอันไม่มีขีดจ ากัด ท าให้สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่การเล่นของพรหมัน
เท่านั้น ล าดับขั้นของจักรวาล สรรพสิ่งชีวิต ปุรุษคือพรหมัน เป็นตัวรู้แจ้งสัจจภาวะสูงสุด บ่อเกิด
ของทุกสรรพสิ่งเป็นผู้สร้าง อวฺยกฺต การไม่ปรากฏ เป็นพลังอ านาจ (มายา) ของพรหมันที่จะสร้างสิ่ง 
หิรัณยครรภะ เป็นสิ่งแรกที่ก าเนิดขึ้นในจักรวาล มีมหันตะบวกอาตมันเป็นตัวรู้ หิรัณยครรภบวกม
หันอาตมัน เป็นตัวก่อให้เกิดชีวิตมนุษย์ในโลก พุทธิ ตัวรู้หรือปัญญา มนัส ใจคิด สิ่งที่รับรู้ด้วย
ประสาทสัมผัส และอินทรีย์ อายตนะที่เป็นตัวรับวัตถุจากภายนอกสสารอันเป็นที่มาของสรรพสิ่ง 
ชีวิตทั้งปวงเรียกว่า อชา ประกอบด้วยธาตุไฟ (ความร้อน แสงสว่าง พลังงาน) น้ า อาหาร (ดิน)  
ชีวิตจะมีการก าเนิดใน 4 แบบคือ เกิดจากไข่ เกิดจากมดลูก เกิดจากความชื้น เกิดจากดิน การเกิด
จากความชื้นบางที่ก็ถือเป็นอันเดียวกันกับการเกิดจากดิน    
 โลกจักรวาลในแนวคิดของปรัชญาเวทานตะมีความหมายแตกต่างกัน 2 อย่างคือ โลก
ภายวัตถุหรือโลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงโลกที่ทุกสรรพชีวิตเกิดมาได้ก็เพราะผลจากกรรม  
(การกระท า) ในชาติที่ผ่านมาซึ่งกรรมนั้น มาประกอบด้วย การกระท า (กริยา) สิ่งที่กระท า (การก) 
ผลกรรมที่บังเกิดข้ึนจากการกระท า และโลกกายวัตถุหรือโลกปรากฏการณ์นี้เป็นโลกมายา ไม่ใช่สิ่ง
จริงแท้ เป็นภาพปรากฏเท่านั้น จึงเป็นโลกของการท าลายล้างหรือเสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลา ส่วน
โลกในอีกความหมายหนึ่ง คือโลกพรหมัน หมายถึง อาตมันสากลหรือพรหมัน และผู้หลุดพ้น รู้แจ้ง  
ในพรหมัน ก็คือผู้สร้างจักรวาล สรรพสิ่ง เมื่อรู้แจ้ง ตัวเขานั่นแหละคือทุกอย่าง คือโลก และโลกนี้อยู่
ในตัวของผู้หลุดพ้นนั่นเอง โลกแห่งพรหมันหรือพรหมโลกนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าสัตยโลก โลกพร
หมันหรือโลกภายในที่เรียกว่าทหร อากาศ อันหมายถึงพรหมันนี้ มีเครื่องคุ้มกันหรือขวางกั้นหนึ่ง
ท านบเพ่ือกั้นโลกกายวัตถุท่ีเป็นโลกภายนอกไม่ให้เข้าปะปน 
 ในตอนเริ่มต้นหรือสภาวะดั้งเดิม ก่อนการสร้างหรือปรากฏเป็นจักรวาลนามและรูป                
พรหมันมีอยู่แล้ว เป็นทั้งผู้สร้างตัวด้วยตัวเอง ไม่มีนามรูปใด ๆ แม้เมื่อมีการปรากฏเป็นนามรูปของ
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จักรวาล สรรพสิ่ง ชีวิตที่คลีคลายมาจากพรหมันแล้วก็ตาม สัจจภาวะของสิ่งเหล่านี้ (ภาวะตั้งเดิม) 
ไม่แตกต่างกัน เพราะจักรวาลและทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างขึ้นเป็นเพียงมายาของพรหมัน สิ่งที่ท าให้
เห็นว่าเป็นความแตกต่าง หลากหลายเพราะอวิทยานั่นเอง พรหมันไม่ได้เกิดมาจากทั้งสิ่งมีชีวิตและ
ไม่มีชีวิตใด ๆ ที่จะเปรียบเทียบได้ตามประสบการณ์ทางโลกกายวัตถุ เหตุที่สรรพสิ่งในโลกหรือสิ่งสิ่ง
ที่มีลมหายใจ (ปราณ) หรือสิ่งที่มีร่างกายจึงมีเกิดตายก็เพราะสิ่งที่มีลมหายใจ ต้องใช้การบริโภคสิ่ง
ต่าง ๆ เข้าไป ตั้งแต่อากาศเพ่ือหายใจ น้ าอาหารเพ่ือหล่อเลี้ยงชีวิตร่างกายให้ด ารงอยู่ การด ารงอยู่
ด้วย การบริโภคเช่นนี้มิใช่ภาวะเที่ยงแท้ อยู่ในวงจรของความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (วงจร 6 
ประการ) ท าให้มีเกิดและตาย ไม่สิ้นสุดและการด ารงอยู่จึงอยู่ในภาวะก ากัด มีช่วงเวลาของความคง
อยู่ที่สัมพันธ์กับการบริโภคสิ่งต่างๆ      
 แต่พุทธปรัชญาเห็นว่าโลกจักรวาลมีความหลากหลายล าดับชั้น และเป็นไปตามกลไก 
ของธรรมชาติ กล่าวคือเป็นแบบวงจร วงจรนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ย่อกล่าวได้ว่าตั้งอยู่บนฐาน
แห่งเหตุปัจจัย  ซึ่งในพระไตรปิฎกเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่าอิทัปปัจจยตา เช่นมีการใช้ค าว่า “เมื่อสิ่งมี 
สิ่งนี้จึงมี หรือ เมื่อสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด หรือ เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี หรือ เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ” 
เมื่อพิจารณาหลักการเรื่องปฏิจจสมุปบาท ตีความองค์สัมพันธ์ของสรรพสิ่งได้ว่าเป็นแบบวงจร ซึ่ง
จักรวาลนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรหมในฐานะเป็นต้นเค้าแห่งองค์สัมพันธ์ของผู้สร้างสรรพสิ่งแต่
อย่างใด นอกเหนือจากกฎธรรมชาติไม่มี จะว่าไปแล้ว เทพเทวดามีฐานะเป็นผู้อาศัยในโลกจักรวาล
เชิงสัมพันธ์เท่านั้น ดังนั้น พรหมจึงเป็นส่วนหนึ่งขององค์สัมพันธ์ในฐานะสัตว์โลกชนิดหนึ่ง ไม่ได้เป็น
องค์สัมพันธ์ในฐานะปฐมกรต้นเค้าแห่งสรรพสิ่งดังความเชื่อของปรัชญาเวทานตะ และที่ปรัชญ
เวทานตะ  มีความเชื่อเรื่องวรรณะซึ่งได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูในแง่สังคมวรรณะที่ว่ามนุษย์ที่
เกิดมาไม่เท่าเทียมกันเพราะเกิดจากส่วนต่าง ๆ ของพระพรหม แต่พุทธปรัชญาไม่เห็นถึง
ความส าคัญของการแบ่งชั้นทางสังคม มนุษย์นั้นล้วนก าเนิดมาจากที่เดียวกัน การแบ่งชนชั้นทาง
สังคมไม่ท าให้ผู้ที่มีฐานะสูงมีความมั่งคงแต่อย่างใด หากแต่ความประพฤติของบุคคลเท่านั้นที่จะ
แสดงให้เห็นว่าผู้นั้นควรได้รักการยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐเพียงใด ผู้ที่ตั้งอยู่ในคุณธรรม มีความรู้
และปฏิบัติธรรมจึงจะได้รับความยกย่องสรรเสริญจากชนทั้งปวง และจากอัคคัญญสูตร และ
กรรณกัตถลสูตรนั้นแสดงให้เห็นว่า พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของโลกและสิ่ง
ทั้งหลายในโลก ตั้งแต่หลังจาการเสื่อมสลายไปตามวาระ เกิดสิ่งทั้งหลายขึ้นใหม่อีก และมี
วิวัฒนาการเรื่อย ๆ มาแสดงให้เห็นถึงวัฏฏจักร มีการดับ เกิด ด ารงอยู่ วนเวียนไปเช่นนี้ไม่คงท่ี  
 แม้แต่ชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน เป็นผลจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติ เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัยโดยกฎธรรมแห่งความสัมพันธ์ ไม่ใช่พระเจ้าใด ๆ มาสร้างสรรค์ก าหนด ไม่ได้เกิดขึ้นโดย
อ านาจของผู้ใด วิวัฒนาการที่ละน้อย ๆ จนมาอยู่รวมกันเป็นสังคมมีการสร้างฐานะทางสังคมขึ้น 
และยึดมัน่ถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นซึ่งมนุษย์เป็นผู้สร้างมันข้ึนมาเอง หลงใหลยกย่องบูชาในสิ่งซึ่งตนสร้าง
ขึ้นมาเองโดยลืมว่า สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งจริงแท้ ไม่สามารถให้ความสุขอันแท้จริงได้ การมีความรู้อัน
ถูกต้องและประพฤติในธรรมเท่านั้นที่จะน าไปสู่สุขอันประเสริฐได้ ฉะนั้น ส าหรับพุทธปรัชญ ไม่ว่าผู้
นั้นจะอยู่ในฐานะใด วรรณะใด เมื่อเข้ามาศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วจะเข้าถึง
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สถานะอันแท้จริง ตระหนักได้ว่าที่จริงแล้วไม่มีความแตกต่างทางชนชั้นแต่อย่างใด มนุษย์ทุกคนมี
ฐานะเท่าเทียมกันดังกล่าว หลักการที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นเอง ไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์เป็นผู้มี
อ านาจเหนือสิ่งใด ไม่ใช่ผู้ทรงสร้างหรือใช้อ านาจบันดาลให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามพระประสงค์ ไม่ใช่
ผู้มีอ านาจเหนือสิ่งทั้งหลายเช่นในปรัชญาศาสนาอ่ืน ๆ นี่คือข้อยืนยันลักษณะอเทวนิยมในพุทธ
ปรัชญา 
   5.4 เป้าหมายสูงสุดในปรัชญาเวทานตะตามทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท : ปรัชญา
เวทานตะมองว่าสัจจะภาวะอันแท้จริง ไม่มีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งการก าเนิดกับ
ผลที่เกิดจากต้นเหตุนั้น กล่าวคือ ผลนั้นเป็นของตัวต้นเหตุ เนื้อแท้อยู่ในผลนั้น แต่ผลที่เป็นจักรวาล
นามและรูป เป็นภาพปรากฏหลากหลายท าให้แตกต่างออกไปจากต้นเหตุที่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่มี
นามและรูป เป็นภาพปรากฏหลากหลายท าให้แตกต่างออกไปจากต้นเหตุที่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่มี
นามและรูปใด ๆ อย่างไร ทุกพรรพสิ่งและชีวิตในจักรวาล (รวมทั้งโลกและสรรพสิ่งและชีวิต) มีเนื้อ
แท้ท่ีมาจากตัวต้นเหตุอย่างเดียวกันคืออาตมัน และแม้แต่ในการสิ้นสุดภาวะการคงอยู่ของสรรพชีวิต
ใด ๆ ก็ตามตัวเนื้อแท้ที่เป็นอาตมันนี้ก็คงอยู่และเป็นอย่างเดียวกันกับเมื่อตอนก าเนิดหรือตอนมีชีวิต 
ด ารงอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลง อันที่จริง จักรวาล โลก สรรพสิ่ง และชีวิตก็มีอยู่ในต้นเหตุนั้นแล้ว (มีอยู่
แล้ว  ในพรหมัน) ก่อนที่จะมีการสร้างหรือการก่อให้ก าเนิดขึ้นเสียนอีก สรรพชีวิตแม้จะมีเนื้อแท้ 
(อาตมัน) อยู่ตัวอย่างเดียวกัน แต่ที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกัน เช่น ดีชั่วต่าง ๆ กัน 
ไม่ใช่เพราะพรหมันสร้างให้ต่างกัน แต่มาต่างกันเองด้วยการกระท ากรรมของแต่ละคนท าให้เกิด 
อวิทยาที่ปกปิดตัวแท้ที่อยู่ภายใน มองเห็นแต่นามและรูปภายนอกเป็นภาพปรากฏที่แตกต่างกันไป 
เช่นพวกพราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหม เป็นวรรณะที่สูงกว่าทุกวรรณะ กษัตริย์เกิดจาก
พาหาของพระพรหม แพศย์หรือไวศยะเกิดจากส่วนขาของพระพรหม และวรรณศูทร์ เกิดจากเท้า
ของพระพรหมเป็นวรรณะต่ าสูด  ว่าโดยหน้าที่ตามวรรณะของคนในสังคมทั้ง 4 ถูกสร้างโดยพรหม 
ด้วยเหตุนี้ แต่ละบุคคลจะพกพาเอาผลกรรมที่กระท าไว้ขณะมีชีวิตอยู่ไปด้วย  ถ้าประกอบกรรมชั่วก็
จะไปสู่ยมโลก ไปใช้กรรมที่นั่น แล้วกลับมาเกิดบนโลกการวัตถุอีก ถ้าประกอบกรรมดีก็จะไปสู่โลก
พระจันทร์ (สวรรค์) เสวยผลกรรมดีจนหมดบุญแล้วก็กลับมาเกิดบนโลกกายวัตถุอีก วนเวียนเกิด 
ตายเช่นนี้ไม่ส้ินสุด จนกว่าจะประกอบผลการทางปัญญา รู้แจ้งพรหมัน หลุดพ้นจากพันธนาการทั้ง
ปวง คือ ความชั่ว อวิทยา ความอยาก (กิเลสตัญหา) จิตวิญญาณก็จะไปสู่พรหมโลก คงสภาพอยู่
เช่นนั้น ไม่กลับมาวนเวียนเกิดตายอีกต่อไป   
 ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายสูงสุดในปรัชญาเวทานตะ จึงเห็นว่า นรชนจะได้รับความสุขพ้นจาก
ความทุกข์ได้ ต่อเมื่อได้ท าลายอวิทยาหรืออวิชชา มายา จึงจะสิ้นสุด วิญญาณหรืออาตมันก็จะ
บริสุทธิ์ไปรวมอยู่กับพระเจ้าสูงสุดคือพระพรหม ดังนั้น การเข้าถึง     พระพรหมคือการบรรลุ
โมกษะหรือมุกติ การหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง มีหนทาง 2 คือ 1. ขั้นมุกติ มี 3 ขั้นคือ ขั้นไม่มีตัวตน 
คือการได้เข้าไปรวมเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับพรหมอย่างสมบูรณ์  ขั้นไม่บริบูรณ์ คือ การไปสู่พรหม
โลกหรือสวรรค์ชั้นสูง ๆ 2. ขั้นชีวันมุกติ คือ การบรรลุอิทธิวิสัยระหว่างมีชีวิตอยู่ คือการได้มาซึ่ง
อิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ โดยมรรควิธีที่น าไปสู่การบรรลุมุกติมี 3 ประการคือ วิธีแรก มุกติอาจได้มาด้วยการ
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บ าเพ็ญบุญในศาสนา เช่น การประกอบการบูชายัญหรือพลีกรรมอ่ืน ๆ วิธีสอง ให้มีศรัทธหรือความ
ภักดีต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าอย่างจริงใจ วิธีสาม ปรัชญาเวทานตะว่า อวิชชาคือความไม่รู้จริงในพระผู้
เป็นเจ้าสูงสุดและธรรมชาติของมนุษย์กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า จึงเป็นหนทาง
น าไปสู่สัจธรรม สู่ความหลุดพ้น     
 ส่วนพุทธปรัชญาเห็นว่า นิพพานคือเป้าหมายแห่งชีวิตอันประเสริฐสูงสุด เพราะว่าความ
หลุดพ้นจากสรรพกิเลสทั้งปวงนั้น มีสภาวะเป็นอนัตตา (ไม่มีตัวตน) ดังข้อความที่กล่าวว่า สพฺเพ ธมฺ
มา อนตฺตา หมายเอาสิ่งทั้งหลายที่สามารถที่จะอธิบายให้เหตุผลได้ถ้าปราศจากการยอมรับแนวคิด
เรื่องอนัตตา เหมือนกับแนวคิดเรื่องโมกษะ  ในข้อพิจารณาถ้าไม่ยอมรับเหตุผลความมีอยู่ของ
อาตมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถท่ีจะอธิบายให้เหตุผลได้ที่เป็นเช่นนี้รู้ก็เพราะว่าถ้ามีการยอมรับอัตตา  
การประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์ก็ไม่น่าจะมี ดังที่พระพุทธองค์แสดงธรรมเปรียบเทียบกับ
มูลโคไว้ว่า “ภิกษุ ถ้าการได้อัตภาพแม้มีประมาณเท่านี้ เที่ยง ยั่งยืน คงอยู่นิรันดร ไม่มีการแปร
สภาพ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็ไม่น่าจะถูกบัญญัติขึ้นก็เพราะเหตุ
ที่การได้อัตภาพมีประมาณเท่านี้ ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่คงที่อยู่ชั่วนิรันดร มีการแปรสภาพ ฉะนั้น การ
อยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อส าหรับสิ้นทุกข์โดยชอบจึงถูกบัญญัติขึ้น” ส่วนข้อเปรียบเทียบเป้าหมาย
แห่งชีวิต “โมกษะ” ในทรรศนะปรัชญาเวทานตะ เป็นลักษณะการเข้าถึงในแบบอัตตา ส่วนการ
เข้าถึงเป้าหมายอันประเสริฐ “พระนิพพาน” ในทรรศนะพุทธปรัชญา เป็นลักษระการเข้าถึงในแบบ
อนัตตา วางเปล่า ดังความ “นิพพาน  ปรม  สูญญ” ทั้งนี้ หลักการหลุดพ้น 2 แบบของระบบแนวคิด
ปรัชญาเวทานตะคือชีวันมุกติและวิเทหมุกติ ชีวันมุกติหมายถึงการหลุดพ้นซึ่งผู้หลุดพ้นแล้วยังมีชีวิต
อยู่ เทียบได้กับ สอุปาทิเสสนิพพาน ของพุทธปรัชญา แม้จะบรรลุโมกษแล้ว แต่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนมุก
ติหรือโมกษะ อย่างนี้เทียบได้กับ อนุปาทิเสสนินิพพาน แต่มีความแตกต่างกันระหว่างโมกษะกับ
นิพพาน ในแง่ที่ปรัชญาเวทานตะกล่าวว่าเป้าหมายความจริงสูงสุดแห่งชีวิตอันประเสริฐของปรัชญา
เวทานตะเป็นความจริงที่เป็นในแบบอัตตา ส่วนพุทธปรัชญาแบบอนัตตา ที่สอดคล้องกันทั้งสองต่าง
มุ่งเป้าหมายถึงบรมสุข 
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6. อภิปรายผล  
 ปรัชญาเวทานตะเชื่อว่าพระเจ้าคือสิ่งสมบูรณ์ และเป็นผู้สร้างโลกจักรวาล รักษา และ
ท าลาย แต่พุทธปรัชญาไม่ยอมรับว่าพรหมันเชิงอัตตา ไม่ยอมรับความมีอยู่ของพระเจ้าว่า มีอยู่จริง 
ไม่เชื่อในอ านาจของพรหมัน ปฏิเสธสิ่งที่สมบูรณ์ในตัวเอง ซึ่งหมายถึงปฏิเสธสิ่ง ซึ่งด ารงอยู่ ได้ด้วย
ตัวเอง โดยที่ไม่อาศัยสิ่งอ่ืนเป็นเหตุปัจจัย ถ้ามีสิ่งดังว่านี้มี มันก็จะด ารงอยู่อย่างนิรันดร ถึงแม้ เทวนิ
ยมอย่างเวทานตะยืนยันความมีอยู่จริงและมีอยู่อย่างอิสระของอัตตา (อาตมัน) แต่พุทธศาสนา
ปฏิเสธความเป็นหรือมีอัตตาเพราะขาดคุณสมบัติ  4 ประการ คือ (1) ความสมบูรณ์ (2) ความเป็น
อันติมสัจจ์ (3) ความมีอย่างอิสระ         (4) ความมีสาระ  ซึ่งนักปราชญในยุคหลังเช่นท่านวสุพันธ์
กล่าวว่าอาตมันและธรรม (จิตและวัตถุ) เป็นเพียงสมมติฐานผิดเผินไม่ใช่เรื่องจริงจังแต่อย่างใด 
วิญญาณ (อัตตา,อาตมัน,ชีวาตมัน) และโลก (หรือจิตกับวัตถุ)     มีอยู่อย่างสัมพันธ์กัน ไม่มีสัจภาวะ
สูงสุดใดที่จะมาก าหนดจิตและวัตถุ ท่านนาคารชุนผู้ก่อตั้งนิกายาธยมิกะกล่าวยิ่งขึ้นไปอีกว่า “สังขต
ธรรมก็ดี อสังขตธรรมก็ดี โดยปรมัตถ์แล้วย่อมมีภาวะอันเดียวกันคือศูนยตา (ความว่าง) บาปบุญ
สัตว์แม้กระทั่งนิพพาน ว่าโดยปรมัตถ์มีสภาพเหมือนกับคือศูนยตา (สรฺวมฺ คูนฺยมฺ) ทั้งโลกียธรรม
และโลกุตตรธรรมไม่มีโดยตัวเอง” เนื่องจากพุทธปรัชญาปฏิเสธในเรื่องอัตตามาโดยตลอดดังได้
กล่าวมาแล้ว จึงถือว่าหลักความเชื่อในทางพุทธศาสนาไม่สุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งระหว่างผู้ที่เชื่อ
ในความมีอัตตา คือ อุจเฉททิฏฐิที่เห็นว่าชีวิตอยู่ยั่งยืนตลอดไป กับ สัสสตทิฏฐิ ที่เชื่อว่าตายแล้วสูญ
ไม่มีสิ่งใดเหลือ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทั้งสองทฤษฎีถือเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ควรยึดถือ   
 แนวคิดเชิงวิจารณ์  ปรัชญาเวทานตะเห็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดระบบวรรณะที่เกิดเป็น
โครงสร้างทางสังคมของอินเดียโบราณ โดยจ าแนกจากอาชีพและฐานะทางสังคม ออกเป็น 4 วรรณะ 
คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ เป็นชาวอารยัน และศูทร์เป็นชนพ้ืนเมือง วรรณะทั้ง 4 นี้ วรรณะ
พราหมณ์เป็นวรรณะที่ได้รับกายกย่องและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอินเดียว เพราะ
พราหมณ์ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์ในเวลาที่ท าพิธีบูชา บวงสรวง และจะเป็น
วรรณะเดียวที่ผูกขาดการท าพิธีบูชายัญ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณะเดียวที่ประเสริฐที่สุด การ
ได้รับยกย่องเช่นี้เพราะความเชื่อเกี่ยวกบพรหมเป็นผู้สร้างโลกและมนุษย์ โดยเชื่อว่ามนุษย์เกิดจากส่วน
ต่างๆของพรหม และวรรณพราหมณ์นั้นเกิดจากปากพรหม ขณะที่วรรณะอ่ืนเกิดจากส่วนต่างๆที่
นอกเหนือจากปากพรหม พราหมณ์จึงเป็นเจ้าของคัมภีร์พระเวทและเป็นผู้ที่เข้าถึงพระเป็นเจ้าเพียง
วรรณเดียวเท่านั้น  หากพิจารณาจะเห็นว่า แนวคิดดังกล่าวได้รับการคัดค้านไม่เห็นด้วยจากพุทธ
ปรัชญาเถรวาท  ซึ่งมีแนวคิดในเรื่องสิทธิและเสรีภาพและความเสมอภาคทางสังคม โดยเชื่อว่าผู้
ประเสริฐไม่ได้เป็นโดยก าเนิด แต่เกิดจากคามประพฤติปฏิบัติที่ประเสริฐ พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้
ภารทวาชพราหมณ์และวาเสฏฐพราหมณ์ว่า แท้จริงแล้วพราหมณ์ทุกคนล้วนเกิดจากมารดาที่เป็น
หญิง ต้องอยู่ในครรภ์ตลอดจากครรภ์และดื่มน้ านมเหมือนคนในวรรณะอ่ืนๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษ 
วรรณะทั้ง 4 ต่างล้วนเป็นที่รวามของบุคคลทั้ง 2 จ าพวกคือ พวกที่ประกอบอกุศลกรรมและพวกที่
ประกอบกุศลกรรม ดังนั้น หากบุคคลมีคุณธรรมแล้ว ก็ชื่อว่าเสมอภาคกันหมด เหมือนไฟที่เกิดจาก
ไม้ต่างชนิดกัน แต่เปลวไฟ สีของไฟ และแสงไฟย่อมไม่แตกต่างกัน บุคคลไม่ว่าจะเป็นวรรณะใด เมื่อ
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ออกบวชเชื้อสายพระศากยบุตร ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้พระธรรมวินัยได้เหมือนกันหมด ประดุจ
แม่น้ าสายใหญ่ๆ ในอินเดียไม่ว่าจะเป็นแม่น้ าสินธุ แม่น้ าสวรัสวดี แม่น้ า แม่น้ าคงคา แม่น้ ายมุนา 
แม่น้ าสรภู และแม่น้ ามหีเมื่อแม่น้ าหลายสายไหลไปถึงทะเล ทะเลย่อมรองรับไว้ แม่น้ าเหล่านั้นย่อ
มละชื่อเดิม ปรากฏชื่อว่าทะเล ฉันใด วรรณะทั้ง 4 เหล่านี้ก็ฉันนั้น มาบวชในส านักของพระพุทธ
องค์ ก็ย่อมละชื่อเดิม ปรากฏชื่อว่าพุทธบุตร พรหมในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมหรือการกระท าอันประเสริฐของมนุษย์ซึ่งเกิดจากมนุษย์นั้นเอง ไม่ใช่พรหมเป็นผู้ท าให้เกิด
มนุษย์ในวรรณะต่างๆ  
 ข้อสังเกตจะพบว่าพุทธปรัชญาจะตั้งอยู่บนรากฐานของความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรง
ตรัสถึงลักษณะของโลกธาตุ หรือจักรวาลนั้น ส่วนมากของพุทธพจน์เป็นเทศนาน าทางชีวิตของ
มนุษย์ เรื่องโลกธาตุหรือจักรวาลที่กล่าวถึง จึงเป็นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ กล่าวคือไม่สนใจ
เรื่องโลกธาตุ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับนามธรรมมากกว่าที่จะให้ยึดอยู่กับจิตตนาการของโลกทัศน์ในด้าน
รูปธรรม แต่ว่าหากพิจารณา ปรัชญาเวทานตะ ดังที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนา พิจารณาตาม
รูปลักษณ์เป็นวัตถุในโลกแห่งรูป  เปรียบเทียบแบบประนีประนอม จะเห็นว่า ปรัชญาทานตะนั้น  
เป็นการฉายโครงสร้างและรูปลักษณ์ของฝ่ายนามธรรม หรือจิตมนุษย์ ออกสู่ฉากแห่งจินตนาการ 
โดยอาศัยเทียบเคียงให้สอดคล้องกับบางส่วนของประสบการณ์ของโลกแห่งวัตถุแล้วก็จะพบ
ความหมายใหม่ว่า แท้จริง จักรวาลแบบปรัชญาเวทานตะก็คือแผนผังของโครงสร้างของ ด้าน
นามธรรมคือจิตใจของมนุษย์นั่นเอง 
  

7.ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยแนวคิดเร่ืองพรหมันในทรรศนะปรัชญาเวทานตะไปใช้
เป็นหลักด าเนินชีวิต  ข้อที่ว่า เมื่อมีศรัทธสิ่งใด ควรเรียนรู้โดยไม่ต้องสงสัย แล้วน ามาปฏิบัติให้ได้
จริง แล้วเราก็จะรู้เองว่าพระเจ้าหรือพรหมันนั่นมีจริงหรือไม่  หลักการแนวคิดของระบบปรัชญา ผู้
ศึกษา เชื่อว่า หากท่านใดก็ตามที่ได้ศึกษาปรัชญาเวทานตะในระดับหนึ่ง และถ้าปฏิบัติตามนั้นจริง 
จะเข้าถึงพรหมันหรือไม่ก็ตาม แต่อย่างน้อยผู้ที่เชื่อ แล้วผู้ปฏิบัติตาม จะเข้าใจอะไรได้ในระดับหนึ่ง 
ในการค้นคว้าหาค าตอบเรื่องเกี่ยวพระเจ้า หรือ พรหมัน ว่าพรหมันเป็นผู้สร้างโลกจักรวาล และ
สรรพสิ่งชีวิตจริงหรือไม่ ในแง่มุมมองของการลงมือปฏิบัติตามนั้น ไม่ต้องมั่วมาหาค าตอบด้วย
ตัวอักษรให้เสียเวลา ส่วนข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยแนวคิดเร่ืองพรหมในพุทธปรัชญาเถร
วาทไปประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัว โรงเรียน เพ่ือนฝูง ที่ท างานระดับประเทศ เช่น ใน
การบริหารประเทศของรัฐบาล เพราะว่าหลักธรรมเรื่องพรหมวิหารธรรม 4  นี้มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ทางศีลธรรมจริยธรรมส าหรับคนทุกสังคมที่สามารถน ามาปฏิบัติใช้ได้จริงไม่อิงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใด 
หมายถึงทุกคนสามารถปฏิบัติเข้าถึงหลักพรหมวิหารธรรมนี้ได้หมด 
   จะพบว่า ยังมีประเด็นที่สามารถศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมซึ่งไม่ใช่ประเด็นหลักในการวิจัยนี้ได้
อีก ผู้วิจัยจึงขอเสนอหัวข้อ ประเด็นในการวิจัยเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพรหมันใน
ปรัชญาเวทานตะและพรหมในพุทธปรัชญาเถรวาทในครั้งต่อไป ประเด็นพรหมันในปรัชญาเวทานตะ 
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ในแง่มุมมองที่คนทั่วไปยังสงสัยซึ่งยังหาค าตอบได้ไม่ชัดเจนนัก ซึ่งประเด็นเปรียบเทียบเกี่ยวกับพร
หมันกับวิทยาศาสตร์ ที่ดูจะขัดแย้งกัน เพราะวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์สมัยใหม่ที่คนส่วนมากเชื่อถือ
ว่าพิสูจน์ได้จริง พรหมันเป็นระบบแนวคิดเชิงเหตุผลทางปรัชญา ถือว่าเป็นเรื่องท้าถายไม่น้อย
ส าหรับผู้ใคร่ศึกษาในเรื่องนี้ และเรื่องพรหมในพุทธมหายานก็ยังไม่มีใครศึกษาค้นคว้านักก็อีกเรื่อง
หนึ่งที่น่าศึกษา และเรื่องความสัมพันธ์พรหมกับมนุษย์ในพุทธปรัชญาก็ยังไม่มีใครศึกษา ผู้วิจัยจึง
สรุปเป็นข้อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้  
  1. ควรศึกษาวิเคราะห์เรื่องพรหมันในปรัชญาเวทานตะตามทรรศนะวิทยาศาสตร์  
  2. ควรศึกษาวิเคราะห์เรื่องพรหมในพุทธปรัชญามหายาน  
 3. ควรศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางพรหมกับมนุษย์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
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รูปแบบการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาตามแนวพระราชปริยัตยากร 
(บุญเรือง สารโท) 

STYLE BUILDING CONFIDENCE IN BUDDHISM FOLLOW THE 
PHRA RAJPARIYATYAKORN (BOONRUEANG SÃRATO) 

 

พระเวปุลละ เวปุลฺโล (แสงสว่าง) แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม สมิทธิพล เนตรนิมิตร 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาข้อมูลเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ และ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการคือ (1) เพ่ือศึกษา
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา (2) เพ่ือศึกษาปฏิปทาของพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)  
(3) เพ่ือศึกษารูปแบบการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาตามแนวพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง 
สารโท) จากการศึกษาพบว่า วิธีการสร้างศรัทธาในคร้ังพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการสร้าง
ศรัทธาแบบประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทางสังคม จารีตประเพณีใน
แต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างมากมาย เช่น ทรงใช้อุบายในการเลือกบุคคล รอโอกาสเป็นต้น เพ่ือ
สร้างความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เพ่ือความสุขแก่คนเป็นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห์ต่อชาวโลก 
พระพุทธเจ้าทรงมีพระสงฆ์สาวกส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และยึดมั่นในคุณธรรม  
จึงสามารถสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญมาถึงยุคปัจจุบัน 
 พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ท่านมีปฏิปทาที่น่าสนใจและเป็นปูชนีย์ของ
พระสงฆ์ชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีคุณธรรมจริยธรรมท าตามหน้าที่ของ
พระสงฆ์ ในการอนุเคราะห์ปวงประชาชนด้วยน้ าใจไมตรี ได้บ าเพ็ญประโยชน์ไว้หลายอย่างเช่น 
การศาสนศึกษา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ นอกจากนี้ 
ท่านมีรูปแบบการสร้างศรัทธา โดยการยกอุทาหรณ์จากประสบการณ์โดยตรง การเล่านิทาน  
การเปรียบเทียบด้วยอุปมา การใช้วิธียกตัวอย่าง การใช้ภาษาที่เหมาะสมกับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ท่านได้ใช้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของท่านที่มีความสอดคล้องกับพุทธวิธีในการสอน
ที่สืบทอดกันมาอย่างแท้จริง ที่สามารถน าเอาไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี  
ค าส าคัญ: รูปแบบ, การสร้างศรัทธา 

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  สาขาพระไตรปิฎกศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ABSTRACT 
 The article researches this , be documentary research studied information 
document data, publication, and interviewing who concerned, the researcher has 
studied and follow 3 objective ; (1) to study a faith principle in the Buddhism, (2) to 
study the practice mode of Phra Rajpariyatyakorn (Boonrueang Sãrato), (3) to 
study the format faith in the Buddhism follows Phrarajpariyatyakorn (Boonrueang 
Sãrato),  
   The result revealed that, in Buddha's lifetime the way to created the 
faith, Buddha created the applied faith suitable for geographical environment, the 
historical society, and each different local tradition, such as to maneuver in 
choosing the party, wait for opportunity etc., in order to create happiness for all 
being, for mass people, for helping the world.  Buddha has disciple priest as the 
main strength to create the faith in the Buddhism, the majority of the Buddhist 
disciple priests are good practice, and adherence to moral gained practices, then 
can efficiently create faith in the Buddhism, Buddhism has widespread until now. 
   Phrarajpariyatyakorn (Boonrueang Sãrato) have mode of interesting 
practices, who a Buddhist theology and abbot in northeast of Thailand, especially 
in Ubon Ratchathani and close provinces. He had the complete property in creating 
faith with the sacrifice etc., Furthermore, be profoundly omniscient what he teach, 
manifest the format and approach to teaching with the good model, give an advise 
and teach others on omniscient virtue morality as his duty in the Buddhist priest, 
help all the people from doing wrong, doing good with friendship and sympathy, 
construction and renovation of temples, education aids, public aids. 
   Besides, he have building format believes in lifting instance from the 
experience directly your, tale narration, the comparison with compare, using way 
exemplifies, using language that is appropriate person behave to practice the 
dharma, which, be the format has that you uses to become to your identity is that 
has the accordance and way Buddha in the instruction that inherit come to 
actually, at can lead seize apply in the way of life well. 
 

Keywords: Style, Building Confidence, The Virtue Comes To Minister And Style  
  Building Confidence In Buddhism Follow The Phra Rajpariyatyakorn  
  (Boonrueang Sãrato) 
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1.  บทน า 
   วิถีชีวิตของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออีสานกับพระพุทธศาสนานับว่า มี
ความเกี่ยวข้องผูกพันกันและกันมาโดยตลอดอย่างแนบแน่นทุกยุคทุกสมัย ดังจะเห็นได้จากบทบาท
ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการอบรมสั่งสอนศีลธรรมจริยธรรมสัมมาปฏิบัติพัฒนากล่อมเกลาจิตใจ 
ในทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยเรานั้น (วิษณุ เครืองาม, 2545) ถือได้ว่ามีพระพุทธศาสนามาโดย
ตลอด ในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยได้ผูกพันธ์กับหลักความเชื่อ เลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง (พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ, 2556)  มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนไทยทุกด้าน 
(ศักดิ์ชัย สายสิงห์,2556) ได้หล่อหลอมอุปนิสัยให้เกิดความรักสามัคคีมีความช่วยเหลือกันและกัน
ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน การที่พระพุทธศาสนาได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ชาวไทยพุทธนั้น เปรียบ
เหมือนพระอาทิตย์ที่ส่องแสงเงินแสงทองแผ่ออกไปทั่วสารทิศเพ่ือให้แสงสว่างในการด าเนินชีวิตของ
คนทั้งหลาย ในด้านคุณธรรมจริยาสัมมาปฏิบัติ พระสงฆ์อยู่ในฐานะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ  โดยมี
วัดเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีหน้าที่อนุเคราะห์พุทธศาสนิกชนมีการห้ามไม่ให้ท าชั่ว ให้ท า
ความดี มีน้ าใจไมตรี เทศนาธรรม น้อมน าปฏิบัติ และชี้ทางสวรรค์ให้  (พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์, 
2555) การสอนหลักความจริงของโลกและทางธรรม เพ่ือไปสู่ความสงบสุขในชีวิต มีความสามัคคีใน
สังคม  
   พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม รองเจ้าคณะ
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตามประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาอุดมการณ์ที่ได้แบบอย่างมา
จากพระพุทธเจ้าและเหล่าอริยสาวก ที่ได้เคยประพฤติปฏิบัติกันมา สมดังพุทธด ารัสตอนหนึ่งมี
ใจความว่า “พวกเธอจงเที่ยวไป เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก 
เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์”  จากพุทธด ารัสนี้เอง เป็นเครื่องบ่งชี้ให้
เราทราบชัดว่า บทบาทความส าคัญของพระศาสนาคือการสร้างศรัทธาให้เกิดในพระพุทธศาสนา 
เพ่ือให้เป็นประโยชน์และเกิดความสงบสุขร่มเย็นแก่ชาวโลก (กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 
2540) เพ่ือเป็นคติสอนใจชาวพุทธ เป็นการสร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลายที่ยังไม่
ศรัทธาให้เกิดศรัทธาและที่ศรัทธาอยู่แล้วให้มีความมั่นคง เพราะเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญช านาญในกรรมฐานการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างดี มีวาทในการแสดง
พระธรรมเทศนา และมีปฏิปทาในด้านการเสียสละเป็นเลิศมีความเมตตาการุณต่อสรรพสัตว์ มีศีลา
จารวัตรข้อปฏิบัติที่ดีงามตามหลักธรรมวินัย กล่าวได้ว่าท่านมีความรู้พอเพียง มีเสียงกังวาน มี
ปฏิภาณว่องไว จิตใจสะอาด มารยาทเรียบร้อย  (วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร, 2543) เป็นพระ
นักพัฒนาตัวอย่างที่ดี มีบทบาทมากมายกลายเป็นที่ย่อมรับของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลาย เพราะมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ในการสร้างศรัทธา สามารถประกาศพุทธธรรมได้อย่าง
ถูกต้องตามพุทธวิธีการสอนของพระพุทธองค์กล่าวคือ มีความแจ่มแจ้ง มีแรงจูงใจ ท าให้ร่าเริง และ
อาจหาญ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2549) และยังเปิดโอกาสการศึกษาด้านพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี-นักธรรม ซึ่งเป็นสถานการศึกษาที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังเพราะมีผลสอบนักธรรมตรี 
โท เอก และ ป.ธ.1-2 – ป.ธ. 9 ได้เป็นจ านวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วท าให้ได้รับการยกย่อง 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560580

 

เพราะมองเห็นว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นมีประโยชน์ต่อวงการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอายุพระพุทธศาสนาและรูปแบบของการเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือไม่ให้ล้าหลัง 
   นอกจากนี้ท่านได้กล่าวไว้ว่า อยากเป็นตัวอย่างในการสร้างศรัทธาให้แก่พระเณร 
อุบาสกอุบาสิกาในวัด บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัดได้เห็นว่า การสร้างศรัทธาเป็นเรื่องส าคัญ เพราะ
ปัจจุบันสังคมมาความเจริญอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก ในเรื่องของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่ไร้
พรมแดน เป็นความก้าวหน้าทางด้านวัตถุ ท าให้การติดต่อสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย การบริโภคสิ่งต่างๆ ตามที่ตนต้องการและแสวงหา 
เช่น การมีร่างกายแข็งแรง มีความอบอุ่น และได้รับความส าเร็จสูงสุดในชีวิตหน้าที่การงาน  (แสง 
จันทร์งาม, 2542) ดังจะพบปัญหาในสังคมยุคนี้ ที่สร้างความเดือดร้อนอย่างมากในสังคมไทยโดยทั่ว
กัน ไม่น้อยไปกว่าปัญหาด้านอ่ืนๆ คือ สังคมมีความเจริญทางวัตถุมากเกินไป ท าให้จิต ใจเสื่อมลง 
เพราะความยึดมั่นในค่านิยมทางวัตถุ ที่เรียกว่า คนยุคนี้ถูกครอบง าแล้วด้วยค่านิยมทางวัตถุ   
(พุทธทาสภิกขุ, 2542)  เพราะให้ความส าคัญในวัตถุสิ่งของอุปโภคบริโภคมากกว่าการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาจิตใจ จึงท าให้ขาดคุณธรรมจริยธรรมสัมมาปฏิบัติ เมื่อวัตถุเปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดความ
ทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาในใจ (แสง จันทร์งาม, 2544) เมื่อเกิดภาวะที่รุนแรงขึ้นก็จะท าให้มีการท าร้าย
และเข่นฆ่ากัน เพ่ือให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการ (วัชระ งามจิตรเจริญ, 2552) ในกรณีเหล่านี้ท าให้
พระเณรจะต้องเรียนรู้ปัญหาแล้วน าเอาหลักธรรมมาบูรณาการควบคู่ ไปด้วย เพ่ือที่จะได้เป็นการ
สร้างเสริมศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเจ้าอาวาส  ในอ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา สามารถที่จะเอามาประพฤติปฏิบัติในชีวิต
การงานของตนได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนถาวร เพราะว่าการศึกษาเล่า
เรียนแล้วได้น้อมน ามาสู่การประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ดี ผู้รู้สรรเสริญยกย่องว่า เป็นผู้เลิศกว่าผู้ใด
ในโลกนี้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2550) 
   ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ว่า เหตุใดท่านจึงมี
ความละเอียดลึกซึ้งทั้งปริยัติ ปฏิบัติ มีวิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่างอันดี รู้จักหลักการครองงานบริหาร
คน มีกุศโลบายในการท างาน สร้างศรัทธาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือประโยชน์สุขของมหาชน ได้
ประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางศีลธรรม สามารถดึงดูดจูงใจประชาชนในยุคสมัยนี้  
 

2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
   2.1 เพ่ือศึกษาศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
   2.2 เพ่ือศึกษาปฏิปทาของพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) 
   2.3 เพ่ือศึกษารูปแบบการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาตามแนวพระราชปริยัตยา
กร (บุญเรือง สารโท) 
 

3.  ขอบเขตการวิจัย 
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   3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้ศึกษาหลักศรัทธาและปฏิปทาของพระราชปริยัตยากร
วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี และรูปแบบการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาตามแนวพระ
ราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) 
   3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้า
อาวาสวัดพิชโสภาราม พระครูเกษมพิชโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม พระครูปริยัตยานุ
การ พระมหาวิเชียร อติเมโธ พระศรีสุตาลังการ (หนูกาญจน์) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เจ้าคณะ
อ าเภอเขมราฐ. พระมหาหนูสิน ฐานธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝุายปกครอง พระมหาไพทูลย์ ขนฺติสาโร 
หัวหน้าฝุายปฏิคม ดร. พระครูใบฎีกาคมกฤต คมฺภีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระมหาไม กิตฺติภทฺโท 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝุาย พระครูภาวนากิจจาทร เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ พระอาจารย์เล็ง จนฺทูปโม ที่
ปรึกษาเจ้าอาวาส พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี 
เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ วัดสว่างอารมณ์ แม่ชีสัมฤทธิ์ ถมทองค า แม่ชีวนา ต้นจันทน์ แม่ชีปราณี 
ค าหงษา แม่ชีจุฑามาศ เลิศรุ่งรัฐคณา แม่ชีชญาภา ศรีราชพัฒน์ นางวิไลวัลย์ มีธรรม ด.ต. ไพโรจน์ 
ปานกลีบ คุณณิชาพร เสนีวงค์ ณ อยุธยา และนายคงปฐวี มีทิศ รวมผู้ให้สัมภาษณ์ 20 รูป/คน 
 

4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยวิเคราะห์หลักและ
วิธีการสร้างศรัทธาในพระพุทธสาสนาตามแนวพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ดังนี้ 
   1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary of Data)  ผู้ศึกษาด าเนินการเก็ยข้อมูลจาก
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 ภาษาไทย และโดยการสัมภาษณ์ 
(Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เจ้าคณะต าบลแก้งเหนือ 
เจ้าคณะอ าเภอเขมราฐ แม่ชี และอุบาสกอุบาสิกในพ้ืนที่ท าการศึกษาคือวัดพิชโสภาราม 
   2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source of Data)  การรวบรวมข้อมูลที่เป็น
เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถแยกประเภทได้ดังนี้ 
   ก) หนังสือ ได้แก่ อรรถกถา ปกรณ์วิเสส หนังสือต ารา วารสาร เอกสารอิเล็คทรอนิค 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศรัทธา รวมถึงประวัติพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) 
   ข) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซด์ ของพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) 
   ค) รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะวิจัยต่อไป 
 

5.  ผลการวิจัย 
   ในการศึกษาเรื่องนี้ ได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ประการ มีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า สัทธานี้ตามรูปของบาลี แต่ถ้าเป็นสันสกฤตมีรูปเป็น 
ศรัทธา ซ่ึงแปลว่า ความเชื่อ แบ่งออกเป็น 2 อย่าง (พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ, 2558) คือ  
1) สัทธาญาณสัมปยุต ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล และ 2) สัทธาญาณวิปยุต ความเชื่อที่ไม่
ประกอบด้วยปัญญา ขาดการพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล อนึ่ง เรียกว่า อธิโมกข์ศรัทธา การเชื่อโดย



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560582

 

ปราศจากสติปัญญา ศรัทธา มี 4 ตามหลักในทางพระพุทธศาสนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ
โต) อธิบายว่า ศรัทธาทั้งหมดเว้นตถาคตโพธิสัทธาอย่างเดียวโดยใจความ ศรัทธา 3 ข้อต้น ย่อมรวม
ลงในข้อที่ 4 ได้ทั้งหมด ในข้อ 3 มีข้อธรรมที่มาในบาลีคล้ายกัน แต่เป็นเรื่องของญาณ หรือปัญญา 
ไม่ใช่เรื่องของศรัทธา เพราะกัมมัสสกตาญาณ ปัญญารู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2554) 
   ความจริงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วยหลักการและวิธีการสร้างศรัทธา
ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการสร้างศรัทธาในลักษณะแบบประยุกต์เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทางสังคม จารีต ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความ
แตกต่างกัน ทรงใช้อุบายในการเลือกบุคคล รอโอกาสในแต่ละครั้ง จะมีลีลาการสอน 4 รูปแบบ คือ 
ชี้แจงให้เห็นชัด ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญ และ ปลอบชโลมใจให้ร่าเริง  
 พระพุทธเจ้าทรงมีพระสงฆ์สาวกเป็นก าลังหลักในการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
การสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้กระท ากันหลายรูปแบบ เช่น การแสดงธรรม การสนทนา
ธรรม การแนะนาส่ังสอน การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใส การตอบปัญหาข้อข้องใจสงสัยเป็นต้น 
โดยที่พระพุทธเจ้าประทานหลัก พระสงฆ์สาวกส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติสมควร 
และยึดมั่นในคุณธรรมของผู้แสดงธรรมจึงสามารถสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน โดยมีคุณสมบัติ
ที่ปรากฏภายในภายนอกได้แก่ ด้านบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาและคุณธรรมของผู้สร้างศรัทธา  
 ปฏิปทาในการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นต้องเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย การ
ที่พระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นท่ามกลางสังคมอินเดียที่มีความหลากหลายทางด้านความเชื่อ  ศาสนา 
ลัทธิต่างๆ ที่อุบัติขึ้นก่อนพระพุทธศาสนา ตลอดจนลัทธิที่เกิดขึ้นมาภายหลัง แม้ว่าพระพุทธศาสนา
จะเกิดขึ้นมาในดินแดนชมพูทวีป แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากลัทธิศาสนาอ่ืน เพราะการปฏิรูป
สังคมอินเดียเสียใหม่ คือพุทธศาสนาได้เสนอหลักทฤษฎีใหม่ ซึ่งหักล้างกับความเชื่อดั้งเดิมของ
ศาสนาพราหมณ์โดยสิ้นเชิง เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงมีปัญหาและอุปสรรคในการสร้างศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นทั้งปัญหาภายใน และปัญหาภายนอก (พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์,  2555) 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า หลักและวิธีการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาตาม
แนวทางพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)  (พระมหามงคล มงฺคลิโก (ใสโยธา), 2554)  
นั้น ท่านเป็นพระสงฆ์ท่ีประชาชนให้ความเคารพนับถือและศรัทธา เพราะท่านเป็นผู้น าทางความคิด 
ที่มีความรู้ความสามารถสร้างศรัทธาในพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนได้อย่างดียิ่ง  
และท่านได้เป็นแบบอย่างของความเป็นผู้น าหลาย ด้าน ทั้งในด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ท่าน
ได้เป็นต้นแบบของความดีงาม ยึดมั่นในการท าความดี มีผลงานมากในการท าประโยชน์เพ่ือสังคม 
ทั้งการปกครอง การศาสนศึกษา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ 
การเผยแผ่ ด้วยคุณธรรมที่ท่านได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ คือ ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ เป็น
พระสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นผู้นาทางความคิด มีจิตและวิญญาณของความเป็นนักปราชญ์
ทางพระพุทธศาสนา มีปฏิปทาในการสร้างศรัทธาตามหลักพุทธธรรม ซึ่งมผีลงานการสร้างศรัทธาใน
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พระพุทธศาสนาในลักษณะของการประยุกต์ให้เข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งต้องใช้การน าเสนอแบบ
วิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังได้รู้ถึงหลักค าสอนที่ทางพระพุทธศาสนามุมมองที่
แตกต่าง ผ่านออกมาในลักษณะการสอนสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน การแสดงพระธรรมเทศนา  
และการกล่าวสัมโมทนียกถา จะเป็นลักษณะที่จะฉลองศรัทธาเจ้าภาพ เพ่ิมพูนปัญญาบารมีและให้
ก าลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีก าลังใจในการประกอบศาสนกิจที่สมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็น
การออกไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาในการออกตรวจการณ์  หรือออกไปรับรู้การ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการสนองงานคณะสงฆ์ ส่งผลให้เกิดความสามัคคี สามารถ
ประคับประคองศรัทธาประชาชนในพื้นท่ีได้ดี 
 ปฏิปทาในการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้น  ท่านได้ด าเนินตามพุทธธรรมที่
พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติไว้เป็นตัวอย่างในการประกาศพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ท่านยังมีแนวคิดให้
พระภิกษุสงฆ์สามเณรได้ดีโอกาสในการศึกษาที่สูงขึ้นไม่จ ากัดเฉพาะนักธรรม -บาลี ท่านยังจัด
การศึกษาในส่วนอ่ืนอีก เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม ถ้าอยู่ในเพศบรรพชิตก็จะ
เป็นก าลังส าคัญในการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพราะการศึกษาที่สูงจะได้รับไว้วางใจ หรือ
ได้รับการเชื่อถือจากประชาชนทั่วไป แต่ถ้าสึกออกไปแล้วมีความรู้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  
 ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการสร้างศรัทธา ปัญหาที่ส าคัญที่สุดเกิดจากพระสงฆ์เอง
ไม่ยอมพัฒนาตนเองให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ขาดการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ไม่มีใจรัก
การสร้างศรัทธา พบความล าบากบ้างก็เกิดการท้อแท้ ปัญหาในการสร้างศรัทธา คือ ผู้สร้างศรัทธา
ไม่มีความสามารถ ความสามารถของนักสร้างศรัทธาจึงเป็นปัญหาใหญ่ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผล
ต่อการสร้างศรัทธานั้น จะมีสาเหตุที่ส าคัญหลายประการ เนื่องจากท่านไม่เป็นมหาเปรียญจึงอยาก
ให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ สามารถมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างประสบผลส าเร็จ ท าให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ของพระสงฆ์ที่มีพรรษามากกว่าท่าน หรือ 
บุคคลที่ท่านแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ในระดับต่างๆ ท่านจะให้ความส าคัญ
ต่อพระเปรียญธรรมก่อน ท าให้เกิดความไม่พอใจ และต่อต้านในบางครั้ง แต่เมื่อเห็นท่านท างานแล้ว
ก็หันมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเห็นว่าท่านท างานจริง และเอาใจใส่ในการทางานอย่างเต็มที่ 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ได้มีการวิเคราะห์หลักและวิธีการสร้างศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาตามแนวทางของพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ในฐานะพระสงฆ์นักสร้าง
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความทุ่มเทเสียสละ ตั้งมั่นในอุดมการณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และความช านาญในการสร้างศรัทธาในธรรมะตามกลวิธีทั้ง 4 รูปแบบ ด้วยบุคลิกภาพที่เป็นกันเอง 
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความจริงใจกับทุกคน เนื้อหาของธรรมะมีความถูกต้องตามหลักธรรม ชัดเจน 
เข้าใจง่าย สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ปัจจัยที่ท าให้ท่านประสบ
ผลส าเร็จในการการสร้างศรัทธานั้นประกอบด้วย ปัจจัยด้านองค์ประกอบการสอนสมถะและ
วิปัสสนากรรมฐาน หรือการบรรยายธรรม ท่านมีความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากความรู้ความสามารถ 
บุคลิกลักษณะและคุณธรรมที่มีเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนโดยทั่วไป จนสามารถได้รับวางใจให้เป็นผู้น า
ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้หลวงพ่อประสบผลส าเร็จ  เป็น
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แรงผลักดันจากภายในโดยมีหลัก อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ รู้ฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความ
ถนัดความสามารถ และคุณธรรมของตนตามเป็นจริง เพ่ือประพฤติได้เหมาะสมและพ่ึงพาตนเอง  
 ท่านมีรูปแบบและแนวทางในการสร้างศรัทธาด้วยการน าเสนอพุทธธรรมที่ท าให้ผู้ฟังมี
ความรู้เข้าใจแจ่มแจ้ง จูงใจ หาญกล้า ร่าเริง มีเหตุผล มีมุมมองให้แง่คิด สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ โดยการยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบด้วยข้อ
อุปมาอุปมัย การใช้วิธียกตัวอย่างบุคคล การใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะสมกับผู้ทุกคนที่สามารถมา
น าเสนอ ซึ่งเป็นรูปแบบและแนวทางท่ีใช้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของท่าน จึงเป็นการสร้างศรัทธาใน
พุทธธรรมที่สอดคล้องกับพุทธวิธีในการสอน 
 คุณค่าของหลักและวิธีการสร้างศรัทธาของท่านต่อสังคมชาวอีสานนั้น  ได้น าพา
พุทธศาสนิกชนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตามฐานะ ด้วยอาศัยหลักพุทธธรรมที่ท่านได้สั่งสอน และ
อบรมในโอกาสต่างๆ กัน และได้ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพ การงาน หน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่นั้นให้
บรรลุตามเปูาหมายของตน ครอบครัว หมู่บ้านและชุมชนโดยการปลูกฝังศรัทธา ความเชื่อมั่นใน
พระพุทธศาสนา เป็นพ้ืนฐานก่อน แล้วท าให้เข้าใจด้านศาสนธรรม และศาสนพิธี อย่างถูกต้อง เป็น
ประโยชน์เกื้อกูลต่อกัน ทั้งวัด บ้าน และโรงเรียนแบบบูรณาการ เพ่ือให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี มี
เศรษฐกิจพอเลี้ยงตนเองได้ให้ความช่วยเหลือกันด้วยจิตเมตตาต่อกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด าเนินชีวิต
ด้วยความไม่ประมาท พ่ึงพากันได้ทั้งทางกาย และทางจิตใจ ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมู่บ้าน 
ชุมชน วัด และโรงเรียนให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ไปอย่างเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อกัน และเกิดสามัคคี  
 
6.  อภิปราย 
   แบบสัมภาษณ์รูปการสร้างศรัทธาของพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ซึ่ง
แบ่งเป็นระดับคือ ที่ปรึกษาเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสแผนกต่างๆ รวมทั้งแม่ชีที่มาถือ
ศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดพิชโสภาราม ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้ตั้งเป็นประเด็นค าถาม ในการ
สัมภาษณ์ครั้งนี้ประกอบด้วย 6 ค าถามด้วยกัน คือ  
   6.1) พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) สร้างศรัทธาอย่างไร  ค าตอบที่พบใน
ประเด็นนี้  ก่อนที่ จะตอบปัญหาในประเด็นนี้  จะขอกล่าวทบทวนหลักศรัทธาในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 คือ ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ หมายถึงเฉพาะ
ศรัทธาที่เชื่อด้วยปัญญา เชื่อในส่ิงที่ควรเชื่อ เชื่อด้วยเหตุ ถ้าเชื่อโดยปราศจากปัญญา เรียกว่า 
อธิโมกข์ (ความน้อมใจเชื่อ) ศรัทธา มี 4 ประการ คือ 1) กัมมสัทธา เชื่อกรรม 2) วิปากสัทธา เชื่อ
ผลของกรรม 3) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตวโลกมีกรรมเป็นของของตน 4) ตถาคตโพธิสัทธา 
เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ความเชื่อทั้ง 4 ประการนี้เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา เป็น
เหตุให้เกิดความกล้าหาญที่จะท าความดีด้วยตนเอง ไม่งมงายเชื่อง่าย ไม่หลงเชื่อเรื่องการดลบันดาล 
เรื่องปาฏิหาริย์เป็นต้น เหตุที่ท าให้เกิด คือ มีวัตถุที่น่าเลื่อมใสเป็นเหตุใกล้ หรือเหตุเกิดของศรัทธา
นั้นปรากฏในพระสุตตันตปิฎก รูปสูตร มี 4 ประการ คือ มีรูปเป็นที่น่าเลื่อมใส มีเสียงเป็นที่น่า
เลื่อมใส มีความเศร้าหมองเป็นที่น่าเลื่อมใส และมีธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใส มีความเลื่อมใสเป็นกิจ 



585วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

เปรียบเหมือนแก้วมณีที่ท าน้ าให้ใส่ฉะนั้น ซึ่งในคัมภีร์มิลินทปัญหา พระติปิฎกจุฬาภัยอธิบาย
ลักษณะหน้าที่ของสัทธาว่า มีลักษณะให้ใจผ่องใส ซึ่งหมายถึงสามารถข่มนิวรณ์ได้อย่างหนึ่ง มี
ลักษณะให้แล่นไป ซึ่งหมายถึงเห็นจิตของผู้อื่นพ้นจากกิเลสแล้ว ย่อมท าความเพียรเพ่ือบรรลุธรรมที่
ตนยังไม่ได้บรรลุ จะเห็นว่า หลักศรัทธาที่พบในคัมภีร์พระพุทธศาสนาดังกล่าวนั้น ส่งผลสะท้อนมาสู่
พระราชปริยัตยากรว่า ท่านเป็นบุคลาธิษฐานของเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนในเรื่องปฏิปทาในศรัทธาตาม
หลักในพระพุทธศาสนาได้อย่างครบถ้วน 
   จากที่ผู้วิจัยได้สังเกตพบว่า พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ได้ปลูกสร้าง
ศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลที่ไม่เคยศรัทธาและไม่รู้ว่าศรัทธาคืออะไร เปลี่ยนมาเป็นผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักศรัทธาในทางคัมภีร์กล่าวคือ อจลศรัทธา หมายความว่า ใน
พระพุทธศาสนานั้นกล่าวถึงศรัทธาที่เป็นหลักแกนกลาง พบในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าตรัสแสดง
ไว้เป็นข้อเดียว คือ ตถาคตโพธิสัทธา ความเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต ค าบาลีว่า “สทฺทหติ 
ตถาคตสฺส โพธึ” บางครั้ง เมื่อทรงแสดงคุณสมบัติของอริยสาวก จึงตรัสถึงอเวจจปสาทะ คือความ
เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม และในพระสงฆ์ เช่น ศรัทธาที่มักกล่าวถึงใน
อรรถกถา ได้แก่ สัทธา 2 คือ 1) ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต 2) กัมมผล
สัทธา เชื่อกรรมและผลของกรรม แต่หลายแห่ง เช่น แสดงสัทธา 2 คือ 1) กัมมผลสัทธา เชื่อกรรม
และผลของกรรม 2) รตนัตตยสัทธา เชื่อพระรัตนตรัย กัมมผลสัทธา เป็นโลกิยสัทธา รตนัตตยสัทธา 
ถ้าถูกต้องจริงแท้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญามั่นคงไม่หวั่นไหว เป็นโลกุตตรสัทธา อย่างไรก็ตาม ที่รู้จัก
กันมาก คือ สัทธา 4 ซึ่งเป็นชุดสืบๆ กันมา ที่จัดรวมขึ้นภายหลัง คือ 1) กัมมสัทธา เชื่อกรรม เชื่อ
การกระท า 2) วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม 3) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตัว ท า
ดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 4) ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต 
   อรรถกถาทั้งหลายจ าแนกว่ามี สัทธา 4 ระดับ เช่น คือ 1) อาคมนสัทธา ความเชื่อ
ความมั่นใจของพระโพธิสัตว์ อันสืบมาจากการบ าเพ็ญสั่งสมบารมี หรือเรียกอีกอย่างว่า อาคมนีย
สัทธา หรือ อาคมสัทธา 2) อธิคมสัทธา ความเชื่อมั่นของพระอริยบุคคล ซึ่งเกิดจากการเข้าถึงด้วย
การบรรลุธรรมเป็นประจักษ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า อธิคมนสัทธา 3) โอกัปปนสัทธา ความเชื่อหนัก
แน่นสนิทแน่วเมื่อได้ปฏิบัติก้าวหน้าไปในการเห็นความจริง หรือ โอกัปปนียสัทธา ซึ่งตรงกับอธิโมกข์ 
4) ปสาทสัทธา ความเชื่อจากการได้ยินได้ฟัง 
   เมื่อกล่าวโดยสรุปตรงนี้ จะเห็นได้ว่า พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) นั้นท่าน 
ได้น าพาศิษย์ของท่านทุกคนนั้นได้เข้าถึงศรัทธาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างยิ่ง คือ ท่านไม่ได้เป็น
เพียงท าให้ศิษย์ได้เกิดศรัทธาในตัวท่านเท่านั้น เพราะเม่ือวิเคราะห์จากการสร้างศรัทธาของท่านแล้ว
ยังพบกับหลักศรัทธาอีกหลายอย่างท่ีเป็นค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อย่างครบบริบูรณ์ 
   6.2) พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ได้เน้นศรัทธา ในเรื่องใดบ้าง แล้วท่านมี
ความเข้าใจอย่างไร ค าตอบที่พบในประเด็นจากการสัมภาษณ์พระเถรานุเถระดังกล่าว พูดตรงกันว่า 
การเสียสละ เป็นจุดดึงดูดศรัทธาของลูกศิษย์และผู้ที่พบเห็น เช่น กรณีการดูแลวัดและส านักปฏิบัติ
ธรรมของท่านเมื่อครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้น ท่านจะไปจ่ายตลาดเอง จนเป็นที่รู้จักของแม่ค้าในแถวนั้น 
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ส่วนเรื่องอ่ืนๆ เช่น มีพระมาขอวัตถุมงคลกับท่าน ท่านได้มอบวัตถุมงคลทั้งหมดให้จนหมด ซึ่ง
ปัจจุบันพระที่มาขอวัตถุมงคลนั้นกลายเป็นที่รู้จักของคนเป็นจ านวนมาก และมีความศรัทธาในหลวง
พ่อมาก ในประเด็นนี้สรุปว่า หลักการสร้างศรัทธาของท่านนั้น สามารถสงเคราะห์เข้ากับหลักสังคห
วัตถุธรรม คือเรื่องที่จะสงเคราะห์กัน คุณเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อ่ืนไว้ได้ หลักการสงเคราะห์ 
คือช่วยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกันไว้ และเป็นเครื่องเกาะกุมประสานโลกคือสังคมแห่ งหมู่สัตว์ไว้ ดุจ
สลักยึดรถที่ก าลังแล่นไปให้คงเป็นรถและวิ่งแล่นไปได้ มี 4 อย่าง คือ 1) ทาน การแบ่งปัน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน 2) ปิยวาจา พูดจา น่านิยมนับถือ 3) อัตถจริยา บ าเพ็ญประโยชน์ และ 4) 
สมานัตตตา ความมีตนเสมอต้นเสมอปลาย คือ ไม่ถือตัว 
   6.3) ช่องทางในสร้างศรัทธาของพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) คืออะไร มี
กลุ่มเปูาหมายคือใคร ค าตอบที่พบในประเด็นนี้คือ ในสมัยอดีตนั้น ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย
อยู่เสมอ คือ ใช้ความรู้ความสามารถทุกอย่างที่ท่านมีอยู่เช่น ถ้าเป็นเด็กก็ให้ขนม เพ่ือเป็นเครื่อง
ดึงดูดใจเขาเข้ามาวัด จากนั้นก็ใช้เด็กชักจูงพ่อแม่เข้ามาวัด ด้วยการน าพาชาวบ้านให้ท าทานรักษา
ศีลและปฏิบัติธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหลานสืบไป 
   6.4) ท่านคิดว่า การสร้างศรัทธาของพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ที่ผ่านมา 
มีความเหมาะสมกับสังคมหรือไม่อย่างไร ค าตอบที่พบในประเด็นนี้คือ การสร้างศรัทธาของท่านนั้น
ถือว่า มีความเหมาะสมกับสังคมทุกยุคทุกสมัย เพราะท่านใช้ชีวิตทุกลมหายใจของท่านปลูกศรัทธา
ให้กับลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาทุกคนทุกชนชั้น ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง ตามหลักสังคหวัตถุ 4 
   6.5) ท่านมีความศรัทธาต่อพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ในลักษณะแบบ
ไหน ค าตอบที่พบในประเด็นนี้คือ การเสียสละตามหลักสังคหวัตถุ 4 ประการ  ดังที่กล่าวมาแล้ว  
   6.6) ท่านคิดว่า รูปแบบการสร้างศรัทธาของพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) 
สามารถน าเอาไปใช้ในชีวิตมากน้อยเพียงใด และเกิดประต่อสังคมมากน้อยเพียงใด ค าตอบที่พบใน
ประเด็นนี้คือ ศรัทธาที่ได้รับจากท่าน สามารถน าเอามาใช้กับชีวิตได้มากตลอดชีวิตก็ใช้ไม่หมดทั้งต่อ
ตนเองและต่อสังคมอย่างมาก กล่าวคือ ไม่มีผู้ใดที่ท าได้เหมือนอย่างท่าน เพราะท่านเป็นผู้ที่น าหลัก
ศรัทธาที่มีอยู่ในตนเองมาปฏิบัติกับผู้อ่ืนเสมือนตัวท่านเอง ดังจะกล่าวถึงหลักการและวิธีการที่ท่าน
ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “เตรียมตัว 5 ประการ” คือ 1) เตรียมตัวก่อนตาย 2) เตรียมกายก่อน
แต่ง 3) เตรียมน้ าก่อนแล้ง 4) เตรียมแบงก์ก่อนไป และ 5) เตรียมใจก่อนสู้ 
  จากหัวข้อเรื่องเตรียมตัวก่อนตายนี้  ท่านมีวิธีการที่จะน ามาช่วยเหลือศิษย์ด้วยการ
แนะน าวิธีการในการปฏิบัติก่อนที่จะตายจริงๆ ส าหรับความห่วงใยในเรื่องนี้ ท าให้เห็นว่า ท่านมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง เพราะพิจารณาตาม
หลักอริยสัจแล้ว ความตายถือว่าเป็นความจริงที่เป็นทุกข์ที่สุดของชีวิต ไม่ว่าใครจะยากดีมีจนขนาด
ไหนก็จะต้องประสบกับความตายอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้รู้ว่า ท่านสอนให้เราปฏิบัติตาม
ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและเหล่าอริยสาวกในอดีตด้วย ซึ่งกลายเป็นมรดกสืบทอดกันมาจนถึงยุค
ปัจจุบัน อนึ่ง ถ้าหากชาวพุทธไม่สนใจในอันตรายของชีวิตในจุดนี้ ก็เท่ากับไม่ได้ปฏิบัติตามหลักค า
สอนของพระพุทธเจ้าและเหล่าอริยสาวกด้วย ดังนั้นเราจึงต้องตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นสิ่งแรกของชีวิต 
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ส่วนอีก 4 เรื่องที่เหลือนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องพบเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่คือ เตรียมกายก่อนแต่งก็ดี เตรียม
น้ าก่อนแล้งก็ดี เตรียมแบงก์ก่อนไปก็ดี รวมเข้าในข้อสุดท้ายคือ เตรียมใจก่อนสู้นั่นเอง เพราะว่า ถ้า
เราไม่เตรียมใจก่อนสู้กับ 3 เรื่องดังกล่าว แสดงว่า เรายังไม่ได้เริ่มท าในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะในเรื่อง
สุดท้ายคือ เตรียมใจก่อนสู้นี้ ก็เป็นจุดใหญ่ใจความส าคัญของค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ดังที่พบ
ในคาถาธรรมบทว่า ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้า อันแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าเราจะท า 
พูด อะไรนั้น เริ่มต้นคือ ที่ใจเป็นหลัก จากพุทธพจน์นี้ ท าให้รู้ว่า พระพุทธศาสนาสอนเรื่องจิตใจที่
อยู่เบื้องหลังของการกระท า ถ้าใครสามารถฝึกใจสอนใจได้ก็จะพบกับความส าเร็จในชีวิตหน้าที่การ
งานอย่างแน่นอน ส าหรับหลักในการน ามาพิจารณาในการต่อสู้ คือ ต่อสู้กับความล าบาก ต่อสู้กับ
ทุกขเวทนา ต่อสู้กับการล่วงเกินของผู้อ่ืน และต่อสู้กับอ านาจของกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงที่
เกิดข้ึน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ต่อสู้กับความล าบาก ในเรื่องนี้ท่านอธิบายว่า เมื่อเราประกอบการงานในนา สวน 
ไร่ จะพบกับความยากล าบากต่างๆ นานา เช่น ความร้อนผนหนาวเป็นต้น 
   2) ต่อสู้กับทุกขเวทนา ท่านอธิบายว่า ธรรมดาของคนเราที่เกิดมานั้นจะต้องพบกับ
ความเจ็บไข้ได้ปุวย ซึ่งเป็นอันตรายของชีวิต เพราะบางคนพบกับเวทนาแทบปางตายต้องร้องไห้
ครวญคราง เพราะทุกขเวทนาครอบง าจนขาดสติขาดสัมปชัญญะ ซึ่งทุกขเวทนานี้ท่านเตือนคณะ
ศิษย์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์สามเณรชีหรือชาวบ้าน ท่านเน้นว่า พระสงฆ์องค์สามเณรชี
พราหมณ์ที่ถือบวช ถ้าเกิดเวทนาอย่างใดแล้วไม่สามารถข่มหรือทนด้วยขันติธรรมแล้ว ถื อว่า เป็น
เรื่องท่ีน่าอับอายขายขี้หน้าเป็นอย่างยิ่ง  
   3) ต่อสู้กับการล่วงเกินของผู้อ่ืน ท่านอธิบายว่า ในเวลาเราอยู่ด้วยกันหลายคนก็มี
การท าพูดที่แตกต่างกันอันน ามาซึ่งการกระทบกันด้วยกาย และวาจาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไม่มีความ
อดทนกับเรื่องนี้ ก็จะน าไปสู่ปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวาย ซึ่งถ้าใครสามารถท าได้ก็จะพบกับความ
สงบสุขของตนและสังคม ดังตัวอย่างที่พบในพระสารีบุตรเถระ ผู้ที่มีความอดทนอย่างแรงกล้า ท าให้
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก่พระสงฆ์องค์เณรอุบาสกอุบาสิกา เพราะท่านไม่เคยโกรธใครๆ เลยถึงจะ
ถูกพราหมณ์ทดสอบท่านด้วยการเอาก าปั้นทุบหลังท่านในขณะที่ท่านก าลังเดินบิณฑบาตอยู่ แต่
ท่านก็ไม่ท าความโกรธหรือท าอาการหวั่นไหวในการกระท านั้นๆ ของพราหมณ์โดยประการทั้งสิ้น ใน
ที่สุดพราหมณ์รู้ว่าท่านไม่โกรธตนเลยจึงขอขมาโทษต่อท่าน เป็นตัวอย่างของเรื่องนี้ 
   4) ต่อสู้กับอ านาจของกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น ท่านอธิบายว่า ธรรมดา
ของคนเรานั้นล้วนแล้วตกอยู่ภายใต้อ านาจของกิเลสได้แก่ความโลภอยากได้ของคนอ่ืนบ้าง ความ
โกรธประทุษร้ายคนอ่ืนบ้าง และความหลงไม่รู้ความจริงว่าอะไรคือทุกข์เป็นต้น เมื่อเกิดอุปาทาน
ขึ้นมา เราจึงไม่ควรที่จะท าตามอ านาจของกิเลส เราต้องมีความอดทน และมีก าลังใจที่จะต่อสู้ด้วย
คุณธรรมประจ าใจที่เรียกว่า เวสารัชชกรณธรรม ธรรมให้ใจอาจหาญ 5 อย่างได้แก่ (1) ศรัทธา 
(สัทธา) ความเชื่อมี 4 ได้แก่ เชื่อกรรมว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว (กัมมสัทธา) เชื่อผลของกรรมว่า 
ความสุขและความทุกข์ที่เราได้รับในปัจจุบันนี้ ก็เพราะเราเคยท าความดีและความชั่วเอาไว้ในอดีต 
(วิปากสัทธา) เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเอง ไม่มีใครหรือผู้ใดจะท าให้แก่กันได้ การที่
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คนเราเกิดมาแล้วมีรูปร่างผิวพรรณต่างกันนั้น ก็เพราะเขาเคยท าเอาไว้แล้วในอดีต ดังสพุทธพจน์
ที่ว่า กมฺม   สตฺเต วิภชติ ยทิท  หีนปฺปณีตตาย ที่แปลว่า กรรมแล ย่อมจ าแนกสัตว์ทั้งหลาย ให้เป็นไป
ต่างๆ กันคือ ให้เลว และประณีต ในกัมมัสสกตาสัทธาและ เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า 
ธรรมะทุกอย่างเกิดขึ้นมาตามก าลังแห่งการปฏิบัติของตนคือตถาคตโพธิสัทธา (2) ศีล การรักษากา
ยาให้ตั้งอยู่ในความเรียบร้อย (3) พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ศึกษามามาก (4) วิริยารัมภะ ปรารภความ
เพียรในการประกอบสัมมาอาชีวะจนประสบผลส าเร็จ และ (5) ปัญญา รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ตาม
หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา  
   ท่านกล่าวสรุปใจความว่า ถ้าผู้ใดตั้งอยู่ในคุณธรรม 5 ประการดังกล่าวและตั้งมั่นอยู่
ในอิทธิบาท 4 จะสามารถสู้กับสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาได้อย่างแน่นอน และจากการสัมภาษณ์พระ
เถรานุเถระ พบว่า การสร้างศรัทธาของพระราชปริยัตยากร อยากเสนอแนะให้ พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่
ปกครองทุกชนชั้น เป็นปฏิปทาของพระราชปริยัตยากรมาใช้ในการท าหน้าที่ของตนเองและกับผู้อยู่
ใต้ปกครอง ให้มีศรัทธาจริยาสัมมาปฏิบัติอย่างครบบริบูรณ์  
 คุณค่าของหลักและวิธีการสร้างศรัทธาของพระราชปริยัตยากรต่อสังคมไทยนั้น ได้น าพา
พุทธศาสนิกชนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตามฐานะ ด้วยอาศัยหลักพุทธธรรมที่ท่านได้สั่งสอนและ
อบรมในโอกาสต่างๆ กัน และได้ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพ การงาน หน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่นั้นให้
บรรลุตามเปูาหมายของตน ครอบครัว หมู่บ้านและชุมชนโดยการปลูกฝังศรัทธา ความเชื่อมั่นใน
พระพุทธศาสนา เป็นพ้ืนฐานก่อน แล้วท าให้เข้าใจด้านศาสนธรรม และศาสนพิธี อย่างถูกต้อง เป็น
ประโยชน์เกื้อกูลต่อกัน ทั้งวัด บ้าน และโรงเรียน แบบบูรณาการ เพ่ือให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี มี
เศรษฐกิจพอเลี้ยงตนเองได้ให้ความช่วยเหลือกันด้วยจิตเมตตาต่อกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด าเนินชีวิต
ด้วยความไม่ประมาท พ่ึงพากันได้ทั้งทางกาย และทางจิตใจ ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมู่บ้าน 
ชุมชน วัด และโรงเรียนให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ไปอย่างเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อกัน และเกิดสามัคคี
ธรรม ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมสืบไป 
 

7.  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อที่น่าสังเกตคือ ในปฏิปทาเรื่องการอดอาหารคือ ไม่ฉันอาหารแต่มีชีวิตอยู่ได้ของท่าน
นั้น ท าไมจึงยังมีการน าเอามาประพฤติปฏิบัติกันอยู่ ทั้งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้เลิกทรมานตน
ให้ล าบากในท านองนี้ เพราะไม่สามารถยังมรรค ผล นิพพานให้เกิดได้ ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิบัติ
ตามแนวทางนี้ถึง 6 ปี ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมวิเศษอะไรเลย ปฏิปทาเรื่องการอดอาหารนี้ก็ดี หรือเรื่อง
ในท านองนี้เกี่ยวกับอาหารการกินนี้ ไม่ควรน าเอามาเป็นปฏิปทาเพราะไม่ใช้หลักค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน ดังมีใจความบางตอนที่ท่านกล่าวเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจในเรื่องนี้
ว่า “เราไม่ได้ด าเนินการทางจิตเพียงอย่างเดียว เราเป็นแต่เพียงว่า ไปด าเนินการทางกาย เช่น ไปข่ม
กายด้วยการไม่กินข้าว ด้วยการกินเจ เราข่มแต่กาย เราไม่ได้ข่มจิต จึงถอนอุปาทานไม่ได้จนปีที่ 5 
จึงเข้าใจในเรื่องอาหารมากกว่าคนอ่ืน จึงไม่ติดใจเรื่องประเภทของอาหารตั้งแต่นั้นมา” หลังจากนั้น
ท่านก็ได้วางทฤษฎีหลักสูตรของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการอดอาหารและในการเริ่มฉันอาหารเพ่ือ
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เป็นปฏิปทาในการปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการเข้าสมาธิตัวแข็งของสามเณร และการปิด
ตาอ่านหนังสือของโยม ซึ่ ง เป็นปฏิปทาในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ เกิดความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาและน าพาสู่การประพฤติปฏิบัติในสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนั้นในยุคปัจจุบันนี้
ยังไม่พบว่า ลูกศิษย์ของท่านรูปใดได้น าเอาหลักการและวิธีการในการสร้างศรัทธาดังกล่าวมาใช้เลย 
หลังจากที่ท่านล่วงลับดับสังขารไป เหลือเพียงวีดีโอ หนังสือ และค าบอกกล่าวเล่าขานกันเท่านั้น
หรือ ท าไมไม่มีผู้หาญกล้าน าพาเอาหลักการและวิธีการสร้างศรัทธา เหมือนเมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์ยัง
มีชีวิตอยู่มาใช่ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้ที่ยังไม่ศรัทธาได้เกิดศรัทธาและผู้ที่ศรัทธาอยู่แล้วได้ศรัทธา  
   จากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ หลักการและวิธีการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตามแนวทางของพระราชปริยัตยากร ผู้วิจัยขอเสนอแนะผู้ที่สนใจกว่าเรื่องที่ได้กล่าวมานั้น คือ เรื่อง
หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ที่เป็นโครงการศึกษาและพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นแบบอย่างในเรื่อง
การรักษาศีลธรรม ที่ประสบความส าเร็จในยุคของท่าน คือได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือเป็น
อย่างดีจากชาวบ้านในแถวนั้น ซึ่งควรจะศึกษาเรื่องนี้ต่อยอดขยายผลให้เกิดเป็นหมู่บ้านปราศจาก
อบายมุข เพ่ือเป็นการสนองนโยบายหลักการในพระพุทธศาสนาและสร้างศรัทธาให้ยั่งยืนมั่นคงให้
สมกับบ้านเมืองเราเป็นเมืองพุทธ นอกนี้ยังมีเรื่องน่าสนใจคือ ควรเปรียบเทียบกับการสร้างศรัทธา
ในนิกายอ่ืน ควรน ารูปแบบหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผนดินทองมาประกาศใช้โดยนโยบายรัฐ 
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คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงาน 
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

QUALITY OF PUBLIC SERVICE ACCORDING FOUR SANGAHAVATTHUOF 
YANNAWA DISTRICT OFFICE, BANGKOK 

 
 

สามเณรเมธี เสี่ยบ่วง (คีลาวงค์)* พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย,ดร**  ธิติวุฒิ หมั่นมี*** 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคห
วัตถุ 4 ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ4 ของ
ส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และ รายได้ต่อเดือน3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขต่อการให้บริ การ
ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี การโดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 คน จากประชากร
จ านวน 55,789 คน ซ่ึงเป็นประชาชนในเขตยานาวา กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับการให้การบริการประชาชน ด้วยวิธีเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาความ 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ประชาชนที่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย x̄
=3.15  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชน ที่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านสมานัตตตามีค่าเฉลี่ยx̄=3.15. รองลงมาคือด้านทานมี
ค่าเฉลี่ยx̄=3.15 ด้านอัตถจริยามีค่าเฉลี่ยx̄=3.15 และน้อยที่สุดคือ ด้านปิยวาจา มีค่าเฉลี่ยx̄=1.14
สรุปภาพรวม ประชาชน ทีม่ีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ตามล าดับ 

                                                           
*หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
** ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*** ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชน ที่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครจ าแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ มีสถานภาพ มีระดับการศึกษา มีรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันส่วนประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
 3. ปัญหาอุปสรรคและอุปสรรคเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครได้แก่ผู้บริหารขาดความสามารถในการน าหลักการบริหาร
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมส าหรับการบริหารประชาชนขาดการส่วนร่วมในการประเมินผลและให้
ข้อเสนอแนะจึงควรมีแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้และเพ่ิมขีดความสามารถในการประยุกต์หลักการ
บริหารเพื่อใช้ในการบริหารองค์กร และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
และเสนอแนะเก่ียวกับการบริหาร 
 

ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริการประชาขน , สังคหวัตถ ุ4 , ส านักงานเขตยานนาวา     
 กรุงเทพมหานคร 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) to study the quality of public 
service according four Saṅgahavatthu of Yannawa district office, Bangkok, 2) to 
compare the pinion of customer toward the quality of public service according four 
Saṅgahavatthu of Yannawa district office, Bangkok speared by gender, age, status, 
educational level, occupation and income per month and 3) to study the problems 
obstacles and suggestions toward the quality of public service according four 
Saṅgahavatthu of Yannawa district office, Bangkok. 
 This research was a mixed methods research of the qualitative and 
quantitative researches. The quantitative research was conducted by studying the 
samples of 397 respondents which selected by stratified random sampling of 
55,789 persons. Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, One Way Analysis of Variance, Least Significant Different: 
LSD. The quantitative research was conducted by In-depth interviewing the 9 key 
informants who were experts on public service which selected by purposive 
sampling. Data analyzing was used descriptive Analysis. 
 The research findings were as follows: 
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 1) The opinions of populace toward the quality of public service according 
four Saṅgahavatthu of Yannawa district office, Bangkok in overall were at medium 
level (x̄=3.15). After considering each aspect found that all aspects were also at 
medium level and ranked from the highest mean to the lowest mean as follows: 
Samānattatāaspec(x̄=3.15), Dāna aspect (x̄=3.15), Atthacariyā   aspect (x̄=3.15) and Piyavā  
cā   aspect (x̄=3.14). 

2. The comparison of populace toward the quality of public service 
according four Saṅgahavatthu of Yannawa district office, Bangkok separated by 
personal factor found that the samples who were different of gender, status, 
educational level and income per month were not different opinions and the 
samples who were different of occupation were different opinions at 0.05 
 3) The problems andobstacles of the quality of public service according 
four Saṅgahavatthu of Yannawa district office Bangkok 1) the leader lacked 
competency to apply the management principle for administration, 2) populace 
lacked participation evaluation and suggestion for administration. The 
suggestionswere1) there should be leadership development and increasing the 
competency of administrators and 2) there should be opportunities for public 
participation. 
Keywords: Quality of Public Service According , Four Saṅgahavatthu , Yannawa 
District office 
1.บทน า 

 การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลเป็นภารกิจที่ส าคัญ
ทางด้านการตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการภายใต้
ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่ก าหนดไว้ในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการต่างๆขยาย
ขอบเขตและปรับปรุงการบริการประชาชนในรูปแบบต่างๆการบริการประชาชนจึงเป็นหนึ่งใน
ภารกิจการ “ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข”ของกรมการปกครองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวกทั่วถึงและเป็นการประสานเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างประชาชนกับ
ข้าราชการ (กรมการปกครอง,2533) ทั้งภาครัฐและเอกชนย่อมต้องมีการพัฒนาองค์กรให้สามารถ
ด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร นั้นต้องอาศัยปัจจัยด้าน
บุคคลเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารองค์กรทุกๆ องค์กร เพราะ
บุคคลมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ การประเมินผล ดังนั้น ผู้น าจึงเป็นปัจจัยที่
ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ให้ประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย (อนุวัต กระสังข์,2557)  

การให้บริการโดยปรับปรุงการให้บริการใน 3 ด้านคือ 1.ด้านกายภาพปรับปรุงส านักงาน
เขตให้มีความสวยงาม สะดวกสบายและทันสมัยยิ่งขึ้นด้านที่ 2. ด้านระบบงาน มีการพัฒนางาน
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บริการทุกประเภทของส านักงานเขตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติ งานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับเพ่ิมงานบริการประเภทต่างๆไว้ ในศูนย์บริการ
กรุงเทพมหานครอย่างครบถ้วนตรงตามความต้องการของประชาชน เช่น ฝุายทะเบียน ฝุายโยธา 
ฝุายรายได้ ฝุายการคลัง ฝุายเทศกิจ  ฝุายปกครอง เป็นต้นและด้านที่ 3. ด้านบุคลากร มีการคัดสรร
และฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
เพ่ือความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์ “สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย” (ส านักงานเขต
ยานนาวา,2555)  

ดังค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมที่ผู้ปฏิบัติตามทุกคนย่อมสามารถรู้
แจ้งเห็นจริงได้ด้วยตนเองและท าให้ผู้ปฏิบัติพ้นทุกข์เข้าถึงความสุขและความบริสุทธิ์ภายในได้จริง
ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นความรู้อันบริสุทธิ์เป็นธรรมโอสถขนานเอกที่สามารถเยียวยารักษาจิตใจ
ของมวลมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงเพราะเมื่อใจปราศจากสิ่งเหล่านี้ใจ
ย่อมสะอาดบริสุทธิ์มีอานุภาพและเกิดเป็นความเมตตากรุณาปราณีมีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อ
กัน ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังคหวัตถุสูตร 
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หลักสังคหวัตถุซึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนนั้นประกอบด้วยหลัก4
ประการด้วยกันดังนี้ 

1. ทานให้ปันคือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่   ทุน
หรือทรัพย์สินสิ่งของตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจและศิลปวิทยา 

2. ปิยวาจาการพูดอย่างเป็นที่รักคือกล่าวค าสุภาพไพเราะน่าฟังชี้แจงแนะน าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์มีเหตุผลเป็นหลักฐานชักจูงในทางที่ดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจให้ก าลังใจรู้จักพูด
ให้เกิดความเข้าใจดีสมานสามัคคีเกิดไมตรีท าให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

3. อัตถจริยาท าประโยชน์แก่คือช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือกิจการ
ต่างๆบ าเพ็ญประโยชน์รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม 

4. สมานัตตตาเอาตัวเข้าสมานคือท าตัวให้เข้ากับเขาได้วางตนเสมอต้นเสมอปลาย     
ให้ความเสมอภาคปฏิบัติสม่ าเสมอกันต่อคนทั้งหลายไม่เอาเปรียบและสมอในสุขทุกข์คือร่วมสุขร่วม
ทุกข์ร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน  (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 
2550) 

ผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในการ
เสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและยุทธศาสตร์ด้าน
การให้บริการแก่ประชาชนของเขตยานาวาเพ่ือสอดคล้องกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติคือการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อแผนพัฒนาและนโยบายของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด มีความคุ้มค่าในเชิงงบประมาณ เพ่ิมและปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติ กระจาย
อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเชิงการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนในส านักงานเขตยานนาวาได้รับ
ประโยชน์สูงสุดเพื่อปรับปรุง หรือ แก้ไข ตลอดจนเพ่ิมเติมหรือปรับลดในสิ่งที่ทางส านักงานเขตยาน
นาวาด าเนินการอยู่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานต่อไป 

 

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยาน

นาวา กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการตาม

หลักสังคหวัตถุ4 ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
2.3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขต่อการให้บริการประชาชน

ตามหลักสังคหวัตถ4ุ ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 

3 ขอบเขตในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “คุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยาน

นาวา กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 
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3.1ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4

ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครประกอบด้วยด้านทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตตา
โดยศึกษาการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.2ขอบเขตด้านตัวแปร 
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ ด้านเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้  
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร คือ ด้านทานด้านปิย
วาจาด้านอัตถจริยาและด้านสมานัตตตา  

3.3ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขอบเขตด้านประชากรนั้นจะศึกษาวิจัยกับประชาชนที่ได้รับบริการจากส านักงานเขตยาน

นาวา กรุงเทพมหานครจ านวนประชากร55,789 คน กลุ่มตัวอย่าง 397 คน 
3.4ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ในส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย2 แขวง ได้แก่ แขวงช่องนนทรี 

และแขวงบางโพงพาง  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานครผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaires) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 9 ท่าน (In depth interview) 
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4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ประประชาชนที่ได้รับบริการจากส านักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานครจ านวนประชากร55,789คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของทา

โร่ ยามาเน่  (Taro Yamane)  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 คน โดยการใช้สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)และแบบสัมภาษณ์

เชิงลึก (In depth Interview) 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
4.4.1 การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

1. ศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคห
วัตถุ 4 ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครจากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
3. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
4.สร้างเครื่องมือ 
5.น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
6. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง 

เพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
7. ปรับปรุงแก้ไข 

       8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอยา่งต่อไป 
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4.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 9 ท่าน 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)การทดสอบค่าที (t-test)การทดสอบค่าเอฟ(F-Test) 

4.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม หลังจากที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 4.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์(In depth Interview) ท าการวิเคราะห์   
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content 
Analysis Techniques) 
 

5. ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปผลวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) ประชาชนที่มีความคิดเห็น

ต่อคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครพบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย x̄=3.15  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ประชาชน ที่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานครทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้าน
สมานัตตตามีค่าเฉลี่ยx̄=3.15. รองลงมาคือด้านทานมีค่าเฉลี่ยx̄=3.15ด้านอัตถจริยามีค่าเฉลี่ยx̄
=3.15 และน้อยที่สุดคือ ด้านปิยวาจา มีค่าเฉลี่ยx̄=1.14สรุปภาพรวม ประชาชน ทีม่ีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน ตามล าดับ 

2)ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชน ที่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครจ าแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ มีสถานภาพ มีระดับการศึกษา มีรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันส่วนประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
 3)ปัญหาอุปสรรคและอุปสรรคเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครได้แก่ผู้บริหารขาดความสามารถในการน าหลักการบริหาร
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมส าหรับการบริหารประชาชนขาดการส่วนร่วมในการประเมินผลและให้
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ข้อเสนอแนะจึงควรมีแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้และเพ่ิมขีดความสามารถในการประยุกต์หลักการ
บริหารเพื่อใช้ในการบริหารองค์กร และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
และเสนอแนะเก่ียวกับการบริหาร 
 

6. อภิปรายผล 
จากการวิจัยคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4ของส านักงานเขต

ยานนาวากรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
จากผลการวิจัยพบว่าการวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4

ของส านักงานเขตยานนาวากรุงเทพมหานครผู้วิจัยขอสรุปองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
สามารถมองเห็นได้ว่าหากผู้บริหารน าแนวทางการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักสังคหวัตถุ4 

1.ด้านทาน พบว่า คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ด้านทาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.809  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราชันย์ ธงชัย (2551) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “ความพึง พอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกิดตามแนว
สังคหวัตถุ 4 ของหน่วยสัสดีอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ”ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ 4 ของหน่วยสัสดีอ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านทานเป็นอันดับแรก รองลงมามีความพึง
พอใจต่อการให้บริการในด้านปิยวาจา และสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านอัตถจริยา 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษา ด้านปัญหาอุปสรรค การลงบัญชีทหาร
กองเกิน ณ หน่วยสัสดีอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อเปรียบกับจ านวนประชาชนที่มีอาชีพทาการ
เกษตรกรรม และประมงน้ าเค็ม จึงท าให้ประชาชนไม่ได้รับข่าวสารจากทางราชการ และได้รู้ถึงสิทธิ
และประโยชน์ที่พึงได้รับจากการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจาการ 

2.ด้านปิยวาจา พบว่า คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ด้านปิยะวาจา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
x̄= 3.14 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.809  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร 
(สังชาดี) (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ 
4 ตามความคิดเห็นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม จากการศึกษาพบว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคห
วัตถุ 4 ตามความคิดเห็นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการ
เปรียบเทียบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ4 ตามความคิดเห็น
ของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพ อายุ อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น
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ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มีเพศระดับการศึกษา และรายได้ที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ไม่แตกต่างกัน 

3. ด้านอัตถจริยา พบว่า คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ด้านอัตถจริยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
x̄= 3.15  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.=  0.808  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดนัย วงศ์อมรอัคร
พันธ์  (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสภาทนายความ
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุระหว่าง 25-
50 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้างมีรายได้ต่ ากว่า 7,000 
บาท มีประสบการณ์ ในการมาใช้บริการกับสภาทนายความ 1 ครั้ง และประเภทของการใช้บริการ
คือ ขอค าปรึกษาหรือค าแนะนาตัวกฎหมาย 

4.ด้านสมานัตตตา พบว่า คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ด้านสมานัตตตา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย x̄= 3.15 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.812 ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมหมาย 
บัวจันทร์ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงาน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามหลักสังคหวัตถุ4” ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านสมานัตตตามากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านทาน ด้านอัตถจริยาและล าดับ
สุดท้าย คือ ด้านปิยวาจา บุคคลที่มีระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้การบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ ประสบการณ์ในการมาใช้บริการ ประเภทของการมาใช้บริการและพ้ืนที่อยู่อาศัยมี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการประชาชนของส านักงานเขตบาง
แค กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพกาลังคน ซึ่งภาครัฐยังขาดทิศทางและนโยบายที่แน่
ชัด ทั้งยังขาดความต่อเนื่อง ขาดการประสานงานและร่วมมือระหว่างหน่วยฝึกอบรมต่างๆ ท าให้การ
พัฒนาบุคลากรมีลักษณะต่างตนต่างท าไม่ตรงกับความต้องการ ผลที่ได้จึงตกอยู่กับประชาชนที่มา
รับการบริการและการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง“คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4ของส านักงานเขต

ยานนาวากรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
7.1ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ในการให้บริการแก่ประชาชนนั้นควรประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน 

2. ในการให้บริการเจ้าหน้าที่ควรให้บริการให้ทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันด้วยความ
เสมอต้นเสมอปลายและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอไม่ถือชนชั้นวรรณะ 
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3. ควรรวมการให้บริการประชาชนทุกอย่างมาที่เดียวเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการประชาชน 

7.2ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1 . ควรมีการท าวิจัยคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4ควรเจาะลึก

ในแต่ละด้านของหลักธรรมสังคหวัตถุ4ลงไปอีกในครั้งต่อไป 
2. ควรมีการท าวิจัยคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4ควรเจาะลึก

ในแต่ละด้านของหลักธรรมสังคหวัตถุ4และเจ้าหน้าที่โดยก าหนดหลักธรรมอ่ืนเข้ามาใช้ในการวิจัย
เพ่ือเปรียบเทียบว่าเหมือกันหรือมีความแตกต่างกันอย่างไร 

3. ควรมีการท าวิจัยด้านคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยก าหนดหลักธรรมอ่ืนเข้า
มาใช้ในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบว่าเหมือกันหรือมีความแตกต่างกัน 
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รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธ ารง
เอกลักษณ์ของชาวมอญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

BUDDHIST PROPAGATION MANAGEMENT MODEL FOR LIVELIHOOD AND 
IDENTITY RESTORATION OF MON PEOPLE IN BANGKOK AND VICINITY 

 

พระครูปลัดสุรพจน์ ธมฺมกาโม  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรคการบริหาร
บุคลากรที่เป็นพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ (2) เพ่ือศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการบริหารงานบุคคลด้วยแผนการบริหารจัดการ (3) เพ่ือเสนอการ
บริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ  

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี คือ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง จ านวน 22 รูป/
คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา จากทั้ง
สองวิธีด้วยการพรรณนา เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา แล้วน ามาสังเคราะห์เชิงระบบ  เพ่ือหา
ประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหา เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
พระสงฆ์ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 351 รูป แบบใช้
แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.916 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาคือ 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า 
1. สภาพทั่วไปของปัญหาอุปสรรคการบริหารงานบุคลากรที่เป็นพระสังฆาธิการในการ

ปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรปราการ 1) ด้านการวางแผน การมอบหมายงาน การติดตาม การ
สรุปผลการด าเนินงานยังไม่มีความชัดเจน 2) ด้านการสรรหา ขาดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้
ตรงกับความต้องการจากจ านวน อายุ ต าแหน่ง ทักษะต่างๆ 3) ด้านการพัฒนา มีนโยบายที่จะ
ผลักดันการพัฒนาพระสังฆาธิการหลายด้านเกินไป ควรเจาะจงในแต่ละด้าน บุคลากรที่เข้ามาอยู่ใน
วัดอบรมได้ยากขึ้น เพราะเจ้าอาวาสขาดการศึกษา ความเชื่อถือชุมชน การศึกษาของคณะสงฆ์ฝุ าย
นักธรรมและบาลี ไม่สนองตอบต่อเปูาหมายของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและมีการใช้เทคโนโลยี
ในการติดต่อสื่อสารกันมากเกินไปท าให้ขาดมนุษยสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 4) การธ ารงรักษา การ
ปกครองมีการสร้างก าลังใจมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้า เจ้าคณะปกครองรับฟังปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
และพร้อมที่จะให้ค าแนะน าในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
                                                           

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) ภาควิชา
รัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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 2. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการบริหารงานบุคคลด้วยแผนการบริหารจัดการ ได้แก่      1) 
ด้านการวางแผน การวางแผนเพ่ือประชุมปรึกษาเพ่ือหาข้อยุติในการวางแผนและใช้แผนในการ
ปฏิบัติงานและให้สอดคล้องกฎมหาเถรสามาคมและหลักพระธรรมวินัยตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการด้านการวางแผนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 2) ด้านการสรรหาพระสังฆาธิ
การที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์โดยใช้ระบบอาวุโส คุณสมบัติการศึกษา เพ่ือการ
ด าเนินการด้านการปกครองคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพ  3) ด้านการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของคณะพระสังฆาธิการในการศึกษา การพัฒนาความรู้ เพ่ือน ามาประใช้ในการปกครองของคณะ
สงฆ์ เสริมสร้างให้ทรัพยากรมีความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์เพ่ิมขึ้ นจนสามารถ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขณะเดียวกันพร้อมที่จะ
รับผิดชอบงานต าแหน่งสูงขึ้นเพ่ือให้องค์การสัมฤทธิ์ผล  4) ด้านการธ ารงรักษา พิจารณาความดี
ความชอบตามความรู้ความสามารถเพ่ือเลื่อนหรือเพ่ิมต าแหน่ง  การเลื่อนต าแหน่งตลอดจน
พิจารณาตามความรู้ความสามารถในแต่ละด้านและให้โอกาสคณะสงฆ์ผู้ที่เข้ามาใหม่ได้แสดง
ความสามารถที่ตนเองมีและต้องยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 3. การบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์ ควรเพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอและ
ควรเสริมปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น และควรมีการกระจาย
อ านาจหน้าที่กระจายการปฏิบัติงานอย่าง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัดอย่างเหมาะสม ประกอบ
กับควรท างานอย่างมีระบบเป็นแนวทางเดียวกัน และมีเครือข่ายร่ วมมือกัน โดยการใช้ความรู้
ความสามารถของบุคลากรให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนมีความประพฤติดีงามด้วยศีลาจารวัตรตามหลัก
พระธรรมวินัย มีความอดทน เสียสละทุ่มเทอย่างจริงจัง เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาต่อไป 
ค าส าคัญ : การบริหารงานศาสนบุคคล การปกครองคณะสงฆ์ 
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were to; 1. Study general conditions and 
problems of administrative monks administration of Sangha Affaires Administration 
in Samutprakarn Province, 2. Study concept and theory related to personnel 
management development and 3. Propose personnal for administrative monks 
administration in Samutprakarn Province.   

Methodology was the mixed methods. The qualitative method collected 
data from  22 key informants purposefully selected by in-depth-interview  and from 
8 participants in focus group discussion analyzed data from both steps  by content 
analysis and descriptive interpretation and then used the findings to form a 
systematic data cluster. The quantitative method collected data from 351 samples 
who were monks in Samutprakarn Province by using questionnaires with reliability 
score at 0.916, analyzed data with descriptive statistics; frequency, percentile, mean 
and standard deviation. 

Findings were as follows: 
General conditions and problems of administrative monk administration in 

Samutprakarn were that; 1) planning; duty allocation, monitoring and evaluation 
were not clear, 2) recruitment; personnel recruitment was not done to meet the 
required positions in line with age, position and skills,3) development; there were 
too many aspects of  administrative monk development, there should be only 
specific aspect needed for development. This way resulted difficulty to train and 
teach monastery dwellers because abbots did not higher education, causing lacking 
confidence from community. Sangha education in the areas of  and Pali was not 
responsive directly to the objectives of Buddhism and also there was 
communication with too many new technologies that caused the lack of human 
interrelationship, 4) law and order maintenance; Sangha administration was 
autonomous at each level, appointment was not done in line with rules and 
regulations. Governing body of Sangha administration could not issue order for 
Dismissal and punishment of administrative monks because of the blockage from 
higher level of administration. 

2. Concepts of strategic development  were: 1) planning; there was a plan 
for meeting and discussion for the clear plan implementation according to the rules 
and regulations of the Sangha Supreme Council and the laws of the Sangha Act, 2) 
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recruitment; there was a strategy for recruiting desirable persons to fill in the posts 
for highest benefit, 3) development; competency development of administrative 
monks in higher education, knowledge enrichment in order to use in Sangha 
administration and also developing personnel to have capacity, knowledge, 
attitudes and experiences so that they could perform the present positions 
efficiently and  effectively and to be ready for higher positions and effectiveness of 
the organizations, 4) maintenance;  appraisal and appointment were done according 
to the knowledge and capacity and open opportunity for new coming monks to 
show their competency by the good governance. 

3. Strategy of administrative monk administration; there should be more 
amounts of administrative monks who were competent in duty performance. There 
should be empowerment of the duties equally and appropriately by networking  
throughout the province with the same direction. Personnel should utilized their 
capacities to the fullest along with good conducts in line with Dhamma-Vinaya, with 
patience and sacrifice for the security of Buddhism.   
Keyword : Sangha Administration personnel 
 

1. บทน า 
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันเพ็ญกลางเดือน 6 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา พระองค์ทรงประทับอยู่

ตามล าพังพระองค์เดียวในเวลานั้นยังไม่มีการปกครองคณะสงฆ์ ภายหลังต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้า       
ได้แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ในวันอาสาฬหบูชาที่ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน อัญญาโกณฑัญญะ
พราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรก พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “เธอจง
เป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือท าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ
เถิด” การปกครองคณะสงฆ์ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เมื่อกุลบุตรผู้มีศรัทธาสมัครใจบรรพชา
อุปสมบทเพ่ิมมากขึ้นเป็นการขยายวงกว้างสู่สังคมใหญ่ระดับประเทศ  ซึ่งวัตถุประสงค์ของ          
การอุปสมบททรงตรัสไว้ชัดเจนว่า “เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือท าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด”   
คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ส่วนตัวเพ่ือให้สมาชิกใหม่ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พระพุทธเจ้า
ทรงประสงค์ให้ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนายึดเปูาหมายเดียวกัน คือ มุ่งปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ้น
ทุกข์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในโอกาสอ่ืนว่า พรหมจรรย์ (การบวช) นี้ไม่ได้มีไว้ส าหรับแสวงหาลาภ
สักการะและค าสรรเสริญ ไม่ได้มีไว้เพียงเพ่ือศีล สมาธิ และปัญญาเท่านั้น แต่มีไว้เพ่ือเจโตวิมุตติหรือ
ความหลุดพ้นแห่งจิต 
 การปกครองคณะสงฆ์เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก คือ ผู้ปกครองจะต้องมีวิสัยทัศน์ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า ผู้ปกครองต้องมีจักขุมา มีสายตาที่ยาวไกล คือ มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้ปกครอง
สามารถวาดภาพจุดหมายหลายทางได้ชัดเจนและใช้การปฏิสัมพันธ์ให้สมาชิกภายในองค์กรยอมรับ
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และด าเนินการไปสู่จุดหมายปลายทาง ท าให้ภารกิจขององค์กรขับเคลื่อนไปด้วยวิสัยทัศน์ 
พระพุทธเจ้าทรงก าหนดจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาไว้ว่า การประพฤติปฏิบัติธรรมทุก
อย่างมีเปูาหมายสูงสุดอยู่ที่จุดเดียวคือ วิมุตติ (ความหลุดพ้นทุกข์) ดังพุทธพจน์ที่ว่าก“เปรียบ
เหมือนมหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดีฝยว คือ วิมุตติรส ฉันนั้น” 
 พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียและกระจายไปสู่ประเทศต่างๆ โดยได้รับ
การสนับสนุนอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่อง และโดยเคารพศรัทธาของประชาชน  
สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. 2535 ต่อมาได้ทรงตราพระราชบัญญัติ     คณะ
สงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ดังกล่าวมีการปรับปรุงแก้ไขตามล าดับเพ่ือใช้บริหารกิจการคณะสงฆ์จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งถือว่าเป็น
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลักการจัดระเบียบ การปกครองคณะสงฆ์ด้วย       และ
ต่อมาก็มีการก าหนดให้มีมหาเถรสมาคมสามารถออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ออกค าสั่ง มีมติและ    
ออกประกาศต่างๆ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัยและกฎหมายของบ้านเมือง 
 วัดเป็นหน่วยการปกครองคณะสงฆ์ รวมถึงกิจการอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมสังคมและศาสนา หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ  ที่ เกี่ยวกับวัดนั้นตราเป็น
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสิ้น เช่น เดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นสถาบันหรือ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด  
 อนึ่ง วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายตามความในมาตรา 31 วรรคสอง         และ
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 วัดจึงได้รับความคุ้มครองจาก
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ด้วย เพราะฉะนั้น วัด
ทั้งหลายย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทกฎหมายดัง เช่น บุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่
บางอย่างที่ท าเองมิได้จ าเป็นต้องมีผู้แทน เพ่ือใช้สิทธิและหน้าที่หรือแสดงเจตนา ดังเช่น บทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 31 วรรคสามว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป” 
ดังนั้น เจ้าอาวาสเป็นทั้งผู้ปกครองวัดตามมาตร 36 และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา 31 วรรคสาม ทั้ง
เป็นฐานะ    เจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ดังความแห่งมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติ    คณะสงฆ์และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 
เพราะเหตุนี้ต าแหน่งเจ้าอาวาสจึงเป็นต าแหน่งที่ส าคัญยิ่ง  (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), 
2552) 
 การบริหารกิจคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรปราการ เกิดปัญหาด้านการปกครองคณะสงฆ์ 
หลายอย่าง การสื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึง บางครั้งก็ยังมีการด าเนินงานที่ล่าช้า การจัดกิจกรรมส่งเสริม   
การปกครองในทุกระดับในแต่ละวัดยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงกันและเห็นได้ชัด  คือ การขาด
ความร่วมมือระหว่างวัดต่างๆ มีความขัดแย้งกันในเร่ืองการปกครองภายในวัด เช่น ลาภ ยศ สุข 
สรรเสริญ และปัญหาอ่ืนๆ อีกหลายประการผู้วิจัยเห็นว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสมุทรปราการ
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ควรจะได้รับความรู้ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ทราบปัญหาอุปสรรค การบริหารงานศาสนบุคคลใน
การปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีเหมาะสมเพ่ือน าหลักการวิธีการที่ได้รับทราบ 
น าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเพ่ือประสิทธิภาพในการปกครองของคณะสงฆ์ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะ
สงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ” เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหา อุปสรรคการบริหารงานศาสนบุคคลใน
การปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานศาสน
บุคคลในการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ และเพ่ือเสนอการบริหารงานศาสนบุคคลใน
การปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

2. ค าถามการวิจัย 
 2.1 สภาพทั่วไป ปัญหา อุปสรรคการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอย่างไร 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์ 
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอย่างไร 
 2.3 การบริหารศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ควรเป็น
อย่างไร 
 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหา อุปสรรคการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
 3.2 เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
 3.3 เพ่ือเสนอการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัย เรื่ อง  “การบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์จั งหวัด
สมุทรปราการ” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาด้านเนื้อหาสาระจากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 1) การปกครองคณะสงฆ์ไทย  2) ปัญหาอุปสรรคในการปกครองพระสังฆาธิการใน
จังหวัดสมุทรปราการ 3) หลักการบริหารงานบุคลากร 
 4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ สภาพปัญหาทั่วไปที่มีผลกระทบต่ออุปสรรคการปกครองพระสังฆาธิ
การในจังหวัดสมุทรปราการ การบริหารจัดการบุคลากร 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงาน ด้านการ
สรรหา ด้านการพัฒนา และด้านการธ ารงรักษา 
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 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัด
สมุทรปราการ 
 4.3 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์จ านวน 3,945 รูป ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการเปิดตารางตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง 351 รูป 
 4.4 ขอบเขตด้านพื้นที่  
 พ้ืนที่การศึกษาวิจัย ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 6 อ าเภอคือ 
 1) อ าเภอเมือง 2) อ าเภอบางบ่อ 3) อ าเภอพระประแดง 4) อ าเภอบางพลี 5) อ าเภอบาง
เสาธง 6) อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
 4.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.  2559 จนถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมเป็นระยะเวลา 10 เดือน 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
สภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ   
1) สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ให้

ข้อมูลส าคัญจ านวน 22 รูป/คน และผู้เชี่ยวชาญสนทนากลุ่มอีก 8 รูป/คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ     การบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเสร็จแล้ว จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความตามขั้นตอนวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 2) สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัย ได้แจกแบบสอบถามตามจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 351 รูป เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วได้วิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็นของคณะสงฆ์
จังหวัดสมุทรปราการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรที่ส าคัญภายในจังหวัดสมุทรปราการ เช่น ส านัก
พระพุทธศาสนา ส านักวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
  1. กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรที่ส าคัญภายในจังหวัดสมุทรปราการ  เช่น ส านักพระพุทธศาสนา ส านัก
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการจ าแนกตามอายุ พรรษา ต าแหน่งในปัจจุบัน หน้าที่ในการบริหาร
จัดการภายในวัด ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานศาสนบุคคลใน
การปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ แหล่งความรู้เกี่ยวกับการจัดการของคณะสงฆ์
จังหวัดสมุทรปราการและการมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์
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จังหวัดสมุทรปราการ 
 กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าพระภิกษุ ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 351 คน  พบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.2 มีพรรษา 16-25 พรรษา จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 ปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่
ไม่มีต าแหน่งจ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 93.4 พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญา
ตรี จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5  มีการศึกษาระดับนักธรรมชั้นโท จ านวน 176 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.1 ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม จ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 93.7  มีระยะเวลา  1-5 ปี 
จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 และมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5  
 2. ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
 คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรที่ส าคัญภายในจังหวัด
สมุทรปราการ เช่น ส านักพระพุทธศาสนา ส านักวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็นต่อ  
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการวางแผน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านได้
ก าหนดแผนการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
ท่านมีความเข้าใจในภาระตามต าแหน่งและสามารถตอบข้อซักถามจากคณะสงฆ์ได้  ท่านมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่คณะสงฆ์มอบหมายให้ปฏิบัติ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้านและในส่วน
ของท่านมีหลักในการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนฯ ของคณะสงฆ์ได้ถูกต้องและท่านมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนฯ กิจกรรมเกี่ยวกับคณะสงฆ์และเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตามก าหนดเวลา มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
 2) ด้านการสรรหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
ด้านการจัดองค์การ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านมีหลักในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดองค์กรในการจัดท าแผนฯ ของคณะสงฆ์ได้ถูกต้อง ท่านมีส่วนร่วมในด้านการจัด
องค์กร การจัดท าแผนฯ กิจกรรมเกี่ยวกับคณะสงฆ์และเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตาม
ก าหนดเวลา ท่านได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านการจัดองค์กรการปกครองคณะสงฆ์ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม และท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้านการจัดองค์กรที่คณะสงฆ์มอบหมายให้
ปฏิบัติ 
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 4) ด้านการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านมีส่วนร่วมด้านการประสานงานในการจัดท าแผนฯ 
กิจกรรมเกี่ยวกับคณะสงฆ์และเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตามก าหนดเวลา ท่านมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีด่้านการประสานงานที่คณะสงฆ์มอบหมายให้ปฏิบัติ ท่านมีความเข้าใจด้านการประสานงาน
ในภาระตามต าแหน่งและสามารถตอบข้อซักถามจากคณะสงฆ์ได้ และท่านมีหลักในการปฏิบัติงานด้าน
การประสานงานในการจัดท าแผนฯ ของคณะสงฆ์ได้ถูกต้อง ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย
ปานกลาง ได้แก่ ท่านได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านการประสานงาน การปกครองคณะสงฆ์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 5) ด้านการธ ารงรักษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรปราการ          
ด้านการควบคุมดูแล อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านมีความเข้าใจ         
ด้านการควบคุมในภาระตามต าแหน่งและสามารถตอบข้อซักถามจากคณะสงฆ์ได้  ท่านมีหลักใน          
การปฏิบัติงานด้านการควบคุมในการจัดท าแผนฯ ของคณะสงฆ์ได้ถูกต้อง  ท่านมีส่วนร่วม             
ด้านการควบคุมในการจัดท าแผนฯ กิจกรรมเกี่ยวกับคณะสงฆ์และเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนตาม
ก าหนดเวลา และท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้านการควบคุมที่คณะสงฆ์มอบหมายให้ปฏิบัติ ส่วน
ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ ท่านได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านการควบคุม       
การปกครองคณะสงฆ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

น าเสนอแผนการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการ 

แผนการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จะเป็น         
ผู้บทบาทส าคัญในการบริหารจัดการกิจต่างๆ ให้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จ เจริญรุ่งเรือง สิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดในการบริหารจัดการ คือ การใช้เครื่องมือในการส่งเสริมการสร้างความอดทน ความอุตสาหะใน       
การแก้ไขปรับปรุงจัดการกลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ เพราะว่ากลยุทธ์การ
ปกครองคณะสงฆ์มีคุณลักษณะพิเศษกว่าการบริหารทั่วไป คือ คณะสงฆ์จะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรม 
โดย     ความเป็นผู้ได้บริหารตน อบรมตน ตามพระธรรมวินัยอันเป็นธรรมนูญการปกครองคณะสงฆ์ 
โดย    การปฏิบัติ ตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรเข้ากับหลักการบริหารก็จะสามารถท าหน้าที่บริหาร 
ปกครอง ดูแล รักษาหมู่คณะ เพราะการปกครองคณะสงฆ์นั้นจะมีความยากและเกิดปัญหาอุปสรรค
มากมาย  

ดังนั้นคณะสงฆ์จะต้องมีแผนการปกครองคณะสงฆ์จึงจะมีภาวะความเป็นผู้น าเพ่ือ
วางแผนสร้างธรรมทายาท คือ บุคลากรเริ่มตั้งการน าเข้า สรรหา พัฒนาส่งเสริมการศึกษา และ
กระบวนการพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีสติปัญญา เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อบุคลากร
ของคณะสงฆ์อยู่สม่ าเสมอ รู้จักประสานความสามัคคี และประสานประโยชน์ร่วมกันของหมู่คณะ ให้
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เกิดความสามัคคีปรองดอง ให้เห็นแก่ประโยชน์โดยส่วนรวม คือ พระพุทธศาสนาร่วมกัน ให้ส านึกใน
หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้จักปกครอง บังคับบัญชา มีการวินิจฉัย
สั่งการ การพิจารณาไตร่ตรองด้วยถูกต้อง เหมาะสม บริสุทธิ์และยุติธรรม รู้จักติดตาม และ
ประเมินผลงาน และการรายงานเพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงานในแต่ละโครงงาน ของแต่ละบุคคล
หรือคณะบุคคล ผู้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบไปปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เป็นระยะๆ การ
ใช้กลยุทธ์ การปกครองคณะสงฆ์อย่างมีคุณค่าเพ่ือเป็นการรักษาบุคลากรที่มีค่าให้ผู้คณะสงฆ์รู้จัก
คุณค่าของกลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์น าเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

 6. การก าหนดกลยุทธ์และความต้องการของคณะสงฆ์ให้สอดคล้องดังกล่าวอาจพิจารณา
ได้จาก จ านวน อายุ ต าแหน่ง ทักษะ และอัตราการเข้าออกของคณะสงฆ์ด้วย 

 7. เป็นการพยากรณ์และวางแผน เพ่ือเตรียมกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะสงฆ์ 

 8. กระบวนการในการคาดการณ์และก าหนดกลยุทธ์วิธีการปฏิบัติในกิจกรรมด้านต่างๆ
เพ่ือรักษาสมดุลของทรัพยากรมนุษย์ในคณะสงฆ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

 9. เป็นกระบวนการส ารวจความต้องการกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้
จ านวนพนักงานและมีทักษะตามที่ต้องการ และสามารถจัดหาได้เมื่อจ าเป็นต้องใช้ ซึ่งประกอบด้วย 
กระบวนการต่อไปนี้ เช่น การพยากรณ์ความต้องการและการเปรียบเทียบความต้องการกับก าลัง
คณะสงฆ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การก าหนดกลยุทธ์ของบุคลากรที่จะสรรหาเข้ามาหรือธ ารงรักษาไว้ตาม
จ านวนบุคลากรที่ต้องการ  

 10. การเตรียมบุคลากรให้เหมาะกับงานและเวลา 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนการปกครองของพระสังฆาธิการในแต่ละด้าน จากการท าวิจัยไว้

ดังนี้ 
 แผนการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังหาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ด้านการ

วางแผน 
 1. มีการวางแผนเพ่ือประชุมปรึกษาเพ่ือหาข้อยุติในการวางแผนและใช้แผนใน        การ
ปฏิบัติงานและให้สอดคล้องกฎมหาเถรสามาคมและหลักพระธรรมวินัยตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ กฎระเบียบ ค าสั่ง มติของมหาเถรสมาคม และค าสั่งของผู้ปกครองระดับสูงลงมาเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติการด้านการวางแผนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณะพระสังฆาธิการในการศึกษา การพัฒนาความรู้ เพ่ือ
น ามาประใช้ในการปกครองของคณะสงฆ์ เสริมสร้างให้ทรัพยากรมีความรู้ความสามารถ ทัศนคติ 
และประสบการณ์เพ่ิมขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขณะเดียวกันพร้อมที่จะรับผิดชอบงานต าแหน่งสูงขึ้นเพ่ือให้องค์การสัมฤทธิ์ผล 
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 3. เน้นให้พระสังฆาธิการทุกรูปได้แสดงความเห็นเห็นในทุกกระบวนการของการสร้าง กล
ยุทธ์การปกครองของคณะสงฆ์ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมกับคณะสงฆ์ใน
จังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมให้คณะพระสังฆาธิการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการ การศึกษา        
การวางแผนการปกครองของคณะสงฆ์ในจังหวัดอ่ืน ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือน ากระบวนการในการ
วางแผนที่สอดคล้องกับคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรปราการ 

 แผนการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
ด้านการสรรหา 
 1. การก าหนดการสรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยให้ยึดหลักพระธรรมวินัยและ
กฎหมายบ้านเมือง เ พ่ือจะได้น าไปสู่ขั้นตอนที่มีคุณภาพ การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการท างานหรือรับต าแหน่งในหน้าที่ต่างๆ มีสรรหาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
งาน 

 2. มีการพิจารณาตามความรู้ความสามารถในแต่ละด้านและให้โอกาสผู้ที่เข้ามาใหม่ได้
แสดงความสามรถได้เต็มความสามารถ แรงจูงใจให้คณะสงฆ์ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเปิดโอกาส
ให้ก้าวหน้ามีโอกาสประเมินความสามารถ เพ่ิมขวัญก าลังใจและความจงรักภักดีและสามารถเร่ิม
ท างานในต าแหน่งใหม่ได้ในระยะอันเวลาสั้นและได้ความคิดและมุมมองใหม่ๆ สามารถเปลี่ยนแปลง
สิ่งต่างๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องท าให้กลุ่มต่างๆ พอใจไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงล าดับขั้น
การบริหารภายในคณะสงฆ์ 

 3. บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความพร้อมมีความตั้งใจและใจเต็มร้อย  ไม่ทอดธุระ 
คณะสงฆ์มีการสรรหาในภารกิจการจัดการงานของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ กฎระเบียบ ค าสั่ง มติของมหาเถรสมาคม และค าสั่งของผู้ปกครองระดับสูงลงมาเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติการด้านการสรรหาให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนทั้งนี้คณะสงฆ์มีการคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาบวช
หรือใช้งานโดยพิจารณาจากสภาพสุขภาพ เช่นไม่เป็นโรคร้ายไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามหลักพระ
วินัยและกฎหมายบ้านเมือง 

 แผนการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ   
ด้านการพัฒนา 
 1. การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์สามารถพัฒนาได้สมบูรณ์ครบถ้วน     
การเชื่อมโยงกิจกรรมของคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์และให้
สอดคล้องกับสภาพหรือสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การพัฒนาในแต่ละต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นพระสังฆาธิ
การระดับใดตลอดจนประชาชนทั่วไปในสังคม ตั้งแต่มีการประชุม อมรมฝึกฝน แสดงธรรม และ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
 2. พระสังฆาธิการที่รับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละโครงการจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา มีศักยภาพในการสั่งการให้พระสงฆ์ปฏิบัติงานได้ตาม
แผนงานที่ได้ด าเนินการวางแผนไว้ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานท างานด้วยความเต็มใจและ
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ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพกับคณะสงฆ์ คณะสงฆ์มีตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการประชุมอบรมแนว
ทางการพัฒนา 
 3. ความเชื่อมั่นว่าจะต้องเปลี่ยนจากการพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ไปสู่การ
พัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ และอุปนิสัยเพ่ือให้คนหาความรู้เอง พัฒนาทักษะด้วยตัวเอง รวมถึง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามทัศนคติที่เปลี่ยนไป 

 แผนการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ   
ด้านธ ารงรักษา 
 1. พิจารณาความดีความชอบตามความรู้ความสามารถเพ่ือเลื่อนหรือเพ่ิมต าแหน่ง   
ความรับผิดชอบตลอดจน รักษาน้ าใจ ให้ก าลังใจ การเลื่อนต าแหน่งตลอดจนพิจารณาตามความรู้
ความสามารถในแต่ละด้านและให้โอกาสคณะสงฆ์ผู้ที่เข้ามาใหม่ได้แสดงความสามรถที่ตนเองมี และ
ต้องยึดหลักธรรมมาภิบาล 

 2. การปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์
พิจารณาจากคุณสมบัติ เช่น ความรู้ การศึกษา ประสบการณ์ และการท างานเพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจด้วยการเลื่อนต าแหน่งให้ความดีความชอบตามสมควรแก่บุคคลนั้นๆ ด้วยความยุติธรรม
ความสัมพันธ์ที่ดีของคณะสงฆ์ จะท าให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความนับถือ การร่วมมือร่วมใจ 
ความจงรักภักดี  และความส าเร็จในงานของคณะสงฆ์  

 3. จัดการอบรมแบบเข้มแข็งก าหนดเวลาห้ามขาดห้ามแทนเรียกอบรมเข้มคณะสงฆ์     
ได้มีการศึกษานักธรรมบาลีและธรรมศึกษาในโรงเรียนตลอดจนได้เปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอน
หลักสูตร ป.บส. และหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ให้คณะสงฆ์            
ได้ท าการศึกษาและพัฒนาตนเอง ตลอดจนมีการจัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมความรู้
สร้างทักษะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด 
 

6. อภิปรายผล 
 1) ด้านการวางแผน  
ด้านการวางแผนโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดสมุทรปราการ 
ด้านการวางแผน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านได้ก าหนดแผนกลยุทธ์
การปกครองคณะสงฆ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ท่านมีความเข้าใจในภาระตามต าแหน่งและ
สามารถตอบข้อซักถามจากคณะสงฆ์ได้ ท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่คณะสงฆ์มอบหมายให้ปฏิบัติ 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน และในส่วนของท่านมีหลักในการปฏิบัติงานใน การจัดท าแผนฯ 
ของคณะสงฆ์ได้ถูกต้อง และท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ กิจกรรมเกี่ยวกับคณะสงฆ์และเกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตามก าหนดเวลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะ
สงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ที่
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พัฒนาแล้ว คือมีการวางแผนกระบวนการดาเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุก
ระดับชั้นที่ชัดเจน การจัดองค์กรใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกติกาเดียวกัน ส่งบุคลากรไปศึกษาดู
งานด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้มีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ คุณภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน น าระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และของภาครัฐไปสร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกัน และมีคณะกรรมการกากับดูแลแต่ละฝุายอย่างใกล้ชิด         

 2. ด้านการสรรหา 
 ผู้วิจัยจะได้อภิปรายความคิดเห็นของการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการจัดองค์การ ดังนี้ 
  ด้านการสรรหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการบริหารงานศาสนบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการสรรหา อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ท่านมีหลักในการปฏิบัติงานด้านการจัดองค์กรในการจัดท าแผนฯ ของคณะสงฆ์ได้ถูกต้อง ท่านมีส่วน
ร่วมในด้านการจัดองค์กร การจัดท าแผนฯ กิจกรรมเกี่ยวกับคณะสงฆ์และเกิดผลเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน ตามก าหนดเวลา ท่านได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านการจัดองค์กรการปกครองคณะสงฆ์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้านการจัดองค์กรที่คณะสงฆ์
มอบหมายให้ปฏิบัติ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ท่านมีความเข้าใจด้านการสรรหาในภาระตามต าแหน่งและสามารถตอบข้อซักถามจากคณะสงฆ์ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ด้าน   การวางแผน การสรรหา การพัฒนา และการธ ารงรักษามีกลยุทธ์ คือ 
กระบวนการของการก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ขององค์กร การน าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล  
การประสานงานและก ากับติดตามการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ขององค์การให้เป็นไปในทิศทางและ
จังหวะที่สอดคล้องกันซึ่งจัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกและภายในองค์การ มี
ความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคล คือ พระ
สังฆาธิการผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต 

3. ด้านการพัฒนา 
 ด้านการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
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สมุทรปราการ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านมีส่วนร่วมด้านการสั่งการในการจัดท าแผนฯ 
กิจกรรมเกี่ยวกับคณะสงฆ์และเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตามก าหนดเวลา ท่านมีความเข้าใจด้าน
การสั่งการในภาระตามต าแหน่งและสามารถตอบข้อซักถามจากคณะสงฆ์ได้ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านมีหลักในการปฏิบัติงานด้านการสั่งการใน
การจัดท าแผนฯ ของคณะสงฆ์ได้ถูกต้อง ท่านได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านการสั่งการการปกครองคณะ
สงฆ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้านการสั่งการที่คณะ
สงฆ์มอบหมายให้ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถี่ยนบาว/ศรี
วิชา) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพของคณะสงฆ์อนัมนิกายใน
ประเทศไทย” ผลวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ
ในภาพรวม คือมีรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นสากล ประกอบด้วยมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีส าหรับ
งานแต่ละอย่าง มีการคัดเลือกและพัฒนาคนอย่าง เป็นระบบมีวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับวิธีการท างาน การประสานรวมมือกันอยางใกลชิด ระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. ด้านการธ ารงรักษา 
      ด้านการธ ารงรักษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการธ ารงรักษาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านมีความ
เข้าใจ ด้านการธ ารงรักษาในภาระตามต าแหน่งและสามารถตอบข้อซักถามจากคณะสงฆ์ได้ ท่านมีหลัก
ใน          การปฏิบัติงานด้านการควบคุมในการจัดท าแผนฯ ของคณะสงฆ์ได้ถูกต้อง ท่านมีส่วนร่วม             
ด้านการควบคุมในการจัดท าแผนฯ กิจกรรมเกี่ยวกับคณะสงฆ์และเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนตาม
ก าหนดเวลา และท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้านการควบคุมที่คณะสงฆ์มอบหมายให้ปฏิบัติ ส่วน
ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ ท่านได้ก าหนดแผนการบริหารงานศาสนบุคคล
ด้านการธ ารงรักษา การปกครองคณะสงฆ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต) ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท
ธรรมเพ่ือส่งเสริมกลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
15” ผลการวิจัยพบว่า การควบคุม การใช้ระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้น  พระสังฆาธิการจะต้อง
พัฒนาระบบของจิตส านึก มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อพระศาสนา บูรณาการหลักธรรม พระสังฆาธิ
การมีฉันทะ ใส่ใจในการอนุรักษ์อยู่เสมอ และมุ่งมั่นมีวิริยะความขยันหมั่นเพียร มีจิตตะความตั้งใจ
ในการอนุรักษ์ มีความกระตือรือร้น มีวิมังสา ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจสอบหาเหตุผลเพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ     
  1) คณะพระสังฆาธิการต้องน ากลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ      การ
ปกครอง  การวางแผน การสรรหา การพัฒนา การธ ารงรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
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จัดการปกครองเพ่ือให้การปกครองของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็วในการรับค าสั่ง 
การประสาน การด าเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 2) คณะสงฆ์น าการบริหารงานศาสนบุคคลในการปกครองคณะสงฆ์ น าหลักทฤษฎีการ
จัดการไปประยุกต์ใช้ในปกครองคณะสงฆ์ โดยการสรรหาบุคลากรของคณะสงฆ์จะต้องเน้นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานได้จริง และเมื่อการด าเนินการการปกครองมีประสิทธิภาพ พระ
สังฆาธิการผู้ดูแลจะต้องมีการแสดงความเอ้ือเฟ้ือ ในการมอบค าชมเชย การเลื่อนต าแหน่งทางการ
ปกครอง เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  3) คณะพระสังฆาธิการผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ มีส่วนเกี่ยวข้องน าการบริหารศาสน
บุคคลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ จะต้องมีความรู้  ความสามารถในการ
ควบคุมดูแลพระสงฆ์ สามารถตัดสินใจในกระบวนการด าเนินงานของคณะสงฆ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของพระสงฆ์รูปอ่ืนด้วย การปกครองของคณะสงฆ์จึงเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีความยุติธรรม การตัดสินจะต้องตระหนักถึงหลักธรรม 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการของการศึกษาสงเคราะห์เพ่ือเป็น      
การพัฒนากิจการคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2) ควรจะท าการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการภายวัด ในจังหวัด ในหน่วย
ย่อยของคณะสงฆ์ 

3) ควรศึกษากระบวนการในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของคณะสงฆ์ เพ่ือการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธก์ารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
STRATEGY OF BUDDHISM CHARITY SCHOOLS MANAGEMENT, RATCHABURI 

PROVINCE 
 

พระครูภาวนาอินทวงศ์  พิเชฐ ทั่งโต  พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาสภาพทั่วไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด

ในพระพุทธศาสนา 2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี และ 3. น าเสนอกลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลภาคสนามจาก
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ผู้อ านวยการ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ศิษย์
เก่าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา และนักวิชาการทางพระพุทธ ศาสนา โดยการเลือกแบบเจาะจงตามลักษณะการเป็น
ตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 25 รูป/คน ใช้แบบ
สัมภาษณ์มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 10 
รูป/คน ได้ใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพทั่วไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พบว่า (1) การ
ด าเนินงานของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป็นภารกิจในการเกื้อกูลการศึกษาของคณะ
สงฆ์โดยจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจน (2) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนามุ่งพัฒนาคุณภาพทางความรู้และคุณภาพจิตใจและความประพฤติควบคู่กันไปตามวิถีพุทธ (3) 
การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันไปตาม
บริบทของแต่ละโรงเรียน (4) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้รับการควบคุมคุณภาพการ
จัดการศึกษาโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. และ (5) ปัจจุบัน
มีการแข่งขันสูงระหว่างโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนากับโรงเรียนประเภทอ่ืน 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี พบว่า (1) ความสามัคคีร่วมมือกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ บุคลากรภายในของ

                                                 
หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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โรงเรียน ภาคคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน (2) ทรัพยากรทางการบริหาร ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ (3) ต้นทุนทางสังคมของวัดที่เป็นฐาน ได้แก่ 
ความสามารถในการสนับสนุนงบประมาณ และความศรัทธาของประชาชน (4) มาตรฐานของหลักสูตร 
ได้แก่ สมรรถนะของผู้เรียน คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความ สามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ (5) ความ
เชื่อมั่นของผู้ปกครอง ได้แก่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อความสามารถในการสร้างคนดีและคนเก่ง 

3. กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี  ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน พบว่า (1) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน คือ กลยุทธ์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (2) ด้านหลักสูตรและการสอน คือ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (3) ด้านกิจกรรมนักเรียน คือ กลยุทธ์
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตาม
วิถีพุทธ (4) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ กลยุทธ์การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (5) ด้านการ
บริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ (6) ด้านธุรการ คือ กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์, การจัดการโรงเรียนการกุศล 
  



621วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
๓ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1. to study the general state to 
Buddhism charity schools, Ratchaburi province, 2. to study the factors have the effects 
on management for Buddhism charity schools, Ratchaburi province, and 3. to present 
the strategy of Buddhism charity schools management, Ratchaburi province. This 
research was the qualitative research through the field study from the monks in the 
area of the outstanding community in Ratchaburi province from religious specialists 
about the educational welfare of Sangha organization who got the license of Buddhism 
charity schools, Ratchaburi province, director or manager of Buddhism charity schools, 
staff of Buddhism charity schools, alumnus of Buddhism charity schools, the guardians 
of students of strategy of Buddhism charity schools, and academicians from Buddhism 
by choosing the specific group of suitable sampling group. For the in-depth interview 
from 25 key informants was the structured interview as the tool for data collection and 
focus group discussion for 10 monks/persons by recording the focus group discussion 
as the tool for data collection and the data analysis used the content analysis 
technique. The findings of this research as follows: 

1. The general state to Buddhism charity schools found that (1) the working 
process of Buddhism charity schools to have the hospitality of Sangha organization by 
giving the educational welfare to the poor children and youths. (2) The Buddhism 
charity schools focus on the quality of knowledge and mind and the behavior 
according to Buddhist way. (3) The management of Buddhism charity schools in each 
school had the content differences in each school.  (4) The Buddhism charity 
schools got the quality control for educational management by national education 
assurance bureau and (5) The Buddhism charity schools has the high competition 
with other schools at the present. 

2. The factors have the effects on development for Buddhism charity 
schools management, Ratchaburi province, found that (1) the harmony with every 
agency; include personnel within school, Sangha organization, local governments 
and community. (2) The management resources; include man, budget, materials 
and management. (3) The social cost of the temple as the base; include the ability 
to support budget and the faith of the people. (4) The curriculum standard ; 
include the performance of the students is the ability to communicate, the ability 
to think, the ability to solve problems, the ability to use life skills, and the ability to 
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use technology. (5) The confidence of guardians; include the confidence toward the 
ability to build a good and talented student. 

3. The strategy of Buddhism charity schools management, Ratchaburi  
province suitably and to match with the present situation, found that (1) The 
relation between school and community is the strategy of participatory process 
promotion of guardians, community and other organizations in educational 
management and school development. (2) The teaching and curriculum, is the 
strategy to develop the educational quality according to Buddhist way due to 
fundamental education curriculum.   (3) The student activities are the strategy for 
moral development to students and create the consciousness for Thai citizen and 
the world population in Buddhist way. (4) The personnel management is the 
strategy for the project of skill development and teacher career experience and to 
promote the incentives to work efficiently. (5) The place, building and materials 
management is the strategy to develop the school as the learning organization. (6) 
The general service is the strategy to develop the school service management to 
support the quality and working standard. 
 
Keyword: Strategy, Charity Schools Management 
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1. บทน า 

ความเปล่ียนแปลงทางสังคมในปัจจุบันส่งผลให้ คุณธรรมประจ าตัวปัจเจกบุคคลลดลง
ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ปล่อยต้นเองให้หลงไปตามกิเลศตัณหาความอยากต่าง ๆ จนขาดความยับยั้ง
ชั่งใจ ไม่ค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่น าปัญญามาพิจารณาเหตุผล (พระปลัดสมบัติ ติ าโณ, 
2558 : 223) ปัจจุบัน ปัญหาด้านสังคมเกิดข้ึนมากมายกับนักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติในอนาคต
ที่ส าคัญ ไม่สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดปัญหาขึ้น รวมทั้งครู ผู้ปกครองจะต้องมี
แนวทางและวิธีการอย่างหลากหลายที่จะช่วยกันส่งเสริมและด าเนินการพัฒนานักเรียนในด้านความมี
คุณธรรม จริยธรรม (พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, 2559 : 34-35) โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา คือ โรงเรียนที่วัดหรือมูลนิธิวัดจัดตั้งขึ้นก็เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชนที่
ยากจน บางแห่งมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิง และบางแห่งมีนักเรียนพระภิกษุสามเณรเรียนร่วมด้วย 
นอกจากการจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนให้มีสถานที่เรียนหนังสือแล้ว พระภิกษุสงฆ์
ยังให้ความสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ก าลังศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วย 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546 : หน้า 20) 

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ปัจจุบัน มีโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 
โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ และโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ (วิกิพีเดีย, 2559 : 
ออนไลน์) อย่างไรก็ตาม โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ประสบ
ปัญหามากมาย ซึ่งจากผลการวิจัยในปี 2554 ที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาส าคัญ คือ บุคลากรส่วนมากขอ
ไปสอบบรรจุเข้ารับราชการครูเนื่องจากบุคลากรไม่พึงพอใจในหน้าที่และสวัสดิการที่ได้รับซึ่ง
แตกต่างจากโรงเรียนของรัฐบาล, การบริหารงานกิจการนักเรียนเน้นกิจกรรมที่หลากหลายจึงมี
ผลกระทบด้านคุณภาพของกิจกรรม, งบประมาณการเงินที่ได้จากรัฐไม่เพียงพอ, ขาดอาคารเรียน
เพราะนักเรียนมาก เช่น ห้องเรียน ห้องท างาน ห้องปฏิบัติการ ห้องกลุ่มสาระ, ผู้ปกครองไม่ค่อยให้
ความร่วมมือ ย้ายที่อยู่บ่อย และปัญหาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่เข้าถึงชุมชน เป็นต้น (พระ
ไพศาล สุทฺธจิตฺโต, 2554 : ก) 

ดังกล่าวนี้ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในปัจจุบันที่เน้นวิธีการท างานที่แยบ
ยลเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยทั่วไปกลยุทธ์มิได้เป็นวิธีการท างานตามปกติ แต่เป็นแนวทางหรือ
วิธีการที่มีอุบาย กลวิธีที่แยบยลที่เป็นในเชิงบวก ส าหรับการท างานภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ เป็น
รูปแบบของวิธีการปฏิบัติและการจัดสรรทรัพยากรที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายขององค์การ 
(Thomas S. Bateman and Scott A. Snell, 1999 : 5) กลยุทธ์ที่ดีจะเป็นส่วนส าคัญในการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) และคณะ, 
2558 : 1-2) 
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 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง “กล
ยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในจังหวัดราชบุรี” เพ่ือสังเคราะห์กลยุทธ์
การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนา 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยทั่วไปที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
2.3 เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด

ราชบุรี 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้ งนี้  ผู้ วิจัยมุ่ ง ศึกษากลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในขอบเขตเนื้อหา 6 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านความ สัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 2) ด้านหลักสูตรและการสอน 3) ด้านกิจกรรมนักเรียน 4) ด้านการ
บริหารงานบุคคล 5) ด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ และ 6) ด้านธุรการ (สมศักดิ์ คงเที่ยง, 
2542 : 53-71) 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ/ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ/ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

โดยจ าแนกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์, ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, ผู้อ านวยการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, 
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, ศิษย์เก่าโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา, ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และนักวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและลึกซึ้ง โดย

ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและ
ลึกซึ้ง จากการร่วมพูดคุยกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้แบบสนทนากลุ่มเฉพาะที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อให้ได้ค าตอบในเชิงเหตุผล 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
ข้อมูลชั้นต้น ผู้วิจัยศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของ
กลุ่มท่ีเหมาะสม จ านวน 25 รูป/คน 

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม จ านวน 
10 รูป/คน 

ข้อมูลชั้นรอง ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา บทความ 
บริการค้นหาข้อมูลภายใต้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
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4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบและมีความเชื่อมโยงกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยพยายามรักษาส านวนเดิมของผู้ให้สัมภาษณ์รวมทั้ง
ปรับแก้ให้มีความชัดเจนทางการสื่อสาร ความหมาย และลดข้อความที่ซ้ าซ้อนกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ที่ประกอบ 
ด้วยผู้ด าเนินการสนทนา ผู้จดบันทึก ผู้ช่วยทั่วไป และผู้ให้ข้อมูล โดยใช้หัวข้อปัญหาและค าถามที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดย
พยายามรักษาส านวนเดิมไว้ 
 
5. ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” มีผลการวิจัย ดังนี้ 

5.1 สภาพทั่วไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
พบว่า (1) การด าเนินงานของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป็นภารกิจในการ

เกื้อกูลการศึกษาของคณะสงฆ์โดยจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจน (2) โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนามุ่งพัฒนาคุณภาพทางความรู้และคุณภาพจิตใจและความประพฤติควบคู่
กันไปตามวิถีพุทธ (3) การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแต่ละโรงเรียนมี
ความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน (4) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้รับ
การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ 
สมศ. และ (5) ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงระหว่างโรงเรียนการกุศลกับโรงเรียนประเภทอ่ืน 

5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  จังหวัด
ราชบุรี 

พบว่า (1) ความสามัคคีร่วมมือกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ บุคลากรภายในของ
โรงเรียน ภาคคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน (2) ทรัพยากรทางการบริหาร ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ (3) ต้นทุนทางสังคมของวัดที่เป็นฐาน ได้แก่ 
ความสามารถในการสนับสนุนงบประมาณ และความศรัทธาของประชาชน (4) มาตรฐานของหลักสูตร 
ได้แก่ สมรรถนะของผู้เรียน คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ (5) ความ
เชื่อมั่นของผู้ปกครอง ได้แก่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อความสามารถในการสร้างคนดีและคนเก่ง 
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5.3 กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
พบว่า (1) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ กลยุทธ์การส่งเสริมกระบวนการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (2) ด้าน
หลักสูตรและการสอน คือ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (3) ด้านกิจกรรมนักเรียน คือ กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร้าง
จิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ (4) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ กลยุทธ์
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลากรทาง การศึกษาและเสริมสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (5) ด้านการบริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนา
โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (6) ด้านธุรการ คือ กลยุทธ์การ
พัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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5.4 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เมื่อพิจารณาตามรายด้านของการวิจัย พบว่า (1) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ กลยุทธ์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (2) ด้านหลักสูตรและการสอน คือ กลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (3) ด้านกิจกรรมนักเรียน 
คือ กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกตามวิถีพุทธ (4) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ กลยุทธ์การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (5) ด้านการ
บริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ (6) ด้านธุรการ คือ กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 
6. อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจจึงน ามาอภิปรายผล โดยจ าแนกตาม
รายด้านของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 

การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี  

กลยุทธ์ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  แผนงาน การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน  
โครงการ (๑) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่  (๒) โครงการบัณฑิตน้อย 
 (๓) โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์  (๔) โครงการภูมิปัญญาชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้าน 
 (๕) โครงการสร้างเครือข่ายครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

กลยุทธ์หลักสูตรและการสอน แผนงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการ (๑) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  (๒) โครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ 
 (๓) โครงการค่ายคุณธรรมและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ (๔) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแห่งอนาคตใหม่  
 (๕) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดเฉพาะตน 

กลยุทธ์กิจกรรมนักเรียน แผนงาน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ  
โครงการ (๑) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวิถีพุทธ  (๒) โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 (๓) โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน (๔) โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางศิลปะกีฬาดนตรีและนาฏศิลป ไทย 
 (๕) โครงการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามระบอบประชาธิปไตย 

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล แผนงาน การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  
โครงการ (๑) โครงการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพครู  (๒) โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
 (๓) โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม/เทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่ (๔) โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
 (๕) โครงการจัดส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง 

กลยุทธ์การบริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์  แผนงาน การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
โครงการ (๑) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  (๒) โครงการห้องเรียน ๕ ดาว 

กลยุทธ์ธุรการ แผนงาน การพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
โครงการ (๑) โครงการจัดส่งธุรการโรงเรียนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการ  (๒) โครงการห้องธุรการ ๕ ส. 
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(1) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พบว่า กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศล

ของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ได้แก่ กล
ยุทธ์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา
และพัฒนาโรงเรียน แสดงให้เห็นว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นการสร้างความ
ร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้อง
กับที่ วิทยา จันทร์แดง (2555 : ก-ข) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” พบว่า แนวทาง
ส าคัญในการน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชน
เข้มแข็งแบบไตรภาคี หรือเครือข่ายการท างานร่วมกัน 

(2) หลักสูตรและการสอน  พบว่า กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด้านหลักสูตรและการสอน ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แสดงให้เห็นว่า ด้านหลักสูตรและการสอน เป็นการ
ด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายหลัก คือ การสร้างศักยภาพทางจริยศาสตร์แก่ผู้เรียน และพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นผลผลิตหรือผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นผู้มี
ส านึกทางจริยธรรม กติกาของสังคม และมีทัศนคติที่ดีในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับที่ สุทธิพร 
สายทอง (2556 : ก) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน” พบว่า มีการจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การ
พัฒนางาน  พัฒนาคน และการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

(3) กิจกรรมนักเรียน  พบว่า  กลยุทธ์ การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด้านกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนและสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ แสดงให้เห็นว่า ด้าน
กิจกรรมนักเรียน มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างหลากหลาย สอดคล้อง
กับที่ พัศมา แผนสมบูรณ์ (2556 : ก-ข) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรธุรกิจบริการสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง” พบว่า การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้เริ่ม
ตั้งแต่การแสวงหาความรู้ การรวบรวมความรู้ การแบ่งปันความรู้  และการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
ตามวงจรการจัดการความรู้ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(4) การบริหารงานบุคคล  พบว่า กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ แสดงให้เห็นว่า ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายหลัก คือ 
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ แมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และสร้างความผูกพันต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับที่ สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 
(2557 : ก) ได้วิจัยเรื่อง “การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง กลุ่มโรงเรียน
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การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร” พบว่า โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ครู โดยเน้นด้านความ
ซื่อสัตย์ ด้านความเสียสละ ด้านความมีวินัย และด้านความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นส าคัญ 

(5) ด้านการบริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ พบว่า กลยุทธ์การจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด้านการบริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
แสดงให้เห็นว่า ด้านการบริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เป็นการด าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายหลัก คือ พัฒนาศักยภาพการการด าเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่ รวมถึงงานบริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนงานวิชาการ สอดคล้องกับที่ ประยุทธ สมวงษา (2549 
: ก) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา” พบว่า ให้ความส าคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งส่งผลให้เกิดการส่งเสริม
การพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานด้านวิชาการเป็นส าคัญด้วย 

(6) ด้านธุรการ พบว่า กลยุทธ์การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี ด้านธุรการ ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่า ด้านธุรการ ให้ความ ส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ธุรการในฐานะทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับที่ คติยา อายุยืน (2558 : ก-ข) ได้วิจัยเรื่อง 
“กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้
ตอนบน” พบว่า มีกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด้านการบริการที่ดี โดยการรักษา
ความเป็นปกติของมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ และอ่อนโยนด้วยจิตใจที่ดีงามตามแบบอย่างที่ดี
ของคนไทย 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งเป็น

เครือข่ายไตรภาคีโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ควรร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนร่วมกันตามบริบทเชิงพ้ืนที่ระดับจังหวัด 

2) คณะสงฆ์ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 ของโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นหนึ่งหน่วยของกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามมติมหาเถร
สมาคม โดยให้การสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการจัดกิจกรรม
ที ่

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ควรสนับสนุนกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
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 2) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ควรจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา โดยสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเหมาะสมกับบริบทเชิง
พ้ืนที ่

7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นหลักและผสมผสานด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือน าข้อมูลเชิงสถิติจากวิธีวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณมาเป็นเครื่องยืนยันผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายไตรภาคีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนาใน
จังหวัดราชบุรี เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
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การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

THE MODEL DEVELOPMENT OF BUDDHISM PROPAGATION OF SANGHA 
ADMINISTRATORS IN PHANAKHON SRI AYUTTHAYA PROVINCE 

 
 พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล พิเชฐ  ท่ังโต ยุทธนา  ปราณตี 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎี
ที่ เกี่ ยวกับการพัฒนารูปแบบการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสั งฆาธิการในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3) เพ่ือเสนอการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในยุคโลกาภิวัตน์ 
 การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 24 รูป/คน เพ่ือหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ก่อนจะน าข้อมูลที่ได้น าไปสู่การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้
การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Qualitative Research) จากกลุ่มตัวอย่าง 259 รูป โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ผลการวิจัย พบว่า  
 1 .  สภาพทั่ ว ไป ในการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสั งฆาธิ การ ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชน
ได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่
ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด  การบรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ 
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจกรรม
ต่างๆ  ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม
หรือมุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา  
 2.  หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา พบว่า 1) ด้านบุคลิกภาพ คือ 
องค์กรสงฆ์ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งเน้นให้การศึกษาแก่คณะสงฆ์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง พัฒนา
บุคลากรและเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร ด้วยการจัดท าโครงการอบรมบุคลากรเพ่ือ
                                                 
  หลักสูตรบณัฑติศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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การเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง 2) ด้านเนื้อหา คือ ปฏิภาณไหวพริบและลีลาการแสดงธรรม เนื้อหาและ
ภาษาที่ใช้มีล าดับชั้นเป็นขั้นเป็นตอน  มีการพัฒนาเนื้อหาไปตามล าดับแต่ละเรื่องหรือแต่ละจุดนั้น
ท่านจะมีประเด็นใหม่ๆ ให้ขบคิดอยู่เสมอ 3) ด้านสื่อการสอน คือ พระสังฆาธิการด าเนินบทบาทใน
ฐานะจัดรายการตามผังรายการของสถานีวิทยุต่างๆ ในจังหวัด แต่ก็มีแนวคิดน ามาประยุกต์ใช้ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี    
 3. การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในยุคโลกาภิวัตน์  พบว่า 1) รูปแบบการแสดงธรรมเทศนา คือ  1. นักเทศน์
ปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์ หรือ นักเทศน์ปากเปล่า 2. นักเทศน์อ่านคัมภีร์ หมายถึง การเทศน์ไปตาม
คัมภีร์ที่มีผู้แต่งไว้หรือที่ตนเองแต่งไว้แล้ว 2) รูปแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม คือ การ
แสดงปาฐกถาธรรมในวัด จะจัดขึ้นทุกวันพระ โดยทางวัดได้จัดสถานที่ให้ญาติโยมมาฟังธรรมไว้เป็น
การเฉพาะ ที่มีความรู้ความสามารถไปเทศน์หรือแสดงปาฐกถาธรรม ครั้งละ 1-3 ชั่วโมง หัวข้อธรรมที่
แสดงจะเลือกให้เหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่และบุคคล นอกจากนี้ท่านยังได้รับนิมนต์ให้แสดง
ปาฐกถาธรรมที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง 3) รูปแบบปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติการสอนสม
ถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน คือ ยึดหลักสูตรแกนกลางของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  อยากให้พระวิปัสสนาจารย์ ที่สามารถตรวจสอบอารมณ์ได้ พัฒนาตนเอง ต้องหลักสูตร
อัพเกรดพระวิปัสสนาจารย์อยู่เรื่อยๆ จัดให้มีหลักสูตรหลายระดับ ปรับใช้ให้เหมาะสม กระตุ้นให้คน
สนใจด้านปฏิบัติให้ได้ หลักสูตรหรือรูปแบบการอบรมต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย  
 
 

ค าส าคัญ: การเผยแผ่, พระพุทธศาสนา, พระสังฆาธิการ 
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ABSTRACT 
               The objectives of this research were: 1) To study the Model Development 
of  Buddhism Propagation In  Phranakhon Si  Ayutthaya Province 2) to integrate the 
Model Development of  Buddhism Propagation In  Phranakhon Si  Ayutthaya Province 
3) to present new knowledge about “The Model Development of  Buddhism 
Propagation In  Phranakhon Si  Ayutthaya Province”, a study of the documents and 
interview (In-depth Interview) with the key (Key Informant) used in this study is 
divided into 
 This research was the mixed research method between the qualitative 
research and quantitative research. For the qualitative research used the 
documentary research and in-depth interview from 24 key informants as the Model 
Development of  Buddhism Propagation In  Phranakhon Si  Ayutthaya Province and 
the quantitative research used the 259 questionnaires. The data analysis was used 
the social sciences Programed for descriptive statistics were the frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D.) 
 The Finding of this research are as follows:  
  1. The over opinions on the Model Development of  Buddhism Propagation 
In  Phranakhon Si  Ayutthaya Province were found at the high level with average 
mean equal to when considering into each aspect, it was noted at the high levels in 
all aspects by role of Sangha in promoting morality and enhancing the quality of life 
aspects obtaining high scores.  
  2. A comparison of the Model Development of  Buddhism Propagation In  
Phranakhon Si  Ayutthaya Province, classified by personal factors, showed that  sex, 
age and educational level had no significant differences, whereas occupation was 
found significant difference at 0.05 level of confidence.          
  3. Problems concerned with the Model Development of Buddhism 
Propagation In  Phranakhon Si  Ayutthaya Province, indicated that i) there were no 
sufficient help, cooperation and tangible results, ii) lack of continuity in the operation, 
and performance was not enough, Government did not recognize it, and iii) issues of 
the time in practice were different and unfit for duty, lack of cooperation among 
related authorities and the shortage of personnel and manpower. For suggestions: on 
the Model Development of  Buddhism Propagation In  Phranakhon Si  Ayutthaya 
Province, it was found that i) more help and sufficient cooperation should be added 
for the sake of yielding tangible results, ii) there should fixed  time and term course 
in teaching and practice, iii)  arrangement of  time to increase training awareness for 
the public. the Model Development of  Buddhism Propagation In  Phranakhon Si  
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Ayutthaya Province, classified by personal factors, and 3) to investigate the problems 
and develop the Model Development of  Buddhism Propagation In  Phranakhon Si  
Ayutthaya Province.  
Keywords: Model Development,  Buddhism, Propagation 
 

 
1. บทน า 
 สมัยพุทธกาล การบริหารจัดการขององค์กรสงฆ์มีหลักการที่ใช้บริหารคือ พระธรรมวินัย 
ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ได้เกิดปัญหาอุปสรรคความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในองค์กร
ปกครองคณะสงฆ์ พระเถรานุเถระทั้งหลายในสมัยนั้นได้ท าปฐมสังคายนา ทุติยสังคายนา ตติย
สังคายนา ตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้ากล่าวถึงการบริหารกิจการคณะสงฆ์ต้องถือพระธรรมวินัย
เป็นหลักส าคัญในการบริหารงานต่างๆ เพราะพระธรรมวินัยเป็นโครงสร้างและการจัดระเบียบคณะ
สงฆ์ให้เกิดความเป็นธรรมเรียบร้อยดีงาม และเป็นรูปแบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรสงฆ์ให้
ทราบบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การเผยแผ่ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมีพระชน
อยู่  คือเมื่อนับตั้งแต่ส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงได้เลือกบุคคลที่ควรจะสั่งสอนให้รู้ตามโดย
ใช้วิธีเทศนาสั่งสอน  ดังที่ปรากฏในธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ท่านเลือกปัจจวัคคี ในการเทศนาสั่งสอน
เป็นกลุ่มแรกเพราะท่านปัจจวัคคีเป็นผู้ที่มีพ้ืนความรู้เดิมในการปฏิบัติอยู่แล้วคือได้ปฏิบัติตามพระพุทธ
องค์ครั้งยังเป็นผู้อุปฐาก  และมีความเชื่อเดิมอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์จะได้เป็นพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของ
โลก ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้เปรียบบุคคลไว้เสมือนบัว 4 เหล่า คือผู้มีปัญญาสามารถที่จะบรรลุตาม
ได้ จนถึงผู้ที่ยังมีกิเลสหนาคือไม่สามารถสั่งสอนได้ ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่โดยสวน
ใหญ่แล้วการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยรวมคือการเทศนาธรรมวินัย  ข้อประพฤติและข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับทุกข์ โดยใช้การสอนแบบเล่านิทานบ้างเปรียบเทียบบ้าง ถามตอบบ้าง เป็นต้ นเมื่อ 
พระพุทธเจ้าทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา โดยทรงใช้เวลาตลอดหน้าฝนแรก รวบรวมพระสาวกได้ 
60 รูป แล้วทรงอบรมคุณธรรมแก่ท่านเหล่านั้นอย่างเพียงพอที่จะแยกย้ายกันออกไปประกาศ พระ
ศาสนา พอหมดหน้าฝน ดินฟูาอากาศแห้ง ก็ได้ทรงเรียกพระสาวกเหล่านั้นมาประชุม แล้วรับส่ังให้
แยกย้ายไปประกาศพระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ การประชุมครั้งนั้น นับว่าเป็นการประชุม
ปฐมนิเทศส าหรับพระธรรมทูตรุ่นแรกในพระพุทธศาสนา  
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการควบคุม และส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ที่เคยถูกจัดเป็น
อ านาจห้าที่ของสังฆมนตรีแห่งองค์การ 4 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 อาจกล่าวได้ว่ามหา
เถรสมาคมในปัจจุบันมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ 6 ประเภท คือ 1) การปกครอง 2) การศา
สนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) การเผยแผ่ 5) การสาธารณูปการ 6) การสาธารณสงเคราะห์ 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เป็นด้านหนึ่งในหกด้านในการจัดองค์การทาง
พระพุทธศาสนา กรมการศาสนา ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึงการ
ด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ ขัดต่อ
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พระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม แล้วน้อมน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การ
บรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยส่ือต่าง ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดี
ทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่
ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การด าเนินการใด ๆ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่
เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อว่าภารกิจด้านการเผยแผ่
ทั้งสิ้น (กรมการศาสนา,2540) ในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ ถึงแม้ว่าการเผยแผ่จะมีความหลากหลายโดยการ
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการด้านการเผยแผ่มีมากขึ้น เช่น การใช้สื่อด้านการพิมพ์ คือ หนังสือธรรมะ ซึ่ง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ คือ การใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่ในรูปของซีดีธรรมะ ท าวีดีโอธรรมะเสนอทางโลก
เทคโนโลยี เช่น อินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ดั้งนั้น การจัดการด้านการเผยแผ่จึงมีความหลากหลายมากขึ้น  
แต่ว่าสิ่งยั่วยุในยุคนี้ก็มีมากเช่นเดียวกัน อันเป็นปัญหาทั้งจากภายในตัวบุคคลนั้นเองหรือปัญหา
ภายนอก คือ การขาดบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฉะนั้น การเอาใจใส่ การจัดการในด้าน
การเผยแผ่ก็ต้องมีการบริหารให้ทันต่อโลกปัจจุบัน ต่อบุคคลที่เป็นจุดเปูาหมาย เพ่ือให้ส าเร็จผลตาม
ความประสงค์ได้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2540) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอดีตราชธานีของไทยมีหลักฐานของการเป็นเมืองในลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16–18 โดยมีร่องรอยของที่ตั้งเมือง โบราณสถาน 
โบราณวัตถุและเรื่องราวเหตุการณ์ในลักษณะต านานพงศาวดาร ไปจนถึงหลักศิลาจารึกซึ่งถือว่าเป็น
หลักฐานร่วมสมัยที่ใกล้เคียงเหตุการณ์มากที่สุด ซึ่งเมืองอโยธยา หรืออโยธยาศรีรามเทพนครหรือ
เมืองพระรามมีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากทั้ง
ด้านการเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศยก
ย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ท าให้มี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาเยี่ยมชม ปีละไม่น้อยกว่าล้านคน แหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ บริเวณพ้ืนที่โดยรอบเกาะเมือง เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ฯ พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติเจ้าสามพระยา วัดมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นต้น 

คณะสงฆ์อ าเภอพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และกฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์   หมวด 3 ระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการปฏิบัติหน้าที่การรับผิดชอบตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้เพ่ือเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงควรให้มีการศึกษาความเป็นไปได้
ในการหารูปแบบที่เหมาะสมและปรับปรุงระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
ประสิทธิภาพของการปกครองคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่ เพ่ือการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและ
เป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชาวโลกเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรทุกรูป ที่จะต้องปฏิบัติ
ตามก าลังความสามารถ โดยฐานานุรูปเพราะภิกษุ สามเณร มีความส านึกและปฏิบัติกันมาโดยล าดับ 
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พระพุทธศาสนาจึงเป็นมรดกสืบมาถึงทุกวันนี้ โลกวิวัฒนาการมากขึ้น การปฏิบัติหน้าที่สืบต่อ
พระพุทธศาสนา จึงมีวิธีการต่างๆที่เหมาะสม โดยไม่ทิ้งหลักการ คือ พระธรรมวินัย เป็นที่น่าชื่นชม
ยินดี  ที่พระสงฆ์แห่งสังฆมณฑลไทย ที่ออกไปประกาศพระศาสนาในประเทศต่างๆ มีความรู้
ความสามารถสูง  จึงปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกาศพระศาสนา (พระธรรมทูต) ได้ดังที่ปรากฏอยู่ทั่วโลก 
(สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสโณ), 2551) ซึ่งในภาพรวมจะก่อให้เกิดความหลายหลายในทาง
ปฏิบัติ เป็นอย่างมาก และเพ่ือเป็นแนวทางและเป็นรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตด้วย 
 

2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2.3 เพ่ือเสนอการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย     
  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักการพัฒนารูปแบบการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่ส าคัญคือ รูปแบบการแสดงธรรมเทศนา  รูปแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถา
ธรรม  รูปแบบปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติการสอนสมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) คือ ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ  
ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการสอน 
    2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มี 3 กลุ่ม คือ ประกอบด้วย พระภิกษุข้าราชการที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ านวน 24 รูป/คน การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พระภิกษุและประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 รูป/คน 
และโดยใช้แบบสอบถามกับพระภิกษุ จ านวน 673 รูป เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับส ารวจสภาพ
ความพร้อม เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใช้การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้วัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
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 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ ใช้ ในการศึกษาผู้ วิ จัย ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่คือ เขตปกครองคณะสงฆ์จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 – เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 16 เดือน 
  4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  การ
รวิจัยเชิงปริมาณเป็นงานวิจัยหลักและศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยสนับสนุน  
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากร ได้แก่ พระสังฆาธิการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 673 รูป (ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,2557) 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสังฆาธิการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้การค านวนของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
259 รูป (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์,2546) จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอ ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 673 รูป บุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ บุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ (Key 
Informant) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผู้
ศึกษาพิจารณาคัดเลือกตัวอย่าง ประกอบด้วยพระสังฆาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา/ส านักเรียน และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ( Key 
Informants) จ านวน 24 รูป/คน      
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัย
ก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้ได้ความจริง แนวคิด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาความเป็นไป
ได้ใน ใน 3 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการสอน เป็นต้น ให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ
ส ารวจสภาพความพร้อมส าหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน 
  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560640

  4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการสัมภาษณ์และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
กลับคืนด้วยตนเอง การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามขั้นตอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 24 รูป 
และการสังเกตเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือน ามา
ประมวลผลตามวิธีการทางสถิติ และรวบรวมค าให้สัมภาษณ์ เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลหา
ประเด็นความสอดคล้อง ร่วมกับการสังเกต การบริหารจัดการและการด าเนินงาน ต่อไป 
  4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเองตาม
ระเบียบวิธีวิจัยและตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้เชี่ยวชาญแบบลูกโซ่ (Snowball Technique) 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) การสังเคราะห์เนื้อหา (Synthesis) ข้อมูลที่สอดคล้องกัน  พรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล 
(Data Reduction) และให้รหัส (Coding) และตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง
และความเชื่อมโยงกับบริบท สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นความเรียง และรายงานผลการวิจัย 
 

5. ผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ การในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชน
ได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่
ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด  การบรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ 
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจกรรม
ต่างๆ  ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม
หรือมุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา  
 2. หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า 1) ด้านบุคลิกภาพ คือ 
รูปร่าง หน้าตา เป็นลักษณะภายนอกที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลรอบข้าง และผู้ที่มาติดต่อ 
บุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาดี ย่อมได้ เปรียบบุคคลอ่ืน แต่จะต้องอาศัยลักษณะอย่างอ่ืน เช่น 
กิริยามารยาทดี มีความเป็นกันเอง มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีความสามารถในการพูดที่ดีเป็น
ส่วนประกอบด้วย 
 2) ด้านเนื้อหา คือ ปฏิภาณไหวพริบและลีลาการแสดงธรรม เนื้อหาและภาษาที่ใช้มีล าดับ
ชั้นเป็นขั้นเป็นตอน  มีการพัฒนาเนื้อหาไปตามล าดับแต่ละเรื่องหรือแต่ละจุดนั้นท่านจะมีประเด็น
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ใหม่ๆ ให้ขบคิดอยู่เสมอ ใช้ภาษาร่วมสมัยท าให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ในส่วนของประเภท  เนื้อหาที่นิยม
น ามาเผยแผ่นั้นมักจะประกอบด้วยทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาจิตใจและชีวิตที่ดีงาม 
 3) ด้านสือการสอน คือ พระสังฆาธิการด าเนินบทบาทในฐานะจัดรายการตามผังรายการ
ของสถานีวิทยุต่างๆ ในจังหวัด แต่ก็มีแนวคิดน ามาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็น
อย่างดี  มีการใช้สื่อเฉพาะกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ ใบปลิว คู่มือภาพ โฆษณา หนังสือ
เล่มเล็ก แผ่นพับ เสียงตามสาย เทปเสียง การสร้างวัตถุมงคล เป็นต้น  เป็นสื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือปลูกฝัง
ความนิยม สร้างความเข้าใจแก่ผู้รับสาร โดยมีหลักการใช้ข้อความและภาษาง่ายๆ ใช้ศิลปะการพิมพ์ที่
ดี เร้าใจให้ผู้ฟังอ่านภาพประกอบด้วยอักษร สี และการจัดหน้าเล่ม มีกลุ่มเปูาหมายที่แน่นอน  
 3. การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในยุคโลกาภิวัตน์  พบว่า 1) รูปแบบการแสดงธรรมเทศนา คือ  1. นักเทศน์
ปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์ หรือ นักเทศน์ปากเปล่า คือ นักเทศน์แบบไม่อ่านหนังสือ แต่ถือหนังสือเทศน์
เป็นคัมภีร์ประคองไว้เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพ การเทศน์แบบนี้เป็นการแสดงถึงความสามารถ
ของนักเทศน์ที่มีไหวพริบ ปฏิภาณ ความเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมะนักเทศน์แบบนี้ต้องมีความรู้
และได้รับการฝึกฝนตนเองมาเป็นอย่างดี 2. นักเทศน์อ่านคัมภีร์ หมายถึง การเทศน์ไปตามคัมภีร์ที่มีผู้
แต่งไว้หรือที่ตนเองแต่งไว้แล้ว 
  2) รูปแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม คือ การแสดงปาฐกถาธรรมในวัด จะ
จัดขึ้นทุกวันพระ โดยทางวัดได้จัดสถานที่ให้ญาติโยมมาฟังธรรมไว้เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้เมื่อ
พุทธศาสนิกชนมาบ าเพ็ญกุศลที่วัด เช่น งานพิธีสวดอภิธรรม งานพิธีบวช พิธีแต่งงาน วัดจะจัดให้มี
การแสดงปาฐกถาธรรมที่เหมาะสม กับพิธีต่างๆ เพ่ือผู้ฟังจะได้น าหลักธรรมไปเป็นข้อคิดพิจารณา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง การแสดงปาฐกถาธรรมนอกวัด เป็นการเผยแผ่เชิงรุก ซึ่งจะมี
หน่อยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พระที่มีความรู้ความสามารถไปเทศน์หรือแสดงปาฐกถาธรรม ครั้งละ 
1-3 ชั่วโมง หัวข้อธรรมที่แสดงจะเลือกให้เหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่และบุคคล นอกจากนี้ท่านยัง
ได้รับนิมนต์ให้แสดงปาฐกถาธรรมที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง  
  3) รูปแบบปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติการสอนสมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน คือ 
ควรยึดหลักสูตรแกนกลางของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  อยากให้พระวิปัสสนาจารย์  ที่
สามารถตรวจสอบอารมณ์ได้ พัฒนาตนเอง ต้องหลักสูตรอัพเกรดพระวิปัสสนาจารย์อยู่เรื่อยๆ  ควร
จัดให้มีหลักสูตรหลายระดับ ปรับใช้ให้เหมาะสม กระตุ้นให้คนสนใจด้านปฏิบัติให้ได้  หลักสูตรหรือ
รูปแบบการอบรมต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย และปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ ไม่ยึดติดในวัฒนธรรม
ดั้งเดิม บางทีหลักสูตรไม่สัมฤทธิ์ผลที่ดีต้องปรับใช้กับกลุ่มเปูาหมาย  รูปแบบหรือวิธีการใดๆ ก็ดีทั้งนั้น 
แต่เปูาหมายอยู่ที่การปล่อยวาง เข้าให้ถึงธรรมด้านหลักสูตรจึงอยู่ที่การปรับใช้ให้เหมาะสม 
 

6. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้  จะกล่าวถึงการ ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ
น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1) หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้ 
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  1. ด้านบุคลิกภาพ : การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปาน
กลาง ที่เป็นเช่นนี้เพราะ รูปร่าง หน้าตา เป็นลักษณะภายนอกที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลรอบ
ข้าง และผู้ที่มาติดต่อ บุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาดี ย่อมได้เปรียบบุคคลอ่ืน แต่จะต้องอาศัยลักษณะอย่าง
อ่ืน เช่น กิริยามารยาทดี มีความเป็นกันเอง มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีความสามารถในการพูดที่ดี
เป็นส่วนประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ มีการถูก
วิพากษ์วิจารย์ไม่มีอาการที่โกรธเคือง  มีการแนะน าในเรื่องที่ดีและไม่แนะน าในเรื่องไม่ดี  มีความ
ประพฤติตนสมควรแก่ฐานะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอนงค์  โรจน์วัฒนบูลย์(2550) ได้วิจัย
เรื่อง “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม” ผลการวิจัยพบว่า บริบทภายนอกองค์การที่มีความ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการปรับทิศทางและกลยุทธ์ในการน าองค์การ กดดันให้ผู้น า
มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้นเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน บริบทภายในองค์การด้านวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศภายในองค์การมีผลกระทบต่อ
บทบาทของภาวะผู้น า รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้และระบบการจัดการความรู้ที่มีกระบวนการ
ชัดเจนและใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อการพัฒนานวัตกรรม โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม คือ โครงสร้างองค์การแบบทีมข้ามสาย
งาน ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีการบริหารคนเก่ง และมีระบบพ่ีเลี้ยง มีการสอนงาน การ
มอบหมายงานโครงการ การมอบอ านาจเป็นระบบที่ส่งผลเชิงบวกต่อแนวทางการพัฒนาผู้น าเชิง
นวัตกรรม ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้งหมด 
  2) ด้านเนื้อหา : การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเนื้อหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งอภิปรายได้ว่า ท่านปฏิภาณไหวพริบและลีลาการแสดงธรรม เนื้อหาและภาษาที่ใช้มี
ล าดับชั้นเป็นขั้นเป็นตอน  มีการพัฒนาเนื้อหาไปตามล าดับแต่ละเรื่องหรือแต่ละจุดนั้นท่านจะมี
ประเด็นใหม่ๆ ให้ขบคิดอยู่เสมอ ใช้ภาษาร่วมสมัยท าให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ในส่วนของประเภท  เนื้อหา
ที่นิยมน ามาเผยแผ่นั้นมักจะประกอบด้วยทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาจิตใจและชีวิตที่ดีงามซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด  สกุลสถาปัตย์ (2552) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน” ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างเสื่อกลางที่มีศักยภาพ การใช้
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การ
กระตุ้นการใช้ปัญญาและการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส าหรับองค์ประกอบของการปฏิรูป
การศึกษาแบบยั่งยืน ประกอบด้วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงสมดุล ต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ปัจจัยน าเข้า
มีพลังขับเคลื่อน ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพเชิงพลวัต บริบทเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้
แบบพอเพียง  
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 3) ด้านสื่อการสอน : การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านส่ือการสอน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง ซึ่งอภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการด าเนินบทบาทในฐานะจัดรายการตามผัง
รายการของสถานีวิทยุต่างๆ ในจังหวัด แต่ก็มีแนวคิดน ามาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
เป็นอย่างดี  มีการใช้สื่อเฉพาะกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ ใบปลิว คู่มือภาพ โฆษณา 
หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ เสียงตามสาย เทปเสียง การสร้างวัตถุมงคล เป็นต้น  เป็นสื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ปลูกฝังความนิยม สร้างความเข้าใจแก่ผู้รับสาร โดยมีหลักการใช้ข้อความและภาษาง่ายๆ ใช้ศิลปะการ
พิมพ์ที่ดี เร้าใจให้ผู้ฟังอ่านภาพประกอบด้วยอักษร สี และการจัดหน้าเล่ม มีกลุ่มเปูาหมายที่แน่นอน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหาสนธยา ชมพู (2552) ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผย 
แผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีวัดพระธรรมกายและวัดหนองปุาพง”  ผลการวิจัย พบว่า  
1)วัดพระธรรมกายและวัดหนองปุาพง ใช้หลักไตรสิกขาเป็นพ้ืนฐานเหมือนกันในการฝึกจิต และท าใจ
ของตนให้บริสุทธิ์ แต่ทั้งสองวัดต่างก็ใช้เทคนิค วิธีการ ต่างกัน ยกตัวอย่าง วัดธรรมกายใช้การหายใจ
เข้า หายใจออก โดยเพ่งใจไปที่ศูนย์กลางกาย ที่เรารู้จักกัน คือ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 แล้วภาวนาว่า 
สัมมา อรหัง โดยที่ไม่ยอมปล่อยให้จิตออกไปจากจุดศูนย์กลาง ในขณะที่วัดหนองปุาพง ใช้วิธีง่าย ๆ 
โดยใช้จิตตามดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือที่เราเรียกว่า สติ เอาสติจับตรงที่การหายใจเข้าออก 
แล้วภาวนาว่า พุทโธ 2) หลักธรรมแนวปฏิบัติประจ าวัน พบว่าทั้งสองวัดมีแนวทางปฏิบัติต่างกัน วัด
พระธรรมกายยึดวิชาธรรมกาย ในขณะเดียวกัน วัดหนองปุาพงยึดหลักอานาปานสติ 3) สื่อเทคโนโลยี 
พบว่า ทั้งสองวัดใช้สื่อเหมือนกัน โดยใช้หนังสือ และสื่อในการเชื่อมโยงไปยังประชาชน 
 5.2.2 การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในยุคโลกาภิวัตน์ มีดังนี้  
 1) รูปแบบการแสดงธรรมเทศนา : การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปรายได้ว่า พระนักเทศน์มีปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์ หรือ 
นักเทศน์ปากเปล่า คือ นักเทศน์แบบไม่อ่านหนังสือ แต่ถือหนังสือเทศน์เป็นคัมภีร์ประคองไว้เพ่ือเป็น
การแสดงความเคารพ การเทศน์แบบนี้เป็นการแสดงถึงความสามารถของนักเทศน์ที่มีไหวพริบ 
ปฏิภาณ ความเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมะนักเทศน์แบบนี้ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกฝนตนเอง
มาเป็นอย่างดี  นักเทศน์อ่านคัมภีร์ เป็นการเทศน์ไปตามคัมภีร์ที่มีผู้แต่งไว้หรือที่ตนเองแต่งไว้แล้ว 
นักเทศน์ปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์ หรือ นักเทศน์ปากเปล่านักเทศน์อ่านคัมภีร์ การเทศน์ ให้เป็นไปตาม
คัมภีร์ที่มีผู้แต่งไว้หรือที่ตนเองแต่งไว้แล้ว เทศน์แบบปุคคลาธิษฐาน มีนิทานสาธกและยกเรื่องที่คน
สนใจมาประกอบ การเทศนาจะไม่เป็นยาขม แต่จะเป็นที่นิยมชมชอบ เพราะนิทานจะช่วยในการ
ขยายธรรม จะเป็นเทศนาที่เข้าใจง่าย ฟังง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรุตม์ บุญศรีตัน(2550) 
ซ่ึงได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการตีความคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัย พบว่า แนวคิดและ
ทฤษฎีการตีความทางพระพุทธศาสนาและทางตะวันตกมีเปูาหมายเพ่ือให้เข้าใจถึงความจริง ความ
ถูกต้องดีงามผ่านการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจึงมีพัฒนาการทั้งทฤษฎีและวิธีการตีความมา
โดยล าดับเช่นกัน แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดด้านทฤษฎีและวิธีการตีความ ทฤษฎีการ
ตีความทางตะวันตกมี 3 ทฤษฎีหลักที่มีจุดเน้นที่แตกต่างกันในการค้นหาความหมายที่สมบูรณ์ คือ 
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ทฤษฎีที่ถือผู้สื่อความเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีที่ถือคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง และทฤษฎีที่ถือผู้อ่านเป็น
ศูนย์กลาง ในขณะที่ทฤษฎีการตีความทางพระพุทธศาสนามีนัยบ่งชี้ว่า การจะค้นหาความหมาย
สมบูรณ์ได้นั้น จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ คือ ให้ความส าคัญทั้งแก่ผู้สื่อความ คัมภีร์ 
ผู้อ่าน และบริบททางสังคมของผู้สื่อความ คัมภีร์ และผู้อ่าน ที่ต้องมีความเชื่อมโยงอิงอาศัยกันและกัน 
จึงอาศัยนัยดังกล่าวนี้สร้างและเสนอเป็นรูปแบบการตีความคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เมื่อ
น ามาวิเคราะห์การตีความเรื่องมังสวิรัติของส านักสันติอโศก และการตีความเรื่องนิพพานของส านักวัด
พระธรรมกาย พบว่า ส านักสันติอโศกใช้การตีความแบบยึดผู้อ่านเป็นหลักและบางแห่ งได้ใช้การ
ตีความแบบยึดผู้สื่อความเป็นหลัก ส านักวัดพระธรรมกายใช้การตีความแบบยึดผู้อ่านเป็นหลักและอ้าง
คัมภีร์ต่าง ๆ มาสนับสนุนการตีความของตน ในขณะที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ใช้การ
ตีความแบบยึดคัมภีร์ เป็นหลัก และบางแห่งยังคงใช้การตีความแบบยึดผู้สื่อความเ ป็นหลัก
ประกอบด้วย 

2) รูปแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม  : การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปรายได้ว่า การแสดงปาฐกถา
ธรรมในวัด จะจัดขึ้นทุกวันพระ โดยทางวัดได้จัดสถานที่ให้ญาติโยมมาฟังธรรมไว้เป็นการเฉพาะ 
นอกจากนี้เมื่อพุทธศาสนิกชนมาบ าเพ็ญกุศลที่วัด เช่น งานพิธีสวดอภิธรรม งานพิธีบวช พิธีแต่งงาน 
วัดจะจัดให้มีการแสดงปาฐกถาธรรมที่เหมาะสม กับพิธีต่างๆ เพ่ือผู้ฟังจะได้น าหลักธรรมไปเป็นข้อคิด
พิจารณาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง การแสดงปาฐกถาธรรมนอกวัด เป็นการเผยแผ่เชิงรุก 
ซึ่งจะมีหน่อยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พระที่มีความรู้ความสามารถไปเทศน์หรือแสดงปาฐกถาธรรม 
ครั้งละ 1-3 ชั่วโมง หัวข้อธรรมที่แสดงจะเลือกให้เหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่และบุคคล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) และคณะ(2553) ได้วิจัยเรื่อง 
“วิเคราะห์ยุทธศาสตร์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย”ผลการวิจัยมี
ดังต่อไปนี้ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า การปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระธรรมทูต วัดไทยในอินเดีย ถือเป็นยุคทองของพระธรรมทูต วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ
ในอินเดียและชาวพุทธต่างชาติ  ได้ประกาศเกียรติคุณของชาติให้ประจักษ์แก่คนทั่วโลก  ในส่วน
ข้อเสนอแนะพบว่า  พระธรรมทูตปัจจุบันมีจ านวนน้อยมาก  การท างานไม่เป็นทีม ขาดการมีส่วนร่วม 
ไม่มีเครือข่ายชาวพุทธระดับนานาชาติและองค์กรหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องสร้าง
ส านักงานพระธรรมทูตให้ชัดเจน เพ่ือสร้างเครือข่ายในระดับองค์กรได้มีหลายด้านดังนี้  

1. ด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า พระธรรมทูตได้ให้การ
สงเคราะห์ด้านการศึกษา มีการสร้างโรงเรียนปัญจศีล และโรงเรียนต้นกล้า มีการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้และเด็กและเยาวชน ได้น าเยาวชนมาปฏิบัติธรรมในวัด  มีการท าวัตรสวดมนต์ เจริญ
จิตภาวนา  ในส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า วัดยังไม่ได้สร้างเครือข่ายศูนย์การศึกษา เพ่ือประสานงานกับ
องค์กรข้างนอก ผู้สอนขาดทักษะด้านภาษาท้องถิ่น และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนยังไม่
เพียงพอ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝุายต้องเข้ามาช่วยเหลือ 2. ด้านการสงเคราะห์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่า พระธรรมทูตเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตา  ได้มีการอนุเคราะห์ต่อผู้อ่ืน มีการแจก
สิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคและการดูแลรักษาพยาบาลให้  มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการอนุเคราะห์
การศึกษาเผยแผ่  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องหาแนวทางในการตั้งเป็นกองทุน หรือมูลนิธิขึ้น เพ่ือจะเอ้ือต่อ
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3) รูปแบบปฏิบัติและวิธีฝึกปฏิบัติการสอนสมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน  : 
การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่ง
อภิปรายได้ว่า ต้องยึดถือหลักสูตรส่วนกลางของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  อยากให้พระ
วิปัสสนาจารย์ ที่สามารถตรวจสอบอารมณ์ได้ พัฒนาตนเอง ต้องหลักสูตรอัพเกรดพระวิปัสสนาจารย์
อยู่เรื่อยๆ  ควรจัดให้มีหลักสูตรหลายระดับ ปรับใช้ให้เหมาะสม กระตุ้นให้คนสนใจด้านปฏิบัติให้ได้  
หลักสูตรหรือรูปแบบการอบรมต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย และปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ ไม่ยึดติดใน
วัฒนธรรมดั้งเดิม บางทีหลักสูตรไม่สัมฤทธิ์ผลที่ดีต้องปรับใช้กับกลุ่มเปูาหมาย  รูปแบบหรือวิธีการ
ใดๆ ก็ดีทั้งนั้น แต่เปูาหมายอยู่ที่การปล่อยวาง เข้าให้ถึงธรรมด้านหลักสูตรจึงอยู่ที่การปรับใช้ให้
เหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล ทองคณารักษ์(2552) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบ
โครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศไทย”  ผลการวิจัย พบว่า การ
ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งสมถและวิปัสสนา ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม 
เช่นการตัดปลิโพธ การแสวงหากัลยาณมิตร การเลือกกรรมฐานที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม และสัป
ปายะในการปฏิบัติธรรม เช่น การจัดค าแนะน าเบื้องต้นส าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการปฏิบัติแต่ยังไม่
พร้อมที่จะเข้าฝึกอบรม โครงการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น โครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติมา
ก่อน และโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมขั้นสูง ตลอดจนการจัดบวชให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจ 
นอกจากนี้ควรประยุกต์หลักสัปปายะ 7 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม     
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือหน่วยงานหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านบุคลิกภาพ การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการมีการแต่งกาย ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะต้อง
แต่งกายให้ถูกกาลเทศะ มีรูปแบบของผ้าและสีสันที่เหมาะสมตลอดจนมีความสะอาด การแต่งกาย
เป็นตัวแทนอย่างหนึ่งของคนซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งเครื่องแต่ง
กายเป็นตัวก าหนดระเบียบของสังคม การแต่งกายให้เหมาะสมเป็นการให้เกียรติกัน และให้ความ
เคารพต่อสถานที่ 

2. ด้านเนื้อหาหลักธรรม การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการมีหลักธรรมะที่จะน าไปบรรยาย
เผยแผ่ตามสถานศึกษาต่างนั้น ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนเหมาะสมกับช่วงชั้นวัยของเยาวชน เพ่ือง่าย
ต้องการรับรู้และสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้  

3. ด้านสื่อการสอน การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการมสีื่อที่ใช้ในการน าเสนอในช่วงปีที่ผ่าน
มามีความจ า ทั้งในเนื้อหาและรูปแบบที่น าเสนอท าให้นักเรียนส่วนมากคาดเดาได้ว่าที่ต้องเป็นอย่างไร 
ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ควรใช้สื่อหลายประเภทผสมผสานกัน เน้นสื่อที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สื่อที่มา
ใช้ประกอบธรรมต้องเป็นสื่อประเภทกระตุ้นคุณธรรม  

7.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
1. ผลการวิจัยสามารถน าไปพัฒนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ

ในเขตอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างด ี
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2. หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรน าผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาเผยแผ่ให้สอดคล้องกับ
องค์กรที่ตนเองรับผิดชอบได้ 

3. ควรท าเป็นคู่มือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
4. ควรศึกษาในเขตพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือประโยชน์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ควรมีการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการให้มีความ

ชัดเจน เช่น แผนการท างานเป็นทีมนโยบายเผยแผ่เชิงรุก รวมทั้งน าแผนปฏิบัติการไปวิเคราะห์หา
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนางานเผยแผ่ในอนาคต 

6. ควรมีการจัดประชุมสัมมนา และพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่พุทธธรรมที่ทันสมัย มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพระสังฆาธิการด้วยกัน ทั้งระหว่างอ าเภอ จังหวัด หรือสายงาน 

 7. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการเผยแผ่ธรรมของพระสังฆาธิการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ ได้รับรู้มากยิ่งขึ้น 

7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสังฆาธิการที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ
การกับองค์กรอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นองค์กรด้านการเผยแผ่โดยตรง หรือองค์กรที่ได้รับประโยชน์จากการเผย
แผ่  

3. ควรมีการศึกษาผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอ่างทอง หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ 

4. ควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรในการทาวิจัยเป็นกลุ่มประชากรในพ้ืนที่อ าเภอ และจังหวัด
อ่ืน เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของข้อมูล 

5. ควรเปล่ียนกลุ่มประชากรในการทาวิจัยเป็นนักเรียน สายวิชาชีพ เพ่ือให้ทราบความ
คิดเห็นต่อการทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
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พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

BUDDHA INTEGRATION FOR MANAGEMENT IN THE COMMUNITY FOREST 
AROUND MAE-WONG NATIONAL PARK AREA IN NAKORNSAWAN 

 
จักกฤช  สิงห์ธนสาร  อภินันท์ จันตะนี  ธิติวุฒิ  หมั่นมี 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาบทบาทของป่าชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชน และสภาพปัญหาทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน
รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และ (3) เพ่ือน าเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือ
การบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการวิจัยโดย
ใช้รูปแบบ การวิจัยแบบผสานวิธี  
 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรคือ ผู้น าป่าชุมชน ผู้น าชุมชน พระภิกษุ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่รับผิดชอบดูแลป่าชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน 19 รูป/คน โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ TAC และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
12 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยพรรณนาความวิเคราะห์  
 2) การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ สมาชิกป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่
วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ที่ จ านวน 300 ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูล
มาวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) บทบาทของป่าชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบไปด้วย (1) ป่าชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งอาหารให้กับชุมชน 
(2) ป่าชุมชนเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน (3) ป่าชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติ
วิทยา และ (4) ป่าชุมชนเป็นสถานที่พักผ่อนในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดูความเป็น
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ธรรมชาติของสัตว์พืชและสรรพสิ่งในป่าชุมชน ในส่วนของสภาพปัญหาทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการป่าชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชนมี 2 ประเด็นส าคัญ คือ ปัญหาที่
ตัวสมาชิกป่าชุมชน และปัญหาที่ตัวผู้บริหารป่าชุมชน ซึ่งผู้บริหารป่าชุมชนต้องเปิดโอกาสและหา
วิธีการที่จะท าให้สมาชิกป่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชน  
 2) ข้อมูลพ้ืนฐาน พ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายได้ และพ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายจ่าย มี
อิทธิพลทางตรงต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพ้ืนฐานเศรษฐกิจด้าน
รายได้มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือพ้ืนฐานครอบครัวในเรื่อง เพศ 
อายุ อาชีพ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว โดยมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนใกล้เคียงกับ
พ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายจ่าย ในขณะเดียวกันการน าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการป่าชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  
 3) แนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบ
แนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ คือ หลักอปริหานิยธรรม 7 อันเป็นหลักธรรมใน
การขับเคลื่อนชุมชนให้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ อันประกอบด้วย (1) หมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ (2) พร้อมเพรียงกันในการเข้าประชุม (3) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ (4) การให้
ความเคารพ นับถือ ให้เกียรติผู้ใหญ่ (5) การให้เกียรติ คุ้มครอง ป้องกันสตรีและผู้ใต้บังคับบัญชามิ
ให้ถูกข่มเหง (6) ค านึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ และ (7) ให้การอารักขา
คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม  
 การบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ นั้น
สามารถน าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้ในเชิงบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ 3 ด้าน (1) การบริหารจัดการป่าชุมชนด้านการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชน (2) การ
บริหารจัดการป่าชุมชนด้านแผนงานและความร่วมมือ และ (3) การบริหารจัดการป่าชุมชนด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ โดยลดข้อจ ากัดต่าง ๆ ให้คนในชุมชนซึ่งทุกคน
เปรียบเสมือนเป็นเจ้าของป่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (1) การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่นตลอดจนก าหนดความต้องการ
ของชุมชน (2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม (3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการ
ปฏิบัติงาน (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน และ (5) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และเพ่ือให้ป่าชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนชุมชนต้องสร้างภาคีเครือข่ายจากภาค
สังคมเพ่ือช่วยเหลือพ่ึงพากัน และในขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต้องเข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
ค าส าคัญ: ป่าชุมชน; อุทยานแห่งชาติแม่วงก์; อปริหานิยธรรม;  
 

ABSTRACT 
 This research has 3 main objectives: (1) to study the role of community 
forests in the way people live and general problems affecting the community forest 
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management around Mae Wong National Park area in Nakornsawan, (2) to study the 
factors influencing the community forest management around Mae Wong National 
Park area in Nakornsawan and (3) to present Buddha integration for management in 
the community  forest around Mae Wong National Park area in Nakornsawan.  
 The methodology of this research was mixed methods between qualitative 
and quantitative methods.  
 1) the qualitative method collected data from community leaders,  monks 
and government officials responsible for community forest with in-depth interviews 
of 19 interviewees, data were analyzed by TAC analysis techniques. And focus group 
12 expert panelists, data were analyzed by descriptive analysis.  
 2) the quantitative method collected data from the community forest 
members around Mae Wong National Park area in Nakornsawan 300 households 
with questionnaires and analyzed data by Structural Equation Modeling (SEM). 
 The results of the research were as follows: 
 1) the role of community forests in the way people live around Mae Wong 
National Park area in Nakornsawan consists of: (1) community forest as a source of 
food and resources for the community; (2) community forest as a source of income 
for the community; (3) community forest as a learning center for natural science; 
and (4) The community forest is a place to relax in the form of ecotourism, and to 
study the nature of animals and plants. On the problems of community forest 
management, the problem of resource management in community forest areas is 
caused by the forest community members and the community forest administrator. 
the community forest administrator must provide opportunities and find ways to 
make the community forest members participate in the management of forest 
resources in the community forest.  
 2) The family background, income-based economy and expenditure-based 
economy are direct influence on the community forest management, statistically 
significant. The income-based economy has the greatest influence on the 
community forest management, the family background is based on gender, age, 
occupation and number of family members influence on the community forest 
management is close to the expenditure-based economy. At the same time, 
applying Principles of Mori Dharma in community forest management has direct 
influence on the community forest management, statistically significant. 
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 3) Theoretical concepts and principles of Buddhism for community forest 
management around Mae Wong National Park area in Nakornsawan is Principles of 
Mori Dharma. There are 7 principles that drive the forest community members to 
participate in all stages of every process. The Principles of Mori Dharma are                     
(1) frequent meetings (2) a meeting or a meeting  And do the work of the collective 
in unison (3) do not command what is not commanded (4) respect, obey and honor 
the president  group management, and follow the principles prescribed (5) honor 
the safety of women no persecution (6) respect the worship of pagodas both inside 
and outside the city, and do not diminish the benefits that have ever nourished 
those pagodas (7) the protection of justice by God.   
 The community forest around Mae Wong National Park area in 
Nakornsawan can take Principles of Mori Dharma to apply in integrated with modern 
management 3 aspects: (1) the resource management, (2) the planning and 
cooperation management, and (3) the relationships between the community and 
government agencies management. By limiting the restrictions on community 
members, all members of the community are involved in the management. It 
consists of: (1) participation in the search for problems and causes of local 
problems  including community needs, (2) participation in activity planning, (3) 
involvement in investment and performance, (4) participation in monitoring and 
evaluation, and (5) participate in the benefits. In addition, in order for sustainable 
forest communities to live sustainably, communities need to create networking 
parties from the social sector to help each other. At the same time, all sectors need 
systematic support. 
Keywords: community forests; Mae Wong National Park; Principles of Mori Dharma 
 
1. บทน า 
 พ้ืนที่ป่าแม่วงก์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2530 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 183 แล้วให้ชื่อว่า “อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์” นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่ 55 ของประเทศไทย ความมุ่งหมายที่ส าคัญในการ
ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ คือเพ่ือรักษาสภาพป่าและทรัพยากรสัตว์ป่า ตลอดจน
แหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธาร และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามให้คงอยู่ตลอดไปโดยอาศัยหลักการ
จัดการอุทยานแห่งชาติให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด เพ่ือประชาชนซึ่งอาศัยอยู่โดยรอบอุทยาน
แห่งชาติได้ประโยชน์แก่การเกษตรกรรม และประชาชนโดยทั่วไปได้ประโยชน์แก่การท่องเที่ยว 
พักผ่อน หาความรู้ แต่เนื่องจากชาวบ้านบริเวณรอบพ้ืนที่อุทยานประสบกับปัญหาความยากจน 
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ปัญหาการขาดที่ดินท ากิน ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ท าให้ชาวบ้านบางส่วนได้อาศัยที่ป่า
สงวนแห่งชาติเป็นที่ท ากินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ การขาดอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
รวมทั้งการขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเพ่ือยัง
ประโยชน์ระยะยาวและอย่างยั่งยืน  จึงท าให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่อุทยานเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่างๆ อาทิ ปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่า นอกจากนั้น ยังเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อุทยานกับชุมชนที่อยู่โดยรอบอุทยาน  ท าให้เกิดแนวคิดการ
พัฒนาโดยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมจากฐานล่างคือครอบครัวและชุมชน ก าหนดให้คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหา และใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วย
กระบวนการร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ ลดความขัดแย้ง 
เปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นพลัง และใช้ความร่วมมือสร้างพ้ืนที่ป่าไม้ให้เพ่ิมขึ้น โดยมีชุมชนหลายแห่ง
ทั่วประเทศที่อาศัยอยู่ในป่าจนสามารถเรียกป่านั้นว่า “ป่าชุมชน” ได้พยายามด าเนินกิจกรรม
มากมายเพ่ืออนุรักษ์และรักษาป่าไว้ให้คงอยู่ ทั้งนี้แต่ละท้องถิ่นจะมีรูปแบบและวิธีด าเนินการเรื่องป่า
ชุมชนแตกต่างกันออกไปและไม่ค่อยประสบผลส าเร็จเพราะเป็นการด าเนินการในภาคประชาชน
เพียงส่วนเดียว โดยไม่มีการประสานความร่วมมือจากภาครัฐบาลหรือเอกชนเท่าที่ควร เพราะฉะนั้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความส าคัญมากที่สุดต่อการบริหารจัดการป่าและพัฒนาชุมชนจึง
ท าให้เกิดแนวคิดในการจัดการป่าชุมชนเริ่มจากบุคคลแต่ละคนในชุมชน ซึ่งสมควรด าเนินงานเป็น
คณะท างาน แล้วสร้างแผนงานเพื่อไปสู่ผลส าเร็จพึงประสงค์เกี่ยวกับป่าชุมชน นอกจากนี้ในกระบวน
ทัศน์เชิงพุทธยังกล่าวเสริมเรื่องการมีส่วนร่วมไว้ว่า คณะผู้บริหารกับประชาชนต้องมีความสามัคคีกัน
ในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดในท้องถิ่นนั้น โดยใช้หลักอปริหานิยธรรม มาช่วยในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ จึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจใคร่ที่จะศึกษากระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมที่จะสามารถเสริมสร้างระบบการการบริหารจัดการป่า
ชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  
 
2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของป่าชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชน และสภาพปัญหาทั่วไปที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 3) เพ่ือน าเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้น าการบริหารจัดการป่าชุมชนรวม 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหาร
ทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชน (2) ด้านแผนงานและความร่วมมือ และ (3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
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ชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ มาบูรณาการร่วมกับหลักอปริหานิยธรรม 7  ประกอบด้วย (1) หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ (2) พร้อมเพรียงกันในการเข้าประชุม (3) ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม 
การให้ความเคารพยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ (4) การให้ความเคารพ  นับถือ ให้เกียรติผู้อาวุโส
และยอมรับฟังข้อคิดเห็นไม่ละเลยต่อค าแนะน าตักเตือนของท่าน (5) การให้เกียรติ คุ้มครอง ป้องกัน
สตรี และผู้ใต้บังคับบัญชามิให้ถูกข่มเหงรังแก (6) ค านึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควร
เคารพ และ (7) ให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่กฎระเบียบที่ค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชาวบ้านรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 3 อ าเภอ 27 หมู่บ้าน จ านวน 4,440 ครัวเรือน (ข้อมูลจากส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2558) การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้ขนาดตัวอย่างจ านวน 15 เท่าของ
จ านวนตัวแปร (Hair, Black, Babin, Anderson, and Tatham, 2006) การวิเคราะห์ครั้งนี้มีตัว
แปรสังเกตได้ 20ตัวแปร จึงประมาณขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 300 ตัวอย่าง  (20x15)  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยศึกษา
เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นก่อนจากนั้นด าเนินการ 
 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ได้แก่ ผู้น า
ป่าชุมชน ผู้น าชุมชน พระภิกษุ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบดูแลป่าชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน 19 รูป/
คน 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการใช้ส ารวจ 
(Survey Research) ด้วยแบบสอบถามจากสมาชิกป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ที่ จ านวน 300 ครัวเรือน  
 3) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 12 ท่าน 
 การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้เลือกเทคนิคการวิเคราะห์แบบ TAC ซึ่งเป็นการจ าแนกข้อมูล การจัดระบบข้อมูล 
การสรุปแบบอุปนัย และการวิเคราะห์หาเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  
 1) การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน
ได้ค่า IOC รายข้อค าถามอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
 2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct) ด้วยค่าอ านาจจ าแนก 
(discrimination) ของข้อค าถามรายข้อ มีค่า Corrected Item Total Correlation อยู่ระหว่าง 
0.364 ถึง 0.954 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  
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 3) การหาค่าความเชื่อม่ันของมาตรวัด (reliability) ซึ่งเป็นการวัดความสอดคล้องภายใน 
(internal consistency) โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha 
coefficient)  ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.713 ถึง 0.976 
 4) การตรวจสอบการแจกแจงปกติของตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
พบว่าการแจกแจงของตัวแปรเป็นการแจกแจงปกติ โดยมีค่าความเบ้สูงสุด เท่ากับ 0.43 และค่า
ความโด่งสูงสุด เท่ากับ 1.87 
 5)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิ จัย ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง 
(structural equation model) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังการปรับแต่งพบว่า มีความ
สอดคล้องในระดับดีโดยมีดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืน (goodness of fit index) ที่ยอมรับได้
ในระดับดีซึ่งจะเห็นได้ว่า เส้นทางความสัมพันธ์ตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 259.23 ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ค่า p-value เท่ากับ 0.39  
χ2/df มีค่าเท่ากับ 1.98 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องค่า GFI, ค่า CFI และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 
0.94, 0.94 และ 0.02 ตามล าดับ 
 
5. ผลการวิจัย 
 1) บทบาทของป่าชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบไปด้วย (1) ป่าชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งอาหารให้กับชุมชน 
(2) ป่าชุมชนเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน (3) ป่าชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติ
วิทยา และ (4) ป่าชุมชนเป็นสถานที่พักผ่อนในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดูความเป็น
ธรรมชาติของสัตว์พืชและสรรพสิ่งในป่าชุมชน ในส่วนของสภาพปัญหาทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการป่าชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชนมี 2 ประเด็นส าคัญ คือ ปัญหาที่
ตัวสมาชิกป่าชุมชน และปัญหาที่ตัวผู้บริหารป่าชุมชน ซึ่งผู้บริหารป่าชุมชนต้องเปิดโอกาสและหา
วิธีการที่จะท าให้สมาชิกป่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชน  
 2) ข้อมูลพ้ืนฐาน พ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายได้ และพ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายจ่าย มี
อิทธิพลทางตรงต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพ้ืนฐานเศรษฐกิจด้าน
รายได้มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือพ้ืนฐานครอบครัวในเรื่อง เพศ 
อายุ อาชีพ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว และพ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายจ่าย ในขณะเดียวกันการ
น าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการป่าชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การบริหารจัดการป่าชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่การบริหารจัดการป่าชุมชนไม่มีอิทธิพลต่อ
การน าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการป่าชุมชน 
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  แผนภาพ 1 ค่า t-value ของปัจจัยที่มีทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน  
 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม  

ตัวแปรผล MANAGE APPLY 
ตัวแปรเหตุ DE IE TE DE IE TE 

BASIC 0.38* -0.06 0.32 - -0.08 -0.08 
INCOME 0.59** -0.10 0.49** - -0.12 -0.12 
EXPENSE 0.14* -0.03 0.11 - -0.03 -0.03 
APPLY 0.81** -0.13 0.68**  -0.16 -0.16 

MANAGE  -0.16 -0.16 -0.24 0.04 -0.20 
หมายเหตุ: DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, TE=Total Effect, *p < 0.05, **p < 0.01 
 
 3) การบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
นั้นสามารถน าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้ในเชิงบูรณาการร่วมกับการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ 3 ด้าน (1) การบริหารจัดการป่าชุมชนด้านการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
(2) การบริหารจัดการป่าชุมชนด้านแผนงานและความร่วมมือ และ (3) การบริหารจัดการป่าชุมชน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ โดยลดข้อจ ากัดต่าง ๆ ให้คนในชุมชนซึ่งทุกคน
เปรียบเสมือนเป็นเจ้าของป่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (1) การมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่นตลอดจนก าหนดความต้องการ
ของชุมชน (2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม (3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการ
ปฏิบัติงาน (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน และ (5) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และเพ่ือให้ป่าชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนชุมชนต้องสร้างภาคีเครือข่ายจากภาค
สังคมเพ่ือช่วยเหลือพ่ึงพากัน และในขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต้องเข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
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แผนภาพที่ 2 แบบจ าลองพุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการป่าชุมชน  

  
6. อภิปรายผล 
 ข้อค้นพบของงานวิจัยที่น ามาอภิปรายผลนี้เป็นผลของการวิจัยที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1) บทบาทของป่าชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชน และสภาพปัญหาทั่วไปที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
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พบว่า ป่าชุมชนมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนในแง่ของการเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่ง
อาหารให้กับชุมชน นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้
ความเป็นธรรมชาติวิทยา รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดูความ
เป็นธรรมชาติของสัตว์พืชและสรรพสิ่งในป่าชุมชน ป่าสามารถยังประโยชน์ในการด ารงชีพและ
รายได้ ชุมชนควรมุ่งให้เกิดดุลยภาพระหว่างการรักษาป่ากับการใช้ประโยชน์  
 สภาพปัญหาทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ด้านการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าชุมชนมี 2 ประเด็น
ส าคัญ คือ ปัญหาที่ตัวสมาชิกป่าชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์ 
(สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์, 2556) ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  ที่ว่า
ประชาชนขาดองค์ความรู้และไม่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม  และปัญหาที่ตัวผู้บริหารป่า
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนูญ หวันหยี (มนูญ หวันหยี, 2550). ได้วิจัยเรื่องบทบาทผู้น า
ชุมชนการมีผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อการยอมรับโครงการพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย ที่ว่าผู้น าที่สร้างสัมพันธ์กับคนในชุมชนให้ยอมรับทั้งแนวคิด
และวิถีปฏิบัติ  สามารถโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนทุ่มเทท างานให้กับชุมชน ผู้น าที่มีคุณธรรม และมี
ประสบการณ์ชีวิตมาก จะได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนมาก  ดังนั้นผู้บริหารป่าชุมชนต้องเปิด
โอกาส และรู้วิธีที่จะโน้มน้าวให้สมาชิกป่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในพ้ืนที่ป่า
ชุมชน และในขณะเดียวกันสมาชิกป่าชุมชนก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรภายใต้กฎเกณฑ์ และตามที่ 
พรบ.ป่าชุมชนก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดก็ควรมีบทลงโทษผู้ที่ใช้ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ป่าชุมชนอย่างผิดหลักการของป่าชุมชนด้วย ด้านแผนงานและความร่วมมือ ผู้บริหารป่าชุมชน
ควรมีการวางแผนบริหารงานป่าชุมชนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน โดยแผนนั้นควร
มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือกันของคนในชุมชน และในการประชุมวางแผน ผู้บริหารป่าชุมชนและ
สมาชิกควรต้องให้เกียรติและยอมรับฟังข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันนอกจากนี้เพ่ือให้แผนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของป่าชุมชนผู้บริหารป่าชุมชนควรมีการวาง
แผนการปรับปรุงการบริหารงานโดยค านึงถึงหลักการเดิมคือมีการบูรณาการระหว่างป่ากับชุมชน 
อีกท้ังมีการติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ ควรกระท าภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความคิดสร้างสรรค์ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของความสัมพันธ์ต้องชัดเจน และเพ่ือให้การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานของรัฐบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จ าเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลด้วยซ่ึงการปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกถือปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จและล้มเหลวของการ
บริหารจัดการ นอกจากนี้ผู้บริหารป่าชุมชนและบุคลากรที่ด าเนินความสัมพันธ์ควรต้องมีความรู้
ความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์ในจ านวนที่เพียงพอ โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม มีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้รับมีความทันสมัย  สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนว่าต้องมีการร่วมกันดูแลรักษาป่า ซึ่งมีฐานมาจากการมี
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ผลประโยชน์ร่วมกัน และป่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีพ พ่ึงพาป่าเพ่ือการยังชีพ มีจิตส านึกของ
การอนุรักษ์ป่าที่เข้มแข็งและลึกซึ้ง การมีผลประโยชน์ร่วมกัน มองผลประโยชน์ในระยะยาวเพ่ือ
อนาคตของลูกหลาน อีกทั้งต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง เสียสละ มีวิสัยทัศน์เพ่ือส่วนรวม จิตสาธารณะสูง 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้กับสมาชิกในชุมชน 
 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ            
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  พบว่า ข้อมูลพ้ืนฐาน พ้ืนฐานเศรษฐกิจด้านรายได้ และพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจด้านรายจ่าย มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมชาย โพธิ์ตระกูล (สมชาย โพธิ์ตระกูล, 2558: 61-75) เรื่อง การบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย ที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ เป็นปัจจัยที่
มีผลต่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อ านวยพร ชลด ารงกุล (อ านวยพร ชลด ารงกุล, 2542: 28) เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
แบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนบ้านยางโทน อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ว่า เพศและ
ระดับการศึกษาของราษฎรในชุมชน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับแนวคิดพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม ใน
ขั้นตอนการแสดงความคิดเห็น การด าเนินงาน และการตัดสินใจในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ในขณะเดียวกันการน าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการป่า
ชุมชนก็มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุวารีย์ ศรีค า (สุวารีย์ 
ศรีค า, 2558) เรื่องพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่ว่า
การบริหารจัดการด้านแผนงานและความร่วมมือโดยใช้หลักอปริหานิยธรรมเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ สามารถน ามาผสมผสานและประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการได้ 
 3) พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ    แม่
วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การบริหารจัดการป่าชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ นั้นสามารถน าหลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้ในเชิงบูรณาการ
ร่วมกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ 3 ด้าน (1) การบริหารจัดการป่าชุมชนด้านการบริหารทรัพยากร
ในพ้ืนที่ป่าชุมชน (2) การบริหารจัดการป่าชุมชนด้านแผนงานและความร่วมมือ และ (3) การบริหาร
จัดการป่าชุมชนด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ หลักธรรมที่ส าคัญที่จะน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าชุมชนที่ต้องมีการจัดการร่วมกันของทุกฝ่ายเพ่ือรักษาทรัพยากรอัน
ทรงคุณค่าของพ้ืนป่าพ้ืนนี้นั้น คือ หลักอปริหานิยธรรม 7 อันเป็นหลักธรรมในการขับเคลื่อนชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ เพราะป่าเป็นของทุกคนในชุมชน  โดยหลักอปริหานิย
ธรรม 7 เป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ธรรมที่ท าให้เกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
หรือหลักปฏิบัติที่น าความสุขความเจริญมาสู่หมู่คณะ เป็นหลักธรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ความสามัคคีของหมู่คณะ และการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ
วารีย์ ศรีค า  เรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่
น าหลัก อปริหานิยธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
ครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร. และคณะ (พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร.และคณะ, 2551: หน้า ก-ข) 
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เรื่อง การใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเองลุ่มแม่น้ ามูล อ าเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์ ที่ว่า ผลการใช้หลักพุทธศาสนาในการบริหารจัดการสามารถ ก่อให้เกิดสามัคคี มี
ความซื่อสัตย์ เกิดความไว้ใจ มีการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละ จริงจัง มีเป้าหมาย มีความ
ขยันหมั่นเพียร อดทนต่อความยากล าบาก ฉลาดรอบรู้ เสียสละ มีมุมมองที่กว้างขวาง หลักพุทธ
ธรรมอปริหานิยธรรมสามารถลดข้อจ ากัดต่าง ๆ ให้คนในชุมชนซึ่งทุกคนเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของ
ป่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่นตลอดจนก าหนดความต้องการของชุมชน (2) การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนด าเนินกิจกรรม (3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน (4) การมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผลงาน และ (5) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรเทพ ศรีธนาธร (พรเทพ ศรีธนาธร, 2556) เร่ือง นวัตกรรมการจัดการป่าชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน: กลไกการจัดการ การมีส่วนร่วม และความส าเร็จของชุมชนในการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนห้วยแม่หิน จังหวัดล าปาง ที่ว่าการท าให้ชุมชนมีสันติสุข รักกันเหมือนพ่ี ดีกันเหมือนน้อง 
ปรองดองกันเหมือนญาติ และเพ่ือให้ป่าชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนชุมชนต้องสร้างภาคีเครือข่าย
จากภาคสังคมเพ่ือช่วยเหลือพ่ึงพากัน และในขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต้องเข้ามาสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบ โดยมีแนวทางแก้ไขและส่งเสริมองค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชน 
และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้
ป่าอนุรักษ์ กระบวนการจัดการจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์เชิงนโยบายของรัฐ ทรัพยากรป่าไม้
ที่มีอยู่ แนวคิดของชุมชนและปัญหาที่เผชิญอยู่ น ามาก าหนดเป้าหมายในการจัดการป่าชุมชน โดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน จากนั้นจัดท าแผนการจัดการ โดยมุ่งเป้าหมายเพ่ือการใช้
สอยพร้อม ๆ ไปกับการอนุรักษ์เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  คุ้มทรัพย์ (กาญจนา  คุ้มทรัพย์, 14(1) : 31-36 
(2015) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการป่าชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านดอนหมู จังหวัด
อุบลราชธานี ที่พบว่ากระบวนการจัดการป่าชุมชนที่ประสบความส าเร็จนั้น ชุมชนต้องมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกอย่างสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และการจัดการป่า
ชุมชนให้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งชุมชนต้องมีกระบวนการเชื่อมโยงกิจกรรม
การจัดการปา่ชุมชนเข้ากับการพัฒนาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านการก ากับดูแลป่าชุมชน ควรมีการก าหนดนโยบาย
“การป้องปราม” โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์การท้องถิ่น และภาคเอกชนใน
ลักษณะพหุภาค ี  
  2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านการก ากับดูแลป่าชุมชน ควรมีการก าหนดนโยบาย
ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายป่าไม้ โดยให้ใช้ความองอาจ เข้มแข็ง มีศักดิ์ศรี แต่
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กระท าด้วยความละมุนละม่อม อย่าใช้วิธีแข็งกร้าว หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ ให้ยึดหลักความยุติธรรม เสมอ
ภาค และสม่ าเสมอ ท าให้เป็นระบบ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เกรงกลัวอิทธิพลให้อยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
  3) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านการก ากับดูแลป่าชุมชน ควรมีการก าหนดนโยบาย
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้และแผ้วถางป่าโดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันการบุกรุก
แผ้วถางป่า และการป้องกันไฟป่าควรก าหนดแผนยุทธการที่ชัดเจน  
  4) รัฐบาลต้องมีนโยบายป่าไม้และนโยบายการใช้ที่ดินที่ถูกต้องและชัดเจน 
 7.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1) ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานป้องกันรักษาป่าดังนี้ 
  (1) ทบทวนปรับปรุงและก าหนดบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาป่าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีระบบ Check & Balance ที่
เหมาะสม 

(2) ปรับปรุง พัฒนา วางแผนยุทธการ การหาข่าว การฝึกวินัย งานป้องกันรักษาป่า 
(3) จัดตั้งหน่วยประสานงานป้องกันรักษาป่า (นปป.) ประจ าจังหวัดขึ้น ชุมชน

ละ 1 หน่วย 
2) ผู้บริหารป่าชุมชนควรมีการก าหนดแผนงาน/ติดตามผลของแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม แบบมีการส่งเสริมการบูรณาการระหว่างป่ากับชุมชน โดยค านึงถึงหลักการของป่าชุมชน
อย่างเคร่งครัด 

3) ส่งเสริมองค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ชุมชน 

4) ให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของป่าไม้ มีการรณรงค์การรักต้นไม้ในชุมชน 
สังคม ประเทศชาติให้มากยิ่งข้ึน 

5) ให้ความส าคัญกับราษฎรในพ้ืนที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วยการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ มีจิตส านึกและมีความพร้อมที่จะร่วมมือกันในชุมชน และหน่วยงานของรัฐและเอกชน ในการ
พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 7.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ควรมีการศึกษาเรื่องของการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หรือการ
บริหารจัดการตามภารกิจ หรือการบริหารตามขีดความสามารถ มาใช้บูรณาการกับหลักพุทธธรรม
เพ่ือการสร้างความสมบูรณ์ในการน ามาปฏิบัติงานของป่าชุมชนที่ไม่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้เพ่ิมเติม 

       2) ควรมีการศึกษาองค์ประกอบของหลักธรรมอ่ืนที่ไม่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้เพ่ิมเติม 
เช่น  หลักไตรสิกขา ศีล และอริยสัจ 4 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกให้กับคนในชุมชน
ให้มีคุณธรรม มีความใฝ่ดี รวมไปถึงเป็นการปลูกฝังจริยธรรมทางสังคมให้กับชุมชน 

      3) ควรมีการศึกษาโดยเพ่ิมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยน าเอา
ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลและแนวทางในการวิจัยต่อไป 
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กลยุทธก์ารเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

STRATEGY TO STRENGTHEN SOLIDARITY BY THE FIVE PRECEPTS OF LOCAL 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN THE LOWER  

CENTRAL REGION 
 

ปัณณธณร เธียรชัยพฤกษ์  พิเชษฐ์ ทั่งโต  บุญทัน ดอกไธสงค์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานกระบวนการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนล่าง (2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง และ
(3) เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 30 คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาองค์กร และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ข้าราชการ พนักงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าและปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคกลางตอนล่าง จ านวน 343 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพการด าเนินงานกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย 1) การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง ด้วยวิธีการ
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบพ่ึงพาตนเอง ยึดถือการ
ประหยัดและการออม 
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 2) การสรางสันติวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี และให้
ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งอาศัยองค์กรทางศาสนาและวันส าคัญจัดกิจกรรม
สร้างความสันติสุข 3) การสื่อสารอย่างการุณยสาร  ด้วยวิธีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเปิดเผยหลาย
ช่องทางและมีการสื่อสารผ่านสื่อแบบสองทาง และสร้างเครือข่ายชุมชนด้วยการสัมมนากับ
ประชาชน 4) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ด้วยวิธีการจัดการบริหารงานตามหลักกฎหมาย และการ
ออกข้อบัญญัติแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการด้านกฎหมายและการเจรจาไกล่เกลี่ย  
 2. องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5 ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย 1) การสร้างหลักประกันชีวิต ด้วยวิธีการสนับสนุนความ
เท่าเทียมของประชาชน และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรม 2) การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน 
ด้วยวิธีการสนับสนุนการประกอบสัมมาอาชีพ 3) การสร้างหลักประกันครอบครัว ด้วยวิธีการจัดการ
อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองความซื่อสัตย์ต่อชีวิตคู่ 4) การ
สร้างหลักประกันสังคม ด้วยวิธีการสนับสนุนการเป็นคนที่มีวาจาไพเราะ ยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืน 
รักษาสัจจะ ยึดมั่นในค าพูด และมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านเทคโนโลยี ระบบข้อมูล และ 5) การสร้าง
หลักประกันสุขภาพ ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมลด ละ เลิก การดื่มสุรา ของมึนเมาและสิ่งเสพติด และ
สนับสนุนการลงโทษผู้กระท าผิดจากการดื่มสุรา ของมึนเมาและสิ่งเสพติด รวมทั้งส่งเสริมงาน
ประเพณีงานนันทนาการที่ไม่ใช้สุราและของมึนเมา  
 3. กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ 2) กลยุทธ์ระบบ
ชุมชนแบบเศรษฐกิจ 3) กลยุทธ์รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ และ4) กลยุทธ์ระบบการ
ปกครองที่มีธรรมาภิบาล  
 

คําสําคัญ : กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์, หลักศีล 5, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study were (1) to study the operating conditions and 
reconciliation process of local administrative organization in the lower central 
region (2) to study the components of reconciliation in accordance with the five 
moral precepts of the local administrative organization in the lower central region 
and (3) to present the strategies for strengthening reconciliation in accordance with 
the five moral precepts of local administrative organization in the lower central 
region. 
 This research was the mixed methods between the qualitative and 
quantitative researches. The qualitative research was collected the data from 30 



665วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

key informants who were administrators and members of the local councils by in-
depth-interview and data were by analyzed descriptive interpretation. The 
quantitative research was collected the data by questionnaires from 343  
 The Result of research : 
 1. The operating conditions and reconciliation process of the local 
administrative organization in lower central region consists of (1) Creating a strong 
self-sufficient community by supporting the security in the community, promoting 
self-reliant careers and encouraging the economize and saving (2) Creating peaceful 
culture by promoting unity, harmony, and human dignity oriented activities 
coordinating with religious organizations to create and promote peace and harmony 
in the community, (3) communicating with kindness contents by means of two-way 
communication, community network creation by mean of seminar and meeting and  
(4) restorative conciliation creation by means of administration by laws and orders, 
participatory rules and regulations issuing and law and arbitrary center building. 
 2. The composition of reconciliation in accordance with the five moral 
precepts of the local administrative organization in lower central region consists of 
(1) life security creation; equal opportunity promotion, monastery-going to practice 
sermon promotion and self-defense training for people, (2) property security 
creation by promoting right livelihood (3) family security creation by means of sex 
education, harmony and faithfulness orientation for the married couples (4) 
community security creation by promoting people to use polite and sweet words, 
honoring others, words and promise keeping and there should be staff to look after 
technology, information systems and (5) health security creation by setting up 
activities for addicted and intoxicant substances reducing, discarding and in-take-
refraining, promoting the punishment for those who committed crime because of 
addicted, intoxicant  liquors and promoting seasonally recreational activities 
without liquors and alcoholic beverages. 
 3. Strategies to strengthen reconciliation in accordance with five moral 
precepts of the local administrative organization in lower central region consists of 
(1) Buddhist-style family system strategy (2) Economic Community System Strategy 
(3) Stable unity strategy and 4) Governance Strategy with Good Governance. 
Keywords: Strategy Strengthen Solidarity, Five Precepts, Administrative Organization. 
1. บทนํา 
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 ประเทศไทยยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน มีพัฒนาการความเจริญทางด้านวัตถุมากมาย  
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งพัฒนาการด้านวัตถุยิ่งมากขึ้นเท่าไร จะพบ
ปัญหาของความขัดแย้งควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน
การพัฒนาดังกล่าวกลับกลายเป็นดาบสองคม คือกลายเป็นปัจจัยที่สร้างปัญหาความขัดแย้งให้
เกิดข้ึนเหมือนเงาตามตัว และเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีความขัดแย้งในด้านต่างๆ มากน้อยต่างกัน (ยุทธนา พรหมณี, 2557) ได้แก่ (1) ความขัดแย้ง
ภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Conflict) หมายถึง ความขัดแย้งภายในตัวบุคคลเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความไม่เป็นไปตามเปูาหมายหรือการไม่แน่ใจการกระท าของตนเองว่ามีความสามารถเพียงพอ
หรือไม่ หรือเกิดความสับสนว้าวุ่นในสถานการณ์นั้นๆ จนไม่สามารถตัดสินใจ (2) ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict) หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลเนื่องจาก
ความไม่เห็นด้วยในเรื่องราว การกระท าหรือจุดประสงค์ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเกิดขึ้นส่วนใหญ่
มีผลมาจากความแตกต่างของบุคคลในด้านการรับรู้ พ้ืนฐานการศึกษาและครอบครัว ตลอดจน
สถานภาพ ความขัดแย้งชนิดนี้จะเป็นสิ่งสกัดกั้นบุคคลให้มีการติดต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ (3) 
ความขัดแย้งภายในกลุ่ม (Intragroup Conflict) หมายถึง ความขัดแย้งของสมาชิกภายในกลุ่มที่
เกิดจากความไม่เห็นด้วย เนื่องจากแนวคิดต่างกัน ดังนั้นเมื่อสมาชิกสรุปผลจากข้อมูลเดียวกันโดย
สรุปต่างกันจึงท าให้เกิดความขัดแย้ง (4) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ( Intergroup Conflict) 
หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม เช่น ความขัดแย้งของกลุ่มสหภาพแรงงานและ
คณะกรรมการประนีประนอม ถ้าปรากฏว่าไม่สามารถตกลงแก้ปัญหาได้ ความขัดแย้งชนิดนี้มักจะ
น า ไปสู่ ก ารแข่ งขั นและ เกิ ดผล ในแง่ ของการชนะ –แพ้  ( 5 )  ความขั ดแย้ ง ในองค์ การ 
(Interoganizational Conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานเดียวกันเกี่ยวกับ ด้าน
วิธีการที่ดีที่สุดที่จะท าให้งานส าเร็จ และ(6) ความขัดแย้งระหว่างองค์การ ( Interoganizational 
Conflict) หมายถึงความขัดแย้งระหว่างองค์การที่ต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือลูกค้ากลุ่มเดียวกัน มี
การแข่งขันหรือความสัมพันธ์ว่าจะเกิดปฏิสัมพันธ์ในแง่ใด ถ้ามีการขัดแย้งสูงจะมีผลต่อความ
พยายามขององค์การที่จะเข้าควบคุมแหล่งทรัพยากร รักษาสมดุลของส่วนแบ่งตลาดมีการพัฒนา
เพ่ือแก้ไขปัญหา และอาจจะมีการติดต่อเจรจากับองค์การนั้นๆ เพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง 
 การสร้างความสมานฉันท์(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 265.) จ าเป็นต้องหาทางออกใน
ลักษณะของ “ทางออกร่วม” ภายใต้แนวคิด “ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์หรืองดงามในความ
แตกต่างหลากหลาย” เพ่ือ “สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน” ในการลดโอกาสเสี่ยงของ
สภาพการเข้าใจผิดคิดคลาดเคลื่อนที่จะกลายเป็นโอกาสให้กับความขัดแย้งและปิดช่องทางการ
ลุกลามอันจะน าไปสู่ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจในความแตกต่าง
หลากหลายซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาวิธีคิด (Paradigm Shift และการพัฒนา
สังคมสันติสุขในระยะยาวอีกทางหนึ่ง  
 ประเทศไทย ตามส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2557 ประชากรไทยนับถือ
พระพุทธศาสนา(ประเทศไทย, ศาสนา, 2557.) ส่วนใหญ่นับถือนิกายเถรวาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสนา
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ประจ าชาติของประเทศไทยโดยพฤตินัย แม้ว่าจะยังไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับใดเลยก็ตาม ทั้งนี้ ประเทศไทยถือได้ว่ามีผู้นับถือศาสนาพุทธมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
เป็นเวลาอันยาวนาน โดยเป็น สถาบันหลัก และเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทยมาเป็นเวลาอันช้านาน ซึ่งหลักค าสอนของพระพุทธศาสนานั้น มุ่งส่งเสริมให้มีการ
คิดอย่างมีเหตุผล และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขดังนั้น ความส าคัญของการพัฒนาพฤติกรรม
ทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมจึงมีหลักการที่ส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ใดมีสุขภาพสมบูรณ์สามารถควบคุมร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี
จิตจะท าหน้าที่ควบคุมและสั่งการท างานทุกอย่างของร่างกายให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพของการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข “ศีล”(พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2531: 292.) หมายถึง ความ
ประพฤติดีทางกาย และวาจา หรือการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยให้ตั้งอยู่ในความดีงาม รักษา
ปรกติตามระเบียบวินัยให้ปรกติ มีการงานที่สะอาดปราศจากโทษเป็นความสุจริตทางกาย วาจาและ
อาชีพ พระพุทธศาสนามีหลักการเบื้องต้นก าหนดให้บุคคลประพฤติปฏิบัติคือหลักศีล 5 เพ่ือขัดเกลา
นิสัยใจคอให้มนุษย์มีความประพฤติที่ดี และการกระท าที่ดีงามรู้จักยับยั้งชั่งใจ จะท า จะพูด จะคิด 
ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบดีเสียก่อน ถ้าสังคมขาดการควบคุมด้วยศีลล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ถ้า
สังคมควบคุมด้วยศีลไม่ประทุษร้ายกัน ด้วยกาย วาจาสังคมของเราจะน่าอยู่มากทีเดียว 
 สมานฉันท์ หมายถึง“ความพอใจร่วมกัน” หรือ “ความเห็นพ้องกัน” หมายถึงสภาพอัน
พึงปรารถนาที่จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญไปสู่ความเจริญงอกงามของประเทศไทย  สังคมไทย และ
ประชาชนชาวไทย “สมานฉันท์” เป็นได้ท้ัง “ผลลัพธ์” และ “วิธีการ” ถ้าเป็น “ผลลัพธ์” เราจะพูด
ว่า “ขอให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมไทย” กระบวนการที่เห็นพ้องต้องกันและการบรรลุ 
“ผลลัพธ์” ที่เห็นพ้องต้องกัน โดยเป็นความเห็นพ้องต้องกันของฝุายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การจะ
ก้าวไปสู่สังคมสมานฉันท์ได้ ต้องอาศัยปัจจัย 3 ประการ คือ (1) ระบบและโครงสร้างที่เอ้ือให้
ประชาชนมีส่วนอย่างส าคัญในการพัฒนา (2) สังคมจะต้องมีจิตสานึกและวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วย
ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน และ (3) จะต้องร่วมกันสร้างหรือน ากระบวนการหรือทักษะใหม่ๆ มาใช้ให้
มากขึ้นเพราะ “การจะก้าวไปสู่สังคมสมานฉันท์ได้มีปัจจัยหลายประการที่ซับซ้อน” เช่น ความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภาษา การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และค่านิยมต่าง ๆ เป็นต้น
(ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2549 : 7.) 
 แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ สภาพความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ที่อยู่ร่วมกัน 
เสมือนเป็นญาติพ่ีน้อง มีความห่วงใย เอ้ืออาทรต่อกัน เมื่อมีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้น ใช้วิธีการเสวนา
พูดคุยเพ่ือหาทางออกของปัญหาที่ขัดแย้งร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรง โดยน าวิธีการต่างๆ ดังนี้ (1) 
การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง หมายถึง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน มีการประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการชุมชน 
การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน (2) การสราง
สันติวัฒนธรรม หมายถึงแบบแผน ประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธ ความรุนแรงทุกชนิด โดยเนนความ
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เอ้ืออาทร ความเสมอภาคเทาเทียมกัน ความคิดเชิงบวก การสาน เสวนาหรือหันหนามาพูดคุยกัน 
และตระหนักถึงคุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพ่ือใหเกิด ความสมานฉันท์ (3) การสื่อสารอย่างกา
รุณยสาร หมายถึง การสื่อสารด้วยความรัก ความเข้าใจ การไม่มีอคติต่อกัน มีความหวังดีที่ต้องการ
ให้ผู้ อ่ืนมีความสุข เป็นการสื่อสารที่ เปี่ยมด้วยความกรุณา และมีความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงพุทธ
ประกอบในการสื่อสาร โดยชี้ให้เห็น ถึงความสัมพันธ์ที่แยกส่วนออกจากกันไม่ได้ในกระบวนการ
สื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูล  ให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งได้รับรู้ข้อมูล และสามารถตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีมูลเหตุอันใดที่น าไปสู่ความ
ขัดแย้ง และ(4) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง การใช้กระบวนการยุติธรรมเข้าไปมีส่วนช่วย
ในสร้างความสมานฉันท์ การบังคับใช้กฎหมายจากภาครัฐเพ่ือปูองกันความรุนแรงจะต้องเป็นไป
อย่างเข้มงวด ใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของและไดรับผลกระทบจากปญหาขอพิพาทและความขัดแย
งไดมีสวนรวม ในการแสวงหาแนวทางเพ่ือแกปญหารวมกัน โดยท าใหผูเสียหายมีโอกาสไดรับการ
เยียวยา และ ผูกระท าผิดมีโอกาสแกไขความผิดพลาดที่ตนเองไดกระท า อันมีเปาหมายสุดทายไปสู
การสรางความสมานฉันทในสังคม 
 ศีล 5 (กรุงเทพมหานคร, 2542 : 109-112.) คือ การประพฤติชอบที่เป็นกุศล คือการไม่
ล่วงละเมิดทางกาย วาจามีดังต่อไปนี้ คือ (1) ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ ความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน แต่
เป็นผู้มีใจประกอบด้วยเมตตากรุณา มีความรักความหวังดีต่อกันเป็นพ้ืนฐาน (2) อทินนาทานา 
เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยอาการแห่งการขโมย  มี
ความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตของคนโดยไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน  และไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ของ
ผู้อ่ืน ด้วยการลักขโมย เป็นต้น แต่เป็นการด าเนินชีวิตโดยสุจริตยุติธรรม หาเลี้ยงชีพโดยชอบ 
เรียกว่า สัมมาอาชีวะ(3) กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดใน
กามซึ่งเป็นความประพฤต ิหรือการด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนในทางคู่ครอง ไม่ละเมิด
สิทธิ์ในบุคคลผู้เป็นที่รักของผู้อื่น รวมทั้งไม่ผิดประเวณีทางเพศ ไม่ประพฤตินอกใจคู่ครองของตนเอง
มีใจมั่นคงในคู่ครองของตน สามารถควบคุมอารมณ์ในเรื่องเพศได้(4) มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง 
เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ คือ มีความประพฤติหรือ การด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียน
ผู้อ่ืนด้วยวาจาที่เป็นเท็จหลอกลวง อันเป็นสาเหตุตัดรอน หรือท าลายประโยชน์ของผู้อ่ืนแต่มีความ
ซื่อสัตย์ มีสัจจะ รักษาสัจจะ พูดแต่ค าจริง ค ามีประโยชน์ค าสมานฉันสามัคคี เป็นต้น (5) สุราเมรย
มัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากของมึนเมาคือ สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาท คือ ความประพฤติ หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการด้วยการดื่ม การสูบ ฉีด สิ่งที่
เป็นพิษให้โทษแก่ร่างกาย คือเป็นยาเสพติดทุกประเภท อันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทพลาดพลั้ง 
เกิดความมัวเมา เสียสติสัมปชัญญะ และท าให้เสียคุณภาพความเป็นคน แต่มีสติระวังตัวมิให้ติดสิ่ง
เสพติดเหล่านั้นๆ ทั้งสามารถควบคุมจิตใจ ควบคุมอารมณ์มิให้ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดทั้งหลาย
ด้วย 
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 การปกครองท้องถิ่น คือการปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้
หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกัน
ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นตามหลักการที่ว่า ถ้าอ านาจการปกครองมาจาก
ประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็น รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน ดังนั้น การบริหารปกครองท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการ
กระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอ านาจในการ
ตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอ านาจของตน หรือหมายถึง องค์การที่มีอาณาเขต
แน่นอน มีประชากรตามหลักที่ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของ
ตนเองและมีสภาท้องถิ่นท่ีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน(โกวิทย์ พวงงาม, 2548 : 28.) 
 ภาคกลางตอนล่าง(ราชกิจจานุเบกษา, 2552 : 33.) หมายถึงจังหวัดต้นแบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ (CEO) ก าหนดกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาคกลางตอนล่าง 1 ที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ก าหนดประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ (1) 
จังหวัดราชบุรี (2) จังหวัดนครปฐม (3) จังหวัดกาญจนบุรี และ (4) จังหวัดสุพรรณบุรี 
 เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรว่ามีความจ าเป็นต้องมีกระบวนการใน
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามแนวพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักศีล 5 ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐาน
ของศาสนาพุทธซ่ึงได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางและวิธีการที่ปฏิบัติได้ และปรากฏผลเป็น
รูปธรรมที่แท้จริง อันจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปบูรณาการกับการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ตรงตามเปูาหมาย และก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง  
 2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
 2.3 เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากพระไตรปิฎก ต ารา บทความ เอกสารทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ คือ 
ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญ แนวคิดความสมานฉันท์ในปัจจุบัน หลักการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ และหลักศีล 5 
 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
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 3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ (1)หลักการสร้างความสมานฉันท์ 
ได้แก่ การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง, การสรางสันติวัฒนธรรม ,การสื่อสารอย่างการุณยสาร 
และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ (2) หลักการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ได้แก่ 
ศีล 5 ข้อ 1 การสร้างหลักประกันชีวิต, ศีล 5 ข้อ 2 การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน, ศีล 5 ข้อ 3 
การสร้างหลักประกันครอบครัว, ศีล 5 ข้อ 4 การสร้างหลักประกันสังคม และศีล 5 ข้อ 5 การสร้าง
หลักประกันสุขภาพ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ตามหลักศีล 5 ได้แก่ ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ, ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง , 
รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ,และ รูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล 
 3.3 ขอบเขตด้านประชากร/และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 3.3.1 งานวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง ตอนล่าง 
ในพ้ืนที่ที่ก าหนดศึกษาใน 4 จังหวัด คือ (1) จังหวัดราชบุรี (2) จังหวัดนครนครปฐม(3) จังหวัด
กาญจนบุรี และ (4) จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 30 คน ประกอบด้วย (1) นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ (2) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.2 งานวิจัยเชิงปริมาณ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคกลาง ตอนล่าง ในพื้นท่ีที่ก าหนดศึกษาใน 4 จังหวัด คือ (1) จังหวัดราชบุรี (2) จังหวัดนครปฐม 
(3) จังหวัดกาญจนบุรี และ(4) จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 
2,387 คน ประกอบด้วย  (1) ข้าราชการ และพนักงานราชการ (2) ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราว 
 3.4 ขอบเขตสถานที่ 
 ก าหนดสถานที่ที่จะท าการศึกษาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง ตอนล่าง
ประกอบด้วย (1) จังหวัดราชบุรี (2) จังหวัดนครปฐม (3) จังหวัดกาญจนบุรี และ (4) จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
หลักและการวิจัยเชิงปริมาณสนับสนุน การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-
depth Interview) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความ
ครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้น ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
จะท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก (In-depth) ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิง
ตรรกะได้ จ านวน 30 คน การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) มีผู้เชี่ยวชาญและผู้
ที่ท างานเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 13 รูป/คน  
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 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง 
ตอนล่าง  มีบุคลากร จ านวน 2,387 คน ใช้ตารางสุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่(Taro Yamane, 
1973 p. 608.) ได้ตัวอย่างที่จะศึกษา 343 คน วิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง 2) การสรางสันติ
วัฒนธรรม 3) การสื่อสารอย่างการุณยสาร และ4) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
 แบบสอบถามให้ผู้ เชี่ยวชาญ 5 คนตรวจสอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์รายข้อ หรือ IOC ได้ค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ การท า Try Out กับประชากร 30 คนที่
ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.850 
 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 30 คน และแบบสนทนากลุ่ม
แบบไม่มีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 13 คน  
 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น
ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง จ านวน 343 คน มีข้อค าถาม 40 
ข้อ แต่ละข้อมีมาตราส่วนประเมินค่าระดับความคิดเห็น (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group 
Discussion) ได้แก่แบบสนทนากลุ่มเฉพาะแบบไม่มีโครงสร้างกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 13 รูป/คน  
 

6. ผลการวิจัย 
 6.1 สภาพการด าเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง มีการ
ด าเนินการดังนี้ (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝุายปกครองจัดรูปแบบการปกครองตนเอง
ของประชาชนเป็นชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นเขตเมืองโดยและให้มีการเลือกตั้งผู้แทนให้มีหน้าที่ในการ
ดูแลชุมชนภายใต้กรอบของกฎหมายและภายใต้การก ากับ ควบคุม ดูแล (2) ส่งเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพแบบพ่ึงพาตนเองแก่ประชาชน โดยค านึงถึงวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น 
ตามศักยภาพของแต่ละะท้องถิ่นและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์ 
(4) ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบพ่ึงพาตนเองท าเองใช้เอง (5) สนับสนุนระบบสหกรณ์เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ (6) สนับสนุนการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชนด้วยตนเอง (7) 
สนับสนุนการจัดตลาดนัดเพ่ือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า (8) สนับสนุนการออมทรัพย์เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 
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 6.2 องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง มีการด าเนินการดังนี้ (1) ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยจัด
กิจกรรมพุทธศาสนา (2) จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจ (3) อบรมให้ความรู้การจัด
หลักสูตรธรรมศึกษา (4) น าเทคโนโลยีมาใช้ติดตั้งกล้องวงจรปิดการเพ่ิมแสงสว่างไฟฟูา (5) อบรม 
การเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายโดยการท าบัญชีครัวเรือน (6) ส่งเสริมสถาบันครอบครัว คัดเลือก
ครอบครัวอบอุ่นร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน สนับสนุนการมีความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ให้เกียรติต่อสามี-
ภรรยา (7)จัดการประชาพิจารณ์เพ่ือหาทางออกร่วมกันให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเต็มที่ (8) จัด
กิจกรรมเพื่อลด ละ เลิก การดื่มสุราและงดกิจกรรมที่มีสุรา  
 6.3 กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ ด้วยการด าเนินการ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และจัดกิจกรรมเพ่ือสืบทอดพุทธศาสนา (2) กลยุทธ์ระบบชุมชนแบบ
เศรษฐกิจ ด้วยการด าเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิต และสนับสนุน
การรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง (3) กลยุทธ์รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ 
ด้วยการด าเนินการโครงการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และสร้างความรัก ความสามัคคี 
ความร่วมมือจากประชาชนในลักษณะพลังแผ่นดิน และ(4) กลยุทธ์ระบบการปกครองที่มีธรรมาภิ
บาล ด้วยการด าเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
 

7. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
กลาง ตอนล่าง  มุ่งเน้นการค้นหารูปแบบกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง ตอนล่าง ตามหลักพุทธธรรม ที่จะส่งผลให้มีการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง ตอนล่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนา
ในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืนและอย่างมีบูรณาการตามหลักพุทธธรรม การอภิปรายผลการวิจัยมีประเด็น
ที่น่าสนใจ ต่อไปนี้ 
 7.1 กลยุทธ์ด้านระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ พบว่ามีแนวทางที่สามารถก าหนด
เป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
กลางตอนล่าง ดังนี้ ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการรักษาศีล 5 จัดเทศนาธรรมเน้นแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล 5 ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติ
โสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”พบว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่ม
จากการสร้างความปรองดองในจิตใจของแต่ละคนก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก โดยใช้
หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ส่วนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
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ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 (พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), 2558.) และสอดคล้องกับ
การศึกษาของธีรชัย ชุติมันต์ ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักชุมชนดี เพราะคนมีศีล มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนในชุมชน รู้จัก
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ขยันในการหาและ รักษาทรัพย์ อยู่อย่างปลอดภัย ชุมชนปลอดอบายมุข เป็น
สังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดขนบธรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรมให้ค าแนะน าที่
เป็นประโยชน์ต่อกัน (ธีรชัย ชุติมันต์, 2558.) 
 7.2 กลยุทธ์ด้านระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามีแนวทางที่สามารถก าหนด
เป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
กลางตอนล่าง ดังนี้ จัดรูปแบบการปกครองตนเองของประชาชนเป็นชุมชนในเขตเมือง หรือให้จัดตั้ง
เป็นหมู่บ้านในท้องถิ่นที่เป็นชนบท และให้มีการจัดการปกครอง ดูแลตนเองในระดับหนึ่ง โดยให้มี
การเลือกตัวแทนเป็นผู้น าและคณะกรรมการด าเนินการ ให้มีอ านาจหน้าที่ในกรอบที่ก าหมาย
ก าหนดให้ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของเดือนเพ็ญ พิงคหา ศึกษาเรื่อง“การมีส
วนรวมของประชาชนตอการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนต าบล
ทุงก่อ กิ่งอ าเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย” พบว่าการจัดการบริหารงานแบบกระจายอ านาจโดย
ประชาชนมีสวนรวมเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกองคกรปกครองทองถิ่นโดยการไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกองคกรปกครองทองถิ่น การสงเสริมการศึกษาใหแกชุมชน การเสนอปญหาตาง ๆ 
ในทองถิ่น(เดือนเพ็ญ พิงคหา, 2549)  
 7.3 กลยุทธ์ด้านรูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ สรุปความคิดเห็นเพ่ือก าหนดเป็น
กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ดังนี้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้ทุกคนในสังคมไทย เสริมสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตาม
สิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา การเสริมสร้างพลังให้
ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของประสงค์ โตนดศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” พบว่าแนวทางการ
ส่งเสริมความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม 
และสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองของประเทศได้ โดยรัฐบาลต้องส่งเสริมความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในด้านการส่งเสริมให้ชุมชน มีบทบาทในการแก้ปัญหาด้วยชุมชนเอง (ประสงค์ โตนด, 
2556.) 
 7.4 กลยุทธ์ด้านรูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล สรุปความคิดเห็นเพ่ือ ก าหนด
เป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 5 ดังนี้ พัฒนารูปแบบการปกครองให้มี
ธรรมภิบาล ตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและ
การให้บริการประชาชน ค านึงถึงความต้องการของประชาชน พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและ
โปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือ และการบูรณาการระหว่าง



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560674

หน่วยงาน ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์) 
ศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง” พบว่า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ยึดหลักธรรมาภิบาล น าหลักนิติธรรมมาใช้ใน
งานบริหาร การปฏิบัติกฎระเบียบที่เป็นธรรมกับทุกฝุาย(พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์), 
2558.) ตามข้อสรุปนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี ) ศึกษาเรื่อง 
“การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”พบว่ากลยุทธ์ที่หนึ่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวก
ระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นศู นย์
ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนินอย่างต่อเนื่อง(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่
หลี), 2558) 
 7.5 องค์ความรู้ จากการการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง” ที่ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์เขียนเป็นองค์ความรู้
และอธิบายได้ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
   

 
แผนภาพแผนที่ 1 กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 5   

  

หลักศีล 5 

ครอบครัว 
พทุธมามกะ 

ชมุชน 
เศรษฐกิจอเพียง 

ความสามคัคี 
ท่ีมีเสถียรภาพ 

การปกครอง 
ท่ีมีธรรมาภิบาล 
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 1) “ครอบครัวพุทธมามกะ” มีการจัดให้มีการอบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และอบรมให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ เพ่ือเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์หลักการที่ถูกต้อง มีการ
รณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม รวมทั้งการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสืบ
ทอดพุทธศาสนาต่าง ๆ 
 2) “ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” มีการสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิตทางด้าน
การเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนน์สูงสุด ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของชุมชน 
และสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้ แก่ประชาชน โดย
ค านึงถึงวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชนและ
หมู่บ้านในพื้นที่ในลักษณะให้ด าเนินชีวิตแบบพ่ึงพาตนเองในหลายด้าน  
 3) “ความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ” มีความร่วมมือกับฝุายปกครองและต ารวจสร้างความ
เป็นธรรมในสังคมตามแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้ทุกคนในสังคมไทย การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสร้างการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้ งสนับสนุนการแสดงออกทางวัฒนธรรม 
ประเพณีของตนเองอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 4) “การปกครองที่มีธรรมาภิบาล” มีการปกครองที่มีธรรมภิบาล ตามแนวคิดการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะบริการประชาชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ และมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้
ความความยุติธรรม มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะบริการประชาชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะมีการบูรณาการการเสริมสร้างความสมานฉันท์กับ
ภาครัฐอื่นในการด าเนินการ โดยควรจะเริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การก าหนดแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรม ตลอดจนการก าหนดการน าแผนการ โครงการ หรือกิจกรรมไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จที่แท้จริงต่อไป 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษา การให้ความรู้ ให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการการเสริมสร้างความสมานฉันท์อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพ้ืน
เพ่ือให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในขณะเข้าร่วมกิจกรรม หรือขณะได้รับการชี้แจง  
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดให้การมีส่วนร่วมของภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน 
หรือประชาชน ผ่านการท าประชาคมโดยใช้ระบบหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านด้วยการประสัมพันธ์ 
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ระบบตัวแทนในรูปของคณะกรรมการหมู่บ้าน การใช้ประเพณีท้องถิ่นในการเข้าไปร่วมกิจกรรมเพ่ือ
รับทราบปัญหา รวมทั้งการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกอย่างแบบองค์รวม  
 8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีวิธีการในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
ประชาชน ให้มีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคิดนโยบาย การร่วมมือร่วมใจต่อนโยบาย การร่วมแรงร่วมลง
มือท าตามนโนบาย หรือแม้แต่การร่วมทุนตามนโยบาย ตลอดจนการร่วมรับผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม  
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรใช้หลักคุณธรรมในการน าเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชน ทุกคนต้องมีจิตอาสาและมีความเสียสละต่อส่วนร่วม มีการด าเนินโดยไม่แบ่งฝุาย การ
ประสานการปฏิบัติไปยังผู้น าท้องถิ่น ผู้น าองค์กร ผู้น าสถานศึกษา ผู้น าทางศาสนา ให้เป็นตัวกลาง
ในการเชื่อมความสัมพันธ์การด าเนินงาน 
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีผู้บริหาร ผู้น า และผู้ปฏิบัติงานที่มีความอ่อนน้อม
เสียสละต่อส่วนรวม รักษาสัจจะที่เคยพูดไว้ ผู้น าท้องถิ่นจะต้องรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ต้องมี
ความรอบรู้ชุมชมผู้น าท้องถิ่น มีระดับการศึกษาที่ดี มีความพร้อมด้านวิสัยทัศน์หากประชาชน
จะต้องเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูล 
 8.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป   
 1) ควรน าการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศึล 5 นี้ไป
ศึกษาวิจัยในท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือวัดค่าความสัมฤทธิ์ผล 
 2) ควรน าการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศึล 5 นี้ไป
ศึกษาวิจัยในในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐอื่น  
 3) ควรน าการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักพุทธธรรมอ่ืน 
เพ่ือน ามาเปรียบเทียบผล 
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การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี 
POLITICAL CONFLICT MANAGEMENT BASED ON  

A MODEL OF BUDDHIST APPROACH 
 

ชัยธนพล  ศรีจิวังษา 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพความขัดแย้งทางการเมือง
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน2) เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองโดย และ 3) เพ่ือน าเสนอ
การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความขัดแย้งทางการเมืองไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พบว่า แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา 
ได้แก่ (1) ความขัดแย้งทางการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475เป็นความ
ขัดแย้งของกลุ่มชนชั้นน าทางการปกครอง (2) ความขัดแย้งทางการเมืองไทยช่วงเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 – พ.ศ.2540 เป็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มชนชั้นน าอ านาจนิยม
เผด็จการทหารกับชนชั้นน าอนุรักษ์ (3) ความขัดแย้งทางการเมืองไทย ช่วง พ.ศ.2540 - พ.ศ.2549
เป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นน าอ านาจนิยมและกับกลุ่มทุนโลกาภิวัตน์ และ (4) ความขัดแย้งทาง
การเมืองเมืองไทย พ.ศ. 2550–2557 เป็นความขัดแย้งของกลุ่มชนชั้นน ากลุ่มกับทุนโลกาภิวัฒน์ 
 2. วิธีการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง พบว่า มี 2 วิธี ได้แก่ การเจรจาต่อรอง ถือ
เป็นกลไกที่ส าคัญในการแก้ไขข้อขัดแย้งท าให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
การไกล่เกลี่ย ซ่ึงเป็นกระบวนการที่มีคนกลางเป็นผู้ช่วยเหลือ 
 3. การน าเสนอการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี พบว่าใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ (1)ทาน การให้ที่เหมาะสมกับบริบททางการเมือง คือ อภัยทาน อันเป็น
หลักส าคัญในการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน(2)ปิยวาจา การ
ใช้หลักการพูดจาด้วยสัมมาวาจาอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเจรจาและไกล่เกลี่ยส าหรับการแก้ไข
ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน (3)อัตถจริยา การเยียวยารักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
ความขัดแย้งทางการเมืองและ( 4)สมานัตตา ความเสมอภาคในพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ความ
เป็นประชาชนคนไทยด้วยกันภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
ค าส าคัญ : ความขัดแย้งทางการเมือง,พุทธวิธี 
 

ABSTRACT 
                                                           

Doctor of Philosophy Program in Public Administration, Faculty of Social Sciences, 
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 Objectives of this study were1) to analytically studythe conditions of 
political conflicts from the past to the present; 2) to study the ways of managing 
political conflicts; and 3) to propose the political conflict management based on a 
model of  Buddhist approach. 
 Findings of the study were as follows: 
 1. In respect of the conditions of political conflicts from the past to the 
present it found that 4 periods, namely,(1) Thai political conflicts before the change 
of government in 1932;(2) Thai political conflictsduring the changes of 
governmentfrom the year of1932 to1997; (3) Thai political conflicts fromthe year of 
1997to 1996; and (4) Political conflicts in Thailand from 2007-2014 that were the 
political conflicts between conservative capitalists andglobalization-based capitalist 
elites. 
 2. With respectto the ways of managing political conflictsit revealed that 
the effective ways of managing political conflicts were negotiationwhich was the 
key mechanism for resolving political conflicts bilaterally accepted, 
andreconciliation whichwas the process of resolving political conflicts with 
mediators to get  the common alternative leading to the agreement to meet the 
needs of various parties. 
 3. Regarding the proposal of the political conflict management based on a 
model of  Buddhist approachincluded  the Four Sacred Objects, namely,(1) Giving, 
(2)Kindly speech, (3)Rendering services, and (4) Even and equal treatment. 
 

Keywords: Political Conflict,Buddhist Approach 
 
1. บทน า 
 หลายปีที่ผ่านมา “ความขัดแย้งทางการเมือง” ในสังคมไทย เป็นปรากฏการณ์ที่คน
ทั่วไปเห็นและรู้สึกได้ชัดเจน ว่าเกิดการแบ่งฝักฝ่ายของประชาชนเป็นหลากหลายกลุ่มต่างความคิด
ทางการเมือง โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มเสื้อเหลือง และกลุ่มเสื้อแดง ซึ่ง ความขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างคนต่างสีที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ มิใช่เป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างบุคคล และดูจะมีนัยส าคัญ
มากกว่าการต่อสู้ระหว่าง ทักษิณ ชินวัตร และพวก กับฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น หากความขัดแย้ง
ดังกล่าว เป็นเรื่องของการช่วงชิงผลประโยชน์ระหว่างชนชั้นน าทางการเมืองเท่านั้น ย่อมมิอาจขยาย
วงไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศได้เลย การที่ผู้คนระดับรากหญ้าจ านวนนับแสน ถือตัวเองว่าเป็น
พวกเดียวกันกับกลุ่มของทักษิณ ชินวัตร และกล้าท้าทายอ านาจรัฐ ย่อมมิใช่เพราะอ านาจเงินของ
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ทักษิณ ชินวัตร เท่านั้น หากยังเป็นการแสดงออกของประชาชนจ านวนมากที่ไม่พึงพอใจกับสภาพ
เศรษฐกิจการเมืองที่เป็นอยู่และเชื่อว่าทักษิณ ชินวัตร เป็นตัวแทนของระบอบการเมืองที่พึง
ปรารถนาของพวกเขา ไม่ผิดหากจะกล่าวว่านี่เป็นความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ต่างสี ที่มองเห็น
ระบอบการเมืองที่พึงปรารถนาแตกต่างกัน โดยเฉพาะนิยามของประชาธิปไตยและความสัมพันธ์
ทางอ านาจระหว่างสถาบัน และกลุ่มชนต่างๆ และสาเหตุส าคัญประการหนึ่ง ที่ท าให้ผู้ คนทั้ง
ประเทศมองเป้าหมายทางการเมืองแตกต่างกันเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนก็คือ ความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนในชาติ จะเห็นได้ว่าการต่อสู้ทางการเมืองระยะนี้ แม้ว่าด้านหนึ่งจะ
เป็นการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอ านาจและผลประโยชน์ทางการเมือง แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีการต่อสู้ในเชิง
อุดมการณ์ทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกัน (พระไพศาล วิสาโล, มิถุนายน 2558) 
 ในขณะที่แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งทางการเมืองและทางสังคมนั้น มีผู้
ศึกษาวิจัยวิจัยเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ไว้หลายท่าน โดยมุ่งเน้นที่การศึกษาความขัดแย้งและการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งเชิงพุทธ ได้แก่ในงานวิจัยของ ชลากร เทียนส่องใจ (ทพ.ชลากร  เทียนส่องใจ,2554) 
และในงานวิจัยของชลากร เทียนส่องใจ ได้น าเสนอแนวทางแก้ปัญหาเชิงพุทธโดยใช้หลักการและ
วิธีการในการเจรจาไกล่ เกลี่ย เชิงพุทธประกอบไปด้วย 9 ขั้นตอน ซึ่ งได้แก่  (1 ) คุมสติ - 
Mindfulness Control (2) ท าหน้าที่กัลยาณมิตร - Education Process (3) สื่อสารอย่างลึกซึ้ง - 
Deep Communication(4) วิเคราะห์เรื่องราว - Issues Analysis(5) เข้าถึงวิธีการ- Approaching 
to Strategies (6) คิดอย่างแยบคาย - Thinking Wisely(7) หาจุดสนใจ - Interest Finding (8) 
เสนอทางเลือก - Option Creating และ (9) สร้างสัมพันภาพอันดี -New Relationship Building 
ในขณะที่กษิรา เทียนส่องใจ เสนอว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นเสนอแนะให้ใช้
แนวคิดอภัยทานโดยพุทธสันติวิธี  ประกอบด้วย1) อภัยทางทางกาย 2) อภัยทานทางวาจา และ 3) 
อภัยทานทางใจ สามารถน ามาเป็นรูปแบบส าหรับจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยได้ ซึ่งไม่
เพียงแต่สามารถใช้ได้ในรูปแบบการแก้ไขหลังจากความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วยังสามารถใช้เป็นรูปแบบ
ของการป้องกันเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งก่อตัวอีกด้วย จากแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ได้อธิบายมา
ข้างต้นโดยมุ่งเน้นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยการน าหลัก
ทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับแนวคิดการแก้ไขความขัดแย้งทางทฤษฎีตะวันตก จนเกิดเป็น
องค์ความรู้ “การบริหารความขัดแย้งเชิงพุทธบูรณาการ” ซึ่งการบริหารความขัดแย้งเป็นการใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ในการน าทรัพยากร การบริหารความขัดแย้งมาประกอบกันตามกระบวนการ
บริหารความขัดแย้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการบริหาร
ความขัดแย้งนั้น มีหลักเกณฑ์ ที่สามารถน าไปศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีระบบ ระเบียบ สาเหตุที่
เรียกว่า ศิลป์ ก็เพราะ พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งหลาย ๆ ประการ (พรรณราย ทรัพยะประภา, 
2532: 1) เพราะในสังคมยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคของความขัดแย้งในแต่ละวันจะพบกับความขัดแย้ง
หลาย ๆ อย่าง ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่ก็เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ตราบใดที่
มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม เมื่อไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้จึงควร
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จะต้องรู้จักและเข้าใจความขัดแย้ง แปลงสภาพความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
, 2534: 1) 
 จากการสังเคราะห์แนวคิดของความขัดแย้งในบริบทต่าง ๆ และแนวทางแก้ไขความ
ขัดแย้งเชิงพุทธบูรณาการที่ได้อธิบายมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมือง เพ่ือวิเคราะห์ความขัดแย้งทางการเมือง รวมทั้งเสนอทางออกเพ่ือยุติ
ความขัดแย้ง เพ่ือน าไปสู่การสร้างสังคมแห่งสันติสุข ทั้งนี้โดยผู้วิจัยจะท าการศึกษาในประเด็นของ
สาเหตุ วิธีการ และรูปแบบ ของความขัดแย้งที่น ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้ง โดยมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้โดยคาดว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือผลที่ได้
จากการศึกษาจะน ามาสู่การสั่งสมความรู้เชิงวิชาการเพ่ิมขึ้นในด้านการก่อตัวและพัฒนาการการ
จัดการความขัดแย้งทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศไทย รวมถึงความรู้ที่ได้จะ
สามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง เพ่ือสังคมไทยไปสู่เป้าหมายการเป็น
สังคมสันติสุขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบความขัดแย้งที่เป็นปรากฎการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน เพ่ือหาข้อสรุป
เกี่ยวกับรูปแบบของความขัดแย้งและปัจจัยที่ส่งผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง และรูปแบบการ
แก้ไขความขัดแย้งโดยบูรณาการหลักการบริหารความขัดแย้งตามหลักทฤษฎีตะวันตกและหลักทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  และสามารถน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองได้อย่างได้ผลและยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 2. เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองโดยวิธีการทูตเชิงสันติ 
 3. เพื่อน าเสนอการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้ก าหนดขอบข่ายของเนื้อหาที่จะศึกษาขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความขัดแย้งทางการเมืองในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ใช้ความขัดแย้งทางการเมืองไทยตั้งแต่อดีต โดย
เริ่มตั้งแต่ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงช่วง พ.ศ.
2557 กับการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามแนวพุทธวิธีโดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4    

 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้

ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
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 1) ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือการวิจัยเรื่องนี้
ประกอบด้วยนักการเมือง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและพระภิกษุ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการหลักทางพระพุทธศาสนา 

 2)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การจัดการความขัดแย้งทางการเมือง
ตามรูปแบบพุทธวิธี 

 3.3 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ประกอบด้วยนักการเมือง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและ

พระภิกษุผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการหลักทางพระพุทธศาสนา จ านวน 25 รูป/คน โดยการเลือก
ผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

 3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ด าเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 – สิงหาคม พ.ศ. 

2559  รวมระยะเวลา 8 เดือน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี” ครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยไว้ตามล าดับดังนี้ 

 4.1รูปแบบการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  

 4.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ 3 กลุ่ม จ านวน 25 

รูป/คน ดังนี้ 
 1)  กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง จ านวน 9 ท่าน โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบ

เจาะจง (Purpose Selection) 
 2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธี จ านวน 7 ท่าน โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง 

(Purpose Selection) 
 3) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา  จ านวน 9 ท่าน โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก

แบบเจาะจง (Purpose Selection) 
 4.3เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) ผู้วิจัยได้สร้างโดยก าหนดค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน 3 ประเด็น
หลัก ดังนี้  

 1)สภาพความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 2)แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองโดยวิธีการทูตเชิงสันติ 
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 3)การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอหนังสือจาก
ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย ลงนามโดย
ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส่งไปถึงผู้ให้ข้อมูลหลัก 
และด าเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview)จากผู้ให้ข้อมูลหลัก
ตามท่ีได้มีการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยเรื่องนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus GroupDiscussion) โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) แล้วน ามา
สังเคราะห์เชิงระบบ (Systematicsynthesis) เพ่ือหาประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักและอธิบาย
เนื้อหา  
 
5. ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีผลการวิจัยที่สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
 1. ความขัดแย้งทางการเมืองไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน:ความขัดแย้งทางการเมืองไทย
แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ความขัดแย้งทางการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475เป็นความขัดแย้งของกลุ่มชนชั้นน าทางการปกครอง 2) ความขัดแย้งทางการเมืองไทยช่วง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 – พ.ศ.2540 ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มชนชั้นน า
อ านาจนิยมเผด็จการทหารกับชนชั้นน าอนุรักษ์ ซึ่งใช้พลังประชาธิปไตย เป็นตัวขับเคลื่อน จนถึงยุค
ประชาธิปไตยเบ่งบาน 3) ความขัดแย้งทางการเมืองไทย ช่วง พ.ศ.2540 - พ.ศ.2549ความขัดแย้ง
ทางการเมืองช่วงนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นน าอ านาจนิยมและอนุรักษ์นิยมตลอดจนกลุ่มทุน
อนุรักษ์นิยม กับกลุ่มชนชั้นน ากลุ่มทุนโลกาภิวัตน์ และ 4) ความขัดแย้งทางการเมืองเมืองไทย พ.ศ. 
2550–2557 เป็นความขัดแย้งของกลุ่มทุนอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มชนชั้นน ากลุ่มทุนโลกาภิวัฒน์การ
ขัดแย้งครั้งนี้ด ารงอยู่ยาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน 
 2. แนวทางแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองโดยวิธีทางการทูตเชิงสันติ :การแก้ไขความ
ขัดแย้งทางการเมืองโดยวิธีแห่งการทูตเชิงสันติ เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดย
จ าแนกออกเป็น 4 วิธี ได้แก่ การเจรจา การไกล่เกลี่ย การไต่สวน และการประนีประนอม การวิจัย
นี้ได้เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 2 แนวทางได้แก่ การเจรจาต่อรอง ถือเป็นกลไกที่
ส าคัญในการแก้ไขข้อขัดแย้งท าให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการไกล่เกลี่ย 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีคนกลางเป็นผู้ช่วยเหลือในการแยกประเด็นความขัดแย้งเพ่ือสร้างทางเลือก
ร่วมกัน แล้วน ามาสู่ข้อตกลงที่สนองความต้องการของฝ่ายต่างๆได้อย่างมีนัยส าคัญ 
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 3. การน าเสนอการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี :การจัดการ
ความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธีในงานวิจัยนี้ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่1)ทาน การให้ที่
เหมาะสมกับบริบททางการเมือง คือ อภัยทาน อันเป็นหลักส าคัญในการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน2)ปิยวาจา การใช้หลักการพูดจาด้วยสัมมาวาจาอันเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการเจรจาและไกล่เกลี่ยส าหรับการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน 3)อัตถจริยา 
การเยียวยารักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความขัดแย้งทางการเมืองและ4)สมานัตตา ความ
เสมอภาคในพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ความเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันภายใต้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
 
6. อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี” นี้ วิจัยสามารถ
อภิปรายผลการวิจัย โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  

 1. ความขัดแย้งทางการเมืองไทยตั้งแต่อดีต -ปัจจุบัน:ความขัดแย้งทางการ
เมืองไทยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ความขัดแย้งทางการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 เป็นความขัดแย้งของกลุ่มชนชั้นน าทางการปกครอง 2) ความขัดแย้งทางการ
เมืองไทยช่วงเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 – พ.ศ.2540 ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
กลุ่มชนชั้นน าอ านาจนิยมเผด็จการทหารกับชนชั้นน าอนุรักษ์ ซึ่งใช้พลังประชาธิปไตย เป็นตัว
ขับเคลื่อน จนถึงยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน 3) ความขัดแย้งทางการเมืองไทย ช่วง พ.ศ.2540 - พ.ศ.
2549ความขัดแย้งทางการเมืองช่วงนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นน าอ านาจนิยมและอนุรักษ์นิยม
ตลอดจนกลุ่มทุนอนุรักษ์นิยม กับกลุ่มชนชั้นน ากลุ่มทุนโลกาภิวัตน์ และ 4) ความขัดแย้งทาง
การเมืองเมืองไทย พ.ศ. 2550–2557 เป็นความขัดแย้งของกลุ่มทุนอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มชนชั้นน า
กลุ่มทุนโลกาภิวัฒน์การขัดแย้งครั้งนี้ด ารงอยู่ยาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน  ซึ่งความขัดแย้งทางชนชั้น
น าตามมุมมองจากปัจจุบันสู่อนาคต จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สืบสวัสดิ์  
วุฒิวรดิษฐ์ ได้วิจัยเรื่อง การยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2550 กับการพัฒนาทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ผลการวิจัยพบว่า การยุบพรรคการเมืองและการตัดสิทธิทางการเมืองเป็น
เครื่องมือที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องตอบโต้พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม  เพ่ือพยายามรักษาสมดุลแห่ง
อ านาจให้ตัวเอง การยุบพรรคการเมืองในประเทศไทยจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาง
การเมืองไปโดยปริยาย หาใช่เป็นการท าลายการพัฒนาการเมืองไม่ (สืบสวัสดิ์  วุฒิวรดิษฐ์, 2557) 
 2. แนวทางแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองโดยวิธีทางการทูตเชิงสันติ :การแก้ไขความ
ขัดแย้งทางการเมืองโดยวิธีแห่งการทูตเชิงสันติ เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดย
จ าแนกออกเป็น 4 วิธี ได้แก่ การเจรจา การไกล่เกลี่ย การไต่สวน และการประนีประนอม การวิจัย
นี้ได้เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 2 แนวทางได้แก่ การเจรจาต่อรอง ถือเป็นกลไกที่
ส าคัญในการแก้ไขข้อขัดแย้งท าให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการไกล่เกลี่ย 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีคนกลางเป็นผู้ช่วยเหลือในการแยกประเด็นความขัดแย้งเพ่ือสร้างทางเลือก
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ร่วมกัน แล้วน ามาสู่ข้อตกลงที่สนองความต้องการของฝ่ายต่างๆได้อย่างมีนัยส าคัญ จากผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพงศ์ วิไลรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของอ าเภอในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า1) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอ าเภอใน
ปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่นขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้บริหาร การประเมินผล ผู้ไกล่
เกลี่ย สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ การสื่อสารไปยังประชาชนเป็นต้น 2) การบริหารจัดการการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทของอ าเภอยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ที่ควรน ามาใช้ในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของอ าเภอมี 6 ปัจจัย ได้แก่ภาวะผู้น า 
การวางแผนกลยุทธ์ คุณลักษณะของผู้ไกล่เกลี่ย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากร
ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท และการประชาสัมพันธ์ และ 4) รูปแบบการบริหารจัดการการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของอ าเภอที่มีประสิทธิภาพมี 4 ด้าน คือ การวางแผนและประเมินผล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสื่อสารกับประชาชน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ (วรรณพงศ์ วิไล
รัตน์, 2557) 
 3. การน าเสนอการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี :การจัดการ
ความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธีในงานวิจัยนี้ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่1)ทาน การให้ที่
เหมาะสมกับบริบททางการเมือง คือ อภัยทาน อันเป็นหลักส าคัญในการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน2)ปิยวาจา การใช้หลักการพูดจาด้วยสัมมาวาจาอันเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการเจรจาและไกล่เกลี่ยส าหรับการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน 3)อัตถจริยา 
การเยียวยารักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความขัดแย้งทางการเมืองและ4)สมานัตตา ความ
เสมอภาคในพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ความเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันภายใต้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทพญ.กษิราเทียนส่องใจได้วิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพ่ือการจัดการความขัดแย้งใน
สังคมไทยปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า อภัยทาน มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกว่าเป็นมหาทาน มี
ความหมายว่า การให้ความไม่มีภัย การพัฒนาอภัยทานเร่ิมที่ สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ ซึ่ง
เป็นหลักพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดอภัยทานที่ประกอบไปด้วย เมตตาธรรม ขันติธรรม และ ศีล 5 ส าหรับ
กรอบแนวทางของการปฏิบัติของอภัยทาน คือ พรหมวิหารธรรม สาราณียธรรม และสังคหวัตถุ 4 
โดยวิธีการปฏิบัตินั้นแบ่งออกได้เป็น อภัยทานทางใจ อภัยทานทางวาจา และอภัยทานทางกาย ซึ่ง
อภัยทานเป็นพุทธสันติวิธี ที่ใช้น ามาเป็นรูปแบบส าหรับจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยได้ 
ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถใช้ได้ในรูปแบบการแก้ไขหลังจากความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วงสามารถใช้เป็น
รูปแบบของการป้องกันเพ่ือไม่ให้ความขัดแย้งก่อตัวอีกด้วย อภัยทานทางใจนับว่ามีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาให้มีความอดทน มีความเมตตา ไม่อาฆาตพยาบาทโกรธแค้น อภัยทานทาง
วาจา คือ การพูดท่ียึดหลักสัมมาวาจา และการกล่าวค าว่า “ขอโทษ” ส าหรับอภัยทานทางกาย คือ 
การแสดงพฤติกรรมเคารพ และให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยวิธีการของอภัยทาน
ดังกล่าวมาทั้งหมดท าให้การยึดมั่นในความเป็นอัตตลักษณ์สลายลง สามารถแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งได้ในที่สุด (กษิรา  เทียนส่องใจ, 2554) 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี” จากข้อค้นพบจาก
การวิจัย ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเมือง ดังนี้  
 7.1 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัตินี้ ได้เสนอแนะจากผลการวิจัยในประเด็นที่เห็นว่าส าคัญและ
ควรเป็นประเด็นเร่งด่วนต่อการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง ดังนี้ 
 1. จากบริบทของความขัดแย้งทางการเมืองเป็นความแตกต่างในเชิงความคิดการจัดวาง
คุณค่าของอุดมการณ์ประชาธิปไตยและความชอบธรรมในการจัดการผลประโยชน์ ซึ่งรัฐบาลควรน า
หลักทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นคุณอนันต์ต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ดังนี้ 
  1.1ทานคือ การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพ่ือประโยชน์แก่คนอ่ืน ซึ่งสิ่งอันเป็น
ที่สุดแห่งการให้ก็คือ อภัยทาน อันเป็นหลักส าคัญในการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมือง โดยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
  1.2ปิยวาจาคือ การพูดจาด้วยสัมมาวาจาอันเป็นข้อควรแก่การปฏิบัติคือการพูด
ความจริงไม่พูดบิดเบือนพูดวาจาไพเราะ สุภาพประกอบด้วยสารัตถะคือเป็นประโยชน์และพูดด้วย
ปรารถนาดี ด าเนินการโดยการเปิดเผยข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของรัฐบาลอย่างโปร่งใส มีการ
สื่อสารด้วยความเข้าใจอันดีทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งทางการเมือง 
  1.3 อัตถจริยาคือ การช่วยเหลือกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ รัฐบาลควรจัดการเยียวยารักษาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความขัดแย้งทาง
การเมืองทั้งทางกายและใจ โดยออกเป็นระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ให้ครอบคลุมความ
เสียหายทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  1.4สมานัตตา คือ การเสมอภาคในพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ความเป็น
ประชาชนคนไทยด้วยกันภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
รัฐบาลควรก าหนดแนวทางในการพิจารณาให้คุณและโทษ แก่ผู้ที่สร้างความขัดแย้งทางการเมือง
อย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หากเป็นการท าผิดกฎหมายควรจะต้องได้รับการพิจารณาโทษอย่างไม่มี
การละเว้นหรือเลือกปฏิบัติเฉพาะคนที่อยู่คนละขั้วอ านาจกับตน 
 2. ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนควรจะได้ร่วมมือกัน มีการส่งเสริม และเผยแพร่ให้ประชาชนน ารูปแบบของการ
เจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ อันเป็นการประยุกต์และบูรณาการหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือ
น ามาจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย ซึ่งในปัจจุบัน การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางนั้น 
ก าลังเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม และน ามาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในศาลแพ่ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลอาญา ซึ่งเป็นคดีที่เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560688

 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับ “การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตามรูปแบบพุทธวิธี” ในครั้ง
ต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
 1) ควรด าเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) ซึ่งเป็นใช้วิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
เป็นการเฉพาะ  
 2) ควรเพิ่มกรณีศึกษาจากบริบทที่เก่ียวข้องกับการเมืองในด้านอื่น ๆ เช่น การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง การขับเคลื่อนประชาธิปไตย เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมบริบทของการวิจัยให้ได้องค์ความรู้
และรูปแบบการพัฒนาการเมืองที่หลากหลาย  
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การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี 
THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT IN PUBLIC WELFARE FOR COMMUNITY OF 

TEMPLE IN CHOMBURI PROVINCE 
 

พระครูสุทธิพงศ์มุนี (สมคิด อคฺคธมฺโม/สงพูล)* พระอุดมสิทธินายก** บุษกร วัฒนบุตร*** 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือ

ชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี 2. เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัด
ในจังหวัดชลบุรี 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชน
ของวัดในจังหวัดชลบุรี  

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( In-depth 
interview) จ านวน 17 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และตรวจสอบข้อมูล
จากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน 11 รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดยการพรรณนาความการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 300 รูป สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากประชากรคือ พระสงฆ์จ านวน 616 รูป โดยใช้สูตรของ
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการด าเนิน
กิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน จัดตั้งศูนย์อบรมสัมมนาอาชีพแก่ประชาชนเป็นสถานพยาบาลที่
รักษาผู้เจ็บปุวยตามภูมิปัญญา ให้ความรู้ของพระสงฆ์ประชาชนต้องได้รับการพัฒนาจิตใจให้เป็นคนดี
มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ในการให้ธรรม
มากกว่าให้วัตถุและรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง  ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้ อ่ืนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ปรับปรุงส่งเสริมให้ชุมชนดีขึ้นหรือมีวิวัฒนาการดีขึ้นมีวิวัฒนาการให้ดีขึ้นคือเจริญ
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องพัฒนาทางด้านวัตถุและพัฒนาด้าน
จิตใจและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณ

                                                                    
* หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
** ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*** ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๒ 
สมบัติ สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ห้องสมุดประจ าหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์ในวัดสร้างบ่อน้ าดื่มน้ าใช้น้ าประปา
หมู่บ้านน้ าใช้ในด้านการเกษตรเปิดศูนย์บริการสาธารณะศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์ประสานงานของ
ประชาชนในกิจการต่างๆ ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป การสนับสนุนการศึกษาและท่ีพัก
พิงแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจนเป็นที่พ่ึงให้ความร่มเย็นทางจิตใจและด้วยความประพฤติเป็นตัวอย่าง
ตลอดจนสถานที่วัดที่สงบร่มเย็นส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
 2. วิธีการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี มี 5 ด้านคือ 
ด้านการวางแผนด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎระเบียบข้อบังคับค าสั่งของมหาเถรสมาคมและต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ของฝุายบ้านเมือง ด้านการจัดการองค์กร สร้างก าลังใจในการด าเนินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่ตั้งไว้แต่ละปีการบ ารุงรักษาวัดต้องสร้างสรรค์และเสริมสร้างส่วนที่เป็นวัตถุให้ปรากฏเป็นรูปธรรม 
ด้านงานบุคลากร เจ้าอาวาสจึงต้องมีหน้าที่จัดการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ อัน
เป็นการช่วยเหลือสังคมซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านการ
อ านวยการ มีความตั้งใจในการท างานอย่างเต็มที่ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับความยินดีที่จะท างาน ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของงาน ด้านการก ากับดูแล 
ต้องมีสงเคราะห์ฝุายจิตใจให้มีสติปัญญา รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง สงเคราะห์ทางด้านศีลธรรม 
สงเคราะห์ให้มนุษย์มีความสว่างทางด้านจิตใจ  

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี
ตามหลักสังควัตถุ 4 พบว่า 1) ด้านทาน มีการปรับความเข้าใจของบุคลากรเสมอเพ่ือให้เกิดความรัก
ความสามัคคีกันมีการเสียสละและแบ่งปันซึ่งกันและกันช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การท างานยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมทุกคนในสังคมจะต้องให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเท่าที่ตนมีก าลัง
ความสามารถ อันเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ าใจของคนในสังคมและเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 2) ด้านปิยวาจาบุคลากรในองค์การมีการใช้วาจาที่สุภาพเรียบร้อยเคารพต่อผู้ใหญ่ไม่กล่าว
ถ้อยค าที่กระทบต่อจิตใจของผู้ฟัง และต้องท าให้ผู้ฟังมีความสุขเมื่อได้ยินมีการใช้วาจานั้นมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 3) ด้านอัตถจริยา จัดให้บุคลากรขององค์การได้ออก
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์นอกสถานที่มีการช่วยกันในการท างานเป็นทีมย่อมดีกว่าต่างคนต่ างท า
ผู้บริหารจะต้องมีหลักการในการขอความช่วยเหลือจากพนักงาน  โดยการอธิบายถึงหลักความส าคัญ
ของงานต่างๆ ให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและน าเสนอนโยบายแล้วก็จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้เสนอไว้ด้วย โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 4) ด้านสมานัตตตา ปฏิบัติตนอยู่ใน
กฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัดจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า “เลือกที่รักมักที่ชัง”มี
ความตั้งใจยึดถือหลักความเสมอต้นเสมอปลายทั้งก่อนรับหน้าที่และหลังรับหน้าที่และความเสมอต้น
เสมอปลายจะช่วยในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับทุกคน 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ, สาธารณสงค์เคราะห์, สาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชน  

ABSTRACT 
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๓ 
The objectives of this research were: (1) to study the management in public welfare 
for community of temple in Chonburi province, (2) to study the method of 
management in public welfare for community of temple in Chonburi province, (3) to 
study the guideline for development of management in public welfare for 
community of  temple in Chonburi province. 
 This research was the mixed method research between the qualitative 
research and quantitative research that collected the data by the in-depth interview 
from 17 key informants through specific choosing method by specialists. The tools for 
data collection are structured in depth interview collected the data from interview 
and examined the data of 11 participants from focus group discussionand then data 
analysis from two stages by describing the quantitative research through the data 
collection from the sampling group of 300 out of 616 monks of total population 
through simple random sampling by using the ready program of Taro Yamane. The 
tool for data collection is the questionnaire and the data analysis used the statistic 
description are the percentage, mean, standard deviation.  
The findings of this research as follows : 
 1. The management in public welfare for community of  temple in Chonburi 
province, for the community helping activity procedure set up the training center of 
career seminar to the people to treat the patient as the nursing place with local 
wisdom, to give the knowledge to the monks and people to develop the mind  to be 
good citizen to have the morality and behave according to the principle of Dhamma of 
Buddhism more than materialism and solution by themselves , for the community 
helping activity for the public welfare is to develop the community or  has the better 
evolution both social economic and culture for community development that will 
develop both materialism and mind and promote the well beings of people. For the 
community helping activity for the public domains is to build for newspaper reading 
place, village library, museum in the temple, well for water supply in the village. For 
the agriculture that opens the public service for career training center that as the 
cooperation center of people for activities. For the helping the general people is to 
support the education and residence of good and poor students to have mind refuge 
and good behavior as the sample of youths and people. 
 2. The method of management in public welfare for community of temple in 
Chonburi province had five aspects such as the good work planning that is not 
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๔ 
against Dhammavinaya and Sangha Act. or rule of Supreme Sangha Council and law 
of Government.  For the organization management is to create the convince along 
with objective of project that in each year the temple maintenance and support to 
have the material building. For the personnel, the abbot should have the duty for 
public welfare as the social assistance as the basic development of others efficiently. 
For the directing, is the working intention that will have good relations that creates 
the convince for working nicely. For the controlling, is the mind welfare to have the 
consciousness and wisdom to know how to solve the own problem, welfare in the 
morality and mind. 
 3. The guideline for development of management in public welfare for 
community of temple in Chonburi province according to Sanghahavatthu IV, found 
that the (1) Dana or the charity is to improve the understanding of personnel to have 
love, harmony, sacrifice, share and promote and support to work with ethics. For 
everyone in society will help and have hospitality to each other as they can express 
the hospitality and to create good relation to others. (2) Piyavaca or kindly speech of 
personnel in the organization , is to use the polite word as importance of human 
relation.  (3) Atthacariya or useful conduct, set the personnel in the organization to 
work for the public welfare out of office, to help to work as a team more than one 
man show style and the executive must have the principle for assistance from staff 
by explaining this principle to the personnel to have the same policy in the sake of 
public welfare. (4) Samanattata or even and equal treatment , is to have  along with 
the rule strictly or no bias and rely on the fairprinciple both before and after work 
and the fair principle will create the good relation and harmony to everyone. 
 

Keywords: Management, Public Welfare, Public Welfare for Community 
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๕ 
1. บทน า 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้มีการปรับตัวมาโดยตลอดจนพร้อมก้าว เข้าสู่โลกของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จนท าให้เกิดความเสื่อมอิทธิพลลงไปตามล าดับ (พระไพศาล วิสาโล,2552) 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์จึงมีความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งและการด ารงอยู่อย่างมั่นคง
ของพระพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพ่ือบังคับบัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในความเรียบร้อยดี
งามส่วนการบริหารจะเป็นไปเพ่ือการบริหารจัดการที่จะประสบผลส า เร็จผู้บริหารควรยึดหลัก
ธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญโดยผู้บริหารเองต้องประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหารและ
ต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งพึงสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

การสาธารณูปการ เป็นการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุและศาสนสถาน  
การอ่ืนเกี่ยวกับการวัดคือการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอาราม
หลวง หรือกิจการอ่ืนๆ ของวัด ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด และ
เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมีความสัมพันธ์กัน 2 ประการคือ 1. ควบคุมการสาธารณูปการ 2. 
ส่งเสริมการสาธารณูปการ จะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์ให้ความส าคัญต่อการสาธารณสงเคราะห์ ของ
ศาสนาที่จัดกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่พระสงฆ์หรือวัดต่างๆ จัดท าอยู่  ในปัจจุบันแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ .2539). คือ 1. การด าเนินกิจการเอง 2. 
การเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 3. การเกื้อกูลสาธารณสมบัติ และ 4. การ
เกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ เพราะฉะนั้น แนวทางในการจรรโลงพระพุทธศาสนาเอาไว้ พร้อม
กับยังเป็นสถาบันหลักท่ียึดเหนี่ยวจิตใจพุทธบริษัทเอาไว้อย่างไม่เสื่อมคลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎ
มหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ หมวดที่ 2 ระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ข้อ 5  ว่าด้วย วิธีด า เนินการเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม 
วิธีด าเนินการศาสนศึกษา และศึกษาสงเคราะห์ วิธีด าเนินการเผยแผ่พุทธศาสนา วิธีด าเนินการ
สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ อันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม  

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า งานที่ส าคัญด้านหนึ่ง ได้แก่ การสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์ เป็นงานหนึ่งที่มีความส าคัญอันเนื่องมาจากเป็นงานที่เป็นการปฏิบัติเพ่ือเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน บุคคล รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้ านวัตถุและ
จิตใจให้แก่มนุษย์ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการท าการศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาการ
บริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณะสงฆ์
ได้จัดการงานด้านดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังส่งเสริมให้เกิดสังคม ที่มีความสุข
กันอย่างถ้วนหน้าและต่อเนื่อง 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี  
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดใน

จังหวัดชลบุรี 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง

คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาเอกสารของการพัฒนาการ
บริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี (Documentary Study) และ
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (In-depth interview) จ านวน 17 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และตรวจสอบข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จ านวน 11 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดยการพรรณนาความ
การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 300 รูป สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากประชากรคือ 
พระสงฆ์จ านวน 616 รูป โดยใช้สูตรของของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือเก็บข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 

1. การบริหารจัดการสาธารณะสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี เป็นกิจกรรมการ
ด าเนินงานของวัดที่มุ่งหวังให้ชุมชน สังคม มีที่พ่ึงพา เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในด้านต่างๆ พัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมประชาชนให้มีความเมตตาต่อ
กัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้ยามทุกข์ร้อนกายใจ วัดก็คงเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือเพ่ือเกื้อกูล
ประชาชน ชุมชน เป็นสังคมที่มีแต่การให้ ด้วยความรู้ความสามารถ ซึ่งจังหวัดชลบุรี มีพระสังฆาธิการ
ทุกระดับ ทุกอ าเภอ ทุกเขต มีพระผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จิตใจสูงส่ง ท าให้ที่ดูแล
เอาใจใส่ชุมชน และกิจการของสังคมอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ได้การจัดการงานสา
ธารณสงเคราะห์ ด้านนี้มีการพัฒนาเป็นที่พอใจของทุกฝุาย สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการ
พัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านธรรมวินัย จะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธา ความเชื่อถือของ
พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย การจัดการ
งานสาธารณะประโยชน์ของวัดยังคงให้การสนับสนุนงานด้านสถานที่ บุคคลผู้มีความรู้ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่ที่กิน วัดยังคงมีเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือชุมชน เพราะกิจการเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์นี้ แทบทุกวัด จัดการได้ดี เห็นได้จากการกิจกรรมด้านการศึกษา วัดเป็นแหล่ง
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๗ 
ระดมทุนในการจัดการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอด้านสาธารณสุข วัดหลายๆ เป็นที่ตั้งด้านอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ วัดให้ใช้สถานที่ ด้านสังคม วัดเป็นแหล่งรวมพล เป็นศูนย์รวม เป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ กิจกรรมผู้สูงอายุ วัดเป็นที่จัดกิจกรรม กิจกรรมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ความชัดเจน
ในประเภทงานไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่ ใครเดือดร้อนเรื่องใดก็ว่าไปตามนั้นเป็นรายๆ ไปและประเภท
ของความต้องการด้านการช่วยเหลือก็กระจายแตกต่างไปเป็นรายๆ ยากต่อการระบุชนิด แม้อาชีพที่
ต่างกันก็เป็นปัญหาส าหรับการจัดการทั้งนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างด้านวิถีวัฒนธรรม 

2. แนวทางและวิธีการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี 
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน พบว่า พระสังฆาธิการ
จะต้องส่งเสริมให้ชัดเจน สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาเถรสมาคมและส านัก
พระพุทธศาสนา และมองเปูาหมายในการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล การพัฒนาทางเลือกที่
เหมาะสม การวางมาตรฐานของเปูาหมายและกระบวนการช่วยเหลือเกื้อกูล โดยมีพระสังฆาธิการใน
ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงพร้อมกับการชี้แจงท าความเข้าใจในแผนงานที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ทั้งลักษณะการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามา
ท างานมีน้อย การปลูกฝังให้เป็นผู้มีจิตอาสาในด้านสาธารณะสงเคราะห์ ระยะสั้นและระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่อง 2) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ พบว่าการส่งเสริมให้
ชุมชนนั้นๆ ให้ได้มีพัฒนาเท่าที่จะท าให้เกิดการวิวัฒนาการ คือเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม เป็นต้น มุ่งหวังจะพัฒนาบุคคล กลุ่มบุคคล ปรากฏการและสิ่งแวดล้อมทางวัตถุและสังคม
ของหมู่บ้านส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาหมู่บ้านมีการช่วยเหลือเกื้อกูล
กิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ต่อกันมีความสามัคคีร่วมกันพัฒนา การรวมก าลังด าเนินการ
ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่นและด าเนินการในแนวทางที่ต้องการมี
ส่วนมาก โดยอาศัยความร่วมก าลังของประชาชนในชุมชนนั้นมีการช่วยเหลือต่อกันและมีความ
ร่วมมือกันด าเนินงานช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากหน่วยราชการหรือองค์การอาสาสมัครอ่ืนๆ ที่จะ
ช่วยให้ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมาย 3) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณ
สมบัติ พบว่า อาคารของวัดเป็นศูนย์พยาบาลผู้ปุวยทางวัดได้ไปช่วยเหลือหรือดูแลในส่วนนี้ 
ประชาชนได้เป็นผู้ด าเนินงาน นอกจากนั้นให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติ โดยอาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการและวัดได้เข้าไปช่วยดูแลเมื่อ มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
หรือกิจการอ่ืนๆ ของหมู่บ้าน ได้ให้ใช้สถานที่วัดเป็นการคิดถึงประโยชน์ของตัวเองโดยเจ้าอาวาสหรือ
พระภิกษุสามเณรสามารถไปช่วยดูแลให้ความสะดวกภายในขอบเขตความสามารถ ซึ่งต้องตามพระ
ธรรมวินัย เช่น ธนาคารพืชพันธุ์ กองทุน มูลนิธิ สหกรณ์ต่างๆ ศูนย์บริการสาธารณะ ศูนย์ฝึกอาชีพ 
ศูนย์ประสานงานของประชาชนในกิจการต่างๆ 4) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป พบว่า 
พระสงฆ์ถือว่าเป็นหน้าที่หลักท่ีจะต้องช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะด้านจิตวิญญาณพระสงฆ์จะต้องท า
หน้าที่แนะน าชี้ทางถูกชี้ทางผิดให้กับญาติโยมผู้ยังขาดปัญญาหรือว่ามีปัญญาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ยังน้อยอยู่บทบาทของวัดและของพระสงฆ์ในด้านนี้เริ่มมีมากขึ้นวัดที่มีนโยบายในเชิงสังคมสงเคราะห์
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๘ 
มีมากและมีบทบาทชี้แนวทางให้พระผู้น้อยน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งของการปฏิบัติงานในองค์กร ต้องใช้ระเบียบและระบบที่จัดวางข้ึนเพื่อการพัฒนาระบบของ
จิตส านึก มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อพระศาสนา มีความสามารถในการท าหน้าที่ของตนเองอย่างอิสระ
โดยไม่ขัดแย้งกับหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง พระสังฆาธิการจะต้องคอยสั่งสอนแนะน า
ประชาชนไปตามหน้าที่ของตนเอง ให้ประชาชนรู้จักธรรมะ รู้สิ่งที่ชอบที่ควร ประพฤติปฏิบัติชอบ
ธรรมพัฒนาทั้งกาย ศีล จิต ปัญญา 

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัด
ชลบุรี ตามหลักสังคหวัตถุ 4 พบว่า 1) ด้านทาน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกัน
และกัน ท าให้ทั้งเจ้าอาวาส และพระสงฆ์สามเณรในแต่ล่ะวัด มีความเป็นกันเองในการท างาน และ
ไม่ถือตัวต่อเพ่ือนร่วมงาน และไม่ว่าจะสังคมระดับไหนถ้ามีการเสียสละและแบ่งปันซึ่งกันและกัน ก็
จะท าให้สังคมนั้นปกติสุข ส าหรับการท างานของชุมชนนั้นในฐานะผู้บริหารต้องแสดงความเอ้ือเฟ้ือ
ต่อผู้อ่ืนก่อน และควรที่จะมีการปรับความเข้าใจของบุคลากรเสมอเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี
กัน ซึ่งจะท าให้การท างานด าเนินไปด้วยความราบรื่น และเกิดผลส าเร็จแก่ประชาชนโดยรวม   
2) ด้านปิยวาจา การกล่าวถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีเหตุผล ซ่ึงพบว่า
ทั้งเจ้าอาวาส และพระสงฆ์สามเณรในแต่ละวัด มีการใช้วาจาที่สุภาพเรียบร้อยเคารพต่อผู้ใหญ่ และ
มีการทักทายด้วยค าไพเราะอ่อนหวาน และเมื่อเพ่ือนร่วมงานไม่เข้าใจก็มีการชี้แจงด้วยถ้อยค าที่
สุภาพ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนอ่ืนอยากท างานร่วม ส าหรับการใช้วาจานั้นผู้พูดต้องมีความ
ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ไม่กล่าวถ้อยค าที่กระทบต่อจิตใจของผู้ฟัง และต้องท าให้ผู้ฟังมีความสุขเมื่อได้ยิน 
ซึ่งการใช้วาจานั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3) ด้านอัตถจริยา การ
ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งทั้งเจ้าอาวาส และพระสงฆ์สามเณรในแต่ล่ะวัด 
มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นอย่างดี และการช่วยเหลือกันนั้นเป็นการแสดงออกถึงการมีน้ าใจ
ต่อผู้อ่ืน ซึ่งในชุมชนนั้นการช่วยกันในการท างานเป็นทีมย่อมดีกว่าต่างคนต่างท า ถึงแม้ว่าจะมีการ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ความที่จะช่วยกันเท่าที่ตนจะสามารถกระท าได้ และ
ส าหรับการช่วยเหลือประชาชนแม้บางครั้งอาจท าได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร แต่หากท าด้วยความเต็มใจ 
ประชาชนก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อวัด และควรที่จะจัดให้บุคลากรของชุมชนได้ออกบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์นอกสถานที่ เพ่ือให้ได้ปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร 4) ด้านสมานัตตตา ความ
เสมอต้นเสมอปลาย วางตัวเหมาะสมแก่หน้าที่ ซึ่งเห็นได้ว่าทั้งเจ้าอาวาส และพระสงฆ์สามเณรใน
แต่ล่ะวัด ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของชุมชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งการปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลายก็จะได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน และส าหรับการท างานของชุมชนถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ 
ผู้บริหารต้องมีการเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน แต่ต้องมีการอธิบายเหตุผลให้บุคลากรทราบถึง
เหตุผลที่เลือกใช้งานนั้น โดยเฉพาะการพิจารณาความดีของชุมชนนั้น จะต้องมีใจเป็นกลางปราศจาก
อคติ เมื่อชุมชนได้รับความเมตตาจากผู้บริหารแล้วก็จะท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
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๙ 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 รูป ด้วยการแจกแบบสอบถาม
และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเจ้าอาวาสจ านวน 244 รูปคิดเป็นร้อยละ 81.3 มีอายุ
ตั้งแต ่51 ปีขึ้นไปจ านวน170 รูปคิดเป็นร้อยละ 56.7 มีวุฒิการศึกษาสามัญระดับต่ ากว่าปริญญาตรี
จ านวน 122 รูปคิดเป็นร้อยละ40.7และมีวุฒิการศึกษาทางธรรมระดับนักธรรมชั้นเอกจ านวน 288 
รูป คิดเป็นร้อยละ 96.0 

2. ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสาธารณ
สงเคราะหเ์พ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด และเม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า 

 2.1 ด้านทาน : การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 2.2 ด้านปิยวาจา : วาจาเป็นที่รัก  โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
 2.3 ด้านอัตถจริยา  : บ าเพ็ญประโยชน์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
 2.4 ด้านสมานัตตตา  : ความมีตนเสมอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
3. ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสาธารณ

สงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดตามหลักการจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า 

 3.1 ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 3.2 ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยผลรวมอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมาก 
 3.3 ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย

มาก 
 3.4 ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไปโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
   

5. อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณะสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดใน

จังหวัดชลบุรี” มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดในจังหวัดชลบุรี ในด้านการบ ารุง
กิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนและสังคม เป็นการช่วยเหลือสังคมด้านแรงงาน ให้วัดเป็นสถานที่
ประชุมของชุมชน ให้มีการจัดการศึกษาของคณะสงฆ ์ ให้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นระบบ มีการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ให้มีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ชุมชน การให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการ
พัฒนาชุมชน สนับสนุนการแก้ปัญหา และมีการบริหารจัดการให้ชัดเจนเป็นศูนย์กลางชุมชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงวิทย์ แก้วศรี (2551) เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศ
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๑๐ 
ศาสนาของพระพุทธเจ้า พบว่า หลักการบริหารสมัยใหม่ตามรูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธีนั้น
สอดคล้องกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้มาก่อนแล้ว วิธีการของพระองค์เป็นวิธีการปฏิบัติจริง 
เรียบง่าย กระชับรัดกุม ตรงประเด็น สามารถจัดการแก้ปัญหาการบริหารได้ทุกเรื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดในด้านการบ ารุงกิจการเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นกิจกรรมการด าเนินงานของวัดที่มุ่งหวังให้ชุมชน สังคม มีที่พ่ึงพา เป็นศูนย์
รวมจิตใจ เป็นแหล่งในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆ พัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้ยามทุกข์ร้อนกายใจ วัดก็คงเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน 
 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ ได้ข้อสรุปว่า 
การจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ ของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านกิจการงานสาธารณะประโยชน์ มี
การปฏิบัติ ดังนี้ 1. การยึดหลักสาธารณะประโยชน์ทั้งของประชาชน วัด และพระพุทธศาสนา  
2. วัดแสดงออกถึงความมีน้ าใจ และมีจิตส านึกสาธารณะ 3. วัดเป็นแหล่งรวมการให้มากกว่าการรับ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 4. ให้สติกับประชาชน ให้ทุนการศึกษา 5. ให้การสนับสนุน บุคลากร 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือชุมชน 6. เกื้อกูลงานการศึกษา ด้านงานสาธารณสุข และการ
อนุรักษ์ธรรมเนียมประเพณี 7. เป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในชุมชน 8. เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุ 9. มีการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 10. มีการร่วมแรงร่วมใจ กันท างานเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชน ด้วยการน าของพระสังฆาธิการและเจ้าอาวาสทุกวัด สอดคล้องกับแนวคิดของ 
บุญแสง ชีระภากร (2552) วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าและการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่บริหารโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน แต่ในความมีจริยธรรม และเคารพกฎหมาย และการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน 3 มิติ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ส่วน
รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน 3 
มิติ คือการค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อย่างเป็นธรรม 
 3. วัดมีเปูาหมายในการท ากิจกรรมการจัดการสาธารณะสมบัติ คือ ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ให้สังคมมีคุณภาพ และคุณธรรม วัดพร้อมให้บริการด้าน
สถานที่และสาธารณะสมบัติต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม วัดพร้อมเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 
โรงพยาบาล  อาคารสถานที่ เพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาและสุขภาพของประชาชน วัดพร้อมให้ใช้
สถานที่ ส าหรับดูแล เยียวยาชีวิตผู้มีความทุกข์ร้อนผู้ยากไร้เพ่ืออยู่อาศัย วัดพร้อมให้สนับสนุนการ
สร้าง การส่งเสริมอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้าง สาธารณะสมบัติต่างๆ ของชุมชน ในการจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ วัดได้ด าเนินการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการต่างๆ อันเป็นสมบัติสาธารณะทั้ง
ด้านการมีส่วนร่วมการขุดลอก คูคลอง การสร้างโรงพยาบาล การจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ 
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๑๑ 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมทางชุมชนอ่ืนๆ อยู่เสมอ รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยก าลังทรัพย์
ต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดของเสาวนีย์ ไชยกุล และจงจิต แสงทอง (2554) ได้วิจัยเร่ืองบทบาท
พระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาศาสนศึกษาและสาธารณูปการจังหวัดพะเยา พบว่า 1.บทบาททั้งใน
ด้านการบริหารจัดการศึกษา และ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการพัฒนาศาสนศึกษา มี
บทบาทที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนศึกษา 2. บทบาทในการจัด
การศึกษาสงเคราะห์ 1) บทบาทด้านการบริหารการศึกษาสงเคราะห์ 2) บทบาทด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาสงเคราะห์ เป็นบทบาทที่พระสังฆาธิการ ได้ด าเนินการที่ไม่แตกต่าง
จากการบริหารการศึกษาสงเคราะห์ 3. งานการจัดการสาธารณะสมบัติ  

4. การจัดงานสาธารณสงเคราะห์ของวัด ด้านการเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์  มี
สาระส าคัญ คือ เป็นการเกื้อกูลประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือ สาธารณภัยต่างๆ มีการ
สงเคราะห์ดูแลรักษาและเยียวยาชีวิตสัตว์เลี้ยง และสัตว์อ่ืนๆ เช่นการไถ่ชีวิตโคกระบือ  มีการ
สงเคราะห์ประชาชนให้มีที่พ่ึงพิง ส าหรับผู้ไร้ญาติ ผู้ด้อยโอกาส คนชราหรือผู้พิการ และท ากิจกรรม
สงเคราะห์ชุมชน ประชาชนและสรรพสัตว์ ร่วมกับ การจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ด้านอื่นๆ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ สอดคล้องกับแนวคิดของบุญส่ง หาญพานิช (2546) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า ระบบการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ทั้งหมด ต้องผ่านระบบการบริหารท่ีสอดคล้องสอดรับกันในทุกกระบวนการตั้งแต่ขั้นการวางแผน 
การจัดโครงสร้างระบบงาน การจัดบุคลากร การอ านวยการและการควบคุมงาน และด้าน
กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนและบริการความรู้ คือ การเตรียมความพร้อม การก าหนดวิธีการ
แบ่งปัน การประเมินและปรับปรุงแก้ไข ด้านผลการด าเนินการ คือ ท าให้ได้ วัฒนธรรมการแบ่งปัน
และเปลี่ยนความรู้ อันก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันสถานศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
 5. การวางแผน การสาธารณสงเคราะห์เป็นงานในบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อประชาชน
และสังคมโดยจะต้องวางแผนด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามไม่ขัดต่อหลักพระธรรม
วินัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎระเบียบข้อบังคับค าสั่งของมหาเถรสมาคมและต้องเป็นไปตาม
กฎหมายของฝุายบ้านเมืองด้วย ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่างานด้านการสาธารณสงเคราะห์นี้สามารถแยก
ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือสงเคราะห์ทางวัตถุ หมายถึงการอนุเคราะห์หรืออุปถัมภ์ด้วยวัตถุสิ่งของ
และ สงเคราะห์ทางจิตใจหมายถึงการอนุเคราะห์ด้วยการให้ธรรมะเป็นทาน ท าให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งทางด้านจิตใจ ทางด้านเศรษฐกิจไปสู่ การวางแผนการพัฒนาสังคมขนาดใหญ่ขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม) (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ” พบว่า การสาธารณสงเคราะห์ เป็น
ภารกิจส าคัญของพระสงฆ์ในการท างานช่วยเหลือชาวบ้านหรือคนส่วนมาก หลักพุทธธรรมแห่ง
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือส าคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นอย่างมาก การ
พัฒนารูปแบบการพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธของพระสงฆ์ต้องอาศัย
หลักพุทธธรรมส าคัญคือ ไตรสิกขา พรหมวิหาร 4 ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตร อปริหานิยธรรม 
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๑๒ 
ทศพิธราชธรรม สาราณียธรรม สัปปุริสธรรม ฯลฯ โดยพระสงฆ์ควรมีรูปแบบการพัฒนางานสังคม
สงเคราะห์ในส่วนที่สังคมคาดหวังไว้ทั้ง 2 ส่วนคือการสงเคราะห์ทางวัตถุ และสงเคราะห์ทางจิตใจ
ไปพร้อมๆ กัน โดยมีจุดมุ่งหมายอันจะน าไปสู่การพัฒนาและบูรณาการสังคมอย่างยั่งยืนถาวร 

6. การจัดการองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลต้องตั้งงบประมาณไว้ในการพัฒนาหมู่บ้าน
และได้ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านมาดูแลรักษาร่วมกัน ด้วยแรงเงินแรงงานและแรงความคิดอันเป็น
ส่วนสร้างสรรค์และเสริมสร้างส่วนที่เป็นวัตถุให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ศาสนสถานและศาสนวัตถุของ
วัดวาอารามต่างๆ จักได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้เป็นไปด้วยดี วัดต้องมีงบประมาณของวัดในการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมภายในวัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของดลพัฒน์ ยศธร(2542) ได้วิจัยเรื่อง 
“การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนว พุทธศาสตร์”พบว่า รูปแบบการ
พัฒนาตามแนวพุทธศาสตร์ ที่เป็นการพัฒนาที่ถูกทางและการพัฒนาที่ได้สมดุล จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วยการศึกษาแบบไตรสิกขา ที่พัฒนาคนทั้งด้านพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ 
(สมาธิ) และปัญญา ซึ่งการศึกษาเช่นนี้ต้องทั้งเนื้อหา (ปริยัติ) การลงมือปฏิบัติ (ปฏิบัติ) เพ่ือให้
เข้าใจ ปฏิจจสมุปบาท คือ กฏแห่งธรรมชาติหรือกฏของชีวิต อันจะน าไปสู่ผลส าเร็จ (ปฏิเวธ) ขณะ
เดี่ยวกันก็ ศึกษาวิชาการอ่ืนๆ (วิชาการทางโลก) ไปด้วย นอกจากนั้น ในกระบวนการเรียนการสอน
ต้อง ประกอบไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วย 
 7. งานบุคลากร เจ้าอาวาสต้องมีหน้าที่จัดการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ 
ซึ่งจะท าให้ประชาชนไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืนหรือไปขายแรงงานที่อ่ืนช่วยกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญาของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันปลูก
จิตส านึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความเป็นคนดีมีศีลธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม, ดร (ศรีประสม) 

(2554) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม 
ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า วัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยมีหน้าที่หลักใน
การให้บริการแก่ชุมชนด้านการศึกษาและคุณธรรม ดังนั้นควรมีการส่งเสริมและพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนในมิติของการท างานการสาธารณสงเคราะห์มีกระบวนการของ
การมีส่วนร่วมการท างานไว้ว่า 1. การรวมพลังประชาชนกับองค์ภาครัฐ 2. การริเริ่มโครงการร่วมการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 3. ร่วมตัดสินใจก าหนดแผนงานโครงการ 4. ร่วมก าหนด
วัตถุประสงค์และแนวทางบริหารโครงการ 5. การร่วมกันแสวงหา ทรัพยากรการจัดการ 6. ร่วม
ด าเนินการ บริหารจัดการ โครงการให้คุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ท างานสาธารณะ คือ 1. การร่วมแสวงหาข้อมูล 2. ร่วมปรึกษาหารือกันวางแผนงาน 3. ร่วม
ปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนดไว้ 4. ร่วมติดตามผลงาน และ 5. มีการสื่อสารรอบทิศทางในการท างาน 

8. การอ านวยการ การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐ หรือของเอกชน หรือ
ผู้ใดผู้หนึ่งด าเนินการ และการนั้นเป็นไปเพ่ือการสาธารณประโยชน์ คือความพร้อมและความ
พยายามรวมไปถึงความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้ส าเ ร็จโดยการประเมินผลการท างาน 
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๑๓ 
ประสิทธิภาพในการท างานนั้นไม่สามารถท าได้โดยตรง เนื่องจากหน่วยงานในการวัดสิ่งที่ลงทุนลง
แรง เช่นค่าตอบแทน การอ านวยการ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ความพยายามและ
แรงงานเป็นคนละหน่วยในการวัดผลลัพธ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูอุดมปิยธรรม (เกรียง
ศักดิ์ ปิยธมฺโม) (2557) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการสาธารณสงเคราะห์” พบว่า รูปแบบในการ
จัดการสาธารณสงเคราะห์ คือ (1). การบริหารบุคคล (2). การบริหารการเงิน (3). การบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ (4). การจัดการ 
 9. การก ากับดูแล พระสงฆ์และวัดควรสงเคราะห์ประชาชน คือ ต้องสงเคราะห์ฝุายจิตใจให้
มีสติปัญญา รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ต้องสงเคราะห์ทางด้านศีลธรรม ควรสงเคราะห์ให้มนุษย์มี
ความสว่างทางวิญญาณ ต้องสงเคราะห์ให้กินอยู่แต่พอดี ต้องสงเคราะห์ในการให้ธรรมมากกว่าให้
วัตถุ สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่มีความส าคัญยิ่ง ซึ่งนอกจากเป็นที่พ่ึงทางใจแล้วยังเป็นสถานที่
เอ้ืออ านวยในด้านบริการสังคมอ่ืนที่กลไกของรัฐบาลเข้าไปช่วยให้บริการไม่ทั่วถึง  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของประทุม อังกูรโรหิต (2553)ได้วิจัยเรื่อง “สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคม
สงเคราะห์” พบว่า 1. พระภิกษุสงฆ์ นักวิชาการและบุคคลทั่วไปสนับสนุนการท างานสังคม
สงเคราะหข์องสถาบันทางพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่ง
ที่สวัสดิการของรัฐยังเข้าไปไม่ถึง 2. วัดทั้งห้าวัด และเสถียรธรรมสถานมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่าง
กัน แตเ่ผชิญปัญหาและ อุปสรรคที่คล้ายคลึงกัน 3. การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพน าจะเป็นการ
ท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับรัฐและชุมชนรวมทั้ง
องค์กรเอกชน และใช้สื่อช่วยในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น ที่ส าคัญคือการสร้างความ
สมดุลระหว่างการท างานสังคมสงเคราะห์กับ การเผยแผ่ธรรม 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 ควรมีการส่งเสริมการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ต่อสาธารณะชนให้มากขึ้น อย่างการ
จัดการเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับองค์กรการบริหารงานพระพุทธศาสนา 

1.2 ควรมีการการตั้งต้นการทรัพยากรการบริหาร ที่เหมาะสมบริหารด้านการบริการ 
การศาสนา และองค์กรปกครอง คณะสงฆ์ควรได้สนับสนุน งบประมาณการจัดการ งานสาธารณ
สงเคราะห์ให้แต่ละวัด มีความพร้อมมากขึ้น 

1.3 ควรได้มีระบบการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการที่
เกิดข้ึนจากการจัดการเชิงนโยบาย แล้วมีแผนงานโครงการ รองรับ การพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 2.1 ควรมีกระบวนการการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตามหลักปฏิบัติการบริหารที่
เหมาะสม มีความเป็นระบบและให้ครบวงจร 
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๑๔ 
 2.2 ควรต้องมีหลายฝุาย เข้ามามีส่วนร่วม ด าเนินการบริหารและให้บริการ ด าเนินการ
บริหารและให้บริการ เป็นการจัดการแบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ให้ร่วมสร้างเป็นระบบและ
ส่วนอย่างครบวงจร 
 2.3 ควรมีความพร้อมต่อความเป็นผู้น า น าคน น างาน น าองค์กรสู่ความส าเร็จ ของงาน
การสาธารณสงเคราะห์ 
 2.4 ควรให้บริการงานสาธารณสงเคราะห์เป็นการจัดการที่มีหลักธรรมน าการบริหาร คือ 
หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมต่อการน ามาประยุกต์ใช้กับการให้บริการ ในทุกงาน
ของกิจการงานสาธารณสงเคราะห์ที่ทุกคน ทุกฝุายควรได้รับรู้ และเรียนรู้แล้วโน้มน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 3.1 ควรด าเนินการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพของวัดต่อการจัดการงานสา
ธารณสงเคราะห์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 

3.2 ควรด าเนินการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกลยุทธ์สมรรถนะผู้น างานการสาธารณสงเคราะห์ 
ของบุคลากรของวัด ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการงาสาธารณสงเคราะห์อย่างมีประสิทธิผล  
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ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี  

THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT FOR DHAMMA TEACHING  
IN SECONDARY SCHOOL CHONBURI PROVINCE 

 

พระอธิการจาลึก สญฺ โต (เย็นส าราญ)๑* พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท๒** สมาน งามสนิท๓*** 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี  
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ เพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 3) เพ่ือแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี  

ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการ
วิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 รูป/คน 
เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ที่
มีโครงสร้างเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวและเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 11รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดยการพรรณนา
ความการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 377 คนตัวอย่างแบบง่ายจาก
ประชากร 6,581 คน เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.05 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.สภาพทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพทั้งครูและ
นักเรียนรวมทั้งหมด ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นที่เพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม พบว่า  ตามหลักอิทธิ
บาท 4 ตามสภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x=̅3.91) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้อง
                                                           

๑ *หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ **ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓***ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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กันมาก (S.D.=0.619) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก  
 แต่ในรายละเอียดแต่ละด้านในด้านฉันทะ  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วย มาก(x=̅ 4.02) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 0.632) เมื่อ
พิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และ
เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก ในด้านวิริยะ  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย มาก (x=̅ 3.94) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 0.673) 
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ 
และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก ในด้านจิตตะ  ความพึงพอใจโดยผล
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก (x=̅ 3.81) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 
0.719) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุก
ข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
ในระดับมากในด้านวิมังสา  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก(x=̅ 3.88) 
และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 0.710) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
ในระดับมาก 

2. ปัจจัยที่เพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา นักเรียนมีความตรงต่อเวลา  
การแก้ปัญหาชีวิตด้วยสติปัญญาเน้นการบรรยายมากเกินไปไม่ส่งเสริมความถนัดในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้านสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ น าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันประยุกต์ใช้ในการสอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแยกแยะได้ชัดเจนในเรื่อง
ของความดีและความชั่ว ด้านการจัดกิจกรรม ให้ค าปรึกษาทางด้านจิตใจแก่นักเรียน
ส่งเสริมให้ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมส่งเสริมผู้น า ด้านการวัดผลและประเมินผล 
ตามหลักพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
คนซื่อสัตย์ สุจริตให้รู้จักมีความสุขตามฐานะของตน 

3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา ควรท าให้
นักเรียนมีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้คุณค่าของความซื่อสัตย์และลด 
ละ เลิกอบายมุขคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ในสังคมด้วยหลักธรรมตามหลักอิทธิบาท 4 ควรท า
ให้เกิดความยินดีมีประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณแห่งความส าเร็จและมี
ประสิทธิผลต่อการเรียนของนักเรียนอย่างมาก  ด้านสื่อการเรียนรู้ควรท าให้นักเรียน
สามารถแยกแยะได้ชัดเจนในเรื่องความดีและความชั่วได้จัดกิจกรรมการการเรียนโดยใช้
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กระบวนการกลุ่ม มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ได้ส่งเสริมให้นักเรียนไผ่รู้ สามารถน าเหตุการณ์จริง
ในปัจจุบันมาเป็นสื่อการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถท าให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น ตามหลักธรรมท าให้เกิดความพยายามสูงในการใช้สื่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ด้านการจัดกิจกรรม ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้
นักเรียนสามารถเป็นผู้น าในกิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันพระในโรงเรียนและสนใจที่จะ
ปรึกษาทางด้านจิตใจเอาใจใส่ต่อนักเรียนเป็นประจ า ด้านการวัดผลและประเมินผล ควร
ท าให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริตสามารถพ่ึงตนเองได้ รู้จักปรับตัวเข้ากับเพ่ือนๆ และผู้อ่ืน 
มีความรักในท้องถิ่น มีความสุขตามฐานะรู้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาทางกาย เห็น
คุณค่าของตัวเองรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหาชีวิตได้ด้วยปัญญาของตัวเองอย่างมาก และการพัฒนา
ประสิทธิผลต่อนักเรียนที่ดีมาก โดยน าหลักธรรม อิทธิบาท 4 เป็นแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิผลการจัดการการสอนธรรม เช่น มีการแต่งตั้งครู อาจารย์ ตามความเหมาะสม ก าหนด
บทบาทและหน้าที่ของครูอาจารย์ ในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ผลลัพธ์ การมีส่วนร่วม และ
ความผูกพันเป็นต้น ระบบข้อมูล โครงสร้าง ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ปัจจัยภายในโรงเรียนที่เป็น
ข้อได้เปรียบ ควรน ามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในโรงเรียน
การสอนธรรม เป็นไปตามนโยบาย มีครูอาจารย์ก ากับดูแลนักเรียนทุกชั้นเรียน มีระบบการ
ท างานที่ดีเพ่ือเอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ให้ครูอาจารย์ได้เข้าร่วมสัมมนาดูงาน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล, การสอน, ธรรมศึกษา 

 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were : (1) to study the Effectiveness 
to Leaning and Teaching Management of Dhamma Education in Secondary 
School in Chonburi Province, (2) to study the factors to increase the 
Effectiveness to Leaning and Teaching Management of Dhamma Education 
in Secondary School in Chonburi Province, (3) to study the guideline for 
Effectiveness to Leaning and Teaching Management of Dhamma Education 
in Secondary School in Chonburi Province. This research was the mixed 
method research between the qualitative research from 18 key informants 
from specialist. The tool to collect the data as the in-depth interview for 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560708

focus group discussion for 11 persons and then to use this information to 
quantitative research by using the survey research from 377 out of 6581  
persons for sampling group through simple random sampling for data 
collection by using the questionnaire with reliability test at 0.05 and the 
data analysis used the statistic description , percentage, mean, standard 
deviation and test the hypothesis with coefficient.  
The findings of this research as follows : 
 1 The general state  about. effectiveness to leaning and teaching 
management of Dhamma education in secondary school in Chonburi 
province, the majority of questionnaire correspondents are  377 teachers 
and students that the teachers and students had the opinion to increase th  
effectiveness to leaning and teaching management of Dhamma education in 
secondary school in Chonburi province in overall , found that the principle 
of Iddhibatha IV  in the general state , was at high level(X=3.91 and had the 
opinion  along with agreement at high level.(S.D.=0.619). When considered 
in each aspect found that the sampling group had the opinion was at high 
level in all aspects and had the opinion  along with agreement at high level. 
In each aspect such as Chanda(aspiration), the satisfaction in over all , was 
at high level(X=4.02) and had the opinion  along with agreement at high 
level(S.D.=0.632). 
 When considered in each aspect found that the sampling group 
had the opinion was at high level in all aspects and had the opinion  along 
with agreement at high level. In each aspect such as Viriya(Energy), the 
satisfaction in over all , was at high level(X=3.94) and had the opinion  along 
with agreement at high level(S.D.=0.673). When considered in each aspect 
found that the sampling group had the opinion ,was at high level in all 
aspects and had the opinion  along with agreement at high level. In each 
aspect such as Citta(will), the satisfaction in over all , was at high 
level(X=3.81) and had the opinion  along with agreement at high 
level(S.D.=0.719). When considered in each aspect found that the sampling 
group had the opinion was at high level in all aspects and had the opinion  
along with agreement at high level. In each aspect such as Vimangsa 
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(thoughtfulness), the satisfaction in over all , was at high level(X=3.88) and 
had the opinion  along with agreement at high level(S.D.=0.710). When 
considered in each aspect, found that the sampling group had the opinion , 
was at high level in all aspects and  had the opinion  along with agreement 
at high level. 
 2. The study the factors to increase the Effectiveness to Leaning 
and Teaching Management of Dhamma Education in Secondary School in 
Chonburi Province, found that  Dhamma Education Management;  the 
students are punctual, life solution with brain, focus on lecture and no 
promote to study as child center. The learning media, is to promote the 
students would like to study, to be applied the current situation into 
teaching, the students have the participation in the class , classification of 
goodness and  badness.  For the activity , is to give the advise about the 
mind to students to live in good environment and promote leadership. The 
examination and evaluation according to principle of Buddhism, to promote 
the knowledge of technology , to promote students to have the honor, and 
good behavior  and to know for having the happiness as they are. 
 3. The study the guideline for Effectiveness to Leaning and 
Teaching Management of Dhamma Education in Secondary School in 
Chonburi Province. The  Dhamma Education Management, should let the 
student to be punctual, responsibility , to know the hounour, stop the 
intoxicants and be able analized the current situation along with Iddhibatha 
IV, should have the preasure and welcome to the student have the 
efficiency. The learning media; should give the students to analize the good 
thing and bad thing, to have the group activity, class participation, to 
promote the students to study in the current situation like computer and 
self  study. Therefore, the principle  of Dhamma should try hard to use the 
media for teaching and learning. The activity; should give the student to 
participate the activity  of Buddhism and protect the environment that 
make the students have the participation like merit making or Budhdhist 
activity. The examination and  Evaluation ; should let the student to be 
hounour , self discipline, make friendship, love the locality, to know how to 
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use the technology to use in development, to know the critical thing test by 
using Iddhibatha IV by using Iddhibatha as the guideline for teaching and 
development like proper teacher recruitment like teacher  for effectiveness 
in the school long with policy, to have the teachers to take care of 
students, the teacher should control, have hospitality , to work  as the 
objective , hospitality , to set the strategy for the teachers to participate the 
seminar in the sake of school. 
 

Keywords: Effectiveness, Teaching, Dhamma Education 
 
1. บทน า 

ในคัมภีร์พระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าตรัสเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา 
หรือสิกขาว่า ภิกษุผู้ที่มีความเพียรเอาใจใส่ปฏิบัติตามหลักสิกขา 3 ประการ คือ ประพฤติ
อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา อยู่เป็นนิจ บัณฑิตย่อมเรียกภิกษุเหล่านั้น ว่า
เป็นนักศึกษา เป็นนักปฏิบัติ มีความประพฤติบริสุทธิ์ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบ เป็นนักปราชญ์ เป็นผู้
ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติในโลก เป็นผู้ประกอบด้วย วิมุตติอันเป็นที่สิ้นตัณหา ย่อมมีจิตหลุดพ้น
จากสังขารธรรมเพราะวิญญาณดับสนิท เหมือนความดับแห่งประทีป เป็นต้น ด้วยเหตุแห่ง
พระด ารัสนี้ คณะสงฆ์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาในพระพุทธศาสนามาโดยตลอด 
ทั้งการศึกษาของพระภิกษุสามเณรเอง รวมถึงการศึกษาของพุทธศาสนิกชน ให้มีความ
เหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่อดีต
มา มุ่งเน้นการศึกษาในทางด้านภาษาบาลีเป็นหลัก จนเมื่อปี พ.ศ.2435 สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อครั้งปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ก าหนดหลักสูตรสอน
พระภิกษุและสามเณรขึ้น เพ่ือให้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ 
และพระวินัย ตลอดถึงหัดแต่งแก้กระทู้ธรรม ตกถึงวันที่ 27 มีนาคม 2454  ได้ทรงปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ เพื่อใช้ส าหรับสอนพระนวกะ และได้โปรดให้จัดการสอบในส่วนกลางเป็นครั้ง
แรก ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน โดยใช้วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาตุ และวัดเบญจมบพิตรเป็น
สถานที่สอบ วิชาที่สอบมีอยู่ 3 วิชา คือ ธรรมวิภาค แต่งความแก้กระทู้ธรรม และแปลภาษา
มคธเฉพาะทอ้ง นิทานในอรรถกถาธรรมบท จนกระทั่งปี พ.ศ. 2456 ได้ทรงปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพ่ิม คิหิปฏิบัติเข้าในธรรมวิภาค และได้ขยายหลักสูตรขึ้นอีกเป็นระดับชั้นโท
และชั้นเอก ดังมีหลักสูตรปรากฏในปัจจุบัน 

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2472 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ทรงเห็นว่า ควรขยายโอกาสให้ฆราวาสได้ศึกษา
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ธรรมบ้าง จึงมอบหมายให้คณะสงฆ์จัดการการศึกษาหลักสูตรนักธรรมส าหรับฆราวาสขึ้น เรียกว่า 
"ธรรมศึกษา" เปิดชั้นแรกเป็นหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี และต่อมาได้มีการขยายออกไปเป็นชั้น
ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ในปี พ.ศ. 2473 และ พ.ศ. 2474 ตามล าดับการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม จึงเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาส าหรับทุกคนและทุกคน
สามารถเข้าถึงการศึกษาพระพุทธศาสนา (Buddhist Education for all and all for 
Buddhist Education) ด้วยการน าเสนอหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เช่นนี้ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พระองค์นั้นจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้ท าการปฏิรูปการศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ทั้งนี้เพราะพระองค์ได้ท าให้การศึกษาพระพุทธศาสนาเป็น
สิ่งที่ชาวพุทธทุกคนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ สามารถเข้าถึงได้ด้วย หลักสูตรคู่ขนานนั่นคือ 
หลักสูตรนักธรรมส าหรับพระภิกษุสามเณร และหลักสูตรธรรมศึกษาส าหรับคฤหัสถ์  
(พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2556). 

จากการที่ผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการสอนและการท างานด้านการให้
การศึกษามา เป็นเวลาหลายปี ได้ประสบกับปัญหาในการท างานหลายอย่าง ทั้งปัญหาจาก
ตัวผู้สอนเอง และปัญหาจากตัวนักเรียน ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ ที่ท าการสอน ซึ่ง
มีทั้งด้านที่ควรปรับปรุงส่งเสริมและด้านที่ควรแก้ไข ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือทราบถึงวิธีการถ่ายทอดหลักธรรมของพระภิกษุ และความคิดเห็นต่อเนื้อหา
วิขาธรรมศึกษาที่จัดสอนในโรงเรียน เพ่ือที่จะได้น ามาพัฒนาและปรับปรุงตัวเอง ของ
บุคลากรประการหนึ่ง และเพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนธรรมศึกษา ให้สอดคล้องกับยุคปฏิรูปการศึกษาต่อไปในอนาคต โดยที่ผู้วิจัยหวังว่า 
การวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการจุดประเด็นในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน (ชุมชน) วัด 
และโรงเรียน และเป็นจุดที่ตรงประเด็น ที่สุดที่จะเข้าไปเผยแผ่หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
บทความวิจัยนี้เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปเก่ียวกับประสิทธิผลการจัดการเรียนการ

สอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เพ่ิมประสิทธิผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี และเพ่ือศึกษา
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน

โรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัยด้านเนื้อหาที่จะ
ท าการศึกษาวิจัยไว้โดย ก าหนดขอบเขตเนื้อหาไว้ดังนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา 2) ด้านสื่อการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรม และ4) ด้านการ
วัดผลและการประเมินผล หลักธรรมผู้วิจัยได้ก าหนดศึกษาหลักอิทธิบาทธรรม 4 คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, 2441) 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 

มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี” โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม ครูและนักเรียน ได้ประชากรประมาณ 
6,581 คน และได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจากการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยน าไปก าหนดหาขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) การ
ค านวณหาขนาด/จ านวนตัวอย่างในที่สามารถรู้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 377 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย ในการแจกแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษาด้าน
สื่อการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการวัดและประเมินผล 

4.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรจากการวิจัยเซิงปริมาณ คือ ครู  และนักเรียน รวมทั้ งสิ้น  

6,581 คน 
กลุ่มตัวอย่าง มาจากการเปิดตารางส าเร็จรูป โดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 377 คน 
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
377 ชุด ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 18 รูป/คน  

4.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
       1) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ 
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับ
อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึง ประสิทธิผลการจัดการเรียนการ
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สอนธรรมศึกษาในโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย
ด้านเนื้อหาที่จะท าการศึกษาวิจัยไว้โดย ก าหนดขอบเขตเนื้อหาไว้ดังนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
ด้าน คือ 1) ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา 2) ด้านสื่อการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรม 
และ4) ด้านการวัดผลและการประเมินผล  หลักธรรมผู้วิจัยได้ก าหนดศึกษาหลักอิทธิบาท
ธรรม 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
2) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ 3) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอ
เขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการเรียนการ

สอนธรรมศึกษาในโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี และน าเสนอเขียนเป็นความ
เรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 1) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 2) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็น
พรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และตีความข้อมูลจัดหมวดหมู่ หาความ
เหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท และ3) สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็น
เรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
5. ผลการวิจัย 

1.สภาพทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพทั้งครูและ
นักเรียนรวมทั้งหมดจ านวน 377 แยกเป็นนักเรียน มีจ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.77 รองลงมา คือ แยกเป็นครูมีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 21.23 มีเพศหญิง จ านวน 
257 คน คิดเป็นร้อยละ 68.20 มีอายุระหว่าง 16-25 ปี จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.20 การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 สถานที่
การศึกษาโรงเรียนศรีราชา จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 ครูและนักเรียนมีความ
คิดเห็นที่เพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x=̅ 4.25) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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อยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ ด้านสื่อการเรียนรู้ (x=̅4.38) รองลงมา คือ ด้านการวัดผล
และประเมินผล (x=̅4.35) รองลงมา คือ ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา (x=̅4.24) และอันดับ
สุดท้าย คือ ด้านการจัดกิจกรรม (x=̅4.13) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงลงมา
ตามล าดับ 2. ปัจจัยที่เพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา นักเรียนมีความตรงต่อเวลา การ
แก้ปัญหาชีวิตด้วยสติปัญญาเน้นการบรรยายมากเกินไปไม่ส่งเสริมความถนัดในการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้านสื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ น าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ประยุกต์ใช้ในการสอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแยกแยะได้ชัดเจนในเรื่องของความ
ดีและความชั่ว ด้านการจัดกิจกรรม ให้ค าปรึกษาทางด้านจิตใจแก่นักเรียนส่งเสริมให้
ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมส่งเสริมผู้น า ด้านการวัดผลและประเมินผล ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคน
ซื่อสัตย์ สุจริตให้รู้จักมีความสุขตามฐานะของตน 

3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา ควรท าให้นักเรียน
มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้คุณค่าของความซื่อสัตย์และลด ละ เลิก
อบายมุขคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ในสังคมด้วยหลักธรรมตามหลักอิทธิบาท 4 ควรท าให้เกิด
ความยินดีมีประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณแห่งความส าเร็จและมี
ประสิทธิผลต่อการเรียนของนักเรียนอย่างมาก ด้านสื่อการเรียนรู้ควรท าให้นักเรียนสามารถ
แยกแยะได้ชัดเจนในเรื่องความดีและความชั่วได้จัดกิจกรรมการการเรียนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ได้ส่งเสริมให้นักเรียนไผ่รู้ สามารถน าเหตุการณ์จริงในปัจจุบันมา
เป็นสื่อการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถท าให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองมาก
ยิ่งขึ้น ตามหลักธรรมท าให้เกิดความพยายามสูงในการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการ
จัดกิจกรรม ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ด ารงชีวิตอย่างเก้ือกูลต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้นักเรียนสามารถ
เป็นผู้น าในกิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันพระในโรงเรียนและสนใจที่จะปรึกษาทางด้านจิตใจ
เอาใจใส่ต่อนักเรียนเป็นประจ า ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรท าให้นักเรียนเป็นคน
ซื่อสัตย์ สุจริตสามารถพ่ึงตนเองได้ รู้จักปรับตัวเข้ากับเพ่ือนๆ และผู้อ่ืน มีความรักในท้องถิ่น 
มีความสุขตามฐานะรู้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาทางกาย เห็นคุณค่าของตัวเองรู้จัก
คิดวิเคราะห์ปัญหาชีวิตได้ด้วยปัญญาของตัวเองอย่างมาก และการพัฒนาประสิทธิผลต่อ
นักเรียนที่ดีมากโดยน าหลักธรรม อิทธิบาท 4 เป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการ
การสอนธรรม เช่น มีการแต่งตั้งครู อาจารย์ ตามความเหมาะสม ก าหนดบทบาทและหน้าที่
ของครูอาจารย์ ในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ผลลัพธ์ การมีส่วนร่วม และความผูกพันเป็น
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ต้น ระบบข้อมูล โครงสร้าง ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ปัจจัยภายในโรงเรียนที่เป็นข้อได้เปรียบ 
ควรน ามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในโรงเรียนการสอน
ธรรม เป็นไปตามนโยบาย มีครูอาจารย์ก ากับดูแลนักเรียนทุกชั้นเรียน มีระบบการท างานที่ดี
เพ่ือเอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ให้ครูอาจารย์ได้เข้าร่วมสัมมนาดูงาน อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนต่อไป 

 

6. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง "ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี" ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยหลักการที่เกี่ยวข้องแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นต้น โดยท าการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณมีการ
ด าเนินการแจกแบบสอบถามจ านวน 377 ชุด และได้ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพมีการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง จ านวน 18 รูป/คน จึงได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ประสิทธผิลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ใน ๔ ด้าน 

ด้านการจัดหลักสูตรธรรม
ศึกษา 

-ส่งเสริมให้นักเรียนรู้หลัก
พ่ึงตนเองหรือเลี้ยงชีพ
ด้วย ความสุจริต 
-ส่งเสริมให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมทางเพศที่
ถูกต้องตามหลักศาสนา 
-ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียน 
-ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความตรงต่อเวลา 
 

ด้านสื่อการเรียนรู้ 
- จัดการฝึกฝนให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
-  จัดกิจกรรมการเรียนโดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม 
- มีการน าหลักธรรมเข้ามา
ประยุกต์กับการสอน 
- จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนใฝ่รู้ 
 

ด้านการจัดกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ให้ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูล
สิ่งแวดล้อม 
- จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
ท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 
ในโรงเรียน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในแต่
ละกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมสมาทานศีล
ในวันพระ 
 

ด้านการวัดผลและ
ประเมิลผล 

-ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถพ่ึงตนเองได้ 
- ส่งเสริมให้รู้จักคิด 
วิเคราะห์ ปัญหาชีวิต 
-.ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักมี
ความสุขตามฐานะของตน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรักในท้องถิ่น 
 

ฉันทะ 
-การแต่งตั้งครูอาจารย์
ตามความเหมาะสม 
-ก าหนดบทบาทหน้าที่
ของครูอาจารย์ 
-รู้จักรับผิดชอบให้ตรง
ต่อเวลา 

วิริยะ 
-ไม่หวั่นกลัวต่อ
อุปสรรค 
-มีระบบการท างานที่ดี
ต่อการบรรลุเป้าหมาย 
-ครูอาจารย์ได้เข้าร่วม
สัมมนาดูงาน 

จิตตะ 
-ปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยู่เสมอการ 
-เสริมสร้างให้หนว่ยงาน
เข้มแข็ง  
-มีการพัฒนาการท างาน
อย่างมีขั้นตอน 

วิมังสา 
-หมั่นใคร่ครวญตรวจ
ตราหาเหตุผล 
-มีความแข็งแกร่ง
พร้อมที่จะเผชิญแรง
กระทบ 
-มีการพัฒนาทีมงาน 
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7. อภิปรายผล 
7.1 อภิปรายผลเปรียบเทียบสภาพทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการ

เรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
1) ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อประสิทธิผลการจัดหลักสูตรธรรม

ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ด้านการจัดหลักสูตรธรรมศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาปัญญา ปญฺ าสิริ (ลักษณะ
จันทร์), ได้วิจัยเรื่อง "ประสิทธิผลการบริหารจัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ใน ปัจจุบัน พบว่า โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการอุปถัมภ์งบประมาณจากภาครัฐในปริมาณที่น้อยไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาครูขาดงบประมาณในการจ้างอาจารย์สอน ท าให้อาจารย์สอนไม่เพียงพอใน
หนึ่งคนจ าเป็นต้องสอนหลายวิชาท าให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการได้อย่างเต็มท่ี
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยยังมีอยู่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ๆ ที่ได้รับ
งบประมาณจ านวนมาก นอกจากนี้ในด้านภัตตาหารยังต้องอาศัยการบิณฑบาตและชาวบ้านให้
การอุปถัมภ์ 2) ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มี
คุณภาพ และอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมี
มาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืนรองลง คือ ด้านการท านุบ ารุง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
เจริญงอกงาม สุดท้ายคือด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก 3) แนวทางในการ พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ในด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันโลกอย่างเท่าทันด้วยการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเองสูง เป็นแบบอย่างของเยาวชน เป็นผู้ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ และร่วมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่สังคมพุทธธรรมที่ยั่งยืนเป็นผู้เรียนถึงพร้อมด้วย
ทักษะสากล ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพ
ที่ยั่งยืนได้แก่ การมีระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย มาตรการ ทางการบริหารจัดการ และการจัด
การศึกษามีปฏิรูประบบการติดตามประเมินผล มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสูโรงเรียนที่เป็น
เลิศ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏิรูปการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาของโลก ได้แก่ การยกระดับขีด ความสามารถให้มีความเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและ การสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
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สามัญศึกษานานาชาติต้นแบบ และมีเครือข่ายในระดับสากล ครอบคลุมทั่วโลก ด้านการท านุ
บ ารุง เผยแผ่พระพุทธ ศาสนาให้เจริญงอกงาม ได้แก่ การสร้างและพัฒนาชุมชนพระธรรม
ต้นแบบตามมาตรฐานชุมชนพุทธธรรมท่ีก าหนดไว้ การวางมาตรการเพ่ือการรักษาผู้จบ 
การศึกษาให้ด ารงอยู่ในบรรพชิต และการน่าส่งธรรมแก่ประชาชนให้ได้รับการเสริมสร้างความรู้
ปัญญาด้วยหลักพุทธธรรมอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง 2) ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อ
ประสิทธิผลการจัดหลักสูตรธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ด้านสื่อการเรียนรู้ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี กาญจนชาตรี ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษะ ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม”ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1. 
คุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในการสร้างความรู้ ตามแนวคอบสตรักติวิซึม
ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ การก ากับตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะในการสืบสอบ 
2. กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในการสร้าง
ความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึมประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
นักเรียนเกิดความขัดแย้งทางความคิดที่เป็นผลจากความรู้เดิม กับข้อมูลที่รับเข้ามาใหม่ไม่
สอดคล้องกัน 2) แสวงหาค าตอบ นักเรียนจัดกลุ่มและด าเนินการค้นหาค าตอบ เพ่ือลดความ
ขัดแย้งทางปัญญาที่เกิดขึ้น 3) ตรวจสอบความเข้าใจ นักเรียนสร้างความรู้ของตนเองผ่านการ
เจรจาต่อรองทางสังคม 4) ใช้ความรู้ที่เรียนมา นักเรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว มาใช้ในบริบท
อ่ืนๆ 3. นักเรียนมีพฤติกรรมการก ากับตนเองและพฤติกรรม ที่แสดงทักษะในการสืบสอบส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับควรปรับปรุง ส่วนพฤติกรรมที่แสดงทักษะทางสังคมอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งก่อน
และหลังการเรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 4. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการก ากับตนเองและพฤติกรรม ที่แสดงทักษะสังคมและทักษะในการสืบสอบสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อ
ประสิทธิผลการจัดหลักสูตรธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ด้านการจัด
กิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 
(2540)  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอบแบบการจัดการความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู” ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะด้านการ
เตรียมการสอนและการวางแผนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นอาจารย์นิเทศกับนักศึกษาครูเกี่ยวกับ สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูทั้ง 3 
ด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบการจัดการจัดการความรู้ ซึ่งได้รับการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่ระดับมากท่ีสุด รูปแบบนี้มีลักษณะเด่น คือ การบูรณาการการจัดการความรู้ 
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กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แนวสร้างสรรค์นิยม การน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง 3. การน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการ
จัดการความรู้ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ใน
รายวิชาการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ จ านวน 60 คน กลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน และกลุ่ม
ควบคุม 30 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test พบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและสมรรถนะการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4) ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อประสิทธิผลการจัดหลักสูตรธรรมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ด้านการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

สรุปจากการทบทวนงานวิจัยท าให้ทราบว่าการบริหารที่จะท าให้มีประสิทธิผล
มุ่งเน้น ความส าเร็จ ผู้น าหรือผู้บริหารจ าจะต้องค านึงถึงเป้าหมายที่ต้องการโดยอาศัยส่วนอ่ืนๆ 
การบริหารจัดการขององค์การในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การ และ
ประสิทธิภาพในการใช้ ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งปัจจัยคนซึ่งเป็นผู้ท างานต่างๆ จะ
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหรือจะส าเร็จได้ผลดีเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับคนผู้บริหาร และความรู้
ความสามารถและศิลปะของผู้บริหาร ประสิทธิผลของการท างานจะบรรลุตามเป้าหมายได้มาก
น้อยขึ้นอยู่กับก าด าเนินการ 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ คุณบิดา มารดา ครูอุปัชฌาอาจารย์ คณาจารย์สาขาการจัดการ

เชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่าน 
ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของท่านประธานและคณะกรรมการพระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ดร.
สมาน งามสนิท รศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์เกียรติ กิตฺติปญฺโญพระปลัดระพินพุทฺธิสาโร, ดร., ดร.
บุษกร วัฒนบุตร ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ดร.ยุทธนา ประณีต ดร.อนุวัต กระสังข์ดร.ธิติวุฒิ 
หมั่นมี ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยให้ค าปรึกษาแนะน า
ในการตรวจแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ให้สมบรณ์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ขอบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านโดยเฉพาะ ท่าน รศ.ดร.สุรพล สุ
ยะพรหม ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขารัฐประศาสนศาตร์, 
และพระอาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการและ
ได้ช่วยเหลืองานด้านต่างๆด้วยดี 
9.ข้อเสนอแนะ 

ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยจึงสรุปข้อเสนอแนะประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ดังนี้  
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 9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 หลักสูตรการเรียนการสอน ควรมีการปรับให้มีความเหมาะสมทั้งทางด้าน

เนื้อหาและเวลา เพราะบางเนื้อหาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก จ าเป็นต้องใช้เวลาในการอธิบายหรือ
ท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจ บุคลากรภายในสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องให้ความร่วมมือ ให้ความส าคัญต่อการเรียนการสอน เพราะไม่เช่นนั้น
แล้ว ผู้เรียนและพระสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนจะไม่ให้ความเอาใจใส่ ท าให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา ค่าตอบแทนต่างๆ น้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ควรให้เหมาะสม
สอดคล้องตามความเป็นจริง สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ และขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
ในการเรียบการสอน ควรมีการสนับสนุนงบประมาณด้านสื่อการเรียนการสอน และ
สถานศึกษาร่วมจัดหาสื่อให้เพียงพอและเหมาะสม การประสานงานระหว่างผู้บริหาร คณะ
ครูอาจารย์ ควรมีการประชุมหรือแลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองต่างๆ เพ่ือได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
กับและกัน ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน 

 9.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 พระสอนธรรมศึกษาเป็นผู้หนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรมให้แก่เยาวชน ฉะนั้นโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสถานศึกษา ควรตระหนัก
ถึงความส าคัญในการจัดสรรเวลาส าหรับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาโดยเฉพาะ  
ควรให้ความส าคัญและตระหนักถึงความจ าเป็นในการเข้าไปมีส่วนร่วมของครูพระสอน
ธรรมศึกษาในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเยาวชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ขณะนี้โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความส าคัญและสนใจในเรื่องครูผู้สอน นักเรียน
สถานที่สอน สื่อการสอน ควรมีการวัดผลที่ได้ประสิทธิผลและการจัดการหลักสูตรที่ต้องมี
ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับหลักสูตรสามัญและสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการวาง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างเดียวกันและเหมาะสม
กับสภาพปัจจุบันของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือ'ให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้
คู่คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะท าให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญสืบไป ควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้พระภิกษุผู้สอนได้รับการอบรมวิธีการสอนและเทคนิคใหม่ๆ เพ่ือนน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และศักยภาพของผู้เรียน 

 9.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาสภาพทั่วไปต่อการปฏิบัติงานชองครูพระผู้สอนธรรมศึกษาใน

โรงเรียน ควรศึกษาเชิงพัฒนาเพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้ครูพระผู้สอนธรรมศึกษา
มีความตื่นตัวและมีความพร้อมในการสอนมากยิ่งขึ้น ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่
ส่งเสริมความสามารถในการสอนของครูพระผู้สอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ควรมีการศึกษา
ความคิดเห็นของครูพระผู้สอนธรรมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้ เรียน
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และสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ควรศึกษาประสิทธิผลการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาในโรงเรียนอ่ืนๆ ด้วย 
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การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
THE DEVELOPMENT TOWARDS RELIGIOUS ASSETS MANAGEMENT  

OF TEMPLE IN CHONBURI PROVINCE 
 

พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี) * พระสุธีวีรบัณฑิต** พระปลัดระพินพุทฺธิสาโร*** 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการ

พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษากระบวนพัฒนาการ
บริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติฃองวัดในจังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม คือ การศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ 
ด้วยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 317 ชุด ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 17 รูป/
คน รวมทั้งการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 รูป/คน ด าเนินการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
โดยการพรรณนาความ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปในการพัฒนาการ

บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่พระ
สังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักการจัดการด้านการวางแผน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( =3.87) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=
0.669) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและ
เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก  

2. ด้านกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตาม
หลักการจัดการด้านการควบคุม โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( =4.07) และเป็นความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=0.653) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อและเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก  ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 1). ด้านการวางแผน พระภิกษุ สามเณร และประชาชนเป็นนโยบายหลักในการส่งเสริม
และพัฒนาการที่อย่างยั่งยืนนั้น 2). ด้านการจัดองค์กร ต้องค านึงถึงศักยภาพความสามารถ ในการ
รองรับของพ้ืนที่ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พระสังฆาธิการควรยึดเอาหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ที่
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ส านักงานศาสนสมบัติได้ถวายค าแนะน าไว้ 3).ด้านการจัดคนเข้าท างาน พระสังฆาธิการต้องมี
ความรู้และความเข้าใจดูคนว่ามีประสบการณ์มากน้อยหรือเข้าใจเฉพาะด้าน 4). ด้านการสั่งการ 
นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ล าพังอาศัยพระสังฆาธิการเพียงรูปเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจ
การดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 5). ด้านการควบคุม ใช้
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยองค์กรของรัฐเป็นผู้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน  

3. น าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติฃองวัดในจังหวัดชลบุรี  ดังนี้ 
พระสังฆาธิการเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่จะประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการที่จะ
ท างานให้ประสบความส าเร็จ ในคณะสงฆ์เป็นแนวทางการสร้างความสุข ความเจริญ เป็นการ
พัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการบูรณาการด้วยการพิจารณา 
เพ่ือหาแนวทางออกที่ดีและเหมาะสมกับการพัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติขอ งวัด ใน
สถานการณ์ปัจจุบันนี้ให้มีรูปแบบสอดคล้องตามหลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
และวิมังสา ดังนี้ พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท 4  ในด้านฉันทะ  ความพึงพอใจโดยผล
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก ( = 4.02) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 0.632) 
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็น
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก คือ ด้านฉันทะ ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ท า และ พอใจใฝ่รัก
ในจุดหมายของสิ่งที่ท านั้นอยากท าสิ่งนั้นๆ ให้ส าเร็จอยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุ พูดง่ายๆ ว่ารัก
งานและรักจุดหมายของงานพูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงาม 
เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆ มีงานเมื่อไร ก็จะท าด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความสุขใจ เต็มใจท า 
พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท 4  ในด้านวิริยะ  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย มาก( = 3.94) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 0.673) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันในระดับมาก คือ ด้านวิริยะ วีระ แปลว่า กล้า ก็คือ มีความกล้าที่จะผจญกับ อุปสรรคทุกชนิด 
เห็นอุปสรรคแล้วมีความรู้สึกเหมือนทารกเห็นขนม พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท 
4  ในด้านจิตตะ  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก ( = 3.81) และเป็นความ
คิดเห็นทีส่อดคล้องกันมาก (S.D.= 0.719) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมาก คือ ด้านจิตตะ 
ความเข้าใจงานหมายถึง มีใจจดจ่อ ไม่วอกแวก เรียกว่าตั้งใจท า คนที่ขาดจิตตะ เปรียบเหมือน
น้ าประปาที่ ไหลๆ หยุดๆ ใช้เวลาเท่ากันแต่ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกัน พบว่า พระสังฆาธิการ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
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ชลบุรีตามหลักอิทธิบาท 4  ในด้านวิมังสา  ความพึงพอใจโดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มาก ( = 
3.88) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.= 0.710) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับ
มาก คือ ด้านวิมังสา ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นๆ หมายความว่า ใช้ปัญญาสอดส่อง 
เทียบเคียงเปรียบเทียบ ทั้งเหตุทั้งผลในความการงานต่างๆ ที่ตนกระท าแล้ว คือ ย้อนกลับไปดูว่าตน
ได้ท าเหตุปลูก ฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ตั้งจิตตะในการนั้นๆ ไว้มากน้อยเท่าไรแล้วได้ผลเท่าไร หมั่นใช้
ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และ ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวิเคราะห์ 
วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น ก็จะได้งานที่มีคุณภาพท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนา, การจัดการ, ศาสนสมบัติ 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were : (1) to study the general state about 
development towards religious assets management of temple in Chonburi province, 
(2) to study the process of development towards religious assets management of 
temple in Chonburi province, (3) to present the quideline for development towards 
religious assets management of temple in Chonburi province. This research was the 
mixed method research between the quantitative research is used the sample for 
317 sets and data analysis is used by ready programme of social science though 
questionnaire and the data analysis used the statistic description, percentage, 
mean, standard deviation and the qualitative research by the in-depth interview 
from 17 key informants and process focus group discussion and then to analyze 
and present the data through descriptive as following  :  
The findings of this research as follows : 

1. The opinion level of Sangha administrators had the opinion to the 
general  

state about development towards religious assets management of temple in 
Chonburi province that status of questionnaire correspondents are Sangha 
administrators such as Sangha administrators in Chonburi province that classified by 
status , found that the sample  had the opinion to the development towards 
religious assets management of temple in Chonburi proince according to planning 
management in overall , was at high  level (X=4.87) and  had the opinion along 
with agreement at high level(S.D.= 0.669). When considered in each aspect found 
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that the sampling group had the opinion was at high level in all aspects and had 
the opinion  along with agreement at high level. 

2.  The process of development towards religious assets management  
of temple in Chonburi province,  1) The planning ; the monks , novices , people are 
the policy to promote and develop sustainably.  2)  The organization management ; 
realized the potential and ability accept the place and rule about Sangha 
administrators should have the principle , stage at office of religious assets  to offer 
the advise. 3) Personnel management; Sangha administrators should have 
knowledge and understanding the to see the high or low experience.   4) The 
Command  ; it is important but only Sangha administrator can not move ahead for 
activity for looking after the religious asset of temple must have the cooperation.  
5) The controlling ; use the principle of people participation  and local community 
through the support of government.  

3.  To present the guideline for development towards religious assets  
management of temple in Chonburi province such as Sangha administrator have 
the major role for applying the Iddhibaha IV for the tool to work successfully. The 
Sangha organization should have happiness, development, to take care of religious 
assets of temple. When analyze the integrated data through consideration for the 
way to find out properly for assets of temple. At the present, it has the form along 
with Iddhibatha IV such as Chanta, Viriya, Citta, Vimangsa.  For the Chanta, has the 
love to work, satisfied with objective that to get the success  or attain the 
objectives and has the love, good wish, be happy to work. The Viriya, Vira means 
brave, has the adventure, obstacle, to see the obstacle is like a piece of cake. Viriya 
happens with other people  will work hard in each year. Viriya  has importance for 
working hard that will get the success. The Citta, means understanding, quiet mind, 
no change the mind, mind is important to work effectively.  4)  Vimangsa means to 
consider many reasons that it means to use wisdom, it will be good to think twice, 
Viriya like to work hard, to consider the cause and reason, should check, analysis, 
examination , improvement and then will work efficiently. 
 

Keywords: development, management, religious assets 
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1. บทน า 
สมัยครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่มีการสร้างเสนาสนะและอาคารสถานที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของ

พระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีที่อยู่อาศัยเป็น 
หลักแหล่งถาวรด้วยจะท าให้เกิดความยึดติดในทรัพย์ทางโลก อันจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายของการ
บวชที่มุ่งการบรรลุถึงโมกขธรรม ซึ่งเป็นหนทางเข้าสู่การนิพพานที่ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิต ตาม
แนวทางวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนา เสนาสนะที่จะใช้อยู่อาศัยนั้น ทรงก าหนดสถานที่ส าหรับใช้ เป็นที่
อยู่อาศัยพื้นฐานสุด คือ "รุกขมูลเสนาสนะ" อันหมายถึงการอยู่รอบโคนต้นไม้ แล้วให้จาริกไป เรื่อยๆ 
ทั้งนี้เพ่ือมิให้จิตมีสิ่งผูกพัน ในปัจจุบันการสร้างวัดการพัฒนาวัดมีมากขึ้นทุกๆ ปี ทั้งนี้ เพราะประชาชน
ชุมชนมีจ านวนมากอีกทั้งประชาชนก็นิยมเข้าวัด ซึ่งมีหลายลักษณะตาม วิวัฒนาการของโลก อย่างไรก็
ดีเจ้าอาวาสซึ่งเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการบริหารวัดให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการบริหารจัดการหลายๆ ด้านให้ทันสมัย เข้ากับโลกสมัยใหม่ ทั้ง  ด้านตนเอง 
ผู้ใต้บังคับบัญชา คือพระภิกษุ สามเณรในวัดต้องมีการพัฒนารูปแบบการยกระดับ คุณภาพการบริหาร
จัดการวัดในนวสมัย ด้วยการวางแผนแบบแปลน แผนผังวัด เสนาสนะ การจัด ภูมิทัศน์ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา สะอาดใจ แก่ผู้พบเห็น จนกระทั่ง บุคลากรภายในวัด การพัฒนา
วัดตามรูปแบบดังกล่าว ทั้งคณะสงฆ์และราชการ (พระครูสมุห์ณัฏฐเสฏฐ์ อธิ าโณ,2559) ในการ
ปฏิบัติงานอีกทั้งการออกแบบงานเป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานในการ พัฒนากลุ่มบุคคลที่ก าลังท างาน
ด้วยกันให้ได้เรียนรู้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้คณะสงฆ์แต่ละอ าเภอ ต้องมี
การบริหารจัดการวัดในนวสมัย เพ่ือให้บรรลุแผนพัฒนารูปแบบ การยกระดับคุณภาพของคณะสงฆ์แต่
ละอ าเภอ โดยกระบวนการบริหารจัดการหมายถึง ขั้นตอน การบริหารเพ่ือให้บรรลุตามแผนการพัฒนา
รูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการวัดเพ่ือ น ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางของคณะ
สงฆ์จังหวัดว่าต้องทางอย่างไรที่จะบรรลุตามแผนการ พัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการวัดในนวสมัย ที่ร่วมกันก าหนดนั้นได้ (อนุวัต กระสังข์,2558) พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่
ส าคัญสถาบันหนึ่งของประเทศไทย มี ความผูกพันกับประชาชนประเทศชาติอย่างแนบแน่น แนวคิดใน
เรื่องต่าง ๆ ทุกด้านในสังคมไทย มี ความสัมพันธ์มีรากเหง้ามาจากความคิดทางพระพุทธศาสนาเกือบ
ทั้งสิ้น (สมบูรณ์ สุขส าราญ,2527) 

วัด เป็นสิ่งที่สถาบันสงฆ์คู่สังคมไทยเป็นเวลาช้านาน มีบทบาททั้งในด้านการเผยแผ่ 
หลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ เป็นโรงเรียนของชาวไทย 
มาโบราณกาล เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พ านักพักใจ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม พระเดชพระคุณพระ
ธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9, ราชบัณฑิต) ได้ให้นิยามค าว่า "วัด" ไว้ในหนังสือ ค าวัด ว่า "เป็น
ค าที่ใช้เรียกสถานที่ทางพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ เป็นค าเรียกรวมที่ดินและอาคาร เซ่น อุโบสถ 
วิหาร ศาลา กุฏิ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นด้วย" ที่ดินวัดและที่ซึ้งขึ้นต่อวัดตามกฎหมายของสงฆ์มี 3 ประเภท 
1. ที่วัด หมายถึง ที่ดินที่ตัววัดตั้งอยู่มีอาณาเขตเห็นชัด 2. ที่ธรณีสงฆ์ หมายถึง ที่อันเป็น สมบัติของวัด
จะอยู่ที่ไหนก็ตาม 3. ที่กัลปนา ที่ดินนี้ไม่ถวายตัวพ้ืนดินถวายแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือ พระศาสนา 
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นอกจากนั้น ปัญหาบริหารการจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งได้มีการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อปี 2535 โดยมิได้
มีการแก้ไขจนถึงปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมกับสภาวการณ์ในการบริหารจัดการศาสนสมบัติให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและความเป็นจริงในปัจจุบัน จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับสภาพเศรษฐกิจที่สามารถด าเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของพระศาสนา
ให้มีประสิทธิผล ดังนั้น หากได้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ที่จะเข้าท านิติ
กรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลาง ทั้งในด้านวิขาการ ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานของรัฐที่เข้าเกี่ยวข้องในการท านิติกรรม และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ที่ดินซึ่งเป็น
สมบัติของพระศาสนาถือได้ว่าเป็นทรัพย์ทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่ง หากได้มีการบริหารจัดการที่
ถูกต้อง และเหมาะสมตามกฎหมายก าหนดไว้จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดย
ส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วย 

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัดมากแห่งหนึ่งในประกาศมีวัดร้างและวัดที่มีพระภิกษุ
จ าพรรษาอยู่ในวัด สถานที่แสวงบุญและท่องเที่ยวของผู้คนจ านวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 
ศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดชลบุรี ว่ามีความเป็นมาอย่างไร 
ประการที่สองเพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัด
ชลบุรี ประการสุดท้ายผู้วิจัยจะได้น าเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรีแก่คณะสงฆ์ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ

ของวัดในจังหวัดชลบุรี เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรี เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติฃองวัดในจังหวัดชลบุรี  

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี" 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์กร 3) 
ด้านการจัดคนเข้าท างาน 4) ด้านการสั่งการ และ5) ด้านการควบคุม (Certo, S.C. & Peter 
J.P.1991) ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม 
ตามหลักอิทธิบาทธรรม ประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจ,วิริยะ ความพากเพียร,จิตตะ ความเอาใจใส่ 
และวิมังสา ความไตร่ตรอง 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง"การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี" ใช้ระเบียบ

วิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 317 ชุด ผสมกับ
การวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 17 รูป/คน ด้วยกัน 

4.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย พระสงฆ์ ในจังหวัดชลบุรี จ านวน 1,530 รูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และ มอร์แกน 2) 
พระสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง ในจังหวัดชลบุรี" จ านวน 317 รูป ได้ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือ
ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการ การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ทั้ง 
5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์กร 3) ด้านการจัดคนเข้าท างาน4) ด้านการสั่งการ 
และ5) ด้านการควบคุม ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิ
การศึกษาทางธรรม ตามหลักอิทธิบาทธรรม ประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจ,วิริยะ ความพากเพียร,
จิตตะ ความเอาใจใส่ และวิมังสา ความไตร่ตรอง 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 ชุด ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 รูป/คน  

4.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึง การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ใน ทั้ง 
5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์กร 3) ด้านการจัดคนเข้าท างาน4) ด้านการสั่งการ 
และ5) ด้านการควบคุม ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิ
การศึกษาทางธรรม ตามหลักอิทธิบาทธรรม ประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจ,วิริยะ ความพากเพียร,
จิตตะ ความเอาใจใส่ และวิมังสา ความไตร่ตรอง 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัด ทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตาม
ประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหาร
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จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่ง
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 1) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 2) อ่าน 
ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และ
ตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท และ3) สรุป
ผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
 

5. ผลการวิจัย 
 1. ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปในการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่พระสังฆาธิ
การในจังหวัดชลบุรีจ าแนกตามสถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษานักธรรม กลุ่ม
ตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเจ้าอาวาส จ านวน 218 รูปคิดเป็นร้อยละ 68.8 มีอายุ 51 ปีขึ้น
ไป จ านวน 186 รูป คิดเป็นร้อยละ 58.7 มีวุฒิการศึกษาสามัญต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 141 รูป คิด
เป็นร้อยละ 44.5 และมีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก จ านวน 284 รูป คิดเป็นร้อยละ 89.6 2.ด้าน
กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 1). ด้านการวางแผน 
พระภิกษุ สามเณร และประชาชนเป็นนโยบายหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการที่อย่างยั่งยืนนั้น2). 
ด้านการจัดองค์กร ต้องค านึงถึงศักยภาพความสามารถ ในการรองรับของพ้ืนที่ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง พระสังฆาธิการควรยึดเอาหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ที่ส านักงานศาสนสมบัติได้ถวาย
ค าแนะน าไว้3).ด้านการจัดคนเข้าท างาน พระสังฆาธิการต้องมีความรู้และความเข้าใจดูคนว่ามี
ประสบการณ์มากน้อยหรือเข้าใจเฉพาะด้าน 4). ด้านการสั่งการ นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ล าพัง
อาศัยพระสังฆาธิการเพียงรูปเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดไปได้ 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย5). ด้านการควบคุม ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยองค์กรของรัฐเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 3. น าเสนอแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติฃองวัดในจังหวัดชลบุรีดังนี้ พระสังฆาธิการเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ที่จะประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จ ในคณะ
สงฆ์เป็นแนวทางการสร้างความสุข ความเจริญ เป็นการพัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด เมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงการบูรณาการด้วยการพิจารณา เพ่ือหาแนวทางออกที่ดีและเหมาะสมกับการ
พัฒนาการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ให้มีรูปแบบสอดคล้องตามหลักอิทธิ
บาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ดังนี้ ด้านฉันทะ ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ท า และ 
พอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ท านั้นอยากท าสิ่งนั้นๆ ให้ส าเร็จอยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุ พูด
ง่ายๆ ว่ารักงานและรักจุดหมายของงานพูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อ
ภาวะดีงาม เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆ มีงานเมื่อไร ก็จะท าด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความสุขใจ 
เต็มใจท า ด้านวิริยะ วีระ แปลว่า กล้า ก็คือ มีความกล้าที่จะผจญกับ อุปสรรคทุกชนิด เห็นอุปสรรค
แล้วมีความรู้สึกเหมือนทารกเห็นขนม หรือเห็นอุปสรรคต่างๆ แล้วมี ความรู้สึกเหมือนทารกเห็น
ไอศครีม เห็นแล้วก็อยากจะกิน อยากจะลิ้มลอง อยากจะพิสูจน์ วิริยะเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้ว จะท าให้มี
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ความขยันหมั่นเพียรและความพากเพียรบากบั่นในการท างานนั้นๆ ไม่ยอมแพ้ต่อความเกียจคร้าน 
ความขี้เกียจ ความเฉื่อยชา ซึมเซา ไม่ข้ีเกียจแข็งใจสู้ ต้องท าไปไม่ยอมแพ้ นี่คือ วิริยะ มีความส าคัญต่อ
การท างานทางใจ คือ จะให้ส าเร็จได้ต้องมีวิริยะความพากเพียร นั่งนึกอย่างเดียวไม่ส าเร็จ ต้องลงมือ
ท าถึงจะส าเร็จ ด้านจิตตะความเข้าใจงานหมายถึง มีใจจดจ่อ ไม่วอกแวก เรียกว่าตั้งใจท า คนที่ขาดจิต
ตะ เปรียบเหมือนน้ าประปาที่ ไหลๆ หยุดๆ รองน้ าตั้งนานกว่าจะเต็ม แต่ความคิดของคนที่มีจิตตะ 
ความคิดของเขาจะไหล เห็นโล่งโปร่งเปรียบเหมือนน้ าก็ไหลรื่นพักเดียวเต็มโอ่งไม่มีขาดไม่มีหยุดเต็มก าลัง
เต็มแรง ใช้เวลาเท่ากันแต่ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกัน ด้านวิมังสา ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่ง
นั้นๆ หมายความว่า ใช้ปัญญาสอดส่อง เทียบเคียงเปรียบเทียบ ทั้งเหตุทั้งผลในความการงานต่างๆ ที่ตน
กระท าแล้ว คือ ย้อนกลับไปดูว่าตนได้ท าเหตุปลูก ฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ตั้งจิตตะในการนั้นๆ ไว้มากน้อยเท่าไร
แล้วได้ผลเท่าไร หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และ ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท า
นั้น มีการวิเคราะห์ วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น ก็จะได้งานที่มีคุณภาพที่สุด 
 

6. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด

ชลบุรี" ท าให้ผู้วิจัยค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงใน
แผนภาพ 
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การวางแผน 
-ได้ถึงพร้อมด้วยความมั่น 
เพื่อสั่งให้บุคคลากรเข้า
วิเคราะห์ประ ชุมอบรม 
สัมมนาศึกษาดูงาน 
-ได้ถึงพร้อมด้วยการรักษา 
สภาพ แวดล้อมที่เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
-ได้มีการวิเคราะห ์เพือ่ตัด 
สินใจเลอืกวิถ ีหรอืวธิกีารที่
ดีที่สุด  
-ได้มีเทคนิคการดแูลรักษาที่
ถูกวธิีท าให้บุคลากรสนใจงาน 
-ได้มีความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมเลื่อนต าแหน่ง
บุคคลากรให้เหมาะสม
กับวิทยฐานะของ
บุคคลากร 
 
 
 

การจัดองค์กร 
-ได้ถึงพร้อมด้วยการก าหนด
ทิศทางการจัดองค์กร การ การ
ดูแลรักษาศาสนสมบัติ 
-ได้ถึงพร้อมด้วยการรักษาติด 
ตามการใช้จ่าย งบประมาณ
ด้านการดูแล รักษาศาสน
สมบัติ 
- ได้เข้า ใจงานหรือผิด
ชอบ  
-ได้มี ทีมงานที่ มี ความ
ช านาญในการดูแลรักษา 
-ได้มีการควบคุมดูแลให้
รัดคุม 

การจัดคนเข้าท างาน 
-ได้ฝึกอบรมบุคคลากร ให้รู้กฎ 
ระเบียบการท างานเพื่อสังคม
สงฆ์ 
-ได้ก าหนดบุคลากรเพื่อการ
ดูแลรักษาคาสบสมบัติให้
ชัดเจน 
-ได้จัดคนที่เหมาะสม เพื่อ
วางแผนหาทุนทรัพย์ เพื่อ
ส ารองในการด าเนินการ
ก่อสร้างวัด 
-ได้จัดฝึกอบรม สัมมนาเชิง
วิชาการ เพื่อสร้างทีมงานให้
เกิดความสัมพันธ์ต่อการ 
ปฏิบัติงาน 
-ได้การสนับสนุนทุนทรัพย์
และพัฒนาบุ คลากรให้
ปฏิบัติ งานตามสติปัญญา
ความรู้  
 
 
 

การสั่งการ 
- ไดก้ าหนดบุคลากรเพื่อ
การดู แลรั กษาคาสบ
สมบัติให้ชัดเจน 
-ไดรู้้จักการรักษา ความ
เข้าใจสภาพการดูแล
รักษาคาสนสมบัติ 
-ได้ปฏิบัตินโยบายตาม
กรอบการดูแลรักษาศา
สนสมบัติ 
-ได้มี ศิลปะการสร้าง 
ความเข้าใจ การจูงใจ
และก ากับดูแลบุคคล
ให้มีทีมงาน 
-ได้มีรายรับแน่นอน มี
เงิน ทุนส ารองล่วงหน้า 

การควบคุม 
- ได้ ถึ งพร้ อมในการ
ควบคุมดู แลงานตาม
ก าหนดการ 
-ได้คบคนดีเป็นมิตร มี
ปรึกษาหารือการควบคุม
โครงสร้างภายในองค์การ 
-ไดเ้ข้าใจการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 
-ได้มีการน าเทคโนโลยี
การสื่อสารทุกชนิดมาใช้
ในการเผยแพร่ ใ ห้
ประชาชนได้ รั บรู้ ถึ ง
ความส าคัญของศาสน
สมบัติ 
-ได้ มี กลยุ ทธ์ ในการ
ควบคุมบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้า ที่ 

ฉันทะ 
- การจะท างานให้ส าเร็จได้นั้น เรา
ต้องวางเป้าหมายไว้  
-เต็มอกเต็มใจด้วย ความสุขใจ 
เต็มใจท า 

วิริยะ 
- ต้องลงมือท าจะส าเร็จ 
-การงานทุกอย่างจะส าเร็จได้ต้อง
อาศัยความขยันหมั่นเพียร 

จิตตะ 
- -การท างานโดยไม่วอกแวกออกไป
นอกลู่นอกทาง 
-การท างานแบบมีการติดตาม
ตรวจสอบเอาใจใส่ 

วิมังสา 
- ท างานด้วยปัญญา ดว้ยสมองคิด 
-มีการบริหารจัดการปรับปรุงงาน
อย่างมีหลักการและวิชาการ 

การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรี 
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7. อภิปรายผล 
 1) อภิปรายผลสภาพทั่วไปในการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุร ี
 การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีตามหลักอิทธิบาท 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดอยู่ในระดับเห็นด้วยมากดังต่อไปนี้ 

 1) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรี ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่า พระสังฆาธิการในเขตจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านฉันทะ : ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากทุกข้อซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมัณฑริกา วิฑูรชาติ (2551). ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1-2 ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วงขั้นที่ 1-2 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 การพัฒนา
หลัก คือ 1. การพัฒนาการพัฒนาภาวะผู้น า ซึ่งมีการพัฒนารอง 16 การพัฒนา 2. การพัฒนาการ
พัฒนาครู ซึ่งมีการพัฒนารอง 7 การพัฒนา 3. การพัฒนาการพัฒนาวิชาการ ซึ่งมีการพัฒนารอง 52 
การพัฒนา 4. การพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งมีการพัฒนารอง 13 การพัฒนา 5. 
การพัฒนาการพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งมีการพัฒนารอง 8 การพัฒนา 
ผลการประเมินการทดลองใช้การพัฒนาในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชน พบว่า การพัฒนา ทั้ง 5 การพัฒนาที่พัฒนาขึ้น มี
ความเหมาะสมทุกการพัฒนาอยู่ในระดับมากทั้ง 4 มาตรฐาน คือ ด้าน อรรถประโยชน์ ด้านความ
เป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง 2) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน จังหวัดชลบุรี ด้านวิริยะ : ความขยันหมั่นเพียรอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุจิตฺตานันท์ (พระมหาจ านงค์ ทินโพธิ์วงศ์ 
(หิตจิตฺโต) (2555) ได้วิจัยเรื่อง “หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของเจ้าอาวาสมาใช้ในการบริหารงาน” 
ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาใช้ในการบริหารงาน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านเมตตา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืน
ได้รับสุข) รองลงมาด้านมุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี) และต ่าสุดด้านกรุณา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้น
ทุกข์) ความคิดเห็นของข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่มากที่สุด ด้านเมตตา (ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข) 3) 
ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
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ด้านจิตตะ : ความเข้าใจงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าพระ
สังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีด้านจิตตะ : 
ความเข้าใจงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูใบฎีกาอภิชาต  
ธมฺมสุทฺโธ (2553) ได้วิจัยเรื่อง“ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัย
พบว่า เจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี มีประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศา
สนสมบัติของวัด อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและเอาใจใส่ของเจ้าอาวาสในการบ ารุงรักษา
วัด ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือตกแต่งต่อเติม วิหารโบสถ์ อาคารสถานที่ หรือการวางแบบ
แปลนและแผนผังภายในวัดเพ่ือปรับทัศนียภาพภายในวัดให้สวยงาม และพัฒนาไปได้ด้วยดี ซึ่งการที่วัดมี
สถานที่ ที่พร้อมจะสามารถรองรับการจัดการงานอ่ืนภายในวัดได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 
เป็นต้น รวมตลอดไปถึงการจัดการด้าน รายรับและรายจ่ายภายในวัด และการเป็นตัวแทนของวัดในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การรับทรัพย์สิน การอรรถคดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่เจ้าอาวาสที่จะต้องดูแลรักษาและปฏิบัติ
เพ่ือให้งานด้านการบ ารุ งรักษาวั ด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดด าเนินการไปได้ด้วยดี 
4) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
ในจังหวัดชลบุรี ด้านวิมังสา : ไตร่ตรองหาเหตุผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสบพันธ์ ชิตานนท์ (2551) ได้วิจัย เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้ตรวจสอบ
อาคาร” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร 2) สร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจสอบเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร และ 3) ประเมิน
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 
ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าการประเมินผล โครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร 
พบว่า ความต้องการจ าเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร หน่วยการอบรม หน่วยการเรียน เนื้อหาวิชา
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบการอบรม และวิธีวัดและประเมินผล มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากและมีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ 
 2) อภิปรายผลกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
 พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี 
ตามหลักการจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่าพระสังฆาธิการ มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรีอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ดังต่อไปนี้ 

 1) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดชลบุรี ด้านการวางแผน โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าพระ 
สังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิวัติ 
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จันทราช ได้วิจัยเรื่อง“คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารจัดการวัดในเขต
กรุงเทพมหานคร” วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อสภาพการ
บริหารจัดการวัดในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเจ้าอาวาสหรือเลขาเจ้าอาวาส และเพ่ือเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดีที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ พระภิกษุที่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสหรือเลขาเจ้าอาวาส จ านวน 204 รูป ในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอย ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ0.05 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัย 
พบว่า สถานภาพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสมากกว่ารองเจ้าอาวาส ซึ่งส่วน
ใหญ่อายุ 59 ปีขึ้นไป และมีอายุพรรษา 34 พรรษาขึ้นไป ด้านวุฒิการศึกษา คือ นักธรรมชั้นเอก และวุฒิ
การศึกษาทางโลก คือ ปริญญาตรี คุณสมบัติของพระนักบริหารที่ดี โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สภาพการ
บริหารงานการจัดการวัดของคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการวิเคราะห์นโยบาย ด้านการจัดการ
การเงินและการคลัง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการสารสนเทศ ด้านการสัมพันธ์กับ 
องค์กรอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (2554)  2) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการจัดองค์กร โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศา
สนสมบัติของวัดด้านการสร้างทิศทางขององค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของประมูล สารพันธ์ (2553) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์”
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 26 รูป/คน (100%) เห็นว่า คณะสงฆ์ควรพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายการศึกษาที่ให้สิทธิ
สถาบันพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาได้ รูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีที่
เหมาะสมในระดับมาก ซึ่งควรจะน ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ได้แก่รูปแบบที่เปิดโอกาสให้
พระภิกษุสามเณรได้เรียนวิชา นักธรรม-บาลี และวิชาสามัญควบคู่กันไปตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ
ปริญญาเอก วิชาสามัญที่พระภิกษุสามเณรควรจะได้ศึกษาในหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลี ได้แก่วิชา ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามล าดับ 3) ความคิดเห็นของพระ
สังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการจัดคนเข้าท างาน 
โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดด้านการก าหนดการพัฒนาอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร ตันติยมาศ (2550) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารเครือข่ายโรงเรียน
แบบมีส่วนร่วม”ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ เรียงตามล าดับน ้าหนักขององค์ประกอบจากมากไปหาน้อย 
คือ 1) กิจกรรมที่ท าร่วมกัน 2) การใช้เทคโนโลยี 3) ทักษะด้านภาวะผู้น า 4) ผู้น าเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วน
ร่วม 5) การติดต่อสื่อสาร 6) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 7) องค์การ(เครือข่ายโรงเรียน) แบบมีส่วนร่วม 8) 
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บรรยากาศการมีส่วนร่วม 2. ระดับของประสิทธิผลการบริหารเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ใน
ระดับมาก 3. รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 8 องค์ประกอบ ซึ่งมีความ 
เหมาะสมถูกต้องเป็นไปได้ และสามารถน าไปไช้ประโยชน์ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย  

 4) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรีด้านการสั่งการ โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเมื่อพิจารณารายละเอียด 
พบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการใช้การพัฒนาในองค์การ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระเมธีธรรมาลังการและคณะ (2549) ได้วิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ใน
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแพร่เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ทั้งสิ้น 248 คน คิดเป็นร้อยละ 80.52 เป็นเพศชายจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 43.55 เป็นเพศหญิง
จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 56.45 มีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.61 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 229 คนคิดเป็นร้อยละ 92.34 วุฒิการศึกษาปริญญาโทจ านวน 14 
คนคิดเป็นร้อยละ 5.65 และวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ0.40มีประสบการณ์
การท างานกว่า 10 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 และประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อย ละ 93.95 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 132 คนคิดเป็นร้อยละ53.23 
และโรงเรียนประถมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษาจ านวน 116 คนคิดเป็นร้อยละ 46.77 2.ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่เขต 1 ใน 4 ด้าน คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรม
พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่เขต 1 จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   5) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการควบคุม โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการศาสนสมนัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านการควบคุมการพัฒนาอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขอ พระมหามณเฑียร วรธมฺโม (2553) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาท
ของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดพังงา”ผลการวิจัย พบว่า บทบาทการ
ปฏิบัติงานในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพังงา ด้านการสาธารณูปการโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีการก่อสร้างอาคารและเสนาสนะโดยยึดแบบอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นและความเป็นไทยและมีการจัดหาทุนในการบ ารุงวัดและซ่อมแซมอาคาร 
รวมทั้งเครื่องสาธารณูปโภคต่างๆ 
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3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาบริหาร 
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสั งฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท 4 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุป
ได้ว่า พระสังฆาธิการที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมจิต ขอนวงค์ และคณะ (2453) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.3 จ.แพร่” ผลการวิจัยพบว่า 1. 
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดแพร่ พบว่า ครูน ากิจกรรมการเรียนการสอน
ไปใช้ด้านเน้ือหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวิธีการสอน ด้านสื่อการสอน ด้าน
ประสิทธิภาพการสอน อยู่ในระดับปานกลาง 2. ประเมินประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาจังหวัดแพร่ 
พบว่าประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน สื่อ
การสอน และประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 3. เปรียบเทียบตัวแปรและประสิทธิภาพ
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดแพร่ ระหว่างกลุ่มตัวแปรโดยรวม พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ เขต
พ้ืนที่การศึกษา ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา คณะที่จบการศึกษา เคยผ่านการอบรม และลักษณะ
ของโรงเรียนต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนเพศนักเรียนไม่
แตกต่างกันในการประเมิน ประสิทธิภาพการสอนของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

พระสังฆาธิการที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของดนุพล สุนทรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
ศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน โรงเรียนวชิรานุกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2440 
จ านวน 12 ห้องเรียน สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน และ
เป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน ทดสอบนักเรียนด้วยแบบประเมินผลการใช้หลักสูตร
เสริมที่ประเมินเจตคติ และพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างก่อน และหลังการ
ทดลองทั้งสองกลุ่ม แล้ววิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้สถิติการหาค่าสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการศึกษา พบว่า 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลัง
การทดลอง มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติการมีคุณธรรมหลักการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่ม 
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ทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความมีวินัยและความประหยัด กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความขยันหมั่นเพียร มี
เจตคติต่อการมีคุณธรรมไม่แตกต่างกัน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานการจัดการและการขยายผลการวิจัยสู่การบริหาร
การ ปฏิบัติหรือการจัดการเชิงวิชาการ ดังนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1) ปรับปรุงองค์กรการจัดประโยชน์ให้เป็นองค์กรอิสระ
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดประโยชน์หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ 2) 
ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ให้เอ้ือต่อการจัดประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันไม่ยืดเยื้อ แต่
ยืดหยุ่นทันต่อเหตุการณ์ และควรเพ่ิมมาตรการทางกฎหมาย และลงโทษอย่างจริงจังต่อผู้เช่าที่ผิด
กฎระเบียบสัญญาเช่าต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เช่า  3) เพ่ิมอัตราก าลัง
บุคลากร เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและจัด ฝึกอบรมและสัมมนาเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดประโยชน์ รวมถึงผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
กฎ ระเบียบ และทัศนคติที่ดีต่อการจัดประโยชน์สร้างจิตส านึกแก่ราชการ เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ ถือเป็น
หน้าที่ส าคัญที่จะสร้างความมั่นคงแก่สถาบันพระพุทธศาสนา 4) ส่วนกลางควรมอบอ านาจหน้าที่บาง
ประการให้ส่วนภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นเพ่ือเอ้ือต่อการจัดประโยชน์ได้ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
5) ตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเฉพาะกิจ พิจารณาแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และทัน
เหตุการณ์ โดยเฉพาะเร่งรัดหนี้ค้างช าระและอ่ืน ๆ รวมทั้งตรวจสอบการรังวัดและปักหลักเขตแสดงแผนผัง
การเช่าให้ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการท าสัญญาเช่าอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 1) น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเทคนิคใหม่มาใช้ในงานจัด
ประโยชน์ เพ่ือสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วและตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูล วางระบบจัดเก็บข้อมูล มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย ที่สามารถเรียก
ตรวจสอบ เพ่ือวางแผนพัฒนาติดตามเร่งรัดค่าเช่าตลอดจน สัญญาต่าง ๆ ว่าสิ้นสุดสัญญาเวลาใด 
ให้ได้ทันเหตุการณ ์2) จัดให้มีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์การจัดประโยชน์ ความพึงพอใจของผู้เช่าหรือ
อ่ืน ๆเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และควรเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจัดประโยชน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ ให้โบบัส ค่าตอบแทนร้อยละ จาก
รายได้หรือสวัสดิการอ่ืน ๆ เช่น ที่พักเจ้าหน้าที่ 3) ควรจัดกิจกรรม/โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เช่าในเรื่องกฎระเบียบการ เช่าที่ดิน การปฏิบัติตน เช่น ท าเอกสารแจก หรือจัดโครงการเก็บค่า
เช่าแบบสัญจร 4) ติดตามเร่งรัดสัญญาเช่าต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น การให้เช่าช่วง การต่อเติมอาคาร 
สถานที่ผู้เช่าไม่ท าตามระเบียบการเช่า เป็นต้น 5) บริการช าระค่าเช่าของผู้เช่า ให้สะดวก รวดเร็วและเป็น
ธรรมในหลายช่องทาง เช่น ผ่านธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ หรือบริการนอกสถานที่ 
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การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน 
ในจังหวัดระยอง 

DEVELOPMENT ADMINISTRATION THE TEMPLE FOR THE CENTER OF 
LEARNING ABOUT THE HEALTH OF THE PEOPLE IN RAYONG PROVINCE 

 
พระครูวิธานสุพัฒนกิจ (นนฺทิโย/อินทร์อยู่)๑* พระปลัดระพินพุทฺธิสาโร๒** บุษกร วัฒนบุตร๓*** 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ใน
จังหวัดระยอง”โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ คือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารการพัฒนาวัด 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                              

ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประชากร ที่เป็นประชาชนในเขตปกครองจังหวัดระยองจ านวน 
33,273 คน เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 356 คน จากการหาด้วยสูตรวิธีของ ทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากประชากรจ านวน 356 คน ใช้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้
สถิติค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉลี่ย (Mean : x̄ ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ประชาชน ผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของ

ประชาชน ในจังหวัดระยอง ผู้ให้ข้อมูลโดยปัจจัยพื้นฐานการบริหารด้วย  M’s 4 โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ( x̄ = 3.88) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D. = 0.195) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้วย M’s 4 
ได้แก่ คน (Man) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 3.97 S.D. = 0.416 เงิน (Money) อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 4.07, S.D. = 0.443 วัสดุสิ่งของ (Materials) อยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเท่ากับ x̄ = 4.03, S.D. = 0.427 การจัดการ (Management) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ 
x̄ = 3.89, S.D. =0.454  และด้านสุขภาวะของประชาชน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄  = 3.81, S.D. = 0.520 สุขภาวะทางจิต อยู่ในระดับมาก โดยมีค่า

                                                           
๑*หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒**ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓***ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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เท่ากับ x̄ = 3.78, S.D. = 0.549 สุขภาวะทางสังคม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 3.78, 
S.D. = 0.494 สุขภาวะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเท่ากับ x̄ = 3.78, S.D. = 0.504 
ตามล าดับปัจจัย 

2.ปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
ปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้วย M’s4 การบริหารการพัฒนาวัด 
ด้วยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วยM’s4โดยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้าน) โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (x̄=3.97) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( S.D.= 0.417) ด้านเงิน (Money) 
โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = 4.07) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. 
=0.878)ด้านวัสดุสิ่งของ (Materials) โดยภาพรวม อยู่ระดับปานกลางโดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ =4.03 ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.427) ด้านการจัดการ (Management)โดยภาพรวม อยู่
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ =3.89) และส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐานเท่ากับ (S.D. = 0.454) ด้าน
สุขภาวะของประชาชน โดยการบริหารการพัฒนาวัดด้านสุขภาวะทางกาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ 
=3.81) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.520) ด้านสุขภาวะทางจิต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
(x̄=3.78) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.=0.549) ด้านสุขภาวะทางสังคม โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (x̄=3.78) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.=0.494) ด้านสุขภาวะทางปัญญา โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=3.79) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.=0.944) 

3. แนวทางการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 
ดังนี้ ควรเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ และประชาชน ที่มีความรู้ความสามารถได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
การพัฒนาวัดเพ่ือการด าเนินงานต่างๆ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ผู้บริหารวัดควรมีการ
ก าหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถน านโยบายไปปฏิบัติ
เป็นรูปธรรมเห็นได้อย่างชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับวัด การบริหารการพัฒนาวัด ควร
ส่งเสริมทรัพยากรบุคลากรภายในและภายนอกบริเวณวัด ควรจะมีระบบแบบแผน ทั้งทางด้าน
ทรัพยากรบุคคล และการเงินให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน เพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และมีการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน อันเป็นการส่งเสริม และการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ด้านกาย จิตใจและปัญญา 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ส่งเสริม, สุขภาวะ 
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ABSTRACT 
 The research entitled  “Temple Development Management for the 
learning center of public health of people in Rayong Province”. The objectives of 
this research were : (1) to study the Temple Development Management for the 
learning center of public health of people in Rayong Province, (2) to study the 
factors to   Temple Development Management for the learning center of public 
health of people in Rayong Province,   (3) to study the guideline for Management 
towards Buddhism Propagation of the Meditation Practice Center in Rayong 
Province.  
 The researcher chose the population of  in Rayong for 33273. The 
sampling group are 356 samples by the Taro Yamane  formation. The researcher 
collected the data through 356 populations by questioner and used the ready 
programme for social sciences through frequency , percentage, mean social 
development 
The findings of this research as follows : 

1. The people as key informants to  Temple Development 
Managementfor  

the learning center of public health of people in Rayong Province,Classified by sex, 
found that the people in Rayong  as the male for 172 persond or 48.31 percent and 
female  for 184 or 51.67 percent  and the people who had Age above 50 years for 
117 persons or 32.87 percent, the people in Rayong who finish from secondary 
school for 137 persons or 38.48, found no disearse for 223 pesons or63.76 percent. 
The data for basic development of  according to four Ms Man for 130 person or 
36.52 percent  , Money for  122 persons or 34.27, management for 119, materisla 
33.43 in overall 4 m  suchas 4 Man Money Material Money, found that the people 
have the happiness for 102 persons or 28.65 at moderate level  
 2) The  factors to   Temple Development Management for the learning 
center of public health of people in Rayong Province, on the base of management  
like M4  in overall , was at high level with an average(X= 3.97) ,( S. D.  0.417) , for 
Money was at high level (X= 4.07), (S. D.  0.878), Materials in overall was at 
moderation (X= 4.03) ,( S. D.  0.427), the Management in overall, was at high 
level(X= 3.87) ,( S. D.  0.454). For the health management had an average of 
happiness (X= 3.81) ,( S. D.  0.520), the mental problem had an average (X= 3.97) ,( 
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S. D.  0.449), the Social health had an average (X= 3.77) ,( S. D.  0.494), the wisdom 
health had an average (X= 3.79) ,( S. D.  0.9447). 
          (3) The guideline for Management towards Buddhism Propagation of the 
Meditation Practice Center in Rayong Province, should give  the monks and people 
to have knowledge, the participate the development of temple in many places to 
have transparency , temple should have the policy and masterplan , to put the 
policy into practical , should promote the personnel to in the temple and outside 
should have the policy, accept the change, evaluation for more efficiency, to 
promote the personnel in body, mind and wisdom.  
 
Keywords: development, promote, health  
 
1. บทน า 

ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย พบว่า ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เรียกว่า   
สุวรรณภูมิ เป็นที่ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนาน ค าสอนของพระพุทธศาสนาได้เผย
แผ่ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนชาวไทย จนก่อให้เกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และแพทย์ศาสตร์ อันเนื่องด้วย
พระพุทธศาสนา กลายมาเป็นสมบัติของชนชาติไทย ให้ประชาชนชาวไทยได้เกิดความภาคภูมิใจ   
(นนท์ ธรรมสถิตย์ และช านะ พาซ่ือ,2542) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก เพราะทุกชีวิตล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ รวมถึงการ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละสังคม  อนุวัต กระสังข์,2558) ยิ่ง
สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยนั้นก าลังอยู่ในขั้นวิกฤต ทั้งนี้มี
สาเหตุมาจากความไม่รู้และความอยากหรือตัณหาของมนุษย์ด้วยการน าเอาต้นไม้มาท าระโยชน์เพ่ือ
สนองความต้องการ (ตัณหา) ของตนในรูปแบบต่างๆท าให้พ้ืนที่หรือจ านวนของป่าไม้ลดลงเป็นอย่าง
มากซึ่งผลจากการที่ป่าไม้ถูกท าลายนั้นก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกและธรรมชาติมากมาย ท าให้
มนุษย์ได้รับความเดือดร้อนและในประเทศไทยสถานการณ์ของพ้ืนที่ป่าไม้ก็ถูกท าลาย ไม่แตกต่างไป
จากพ้ืนที่อ่ืนๆของโลกมากนัก ซึ่งผลจากการท าลายป่า ก็ท าให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากมาย 
เช่น เกิดภาวะฝนแล้ง ดินเค็มเสีย เกิดน้ าท่วมอย่างรุนแรง เกิดปรากฏการณ์ดินถล่ม เป็นต้น  
(กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล,2558) ดังได้กล่าวมาพระพุทธศาสนา จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตประจ าวันของคนไทยอย่างใกล้ชิด และแยกกันไม่ออกแม้แต่มารยาทต่างๆ ที่คนไทยยั งถูก
ฝึกสอนให้เคารพผู้ใหญ่ และยึดมั่นค าว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว เป็นผลตอบแทน และปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ก็ล้วนมาจากหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนา
ทั้งสิ้น (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2536) วัดและพระสงฆ์ มีภาพพจน์เกี่ยวกับบทบาททาง
สังคมไทย วัดและพระสงฆ์ในอดีตจึงน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนักด้วยบทบาทที่กล่าวมา  (พุทธทาสภิกฺขุ
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,2549)  ประเทศไทยจึงมีพระสงฆ์ท่ีเป็นปราชญ์ทางวรรณกรรม ดังนั้น พระสงฆ์จึงกลายเป็นที่พ่ึง
ของชนชาวไทย และในสังคมไทยในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าในทางที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรืองานมงคล
และอวมงคล สังคมไทยเคารพและศรัทธาต่อพระสงฆ์มาก  (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 2543) 
เนื่องจากพระสงฆ์เป็นผู้ทรงศีล และเป็นครูอาจารย์ อบรมสั่งสอนบุตร-ธิดาทั้งหลายมาหลายยุค
หลายสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ดังนั้น เมื่อปัจจุบันความส าคัญของวัด ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การบริหารการพัฒนา
วัด มีความส าคัญอย่างยิ่ง คือ วัดและพระสงฆ์ ต้องให้การกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือซึ่งกัน 
และกันจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นมิได้มุ่งเน้นแต่เพียงการแก้ปัญหาสุขภาวะเท่านั้น หากเป็น
การพัฒนาวัดแบบองค์รวมโดยใช้ชาวบ้านเป็นฐานการพัฒนา และประชาชนเองก็เป็นตัวจักรส าคัญ 
ในการร่วมด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ให้บรรลุเป้าหมายทั้งส่วนของวัด โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน า 
การขับเคลื่อน จึงต้องมีแผนโครงการ กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะเมื่อเกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนจนครบวงจรต่อเนื่องไม่รู้จบท าให้เกิดพลังมหาศาล ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิตต่อไป ที่ส าคัญควรมีการพัฒนาแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าบุคคลมีศักยภาพ
ที่พ่ึงพาตนเองได้ เพราะจะเป็นหนทางน าไปสู่การบริหารการพัฒนาวัด ที่ดีมีความสุข และเห็น
คุณค่าของชีวิต ได้แก่ การอยู่ดีมีสุข ถ้าคนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ศีลธรรมที่ดี มนุษย์มีคุณภาพ
ทางสังคม มากยิ่งขึ้นในบริบทแห่งสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบันต่อไป  

ดังนั้น ผู้วิจัยตระหนักในสุขภาพของประชาชน การมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ 
สังคมและปัญญา รวมถึงความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี การบริหารการพัฒนาวัด ก็
เป็นไปด้วยดี ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าการวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริม
สุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง”  

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุข
ภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 2) เพ่ือศึกษา ปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหาร
การพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง  

 

3. ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ใน
จังหวัดระยอง ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัยพ้ืนฐานการ
บริหารการพัฒนาวัด ด้วย M’s4 2) ด้านสุขภาวะของประชาชนประกอบด้วย ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษา และโรคประจ าตัว   
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4. วิธีด าเนินการวิจัย รูปแบบการวิจัย การวิจัยเรื่อง การบริหารการพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ของประชาชน ในจังหวัดระยอง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
ใช้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 356 ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน  รูป 18/คน ด้วยกัน ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แบ่งประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ 1) กลุ่มประชาชน ที่ใช้
ในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
ตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 33,273 คน และได้จ านวนกลุ่มประชากรตัวอย่างจากการค านวนสูตร 
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้จ านวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 356 คน 2) กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้น าฝ่ายปกครอง, นักวิ ชาการ การแพทย์, 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จิตอาสาทางการแพทย์ และปราชญ์ชาวบ้านจ านวน 18 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
356 ชุด ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 18 รูป/คนวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับ
อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึงการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุข
ภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) 
ด้านปัจจัยพื้นฐานการบริหารการพัฒนาวัด ด้วย M’s4 2) ด้านสุขภาวะของประชาชนประกอบด้วย 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษา และโรคประจ าตัว วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ 
และค่าร้อยละ 2) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุข
ภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยองวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ3) 
น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง  
ตารางหรือแผนภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับ
การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ทั้ง 2 ด้าน รวมทั้ง
การลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงาน
วิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบาง
ประการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ
ของประชาชน ในจังหวัดระยอง และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 1) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 2) อ่าน ท าความ
เข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และ
ตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท และ3) สรุป
ผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
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5. ผลการวิจัย  
1.จากการวิจัย พบว่า ประชาชน ผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ผู้ให้ข้อมูลมี ดังนี้ เพศ ข้อมูลของ
ประชาชนในจังหวัดระยอง โดยรวมผลการวิจัยผลวิเคราะห์พบว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูล เพศชาย มี
จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 48.31 และเพศหญิง มีจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 51.69 อายุ 
ข้อมูลของประชาชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม ผลการวิจัย ผลวิเคราะห์พบว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูล
ระดับมากผู้มีอายุระหว่าง 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 32.87 การศึกษา ข้อมูลของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม ผลการวิจัยผลวิเคราะห์พบว่าประชาชนผู้ให้ข้อมูลมีระดับ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-6) ระดับมาก จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 38.48 โรคประจ าตัว
ข้อมูลของประชาชน ในจังหวัดระยอง โดยรวมผลการวิจัย ผลวิเคราะห์พบว่า ประชาชน ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ ที่ไม่มีมีโรคประจ าตัว จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 63.76  ข้อมูลด้านการบริหารการ
พัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้วย M’s4 ผลการวิจัยผลวิเคราะห์พบว่า ประชาชน มี
ปัจจัยพ้ืนฐานการบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหารด้วย M’s4 คือ คน (Man) มี
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 36.52 เงิน (Money) มีจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 34.27 วัสดุ
สิ่งของ (Material) มีจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 35.11 การจัดการ (Management) มีจ านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 33.43 โดยรวมข้อมูลด้านการบริหารการพัฒนาวัดด้วยปัจจัยพ้ืนฐานการ
บริหาร ด้วย M’s4 Man-Money-Material-Management อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ข้อมูล
ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ผลวิจัย ผลวิเคราะห์พบว่าด้านสุขภาวะทางกาย มี
จ านวน 102 คนคิดเป็นร้อยละ 28.65 อยู่ในระดับปานกลาง 

2.ระดับความคิดเห็นปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
สุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ปัจจัยการบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานการ
บริหาร ด้วย M’s4 การบริหารการพัฒนาวัด ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้วยM’s4 โดย
ปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้าน) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=3.97) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( S.D.= 0.417) ด้านเงิน (Money) โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (x̄ = 4.07) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. =0.878) ด้านวัสดุสิ่งของ (Materials) โดย
ภาพรวม อยู่ระดับปานกลางโดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ =4.03) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. 
= 0.427) ด้านการจัดการ (Management) โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ 
=3.89) และส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐานเท่ากับ (S.D. = 0.454) ด้านสุขภาวะของประชาชน โดยการ
บริหารการพัฒนาวัดด้านสุขภาวะทางกาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ =3.81) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.520) ด้านสุขภาวะทางจิต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=3.78) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.=0.549) ด้านสุขภาวะทางสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=3.78) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.=0.494) ด้านสุขภาวะทางปัญญา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄
=3.79) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.=0.944) 
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3.แนวทางการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง ดังนี้ ควรเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ และประชาชน ที่มีความรู้ความสามารถ
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาวัดเพ่ือการด าเนินงานต่างๆ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ผู้บริหารวัดควรมีการก าหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมเห็นได้อย่างชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับวัด การบริหารการ
พัฒนาวัด ควรส่งเสริมทรัพยากรบุคลากรภายในและภายนอกบริเวณวัด ควรจะมีระบบแบบแผน 
ทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคล และการเงินให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และมีการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน อันเป็นการส่ง เสริม และการ
พัฒนาบุคลากรทั้งด้านกาย จิตใจและปัญญา 
6. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ศึกษา “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ประชาชน ในจังหวัดระยอง” วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Reserch) การวิจัง
เชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) ประกอบด้วยจ านวนประชาชน ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี
ทั้งหมด จ านวน 33,273 คน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดเอาประชากร ที่เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 356 
คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ของประชากร ที่ใช้ในการวิจัย และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากฝ่ายปกครองท้องถิ่น นักวิชาการ
การแพทย์ จิตอาสาสมัครสาธารณสุข และปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 18 ท่าน และเทคนิคการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) แล้วน าเสนอเป็นแบบพรรณา ผู้วิจัยได้สงเคราะห์
เป็นองค์ความรู้ที่เป็นรูปแบบการสร้างเสริมการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง ตามแผนภาพที่ 4.5 สรุปองค์ความรู้ในการวิจัย ดังนี้ 

  

การบริหาร 

การพัฒนา
สุขภาวะ 

ปัจจัยภายใน/โยนโิสมนสิการ 

(มีความใส่ใจ / คดิเป็น) 

พิจารณาเป็น / แก้ปัญหาเป็น 

 

ปัจจัยภายนอก/ปรโตโฆสะ 

(กิจกรรม/ สื่อการเรียนรู้) 

ปัญญา 

(ปัญญา) 

จิตใจ 

(สมาธิ) 

พฤติกรรม 
(ศีล) 

ผลของการพัฒนา 

    กาย สมบูรณ์ เป็นปกติ วาจาดี 
ไม่เบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อน
ต่อตน/ผู้อื่น 

    จิตใจ  เครื่ องมือฝึกฝนพัฒนา
ตนเองใช้แก้ปัญหาดี สุขภาวะทางจิต
เป็นสภาวะแห่งอารมณ์ อารมณ์
แจ่มใส มีความสุข มีเมตตา 

    สังคม การชักชวนบุคคลกลุ่ม
บุคคล เข้ากลุ่มจิตอาสา เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมในวัด ให้น่าอยู่ คือ 
สะอาด สงบ และสว่าง 

   ปัญญา การมีความสนใจศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์
รวม และแลกเปลี่ยนความคิดท่ีดี 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

      

เป้าหมาย หลักการ 

บนพื้นฐานการบริหารการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม 

กระบวนการ 
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การบริหาร 

การพัฒนา
สุขภาวะ 

ปัจจัยภายใน/โยนโิสมนสิการ 

(มีความใส่ใจ / คดิเป็น) 

พิจารณาเป็น / แก้ปัญหาเป็น 

 

ปัจจัยภายนอก/ปรโตโฆสะ 

(กิจกรรม/ สื่อการเรียนรู้) 

ปัญญา 

(ปัญญา) 

จิตใจ 

(สมาธิ) 

พฤติกรรม 
(ศีล) 

ผลของการพัฒนา 

    กาย สมบูรณ์ เป็นปกติ วาจาดี 
ไม่เบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อน
ต่อตน/ผู้อื่น 

    จิตใจ  เครื่ องมือฝึกฝนพัฒนา
ตนเองใช้แก้ปัญหาดี สุขภาวะทางจิต
เป็นสภาวะแห่งอารมณ์ อารมณ์
แจ่มใส มีความสุข มีเมตตา 

    สังคม การชักชวนบุคคลกลุ่ม
บุคคล เข้ากลุ่มจิตอาสา เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมในวัด ให้น่าอยู่ คือ 
สะอาด สงบ และสว่าง 

   ปัญญา การมีความสนใจศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์
รวม และแลกเปลี่ยนความคิดท่ีดี 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

      

เป้าหมาย หลักการ 

บนพื้นฐานการบริหารการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม 

กระบวนการ 
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6. สรุปองค์ความรู้ในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัด

ระยอง” ให้ข้อเสนอแนะว่า การศึกษาวิจัย ที่พบนั้นโดยรวมแม้ว่าการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ระเบียบวิจัยด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้อาจก าหนดเป็นนโยบายไป
ปรับใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง การวิเคราะห์ทางเสริม เดียวนี้ทางวัดได้มีการประสานงานกับบริษัท 
ห้างร้าน เอกชนหลายแห่งในเขตต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง ในการจัดกิจกรรมเสริมการรักษ์โลก 
โดยการปลูกป่า ป่าชายเลนทดแทน ท าให้ชุมชนรอบๆวัดมีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น ความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความคิดเห็นว่า น่าให้ทางวัดมี
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสื่อสารซึ่งนับตั้งแต่การสร้าง และการน ามาวิเคราะห์หรือ
ประมวลผล การรับและส่งต่อข้อมูล การจัดเก็บและการน าไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะ 
หมายถึง คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล 
ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ทั้งมีสายและไร้สายในการสื่อสาร เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ใน
การประสานงานกับชาวบ้านและวัดได้รวดเร็วยิ่งขี้น และการดูแลส่งเสริมภาวะสุขภาพของ
ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้ผู้บริหาร (เจ้าอาวาส) เน้นให้ประชาชนรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ เช่น อาหารที่เส้นใยสงเคราะห์ เพราะพระสงฆ์ เป็นผู้ใกล้ชิดกับประชาชน เพราะความศรัทธา 
ในด้านจิตใจ การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ใน
จังหวัดระยอง โดยปัจจัยพ้ืนฐานการบริหารด้วยM’s4  

สรุป ด้านบุคลากร (คน) มีการสรรหา อบรม ถือศีล ร่วมกิจกรรม และน าลูกหลานเข้า
มาศึกษาอบรมศึลธรรม จ านวนมาก ด้านการเงิน มีการจัดระบบบัญชีรายรับ -รายจ่ายประจ า 
ประชาชนบริจาค ในการท านุบ ารุงบูรณปฏิสังขรณ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพุทธาวาส สังฆาวาส
มาก ด้านวัสดุสิ่งของ การจัดหาวัสดุสิ่งของเน้นจากชุมชน ที่มีประสิทธิภาพสูง และต้นทุนต่ า ใช้ใน
งานสาธารณูปการ และใช้วัสดุธรรมชาติจากประชาชนจัดหามาร่วมงานประเพณีวัฒนธรรม (ลอย
กระทง ลงทะเล วัดพลา) จ านวนมาก ด้านการจัดการ วัดพลามีการวางแผนงาน สั่งงาน ประสานงาน 
จัดระบบ และกระจายอ านาจ ทั่วถึงแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทุกหน่วยงาน ผู้บริหาร ติดตามประเมินผล 
เมื่องานแล้วเสร็จ (วัดพลา) แนวคิดทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการด าเนินชีวิตที่มีองค์
รวมของสุขภาวะ การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม เรียกรวมกันว่า ศีล การพัฒนาด้านจิต และสุขภาพให้เป็นจิตใจที่ดี
งาม เข้มแข็ง มีความสุข โดยมีเจตจ านงที่เป็นกุศล และมีสภาพเอ้ือพร้อมต่อการใช้งานทาง
ปัญญา เรียกสั้นๆว่าสมาธิ  การพัฒนาด้านปัญญา  ซึ่งการด าเนินชีวิตเป็นองค์รวมนั้นต้องมี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่อง และแนวคิดหลักไตรสิกขา สามารถน ามาพัฒนา 4 
ด้านคือ ภาวนา 4 การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุสู่การด าเนินชีวิตที่ดีงามได้นั้น หลักไตรสิกขาเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพตนเอง สามารถน าไปพัฒนา 4 ด้าน คือ ภาวนา 4  ประกอบด้วย กายภาวนา คือ การ
ดูแลตนเองด้ายกายภาพ ศีลภาวนาคือ การดูแลตนเองด้านสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน จิตตภาวนาคือ การ
ดูแลสภาวะจิตใจตนเอง และปัญญาภาวนาคือ การคิดพิจารณาทุกสิ่งอย่างรอบคอบ บุคคลที่ปฏิบัติ
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ตามหลักภาวนา 4 ย่อมส่งผลให้มีความสุขดีตามมา เพราะเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่าง
แท้จริง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ กาย (ปฏิสัมพันธ์ พูดถูกต้อง) ไม่เบียดเบียน ก่อความ
เดือดร้อนต่อผู้อ่ืนมาก การภาวนาหรือการพัฒนาร่างกายให้สัมพันธ์กับทางกายภาพนั้นเป็นสิ่งที่
ประชาชนไม่ควรมองข้ามการรู้จักใช้อินทรีย์อย่างมีสติ เลือกที่จะดูเป็น ฟังเป็น กินเป็นด้วยปัญญา 
เสพปัจจัย 4 และส่ิงของเครื่องใช้อย่างฉลาด ไม่มั่วเมาหรือลุ่มหลง จะส่งผลให้ประชาชน มีสุขภาพ
แข็งแรงปัจจัยด้านกายภาวนาจึงเป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่ผู้สูงอายุสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือชีวิตที่ดีงามต่อไป จิตใจ เครื่องมือฝึกฝนพัฒนาตนเองใช้แก้ปัญหาดีมาก สุขภาวะ
ทางจิตเป็นสภาวะแห่งอารมณ์ อารมณ์แจ่มใส มีความสุข มีเมตตา การพัฒนาด้านจิตใจหรือจิตต
ภาวนาเป็นการท าจิตให้เจริญงอกงาม ดีงาม เข้มแข็งมีความสุข เบิกบาน จิตตภาวนา เป็นการท าจิต
ให้เจริญงอกงาม ดีงาม เข้มแข็ง ให้ผู้สูงอายุมีความสุข เบิกบาน การที่จะสุขใจได้ต้องเริ่มที่มีศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาก่อน หลังจากนั้นศรัทธาจะช่วยให้ผู้สูงอายุเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิตามมา ทั้ง
การเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพให้บรรเทาลงด้วย สังคม การชักชวนบุคคลกลุ่มบุคคล เข้ากลุ่มจิตอาสามาก เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมในวัด ให้น่าอยู่ คือ สะอาด สงบและสว่างมาก การพัฒนาด้านสัมพันธภาพทางสังคม
หรือศีลภาวนา เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงออกทาง
ร่างกาย การมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนมนุษย ์โดยมีวินัย สามารถอยู่กับผู้อื่นได้ด้วยดี การปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  ศีลภาวนาส าหรับ
ประชาชน คือ การมีปฏิสัมพันธ์ดีกับบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง เพ่ือน การมีทัศนคติที่ดี
ต่อบุคคลรอบข้าง การมีความสุขต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม เช่น การปรับตัวเพ่ือเตรียมรับสภาพร่างกายที่เริ่มเสื่อมโทรมลง การปรับตัวยอมรับภาวะ
ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น โดยการปรับตัวมี 2 ประเภทกว้างๆ คือ การปรับตัวภายนอก เช่น สุขภาพ
อนามัย และการปรับตัวภายใน เช่น การท าใจยอมรับการพลัดพราก การสูญเสีย ซึ่งการปรับตัว
ภายนอกมักง่ายกว่าการปรับตัวภายใน เป็นความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม มี
พฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน รวมถึงการไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน พร้อมกับมีวินัยในการ
ด ารงชีวิต เช่น การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การนอนพักผ่อน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
สัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ดังนั้นหากปฏิบัติตามศีลภาวนาจะส่งผลให้สุขภาพ
fu เพราะศีลภาวนาเป็นปัจจัยด้านร่างกายที่สามารถพัฒนาด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีได้  เมื่อด้าน
ร่างกายได้รับการพัฒนาแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปคือด้านจิตใจปัญญา การมีความสนใจศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์รวมมาก และแลกเปลี่ยนความคิดที่ดี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
มาก การพัฒนาด้านปัญญา เมื่อจิตได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมส่งให้เอ้ือต่อการพัฒนาปัญญา
ต่อไป การพัฒนาด้านปัญญามีความส าคัญมาก เพราะปัญญาสามารถช่วยให้บุคคลสามารถพิจารณา
ทุกสิ่งตามความเป็นจริง เกิดความเข้าใจ และสามารถส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาที่ดีได้ การพัฒนา
ด้านปัญญาหรือปัญญาภาวนา คือ การฝึกอบรมเจริญปัญญา เพ่ือสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
ให้รู้จักคิดพิจารณา แก้ปัญหา ด้วยปัญญา มีจิตใจเป็นสุขไร้ทุกข์ ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหาที่แท้จริง 
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การจะพัฒนาปัญญาจะต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิ เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญของมรรคในฐานะเป็น
จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม ปัญญาภาวนาหรือการพัฒนาปัญญาส าหรับผู้สูงอายุจะเกิดได้
นั้น ต้องอาศัยปัจจัยสองตัว คือ ปรโตโฆษะ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นปัจจัย
ภายใน ปัจจัยทั้งสองเชื่อมโยงสัมพันธ์ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นปัญญาช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าใจความ
จริง และส่งผลให้อยู่กับความจริงได้อย่างมีความสุขการดูแลตนเองแบบองค์รวม สรุป ด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร ด้วย M’s4 และด้านสุขภาวะของประชาชน ปัจจัยด้านบุคลากร จากการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่า บุคลากรเป็นปัจจัยที่เอ้ือ ต่อการพัฒนาวัด เนื่องจากบุคลากรมีการพัฒนาตน 
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่ และมีขวัญ ก้าลังใจที่ดี แม้ว่า
อัตราก าลังของบุคลากรในบางกลุ่มสาระการสื่อสาร ไม่เพียงพอ ปัจจัยด้านการเงิน จากการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่า เงินเป็นปัจจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา เนื่องจากวัดมีระบบการบริหารงาน
ด้านการเงินอย่างชัดเจน มีการระดมเงินทุน เงินสนับสนุนจาก หน่วยงานต่างๆ และใช้งบประมาณ
ตรงตามวัตถุประสงค์ แม้ว่างบประมาณมีไม่เพียงพอกับความต้องการ และการระดมเงินทุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ยังไม่เพียงพอก็ตาม ปัจจัยด้านวัสดุสิ่งของ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า วัสดุสิ่งของ
เป็นปัจจัยที่เป็นไป เนื่องจากวัดมีปริมาณวัสดุสิ่งของเพียงพอ และทันสมัย มีการจัดระบบที่เอ้ือต่อ
การบริหารการพัฒนาที่ดี และมีการ เสริมสร้างบรรยากาศเข้ากับหลักไตรสิกขา อย่างหลากหลาย 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า การจัดการเป็นปัจจัยที่เป็นไปในการ
พัฒนา เนื่องจากวัดมีระบบการบริหารจัดการเป็นระบบชัดเจน มีการประกันคุณภาพทั้ง  ภายใน
ภายนอก จัดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าหลักธรรม (ไตรสิกขา) มาบูรณาการเข้ากับการบริหาร
การพัฒนาวัด ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล แม้ว่าการ ประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการยังไม่
ทั่วถึง ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
ค่อยๆก็ตามเป็นล าดับ สุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เป็น
การดูแลสุขภาพที่มีการบูรณาการความรู้ดั้งเดิมเข้ากับการบ าบัดเสริม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่
ดี และป้องกันรักษาโรค ในปัจจุบันมีการน าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไปใช้ในการบ าบัดรักษา
คนไข้หรือผู้ที่มีความไม่สบาย ท าให้ เกิดเป็นการแพทย์แบบองค์รวมขึ้น  (Holistic 
Medicine) การแพทย์แบบองค์รวมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศเปรียบเสมือน
ปรัชญาการสร้างสุขภาพ และการรักษาโรค ซึ่งจะพิจารณาองค์ประกอบทุกอย่างของมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็นร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การให้ผู้เข้ารับการบ าบัดเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการบ าบัดรักษาหรือปฏิบัติตนเพ่ือให้หายจากโรคภัยด้วยตนเองจะเห็นได้ว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลง บทบาทพฤติกรรมสุขภาพจาก “เชิงรับ” มาเป็น “เชิงรุก” ในบางครั้งเรียกการแพทย์
แบบองค์รวม ว่าเป็นการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine ) โดยไม่ได้จ ากัดอยู่ที่วิธีใดวิธี
หนึ่ง หากแต่ครอบคลุมถึงการวินิจฉัยโรคการบ าบัดรักษา และการส่งเสริมสุขภาพองค์การอนามัย
โลก (World Health Organization) ได้ให้ค านิยามของสุขภาพ (Health ) หมายถึงความสมบูรณ์
ของร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่วนค านิยามสุขภาวะ  (Well-Being) คือ การที่สุขภาพ
ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณอยู่กันอย่างสมดุล สุขภาวะ ( Well-Being ) คือ



753วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การมีสุขภาพดี มีความรู้สึกเป็นสุข ความสมดุล ความเป็นองค์รวมของ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม 
ปัญญาหรือจิตวิญญาณ ที่บูรณาการอยู่ในการพัฒนามนุษย์และสังคม เพ่ือสร้าง  “ความอยู่เย็นเป็น
สุข” สุขภาวะทางจิตใจ ( Mental Health ) จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่มีความเครียด 
มีสติสัมปชัญญะ และความคิดอ่านตามควรแก่อายุหรือกล่าวได้ว่าจิตใจเป็นตัวเชื่อมระหว่างภายใน
และภายนอกตัวอย่าง เช่น การท าสมาธิ เทคนิคการ Deep Relaxations เพ่ือเป็นการเพ่ิมสมาธิ
และช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้  การท าสมาธิและการใช้น้ ามันสมุนไพร  Mass 
therapy และการกดจุด ซึ่งเป็นการท าให้มีการเคลื่อนไหวของพลังงานภายใน สุขภาวะที่สมบูรณ์
ทางร่างกาย ( Physical Health )  ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีก าลัง ไม่เป็นโรค ไม่
พิการ มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ โดนในการแพทย์แบบองค์รวมจะเน้นไปที่การคลายความตึง
ของกล้ามเนื้อโดยการถ่ายทอดพลังงานผ่านทางการนวด ได้แก่ วารีบ าบัด การพอกหน้าด้วยผักและ
โคลนพอก การบ าบัดโดยการสัมผัส ( Touch Therapy ) สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม ( Social 
Health )  ความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี  สุข
ภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ ( Spiritual Health ) เป็นความสุขที่เกิดจากการเข้าใจธรรมชาติ 
เข้าใจความจริงแห่งชีวิตและสรรพสิ่ง จนเกิดความรอบรู้  สมาคมการแพทย์แบบองค์รวมของ
สหรัฐอเมริกาได้ให้ค าจ ากัดความของสุขภาพแบบองค์รวม 2 แบบ สุขภาพแบบองค์รวม คือทุกส่วน
ของร่างกาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย และจิตใจ หรือร่างกาย จิตใจ และจิต
วิญญาณ หรือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ เมื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการรักษาจะเรียกว่า
การรักษาแบบองค์รวม  ( Holistic Medicine) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 อย่าง คือ สาเหตุของการ
เกิดโรค การเพ่ิมความเกี่ยวข้องของผู้ป่วย และการพิจารณาการรักษาแผนปัจจุบัน ( Allopathic 
) และ การรักษาแบบทางเลือก ( Alternative ) สุขภาพแบบองค์รวม หมายถึงการดูแลสุขภาพแบบ
ทางเลือก เป็นการเปลี่ยนการรักษาจากการแพทย์แผนปัจจุบันและใช้การรักษาแบบทางเลือก ดังนั้น
สุขภาพแบบองค์รวม  (Holistic Health) เป็นปรัชญาของการมีสุขภาวะที่ดี โดยพิจารณาถึงทุกๆ 
องค์ประกอบในร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็น
หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่จะพิจารณาจากปฏิกิริยาความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตใจ 
จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่ใน
ภาวะสมดุลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาวะที่ดีที่สุด  ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยได้เปิด
ให้บริการสุขภาพที่เน้นการให้บริการแบบองค์รวม หรือ ไทยสัปปายะ โดยสัปปายะ เป็นค ามาจาก
ภาษาบาลี แปลว่า สภาพเอ้ือเกื้อหนุน ช่วยให้เป็นอยู่ ท ากิจกรรม หรือด าเนินกิจกรรมได้ผลดี 
ไทยสัปปายะจะเป็นการรวมภูมิความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งองค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพร
ไทย  
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7. อภิปรายผล  
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ

ประชาชนในจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้ก าหนดการศึกษา แบ่งเป็น 4 ส่วน พบว่า ผลการวิจัยที่
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาวิจัย ค่าร้อยละ ของการบริหารการพัฒนา
วัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชนทั่วไป ได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษาและ
โรคประจ าตัว ในข้อมูลส่วนบุคคลผลการศึกษาวิจัย ค่าร้อยละ พบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลทั่วไปปรากฎ
ว่า ประชาชนผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 51.69 เพราะเหตุว่า 
ผู้หญิงสนใจในการบริหารการพัฒนาวัด และเข้าวัด เพ่ือถวายทาน รักษาศีล และท าจิตภาวนา มากกว่า
ผู้ชาย ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้มีไวยะวุตสูง คือมีอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 117 คนคิดเป็นร้อยละ 32.87 
ระดับ การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา (1-6) จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 38.48 และผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ไม่มี
โรคประจ าตัว จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 63.76 แสดงให้เห็นว่า ประชาชนเห็นความส าคัญเกี่ยวกับสุข
ภาวะ (สุขภาพ) ที่เหมาะสม สะดวก สบายและไวทันเหตุการณ์ในสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งตรงกับ
การศึกษาเชิงวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพองค์รวม ที่ปรากฎในพระไตรปิฎก ส่วนที่ 2 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ
ของประชาชน ในจังหวัดระยองสรุปโดยภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา นพข า (2553) 
ศึกษาเรื่อง การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีประสบการณ์การท างาน 1-5ปี และมีต าแหน่งคนงานทั่วไป/
พนักงานจ้างตามภารกิจให้ความส าคัญกับการบริหารงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่สูงสุดคือ การท างบประมาณ รองลงมาคือ การวางแผน การรายงาน การ
ประสานงาน การอ านวยการ การจัดองค์การและด้านการจัดคนเข้าท างานต่ าสุด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า พนักงานองค์การบริหาร ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ส่วนพนักงานที่มีอายุ ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งงาน
แตกต่างกันให้ความส าคัญกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และพนักงานที่มีเพศ
แตกต่างกันให้ความส าคัญกับการบริหารงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ส่วนที่ 3 น าแนวทางการ
บริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ในจังหวัดระยอง การวิจัย
ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) ดังสาระส าคัญ 2 
ด้าน คือ 1) การบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4 และด้านสุขภาวะของ
ประชาชน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4 ได้แก่ ด้านคน
การน าข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร ด้วย M’s4 ด้าน
คน (Man) การสรรหาบุคลากร และการน าลูกหลานเข้าวัด ควรได้รับการศึกษา ฝึกฝน อบรมอย่าง
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สม่ าเสมอ ให้มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและมีศีลธรรมการเข้า
วัดเข้าด้วยจิตบริสุทธิ์ และมีการร่วมกิจกรรมเสมอกัน ทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ เอกชน บุคคลและ
กลุ่มบุคคลผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไวย์เน่ (Wayne) (2552) ศึกษาบทบาทของทุน
มนุษย์แรงจูงใจ และการสนับสนุนจากหัวหน้างานในการท างานถึงความส าเร็จในอาชีพในด้านการขึ้น
เงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และความพึงพอใจในอาชีพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้คือ
หัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวนทั้งสิ้น 245คน ผลการวิจัยพบว่า ทุนมนุษย์ แรงจูงใจ และ
การสนับสนุนจากหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในอาชีพ ดังนี้ ทุนมนุษย์ในด้านการ
ฝึกอบรมนั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในอาชีพด้านความพึงพอใจในอาชีพอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01และแรงจูงใจในด้านความปรารถนาที่จะต้องการเลื่อนขั้นไปสู่ต าแหน่ง
ที่สูงกว่านั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในอาชีพด้านการขึ้นเงินเดือนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05ส่วนการสนับสนุนจากหัวหน้างานในด้านการเป็นผู้น าการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น า
และผู้ตาม (Leader-member Exchange) นั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในอาชีพทั้ง 3
ด้าน (การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และความพึงพอใจในอาชีพ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ด้านเงินการน าแนวทางท่ีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด โดยปัจจัยพื้นฐานการบริหาร 
ด้วย M’s4ด้านเงิน(Money) การท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงิน การใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ มีศีลและ
คุณธรรม เพ่ือให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายในการบริหารการเงิน มีความม่ังคงสูงสุด จะมีการจัดการที่ดีใน
ทุกๆด้าน ด้านการเงิน การผลิต การตลาด การบัญชี บุคลากร และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ควร
ปรับพ้ืนฐานตัวเลขอย่างเป็นรูปธรรมอย่างโปรงใสเพราะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน การรับ
บริจาคควรแจ้งวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 

2) ด้านสุขภาวะของประชาชน คือ ด้านสุขภาวะทางกายการน าข้อเสนอแนะการ
บริหารการพัฒนาวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน ด้านสุขภาวะทาง
กายการมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วยมีปัจจัยส าคัญ คือ อาหาร
และโภชนาการครบ 5 หมู่ ดื่มเครื่องดื่มชูก าลังให้น้อยที่สุด สมรรถนะทางกายสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพต่าง ที่อยู่อาศัยสภาวะทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ และดูแลส่งเสริมภาวะสุขภาพ การออก
ก าลังแต่ละวันให้สม่ าเสมอ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลของ สมบูรณ์ จัยวัฒน์ งานวิจัยการ
วิจัยเรื ่อง “การกินเพื่อสุขภาพด้วยหลัก9ประการ” พบว่า หากคนขาดอาหารจะท าให้ไม่มี
สารอาหารไปสร้าง และหล่อเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโต ไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานร่างกายจะ
อ่อนแออันเป็นบ่อเกิดของโรค การกินที่ดีควรได้ทั้งปริมาณและคุณภาพของประเภทอาหารไม่ควร
กินตามสมัยนิยมหรือตามแฟชั่น กินตามแบบตะวันตกเพื่อความรวดเร็ว สะดวกเช่นประเภทขนม
ปัง สเต็ก ซ่ึงจะขาดอาหารบางหมู่ไป หากรับประทานแบบไทยๆ จะได้อาหารครบหมู่แต่ต้องกินให้
เป็น อาหารที่ครบหมวดหมู่คือ หมวดข้าว แป้ง นม หมวดเนื้อต่างๆ รวมทั้งถั่วเมล็ดแห้ง หมวดผัก 
หมวดผลไม้หมวดไขมัน การกินแต่ละวันไม่ควรมากเกินความต้องการของร่างกายดังนั้น เวลากิน
อาหารควรมีสติไม่ควรตามใจปาก ดังค ากล่าวที่ว่า “ตามใจปากจะยากนาน” หากการกินอาหารไม่
เป็นกินมากเกินความต้องการจะท าให้เกิดโรคอ้วน ควรกินพอดีและหยุดเมื่ออิ่มห้ามกินของจุบจิบ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560756

หากกินมากเกินความต้องการของร่างกายจะน าไปเก็บสะสมเป็นไขมันซึ่งจะแอบแฝงในอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกาย มีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ขาดเลือด กินน้อยเกินไปเป็นโรคขาดสารอาหารภูมิต้านทานลดลง 

  

8. .ข้อเสนอแนะ  
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร 

กรุงเทพมหานคร” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  
 1) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี  
 2) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมในระดับอุดมศึกษาขั้นสูง และ 
 3) ส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในชุมชน  
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ

ประชาชน ในจังหวัดระยอง”ท าให้ได้ข้อเสนอจากผู้ให้ข้อมูลที่มีสาระส าคัญ ในประเด็นหลัก แก่
ผู้วิจัย และหน่วยงานปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านสุขภาวะของประชาชน  
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การจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
MANAGEMENT OF SANGHA ORGANIZATION FOR BUDDHISM 

STABILITY OF THAILAND 
 

บ ารุง  พันธุ์อุบล บุญทัน ดอกไธสง  ธัชชนันท์  อิศรเดช 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน  
2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ 3. เพ่ือเสนอองค์ประกอบการจัดการ
องค์กรสงฆ์ เ พ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วิธีการศึกษาในครั้ งนี้                                         
ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก เอกสาร ต ารา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับหลักของการปฏิบัติ และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ 25 รูป/คน แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้เนื้อหาสอดคล้องตามความ
เป็นจริงที่เกิดจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
14 รูป/คน  
 ผลจากการวิจัยพบว่า    
 1. สภาพการจัดการองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน มีประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษา
วิเคราะห์ 7 ประการด้วยกัน กล่าวคือ (1) ด้านระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการวัด (2) ปัญหา
ด้านผู้น าในการบริหารจัดการวัด (3) ด้านการจัดบุคลากรในการบริหารจัดการวัด (4) ด้าน
งบประมาณในการบริหารจัดการวัด (5) ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการวัด (6) 
ด้านสภาพแวดล้อมโบราณวัตถุ/พุทธศิลป์/อาคารสถานที่/ภูมิทัศน์ธรรมชาติ และ (7) ปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชน แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ทั้ง 7 
ประการนั้น วัดและคณะสงฆ์ต้องให้ความส าคัญและตระหนักว่าวัดเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการคง
อยู่ของพระพุทธศาสนา คณะผู้บริหารวัดและคณะสงฆ์ทุกระดับควรมีความรับผิดชอบต่อวัดและ
พระสงฆ์โดยรวมให้มากข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 2. องค์ประกอบของการปกครองสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์โดย
การยึดหลักธรรมาธิปไตยในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ การเกิดขึ้นและการด ารงอยู่ขององค์กร                             
                                                 

 หลักสตูรพุทธศาสตรม์หาบณัฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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คณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล จึงมีนัยของความสัมพันธ์กับสภาพบริบททางสังคมเป็นอย่างมาก และใน
ความเป็นจริงการเกิดขึ้นและด ารงอยู่ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม ย่อมต้องมีพ้ืนฐานมา
จากสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีองค์กรนั้น ๆ ด ารงอยู่เป็นหลัก การจัดองค์กรคณะสงฆ์จึงเป็นการจัด
สภาพการเพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาและการพัฒนาตนเองของสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ โดย
พุทธวิธีในการจัดองค์กรของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล มี 3 นัย กล่าวคือ (1) การจัดตั้งและการ
จัดองค์กรคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล (2) การแบ่งงานในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล (3) การ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล การจัดองค์กรคณะสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา จึงมีลักษณะที่เป็นการเฉพาะและเหมาะสมกับธรรมชาติทางภูมิศาสตร์และสังคม
อินเดียในสมัยนั้น ดังจะเห็นผลส าเร็จได้จากการที่พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงและแพร่หลายใน
สังคมอินเดียขณะนั้น 
 3. การบริหารจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่ง                 
ประเทศไทยนั้น ควรปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการ แบบ 5M เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 
ผู้บริหารองค์กรวัดของคณะสงฆ์ พึ่งมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานของวัด
และคณะสงฆ์ กล่าวคือ (1) ด้านการปกครอง (2) ด้านการศาสนศึกษา (3) ด้านการเผยแผ่ (4) ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ (5) ด้านการสาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ แบบ 5M 
สรุปได้ดังนี้คือ (1) M ตัวที่ 1 : (man) คือ คน/บุคลากรคณะสงฆ์ (2) M ตัวที่ 2 : (money) คือ 
“เงิน/งบประมาณ” ในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ (3) M ตัวที่ 3 : (Materials) วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ (4) M ตัวที่ 4 : (Management) การบริหารจัดการวัด                                 
(5) M ตัวที่ 5 : (Moral) หลักคุณธรรม จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารจัดการวัดแบบ 
5M เป็นแนวทางไปสู่การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
ประเทศไทยได้เป็นอย่างด ี
 
 

ABSTRACT 
 This Dissertation aimed (1) to study the state of monastic organization 
management in Current, (2) to study the composition of monastic organization 
management, (3) to propose elements of monastic organization management for 
the stability of Buddhism in Thailand. This study was conducted based on the 
Tipitaka, Buddhist holy scripture, other related documents, texts, electronic media, 
and books. Data were taken from in-depth interviews of 25 informants, and then 
content analysis was performed in accordance with the facts derived from the 
interview, observations and the focus group of 14 informants. 
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 1. The research results showed that during the time of Lord Buddha, the 
Sangha was ruled and managed by the Dhamma democratic principles. The 
emergence and existence of the Sangha clearly reflected   its close relationship 
with the social context at that time. In fact, the emergence and existence of any 
organization must be based on the social environment in which that organization is 
existent.  The Sangha organizations should therefore create favorable conditions for 
the education and development of their members of fraternal organizations. The 
Buddhist methods of management during the Buddha's life time were, namely,                      
(1) the establishment and organization of the Sangha or clergy during the Buddha's 
life time, (2) the division of labor during the Buddha's life time, (3) the delegation of 
duty and responsibility during the Buddha's life time. Therefore, the organization of 
Buddhist Sangha at that time was specific and appropriate to the geographic nature 
and Indian society in those days which could be seen from the stability and 
prosperity of Buddhism prevalent in Indian society at that time. 
 2. As for the problems and barriers of Buddhist organization management 
in Thailand, seven important issues had been focused in this research: (1) the 
system and the model of management, (2) the leadership in management, (3) the 
personnel management, (4) budgetary management, (5) technology and tools for 
management, (6) environmental antiques / Buddhist arts / buildings / natural 
landscape, and (7) the community relationship. In any approach to solving these 
seven problems in the management of Buddhist organizations, the Sangha should 
realize that monasteries play the fundamental role in the persistence and 
continuity of Buddhism. The Sangha at all levels should be responsible for the 
overall management of all monasteries and Buddhist organizations more than 
before. 
 3. Strategic corporate management in order to promote the stability of 
Buddhism in Thailand should follow the principles of 5M management model with 
the goal to strive for success. The Sangha executives should therefore develop their 
personnel to enhance the administration of monasteries and Sangha clergy in these 
matters, namely (1) the administration, (2) the religious studies, (3) the propagation, 
(4) the educational support, (5) the public service, and (6) the public support. The 
5M model is summarized as follows: (1) M1: (man) / staff /Sangha, (2) M2: (money) 
money / budget for management of Sangha,(3) M3: (materials) materials, equipment 
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for management of Sangha, (4) M4: (management) management of monasteries and 
Buddhist organization, (5) M5: (moral) moral integrity and applications. Based on the 
analysis of data for the current study, 5M model of management is considered 
effective and appropriate for the management of Buddhist organizations to ensure 
the stability and continuity of Buddhism and the Buddhist organizations in Thailand. 
  
 
 
1. บทน า 
 ในประเทศไทยสถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ส าคัญสถาบันหนึ่งคู่กับ
สถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังค ากล่าวที่ว่า “พระมหากษัตริย์คู่ชาติพุทธศาสน์คู่ไทย” 
จากค ากล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงเคารพและนับถือ
พระพุทธศาสนา ท านุบ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
ทศพิธราชธรรม เป็นยุทธศาสตร์ปกครองประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยสงบสุขและ
พระพุทธศาสนาเกิดความม่ันคง จนกระทั่งสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคการสื่อสารแบบไร้พรมแดน ซึ่งเป็น
สาเหตุท าให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรม วิถีการด าเนินชีวิต ทัศนคติและ
ความเชื่อในพระพุทธศาสนา สังคมท่ีพระพุทธเจ้าทรงจัดตั้งขึ้นเป็นสังคมตัวอย่าง คือ สังคมสงฆ์ โดย
ทรงใช้วิธีการท าให้มีระบบการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนและมีระเบียบแบบแผนในการเป็นอยู่
ตลอดจนการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้มนุษย์เหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการสอนของพระองค์อย่าง
เต็มที ่(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543)  ในระยะแรกท่ีพระองค์ทรงประกาศหลักค าสอนนั้นได้
มีผู้ให้ความสนใจและเข้ามาศึกษาด้วย ซึ่งพระองค์ทรงด าเนินการรับและสั่งสอนเอง พร้อมกันนั้นก็
ส่งไปประกาศศาสนายังชนบทอ่ืนๆ 
 เมื่อกิจการของพระศาสนาเจริญเติบโต มีพระภิกษุจ านวนมากเกินกว่าที่จะทรงดูแลได้
ทั่วถึง จึงทรงมอบอ านาจหน้าที่ให้พระสงฆ์ดูแลปกครองกันเอง โดยให้เคารพนับถือกันตามล าดับ
อาวุโส พระองค์ทรงด ารงต าแหน่งในฐานะธรรมราชา ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก หรืออาจารย์
ปกครองศิษย์ ถือความสุจริตใจเป็นพ้ืนฐานและพระพุทธองค์ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ เป็นแบบ
สามัคคีธรรม ซึ่งเราเรียกว่า “สังฆาธิปไตย” (พระมหาวินัย ปุญฺญญาโณ,2542) ทรงวางระเบียบข้อ
ปฏิบัติร่วมกันที่เรียกว่าพระธรรมวินัย เป็นบรรทัดฐานส าหรับยึดถือร่วมกัน พระวินัยที่พระพุทธองค์
ทรงบัญญัติพระวินัย จึงเป็นการจัดตั้งและการจัดองค์กรคณะสงฆ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติพัฒนาให้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ท่ามกลางการพัฒนาทางการเมืองของฝ่ายอาณาจักรนี้ คณะสงฆ์ก็พยามที่จะปรับตัวอยู่
ตลอดมาแต่ก็ยังท าได้ไม่ดีนัก ส่งผลให้ในปัจจุบันวัดและพระภิกษุสงฆ์ก าลังสูญสิ้นบทบาทฐานะและ
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ความหมายไปจากสังคมมากขึ้นทุกขณะโดยเฉพาะในสังคมเมือง และลักษณะปรากฏการณ์นี้
ก าลังขยายไปสู่สังคมชนบทมากขึ้นทุกที จนอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันวัดและพระภิกษุสงฆ์ไม่
สามารถรักษาบทบาทเดิมของตนเองในสังคมได้แล้ว (พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต,2513) เมื่อไม่
สามารถรักษาบทบาทของตนเองได้ในสังคม  จึงถูกมองจากสังคมว่าเป็นองค์กรที่มีความล้าหลังไม่มี
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ต่าง ๆ ของสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย ซึ่งการที่ไม่
ท าการปรับปรุงหรือท าการเปลี่ยนแปลงตามสังคมนี้ ท าให้องค์กรคณะสงฆ์ถูกสังคมมองว่าเป็น
องค์กรที่มีปัญหาในการบริหารการจัดการมากท่ีสุดในสังคม เพราะเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นในองค์กรคณะ
สงฆ์ก็ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างที่สมควรจะเป็น เช่น การแก้ไขปัญหาในกรณี
ส านักสันติอโศก หรือในการด าเนินการแก้ปัญหากรณี วัดพระธรรมกาย (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต), 2542) เป็นต้น 
 ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ศาสนาในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ทุกครั้งที่มีกระแสความคิดหรือกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่ไหลบ่ามาในสังคม หากเป็นกระแส
ใหญ่ผลที่เกิดขึ้นกับศาสนาดั้งเดิมนั้นมักจะมี 4 แบบ คือ  
  (1) ศาสนานั้นถูกลดบาทบาทลง               
  (2) ศาสนาดั้งเดิมโอนอ่อนผ่อนตามไปตามสถานการณ์ใหม่หรือความคิดใหม่  
   (3) เกิดการปรับตัวภายในศาสนาเพ่ือธ ารงคุณค่าเดิมเอาไว้  
  (4) ศาสนานั้นปิดตัวเองและพยายามกลับไปหา “ความจริงแท้”  
 เมื่อศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พบว่า ในปัจจุบัน
พระพุทธศาสนาได้ประสบปัญหาถึงขั้นวิกฤติหลายด้าน ซึ่งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ตั้งคณะท างานศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาและพบปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังนี้  
  (1) ปัญหาการห่างเหินจากศาสนา  
  (2) ปัญหาคุณภาพของชาวพุทธ  
  (3) ปัญหาทางประพฤติวิปริตผิดพลาดจากพระธรรมวินัย  
  (4) ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย  
  (5) ปัญหาที่เกิดจากนโยบายและการศึกษา  
  (6) ปัญหาที่เกิดจากวิกฤติทางจริยธรรม  
  (7) ปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล 
 ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า แนวโน้มสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา  
ในประเทศไทยนั้นมาจากพุทธศาสนิกชนทั้งเพศบรรพชิตและฆราวาสไม่ประพฤติปฏิบัติ ตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนแต่เพียงในส ามะโนครัวเท่านั้น ไม่ได้เป็น
พุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แล้วจะมีลักษณะคล้าย
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงศาสนาพุทธเป็นศาสนาฮินดูในประเทศอินเดียเมื่อหนึ่งพันปีที่ผ่านมา 
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 เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันรากแก้วของชาติ เป็นศูนย์รวมของ
ศรัทธาประชาชน ท าให้ เกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคง พุทธศาสนิกชนต้องขจัดสิ่ งที่ท าให้
พระพุทธศาสนาเสื่อม ในขณะเดียวกันก็ต้องท านุบ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ด้วยศรัทธา
ตลอดไป เพ่ือเป็นสารประโยชน์แก่พระพุทธศาสนิกชนทุกระดับ ดังพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยพระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ตอนหนึ่งว่า (พระธรรมกิตติวงศ์, 2552) “พระพุทธศาสนาบริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระและเป็น
ประโยชน์ทุกระดับ แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญหาที่ถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์ได้” 
 จากสารัตถะที่กล่าวมา พบว่า ปัจจุบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก าลังเผชิญกับ
วิกฤติการณ์ปัญหาหลายประการ ท าให้ เกิดผลกระทบในเชิงลบ สาเหตุจากการปฏิบัติตน ความคิด 
ความเชื่อที่ผิดของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติผิดพระธรรมวินัยของบรรพชิต 
การประพฤติปฏิบัติเหล่านี้ท าให้พระพุทธศาสนาเกิดความไม่เข้มแข็งและเกิดความเสื่อมใน
ระยะเวลาต่อมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าการจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงขอ ง
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เพ่ือได้หลักกลยุทธ์ซึ่งเป็นยุทธวิธีสมัยใหม่มาใช้ในการส่งเสริม
ความมั่นคงของพุทธศาสนา ซึ่งหลักกลยุทธ์นี้ถือเป็นหลักนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย หน่วยงาน
ทั้งในส่วน  คณะสงฆ์ไทยและองค์การที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา สามารถน าหลักการ
จัดการองค์กรสงฆ์นี้ไปใช้บูรณาการให้เกิดประโยชน์ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้
คงอยู่สืบต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ 
 2.3 เพ่ือน าเสนอการจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่ง                    
ประเทศไทย 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ประกอบด้วย (1) การศึกษาประเด็นที่ว่าด้วยการจัดการองค์กรสงฆ์ของพระพุทธเจ้าใน
ครั้งพุทธกาลที่ปรากฏในพระไตรปิฎก (2) การศึกษาแนวคิดในการจัดการองค์กรสงฆ์สมัยใหม่                                 
จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ก าหนดกรอบการศึกษาและโครงสร้างของ
สถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การจัดการก าหนดกลยุทธ์หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรและการส่งเสริมแนวทางที่น าไปสู่การปฏิบัติ และ (3) การศึกษาเพ่ือการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างในการจัดการองค์กรของพระพุทธศาสนาและ
แนวคิดการจัดการองค์กรสงฆ์สมัยใหม่เพ่ือบูรณาการสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 



765วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

 

 3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 ในการวิจัยครั้งได้ก าหนดประชากรที่ศึกษา จ านวน 25 รูป/คน โดยการใช้วิธีสัมภาษณ์
เชิงลึก  
4. วิธีด าเนินการวิจัย   
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสังเคราะห์การจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โดยใช้วิทยาการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการศึกษาภาคสนาม (Field Study)
 4.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ประชากรที่ใช้วิจัย ได้ ก าหนดขอบเขตด้านประชากรในการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการองค์กรพระพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย                
เป็นแบบเจาะจง  
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการหลักในการท าให้ได้มาซึ่งข้อมูล กระบวนการนี้ได้ท า
ควบคู่ไปในการก าหนดเนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีของการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Source)  
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระบวนการที่ท าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้จกการจัดกลุ่ มข้อมูล                                   
การจ าแนกข้อมูล และการแปลความข้อมูล ท าให้โดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก เพ่ือมุ่ง
ให้ได้หลักการจัดการองค์กรสงฆ์ตามแบบพระพุทธเจ้าที่น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดองค์กรต่าง ๆ 
ตามหลักทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ เพ่ือให้ได้ความเหมือนและความต่างของรูปแบบการบริหารจัด
องค์กรพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลกับรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักทฤษฎีสมัยใหม่ 
โดยการวิเคราะห์  SWOT เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาสรุปเป็นกรอบในการสังเคราะห์
ต่อไป 
 
5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่งประเทศ
ไทย ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 5.1.1 สภาพการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
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 จากการศึกษาการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการศึกษาภาคสนาม (Field 
Study) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
จ านวน 25 รูป/คน จึงได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ 
 (1) โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทย  
 การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ไทยในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ผู้บริหารคณะสงฆ์ย่อม
มีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการบริหาร/การปกครองไปพร้อม
กับความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย 
โดยเฉพาะการบริหาร/การปกครองวัดมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการ
ปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณสงเ คราะห์         
ด้านสาธารณูปการ มีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการ
บริหารจัดการวัด เชื่อว่ามีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ฉะนั้น ผู้ที่จะเป็นผู้น าในการบริหาร/การปกครองวัดและคณะสงฆ์ ในยุคปัจจุบันนี้ต้อง
เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ และยอมรับความความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ตลอดจนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม 
และท่ีส าคัญจะต้องเป็นนักปกครองที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติทั้งปวง ตั้งมั่น
ในหลักพรหมวิหารธรรมเป็นแกนหลักของการบริหาร/การปกครองอยู่เสมอ วัดซึ่งเป็นรากฐานอัน
ส าคัญของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาก็จะเกิดความมั่นคง ย่อมส่งผลให้พระพุทธศาสนามีความ
เจริญมั่นคงไปด้วยเช่นกัน 
 (2) โครงสร้างการบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์  
 การบริหารจัดการกิจการงานคณะสงฆ์ ในปัจจุบันเป็นไปตามพระธรรมวินัยและตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ โดยการบริหารและการปกครองของคณะสงฆ์ เป็นไปในรูปแบบการจัด
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค เป็นไปตามความในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. 2505 ที่ก าหนด ต าแหน่งพระสังฆาธิการ หรือผู้ปกครองคณะสงฆ์ตามล าดับชั้นคือ         
1) เจ้าคณะภาค 2) รองเจ้าคณะภาค 3) เจ้าคณะจังหวัด 4) รองเจ้าคณะจังหวัด 5) เจ้าคณะอ าเภอ 
6) รองเจ้าคณะอ าเภอ 7) เจ้าคณะต าบล และ 8) เจ้าอาวาส 
 (3) ปัญหาในการบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์  
 มีประเด็นส าคัญ 7 ประการ ได้แก่ ด้านระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการวัด 
ปัญหาด้านผู้น าในการบริหารจัดการวัด ด้านการจัดบุคลากรในการบริหารจัดการวัด ด้าน
งบประมาณในการบริหารจัดการวัด ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการวัด ด้าน
สภาพแวดล้อมโบราณวัตถุ/พุทธศิลป์/อาคารสถานที่/ภูมิทัศน์ธรรมชาติ และปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงานของรัฐ อันเป็นปัญหาที่ส าคัญและใหญ่ส าหรับวัดและคณะสงฆ์ 
ต้องตระหนักและรีบเร่งหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสมดีงามต่อไป 
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 5.1.2 องค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ 
 การบริหารจัดตั้งสถาบันสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นความพยายามอย่างหนึ่ง ที่ต้องการ
จะน าเสนอทัศนะในการแก้ไขปัญหาของสังคมในรูปแบบใหม่ เพ่ือให้เป็นสังคมทางเลือกที่มีความ
เสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ ในการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน การเกิดขึ้นและการด ารงอยู่ของ
องค์กรคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล จึงมีนัยของความสัมพันธ์กับสภาพบริบททางสังคมอินเดียในสมัย
พุทธกาลเป็นอย่างมาก และในความเป็นจริงการเกิดขึ้นและด ารงอยู่ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ใดก็ตาม ย่อมต้องมีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่องค์กรนั้น ๆ ด ารงอยู่เป็นหลัก การ
เกิดขึ้นและการด ารงอยู่ขององค์กรคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลก็หนีไม่พ้นจาก
เหตุผลนี้เหมือนกัน เมื่อมีการจัดตั้งคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขึ้น จึงท าให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้ามา
บวชเป็นสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดระบบ วาง
ระเบียบ เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเป็นไปอย่างปกติสุข และสามารถบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย
สูงสุดของพระพุทธศาสนาจึงตามมา อาการที่พระพุทธเจ้าทรงจัดระบบวางระเบียบไว้เป็นแบบแผน
หรือข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันนี้ เรียกว่า การบัญญัติพระธรรมวินัย และการที่พระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติ   พระธรรมวินัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครองและให้การศึกษาแก่สมาชิกในองค์กรคณะ
สงฆ์นี้เอง คือ การจัดองค์กรคณะสงฆ์ 
 การจัดองค์กรคณะสงฆ์ จึงเป็นการจัดสภาพการเพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาและการ
พัฒนาตนเองของสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ โดยพุทธวิธีในการจัดองค์กรคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้า
ในสมัยพุทธกาล มี 3 ประการ คือ 
 1. การจัดตั้งและการจัดองค์กรคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงก าหนด
หลักการและจุดมุ่งหมายไว้เป็นการเฉพาะ สามารถจัดได้ 3 ระดับ คือ ประโยชน์ในระดับปัจเจก
บุคคล ประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์อันสูงสุดที่เรียกว่า พระนิพพาน ประโยชน์ทั้งสามประการนี้ 
ทรงเน้นให้สมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดเพราะเป็นจุดมุ่งหมาย
หลักของพระศาสนา 
 2. การแบ่งงานในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงยึดหลักจุดมุ่งหมาย
ขององค์กรคณะสงฆ์เป็นแนวทาง โดยมีลักษณะของการแบ่งงานเป็น 3 ประเภท คือ ลักษณะงาน
หลักที่มีการปฏิบัติอยู่เป็นประจ า ลักษณะงานที่เป็นแผนก และลักษณะงานที่อาศัยความช านาญ
เฉพาะด้าน การแบ่งงานทั้ง 3 ประเภท เป็นไปตามรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามความจ าเป็นใน
องค์กรคณะสงฆ์ในสมัยนั้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้มีการบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายสูงสุดองพระพุทธศาสนา 
 3. การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล มีลักษณะ
การมอบหมายหน้าที่ใน 2 ลักษณะ คือ การมอบหน้าที่ด้วยการให้ต าแหน่ง และการสร้างพันธะต่อ
หน้าที่ โดยกระบวนการในการแต่งตั้งเป็นการลงมติของหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันด้วยการพิจารณาตาม
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หลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้เป็นหลักการ เพ่ือการมอบหมายหน้าที่และผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งสามารถปฏิบัติงานแทนหมู่คณะได้ ตามก าลังความสามารถและปราศจากอคติ 
 การจัดองค์กรคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา จึงมีลักษณะที่เป็นการเฉพาะและเหมาะสม
กับธรรมชาติทางภูมิศาสตร์และสังคมอินเดียในสมัยนั้น ดังจะเห็นผลส าเร็จได้จากการที่
พระพุทธศาสนาเจริญม่ันคงและแพร่หลายในสังคมอินเดียขณะนั้น เพราะพระพุทธเจ้าทรงจัด
องค์กรคณะสงฆ์ ด้วยการที่ทรงค านึงถึงจุดมุ่งหมายของพระศาสนาเป็นหลัก โดยทรงอาศัยสภาพ
ล้อมของสังคมทั้งภายนอกและภายในสังคมสงฆ์เป็นองค์ประกอบ ในการบริหารและจัดการให้การ
ด าเนินกิจการขององค์กรคณะสงฆ์เป็นไปด้วยดี 
 5.1.3 การจัดการองค์กรสงฆ์เพื่อความม่ันคงของพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
 องค์ประกอบการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย ตามหลักการบริหารจัดการแบบ 5M การบริหารจัดการกิจการงานของวัดของ                        
คณะสงฆ์ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ผู้บริหารวัดของคณะสงฆ์ พ่ึงมีการพัฒนาบุคลากร                        
เพ่ือพัฒนาเพิ่มศักยภาพในงานของวัดและคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือ 
   (1) ด้านการปกครอง  
  (2) ด้านการศาสนศึกษา  
  (3) ด้านการเผยแผ่  
  (4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์                                
  (5) ด้านการสาธารณูปการ และ  
  (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์  
 องค์ประกอบการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย สามารถเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จแบบ 5M สรุปได้
ดังนี้คือ 
 (1) M ตัวท่ี 1 : (man) คือ คน/บุคลากรคณะสงฆ์ 
 ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ ถือว่า “คน/พุทธบริษัท” เป็น
ทรัพยากรที่มีค่ามากท่ีสุดที่จะขับเคลื่อนให้งานของวัดและคณะสงฆ์ ไปสู่ความส าเร็จ ผู้บริหารวัดพ่ึง
มีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในงานของวัดและคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือ                                               
(1) ด้านการปกครอง (2) ด้านการศาสนศึกษา (3) ด้านการเผยแผ่ (4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์                                   
(5) ด้านการสาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ให้แก่คณะกรรมการแต่ละชุดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
สัมมนา การศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ โดยอาศัยหลักการและกระบวนการการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้เป็นปสาทนียชน ตระหนักถึงสมณสัญญาและหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนอยู่เสมอ ซึ่งในกิจการ
งานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน จะต้องเน้นการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ 1. การพัฒนาคน  (หลักบวร =
บ้าน/ชุมชน+วัด+รัฐ อันรวมถึงพุทธบริษัท 4) 2. องค์ความรู้(ธรรมวินัย) และทฤษฎีวิทยาการต่างๆ 
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3. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่มสังฆะ องค์กรทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปสู่การตื่นรู้และเบิกบานในบริหารจัดการในกิจการคณะสงฆ์และสถาบันพระพุทธศาสนา
แบบพุทธะ เพ่ือความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 (2) M ตัวท่ี 2 : (money) คือ “เงิน/งบประมาณ” ในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ 
 การบริหารจัดการวัดเรียกว่า งบประมาณในการบริหารจัดการวัด ในงานของวัดและคณะ
สงฆ์ทั้ ง 6 ด้าน คือ (1 ) ด้านการปกครอง (2 ) ด้านการศาสนศึกษา (3 ) ด้านการเผยแผ่                                                         
(4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (5) ด้านการสาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์                   
อันเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจการงานของวัดที่เกี่ยวข้อง ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งผู้บริหารวัดและ                                 
คณะสงฆ์จะต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก เพราะถือว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งหลักพุทธธรรมที่
เกี่ยวข้องคือ พระพุทธโอวาท 3 เป็นธรรมที่ผู้บริหารจะท าให้ประสบผลส าเร็จได้ดี  
 (3) M ตัวท่ี 3 : (Materials) วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ 
 เป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่วัดและคณะสงฆ์ใช้บริหารจัดการวัดทั้ง 6 ด้าน คือ (1) ด้านการ
ปกครอง (2) ด้านการศาสนศึกษา (3) ด้านการเผยแผ่ (4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (5) ด้านการ
สาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ อย่างประหยัดคุ้มค่า เพราะวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องนั้น ล้วนแต่ใช้งบประมาณในการจัดหามาประกอบ สนับสนุน และหากใช้อย่างไม่รู้คุณค่า
จะท าให้สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณที่ได้จะไม่เหมาะสม สอดคล้อง และการใช้
งบประมาณจะต้องตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต ผู้บริหาร/ผู้ปกครองวัดมีการท างานที่เป็นระบบ 
ทีมงานในแต่ละทีมของวัดได้ลงมือปฏิบัติตามโคตรงการหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้อง
อาศัยหลักการปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
 (4) M ตัวท่ี 4 : (Management) การบริหารจัดการวัด 
 ผู้บริหารจัดการงานคณะสงฆ์และวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์   
ทั้ง 6 ด้าน คือ (1) ด้านการปกครอง (2) ด้านการศาสนศึกษา (3) ด้านการเผยแผ่ (4) ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ (5) ด้านการสาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ผู้บริหารวัดในทุกระดับ 
ย่อมต้องมีวิสัยทัศน์รู้แจ้งเห็นจริง มองงานอย่างเข้าใจ เชี่ยวชาญ สามารถก าหนดขั้นตอน อธิบาย 
ก ากับ ควบคุม ทั้งคนและงานได้อย่างสอดคล้อง และมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 
มีหลักกระบวนการบริหารงานแบบ POSDCORB โดยผู้บริหารวัดต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาหยิบยก
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ บริบท สิ่งแวดล้อม ขององค์กร หน่วยงานที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (5) M ตัวท่ี 5 : (Moral) หลักคุณธรรม 
 การบริหารวัดของคณะสงฆ์ ในงานกิจกรรมทั้ง 6 ด้าน คือ (1) ด้านการปกครอง                                             
(2) ด้านการศาสนศึกษา (3) ด้านการเผยแผ่ (4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (5) ด้านการ
สาธารณูปการ และ (6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ในปัจจุบันนี้ ยังคงใช้หลักการบริหาร/ปกครอง 
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โดยยึดพระธรรมวินัยเป็นแกนหลักถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญ เพราะถ้ามีระบบปกครองดีวัดและ
พระพุทธศาสนาก็มีความเจริญมั่นคง การปกครองหรือการบริหารจัดการวัดที่ดีนั้น จะต้องมีรูปแบบ
และวิธีการจัดการหรือมีแนวคิด ซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่งงาน มอบอ านาจ กระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่าย
บริหารระดับต่าง ๆ รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของตน การปกครองการบริหารจัดการวัด
ของคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ์ คือ ด้านการปกครอง 
การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปตาม
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ มติ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
หรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการหลายประการ
นับว่าเป็นหลักส าคัญที่เจ้าคณะผู้ปกครอง ผู้น า ผู้บริหารวัดจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและน ามาใช้
กับการปกครองบริหารจัดการวัดจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ปกครองคณะสงฆ์ไทยในยุคปัจจุบัน
นี้ได้ดี จะต้องมีสติปัญญาดี จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ จะต้องมีความฉลาดทางศีลธรรม และ
จะต้องมีความปรารถนาที่จะก้าวหน้าไปสู่จุดหมายอย่างอริยสังฆะ  
 

6. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย” มีข้อค้นพบที่ส าคัญ ผู้วิจัยจึงน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ส าหรับหลักการการปกครองของคณะสงฆ์ จากการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและบัญญัติ
หลักธรรมค าสั่งสอนไว้มากมาย ผู้วิจัยกล่าวว่า หลักการด้านการบริหารที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ หลักการ
ต่อไปนี้  
  (1) มีพระธรรมวินัยเป็นใหญ่  
  (2) มกีารกระจายหน้าที่  
  (3) มีความสามัคคี  
  (4) มีความเป็นเอกภาพ และ  
  (5) มีความเสมอภาค  
ซึ่งหลักการที่ผู้วิจัยกล่าวมาในเบื้องต้นนี้มีความสอดคล้องกับดุษฎีนิพนธ์ของ พระครูอุทัยกิจจารักษ์ 
(สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้ศึกษาดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2” โดยพบว่า  
 1. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ.2505  
 2. การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค 2 องค์กรสงฆ์มี
บุคลากรไม่เพียงพอที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง 
 3. รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 
ควร เป็นศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาค และระดับ
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จังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่องค์กรก าหนด
และมอบหมาย (พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ), 2557) 
 ยังมีความสอดคล้องกับดุษฎีนิพนธ์ของ พระมหาธฤติ วิโรจโน  (2557) ซึ่งได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” โดยพบว่า                      
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไปเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ 4 คือ (1) การ
สร้างวิสัยทัศน์ (2) การศึกษา (3) การอบรม และ (4) การดูงาน ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาได้แก่ สิกขา 3 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 ภาวนา 4 อิทธิบาท 4 และสัปปุ
ริสธรรม 7 รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนาที่จะให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ควรมีการบูรณาการการพัฒนาพระสังฆาธิ
การตามแนวทั่วไปและพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มาก
ยิ่งขึ้น ได้แก่  
 (1) ด้านการปกครอง ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป ร่วมกับหลักธรรม
คือ พรหมวิหาร 4 ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมกับการปกครองมากท่ีสุด  
 (2) ด้านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป ร่วมกับ
หลักธรรมคือ สิกขา 3 ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่าง
ประเสริฐ  (3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป ร่วมกับ
หลักธรรมคือ สังคหวัตถุ 4 ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และประสาน             
หมู่ชนไว้ให้สามัคคี เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  
 (4) ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป ร่วมกับหลักธรรมคือ 
ภาวนา 4 ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมส าหรับการพัฒนา ฝึกอบรมมนุษย์ให้มีความสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข  
 (5) ด้านการสาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป ร่วมกับ
หลักธรรมคือ อิทธิบาท 4 ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ  
 (6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป ร่วมกับ
หลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม 7 ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ได้เป็นอย่างดี และด้วย
การประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป และหลักธรรม แต่ละหัวข้อสามารถยังการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ส่วนหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของภิกษุสงฆ์ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม
สงฆ์นั้นมี 3 หมวดด้วยกัน ได้แก่  
  (1) ธรรมเพื่อความดีงามในฐานะเป็นภิกษุ  
  (2) ธรรมเพื่อความดีงามในฐานะเป็นสมาชิกแห่งสงฆ์ และ  
  (3) ธรรมเพื่อความดีงามความส าเร็จในฐานะเป็นผู้สั่งสอนและผู้รับการสั่งสอน 
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 จากรายละเอียดที่กล่าวมานี้มีความสอดคล้องกับดุษฎีนิพนธ์ของ พระครูนิวิฐศีลขันธ์ 
(ณรงค์  ิตวฑฺฒโน) (2557) ซึ่งได้ศึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธ
ธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยพบว่า หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นหลัก
แห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรงให้
หลักอริยสัจ 4 มาเป็นกรอบให้เกิดการแก้ไขเชิงระบบ ขณะที่วิธีการหรือแนวทางนั้นพระพุทธองค์ได้
ทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ 8 มาเป็นเครื่องชี้น าทาง ทั้งนี้มรรคมีองค์ 8 นั้นพระ
พุทธองค์ได้ทรงให้หลักย่อยให้เหลือเพียง 3 ส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนเพ่ือการพัฒนามนุษย์ซึ่งก็คือ 
“หลักไตรสิกขา” ในส่วนของรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) ในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านศีลจะเน้นไปที่การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาใน 4 มิติตามหลัก
ปริสุทธิศีล 4 ส่วนการพัฒนาด้านสมาธิถือเป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิ ประกอบด้วย     (1) 
การพัฒนาคุณภาพจิตใจให้ดีงามให้เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ ประณีต ประเสริฐ (2) การพัฒนาจิตใจให้
เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง แกล้วกล้าสามารถ และ (3) การพัฒนาความสุขภาวะของจิตใจเป็นการ
พัฒนาให้มีสุขภาพจิตที่ดี จิตใจที่มีความร่าเริง สดชื่น ปีติและอ่ิมเอิบใจ ส าหรับการพัฒนาทุนมนุษย์
ในขั้นสูงสุดหรือด้านปัญญา ประกอบด้วย (1) การพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ลึกซึ้งและชัดเจน (2) การพัฒนาเพื่อช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม และ   (3) การพัฒนา
ปัญญาชั้นสูงที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงจนสามารถปรับตัว ปรับใจ ไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้อง และมีชีวิติที่เป็นอยู่หรือด ารงอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง 
 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับดุษฎีนิพนธ์ของ สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์  (2556)  ซึ่งได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” โดยพบว่า สภาพปัญหาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถจ าแนกได้ 4 
กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่  
 (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสภาพที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 (2) นโยบายภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถรักษา
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมได้  
 (3) ประชาชนขาดองค์ความรู้และไม่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง 
 (4) เครือข่ายของสมาคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านไม่สามารถจะ                         
บูรณาการการท างานในเชิงเครือข่ายได้ และการบูรณาการกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
หลักพุทธธรรมกับแนวคิดทฤษฎีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 จากหลักการส าหรับการปกครองของคณะสงฆ์ดังกล่าวมาสามารถสรุปลงได้ในพระธรรม
วินัย เพราะเป็นหัวใจหลักของการปกครองของคณะสงฆ์ ท าให้คณะสงฆ์ด ารงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน 
 กระบวนการบริหารองค์กรในปัจจุบันก็ตาม เจ้าอาวาสวัดทุกรูป ควรมีการบริหาร
กระบวนการแบบธรรมาธิปไตย กล่าวคือ การบริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับฟังข้อคิดเห็นในลักษณะ
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การปรึกษาหารือ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาส
ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน แบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ  
  (1) ปัจจัยหลัก หรือปัจจัยโดยตรง ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษหรือมีคุณ
ลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ้าอาวาส บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า เช่น ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ 
ระยะเวลาในการบวช ระดับการศึกษา และกระบวนการบริหารในการท างานอย่างเป็นระบบ เป็น
ต้น   (2) ปัจจัยเสริม หรือปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน ได้แก่ สภาพแวดล้อม ท าเลที่ตั้ง 
บรรยากาศในวัด และการที่วัดมีลักษณะพิเศษเฉพาะ เช่น เป็นโบราณสถาน มีโบราณวัตถุทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ อื่น ๆ กล่าวคือ รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุขมี 4 ขั้นตอน ได้แก่  
   (1) สร้างความสัมพันธ์ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของชุมชน  
   (2) วิเคราะห์ปัญหา การพิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการ  
   (3) ทดลองและประเมินผลการใช้  
   (4) การคืนความรู้สู่ชมชน 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการองค์กรสงฆ์เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแห่ง                          
ประเทศไทย” ท าให้ได้ข้อเสนอแนะในประเด็นหลักแก่ผู้บริหารงานด้านการสาธารณสงเคราะห์                         
คณะสงฆ์ และหน่วยงานปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติงานอันจะน ามาซึ่งประโยชน์
แก่คณะสงฆ์ และสถาบันพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พระสงฆ์ควรมีบทบาทเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเหตุผล 
ไม่ล าเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น ปัญหาเรื่องความขัดแย้งของคนในชุมชน และปัญหาเรื่องการขาด
ศีลธรรม เป็นต้น 
  2. พระสังฆาธิการในระดับต่างๆ ต้องมีบทบาทและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการบริหาร
จัดการองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  3. องค์กรทางคณะสงฆ์และภาครัฐที่ต้องการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร                              
ของตนและมีความต้องการพัฒนาวิชาการความรู้ของหน่วยงานและประสงค์จะท างานด้านองค์กร
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากข้ึน ควรสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้
เกิดข้ึน 
  4. พระสังฆาธิการในระดับต่างๆ ควรพัฒนาบทบาทที่มีต่อชุมชน จากฐานะที่เป็นเพียง
ผู้ให้การสนับสนุนร่วมกับองค์กรพัฒนาชุมชนต่างๆ ไปเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณในการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการแนะน า เพ่ือโน้มน้าวจิตใจให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 5. พระสังฆาธิการในระดับต่างๆ ต้องเป็นสื่อกลางในการชักชวนประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนของตนด้วยความเต็มใจ และต้องประสานงานกับภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ 
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ให้ใช้สถานที่ของวัดเป็นที่ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของผู้น ารุ่นใหม่ เพ่ือการเตรียม
ความพร้อมให้แก่การเป็นผู้น า และส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการเงินและสวัสดิการเพ่ือให้ได้ผู้น าที่มี
ความสามารถในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง พระสงฆ์ในฐานะผู้น าชุมชนและเป็นผู้น าด้านจิต
วิญญาณ ควรพัฒนาการเป็นผู้น าทั้งพระสงฆ์ด้วยกันเองหรือพัฒนาฆราวาสผู้มีความเสียสละแก่
ชุมชน 
 2. ควรน าผลของการศึกษาวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการสงเคราะห์ในสถานที่อ่ืนๆ 
โดยการปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ จะเป็นการต่อยอดงานพัฒนาการสงเคราะห์ให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรน าปัญหาที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้มาปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ โดยให้ทุกๆ ฝ่ายทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองหรือฝ่ายผู้ที่มี ส่วน
รับผิดชอบโดยตรงในงานสาธารณสงเคราะห์ ให้มีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  
 7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 (1) ควรศึกษาการปกครองคณะสงฆ์ด้วยหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 (2) ควรศึกษาคุณค่าและประโยชน์ของการบริหารจัดการองค์พระพุทธศาสนาในทุก ๆ 
สังคม หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระศาสนา 
 (3) ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์กรพระพุทธศาสนากับการบริหาร
จัดการองค์กรในศาสนาอื่นๆ เช่น คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ เป็นต้น 
 (4) ควรศึกษาเปรียบเทียบหลักการและวิธีการบริหารองค์กรพระพุทธศาสนาของ                       
พระภิกษุณีกับพระภิกษุสงฆ์ ว่ามีหลักการบริหารบริหารอย่างไร 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิน่ 
ในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา 

THE PUBLIC PARTICIPATION IN SOLVING THE VIOLENCE PROBLEMS IN 
LOCAL POLITICS IN PATHUMTHANI AND AYUTTHAYA PROVINCE 

 
เติมศักดิ์  ทองอินทร์ 

          
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่น
ในจังหวัด ปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสาเหตุของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น 2) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แก้ปัญหา และ3) เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหา ซึ่งมีวิธีการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรง
ในการเมืองท้องถิ่นทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง และภายหลังการเลือกตั้ง มีหลายด้าน
ด้วยกัน ซ่ึงความรุนแรงที่เคยเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งและเรื่องส่วนตัวที่ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ เนื่องจากนักการเมืองที่อยากเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในการ
บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นมาก จึงมีการเข้าหาประชาชนเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อประชาชน หา
โอกาสได้เปรียบทางการเมือง มีการใช้วิธีการที่แยบยล และมีทั้งการใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
ไมถู่กต้องตามกฎหมาย ซึ่งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงออกโดยการยอมรับหรือปฏิเสธ
นักการเมืองที่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารองค์กรได้ โดยภาพรวมของเชิง
ปริมาณแล้วการวิจัยนี้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้สามารถน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความ
รุนแรงในการเมืองท้องถิ่นได้  
 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม,  การแก้ปัญหาความรุนแรง, การเมืองท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the Public Participation in Solving the Violence Problems 

in Local Politics in Pathumthani and Ayutthaya Province were 1) The purpose is to 
study the reasons for public participation to local political violence. 2) To study the 
public participation in solving the problem and 3) to integrate Buddhadhamma to 
solve the problem. 

                                                 
 

ภาควิชารัฐศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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 The research methodology was the consequential mixed research; 
quantitative and qualitative. Findings were as follows: the public participation in 
solving the violence problems in local politics before the elections, during the 
election and after the election are several parts. The violence occurred due to the 
candidate and  private matter cannot be separated from each other. Because 
politicians want to be the represent the people in the Local administration 
organization. Politicians have to approach people to satisfy the public, seek the 
chance of political advantage, using an ingenious method and the use of methods 
that are legitimate and not legitimate. The public can participate in the adoption or 
rejection expressed by politicians to act as an agent of the public administration 
organizations.  The overall quantitative research is already at a high level and can 
be applied the Buddhadhamma to solve the problem of violence in local politics. 

 

Keywords: Public Participation, Solving The Violence Problems, Local Politics 
    
 
1.บทน า 
 ประเทศไทยมีการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางมาอย่างยาวนาน จนเมื่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยหลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยมากขึ้น ท าให้
ประชาชนที่รับแนวคิดนี้ได้ขยายกระแสจนมีความตื่นตัว รับรู้แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมมากขึ้น จนน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองและพัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารงานภาครัฐ รวมทั้งการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ การตัดสินใจในด้านต่างๆไปสู่
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้พรรคการเมืองมีโอกาสเข้าร่วมคลุกคลีกับการกระจายอ านาจไปด้วย 
บุคคลต่างๆ ถูกชักชวนให้เป็นฐานคะแนนเสียงและเป็นตัวแทนลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งในท้องถิ่น  
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ว่า “ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี
ภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษา
แนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ”( กระทรวงมหาดไทย, 2558)  ถือเป็นการสนับสนุนให้
หน่วยงานราชการได้ปฏิบัติหน้าที่  แต่ในทางการเมืองท้องถิ่นอาจจะความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงานด้วยเช่นกัน นั่นคือการด าเนินการไปตามระบบการปกครองที่มีการเลือกตั้งผู้ที่มีหน้าที่
บริหารปกครองท้องถิ่น มีอ านาจอิสระ พร้อมความรับผิดชอบ ซึ่งตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้งสามารถใช้
อ านาจนี้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางและภูมิภาค แต่ทั้งนี้
หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังอยู่ภายใต้การบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐ
อิสระใหม่แต่อย่างใด (โกวิทย์   พวงงาม. 2544)  
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 อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีการรวมตัวของกลุ่มการเมือง
กลับถูกมองว่าเป็นช่องทางการเข้ามาเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ในการเมืองท้องถิ่นและเชื่อมโยง
ถึงระดับชาติ เพ่ือให้ได้ต้นทุนกลับคืนมาและหวังรายได้มากขึ้นหลายเท่ากลายเป็นธุรกิจการเมือง
(สิทธิโชค ลางคุลานนท์. พัฒนาการและบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย
(สิทธิโชค ลางคุลา, 2552) และเกิดการแข่งขันช่วงชิงการได้เปรียบเสียเปรียบกันเริ่มตั้งแต่การซื้อ-
ขายเสียงในการเลือกตั้งเพ่ือเข้ามามีอ านาจทางการบริหาร จนบางท้องถิ่นมีความรุนแรงเกิดขึ้น และ
การที่ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเพ่ือให้ตนเองได้รับชัยชนะนั้นถือว่าเป็น
ต้นทุนของนักการเมือง  แต่ขณะเดียวกันการแข่งขันเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นอาจจะมี
ปัญหาความขัดแย้งและน ามาสู่ความรุนแรงได้  ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา
ความรุนแรงถือเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะอย่างไรแล้วก็ไม่
อาจจะที่จะปฏิเสธการเลือกตั้งดังกล่าวได้ ดังนั้นประเด็นปัญหาทางอ้อมของประชาชนจึงมิใช่แต่
เพียงความต้องการในการตัดสินใจเลือกตัวแทนเข้ามาสู่ต าแหน่งทางการบริหารขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ประชาชนจะต้องแสดงออกถึงการรับรู้รับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
กระบวนการเลือกตั้งจนได้มาซึ่งตัวแทนในการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นด้วย โดยเมื่อทราบว่ามี
ความไม่ชอบมาพากลในขั้นตอนใด สามารถส่งสัญญาณให้กระบวนการนั้นสามารถตรวจสอบถึง
ความโปร่งใสได้ แนวทางนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะท าให้เกิดความชอบธรรมในการเลือกตั้งและลด
ความขัดแย้งที่รุนแรงได้ด้วยเช่นกัน เมื่อนักการเมืองท้องถิ่นได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรแล้ว
ประชาชนก็ยังสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นได้อีก 

ปัจจุบันแนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เน้นการกระจายอ านาจการปกครองสู่
ท้องถิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่กลับกลายเป็นสาเหตุที่คนชั้นกลางในชุมชนต่างมุ่งแสวงหาต าแหน่งใน
เทศบาล หรือ อบต. เพราะต้องการอ านาจทางการบริหาร ซึ่งอาจจะเอ้ือให้เกิดธุรกิจการเมืองภายใต้
ระบบอุปถัมภ์และระบบหัวคะแนน เพ่ือที่จะถอนทุนคืน จากการใช้เงินในการหาเสียง เพ่ือเข้าสู่
อ านาจในท้องถิ่น การแข่งขันดังกล่าวสร้างความขัดแย้งระดับชุมชนและจึงมิใช่เป็นเพียงปัญหา
ภายในชุมชนเท่านั้น แต่กลายเป็นปัญหาที่มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไปทั่วประเทศอันก่อให้เกิดการ
แข่งขัน ท าลายล้าง ซึ่งพัฒนามาจากการแย่งชิงและยึดครองฐานเสียงและผลประโยชน์ทางการเมือง
ระหว่างกลุ่มการเมืองในระดับชาติและท้องถิ่น  และพยายามมีการผูกขาดอ านาจทางการเมือง 
(ที่มาเว็บไซต์ http://www. youtube.com/watch?v=9UvGeBXi8W4 เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 
2557)  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 27 ให้มีสภา
ปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ  ระบุถึงใน (4) การ
ปกครองท้องถิ่น ด้วย(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว),2557 ) และที่ผ่านมา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา , รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 2550, 71) หมวด 4 มาตรา 71 ระบุว่า บุคคลมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและปฏิบัติตามกฎหมาย ฉะนั้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือประชาชนในท้องถิ่น
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เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการพัฒนาทุกๆ ด้าน ตลอดถึงเรื่อง
ของการคุ้มครองดูแลด้วย เพราะพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2546) มาตรา 45 ข้อ 7 ระบุว่า การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น นั้นถือว่าเป็นอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด,2546 หน้า 17.) แสดงให้
เห็นถึงการมีส่วนร่วมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ และ สาธารณูปโภค
ต่างๆ  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรวมทั้งการ
เสนอความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอันเป็นการส่งเสริมให้มีการด ารงชีวิตอย่าง
ปกติสุขมากที่สุด ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการเสนอแนวคิดการมีส่วนร่วมแบบสากลทั่วไปว่า ประชาชนควร
จะมีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ และ  4) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล(Cohem, John M. and Uphoff, 1977, 

จากประเด็นการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นที่ท าให้เกิดปัญหาการแข่งขันในการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นจนเชื่อว่าจะสามารถก่อให้เกิดความรุนแรงได้นั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้
เกิดความรุนแรงขึ้นคือมีการลอบสังหารนักการเมืองท้องถิ่นมาแล้วในจังหวัดปทุมธานีและ
พระนครศรีอยุธยา แต่จากข่าวสารมวลชนเผยว่าสาเหตุดังกล่าวน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว 
แต่เมื่อน ามาวิพากษ์วิจารณ์โดยทั่วไปแล้วจะพบว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องการแข่งขันทางการเมือง
ท้องถิ่นมีที่มาที่ไปแทบจะแยกกันไม่ออก ดังนั้นการเลือกจังหวัดทั้งสองที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันจึงมีความ
เหมาะสมว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความรุนแรงนี้อย่างไร และถ้าจะพิจารณาให้
เชื่อมโยงถึงในส่วนของสังคมไทยด้วยแล้วจะพบว่ามีกระบวนทัศน์เชิงพุทธที่สามารถน าพาให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองกันได้ อันเป็นการน าหลักธรรมที่ชื่ออปริหานิยธรรมมาช่วยในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในท้องถิ่น (ที.ม. (ไทย) 10/68/86.) นอกจากนี้ยังสามารถใช้หลักธรรม
อ่ืนๆ เช่น ศีล 5  พรหมวิหาร 4 เพ่ือช่วยให้เกิดการลดความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของการมสี่วนร่วมของประชาชนต่อความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น  
2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น  
3. เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการศึกษาวิจัยเป็นการแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) เพ่ือ

เพ่ิมความเชื่อม่ันในผลการวิจัย โดยใช้ 3 เทคนิค ได้แก ่
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.1 เครื่องมือสอบถามความคิดเห็น เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) 
จากประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี  

 1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่น 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ        
 2.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญความคิดเห็นเชิงปริมาณ (Quantitative data) เป็นกลุ่มประชากร
ในพ้ืนที่วิจัยคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ทีมี่ประชากรมากกว่า 800,000 คน จ านวน
กลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  = 100 คน 

 2.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 6 ท่าน มีนักการเมืองท้องถิ่น นักวิชาการ ข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน และพระสงฆ์ 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก ่

3.1 เครื่องมือสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) 
3.2 เครื่องมือแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่ ข้อมูลที่ส าคัญในช่วงนี้ คือ ข้อมูลแนวคิดทฤษฎี หลักพุทธธรรมเกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่น 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบันและความคิดเห็น
จ านวน 100 ชุด ใช้กลุ่มประชากรในพ้ืนที่วิจัยคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 6 ท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้ขอ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยตนเอง พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่างๆ ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์
ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง 
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ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิคการวิจัย 3 ชนิด ได้แก่ 
  1) วิเคราะห์เครื่องมือสอบถามความคิดเห็น 

 แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ใช้การวิเคราะห์ 
ข้อมูลโดยโปรแกรมท่ีมีค่าทางสถิติตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยจะกระท าไปพร้อมๆ กันตลอด
ระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย และหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้ง
ที่ได้จากการบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ รวมไปถึงภาพถ่ายในแต่ละครั้งมาจัดหมวดหมู่
ตามแต่ละตัวแปรว่าครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์สรุปผลหรือไม่ 
 

4. ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่น

ในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา  สรุปตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
1.  สาเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเกิดความรุนแรงทางการเมือง

ท้องถิ่น 
สาเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเกิดความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น 
ความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา  มีสาเหตุ

นักการเมืองท้องถิ่นมีความต้องอ านาจเพ่ือเข้าสู่การครอบครองเงิน  แสวงหาผลประโยชน์  แอบอิง
กับแหล่งที่มาของอ านาจอันชอบธรรม   

 รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและ
พระนครศรีอยุธยา 5 ประการ คือ การออกเสียงเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียง การกระท าของแต่ละ
บุคคลเป็นเอกเทศต่อปัญหาทางการเมืองและสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม  กิจกรรมที่ใช้
ความรุนแรง และอาจเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย  และรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นจากจุดเริ่มต้นที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงจนถึงพัฒนาการสู่ความขัดแย้งอันจะน าไปสู่ความ
รุนแรงทางการเมือง ได้แก่  1) การแสดงตนอย่างเปิดเผยว่าไปลงคะแนนเสียงเลือกใครในหน่วย
เลือกตั้งอันเป็นสถานที่ที่หน่วยงานภาครัฐจัดไว้ตั้งอยู่ในท้องถิ่น  ถือเป็นหน้าที่การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง  รูปแบบนี้มักไม่พบปัญหาที่ก่อ ให้ เกิดความรุนแรง (ส าเริ ง   อุริต  2558)  
2) การรณรงค์หาเสียงหรือการสนับสนุนผู้สมัครถือว่าเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับนักการเมือง การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบนี้เป็นการแสดงจุดยืนอยู่ตรงข้ามกับคู่แข่ง มีการแบ่งแยกมวลชนใน
ท้องถิ่น หากไม่ค านึงถึงคุณธรรมแล้วจะกลายเป็นจุดเริ่มของความรุนแรงได้(พระครูอนุกูลศาสนกิจ 
2558) 3) พรรคการเมือง มีการเปิดให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่นักการเมืองท้องถิ่น
สังกัดอยู่และการเมืองท้องถิ่นเชื่อมโยงการเมืองระดับประเทศการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบนี้ 
หากไม่มีแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนอาจก่อเกิดให้ความรุนแรงจากการกระตุ้น การให้ข้อมูล
สนับสนุนให้เกิดการกลอุบายที่แยบคายกับคู่แข่งทางการเมืองได้(ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 2558) 4) 
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กิจกรรมทางการเมือง   โดยเฉพาะกิจกรรมในท้องถิ่นที่เป็นกิจกรรมของกลุ่มการเมืองที่จัดขึ้น เพ่ือ
แสดงสัญลักษณ์เรียกร้องต่อรองหรือสร้างพลังเชิงอ านาจซึ่งบางกิจกรรมอาจน าไปสู่ปัญหาความ
รุนแรงทางการเมืองได้(ประมาณเลิศ  อัจฉริยปัญญากุล 2558) 5) กิจกรรมสร้างสถานการณ์ให้เกิด
ความรุนแรง เป็นกิจกรรมที่กลุ่มการเมืองจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดสร้างความวุ่นวายสับสน อาจเป็นการ
กระท าท่ีผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือหวังผลจากกิจกรรมหรืออ านาจต่อรอง (สนอง นกเส้ง 2558) 6) การ
สร้างกลุ่มพลังอ านาจลับ เป็นการดึงเอากลุ่มบุคคลที่มีแนวความเชื่อหรือความคิดทางการเมืองแบบ
เดียวกันเข้ามาปฏิบัติการลับในบางกรณี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งหรือความสับสนได้ และหาก
มีกรณีเช่นนี้ บางกรณีอาจจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงได้เช่นกัน(ผศ.พิเศษ ดร.รอ.ประมาณเลิศ  
อัจฉริยปัญญา, 2558)  

กิจกรรมที่ใช้ความรุนแรงของประชาชน  เป็นกลุ่มการเมืองทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกับ
ประชาชน  จัดกิจกรรมกลุ่มทั้งผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย แสดงออกทางการเมือง จนเป็นชนวน
เหตุการณ์ความรุนแรง เช่น การลอบท าร้ายนักการเมืองหรือผู้มีส่วนได้เสียทางการเมืองท้องถิ่น การ
ใส่ร้ายหรือกล่าวโจมตีนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม การกลั่นแกล้งกีดกันการเข้าหาเสียงในพ้ืนที่ เป็นต้น 
ซึ่งจะเกิดขึ้นมากในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง  การชุมนุมประท้วงหรือการแสดงสัญลักษณ์ทาง
การเมือง เป็นการแสดงออกของประชาชนกลุ่มการเมือง ที่พร้อมจะก่อให้เกิดความรุนแรงได้ ทั้งนี้
โดยอาศัยสภาพปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนามากระตุ้นให้เกิดพลังร่วมของประชาชนและ
สังคม  โดยเฉพาะที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงก็อาสามาประท้วงเรียกร้อง
ความต้องการ  ดังจะเห็นได้ว่าในบางครั้งภาวะทางเศรษฐกิจหรือการครองชีพประเทศไทยที่บางช่วง
ทางเศรษฐกิจดีและมีความผาสุกมั่งคั่ง เกิดอิสระเสรีเป็นอย่างมาก แต่เมื่อใดที่เศรษฐกิจไม่ดีและ
ความมั่งคั่งโดยรวมลดลง ย่อมมีผลท าให้ประชาชนตื่นตัวเข้าไปติดต่อนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่ง
นักการเมืองท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจกรรมนันทนาการที่เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น ได้ ประชาชน
สามารถเสนอความต้องการผ่านตัวแทนของท้องถิ่น เพ่ือให้มีการน าไปพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาได้ 
นอกจากนี้ต้องท าความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความตั้ งใจ
จะพัฒนาท้องถิ่นและพร้อมท ากิจกรรมด้านการส่งเสริมร่วมกับประชาชน ซึ่งการเข้าสู่ต าแหน่งโดย
การเลือกตั้งนั้นมีกฎกติกาซึ่งผู้ลงสมัครต้องปฏิบัติตาม(ส าเริง  อุริต,  2558)  

2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ หลังเลือกตั้ง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.03 รองลงมาคือ  ช่วงเลือกตั้ง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 น้อยที่สุดคือ ก่อนการ
เลือกตั้ง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.76 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น ก่อนการ
เลือกตั้ง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ท่านเป็น
ผู้หนึ่งที่ไม่ชอบการใช้วิธีการที่แยบยลของนักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือให้ได้ชัยชนะคู่แข่งในการเลือกตั้ง   
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.16 รองลงมาคือ  ท่านคิดว่านักการเมืองท้องถิ่นที่มีญาติพ่ีน้องมาก มีตระกูลดัง มี
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บารมีมาก มักจะได้รับการเลือกตั้งเสมอ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 น้อยที่สุดคือ ท่านมีความเข้าใจว่า
ท่านมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จากการเลือกตั้งในการเมืองท้องถิ่นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.38 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น ช่วงการ
เลือกตั้ง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ท่านเชื่อ
ว่าควรจะมีการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาความรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรม   ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.21 รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร ควรจะมีการตั้งกติกา
มารยาทที่ชัดเจนโดยการรับทราบของประชาชนในท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
น้อยที่สุดคือ การที่ภาครัฐหรือองค์กรกลางจัดส่งผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่ย่อมท าให้การเลือกตั้งท้องถิ่น
สามารถลดความรุนแรงลงได้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.50 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น ช่วงหลัง
การเลือกตั้ง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ท่าน
เข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นที่ต้องอาศัยหลักคุณธรรม  หลักนิติ
ธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มา
ด าเนินการด้วยจึงจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาความรุนแรงลงได้   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.47 
รองลงมาคือ  ท่านเห็นด้วยกับการน าหลัก "บวร" คือ บ้าน วัด โรงเรียน มาใช้ โดยร่วมกันน าการบูร
ณาการหลักพุทธธรรมมาป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 น้อยที่สุดคือ ในท้องถิ่นของท่านเคยเกิดความขัดแย้งหรือความ
รุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น และวันเวลาที่แปรเปลี่ยนไปสามารถลดความขัดแย้งหรือการแก้แค้นลง
ได้เอง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.54 

3  บูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น 
               หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น บูรณาการจาก

ฐานรากทางวัฒนธรรมไทย  ซึ่งประเทศไทยเป็นสังคมที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา และน า
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาหล่อหลอมจิตใจ มีความเชื่อและปฏิบัติตามค าสอนในพระพุทธศาสนา
มายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ก าเนิดจนถึงตาย จึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมไทยเกิดความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง  สื่อสารมวลชน 
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ได้รับผลกระทบเชิงลบ  และสังคมไทยถามหาแนวทางแก้ปัญหา
ความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจากรากฐาน
วัฒนธรรมไทยน าพาให้สังคมไทยก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งการเมืองใหม่  ธรรมาธิปไตย  คือ  การน า
หลักธรรมมาบูรณาการกับการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยส่งผลให้
การเมืองท้องถิ่นไทยลดความรุนแรงลง ทั้งนี้การลดการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องที่ต้องมีการรณรงค์
ท าความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย มีการส่งเสริมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพ่ือให้มีการลดกระแสความขัดแย้ง
อันจะน าไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ(พระครูไพศาลวัฒนคุณ, 2558)  



785วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

   แนวทางแก้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่นจากการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โดยเริ่มจากการตัดวงจรอิทธิพลนักการเมืองที่มีต่อประชาชน  ด้วยวิธีการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและทางสังคม  ส่งเสริมให้ประชาชนพึงพาตนเองได้  น าหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ คือ 
มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ รู้จักพอดีในการบริโภค หมายถึงความพอดีที่ให้คุณภาพของชีวิตมา
บรรจบกับความพึงพอใจ  บริโภคเพ่ือให้ร่างกายมั่นคงด ารงอยู่ได้ เพ่ือให้ชีวิตด าเนินไป ฉะนั้น ความ
พอดีหรือสายกลาง อยู่ที่คุณภาพชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ เพราะว่าผู้ที่เป็นชาวพุทธพิจารณา
เข้าใจความหมายของการบริโภคว่าเพ่ือความมีสุขภาพดี เพ่ือเกื้อกูลต่อการมีชีวิตที่ดี เพ่ืออยู่เป็นสุข 
ส่วนความพอดีหรือมัชฌิมา คือไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ในที่นี้เป็นหลักส าคัญที่ตัดสิน
พฤติกรรมมนุษย์ของพุทธศาสนาย่อมส่งผลให้กิจกรรมทางการเมือง การเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง
ท้องถิ่นโดยไม่มุ่งหวังเพ่ือกอบโกยประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จึงไม่มีการเบียดเบียนผู้อ่ืนสืบเนื่อง
ถึงความเป็นมัชฌิมาก็คือ ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นการไม่สร้างความเดือดร้อนขึ้นมา 
เมื่อต้องแข่งขันเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง หากต้องให้ตนเองเดือดร้อนหรือให้ครอบครัวและบุคคล
อ่ืนเดือดร้อน ก็จะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้ เพราะถ้าพ่ายแพ้ก็จะล าบาก ถ้าชนะก็สร้างศัตรู  การ
ท าให้ประชาชนเข้าใจเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถที่
ประชาชนพึงพอใจเข้ามาบริหาร และบุคคลเหล่านั้นย่อมด ารงอยู่ซึ่งหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีทั้งยังต้องรู้ถึงหลักการทางเศรษฐศาสตร์เรื่องปากท้องของประชาชนด้วย(สนอง นกเส้ง, 2558)  

การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนที่มีความเป็นตัวของตัวเอง บนพ้ืนฐานการใช้
ปัญญาคิดวิเคราะห์  แสดงออกตามหลักธรรมเป็นธรรมาธิปไตย ที่เชื่อว่าจะท าให้มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้วยปัญญาแล้วจึงแสดงออก  มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นปฏิบัติเมื่อแสดงออกทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตยด้วยหลักอริยสัจ  และอริยมรรค ตาม
ด้วยไตรสิกขา ที่ต้องด้วยให้ทั้งนักการเมืองและประชาชนลงมือปฏิบัติเองด้วยตนเองจึงจะน าไปสู่
การลดความรุนแรงทางการเมือง 
 ส่วนปัญหาความยัดแย้งทางการเมืองหากมองโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วถือเป็นเรื่อง
ปกติ เพราะเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทั้งสิ้น  แต่ความขัดแย้งก็ไม่ใช่ความรุนแรง เนื่องจากความยัด
แย้งทางการเมืองถือว่าเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งเท่านั้น และอาจจะมาจากสาเหตุหลายประการ  
เช่น  ผลประโยชน์ขัดกัน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  การขาดอุดมคติทางการเมืองที่แน่นอน เป็นต้น  
ในการแก้ปัญหานี้ ตามทัศนะของพุทธศาสนาแล้ว นักการเมืองจะต้องมีธรรมะส าหรับนักบริหาร นัก
ปกครองซึ่งพระพุทธองค์ได้แสดงว่า เป็นคุณสมบัติของนักปกครองหรือผู้บริหารปรากฏในพระคัมภีร์
ศาสนาหลายแห่งด้วยเช่นกัน   
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5. อภิปรายผล  
 ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย
ข้อค้นพบใหม่จากการท าวิจัยดังนี้ 

1.  สาเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเกิดความรุนแรงทางการเมือง
ท้องถิ่น 
 ความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา  มิได้มีสาเหตุ
จากความขัดแย้งส่วนตัวเท่านั้น แต่มีสาเหตุจากนักการเมืองท้องถิ่นมีความต้องอ านาจเพ่ือเข้าสู่การ
ครอบครองเงิน แสวงหาผลประโยชน์ แอบอิงกับแหล่งที่มาของอ านาจอันชอบธรรม  คือ  ประชาชน  
การอิงแอบอ านาจประชาชน  ครองใจประชาชน  การแย่งชิงมวลชน สร้างความได้เปรียบทางการ
เมืองเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเกิดโดยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจ  
ประสบผลส าเร็จหรือไม่ประสบผลส าเร็จ  ใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย มีผล
อิทธิพลต่อการเมืองท้องถิ่น  ส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย สอดคล้องกับ(จิรายุ ทรัพย์สิน, 
2545) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาประชาธิปไตย: ในมิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
การ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์” ผลการศึกษาพบว่า การเมืองการปกครองท้องถิ่นสุรินทร์ให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมาก
ขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นรู้จัก  ตนเองและมีความผูกพัน ห่วงใยและต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและ
พัฒนาในล าดับต่อไป  

 รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและ  
พระนครศรีอยุธยา ที่เป็นกิจกรรมตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง และภายหลัง
การเลือกตั้ง  ดังจะสอดคล้องกับกิจกรรมเหล่านี้คือ   การออกเสียงเลือกตั้ง  การรณรงค์หาเสียง  
การกระท าของแต่ละบุคคลเป็นเอกเทศต่อปัญหาทางการเมืองและสังคม  การเข้าร่วมกิจกรรมของ
กลุ่ม  กิจกรรมที่ใช้ความรุนแรงและอาจเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย  และรูปแบบของการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองท้องถิ่นจากจุดเริ่มต้นไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงจนถึงพัฒนาการสู่การเพ่ิมความรุ่น
แรงทางการเมือง  ได้แก่  1) การแสดงตนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  2) การช่วยรณรงค์หาเสียง  3) 
การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  4) กิจกรรมทางการเมือง  5)  กิจกรรมสร้างสถานการณ์  6) 
การสร้างกลุ่มพลังอ านาจลับ  ใน 6 รูปแบบนี้มีข้อ 5 ที่เป็นกิจกรรมสร้างสถานการณ์อันน าไปสู่
ความรุนแรงและมีการน าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อน จะพบว่ามีการจัดกิจกรรมของกลุ่ม
ทั้งผิดกฎหมายและถูกกฎหมายเป็นการแสดงออกทางการเมือง ได้แก่ 1)  การลอบท าร้ายบุคคล
ส าคัญทางการเมืองฝ่ายตรงข้าม กล่าวโจมตีนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม การท าร้ายร่างกายด้วยการชก
ต่อย ซึ่งเกิดขึ้นแก่นักการเมืองและหัวคะแนนทุกครั้งเมื่อมีการหาเสียงเลือกตั้ง  2)  การประท้วงเป็น
การแสดงออกของประชาชน กลุ่มการเมืองเน้นใช้ความรุนแรงและท ากันเป็นกลุ่ม โดยอาศัยสภาพ
ปัญหาทางสังคมมากระตุ้นให้เกิดพลังร่วมของประชาชนและสังคม  โดยเฉพาะการไม่เข้าถึงข้อมูลที่
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ถูกต้องของประชาชนมาช่วยให้เกิดการ  ประท้วง  เรียกร้องความต้องการ  ภาวะทางเศรษฐกิจหรือ
การครองชีพประเทศไทยบางช่วงทางเศรษฐกิจดีและมีความมั่งคั่ง  เปิดโอกาสประชาธิปไตยได้มาก 
ช่วงประเทศไทยมีเศรษฐกิจไม่ดีและความมั่งคั่งโดยรวม  ลดลง  ผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเรียกร้องทางการเมืองมากขึ้น สอดคล้องกับ  พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า  ปัจจุบัน
กระแสการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เน้นการกระจายอ านาจการปกครองสู่   ท้องถิ่นก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้เกิดความสงสัยกันว่า กลับกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อการแข่งขัน 
แกร่งแย่งต าแหน่งหน้าที่ และขัดขวางผลประโยชน์ที่คนชั้นกลางในชุมชนต่างมุ่งแสวงหาต าแหน่งใน  
การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะต้องการอ านาจทางการบริหาร ซึ่งอาจจะเอ้ือให้เกิดธุรกิจ
การเมืองภายใต้ระบบอุปถัมภ์และระบบหัวคะแนน เพ่ือที่จะถอนทุนคืน จากการใช้เงินในการหา
เสียง เพื่อเข้าสู่อ านาจในท้องถิ่น (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). 2543) 
 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น โดย
ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หลังเลือกตั้ง รองลงมาคือ ช่วงเลือกตั้ง น้อย
ที่สุดคือ ก่อนการเลือกตั้ง    
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น ก่อนการ
เลือกตั้ง   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ชอบการใช้
วิธีการที่แยบยลของนักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือให้ได้ชัยชนะคู่แข่งในการเลือกตั้ง   รองลงมาคือ  ท่าน
คิดว่านักการเมืองท้องถิ่นท่ีมีญาติพ่ีน้องมาก มีตระกูลดัง มีบารมีมาก มักจะได้รับการเลือกตั้งเสมอ   
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น ช่วงการ
เลือกตั้ง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ท่านเชื่อว่าควรจะมีการน าหลัก
พุทธธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาความรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรม  รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร ควรจะมีการตั้งกติกามารยาทที่ชัดเจนโดยการรับทราบของประชาชนใน
ท้องถิ่นท่ีมีการเลือกตั้ง    
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงของการเมืองท้องถิ่น ช่วงหลัง
การเลือกตั้ง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ท่านเข้าใจถึงแนวทางการ
แก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นท่ีต้องอาศัยหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาด าเนินการด้วยจึงจะช่วยลด
ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาความรุนแรงลงได้  รองลงมาคือ  ท่านเห็นด้วยกับการน าหลัก "บวร" คือ 
บ้าน วัด โรงเรียน มาใช้ โดยร่วมกันน าการบูรณาการหลักพุทธธรรมมาป้องกันและแก้ปัญหาความ
รุนแรงในการเมืองท้องถิ่นท้ังในปัจจุบันและอนาคต   

 3  บูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น 
               หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น บูรณาการจากฐาน
วัฒนธรรมไทยที่เป็นสังคมยอมรับและน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาหล่อหลอมจิตใจ  เชื่อและ
ปฏิบัติตามค าสอนในมายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ก าเนิดจนถึงตาย จึงเกี่ยวโยง
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สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมไทยเกิดความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง  สื่อสารมวลชน 
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ได้รับผมกระทบเชิงลบ  และสังคมไทยถามหาแนวทางแก้ปัญหา
ความรุนแรงทางการเมืองท้องถิ่น หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจากรากฐาน
วัฒนธรรมไทยน าพาให้สังคมไทยก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งการเมืองใหม่  ธรรมาธิปไตย  คือ  การน า
หลักธรรมมาบูรณาการกับการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยส่งผลให้
การเมืองท้องถิ่นไทยลดความรุนแรงลง เริ่มจากการตัดวงจรอิทธิพลนักการเมืองที่มีต่อประชาชน  
ด้วยวิธีการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทางสังคม  ส่งเสริมให้ประชาชนพึงพาตนเองได้  น า
หลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ คือ มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ รู้จักพอดีในการบริโภค หมายถึง
ความพอดีที่ให้คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ  บริโภคเพ่ือให้ร่างกายมั่นคงด ารงอยู่ได้ 
เพ่ือให้ชีวิตด าเนินไป เพ่ือก าจัดทุกขเวทนาเก่า เพ่ือป้องกันมิให้มีทุกขเวทนาใหม่ เพ่ือเกื้อหนุนชีวิต
อันประเสริฐ เพ่ือเกื้อกูลต่อชีวิตที่ดีงาม  เวลาบริโภคจะต้องเข้าใจความหมายอย่างนี้ และบริโภคให้
ได้ผลตามความมุ่งหมาย แล้วความพอดีก็อยู่ที่นี่ ฉะนั้น ความพอดีหรือสายกลางอยู่ที่คุณภาพชีวิต
มาบรรจบกับความพึงพอใจ เพราะว่าผู้ที่เป็นชาวพุทธพึงพิจารณาเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคว่าเพ่ือ
ความมีสุขภาพดี เพ่ือเกื้อกูล ต่อการมีชีวิตที่ดี เพ่ืออยู่เป็นสุข  

 การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนที่มีความเป็นตัวของตัวเอง  มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ  วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้วยปัญญาแล้วจึงแสดงออก  มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นปฏิบัติเมื่อแสดงออกทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตย  ได้แก่  หลักการวิเคราะห์ข้อสารยุค
ดิจิตอล  ทั้งจริงและเท็จ  ด้วย อริยสัจ  ความจริงอันที่สัมพันธ์กัน 4 ประการ 1)  ทุกข์ 2)  สมุทัย  
3)  นิโรธ  4)  มรรค หรืออริยมรรคมีองค์ 8 วิธีการปรับการแสดงออกท่ีไม่ยึดติดกับตัวตน  พวกพ้อง  
เน้นเรียนรู้ถอดบทเรียนตามไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  ต้องลงมือปฏิบัติด้วยประชาชนเองเริ่ม
ที่ตนเองจึงจะไปสู่การลดความรุนแรงทางการเมือง  สอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”ผลการศึกษา พบว่า สาระส าคัญของหลัก
ไตรสิกขามี 3 อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีส่วนประกอบที่ส าคัญ 
4 ประการ คือ การจัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ การสร้างสัมมาทิฏฐิ  การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา และการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักไตรสิกขา หลักไตรสิกขามีที่มาอยู่ใน วัชชี
ปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร ก าเนิดการศึกษาสมัยพุทธกาลเริ่มจากกลุ่มปัญจ
วัคคีย์ ผู้ศึกษาสมัยพุทธกาลแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบรรพชิตและกลุ่มคฤหัสถ์ ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีการ
ก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกันด้วย  ขอบเขตของการศึกษาในพระพุทธศาสนารวมอยู่ในหลัก
ไตรสิกขา การเรียนการสอนในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นแบบ  มุขปาฐะ การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขามีข้ันตอนด าเนินการที่ส าคัญอยู่ 4 ประการ คือ จัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ สร้าง
สัมมาทิฏฐิ ฝึกตามหลักไตรสิกขา วัดและประเมินผลตามหลักไตรสิกขา 
 ปัญหาความยัดแย้งทางการเมือง  ความยัดแย้งทางการเมืองที่เป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่ง
น้ันอาจจะมาจากสาเหตุหลายประการ  เช่น  ผลประโยชน์ขัดกัน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน การขาด
อุดมคติทางการเมืองที่แน่นอน เป็นต้น  ในการแก้ปัญหานี้ตามทัศนะของพุทธศาสนาแล้วจะต้องเริ่ม
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จากผู้ที่ต้องการจะลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเมื่อการเป็นนักการเมืองจะต้องมีธรรมะส าหรับนัก
บริหารนักปกครอง ซึ่งเป็นไปอย่างที่พระพุทธองค์ได้แสดงว่าเป็นคุณสมบัติของนักปกครองหรือ
ผู้บริหาร ซึ่งได้แสดงไว้ใน อรรถกถาอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกาย  มีใจความว่าผู้ปกครองหรือนัก
บริหารนั้นจะต้องท านุบ ารุงประชาราษฏร์ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าราชสังคหวัตถุ ส่วนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนนั้นเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับและปฏิเสธเบื้องหน้าเบื้องหลังของนักการเมืองที่
จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารองค์กร 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
 1. รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน  สนับสนุนให้ประชาชนระดับฐานรากพ่ึงพาตนเอง และสร้างองค์กรชุมชนด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 
 2. รัฐบาลควรสนับสนุนการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการแสดงบทบาททางการเมืองในท้องถิ่น
ที่เหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 1. ประชาชนและองค์กรชุมชนต้องค้นหาความต้องการพ่ึงพาตนเองทางธุรกิจชุมชน และ
จัดท า แผนพัฒนาธุรกิจชุมชนเสนอต่อรัฐบาล  
 2. รัฐบาลควรสนับสนุนเชื่อมโยงกับหน่วยงานในท้องถิ่น  ส่งเสริมธุรกิจชุมชนที่องค์กร
ชุมชนและ ประชาชนเสนอมา  เพ่ือให้ประชาชนได้ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน  สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ  ลดการพ่ึงพานักการเมืองท้องถิ่นน้อยลง   
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป    
  1. การศึกษาธุรกิจชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับการแสดงบทบาททางการเมืองของ
ประชาชนฐานราก    

2. การแสดงบทบาททางการเมืองตามหลักธรรมาธิปไตยในบริบทของสังคมไทย    
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ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 

DECISION-MAKING ABILITY IN SCIENCE OF MATHAYOM SUKSA 3 
STUDENTS  TAUGHT THROUGH YONISOMANASIKAN APPROACH. 

 
   พระทวีศักดิ์  แดงขาวเขียว สุทธิกัญจน์  ทิพยเกษร 

 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการตัดสินใจ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ (2) เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
สอนแบบโยนิโสมนสิการ ประชากรส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 29 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ         
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  

1. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน            วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

                                                        
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         
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ค าส าคัญ: ความสามารถในการตัดสินใจ; การสอนแบบโยนิโสมนสิการ; ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research study were 1) to study the Decision-
making ability  in science of mathayom suksa 3 students taught through 
Yonisomanasikan Approach and 2) to study the science learning achievement 
of mathayom suksa 3 students taught through Yonisomanasikan Approach. 
The population of this study was 29 mathayom suksa 3 students of 
Phrapariyattidhamma Prajaotonluang school, Banghong District, Lamphun 
Province during  the second semester of the academic year 2016. The 
instruments used in this study consisted of 1) Learning management plans 
taught through Yonisomanasikan Approach on the topic of Environmental 
and Resource  2) The Decision-making ability in science test and 3) The 
science learning achievement test on the topic of  Environmental and 
Resource. Statistics used in the data analysis included mean, mean of 
percentage and standard deviation by using computer program. Research 
findings were as follows : 

1. The average of decision-making ability in science post-test score 
of the students taught through Yonisomanasikan Approach was higher than 
that of pre-test ones. 

2. The average of science learning achievement post-test score on 
the topic of   Environmental and Resource of the students taught through 
Yonisomanasikan Approach was higher than that of  pre-test ones. 

 

Keywords: Decision-making ability; Yonisomanasikan Approach;      
    chievement; mathayom suksa 3 students 
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1. บทน า 
การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพราะถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซึ่งมี

ความส าคัญและจ าเป็นที่สุดต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ดังที่ท่านพระธรรมปิฎก  
(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต, 2543) ได้กล่าวว่า “การศึกษาไม่ใช่เพียงเครื่องมือพัฒนา
เท่านั้น แต่มันเป็นตัวการในการพัฒนาทีเดียว” ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่คนของประเทศใด
ประเทศหนึ่งจะพัฒนาไปในทิศทางเช่นใด  จึงขึ้นอยู่ที่การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญ ซึ่ง
การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและ
อนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง 
ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ  

วิทยาศาสตร์ช่ วยให้มนุษย์  ได้ พัฒนาวิธีคิด  ทั้ งความคิดเป็นเหตุ เป็นผล   
คิดสร้างสรรค์ คิดวิ เคราะห์  วิจารณ์   มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้   มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการมีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น  (กระทรวงศึกษาธิการ,2552) 

จากการรายงานผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA)  ที่จัดขึ้นโดยองค์กรความร่วมมือและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า OECD (Organization for Economic Cooperation 
and Development) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินว่านักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
จะได้รับการเตรียมพร้อมความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นประชาชนที่มีคุณภาพใน
อนาคต และมีส่วนร่วมสร้างสังคมได้หรือไม่ เพียงใด โดยการประเมินแบ่งเป็นสามระยะ 
โดยระยะที่ 3 ( PISA ปี 2006-2015) โดยเน้นวัดสมรรถนะ 3 ด้าน  คือ ด้านการอ่าน  ด้าน
คณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 50 มีคะแนนด้าน
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คณิตศาสตร์ คะแนน  427 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 494 คะแนน มีคะแนนด้านการอ่าน 441 
คะแนน จากค่าเฉลี่ย 496 คะแนน มีคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ 444 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 
501 คะแนน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาของเด็กไทย
อยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ากว่ามาตรฐานนานาชาติ ดังนั้นการเรียน       การสอนวิชาวิทยาศาสตร์จึง
ควรเน้นวิธีการสอนที่ให้นักเรียนเป็นส าคัญ และฝึกให้นักเรียนคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น เพ่ือให้
นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง    

การคิดแก้ปัญหาถือว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดของการคิดทั้งมวล เนื่องจากเป็น
พ้ืนฐานของความคิดอ่ืน และเป็นความสามารถในการคิดที่ส าคัญและจ าเป็นของมนุษย์ที่อยู่
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ท าให้ความสามารถในการแก้ปัญหา ถูกก าหนดให้ เป็นสมรรถนะ
ส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับนักเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
ความสามารถในการแก้ปัญหานั้นเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ และการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือ
สร้างรูปแบบที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ดังที่ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้สรุป
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาว่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนของสมองที่ต้องอาศัยสติปัญญา ทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดการรับรู้ พฤติกรรมต่าง ๆ ประสบการณ์เดิม ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม มโนมติ กฎเกณฑ์ ข้อสรุป     การพิจารณา การสังเกตเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติให้
ปัญหานั้นหมดไปและบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ ภพ เลาหไพบูลย์  (ภพ 
เลาหไพบูลย์, 2542) กล่าวถึงความส าคัญของการแก้ปัญหาต่อการสร้างความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ว่า “ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากการน ากระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบค้นแก้ปัญหาสิ่งที่สงสัยให้ชัดเจนและความรู้ความเข้าใจของ
ปัญหาท าให้เกิดมโนมติ” จะเห็นได้ว่าหากนักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
จะท าให้สามารถหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ดี ดังนั้นหากมีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยพยายามสร้างสถานการณ์หรือปัญหาให้นักเรียนได้ฝึกการคิด พิสูจน์และตรวจสอบหา
ค าตอบของปัญหาบ่อยๆ ย่อมจะท าให้นักเรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็น และสามารถน า
หลักการคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้  
ในการแก้ปัญหาได้นั้นจะต้องมีกระบวนการในการตัดสินใจว่าจะเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ใดจึงจะดีที่สุด ซึ่งจะท าให้เกิดการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องต่อชีวิตของตนเอง และต่อ
สภาพแวดล้อม ทั้งทางสังคมทางธรรมชาติ ย่อมเกิดความดีงาม และมีความสุขที่แท้จริง 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2555) จึงถือว่าได้ว่าการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ปัญหา ดังที่ วนิช สุธารัตน์ (วนิช สุธา, 2547)  ได้กล่าวว่า “การตัดสินใจถือได้ว่าเป็น
วิธีการคิดแก้ปัญหาเมื่อบุคคลเกี่ยวข้องกับทางเลือกที่มีอยู่หลายทาง การตัดสินใจจึงถือว่า
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญที่สอดแทรกอยู่ในการด าเนินชีวิต     เป็นวิธีการคิดแบบหนึ่งซึ่งถือว่ามี
ความส าคัญยิ่ง และเป็นหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหาทั้งหลาย” และ Beyer (1987) 
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กล่าวถึงการสอนให้นักเรียนตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 
1 ก าหนดเป้าหมาย (Define the Goal) เป็นการบอกถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา   ขั้นที่ 2 ระบุทางเลือก (Identify Alternatives) เป็นการระดม
ทางเลือกหรือระดมวิธีที่ใช้แก้ปัญหาโดยการศึกษาจากกรณีและทางเลือกที่เหมือนกันหรือ
แตกต่างกัน ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ทางเลือก (Analyze Alternatives) เป็นการส ารวจจุดม่ง
หมาย วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของทางเลือกแต่ละทางที่ได้ระบุไว้โดย ค านึงถึงผลที่ตามมา
ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่ใช้ ขั้นที่ 4 ล าดับความส าคัญของ
ทางเลือก (Rank Alternatives) เป็นการเรียงล าดับความส าคัญของทางเลือกจากการ
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง ขั้นที่ 5 ทางเลือกที่ดีที่สุด (Choose the 
Best Alternative) เป็นการตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหา จากที่กล่าว
มาแล้วสรุปได้ว่า การตัดสินใจจะต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้    การตัดสินใจบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายและสามารถเลือกทางปฏิบัติที่ท าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งพอจะสรุปเป็น
ขั้นตอน คือ ท าความเข้าใจกับตัวปัญหาที่แท้จริง รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้สามารถอธิบาย
ประเด็นปัญหาได้ ก าหนดทางเลือกและทางออกส าหรับสถานการณ์ไว้หลายๆ  ทาง 
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลดีผลเสียของทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งการ
สอนให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและมีกระบวนการตัดสินใจในการรับหรือเลือกใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมจึงมีความส าคัญ ดังที่ 
ประมวล ศิริผันแก้ว (ประมวล ศิริผันแก้ว,2540)ได้เสนอเป้าหมายส าคัญในการสอน
วิทยาศาสตร์ไว้ประการหน่ึงสรุปได้ว่า การสอนวิทยาศาสตร์ต้องให้นักเรียนสามารถน า
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นความสามารถในการตัดสินใจจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญใน
การพัฒนาควบคู่กับความสามารถในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด  ซึ่งการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยสติปัญญาและการคิดเราอาจไม่
สามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้ถ้าปราศจากการคิด การคิดจึงเป็นพฤติกรรมภายในที่
ซับซ้อนซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้มีการพัฒนาทางสติปัญญาในระดับสูงเท่านั้น สิ่ง
ส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคือ   ต้องเน้นให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ในการตัดสินใจรับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ แล้วน าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น เมื่อรู้จักคิด คิดเป็น เข้าใจ คิดเห็นดีงาม ถูกต้องตรงตามความจริงแล้ว การคิด 
การพูด การกระท า และการแสดงออกหรือปฏิบัติการต่างๆ ก็ถูกต้องดีงาม เกื้อกูล น าไปสู่
การดับทุกข์ แก้ไขปัญหาได้ จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า   การตัดสินใจและการ
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แก้ปัญหาได้จะต้องมีความสามารถในการคิด ซึ่งการสอนรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมการคิด คือ
การสอนแบบโยนิโสมนสิการ 

วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการเป็นการพัฒนาขึ้นจากหลักการที่ว่า ครูเป็นบุคคล
ส าคัญที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม แรงจูงใจ และเป็นการสอนให้ศิษย์เกิดศรัทธาที่จะ
เรียนรู้ การได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคายและน าไปสู่การปฏิบัติจนประจักษ์จริง โดยครูท า
หน้าที่เป็นกัลยาณมิตรช่วยให้ศิษย์มีโอกาสคิดและแสดงออกอย่างถูกวิธี จะสามารถช่วย
พัฒนาให้ศิษย์เกิดปัญญาและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  (ทิศนา แขมมณี,2556) ในทัศนะ
ของพระราชวรมุนีได้ประมวลวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการไว้ 10 วิธี ได้แก่ วิธีคิดแบบสืบ
สาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบหรือกระจายเนื้อหา วิธีคิดแบบรู้เท่าทัน
ธรรมดา วิธีคิดแบบแก้ปัญหาหรือวิธีคิดแบบอริยสัจสี่ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์หรือคิด
ตามหลักการและความมุ่งหมาย วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้ – 
คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน และวิธีคิด
แบบวิภัชชวาท (สุมน อมรวิวัฒน์,2530) 

วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการที่เสนอโดย สุมน อมรวิวัฒน์ เป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริม
ความสามารถในการตัดสินใจได้ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการสอนได้ดังนี้ คือ 1. ขั้นน า การ
สร้างเจตคติที่ดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน จะมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้
เหมาะสมกับนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน โดยที่ครูปฏิบัติตนเป็น
กัลยาณมิตรต่อนักเรียน หลังจากนั้นจะมีการเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ  2. ขั้นสอน ครูจะ
เสนอปัญหาที่เป็นสาระส าคัญของบทเรียน หรือเสนอหัวข้อเรื่องประเด็นส าคัญของบทเรียน
ด้วยวิธีการต่างๆ แนะน าแหล่งวิทยากรและแหล่งข้อมูล และครูฝึกการรวบรวมข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ โดยใช้ทักษะที่เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ เช่น ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนคิด ลงมือค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และสรุปความคิด สรุป
ประเด็นของข้อมูล ความรู้ และเปรียบเทียบประเมินค่า โดยวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ทดลอง ทดสอบ จัดเป็นทางเลือกและทางออกของการแก้ปัญหา หลังจากนั้นให้นักเรียน
ด าเนินการเลือกและตัดสินใจ 3. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การ
ปฏิบัติทุกขั้นตอน ร่วมกันอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้สรุปผลการปฏิบัติ บทเรียน 
และครูจะวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  ซึ่งรูปแบบการสอนดังกล่าวสามารถ
ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจได้ และยังเป็น   การเพ่ิมความรู้ควบคู่คุณธรรมทาง
จิตใจไปด้วย 

จากความส าคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์นั้นสามารถน าเอาวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้ โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่  3   ที่ เ รี ยนวิ ช าวิ ทย าศาสตร์   หน่ ว ยการ เ รี ยนรู้  เ รื่ อ ง  สิ่ ง แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่นักเรียนสัมผัสได้ในชีวิตประจ าวัน เพราะมนุษย์
เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ทั้งในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการ
ด ารงชีวิต เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัยสี่และเครื่องอ านวยความ
สะดวกสบายในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ หากทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดเกิดมีความ
ผิดปกติ ย่อมจะส่งผลไปยังการด าเนินชีวิตของมนุษย์ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนพัฒนาปัญญากระบวนการคิด และความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาซึ่ง
ถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์ในการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 

3. วิธีด าเนนิการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) 

โดยผู้วิจัยได้จัดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย (Research Process) ไว้ดังต่อไปนี้ 
3.1 ขอบเขตของการวิจัย  
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวนทั้งหมด 29 รูป  

 2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ การศึกษาความสามารถในการตัดสินใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ  
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการตัดสินใจ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
  1. ศึกษาขอบข่ายเนื้อหาและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ กลุ่ ม

วิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอนของ สุมน อมรวิวัฒน์ และศึกษาความสามารถในการตัดสินใจตามกระบวนการ
ตัดสินใจของ Beyer (1987) จากต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ด าเนินการ
สร้างเครื่องมือในการวิจัย อันได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโยนิโส
มนสิการ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ตัดสินใจ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หน่วยการเรียนรู้  เรื่ อง สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

      1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้วิจัยศึกษาขอบข่ายเนื้อหาและวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้และสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ สุมน อมรวิวัฒน์ และความสามารถในการ
ตัดสินใจตามกระบวนการตัดสินใจของ Beyer (1987) หลังจากนั้นได้สร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การสอนแบบแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 5 แผน ระยะเวลา ใน
การสอน 14 ชั่วโมง  ซึ่งสอดคล้องกับกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ สามารถสรุปขั้นตอนการสอน
ได้ดังนี้ คือ 1. ข้ันน า การสร้างเจตคติที่ดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน จะมีการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน 
โดยที่ครูปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรต่อนักเรียน หลังจากนั้ นจะมีการเสนอสิ่งเร้าและ
แรงจูงใจ  2. ขั้นสอน ครูจะเสนอปัญหาที่เป็นสาระส าคัญของบทเรียน หรือเสนอหัวข้อ
เรื่องประเด็นส าคัญของบทเรียนด้วยวิธีการต่างๆ แนะน าแหล่งวิทยากรและแหล่งข้อมูล 
และครูฝึกการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ โดยใช้ทักษะที่เป็นเครื่องมือ
ของการเรียนรู้ เช่น ทักษะทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนคิด ลงมือค้นคว้า คิด
วิเคราะห์ และสรุปความคิด สรุปประเด็นของข้อมูล ความรู้ และเปรียบเทียบประเมินค่า 
โดยวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทดลอง ทดสอบ จัดเป็นทางเลือกและทางออกของการ
แก้ปัญหา หลังจากนั้นให้นักเรียนด าเนินการเลือกและตัดสินใจ 3. ขั้นสรุป ครูและนักเรียน
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การปฏิบัติทุกขั้นตอน ร่วมกันอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูล
ที่ได้สรุปผลการปฏิบัติ บทเรียน และครูจะวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  จากนั้น
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น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
เพ่ือหาข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะแล้วปรับปรุงแก้ไข จนได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่
สมบูรณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) = 0.925 

    1.2 แบบวัดความสามารถในการตัดสินใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยศึกษา
เอกสาร เกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจ หลังจากนั้นได้ด าเนินการสร้างแบบวัด
ความสามารถในการตัดสินใจ      ในวิชาวิทยาศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยโจทย์เป็น
สถานการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มี
ลักษณะเป็นข้อความ ข้อมูล และภาพ จ านวน 6 สถานการณ์ ซึ่งในแต่ละสถานการณ์
ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อที่วัดความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
พฤติกรรมบ่งชี้ตามขั้นตอนของ Beyer (1987) ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 ก าหนดเป้าหมาย ขั้นที่ 
2 ระบุทางเลือก ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ทางเลือก ขั้นที่ 4 ล าดับความส าคัญของทางเลือก ขั้นที่ 
5 ทางเลือกท่ีดีที่สุด  โดยก าหนดเวลาในการท าแบบวัดฯ 90 นาที จากนั้นน าไปให้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบเพ่ือหาข้อบกพร่อง
และให้ข้อเสนอแนะแล้วปรับปรุงแก้ไข ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง ( IOC)  = 0.996 
แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร (Try out) คือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 29 รูป และน ามาวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่น 
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) = 0.997 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.79-1.00 
และค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.40-0.54 

     1.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ผู้วิจัยศึกษาศึกษาเอกสาร 
ต ารา สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยวิเคราะห์พฤติกรรมตามแนวคิดของ 
Klopfer (1971) ทั้งหมด 4 ด้าน คือ  ด้านความรู้และความจ า ด้านความเข้าใจ ด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้านการน าความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ เป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ จากนั้นน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบเพื่อหาข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะแล้วปรับปรุงแก้ไข ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้อง (IOC) = 0.998  แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร (Try 
out) คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 29 รูป และน ามา
วิเคราะห์เพ่ือคัดเลือกแบบวัดที่มีค่าสถิติผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้จ านวน 30 ข้อ ได้ค่าความ
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เชื่อมั่น KR-20 = 0.96 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.21-0.93  และค่าความยากง่ายอยู่
ในช่วง 0.28-0.79 

 2. ก่อนการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้แบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มละ 5 รูป คละความสามารถซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยนักเรียนเก่ง ปาน
กลาง และอ่อน โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา ก าหนด
หมายเลขประจ ากลุ่มและหมายเลขสมาชิกให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม หลังจากนั้นปฐมนิเทศ
นักเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูและนักเรียน รวมไปถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ 

 3. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับประชากรโดยใช้แบบวัด
ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบ
ก่อนเรียนเพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

 4. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 5 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 14 ชั่วโมง  

 5. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยท า
การทดสอบกับประชากรหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการตัดสินใจ
ในวิชาวิทยาศาสตร์และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ฉบับเดิม จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบหลังเรียนเพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

 6. น าคะแนนที่รวบรวมไว้จากแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจในวิชา
วิทยาศาสตร์และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติและแปลผลข้อมูลต่อไป 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. หาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ประชากร 

  2. หาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มประชากร 
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4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลการศึกษาความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
ความสามารถ ในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ก่อนและหลังได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ (คะแนนเต็ม 90 คะแนน) 

 

ความสามารถในการ
ตัดสินใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ 

N μ σ μ ร้อยละ 

ก่อนเรียน 29 23.38 19.77 25.98 
หลังเรียน 29 76.66 12.59 85.18 

 จากตารางที่ 1  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจใน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโส
มนสิการ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการ
ตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการ
ตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ตามพฤติกรรมบ่งชี้ในขั้นตอนของ Beyer (1987) ที่ก าหนดไว้ 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 23.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.98 ซึ่ง
ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปรับปรุง และนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 76.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.18 ซึ่งความสามารถใน
การตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี  แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการมีความสามารถในการตัดสินใจในวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
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4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการสอนแบบ
โยนิโสมนสิการ  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N μ σ μร้อยละ 
ก่อนเรียน 29 12.31 4.20 41.03 
หลังเรียน 29 21.10 4.54 70.33 

จากตารางที่ 2  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริม     การ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555 : 22) พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 12.31 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.03  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่
ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 21.10 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.33 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนที่เรียน  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  หน่วย      การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธิ์       ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 
5. อภิปรายผลผลการศึกษา 
 5.1 ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการสามารถพัฒนาให้
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจ
ในวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการ
สอน ซึ่ งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็ส่ งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้  
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 1) ขั้นน า การสร้างเจตคติท่ีดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน ในขั้นนี้จะมีการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับระดับของชั้นเรียน วัยของนักเรียน โดยครูจะให้
นักเรียนนั่งท าสมาธิ และฟังเสียงดนตรีบ าบัดหรือหลักธรรมะ ก่อนเรียน 5 นาที เพ่ือให้
นักเรียนมีจิตที่มีสมาธิพร้อมกับการเรียนรู้ และในขั้นน านี้ครูจะสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน โดยการที่ครูเป็นกัลยาณมิตร กล่าวคือ ครูจะท าตนให้เป็นที่เคารพ
รักของนักเรียนโดยมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่ งจะท าให้
นักเรียนเกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้ หลังจากนั้นครูจะเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจเพ่ือน าเข้าสู่
บทเรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การตั้งค าถามกระตุ้นให้คิด น ารูปภาพที่น่าสนใจ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ หรือจากการสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับประเด็นที่เคยสงสัย กระตุ้น 
ยั่วยุให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และอยากน าเสนอความคิดเห็นของตนเอง จาก
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนให้ความ
สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวในการ
เรียนรู้ กล้าแสดงออก เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้อันน าไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนเกิด
ปัญญาสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ สุมน อมรวิวัฒน์ (2530) 
ที่ได้กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เริ่มต้นการ
สอนด้วยศรัทธา คือการจัดห้องเรียนหรือสถานที่เรียนที่ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวครู 
เนื้อหาที่เรียน และวิธีการเรียนว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด ครูต้องเป็นกัลยาณมิตรคือ เป็นผู้รู้ 
มีมารยาทที่งดงาม เปี่ยมด้วยคุณธรรมและมีความสามารถในการสอน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน
เกิดฉันทะมีความพากเพียร ขยันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เมื่อผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ 
จึงมีการพัฒนาการคิดด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคายและ
น าไปสู่การปฏิบัติจนประจักษ์จริง แสดงออกอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ศิษย์เกิดปัญญา
และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมก็เป็นผลมาจาก
ความสามารถในการตัดสินใจ เช่นเดียวกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  (2555) ที่
กล่าวไว้ว่า ความก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งความดีงามสู่จุดหมายแห่งชีวิต จะเป็นไปได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด ต้องอาศัยปัจจัยสอง คือปัจจัยทางสังคม คือ ความมีกัลยาณมิตร และ
ปัจจัยภายในตัวบุคคลที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ เพราะว่าคนทั่วไปจะต้องอาศัยปัจจัยทาง
สังคมเป็นทั้งเครื่องจุดชนวนความรู้จักคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการในเบื้องต้น และเป็น
เครื่องประคับประคองคอยเสริมเติมและกระตุ้นโยนิโสมนสิการนั้นในระหว่างก้าวเดิน
คืบหน้าต่อ ๆ ไป ซึ่งจะท าให้เกิดความประพฤติปฏิบัติและการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ ช่วย
หนุนและเสริมซึ่งกันและกัน  
 2) ขั้นสอนในข้ันสอนนี้เมื่อครูเสนอปัญหาที่เป็นสาระส าคัญของบทเรียน แนะน า
แหล่งวิทยากรและแหล่งข้อมูล ครูจะให้นักเรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล และมีการจัด
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กิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดลงมือค้นคว้า คิดวิเคราะห์ คิดตามแบบโยนิโสมนสิการ อัน
ได้แก่ (1) วิธีคิดแบบสืบ-สาวเหตุปัจจัย (2) วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบหรือกระจาย
เนื้อหา (3) วิธีคิดแบบอริยสัจหรือวิธีคิดแบบแก้ปัญหา (4) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 
เพ่ือให้เกิดการคิดตามกระบวนการตัดสินใจของ Beyer (1987)มี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้น
ที่ 1 ก าหนดเป้าหมาย ขั้นที่ 2 ระบุทางเลือก ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ทางเลือก ขั้นที่ 4 ล าดับ
ความส าคัญของทางเลือก และขั้นที่ 5 ทางเลือกที่ดีที่สุด ในการท าใบกิจกรรมของนักเรียน
จะต้องใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่สอดคล้องกับเรื่องที่นักเรียนศึกษามาคิดพิจารณา
เพ่ือให้เกิดกระบวนการตัดสินใจตามขั้นตอนของ Beyer (1987)ดังนี้ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย  วิธีคิดแบบอริยสัจ (ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา หรือขั้นทุกข์) วิธีคิดแบบแยกแยะ
องค์ประกอบ  โดยวิธีคิดที่กล่าวข้างต้นนี้จะท าให้นักเรียนมีการพิจารณาว่าปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีปัญหาอะไร แยกแยะประเด็นออกมา    เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป เมื่อนักเรียนได้ปัญหาแล้ว นักเรียนก็จะสามารถก าหนด
เป้าหมายในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ซึ่งตรงกับขั้นที่ 1 ก าหนดเป้าหมาย ตามขั้นตอนการ
ตัดสินใจจากแนวคิดของ Beyer (1987) เมื่อมีการก าหนดเป้ามายแล้วนักเรียน ก็จะมีการ
ระบุทางเลือกของการตัดสินใจแก้ปัญหา ตามขั้นที่ 2 ระบุทางเลือก ตามขั้นตอนการ
ตัดสินใจจากแนวคิดของ Beyer (1987)  ซึ่งเป็นการระดมทางเลือกหรือระดมวิธีที่ใช้
แก้ปัญหาโดยขั้นนี้นักเรียนจะใช้วิธีคิดแบบอริยสัจ ในขั้นที่ 2 ตั้งสมมติฐาน หรือขั้นสมุทัย 
ให้ได้ค านึงถึงสาเหตุของปัญหานั้น ๆ ว่าควรแก้ไขอย่างไร และก็ตรงไหน ฝึกเสนอทางเลือก
อย่างมีเหตุผลจากสถานการณ์ที่ก าหนดเพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ โดยมีการน า
ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลที่จ าเป็นมาใช้ในการรวบรวมวิ ธีการที่เป็นทาง
แก้ปัญหา เมื่อนักเรียนได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นที่ 3 วิเคราะห์
ทางเลือก เป็นการส ารวจจุดมุ่งหมายวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของทางเลือกแต่ละทาง และ
ขั้นที่ 4 ล าดับความส าคัญของทางเลือก เป็นการเรียงล าดับความส าคัญของทางเลือกจาก
การวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ฝึกวิเคราะห์ข้อดี 
ข้อเสียต้องตัดสินใจ ชั่งน้ าหนักทางเลือกเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของทางเลือก ตาม
ขั้นตอนการตัดสินใจจากแนวคิดของ Beyer (1987)โดยในขั้นที่ 3 และ ขั้นที่ 4 ครูจะ
แนะน าให้นักเรียนใช้วิธีคิดแบบอริยสัจ ในขั้นที่ 3 ขั้นทดลองและรวบรวมข้อมูล หรือขั้น
นิโรธ ควบคู่กับวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  เพ่ือให้นักเรียนก าหนดกรอบวิธีคิดในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มองให้ครบทั้งข้อดี ข้อเสีย และทางแก้ไขหาทางออกให้หลุดรอด
ปลอดพ้นจากข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้รู้และเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งด้านดี ด้าน
เสีย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่ได้สมบูรณ์ต่อไป  ในขั้นตอนสุดท้าย ขั้นที่ 5 ทางเลือกที่ดีที่สุด 
ตามข้ันตอนการตัดสินใจจากแนวคิดของ Beyer (1987) จะเป็นการตัดสินใจเลือกวิธีการที่
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จะใช้ในการแก้ปัญหา ครูจะแนะน าให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยใช้วิธี
คิดแบบอริยสัจในขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป หรือขั้นมรรค เพ่ือให้นักเรียนเลือกวิธี
ที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา การคิดแบบโยนิโสมนสิการนี้ เป็นการคิดโดยแยบคาย กล่าวคือย้ า
คิดย้ าท า มีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ คิดอย่างละเอียด รอบคอบ ท าให้เกิดการตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้ดีที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ สุมน อมรวิวัฒน์ (2530)  ที่กล่าวไว้ว่าวิธีคิดโยนิโส
มนสิการเป็นการคิดให้ถูกวิธี คิดอย่างมีระบบระเบียบ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีเหตุมีผล มีความ
รอบคอบ สามารถแยกแยะปัญหาได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการสร้างปัญญา สามารถ
ตัดสินใจท าให้ช่วยแก้ปัญหาให้ตนเองได้อย่างเหมาะสมและตรงตามสภาวะที่เป็นจริง 
ตลอดจนสามารถท าให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จในชีวิต  เช่นเดียวกับ พระ
พรหมคุณาภรณ์ (2555)  ที่กล่าวไว้ว่าการคิดแบบโยนิโสมนสิการนี้ เป็นการท าในใจโดย
แยบคาย หรือคิดถูกวิธี รู้จักคิด หรือคิดเป็น คิดอย่างมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของ
ปัญญา คือ การรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ เช่น ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็น
ของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นถึงต้นเค้า สืบสาวให้ตลอดสายแยกแยะสิ่งนั้น ๆ เรื่อง
น้ัน ๆ ออกให้เห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอา
ความรู้สึกด้วยตัณหาอุปทานของตนเองเข้าจับ หรือเคลือบคลุม จะท าให้เกิดความดีงาม 
และความสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
 3) ขั้นสรุป เมื่อนักเรียนรวบรวมข้อมูลตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ครูและ
นักเรียนจะมีการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมและจะมีการสรุปผล
การปฏิบัติ บทเรียน เพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง กับ
จุดประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่   เกิดความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์หรือไม่ 
โดยท าการประเมินจากการซักถามนักเรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
กิจกรรมที่มอบหมาย โดยเมื่อนักเรียนและครูได้มีการอภิปรายผลการเรียนรู้ร่วมกันจะท าให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดที่เป็นระบบ คิดอย่างถี่ถ้วน รอบครอบ ท าให้เกิดการตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการ สามารถพัฒนาให้
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจาก รูปแบบการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นรูปแบบการ
สอนที่เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนเข้าใจหลักการของสิ่งที่ได้เรียนรู้
อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  กล่าวคือจากกระบวนการเรียนที่ครูปฏิบัติ
เป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน มีการกระตุ้นนักเรียนให้ได้คิดตลอดเวลาจากสถานการณ์
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ผู้สอนจัดขึ้น มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ฝึกให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา ตลอดจนมี
สื่อการสอนเพ่ือท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหาที่ยากได้เข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้น ท าให้นักเรียน
เกิดกระบวนการคิดในการพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่ศึกษามาแล้ว มาจัดเป็นระบบระเบียบ เป็น
ล าดับข้ันตอน สามารถจ าแนกแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ตามความเป็นจริง อย่างมีเหตุผลและ
สามารถน าไปแก้ปัญหาได้ และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ครูจะเน้นให้นักเรียน
ท างานแบบร่วมมือท างานเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนมีการระดมสมองแบ่งปันความคิดเห็น 
อภิปรายภายในกลุ่ม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายความรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
เมื่อนักเรียนทุกรูปได้รับการฝึกฝนในการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ จึงสามารถน าเอาองค์
ความรู้ที่ตนเองได้สร้างข้ึนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เกิดความรู้ความเข้าใจ
ยิ่งขึ้น ท าให้มีการคิดพิจารณาสภาพการณ์ เหตุการณ์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันอย่างรอบคอบต่อเนื่องเป็นล าดับตามเหตุและผล ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจที่
สมเหตุสมผล มีลักษณะการคิดที่ส าคัญคือ  คิดถูกวิธี (อุปายมนสิการ) คิดต่อเนื่องเป็น
ขั้นตอน  (ปถมนสิการ) คิดอย่างมีเหตุมีผล (การณมนสิการ) และคิดเร้ากุศล (อุปปาทกมน
สิการ) ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้นักเรียนเกิดปัญญาและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(2530)  จึงท าให้คะแนนผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิน  
มีสุข (2545) ได้ศึกษาผลการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการ
ตัดสินใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สิริมา  กลิ่นกุหลาบ (2546) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่เรียนคุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยด้วยชุดการสอนแบบ
โยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบกระบวนการกระจ่างค่านิยม นอกจากนั้นยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิศวเนตร เจริญสุข (2552) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัด        การ
เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ แบบคุณโทษและทางออก ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการตัดสินใจ ในวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการส่งเสริมความสามารถ
ในการตัดสินใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงท าให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนหรือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1.  หากน าการจัดรูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับนักเรียนคฤหัสถ์นั้น 
ควรมีแผนการปฐมนิเทศก่อนเพ่ือท าความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน แต่ในที่น้ี
สาเหตุที่ผู้วิจัยไม่จัดท าแผนปฐมนิเทศเพราะนักเรียน มีพ้ืนฐานความรู้ในกระบวนการคิด
ดังกล่าวมาก่อนแล้ว 
 2.  ครูผู้สอนควรใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้และสมาชิกภายในกลุ่ม 
ไม่ควรมีจ านวนมากเกินไป และให้นักเรียนแบ่งหน้าที่การท างานให้ชัดเจน หากจ านวน
สมาชิกภายในกลุ่มที่มากเกินไปจะส่งให้นักเรียนเกี่ยงกันท างาน อาจท าให้นักเรียนบางส่วน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 3. การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิด
อย่างเป็นระบบ คิดอย่างถี่ถ้วน รอบครอบ ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 4. ความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้ 
จะต้องอาศัย การฝึกฝน ต้องเน้นให้นักเรียนพยายามคิดให้ละเอียด จะส่งผลท าให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 1.  ควรมีการท าวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
ที่ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ในระดับชั้นอื่น ๆ  
 2.  ควรมีการท าวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถในการตัดสินใจ โดยใช้การสอน
แบบโยนิโสมนสิการ ในเนื้อหาสาระวิชาอ่ืน ๆ เช่น คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ เป็นต้น 
 3.  ควรมีการท าวิจัยเพ่ือศึกษาถึงผลการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับตัวแปรอ่ืน 
ๆ ที่นอกเหนือจากความสามารถในการตัดสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
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องค์กรแห่งนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
INNOVATIVE ORGANIZATION OF SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES (SMES) FOR THE ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
INDUSTRIES IN BANGKOK METROPOLITAN REGION. 

 
ศุภชัย ประสพโชค 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของการมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และองค์กรแห่งนวัตกรรม 2) เพ่ือศึกษา
รูปแบบขององค์กรแห่งนวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
จากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และปทุมธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จากพนักงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ โดยแจกแบบสอบถามไปยัง
พนักงานจ านวน 520 คน ผลการศึกษา พบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด 
และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 

ค าส าคัญ : การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ องค์กรแห่ง
 นวัตกรรม 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research was 1) to study the general characteristics of 
entrepreneur orientation, market orientation, learning orientation and innovative 
organization. 2) To study the innovation organization model. Sample of qualitative 
research used the specific sample selection of Small and Medium Enterprise 
Enterprises in the Electrical and Electronic Industry to get the SMEs Awards which 
located in Bangkok, Nonthaburi, Samut Prakarn, Samut Sakhon and Pathum Thani. 
The sample of quantitative research used the specific sample selection of Small 
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and Medium Enterprises of the Electrical and Electronic Industry to get SMEs award.  
The questionnaire set was distributed to the 520 employees. The study found that 
entrepreneur orientation, market orientation, learning orientation influence to the 
organization of innovation. 

 
Keywords:  Entrepreneur Orientation, Market Orientation, Learning Orientation, Innovative 
  Organization. 
 
 
1. บทน า 
          ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคกระแสโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงเกิดสภาวะการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจ รวมถึงสภาพการตลาดที่ความรุนแรง นวัตกรรมสามารถท าให้องค์กรพัฒนา
อย่างรวดเร็วหากมีนโยบายและแนวทางในเรื่องนวัตกรรมชัดเจนก็จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
และม่ันคง ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์  นโยบาย และแผนที่ส่งเสริม ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 เพ่ือเป็นเข็มทิศในการพัฒนา
ผู้ประกอบการไทย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  การประสานความ
ร่วมมือกันด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยียุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมา
อย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า การเติบโต
ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ท่ีเพียงร้อยละ 3 ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2 ต่อ
ปี มูลค่าการส่งออกภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อปี และผลิตภาพรวม (Total 
Factor Productivity: TFP) ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.7 ต่อปี นโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ การจัดท านโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นหลักที่คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน 10 ปีข้างหน้า ได้แก่ การกระจายความเจริญ เศรษฐกิจและ
การค้า และการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) มีกรอบแนวคิดในการผลักดันให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือให้ด าเนินธุรกิจโดยใช้ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับสาขาธุรกิจและระดับ
ผู้ประกอบการ และมุ่งสนับสนุนตามระยะการเติบโตของธุรกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีระดับ
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ยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพ การผลิตรวมและในแต่ละภาคการผลิต เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าภาคบริการและสินค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และประเทศไทย องค์กรแห่งนวัตกรรมมีความส าคัญมากผู้ประกอบการพยายามที่จะ
ปรับองค์กรของตนให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผู้ประกอบการมีหน้าที่ก าหนดเป้าหมายและสั่งการ 
การจัดบุคคลากรให้เหมาะกับงานถือเป็นองค์ประกอบส าคัญขององค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรเป็น
องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดการกระบวนการด าเนินการภายในองค์กร แสดงถึงการแบ่ง
งาน การจัดกลุ่มงานและการประสานเชื่อมโยงระหว่างงานและกลุ่มงาน วัฒนธรรมองค์กรเป็นความ
เชื่อ ค่านิยมและแบบแผนของพฤติกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วม พนักงานแสดงพฤติกรรมการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยความผูกพันต่อความเชื่อและค่านิยมที่มีร่วมกัน การติดต่อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ การเปิดกว้างในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร จ าเป็นต้องท าให้
เกิดการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน รวมทั้งต้องน า
ข่าวสารจากลูกค้า  ผู้ใช้บริการ หรือคู่แข่งขันเพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์นวัตกรรม วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยมีความสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้และสามารถกลายเป็นผู้น า
ด้านนวัตกรรมได้ นวัตกรรมในระดับองค์กรเป็นองค์ประกอบหนึ่งในความส าเร็จขององค์กร ปัจจุบัน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกส าคัญในการสร้างนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรม นวัตกรรมจะเกิดขึ้น
ได้ต้องอาศัยความรู้และการเรียนรู้ ค้นหาแนวคิดใหม่ เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าเดิม เพ่ือสามารถสร้างโอกาสใหม่ให้กับองค์กรเพ่ือน าองค์กร
ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   
 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมุ่งเน้นความ
เป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ เพ่ือการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อันเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหา รวมถึงน าไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์ 
  2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้น
ตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
  2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบองค์กรแห่งนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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3. ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ มุ่งท าการศึกษาองค์กรแห่งนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี
ขอบเขตการวิจัย ดังนี้  
  3.1 ขอบเขตเนื้อหาผู้วิจัยมุ่งศึกษาองค์กรแห่งนวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ประกอบด้วย การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การ
มุ่งเน้นการเรียนรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรม  
  3.2 ขอบเขตด้านประชากร  
    การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาจากสถานประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่
ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหารของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    
   กลุ่มตัวอย่างของวิธีการเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร ที่ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติและอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จาก
พนักงานบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ ในการจัดเก็บข้อมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพจ านวน 34 บริษัท จ านวน 520 คน   
  

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ประกอบด้วยการ
วิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกและเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยการศึกษาในเชิงปริมาณจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่
ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยแจก
แบบสอบถามให้กับพนักงานจากสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  
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 เครื่องมือมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5  ตอนดังนี้  
 ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ท างาน   
 ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 5 ด้าน คือ ความเป็น
ตัวของตัวเอง ความกล้าเส่ียง การด าเนินงานเชิงรุก ความก้าวร้าวในการแข่งขัน และความใฝ่ใจใน
ความส าเร็จลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
 ตอนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นตลาด 6 ด้าน คือ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้น
คู่แข่ง การประสานงานความร่วมมือระหว่างภายในหน่วยงาน การรวบรวมความรู้ทางการตลาด 
การเผยแพร่ความรู้นั้นให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับรู้ และการน าความรู้นั้นมาตอบสนองให้กับ
ลูกค้า 
 ตอนที่  4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ การมุ่งมั่นการเรียนรู้ 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง   
 ตอนที่  5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรแห่งนวัตกรรม 6 ด้าน คือ การบริหารจัดการ
บุคลากร โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่า
ต่ าสุด  สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผู้วิจัยน ามาใช้เพ่ือวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และองค์กร
แห่งนวัตกรรม ที่ผู้วิจัยท าการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรมาพัฒนาเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย และก าหนดให้เป็นโมเดลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรม 
LISREL เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

5. ผลการวิจัย  
  5.1 คุณลักษณะทั่วไปของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การ

มุ่งเน้นการเรียนรู้ และองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะดังต่อไปนี้    
        5.1.1 จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง  ความกล้าเสี่ยง การด าเนินงานเชิงรุก 
ความก้าวร้าวในการแข่งขัน และ ความใฝ่ใจในความส าเร็จ  
      5.1.2 จากการศึกษาพบว่า การมุ่งเน้นตลาด ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย ซึ่งได้แก่ การ
มุง่เน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่ง การประสานงานความร่วมมือระหว่างภายในหน่วยงาน การรวบรวม
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ความรู้ทางการตลาด การเผยแพร่ความรู้นั้นให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับรู้ และการน าความรู้นั้น
มาตอบสนองให้กับลูกค้า   
   5.1.3 จากการศึกษาพบว่า การมุ่งเน้นการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ การ
มุ่งม่ันการเรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง  
   5.1.4 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะขององค์กรแห่งนวัตกรรม ประกอบไปด้วย 6 
ปัจจัย ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากร โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย 
วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสาร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด 
การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่ได้จาก
งานวิจัยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 

 
 
           กรอบองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย 
 
6. อภิปรายผล  
    จากคุณลักษณะของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การ
มุ่งเน้นการเรียนรู้ และองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผลได้ว่า 1) การมุ่งเน้นความ
เป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการตัดสินใจ มีความ
กล้าเสี่ยงต่อการลงทุน มุ่งปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีกว่าคู่แข่ง การเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
ทุ่มเทและมองหาหนทางไปสู่ความส าเร็จ 2) การมุ่งเน้นตลาด ต้องมุ่งมั่นตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและการให้บริการแกลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
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ผู้บริหารสูงสุดมีการปรึกษาหารือจุดแข็งและกลยุทธ์ของคู่แข่งอยู่เป็นประจ า การตอบสนองอย่าง
รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งขัน การประสานงานความร่วมมือระหว่างภายในหน่วยงาน
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันกระท าอย่างต่อเนื่องสอดคล้องด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย การ
เผยแพร่ข้อมูลส าคัญไปยังทั่วทั้งองค์กร ความสามารถในการท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริการและ
ลูกค้า การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้านั้นให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับรู้ ความถี่
ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยเปรียบเทียบกับความต้องการของลูกค้า การให้ความสนใจกับข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าและแนวทางในการจัดการร้องเรียนที่มีประสิทธิผล 3) การมุ่งเน้นการเรียนรู้ โดย
ที่ผู้บริหารให้ความส าคัญในการเรียนรู้ในทุกหน่วยงานว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม การฝึกอบรมให้พนักงานเรียนรู้สิ่งใหม่ การหยุดการเรียนรู้คือการเสียโอกาส และการ
เรียนรู้ภายในองค์กรจะท าให้องค์กรอยู่รอด การก าหนดเป้าหมายองค์กรที่ชัดเจน การแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์กร การเปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นจากผู้อ่ืน การ
ยอมรับสิ่งใหม่ๆ การสนับสนุนให้คิดนอกกรอบ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม และ
ความคิดแปลกใหม่เป็นสิ่งที่มีค่าต่อองค์กร และ 4) การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม องค์กรจะต้องให้
อิสระทางความคิด สร้างบรรยากาศ สร้างแรงจูงใจในการท างาน เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมก าหนด
เป้าหมาย ปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ ส่งเสริมพนักงานร่วมในนวัตกรรม มีแผนพัฒนาและฝึกอบรม
ให้กับพนักงาน มีการแบ่งอ านาจหน้าที่การท างาน องค์กรมีความยืดหยุ่นและการระดมความคิดเห็น
ได้อย่างอิสรเสรี มีการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมอย่างชัดเจน 
เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างความเข้าใจร่วมกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
นวัตกรรมองค์กร มีการเผยแพร่ข้อมูล การกระจายนโยบายและค าสั่งไปยังทั่วทั้งองค์กร มีการ
สื่อสารกับลูกค้าที่จะท าให้ได้รับข้อมูลที่ส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กร มีการพัฒนาองค์กร
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงข้อมูลที่เร็วขึ้น  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
            1) ข้อแนะน าส าหรับการวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาวิจัยองค์กรแห่งนวัตกรรมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอ่ืน ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม ควรมีการศึกษาวิจัย ผลกระทบขององค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะสามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และควรมีการศึกษาวิจัยผลกระทบของตัวแปรแทรกอ่ืนๆ ที่มีผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของธุรกิจภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   

 2) ประโยชน์ของการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปเป็นเพ่ือเป็นข้อสนเทศในการพัฒนา
รูปแบบของการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย การด าเนินงานโดยใช้เครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโต
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อย่างมั่นคงและยั่งยืนและเพ่ือเป็นข้อพิจารณาในการน าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

   3) ควรส่งเสริมและปรับปรุงการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพ่ือความส าเร็จในการได้รับรางวัล SMEs แห่งชาติให้มากขึ้น เกณฑ์ในการตัดสินควร
พิจารณาให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ควรให้มีการทบทวนและสนับสนุน
ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล SMEs แล้วว่าจะท าอย่างไรให้
องค์กรหรือสถานประกอบการนั้นๆ จะด าเนินการและมีมาตรฐานที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืน  
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ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2  
ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 

THE SUCCESS FACTORS OF OPERATION OF IMMIGRATION DIVISION 2 
IMMIGRATION BUREAU  

 
อธิพัฒน์  พงศ์เรืองรอง ไชยา  ยิ้มวิไล 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ศึกษาปัจจัยความส าเร็จที่ช่วยให้การ

ด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพ (2) ศึกษาระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 
ส านักงาน ตรวจคนเข้าเมือง (3) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามภารกิจของกอง
บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และคุณภาพการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ และ (4) เพ่ือ
ศึกษารูปแบบ/แนวทางที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินภารกิจของกองบังคับการตรวจ
คนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสม โดยใช้การวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจของ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จ านวน 328 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย (1) กลุ่มเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับผู้บริหาร (ผู้บังคับการถึงรองผู้
ก ากับการ) จ านวน 5 คน  (2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับผู้ปฏิบัติ (สารวัตรถึงผู้บังคับหมู่) จ านวน 10 
คน และ (3) กลุ่มผู้ใช้บริการจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่ง ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จ านวน 20 คน โดยใช้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม
ย่อย   

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
โดยด้านทีมงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้าน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ และด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ส าหรับระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านคุณภาพ
การให้บริการต่อผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
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มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาด้านการจัดการ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560820

ค าส าคัญ: ปัจจัยความส าเร็จ/การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม/ตรวจคนเข้าเมือง  
 

ABSTRACT 
The objectives of study on “The Success Factors of Operation of 

Immigration Division 2, Immigration Bureau”, were (1) to study the success factors 
affecting the efficient operation of Immigration Division 2, Immigration Bureau (2) to 
study the operation success level of Immigration Division 2, Immigration Bureau  (3) 
to study the current problem situation in operation according to the mission, that 
affecting the crime prevention and suppression, and the quality of service, and (4) 
to study the appropriate approach according to the operation of Immigration 
Division 2, Immigration Bureau. This research was mixed-method research, by using 
quantitative and qualitative study. The quantitative data was collected by 
questionnaire from immigration officer of Immigration Division 2, a total of 328 
persons. The qualitative data was collected by in-depth interview and focus group 
discussion from the key informant, consisted of 1) executive immigration officer 
group (from the rank of Deputy Superintendent to the Commander), a total of 5 
persons 2) operation immigration officer group (from the rank of Squad Leader to 
the Inspector), a total of 10 persons, and 3) Thai and foreigner clients at 
immigration border checkpoint of 5 airports in Thailand, a total of 20 persons.  

The results of the study can be concluded that the overall average of the 
success factors affecting the efficient operation of Immigration Division 2 was high, 
with the issue of Teamwork had the highest average. The other lower average 
issues can be ordered consecutively as follows: Transformational Leadership, 
Human Resources Development, Policy Implementation, and the issue of 
Information Technology had the lowest average among all issue. The overall 
average of operation success level of Immigration Division 2 was high, with the issue 
of Crime Prevention and Suppression had the highest average, and the issue of 
Quality of Service had the lowest average among issue.  

 

Keywords: Success Factor/Crime Prevention and Suppression/Immigration 
 

1. บทน า 
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สถานการณ์โลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก ซึ่งท าให้ประเทศต่างๆ ในโลกมีความเชื่อมโยงกัน
มากยิ่งขึ้น โดยผู้คนที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อถึงกันภายในเสี้ยววินาที และสามารถเชื่อมโยงการ
ติดต่อสื่อสารไปได้ทุกแห่ง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารจึงท าให้
เกิดลักษณะโลกไร้พรมแดนในยุคโลกาภิวัตน์ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบเชิงบวก
จากการเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์เนื่องจากเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรัฐบาลทุกยุคสมัยมีนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจ านวนมากและมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมาก
ถึง 29,881,091 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2559) แต่อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจการบินและระบบโลจิสติกส์ ได้ผลให้เกิด
กระแสการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ยังเป็นตัวผลักดันให้เกิดกระแสการ
ไหลเวียนของเงินทุน สินค้าและบริการ รวมทั้งการโยกย้ายถิ่นฐาน ปรากฏการณ์เหล่านี้ก่อให้เกิด
การแพร่กระจายของวัฒนธรรม ระบบความคิดความเชื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบต่างๆ แน่นอนว่า ผลพวงอันหนึ่งก็คือการเติบโตของภาคประชาสังคม 
และองค์กรนอกภาครัฐ (Non–state actors) ต่างๆ ซึ่งก็รวมถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
(Transnational Organized Crime: TOC) ที่ได้ขยายธุรกิจของตนไปยังประเทศซึ่งมีระบบ
กฎหมายที่ล้าหลังหรือมีการบังคับใช้กฎหมายที่ย่อหย่อนเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกปราบปราม ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น ที่ถือเป็น
อาชญากรรมท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามามีบทบาทเพ่ิมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยสร้างวงจรอาชญากรรมที่เกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าอย่าง
ต่อเนื่อง (สักกรินทร์ นิยมศิลป์, 2558, หน้า 233-234) 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีภารกิจในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาใน
และออกไปนอกราชอาณาจักรเปรียบเสมือนประตูของประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะ
พ านักอยู่และเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญ
ทั้งงานด้านการให้บริการในการเดินทางข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศในการสกัด
กั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์มิให้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวมทั้ง
ป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2558, หน้า 14)  ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2557 ถึง 30 ก.ย.2558) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองได้ท าการตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักรจ านวน 103,357,834 
คน (คนไทย 26,962,551 คน และคนต่างชาติ 76,394,834 คน) จากข้อมูลดังกล่าวท าให้สรุปได้ว่า 
การเดินทางเข้าออกประเทศในยุคปัจจุบันมักนิยมใช้บริการจากสายการบินมากขึ้น เนื่องจากมีสาย
การบินที่แข่งขันการให้บริการจ านวนมาก อีกทั้งมีเส้นทางการให้บริการเพ่ิมมากขึ้น และราคาค่า
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โดยสารไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับความคุ้มค่า จึงท าให้ท่าอากาศยานต่างๆ ต้องรองรับผู้มาใช้
บริการจ านวนมาก จากการศึกษาเก่ียวกับสภาพปัญหาของการให้บริการในความรับผิดชอบของกอง
บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 พบว่ามีหลายประการที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านการควบคุมและการ
ตรวจสอบการให้บริการประชาชนที่มีเป้าหมายเพ่ือความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ซึ่งที่
ผ่านมาไม่สามารถน ารายชื่อบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าและออกราชอาณาจักรลง ในฐานข้อมูล
ตรวจสอบบุคคลต้องห้ามในทันที ปัญหาด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีการมอบอ านาจใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติงานอ่ืนใดให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่น้อย
เกินไปจึงท าให้การปฏิบัติในการให้บริการมีความล่าช้า ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวก โดย
ไม่ได้มีการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนให้มากเท่าที่ควร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับปัญหาความล่าช้าในการ
ตรวจหนังสือเดินทางที่พบว่า บางช่วงต้องเข้าคิวรอเป็นแถวยาวมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหยุด
ยาว เช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเครียดทั้ง 2 ฝ่าย โดยท าให้ผู้โดยสารเกิดความไม่ประทับใจ และไม่พึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมถึงอาจท าให้มีการร้องเรียนเกิดข้ึน  

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการวางแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จในการขับเคลื่อนของการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาใน
ประเด็นที่ส าคัญเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปปรับระบบการท างานได้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีคุณภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ศึกษาปัจจัยความส าเร็จที่ช่วยให้การด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 

2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ  
2.2 ศึกษาระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
2.3 ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามภารกิจของกองบังคับการตรวจ

คนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และคุณภาพการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ  

2.4 เพ่ือศึกษารูปแบบ/แนวทางที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินภารกิจ
ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
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3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาเฉพาะในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคน

เข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง คือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ (1) 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานจังหวัด
สงขลา (3) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต (4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศ
ยานกรุงเทพมหานคร และ (5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 เป็นการศึกษาข้อมูลในเชิงปริมาณ จะท าการศึกษาจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ระดับผู้ปฏิบัติในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จ านวน 328 คน ส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
และ 4 เป็นการศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดยวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จะท าการศึกษาจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ รวมจ านวน 15 คน และวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 จะท าการศึกษาจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้ใช้บริการจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานทั้ง 
5 แห่ง รวมจ านวน 35 คน  

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2558-สิงหาคม 2559 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ร่วมกัน เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย  

4.2 ผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจของกองบังคับการตรวจ

คนเข้าเมือง 2 จ านวน 328 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ ประกอบด้วย (1) กลุ่มเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับผู้บริหาร (ผู้บังคับการถึงรองผู้ก ากับการ ) 
จ านวน 5 คน  (2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับผู้ปฏิบัติ (สารวัตรถึงผู้บังคับหมู่) จ านวน 10 และ  (3) 
กลุ่มผู้ใช้บริการจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่ง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
จ านวน 20 คน โดยใช้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มย่อย 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.3.1 การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย

ความส าเร็จ ได้แก่ (1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (3) ทีมงาน 
(4) การน านโยบายสู่การปฏิบัติ และ (5) เทคโนโลยี และระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน ทั้งนี้ 
แบบสอบถามในการวิจัยได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้เทคนิค IOC จากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ซึ่งค่า IOC ในภาพรวมเท่ากับ 0.93 จากนั้นท าการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยน า
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แบบสอบถามไปท าทดสอบ จ านวน 30 ชุด และน ามาหาค่าความเที่ยงด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .972 

4.3.2 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบแบบสัมภาษณ์ พัฒนา
จากข้อมูลเชิงปริมาณในประเด็นที่น่าสนใจและส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปร เพ่ือน ามาตั้งเป็นประเด็น
ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
รวมถึงแนวคิด ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนารูปแบบ/แนวทางที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การด าเนินภารกิจของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4.1 การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาจัดตั้งทีมงานวิจัย จ านวน 5 ชุด เพ่ือ

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่ง 
4.1.2 การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการ

สนทนากลุ่มย่อย 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

4.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะท าการวิเคราะห์และจัดแยกประเด็นตาม
กลุ่มของข้อมูล ตีความ และสรุปข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบทีละประเด็น 

 
5. ผลการวิจัย 

5.1 สรุปผลการศึกษาปัจจัยความส าเร็จที่ช่วยให้การด าเนินงานของกองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และระดับ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

5.1.1 ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านทีมงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ด้าน
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ และ
ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แสดงได้ดังตาราง 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความส าเร็จ โดยภาพรวม 
 

ปัจจัยความส าเร็จ X  S.D. ความหมาย  ล าดับที่ 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3.64 0.49 มาก 2 
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3.63 0.51 มาก 3 
3. ทีมงาน 3.70 0.47 มาก 1 
4. การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 3.59 0.48 มาก 4 
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5. เทคโนโลยี 3.48 0.65 มาก 5 
 รวม 3.61 0.42 มาก  

 

ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละปัจจัยพบว่า (1) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  (2) ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านทัศนคติต่อภารกิจ  มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้การศึกษา และด้านการพัฒนางานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (3) 
ด้านทีมงานในภาพรวมของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้าน
การมีเป้าหมายร่วมกันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ด้านศักยภาพของสมาชิก ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ภายในทีมงาน และด้านการสื่อสารภายในทีมงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  (4) ด้านการน า
นโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมี
ด้านผู้ปฏิบัตินโยบายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ด้านวิธีการบริหารงาน ด้านการสื่อสารในองค์การ ด้านการสนับสนุนความช่วยเหลือจาก
ส่วนกลาง และด้านทรัพยากรในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และ (5) ด้านเทคโนโลยี ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้าน Hard ware มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน Soft ware และ Data Base มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

5.1.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด และด้านคุณภาพการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  แสดงได้ดังตาราง 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยภาพรวม 
 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน X  S.D. ความหมาย  ล าดับที่ 
1. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 3.72 0.56 มาก 1 
2. คุณภาพการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ 3.64 0.52 มาก 2 
 รวม 3.68 0.51 มาก  

 

ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า (1) ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีภารกิจด้านการปราบปรามอาชญากรรมมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด และภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และ (2) ด้านคุณภาพ
การให้บริการต่อผู้ใช้บริการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีภารกิจด้านการพัฒนาระบบ
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด และภารกิจด้านคุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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5.2 สรุปผลการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และรูปแบบ/แนวทาง
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินภารกิจของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

5.2.1 ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ใน
แต่ละปัจจัย พบว่า (1) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ว่า ผู้บริหารของต ารวจเป็นผู้ที่มี
อิทธิพลต่อวิธีคิด พฤติกรรม และวิธีการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับ ทั้งนี้ ภารกิจของงาน
ตรวจคนเข้าเมืองมีลักษณะเฉพาะด้านที่ผู้บริหารต ารวจจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้องาน  
ในระดับสูงเพ่ือที่จะสามารถสอนงาน ให้ค าปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่
ต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้บริหารต ารวจควร มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบผลส าเร็จ  (2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับเป็นผู้ที่สมัครใจเข้าสู่ระบบจึงมีทัศนคติที่ดีต่อภารกิจของ      
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ประกอบกับมีวิธีการคัดเลือกโดยใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษ เป็น
หลักในการพิจารณา เพ่ือให้ได้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีความรู้ ความสามารถที่ต้องตรวจสอบเอกสาร 
และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ (3) ด้านทีมงาน สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ทุกๆ ฝ่ายทั้งในด้านงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และด้านงานให้บริการของกองบังคับ
การตรวจคนเข้าเมือง 2 ต่างให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับสูง เนื่องจากต้องท างาน
ร่วมกันอย่างเชื่อมโยงในแต่ละภารกิจ จึงท าให้มีวัฒนธรรมการประชุมสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มา และประเด็นนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และแนวทางก่อนที่จะเริ่มด าเนินภารกิจทุกครั้ง (4) ด้าน
การน านโยบายไปปฏิบัติ สรุปได้ว่า ผู้บริหารต ารวจและเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับเห็นว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรเกิดจากการ
สื่อสารเพ่ือถ่ายทอดและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับ รวมถึงควร
ต้องมีการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่ท างานร่วมกับกองบังคับการตรวจคนเข้า
เมือง 2 (5) ด้านเทคโนโลยี สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกๆ ฝ่ายทั้งงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม และงานให้บริการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ต่างให้ความส าคัญกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยเห็นว่า ระบบ PIBICS เป็นระบบงานที่มีความคลอบคลุม
กับภารกิจของงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และงานด้านการอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออก  

5.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ที่
ส่งผลกระทบต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และคุณภาพการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ 
ได้แก่ (1) ปัญหาระบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้งผู้บริหารต ารวจที่ไม่เข้าใจภารกิจของงานตรวจคนเข้า
เมืองให้ด ารงต าแหน่งที่เป็นภารกิจส าคัญ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสั่งงานที่ผิดพลาดต่อการปฏิบัติงาน (2) 
ปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากขาดจิตส านึกความรับผิดชอบในงาน และมีการผลักภาระที่ตนเอง
รับผิดชอบไปให้เพ่ือนร่วมงาน (3) เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองไม่มีคู่มือเอกสารที่จ าเป็น
ต่อการอ้างอิงในการด าเนินงาน ซึ่งท าให้เกิดปัญหาความกดดันในการท างานที่ต้ องอ้างอิง
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กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติที่มากมาย และหากมีการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ (4) เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล และฤดูท่องเที่ยว (5) สภาพบรรยากาศในการท างานมีความเสี่ยงสู ง
เน่ืองจากต้องพบเจอกับผู้รับบริการท่ีหลากหลายเชื้อชาติ และวัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบของการ
ท างานต้องเร่งท างานภายใต้ระยะเวลาที่จ ากัดและเร่งด่วน (6) ปัญหาด้านงบประมาณเพ่ือน ามาใช้
พัฒนา และบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีในการท างานที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (7) 
ปัญหาด้านความเสถียรของระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความล่าช้า (8) ระบบ PIBICS ยังคงขาดการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ส าคัญ
และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ข้อมูลไม่อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน (9) ปัญหาด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให้การก่อ
อาชญากรรมข้ามชาติ และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจท างานได้ยากเพ่ิมมากขึ้น และ (10) ปัญหาด้านการให้บริการที่บางช่วงอาจเกิดความล่าช้า 
จึงท าให้ผู้ใช้บริการบางรายเกิดไม่พึงพอใจ และใช้สื่อโซเซียลมีเดียให้ข่าวการท างานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ประกอบกับผู้ใช้บริการจากสนามบินส่วนใหญ่มักเข้าใจว่างานตรวจคนเข้าเมืองเป็นงาน
บริการ โดยไม่รู้ว่าเป็นงานด้านความม่ันคง 

5.2.3 แนวทางท่ีเหมาะสมกับการด าเนินภารกิจของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 
2 ประกอบด้วย (1) การให้ความส าคัญกับเรื่องการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของอาชญากรรมข้าม
ชาติให้มีความเป็นปัจจุบัน และมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในประเด็นนี้ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ต้องมีการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีศักยภาพสูง และพร้อมพัฒนาตนเองเพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
(2) การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถท างานร่วมกันภายใต้เป้าหมายเดียวกัน 
และท างานทดแทนกันในยามจ าเป็นได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้บริหารต้องมีสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจในการท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไปด้วยความราบรื่น (3) ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้าง
อุดมการณ์ในการท างานให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเกิดทัศนคติต่อภารกิจ และมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้บริหารต้องแสวงหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจ เพ่ือช่วยให้
การน านโยบาย   ที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด (4) การ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ตรงกันว่า งานตรวจคน
เข้าเมืองเป็นภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการรับรู้ในประเด็นนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจ 
และให้ความร่วมมือต่อการด าเนินงานตามข้ันตอนของเจ้าหน้าที่อย่างสมัครใจ 
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6. อภิปรายผล 
ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ทั้ง 5 ตัวแปร 

และระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

6.1 ปัจจัยความส าเร็จด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มากที่สุด ซึ่ง
ผลวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ถือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในระดับสูง
ที่มีต่อพฤติกรรมการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจตามนโยบายที่มอบหมายอย่างมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า ผู้บริหารของต ารวจเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิด พฤติกรรม และวิธีการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับ อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมต ารวจที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ระดับผู้ปฏิบัติท าตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด โดยใช้การสั่งการตามล าดับชั้นเพ่ือช่วยกระตุ้น และก ากับ
ให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและภารกิจที่มีการมอบหมาย ซึ่งลักษณะของวัฒนธรรม
ต ารวจจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม และสร้างแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจมีความกระตือรือร้น และปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้โดยง่าย ผลวิจัยมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Bass, B.M. and Avolio, B.J. (1994, p.7) ที่กล่าวว่า ผู้น าจะมีความสามารถ   ใน
การกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและภารกิจที่ก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้อง กับ
ที่ Julian Barling, Weber Tom and Kelloway E. Kevin (1966, p. 827-832) ได้ให้ความเห็นไว้
ว่า ผู้น าจะมีความสามารถในการจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามมีความกระตือรือร้น และทุ่มเท 
ความพยายามในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนดไว้  

6.2 ปัจจัยความส าเร็จด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีค่าเฉลี่ยด้านทัศนคติต่อภารกิจมากที่สุด ซึ่งชี้ให้เห็นว่า 
เจ้าหน้าที่ต ารวจของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจต่อภารกิจใน
ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกระดับในกอง
บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีทัศนคติที่ดีต่อภารกิจ และตั้งใจโยกย้ายเข้ามาท างานโดยสมัครใจ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2538, หน้า 8-9) ที่ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็น
การปลูกฝังทัศนคติ และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยท าให้
องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของตะวัน ตระการฤกษ์ 
(2559, หน้า 171) ที่ศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการท างาน ได้แก่ 
การมีทัศนคติเชิงบวกต่อภารกิจด้านการปราบปรามยาเสพติด และมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วน
ราชการอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องในภารกิจด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ประกอบกับเมื่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ย้ายเข้ามาท างานในกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ครั้งแรกจะมีการให้ความรู้ และ
ความเข้าใจต่อภารกิจหลักในหน้าที่โดยกระบวนการฝึกอบรมตามระบบของต ารวจอย่างเข้มข้น  

6.3 ปัจจัยความส าเร็จด้านทีมงานในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านทีมงาน 
มีค่าเฉลี่ยด้านการมีเป้าหมายร่วมกันมากที่สุด ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนในทีมงานต่าง
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ตระหนักถึงความส าคัญของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการท างาน 
เพ่ือช่วยให้กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งสอดล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนในทีมงานต่าง
รับรู้มีความเข้าใจ และมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนเมื่อต้องด าเนินการ
เนื่องมาจากหัวหน้าทีมให้ความส าคัญกับการประชุมสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และประเด็น
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย และแนวทางส าคัญก่อนที่จะเริ่มด าเนินภารกิจทุกครั้ง จึงท าให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจทุกคนในทีมรับรู้มีความเข้าใจ และมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตน
เมื่อต้องด าเนินการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Francis, D. and Young, D. (1979, p.8) ที่ได้
กล่าวว่า ทีมงาน จะช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถร่วมท างานด้วยกันได้ดี และสามารถผลิตผลงานได้
มีคุณภาพสูง และ Johnson, D.W. and Johnson, R.T. (1991, p.436) ได้กล่าวไว้ในแนวทาง ที่
สอดคล้องกันว่า ทีมงานจะช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ทั้งนี้ 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2546, หน้า 23-25) ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกับผลวิจัยเกี่ยวกับเป้าหมายใน
การท างานเป็นทีมไว้ว่า เป้าหมายจะช่วยท าให้เกิดพัฒนาการทีมงาน และสมาชิกมีการทุ่มเทความ
พยายามในการท างาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ทีมต้องการ 

6.4 ปัจจัยความส าเร็จด้านการน านโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านการน านโยบายไปปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยด้านผู้ปฏิบัตินโยบายมากที่สุด ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การน านโยบาย
ไปปฏิบัตินั้น ปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลส าเร็จคือ ผู้ปฏิบัตินโยบาย ซึ่งผลวิจัย
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Donald S.Van Meter  and Carl E. Van Horn (1975, p. 208) ที่
ได้ให้ค านิยามว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งในภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยมุ่งที่จะก่อให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์จากการตัดสินใจด าเนินนโยบาย
ที่ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นความสามรถในการ
ด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับที่ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2545, หน้า 87-91) ได้กล่าวไว้ว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย และปิยากร  
หวังมหาพร (2554, หน้า 18) ได้กล่าวสรุปในแนวทางเดี่ยวกันว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็น
กระบวนการการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแปลงนโยบายมาเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 
ได้มีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ในระดับนโยบาย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ George C. Edwards (1980, pp. 147-171) ที่เห็นว่า 
ทัศนคติของนักปฏิบัติโดยเฉพาะการยอมรับต่อนโยบายของผู้ปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
ผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ วรเดช  จันทรศร (2551, หน้า 463-466) ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับตัวผู้ปฏิบัติงานที่จะช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ได้แก่  (1) 
การคัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (2) บุคลิกภาพของผู้ปฎิบัติ (3) ทัศนคติที่มีต่อนโยบาย (4) ทักษะ
การด าเนินงานและความรู้ ความสามารถ (5) ระดับการยอมรับในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย และ (6) ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 
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6.5 ปัจจัยความส าเร็จด้านเทคโนโลยีในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้าน 
Hard ware มากที่สุด ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและ
ส่งผลกระทบต่อผลผลิต วิธีการท างาน และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ใน
หน่วยงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ ผลการวิจัย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555-2564 ที่ก าหนดให้หน่วยงานใน
สังกัดมีการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนการ
ก าหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษที่ทันสมัยให้เพียงพอ และเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน ประกอบกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดท าโครงการไว้รองรับยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (2) โครงการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) 
และ (3) โครงการพัฒนาระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VEO Conference) จึงท าให้มีความพร้อม
ในด้านดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับเห็นว่า กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้งานได้ง่ายมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ทั้งงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และงานให้บริการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 
ต่างให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยเห็นว่า ระบบ PIBICS เป็น
ระบบงานที่มีความคลอบคลุมกับภารกิจของงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้าม
ชาติ และงานด้านการอ านวยความสะดวกในการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองทั้งขา เข้าและขาออก  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Richard L. Daft (2000, p.254) ที่ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่
องค์การน ามาใช้ให้เกิดผลงานขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่วางเป้าหมายไว้  

6.6 ความส าเร็จในการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ด้านการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมได้ชี้ให้เห็นว่า กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ด าเนินการผลักดันให้
คนต่างด้าวต้องห้ามออกไปนอกราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.
2556-2560) และยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ (มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2555) 
ที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลจังหวัด เพ่ือ
น าไปสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจคนเข้าเมืองให้ทันสมัยและเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศระหว่างส่วนราชการไทยที่เก่ียวข้อง รวมถึงการจัดท าแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลประวัติ
บุคคล/การเชื่อมโยง/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า ภารกิจ
หลักของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เป็นภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ท าให้การ
ปรับปรุงคุณภาพการท างานจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการติดตาม จับกุม และขยายผลผู้กระท าผิดของ
ชาวต่างชาติ ที่อาศัย  การมีข้อมูลของอาชญากรรมข้ามชาติที่จะหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของตะวัน ตระการฤกษ์ (2559, หน้า 152) ที่ได้ศึกษาพบว่า เทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ โปรแกรม TeamViewer โปรแกรม Line 
Computer แม่ข่าย และระบบฐานข้อมูลทะเบียนยานพาหนะในระบบ Polis ที่อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง และแนวทางสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเฉลิมพรหม  อิทธิยาภรณ์ (2558, หน้า 206) ที่ศึกษาพบว่า การยกระดับความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจอาจท าได้หลายวิธีการ ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติควรสนับสนุนให้มีการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะหากสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้แล้วย่อมจะ
ช่วยให้การยกระดับความสามารถในการปฏิบัติมีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงมากยิ่งขึ้น ส าหรับความส าเร็จ
ในการด าเนินงานด้านคุณภาพการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 
7.1 ด าเนินการทดสอบประเมินผลความสามารถของบุคคลทั้งข้อเขียน และการแสดง

วิสัยทัศน์ เพ่ือขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการแต่งตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหารต ารวจของ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และเสนอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเมื่อถึงวาระแต่งตั้ง โยกย้าย 

7.2 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลในการฝึกอบรมความรู้ 
และความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เช่น ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคนเข้าเมือง ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติของหน่วยงาน การสื่อสารภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ผ่านการอบรมมีการสรุปองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปสู่
เพ่ือนร่วมทีมคนอ่ืนๆ 

7.3 สนับสนุนให้มีการจัดท าคู่มือ/เอกสาร หรือจัดท าไฟล์แนวทางการปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้
คนในหน่วยงานได้น าไปใช้ส าหรับเรียนรู้และเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  

7.4 ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการหมุนเวียนหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ภายในทีม โดยให้หัวหน้าทีมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และรายงานผลต่อผู้บริหารต ารวจรับทราบ 
ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนได้รับรู้ถึงความยากล าบากในการปฏิบัติงานที่ตนไม่ได้รับผิดชอบ 
และเกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมทีม ทั้งเป็นการช่วยลดความขัดแย้ง และเกิดทัศนคติที่ดีต่องาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ  

7.5 สนับสนุนมีกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจในระดับปฏิบัติงาน โดย
ชมเชยผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่คนอ่ืนๆ โดยเป็นเงินรางวัล และโล่รางวัล 
รวมไปถึงการจัดสวัสดิการในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7.6 สนับสนุนให้ทีมงานมีการสร้างช่องทางเพ่ิมเติมในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ทุกระดับ เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น อีเมล์ กลุ่มไลน์ ฯลฯ แล้วน ามาสรุปผลในการประชุมทีมงาน 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560832

เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยให้
อิสระทางความคิด แต่พิจารณาจากข้อเสนอแนะที่สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นหลัก 

7.7 สนับสนุนให้ทีมงานมีการจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ  โดยมีการจัดทีมพ่ีเลี้ยงลงไปช่วยสอน และร่วมเขียนโครงการอย่างใกล้ชิด 

7.8 จัดกิจกรรมส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ
ผู้รับบริการ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการท างานที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาได้จริง และตอบสนองความต้องการที่ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ  

7.9 จัดท าค าของบประมาณเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการให้ 
บริการ เช่น การจัดซื้อจัดหาเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
และทันสมัยต่อการใช้งานที่มีความเสถียรสูง  มุ่งเน้นคุณภาพโดยค านึงถึงความคุ้มค่า  

7.10 เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ที่ขอสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่างๆ  
7.11 สนับสนุนกิจกรรมการสร้างและขยายเครือข่ายในการปฏิบัติงาน เช่น หน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน อาสาสมัครชุมชนหรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
เพ่ือเป็นสายตรวจคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ต่างๆ เป็นต้น 

7.12 สนับสนุนมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการขอ
อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดังกล่าวกับระบบฐานข้อมูล PIBICS เพ่ือให้มีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน และสะดวกต่อการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ 

7.13 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของงานตรวจคนเข้าเมือง
ผ่านสื่อต่างๆ และจัดท าป้ายสโลแกน ค าขวัญของหน่วยงานเพื่อสื่อสารกับผู้รับบริการ 

7.14 จัดท า Campaign รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สาธารณชนรับทราบถึงขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการรับรู้ถึงวิธีการด าเนินการพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และการขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการเดินทางผ่านเข้าหรือออกนอกประเทศ  
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การตีความสังขารธรรมด้วยภาษาบาลีเพื่อขจัดความขัดแย้ง 
THE PALI INTERPRETATION OF SAṄKHĀRA-DHAMMA FOR RESOLVING 

CONFLICTS 
 

พระมหาดวงรัตน์  ตรตโน 
  

บทคัดย่อ 
บทความทางวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การตีความสังขาร

ธรรมด้วยภาษาบาลีและสภาวธรรมแห่งสังขารธรรม ว่าสังขารธรรมมีกระบวนการขัดแย้งในตนเอง
และสังคมอย่างไร 2) เพ่ือเสนอพุทธวิธีขจัดความขัดแย้งภายในตนเองและสังคม 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าค าว่า  “สังขาร” ประกอบด้วย ส  เป็นอุปสรรค บทหน้า ลง
ในความหมายว่า ร่วมกัน + กร ธาตุ ในความกระท า  เปลี่ยน กร เป็น ขระ + ณ ป๎จจัย ลงมาแล้ว
ลบทิ้งและมีอ านาจท าทีฆะสระสั้นให้ยาว คือ ท า ขร เป็น ขาร ส าเร็จรูปเป็น สังขาร แปลว่า 
ธรรมชาติที่ท างานร่วมกัน โดสภาวธรรม หมายถึง รูปนาม ขันธ์ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ) ที่ท างานร่วมกัน เมื่อท างานร่วมกันจึงน าไปสู่ความขัดแย้งในตัว รวมเรียกว่าสังขารทุกข์ 
ที่สุดน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนกับคนและคนกับสังคม พระพุทธองค์จึงตรัสวิธีในการขจัดความ
ขัดแย้งด้วยป๎ญญา และหลักธรรมในโอวาทปาฏิโมกข์ รวมพุทธวิธีเพ่ือขจัดความขัดแย้งในสังขาร
ธรรมทั้งหมด 12 ประกอบด้วยภายใน 4 ได้แก่ (1) สพฺพปาปสฺส  อกรณ   (2)กุสลสฺสูปสมฺปทา (3) 
สจิตฺตปริโยทปน  (4) อธิจิตฺเต จ และพุทธวิธีขจัดความขัดแย้งสังขารธรรมของสังคมด้วยวิธีการ 8 
ดังนี้  (1) ขนฺตี  (2) ตีติกฺขา  (3)  ปร   วิเห ยนฺโต  (4) อนูปวาโท (5) อนูปฆาโต (6) ส วโร  (7) 
มตฺตํฺํุตา  จ  ภตฺตสฺมึ  (8) ปนฺตํฺจ  สยาสน   

 
ค าส าคัญ : การตีความ, สังขารธรรม, ขจัดความขัดแย้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

                                                           
 ประจ าสาขาวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตเชียงใหม่ 
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 The purposes of academic paper were: 1) to study and analyze the Pali 
interpretation of Saṅkhāra-dhamma (compounded things) and natural conditions 
that are controversial in themselves and society, and 2) to propose the Buddhist 
ways for resolving internal and social conflicts. The results were found that: 
 The term of ‘Saṅkhāra’ is of the Saṃ prefix, meaning ‘together’ and the 
Kara root implying doing. Kara can be Khara, and the ṇ suffix can be put and 
changed as Khāra, finally being Saṅkhāra. Saṅkhāra, a term figuring prominently 
in Buddhism, means 'that which has been put together', that is, Pañca-khandha (five 
aggregates: corporeality, feeling, perception, mental formations, and consciousness). 
Since all of them work together, thus leading to a conflict, being called Saṅkhāra-
dukkha.  Eventually they lead to the conflicts between people and people, and the 
people and the society. The Buddha used Paññā (wisdom) to eliminate the conflicts 
by ways of taking Buddha-dhamma of Ovādapāṭimokha (the Principal Teaching). 
Here, the 12 Buddhist ways for resolving internal and social conflicts can be 
mentioned. The internal conflicts can be solved by: 1) Sabbapāpassa akaraṇaṃ (not 
to do any evil), 2) Kusalassūpasampadā (to cultivate good), 3) Sacittapariyodapanaṃ 
(to purify the mind) and 4) Adhicitte ca (to devote oneself to higher concentration). 
Last, the social conflicts can be resolved by: 1) Khantī (patience), 2) Tītikkhā 
(forbearance), 3) Paraṃ viheṭhayanto(not to do harm others), 4) Anūpavādo(not to 
revile), 5) Anūpaghāto (not to do any harm), 6) Saṃvaro(restraint), 7) Mattaññutā ca 
Bhattassamiṃ (to be moderate in taking food) and 8) Pantanca sayāsanaṃ (to dwell 
in a secluded place). 
 

Keywords: The Interpretation, Saṅkhāra-dhamma (compounded things),  Resolving 
     Conflicts 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ค าว่า  “โลก” ในทางพระพุทธศาสนาหมายมี 3 ประเภทคือ 1. สังขารโลก 2.สัตวโลก 3.
โอกาสโลก (วิ.มหา. (ไทย) 1/2/2) สัตว์ทั้งหลายเกิดและมีรูปนามขันธ์ 5 การเกิดอยู่ในโลกไม่ว่าจะ
เป็นทุคติภูมิ 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน จนถึงสุคติภูมิมีมนุษย์ เทวดาเป็นต้น เป็นที่ทราบ
กันอยู่แล้วว่าเป็นภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์  รวมถึงการเกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ในโลกทั้ง 3 คือ กามภูมิ 
รูปภูมิ อรูปภูมิ รวมเรียกว่า “โลก” สัตว์ที่ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานก็ต้องวนเวียนเกิดอยู่ในโลกทั้ง  3  
หาที่สุดไม่พบ ในทัศนะทางพระพุทธศาสนาเถรวาท การเกิดแล้วเกิดอีก ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิไหนก็
ตาม วนเวียนอยู่อย่างนี้จึงมีแต่โทษมีพิษร้ายแรงเหมือนกันหมด จึงเรียกว่า วัฏฏสงสารที่เป็นยาพิษ 
(ขุ.อิติ (ไทย) 25/38/386)  การเกิดภพภูมิไหนก็ตามพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์ทั้งสิ้น  ดังที่ตรัสไว้
ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ คือ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็
เป็นทุกข์ แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็น
ทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ โดยย่นย่อ
อุปาทานขันธ์ 5 ก็เป็นทุกข์” (ส .มหา.(ไทย) 19/1081/593) พระองค์สรุปว่า “การมีขันธ์ล้วนแล้วแต่
เป็นทุกข์ทั้ งสิ้ น  พระมหาบรมโพธิสัตว์ เจ้ าทรงเห็นว่ า  ภพเป็นแดนเกิดแห่ งกองทุกข์ ”  
(พระพุทธรักขิตเถระ,2552) ตราบที่สรรพสัตว์ยังเกิดอยู่ต้องตกอยู่สภาพภายใต้อ านาจครอบง าแห่ง
ทุกข์ สิ่งที่ตกภายใต้อ านาจแห่งความเป็นทุกข์ก็คือสังขาร แม้ประเพณีวัฒนธรรมไทย ขณะคนมี
ความทุกข์สังคมไทยทุกข์ภาคมักจะไปสวดบังสุกุลตาย หรือตอนสวดงานคนตายก่อนจะท าฌาปนกิจ 
พระสงฆ์ก็จะไปสวดหน้าศพด้วยการพิจารณาสังขารด้วยพระบาลีว่า  

อนิจฺจา วต สงฺขารา        อุปฺปาทวยธมฺมิโน 
            อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ       เตส วูปสโม สุโข  
  (ที.มหา. (บาลี) 10/272/171) 

เป็นที่เข้าใจกันว่า พระบาลีนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐ แก้อัปมงคลในชีวิต ก่อให้เกิดความสงบสุข
แห่งชีวิตต่อไป อันนี้เป็นความแค่ความเชื่อของสังคมไทยส่วนใหญ่ ความจริงเป็นเช่นไร ยังไม่มีใคร
พิสูจน์ความเชื่อนี้ได้ ผู้เขียนจักอธิบายต่อไป ถ้าไปศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาตลอดเวลาที่อุบัติขึ้น
ของพระองคต์รัสรู้และสอนอยู่ 2 เรื่อง คือ (1)สังขารธรรมหรือสังขตธรรม  (2) วิสังขารหรืออสังขต
ธรรม ดังพระสุภูติเถระได้ตั้งรูปวิเคราะห์ความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยบาลีว่า อปริมิตฺกปฺโปจิตปาร
มิตสสมฺภูตาย  ปญฺ าย  สพฺเพ  ส ขตาส ขตธมฺเม  อพุชฺฌิ  พุชฺฌติ พุชฺฌิสฺสตีติ  พุทฺโธ  ผู้ที่ได้
ตรัสรู้แล้ว  ก าลังตรัสรู้  และจักตรัสรู้สังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งปวง  ด้วยพระป๎ญญาที่อบรม
สะสมบารมีมานับไม่ถ้วน  ชื่อว่า  พุทธะ (สุภูติเถระ, 2535). และได้น าสังขารธรรมอันเป็นทุกข์มา
สอน เปิดเผยให้เวไนยสัตว์ได้ทราบด้วยพระบาลีว่า “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน อนุปฺปาทา วา 
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ตถาคตาน  ิตาว  สา  ธาตุ  ธมฺมฏฺ  ิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ต ตถาคโต อภิสมฺ
พุชฺฌติ อภิสเมติ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ป  ฺ าเปติ  ปฏฺ เปติ  วิวรติ วิภชติ
อุตฺตานีกโรติ สพฺเพ  สงฺขารา อนิจฺจาติ..สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขาติ ..สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ. 
แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดา 
ความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรลุธาตุนั้นว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ครั้นรู้ 
บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก าหนดเปิดเผย จ าแนก ท าให้ง่ายว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง.
สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา” 

 หากกล่าวถึงสังขารในทัศนะของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมา คือ ความทุกข์ ส่วนสังคมโลก
ป๎จจุบันกล่าวสังขาร ก็คือ ความขัดแย้ง ซึ่งความขัดแย้งในทัศนะสังคมป๎จจุบันก็ให้ค านิยามที่ต่าง
มุมมองกัน เช่น ทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ กล่าวว่า ความขัดแย้งนับได้ว่าเป็นสถานการณ์ปกติของ
การอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการคิด การพูด และการกระท า แต่เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้ง
เกิดข้ึน และมนุษย์ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้น ก็
จะขยายวงกว้างเป็นการทะเลาะวิวาทกันในระดับที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น บทสรุปของความขัดแย้งก็จะ
กลายเป็นแบ่งฝ๎กแบ่งฝ่ายเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่ไม่ขึ้นตรงต่อกลุ่มใหญ่ทั้งในแง่ของความคิดและ
การปฏิบัติ ส่งผลกระทบเสียหายต่อสันติสุขของสังคม ดังนั้น เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นจนท าให้
สัมพันธภาพได้ถูกท าลายลงไป การที่บุคคลจะกลับมามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้อีกครั้งเป็นสิ่งที่
น่าพึงปรารถนา และมนุษย์มีความสามารถท่ีจะท าได้ โดยการให้อภัย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการ
ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันไว้ และเป็นสิ่งที่จะช่วยฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ที่ได้ถูกท าลายลงไปให้
กลับมามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันใหม่ซึ่งในป๎จจุบันนักจิตวิทยาและนักวิจัยทางตะวันตกก าลังศึกษา
ค้นคว้าหาความสัมพันธ์ของการให้อภัยกับองค์ประกอบต่าง ๆในการใช้ชีวิตในสังคม และพยายาม
เสาะแสวงหารูปแบบวิธีการให้อภัยเพ่ือที่จะหาวิธีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไว้กันอย่างจริงจัง 
(ทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ,2550) ในทัศนะของทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ สันติภาพเกิดจาก
อภัยทาน อภัยทานเกิดจากความขัดแย้ง ดังนั้น ความขัดแย้งจึงเป็นของคู่กับคนและเป็นสาเหตุให้
เกิดการแสวงหาสันติวิธี  เพ่ิมศักดิ์ มกราภิรมย์ กล่าวว่า ความขัดแย้ง หมายถึง “การกระท าที่ไม่ลง
รอย ขัดขืน หรือต่อต้านกันอันเนื่องมาจากทางความคิด ความเห็น หรือการให้คุณค่า มีความ
แตกต่างกันตั้งสองแบบหรือมากกว่าสองแบบขึ้นไป ความขัดแย้งรวมถึง ความแตกต่างในตัวเอง ซึ่ง
ท าให้รู้สึกไม่สบายใจ หรือเมื่อความเห็นหรือการให้คุณค่าของคุณ ถูกข่มขู่ หรือท าให้เกิดความกลัว
ในสิ่งที่ไม่รู้ ที่มาของความขัดแย้ง โดยทั่วไปความขัดแย้งมีที่มาจากความแตกต่างทางค่านิยม 
ข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างและแบบแผนความสัมพันธ์ของคนในสังคม บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
ส่วนตัว และผลประโยชน์ ป๎จจัยแต่ละตัวจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงจากความ
ขัดแย้งแตกต่างกันไป (เพ่ิมศักดิ ์มกราภิรมย์, 2554) 
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ความขัดแย้ง นั้นหมายถึงการที่บุคคลทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน จึงพยายามที่จะต้านทาน
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตนเองมีความคิด หรือการกระท าที่ไม่สอดคล้อง หรือไม่สมนัย กับบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลอ่ืนในครอบครัว หรือสังคม“ความขัดแย้ง” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Conflict” ซึ่งมา
จากภาษาละตินว่า“Confligere” แปลว่า การต่อสู้ หมายถึง การท าสงคราม การไม่สอดคล้องหรือ
เข้ากันไม่ได้ ตามแนวคิดทฤษฎีของความขัดแย้งทางตะวันตกว่า เป็นทฤษฎีที่มีรากฐานที่ว่า สังคม
คือ ระบบที่มีลักษณะซับซ้อนของความไม่เท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคมมีแนวคิดว่า สังคมนั้นไม่ได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
แต่สังคมตั้งอยู่บนฐานของการแบ่งแยก อันเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม นักสังคมวิทยา
กลุ่มความขัดแย้งทางสังคมจึงพยายามค้นหาว่า ป๎จจัยต่าง ๆ เช่น ชั้นทางสังคม เชื้อชาติ กลุ่มชน 
เพศและอายุ มีความเกี่ยวพันกับความไม่เท่าเทียมของการกระจายทรัพยากรที่มีคุณค่าในสังคม 
ได้แก่ เงินอ านาจ การศึกษา และเกียรติยศทางสังคมอย่างไร นอกจากนี้ นักวิชาการด้านสังคมวิทยา
กลุ่มความขัดแย้งทางสังคมจะมองว่า ในสังคมเกิดการแข่งขันกันเพราะในสังคมมีความขัดแย้งกัน 
อันเนื่องมาจากกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกัน สิ่งตอบ
แทนและผลประโยชน์ที่คนในสังคมได้รับมีความแตกต่างกันออกไปตามต าแหน่ง และหน้าที่ทาง
สังคมฉะนั้น สังคมจึงมีความขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้สังคมมีความเคลื่อนไหว
และเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ตามมา (ทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ,2550) 

ส่วนในทางพระพุทธศาสนาสาเหตุแห่งความขัดแย้งของสังคมเกิดความไม่สมดุลกัน  3 
เรื่อง คือ (1) สาธารณโภคี หมายถึง การรู้จักแบ่งป๎นผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือ
กัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบผลประโยชน์ของผู้อ่ืนจนเกิดความ
เสียหาย และมีความเสมอภาคกันในการบริโภค  เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน (2) สีลสามัญญตา หมายถึง 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆ อย่างเดียวกัน เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่
ก้าวก่ายหน้าที่กัน ไม่อ้างอ านาจบาตรใหญ่ ไม่ถืออภิสิทธิ์ใด  ๆ ทั้งปวง (3) ทิฏฐิสามัญญตา 
หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกันคิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้ตรงกัน รู้จักแสงหาจุด
ร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของกันและกัน  ไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จักยอมรับฟ๎งความ
คิดเห็นของคนอ่ืนอยู่เสมอ ในข้อนี้หมายถึงความเห็นในธรรมด้วย 
 ดังนั้น สังขารหรือความขัดแย้งหรือทุกข์จึงมี 2 ประเภท คือ (1) ความขัดแย้งภายในตัว
เราเอง (2) ความขัดแย้งภายนอกระหว่างคนกับสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม แต่ใน
พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับความขัดแย้งภายในตัวเราเป็นเรื่องส าคัญดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า 
สังขารเป็นทุกข์ ดังกล่าวมาแล้ว ส่วนสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสังขารคือวิสังขาร คือ พระนิพพาน หรือ 
นิโรธ  การเป็นพุทธศาสนิกชน ควรจะรีบศึกษาเรื่องสังขารและวิสังขารอย่างเร่งด่วน แม้พระพุทธ
องค์ขณะก่อนจะปรินิพานก็เตือนสาวกไว้ว่า “หนฺททานิ  ภิกฺขเว อามนฺตยามิ  โว  วยธมฺมา  สงฺขารา  
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อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ” (ที.มหา. (บาลี) 10/158/128) แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้  เราขอเตือน
เธอทั้งหลายว่า  สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงท าหน้าที่ให้ส าเร็จด้วย
ความไม่ประมาทเถิด” (ที.มหา (ไทย) 10/158/131) ในบทความนี้ผู้เขียนจึงสนใจ เห็นความส าคัญ
เรื่องการตีความเรื่องสังขารด้วยภาษาบาลี และขยายความเรื่องสังขาร เพ่ือเป็นแนวทางขจัดความ
ขัดแย้งภายในตัวเรา ตลอดถึงสังคม 
 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การตีความสังขารธรรมด้วยภาษาบาลีและสภาวธรรมแห่งสังขาร
ธรรม ว่าสังขารธรรมมีกระบวนการขัดแย้งในตนเองและสังคมอย่างไร และเพ่ือเสนอพุทธวิธีขจัด
ความขัดแย้งภายในตนเองและสังคม 
 

3. ของเขตของเรื่อง 
 บทความนี้วิชาการเรื่องนี้ ผู้เขียนใช้กรอบทางภาษาบาลีและสภาวธรรมมาตีความบทว่า 
สังขาร แล้วน าพยัญชนะว่า สังขาร ไปเปรียบเทียบว่า แต่ละสูตร แต่ละบริบท แต่ละคัมภีร์ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท มีสภาวธรรมเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วน ามาวิเคราะห์ร่วมกับ
ประเด็นความขัดแย้งในสังคมและเสนอทางออกตามพุทธวิธี  การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยาก 
เพราะมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา ต้องเกิดมาด้วยกุศลมีการให้ทาน ศีล ภาวนา เมื่อเกิดแล้วได้
พบพระธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นโชคลาภอันดียิ่ง  ดังมีพระพุทธด ารัสว่า   

กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ       กิจฺฉ มจฺจาน ชีวิต 
          กิจฺฉ สทฺธมฺมสฺสวน กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปโท 

        การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายาก 
                               การด ารงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายาก 
                               การที่จะได้ฟ๎งสัทธรรมก็นับว่ายาก 
                               การที่พระพุทธเจ้าทั้ งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่ งยาก  (ขุ .ธ. (บาลี ) 
25/182/90) 
 การได้เป็นมนุษย์แล้วได้พบพระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นโชคลาภอย่างยิ่ง
เพราะพระองค์ทรงอุบัติมาในโลกเพ่ือส่องแสงสว่างแก่ดวงจิต(ปภังกโร)กับสรรพสัตว์ถึง 10,000 
โลกธาตุหรือแสนโกฏิจักรวาล เป้าหมายเพ่ือขน รื้อ หมู่สัตว์ออกจากจักรวาลเพ่ือพ้นจากจักรวาล
สรรพจักวาลนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกนี้สอนสรรพสัตว์อยู่ 2 เรื่อง คือ สังขาร และวิ
สังขาร  สังขาร คือ สิ่งใดก็ตามเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์และสัตว์ จัดอยู่ในสังขารธรรมด้วย  ค าว่า 
สังขาร ตีความด้วยภาษาบาลี   
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สังขาร คือ รูปนามขันธ์ 5 เป็นไปในภูมิทั้ง 3 คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ ดังที่พระนววิมล
เถระกล่าวว่า “เตภูมิกสงฺขารา อนิจฺจา” (อภิ.ฎีกา. 62/156) เมื่อสรรพสิ่งในโลกล้วนแล้วแต่เป็น
สังขาร และพระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาสังขารจึงพ้นทุกข์ ผู้ต้องการพ้นทุกข์จึงต้องศึกษาตีความ
สังขารให้ชัดเจน ดังนั้น จึงต้องตีความเรื่องสังขารด้วยการวิเคราะห์ด้วยหลักการแห่งภาษาบาลีดังนี้ 

สงฺขารา มีการตีความวิเคราะห์ 2 ประเภท คือ (1) โดยบทพยัญชนะ (2) โดยสภาวธรรม 
ผู้เขียนจึงตีความสังขารตามล าดับดังนี้  

1) ตีความโดยบทพยัญชนะ 
- ส   มีความหมายว่า สโมธาน (พุทธปฺปิยมหาเถโร,2526). 

แปลว่า  รวบรวม   
- กร มีความหมายว่า กรเณ แปลว่า กระท า  
ประกอบเป็น ส กร 
- ก อยู่หลังนิคคหิต แปลงนิคหิต เป็นพยัญชนะที่สุดธาตุ คือ ง  

  ประกอบเป็น สงฺกร 
- ลง ณ ป๎จจัย ลงมาแล้วลบ มีอ านาจท าสระสั้น(อ อิ อุ) ท าให้ยาว (เป็น อา อี อู) 
ประกอบเป็น สงฺการ  
- ลง โย ปฐมวิภัตติ(ประธานของประโยค) ฝ่ายพหุวจนะ ลงในความหมายว่า 

อันว่า.. ทั้งหลาย เอา อะ ที่ (กะ)ระ กับ โย  เป็น  อา  (อะ+โย = อา) 
ประกอบเป็น สงฺการา แปลว่า อันว่าธรรมทั้งหลายทีท างานร่วมกัน  
- เพราะลง ณ ป๎จจัย อาเทส (เปลี่ยน)  กร เป็น ขร 

ส าเร็จรูปเป็น สงฺขารา  แปลว่า อันว่าธรรมทั้งหลายที่ท างานร่วมกัน   
2) ตีความโดยสภาวธรรม  
ค าว่า สังขารา  โดยบาลีว่า สังขาร มีสภาวธรรมที่แคบไปหากว้างดังนี้ 
 2.1) สังขาร  หมายถึง เจตนา ในปฏิจจสมุปบาท ในพระบาลีว่า  สงฺขารา ปจฺจยา 

วิํฺญาณ   พระบาลีว่า สังขาร ในที่นี้หมายถึงเจตนาในขณะกระท าบุญท าบาปในสังขาร 3 ได้แก่ 
(1)ปุญญาภิสังขาร เจตนาตบแต่งในการท าบุญที่เกี่ยวเนื่องด้วยรูปคือในกามภูมิและรูปภูมิ  
(2)อปุญญาภิสังขาร หมายถึง เจตนาที่ตบแต่งในการท าบาปใน 30 ภูมิ (เว้นอสัญญสัตตภูมิ) (3) 
อเนญชาภิสังขาร หมายถึง เจตนาที่ตบแต่งในการท ากุศลอรูปฌานที่ไม่หวั่นไหว 

2.2) สังขาร  หมายถึง สังขารขันธ์ ในพระบาลีว่า  สงฺขารกฺขนฺโธ หมายถึง เจตสิก 
50 (เว้นเวทนา และสัญญา) ที่มีหน้าที่ปรุงแต่งจิตให้คิดกุศลและอกุสล 

2.3) สังขาร  หมายถึง รูปนาม ขันธ์ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)
ทั้งหมด ในพระบาลีว่า   
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อนิจฺจา วต สงฺขารา        อุปฺปาทวยธมฺมิโน 
            อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ       เตส วูปสโม สุโข  

(ที.มหา. (บาลี) 10/272/171)แปลว่า สังขาร(รูปนาม) ไม่เที่ยงหนอ  เกิดข้ึนและเสื่อมสลายไปเป็น
ธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป การเข้าไปสงบสังขารธรรมเหล่านั้นเป็นสุข 

ยังมีพระบาลีรับรองว่า หากพิจารณาสังขารธรรมเห็นด้วยป๎ญญา ย่อมน าไปสู่ความ
พ้นทุกข์ได้ เช่น พระบาลีว่า  

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ    ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยาฯ 
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ     ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ  
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ      ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา 

 แปลว่า ขณะใดเห็นว่า สังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงด้วยป๎ญญา 
  ขณะนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ ทางปฏิบัตินี้ย่อมเป็นไปเพ่ือความบริสุทธิ์(แห่งจิต) 
  ขณะใดเห็นว่า สังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ด้วยป๎ญญา 
  ขณะนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ ทางปฏิบัตินี้ย่อมเป็นไปเพ่ือความบริสุทธิ์(แห่งจิต) 
  ขณะใดเห็นว่า ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาด้วยป๎ญญา 
  ขณะนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ ทางปฏิบัตินี้ย่อมเป็นไปเพ่ือความบริสุทธิ์(แห่งจิต) 
    ความริสุทธิแห่งจิตหมายถึงจิตที่ปราศจากความขัดแย้ง จิตที่ปราศจากความขัดแย้ง 
หมายถึงจิตที่หมดจากราคะ โทสะ โมหะ ความบริสุทธิ์แห่งจิต ดังพระบาลีว่า สจิตตปริ โยทปน 
แปลว่า การท าจิตให้ผ่องใส คือ จิตที่ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ เมื่อจิตปราศจากอกุศลธรรม 
ความขัดแย้งข้างในก็ไม่มี เมื่อไม่มีความขัดแย้งภายในภายนอกก็ไม่มีเช่นเดียวกัน 
  ในทัศนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเม่ือท าลายสังขารเข้าไปสู่วิสังขาร ย่อม
ท าลายชาติ คือ การเกิดในภพเสียได้ ดังท่ีพระองค์ตรัสขณะตรัสรู้ครั้งแรกทรงเปล่งอุทานว่า  

อเนกชาติสสาร  สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส 
            คหการก คเวสนฺโต         ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน 
            คหการก ทิฏฺโ ส ิ          ปุน เคห น กาหสิ 
  สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา    คหกูฏ วิสงฺขต 
            วิสงฺขารคต จิตฺต  ตณฺหาน ขยมชฺฌคา 
   เราตามหานายช่างผู้สร้างเรือน เมื่อไม่พบ 
                     จึงท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติ 
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                     เพราะการเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์ นายช่างเอ๋ย เราพบท่านแล้ว 
                     ท่านจะสร้างเรือนไม่ได้อีก ซี่โครงทุกซี่ของท่าน  เราหักแล้ว 
                     ยอดเรือนเราก็รื้อแล้วจิตของเราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว 
                     เราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้ว (ขุ.ธ. (ไทย) 25/153-154/44) 
 ดังนั้น การศึกษาเรียนรู้เรื่องสังขาร คือ การศึกษาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และ
สอนให้แก่เวไนยสัตว์ เมื่อศึกษาเรียนรู้ด้วยวิป๎สสนาป๎ญญาแล้ว ย่อมเข้าถึงพระไตรลักษณ์ คือ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ย่อมดับทุกข์คือความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืน อันเป็นอัตลักษณ์แห่ง
พระพุทธศาสนา  
 อย่างไรก็ตามพระบาลีว่า สงฺขาร ไม่ว่าจะเป็นอภิสังขาร สังขารขันธ์ ย่อมรวมลงใน
สังขารธรรมทั้งสิ้น และสังขารธรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ ดังพระบาลีว่า สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา
ติ นั่นก็หมายความว่า สังขาร คือ รูปนาม หรือกายใจ หรือขันธ์ 5 ไม่ว่าจะเกิดอยู่ในภพภูมิไหนก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ เทวดา พรหมล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้น ดังพระบาลีว่า ชาติปิ ทุกฺขา แปลว่า 
การเกิดในภพล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้น พระพุทธองค์จึงเห็นโทษในสังขารและได้แสดงวิธีการดับ
สังขารด้วยท าลาย 

“อิทมฺปิ โข าน ทุทฺทส ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิ
โรโธ   นิพฺพาน ”  (ที.มหา.(บาลี) 10/ 64/30) แปลว่า “แม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนัก 
กล่าวคือ ความสงบแห่งสังขารทั้งปวง ความสลัดอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา วิราคะ นิโรธ 
นิพพาน”   

อนิจฺจา วต สงฺขารา       อุปฺปาทวยธมฺมิโน 
            อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ      เตส วูปสโม สุโข 
พระบาลีว่า  อนิจฺจา วต สงฺขารา      อุปฺปาทวยธมฺมิโน        อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ  สงฺขารา  
เป็น รูปนาม (ตั้งแต่อวิชชา จนถึง โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปาสะ) หรือ ขันธ์ 5  จัดเป็นทุกข
สัจจะและสมุทัยสัจจะ  ได้แก่ อวิชชาและตัณหา  ที่เกิด และดับ เป็นวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาท คือ 
ปฏิจจสมุปบาทวงจรหนึ่งดับไป เป็นป๎จจัยแก่วงจรปฏิจจสมุปบาทวงจรใหม่เกิด(อุปฺปาท/อุปฺปชฺชิตฺ
วา) และดับ (วย/นิรุชฺฌนฺติ)อย่างนี้ เป็นเรื่องปกติธรรมดา(ธมฺมิโน) ลักษณะการเกิดและดับอย่างนี้ 
คือ มีแล้วกลับไม่มี พระพุทธองค์ ตรัสสภาวะอย่านี้ว่า อนิจจา แปลว่าเปลี่ยนแปลงไป มา ไป มา  
เป็นองค์แห่งปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนั้น(สังขารา) อวิชชาและตัณหา จัดเป็นสมุทัยสัจจะ  ที่เหลือ
เป็นทุกขสัจจะ ทั้งสิ้น 
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๑๐ 
 

 
 

พระบาลีว่า เตส วูปสโม สุโข   
วูปสโม  คือ มรรค (วิ + อุปสม) คือ กระบวนการแห่งอริยมรรค มีองค์ 8  อันมีป๎ญญา 

รู้แจ้ง เห็นจริงในทุกขสัจจะ(ความขัดแย้ง) และสมุทัยสัจจะเป็นหัวหน้า(เหตุแห่งความขัดแย้ง) หรือ
เป็นตอแห่งวัฏฏะ(สีสวัฏฏัง) 

สุโข  คือ นิโรธ ความสุข อิสรภาพจากรูปนาม หรืออุปาทานขันธ์ จิตเป็นไท ไม่มีความ
ขัดแย้ง ย่อมเกิดขึ้น  

 
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ    ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ 
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ     ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ  
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ      ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา (ขุ.ธ. (บาลี) 25/227/) 
พระบาลีว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ  สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ  สพฺเพ ธมฺมา อนตฺ

ตาติ 
สงฺขารา  เป็น รูปขันธ์ นามขันธ์  (ตั้งแต่อวิชชา จนถึง โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 

อุปาสะ) หรือ ขันธ์ 5  จัดเป็นทุกขสัจจะ(ความขัดแย้ง)และสมุทัยสัจจะ(เหตุแห่งความ
ขัดแย้ง) ได้แก่ อวิชชาและตัณหา    

อนัตตา ได้แก่ สังขาร คือรูปขันธ์ นามขันธ์ทั้งหมด แต่เพ่ิม นิพพาน ด้วย มีสภาพ
เป็นอนัตตา 

พระบาลีว่า ยทา ป  ฺ าย ปสฺสติ  และ เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา จัดเป็นป๎ญญาเป็น
มรรคสัจจะ 

พระบาลีว่า อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข การดับวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาท สายดับ หรือ นิ
โรวาระ จัดเป็นนิโรธสัจจะ  

ดังนั้น สังขารธรรม จึงเป็นทั้งวงจรแห่งทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ อวิชชา ตัณหา 
สังขาร รวมเป็นวงจรแห่งทุกข์ได้แก่ปฏิจจสมุปบาท พระพุทธองค์ตรัสว่า “อิติ  โข  ปเนต อานนฺท  
เวทน ปฏิจฺจ  ตณฺหา  ตณฺห  ปฏิจฺจ  ปริเยสนา  ปริเยสน ปฏิจฺจ  ลาโภ  ลาภ ปฏิจฺจ  วินิจฺฉโย วิ
นิจฺฉย ปฏิจฺจ  ฉนฺทราโค  ฉนฺทราค ปฏิจฺจ  อชฺโฌสาน อชฺโฌสาน  ปฏิจฺจ  ปริคฺคโห  ปริคฺคห
ปฏิจฺจ  มจฺฉริย มจฺฉริย ปฏิจฺจ อารกฺโข  อารกฺข ปฏิจฺจ  อารกฺขาธิกรณ ทณฺฑาทานสตฺถาทานกล
หวิคฺคหวิวาทตุวตุวเปสุ  ฺ มุสาวาทา  อเนเก  ปาปกา  อกุสลา ธมฺมา  สมฺภวนฺตีติ” (ที.ม. (บาลี) 10 
/103/54) แปลว่า “อานนท์ ก็ด้วยประการดังนี้แล ค านี้ คือ เพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหา เพราะ



845วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  
 

๑๑ 
 

 
 

อาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา เพราะอาศัยการแสวงหา  จึงเกิดลาภ[การได้] เพราะอาศัยการได้มา  
จึงเกิดการฝ๎งใจ (ยึดมั่นไม่ปลอยวาง) เพราะอาศัยการฝ๎งใจจึงเกิดการรักใคร่พึงพอใจ  เพราะอาศัย
การรักใคร่พึงพอใจจึงเกิดการพะวง เพราะอาศัยการพะวง จึงเกิดความยึดถือ เพราะอาศั ยความ
ยึดถือ  จึงเกิดความตระหนี่ เพราะอาศัยความตระหนี่จึงเกิดการรักษาป้องกัน  เพราะอาศัยการ
รักษาป้องกัน  จึงเกิดเรื่องในการป้องกันขึ้น อกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกมิใช่น้อย คือการถือไม้ ถือมีด 
การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การกล่าวว่า มึง มึง การพูดค าส่อเสียด และการพูดเท็จจึง
เกิดข้ึน” กระบวนการนี้เป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเชิงสังคม ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์ที่
ทวีความรุนยิ่งขึ้นจนแสดงผลออกมาเชิงพฤติกรรมทางกาย วาจา กระทบกับสังคม องค์กร 
สิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นกับทุกสังคม  ไม่ว่าจะเป็นสังคมนักธุรกิจ  นักการเมือง  ข้าราชการ  สงคราม
ระหว่างชาติต่าง ๆ  การแตกแยกของศาสนา  แม้แต่วงการพระสงฆ์ที่ต้องการแสวงหายศ  ฐานันดร
ต่าง  ๆ กระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาททางสังคม  ย่อมเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์เต็มที่ 
กระบวนการทั้งหมดนี้  หากเกิดขึ้นกับบุคคลใด  สังคมใด  นับว่าขัดแย้งกับอุดมการณ์เป้าหมาย
สูงสุดของพุทธศาสนา ทั้งหมดนี ้ เมื่อเกิดข้ึน  พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นหนทางแห่งการเสื่อมโทรมแก่
ตนเองและสังคม  ในทางตรงกันข้ามพระองค์ทรงตรัสให้ภิกษุ  และชนทุกชั้นวรรณะ  ทุกชาติ  
ศาสนา ว่า  หนทางแห่งสันติสุขนั้น ไม่ใช่ได้มาด้วยการแสวงหาด้วยการขัดแย้ง แต่ทรงตรัสสอนให้
ขจัดความขัดแย้งตามแนวพุทธดังนี้ 

สพฺพปาปสฺส  อกรณ      กุสลสฺสูปสมฺปทา 
สจิตฺตปริโยทปน   เอต    พุทฺธานสาสน  

การไม่ท าบาปทุกประการ การท ากุศลให้ถึงพร้อม(ตลอดเวลา)   
 การท าจิตของตนให้ผ่องใส(วิป๎สสนา)นี้เป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ฯ 

 
ขนฺตี  ปรม   ตโป  ตีติกฺขา 
นิพฺพาน   ปรม   วทนฺติ  พุทฺธา 
น  หิ  ปพฺพชิโต  ปรูปฆาตี 
สมโณ  โหต ิ ปร   วิเห ยนฺโต. 

ขันติคือความอดทน  เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างดียิ่ง  พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า  
พระนิพพานเป็นธรรมอันสูงสุด  ผู้ท าร้ายผู้อ่ืน  ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต [ผู้
ละเว้นความชั่ว]ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย [ผู้สงบ] ฯ  

อนูปวาโท  อนูปฆาโต      ปาติโมกฺเข  จ  ส วโร 
มตฺตํฺํุตา  จ  ภตฺตสฺมึ      ปนฺตํฺจ  สยาสน  
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อธิจิตฺเต  จ  อาโยโค      เอต พุทฺธานสาสน   
(ที.ม. (บาลี) 10/90/43) . 
การไม่กล่าวร้าย   การไม่ท าร้าย [ผู้อ่ืน] ความส ารวม 
ในพระปาติโมกข์[ศีล]ความเป็นผู้รู้ประมาณในการกิน 
การนอนที่นั่งอันสงัด  และการประกอบความเพียรในจิต    
ทั้งหมดนี้  เป็นค าสั่งสอน  ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ (ที.ม. (บาลี) 10/90/51)  

สรุปรวมพุทธวิธีขจัดความขัดแย้งสังขารธรรมภายในตนเองด้วย 4 วิธี ดังนี้ (1) สพฺพ
ปาปสฺส  อกรณ  การไม่ท าบาปทั้งปวง  (2) กุสลสฺสูปสมฺปทา การท าความดีตลอดเวลา (3) สจิตฺตปริ
โยทปน  การท าจิตให้ผ่องใสจากกิเลส (4)อธิจิตฺเต อาโยโค ความเพียรทางจิต(ตื่นในการที่จะละชั่ว)
ตลอดเวลา  พุทธวิธีขจัดความขัดแย้งสังขารธรรมของสังคมด้วยวิธีการ 8 ดังนี้  (1) ขนฺตี ความ
อดทน (2) ตีติกฺขา  ความอดกลั้น  (3)  ปร   วิเห ยนฺโต  การไม่เบียนเบียนผู้อ่ืน  (4) อนูปวาโท การ
ไม่กล่าวร้ายใส่ความผู้อื่น (5) อนูปฆาโต การไม่ท าร้ายผู้อ่ืนทางกาย (6) ส วโร  การมีสติส ารวมตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ (7) มตฺตํฺํุตา  ภตฺตสฺมึ การรู้จักประมาณในการบริโภค (8) ปนฺตํฺจ  สยาสน  
ความพอเพียงในที่อยู่อาศัย(ที่ตนมีอยู่)  รวมสันติวิธีเพ่ือขจัดความขัดแย้งในสังขารธรรมทั้งหมด 12 
วิธี ประกอบด้วยภายใน 4 ภายนอก 8 
 
4. สรุป 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และสอน 2 เรื่อง คือ สังขารและวิสังขาร สิ่งใดก็แล้วแต่ที่มี
อยู่ในโลกเรียกว่า สังขาร เมื่อมีสังขาร ย่อมตกอยู่ในสภาพแห่งความทุกข์ ดังพุทธวจนะว่า สพฺเพ สงฺ
ขารา ทกฺขา สังขาร ทุกข์ภาษาป๎จจุบันว่า ความขัดแย้ง  ตีความด้วยภาษาบาลีว่า สังขาร 
ประกอบด้วย ส  เป็นอุปสรรค บทหน้า ลงในความหมายว่า ร่วมกัน + กร ธาตุ ในความกระท า  
เปลี่ยน กร เป็น ขระ + ณ ป๎จจัย ลงมาแล้วลบทิ้งและมีอ านาจท าทีฆะสระสั้นให้ยาว คือ ท า ขร 
เป็น ขาร ส าเร็จรูปเป็น สังขาร แปลว่า ธรรมชาติที่ท างานร่วมกัน โดสภาวธรรม หมายถึง รูปนาม 
ขันธ์ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ที่ท างานร่วมกัน เมื่อท างานร่วมกันจึงน าไปสู่ความ
ขัดแย้งในตัว รวมเรียกว่าสังขารทุกข์ ที่สุดน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนกับคนและคนกับสังคม 
พระพุทธองค์จึงตรัสวิธีในการขจัดความขัดแย้งด้วยป๎ญญา และหลักธรรมในโอวาทปาฏิโมกข์ รวม
พุทธวิธีเพ่ือขจัดความขัดแย้งในสังขารธรรมทั้งหมด 12 ประกอบด้วยภายใน 4 ได้แก่ พุทธวิธีขจัด
ความขัดแย้งสังขารธรรมภายในตนเองด้วย 4 วิธี ดังนี้ (1) สพฺพปาปสฺส  อกรณ  การไม่ท าบาปทั้ง
ปวง  (2)กุสลสฺสูปสมฺปทา การท าความดีตลอดเวลา (3) สจิตฺตปริโยทปน  การท าจิตให้ผ่องใสจาก
กิเลส (4)อธิจิตฺเต อาโยโค ความเพียรทางจิต(ตื่นในการที่จะละชั่ว)ตลอดเวลา  พุทธวิธีขจัดความ
ขัดแย้งสังขารธรรมของสังคมด้วยวิธีการ 8 ดังนี้  (1)ขนฺตี ความอดทน (2)ตีติกฺขา  ความอดกลั้น  
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๑๓ 
 

 
 

(3)  ปร   วิเห ยนฺโต  การไม่เบียนเบียนผู้อ่ืน  (4)อนูปวาโท การไม่กล่าวร้ายใส่ความผู้ อ่ืน (5) อนูป
ฆาโต การไม่ท าร้ายผู้อ่ืนทางกาย (6) ส วโร  การมีสติส ารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (7) มตฺตํฺํุตา  
ภตฺตสฺมึ  การรู้จักประมาณในการบริโภค (8) ปนฺตํฺจ  สยาสน  ความพอเพียงในที่อยู่อาศัย(ที่ตนมี
อยู่)  รวมสันติวิธีเพ่ือขจัดความขัดแย้งในสังขารธรรมทั้งหมด 12 วิธี ประกอบด้วยภายใน 4 
ภายนอก 8 การขจัดความขัดแย้งได้อย่างถาวรพระพุทธองค์ตรัสว่า วิสังขาร  
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การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคม 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

INTEGRATIVE PARTICIPATION OF GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY FOR 
NATURAL RESOURCE MANAGEMENT IN NAN PROVINCE 

 
ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล* พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วยธานี)** อนุวัต กระสังข์*** 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบ
การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัดน่าน ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 19 รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมี
ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.987 ประชากรได้แก่ บุคลากรภาครัฐและภาคประชาสังคม จ านวน 
241 คน และกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 172 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple 
random sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's correlation) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

(ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านนั้น ในภาพรวมทุกภาคส่วนในจังหวัด
น่าน มีความตื่นตัวและให้ความส าคัญในเรื่องป่าไม้ในการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีการตัดสินใจ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาสังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านผลประโยชน์ โดยทางอ้อม เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดีขึ้น 
ฝนตกตามฤดู น้ าไม่ท่วม การที่จ านวนป่าไม่ถูกท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งขึ้น การประเมินเป็นไป
ตามกฎหมายซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐ
กับภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ 
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2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่าน ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ รองลงมา
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามล าดับ เมื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมใน
จังหวัดน่าน โดยหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐ
และภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 กล่าวคือ ที่มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงในประเด็น ร่วมกันรับผลประโยชน์ (Y4) 
มีค่าเท่ากับ 0.749 ร่วมกันตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ 0.711 ร่วมกันวางแผน (Y1) มีค่าเท่ากับ .688 
ร่วมกันประเมินผล (Y5) มีค่าเท่ากับ 0.681 ร่วมกันด าเนินงาน (Y3) มีค่าเท่ากับ 0.658 

3. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินการ การรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล โดยการน าหลักธรรมที่ท าให้ทั้งส่วนภาครัฐและภาคประชาสังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อันได้แก่ ซึ่งกันและกันนั้น คือ หลักสาราณียธรรม 6 ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ควรแสดง
อาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ประพฤติดีมีคุณธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยการบอกกล่าว
และแจ้งเตือนสิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้วยความปรารถนาดี คิดท าสิ่งดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ใน
การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้มาโดยชอบธรรม ด้วยการรักษาระเบียบ
วินัยของส่วนรวม  และเคารพรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้) ในจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างยั่งยืน 

 
ค าส าคัญ :การมีส่วนร่วม, การบูรณาการ, ภาคประชาสังคม,ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

ABSTRACT 
 The Objectives of this Research were: 1. To study the state of participation 

in natural resource management ofcivil society in Nan province,2.To study factors 
influencing participation in natural resource management of civil society in Nan province. 
and 3.To presentanintegrated model of government and civil society participation in 
natural resource management in Nan province. 

Methodology was the mixed methods; The qualitative research 
collected data from 19 key informants, purposefully selected,with the structuredin-
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depth-interview, by face-to-face-interviewing. Data were analyzed by descriptive 
interpretation.The quantitative research collected data by questionnaires with 
reliability coefficient values at 0.987 from 172 samples who were Government      
and civil society personnel in Nan Province by simple random sampling and 
analyzed data by frequency, percentile, mean and standard deviation and analyzed 
relationship of Variables by Pearson Product Moment Correlation. 

Findings were as follows: 
1. Generalcondition of involvement in planning for natural resource 

(forest)  management between the public and civil society in Nan Province, by 
all means, all agencies in Nan Province were aware of and focused on forest 
management. Currently, there is a common decision mak ing between the 
governmental agencies and civil society, for example, the provincial 
administration gives civil society the opportunity to participate in decision -
making. Benefits gained indirectly such as the community had good, clean air, 
better life, seasonal rain, no floods and no forest was destroyed and forest 
was expanded. The operational assessment was carried out legitimately with 
outsiders participating in the process. The joint assessment of projects 
between the state and civil society was conducted for the verification purpose. 

2. Factors affecting participation in natural resource management of civil society 
in Nan Province were that state and civil society in Nan Province were involved in the 
natural resource management at the moderate level. Considering the mean values from 
high to low were that the highest level was the benefit sharing, secondly the participatory 
operation, participatory decision-making, participatory planning, were at the high to low 
level respectively and the lowest level of participation was the participatory evaluation. 
The correlations were  thatSaraniyadhamma, virtue for fraternal living, had correlations with 
the interactively participatory natural resource management of state and civil society in 
Nan Province at the statistical significant level at 0.01.  The high level of correlations were 
benefit sharing (Y4) was at 0.749, participatory decision-making (Y2) was at 0.711, 
participatory planning (Y1) was at 0.688, participatory evaluation (Y5) was at 0.681 and 
participatory operation (Y3) was at 0.658  

3. Forms of participation in planning, decision-making, operation, benefits 
sharing and evaluation were to apply Saraniyadhamma 6, virtues for fraternal living, to 
enhance the effective and efficient participations in various activities between state and 
civil society. State and civil society should be humble and polite, respectful to each 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560852

other, well behave to each other with good ethical morality, both in front and behind, 
by telling and informing good things with good wishes, by thinking of doing good things to 
society, sharing benefits gained lawfully directly and indirectly, obeying and keeping the 
laws, rules and regulations of society, respecting and listening to one another’s opinions. 
These forms of participations would make the integrated participation of natural 
resource(forest) management between the state and civil society in Nan Province the 
sustainable management. 
 

Keyword: Integrative, Participation, Civil Society, Natural Resource 
 
 
1. บทน า 

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เราอย่างมาก นั่นเป็นเพราะ การ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งที่เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมด อาทิ อากาศ แสง ฝุ่น เป็นต้น, ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้าง
ทดแทนขึ้นใหม่ได้ อาทิ น้ า ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า พืช หญ้า เป็นต้น, ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมด
ไป อาทิ แร่ธาตุชนิดต่างๆ ถ่านหิน น้ ามันปิโตรเลียม เป็นต้น ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นมี 4 ประการ ดังนี้ คือ เป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และผลิตผล, เป็นที่รองรับกิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์ และช่วยเกื้อกูลให้ชีวิตด ารงอยู่ได้, เป็นแหล่งรองรับของเสีย และของ เหลือเศษจาก
ขบวนการผลิตและการบริโภค และให้ความรื่นรมย์แก่จิตใจของมนุษย์ เช่น ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ 
ความงามของธรรมชาติ 

ปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมอย่างมากมาย เช่น ปัญหามล
ทางอากาศ ปัญหามลพิษทางเสียง ปัญหาภาวะเรือนกระจก การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลาย
ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจ านวนการเกิดหรอทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่ละประเทศ
จึงให้ความส าคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน 
อาทิ การใช้พลังงานทดแทน การออกมาตรการหรือแนวทางในการควบคุมการปล่อยมลพิษทาง
อากาศที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การน าวัสดุที่ใช้แล้วหรือ
เหลือใช้มาใช้ใหม่ เป็นต้น   

จังหวัดน่านเป็นหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่ในอดีตมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ แต่เมื่อประมาณ 10 ปีให้หลังสภาพของภูเขาต่างๆของจังหวัดน่านกลับกลายเป็นภูเขา
หัว โล้น ท า ให้ ส่ งผลกระทบต่อวิถี ชี วิตและความเ ป็นอยู่ประชาชนน่ าน เป็นอย่ างมาก 
(PrawitTantalanukul, 2555 : 11)โดยจังหวัดน่านนั้นถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนล้านนา ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีเคยเป็นอาณาจักรล้านนาอันด ารงอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 1700 ถึงประมาณ พ.ศ. 2300 ปัจจุบัน
ได้แก่พ้ืนที่ในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย รวม 8 จังหวัดด้วยกัน กล่าวคือ เชียงราย แม่แฮ่
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องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และพะเยา พ้ืนที่ทั้งหมดของอาณาจักรล้านนานี้ ถ้า
ค านวณออกมาเป็นตารางกิโลเมตรจะมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 90,900 ตารางกิโลเมตร หรือหาก
เทียบกับพ้ืนที่ของประเทศไทยทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 17    ซึ่งบางท่านขนานนามว่า น่าน
นั้น “เป็นดินแดนล้านนาตะวันออก มีชื่อเรียกตามต านานต่างๆ ว่า “กาวะราชนคร” และ “นันท
สุวรรณนคร” บ้างก็เรียก “นันทบุรี”   

สาเหตุที่ท าให้จังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ลดลงนั้น เป็นเพราะ
ประชาชนบุกรุกป่าเพ่ือท าการเกษตร และมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหรือข้าวต่างๆ มาเป็นการ
ปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยสถิติการผลิตการเกษตรตามชนิดพืช (ระดับจังหวัด) ปีเพาะปลูก 
2555/2556 ซ่ึงจัดท าโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดน่าน  ระบุว่า ใน
จังหวัดน่านมีพ้ืนที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดในบรรดาการปลูกพืชการเกษตรทั้งหมด มี
จ านวนมากถึง 40,748 ไร่ (Office of Nan province, 2558 : 6)  

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล กลุ่มชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ของจังหวัดน่านต่างให้ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยหน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัดต่างมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์
และบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมิให้เกิดสภาวะมลพิษทั้งใน
ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ยุทธ์ศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เป็นต้น นอกจากนั้นมี
การรวมตั วกัน ในลั กษณะของประชาสั งคม เ พ่ือท าหน้ าที่ ใ นการอนุ รั กษ์ และจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านเกิดขึ้นมากมาย เช่น มูลนิธิฮักเมืองน่าน สมาคมบ้านหลวงหวง
ป่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลงมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค าแต่การด าเนินการต่างๆ ระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาสังคมดังกล่าวในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยังขาดการมีส่วนร่วม
ระหว่างกันท าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในทางต่างคนต่างท ามากกว่าที่จะร่วมมือกัน
ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเต็มที่ ซึ่งในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาสังคมให้เกิดประสิทธิภาพควรใช้หลักพุทธธรรมเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม อันได้แก่ หลักสาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) 6 
ประการ ประกอบด้วย เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา
และทิฏฐิสามัญญตา  

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมเชิง
บูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน เพ่ือให้
ทราบถึงสภาพทั่วไปของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน และน าเสนอ
รูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในจังหวัดน่าน เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลสูงสุด น าไปสู่การเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติดั งในอดีต ท าให้
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น และน าพาไปสู่การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชา

สังคมในจังหวัดน่าน 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 
 

3.ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดของ Cohen, J.M. and Uphoffโดยกระบวนการมีส่วนร่วมมี 
4 ขั้นตอน (Cohen, J.M. and Uphoff, 1984 :219-222) รวมกับการศึกษาเอกสารและทบทวน
วรรณกรรมอีก 1 ขั้นตอน จึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
(Planning)การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(Implementation)การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit)และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การด าเนินงาน (Evaluation) บูรณาการกับหลักสาราณียธรรม 6 (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) 
(PhaBrahmagunabhorn(P.A. Payutto, 2553 : 23-24) ประกอบด้วย เมตตากายกรรมร่วมกัน
อนุรักษ์และดูแลป่าไม้ร่วมกัน เมตตาวจีกรรม ร่วมกันบอกแจ้งเหตุเกี่ยวกับการดูแลป่าไม้ เมตตา
มโนกรรม คิดต่อและท าสิ่งดีที่เป็นประโยชน์แก่ธรรมชาติ สาธารณโภคี ร่วมกันใช้สอยและรับ
ประโยชน์ เท่ า เทียมกัน  สี ลสามัญญตาเคารพกฎหมาย ระ เบียบ เกี่ ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทิฏฐิสามัญญตา เคารพรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ในการท าวิจัย คือ พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของจังหวัดน่าน อัน

ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
น่าน (3) องค์การบริหารส่วนต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  (4) เทศบาลต าบลศิลาแลง 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน และ (5) องค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และ
ภาคประชาสังคมในจังหวัด ประกอบด้วย(1) ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว (กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง)  
(2) อ าเภอเมืองน่าน (มูลนิธิฮักเมืองน่าน) (3) อ าเภอบ้านหลวง (สมาคมบ้านหลวงหวงป่า) และ (4) 
วัดในอ าเภอสันติสุข 1 วัด (มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า) 

3.3 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2 กลุ่ม ดังนี้  
1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน คือ (1) บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จ านวน 
123 คน (2) บุคลากรส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จ านวน 5 คน  (3) 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จ านวน 23 คน  (4) บุคลากร
เทศบาลต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน จ านวน 22 คน และ (5) บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่านจ านวน 24 คน รวม 5 แห่ง  มีประชากรทั้งหมด 197 คน 
ภาคประชาสังคมในจังหวัด ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง จ านวน 8 คน 
(2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิฮักเมืองน่าน จ านวน 20 คน  (3) คณะกรรมการสมาคมบ้านหลวง
หวงป่า จ านวน 5 คน และ (4) คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค า จ านวน 11 
คน รวม 4 กลุ่ม มีประชากรทั้งหมด 44 คน 

2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงได้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจั งหวัดน่ านที่ อยู่ ในขอบเขต พ้ืนที่ ตั วแทนจากส านัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดน่าน และประธาน/หัวหน้า ของประชาสังคมกลุ่มต่างๆจ านวน19ท่าน 

3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน10รูป/คน 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
1.ศึกษาค้นคว้า รวบรวม แยกแยะสังเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี 

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม, แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, แนวคิดเกี่ยวกับ
ประชาสังคม,ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดน่าน ,หลักพุทธธรรม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม, ภาครัฐและนโยบายของภาครัฐในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ , ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในจังหวัดน่าน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง 

3. จัดท าร่างเครื่องมือการวิจัยทั้งแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์พร้อมทั้งเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

4. น าเครื่องมือการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความถูกต้องและเพ่ือหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในรูปแบบของเทคนิคการ
วิเคราะห์ IOC (Index of Congruence)   
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5. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

6. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก) 

7. ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ รวบรวมและประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์เสนอข้อมูล พร้อมทั้งสังเคราะห์จาก
ข้อเสนอจากค าถามปลายเปิด ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ รวบรวม ถอดเทป และสังเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ 

8. สรุปผลการวิจัย 
9. จัดท าและสังเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group Discussion) โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 10 รูป/คน 
10. อภิปรายผลการวิจัย 
11. น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

5. ผลการวิจัย 
 การมี ส่ วนร่ วม เชิ งบู รณาการภาครั ฐและภาคประชาสั งคม เ พ่ือการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน สรุปตามประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

จากวัตถุประสงค์ข้อ 1  ที่ว่ า  “เ พ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน” 
 5.1.1 สภาพโดยทั่วไปในการมีส่วนร่วมการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

ด้านการวางแผน จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชา
สังคมในจังหวัดน่านนั้น ในภาพรวมทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านมีความตื่นตัวในประเด็นเกี่ยวกับป่าไม้
เป็นอย่างมาก โดยทุกภาคส่วนจะให้ความส าคัญในเรื่องป่าไม้เป็นล าดับต้นๆ จนเกิดวาระจังหวั ด
น่านขึ้นมา คือ “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ า” และจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนตามโอกาสต่างๆ และตามขอบเขตของระเบียบ กฎหมายจะเอ้ืออ านวย เช่น 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านและกรมป่าไม้ได้จัดเวทีให้ภาคประชา
สังคมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนรวมถึงสรุปแนวทางร่วมกันอยู่เป็นประจ า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน่านเชิญให้ตัวแทนหรือคณะกรรมการจากมูลนิธิฮักเมืองน่านเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการ
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน พัฒนาแผน ประเมินผลแผนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสวดเชิญนายกสมาคมบ้านหลวงหวงป่าเป็นที่
ปรึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 



857วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 ด้านการตัดสินใจ จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า หาก
เป็นประเด็นที่ไม่ผิดกฎหมายนั้นปัจจุบันการตัดสินใจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมได้
มีการด าเนินการอยู่แล้วเช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม
ใน แต่การตัดสินใจนั้นต้องมีการวิเคราะห์แยกแยะ ข้อดี ข้อเสียในประเด็นต่างๆ เป็นอย่างดีเทศบาล
ต าบลศิลาแลง ก็เช่นกัน ได้ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดให้มีการจัดเวทีประชาคม 
ซึ่งประกอบด้วยการประชุมของ ผู้น าของภาคประชาสังคม สมาชิก อบต. สมาชิกสภา อบต. คณะ
ผู้บริหารของ อบต. โดยส่วนไหนที่เป็นประเด็นการตัดสินใจ จะมีการแยกตามสาระรายประเด็น เช่น 
ประเด็นเกี่ยวกับการปกครองจะเข้าที่ประชุมฝ่ายปกครอง (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสังคม) ส่วน
ประเด็นทางกฎหมายจะเข้าที่ประชุมส่วนของเทศบาลต าบลศิลาแลง เป็นต้นส่วนในประเด็นที่เป็น
กรณีของพ้ืนที่ที่ผิดกฎหมายปัจจุบันยังไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากปัจจุบันในพ้ืนที่ของจังหวัด
น่านที่เป็นเรื่องป่ายังไม่มีการตัดสินใจเพราะเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ทั้งที่บางครั้งการกระท า
นั้นเกิดประโยชน์กับการรักษาป่าและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน แต่ก็ไม่สามารถกระท าได้ ท าให้ภาค
ประชาสังคมเข้าถึงยากจนไม่อยากจะท าโดยเฉพาะมูลนิธิส่ งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค าที่
ตัดสินใจไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจกับภาครัฐ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ 
อ าเภอสันติสุข ซึ่งเป็นภาครัฐในพื้นที่โดยตรง 

ด้านการด าเนินการ จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่อง
เกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
พบว่า การด าเนินงานเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่านในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งภาพรวมในปัจจุบันมีการกระท า
การด าเนินการร่วมกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การให้ใช้ห้องประชุมเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกในการประชุมกิจกรรม
ต่างๆ   อันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดน่านได้เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคม
รู้สึกรักหวงแหนความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน ส่วน
ปัญหาการด าเนินงานในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้นั้นจากการประชุมร่วมกันของทั้ง
ภาครัฐแต่ละส่วนงานของจังหวัด และภาคประชาคมของจังหวัดน่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานนั้น มีข้อเห็นพ้องต้องกันว่าควรแก้ปัญหาพื้นท่ีที่มีปัญหาโดยต้องแก้ปัญหากฎหมายเป็น
เบื้องต้น การด าเนินการอ่ืนที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จึงจะ
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

ด้านการรับผลประโยชน์ จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการได้รับ
ประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัด
น่าน พบว่า การรับผลประโยชน์นั้นในส่วนของการรับผลประโยชน์โดยตรงนั้น ภาครัฐไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ได้โดยตรง เนื่องจากโดยปกติแล้วส่วนของภาครัฐจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจาก
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่จะเป็นการได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองมากกว่า ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินั่นเอง ขณะที่
การได้รับประโยชน์โดยอ้อมนั้นทั้งส่วนของภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์ได้เท่า
เทียมกันแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดี
ขึ้น ฝนตกตามฤดู น้ าไม่ท่วม การที่จ านวนป่าไม่ถูกท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งข้ึน เป็นต้น  

ด้านการประเมินผล การด าเนินงานในเร่ืองเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่า
ไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน พบว่า หากแยกตามภารกิจแล้วนั้นภาครัฐ
จะมีการประเมินผลในเชิงเอกสารอยู่เสมอผ่านการด าเนินการของโครงการหรือกิจกรรม เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเปิดโอกาสและดึงภาคประชาสังคมเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลโครงการอย่างเต็มที่โดยเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะ
เป็นการประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ หรือแสดงความคิดในที่ประชุมเช่นเดียวเทศบาลต าบล
ศิลาแลงที่ให้ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลแต่ที่ไม่ใช่เชิงเอกสาร เป็นการ
ด าเนินการตรวจสอบโดยการตั้งคณะท างานของชุมชน เสนอปัญหาอุปสรรคและเรื่องอ่ืนๆ ในที่
ประชุม ซึ่งมทีั้งท่ีเป็นการประชุมที่เป็นทางการการประชุมที่ไม่เป็นทางการ 

การด าเนินการร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในจังหวัดน่าน
นั้นภาครัฐและภาคประชาสังคมจะมีส่วนร่วมในการวางแผนมากที่สุดนั้นเป็นเพราะการด าเนินการ
ในการวางแผนของแต่ละส่วนงานของภาครัฐนั้นจะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผนทั้งนี้ 
เพราะการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจนั้นสามารถกระท าได้หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการเวทีประชาคม การเชิญ
ภาคประชาสังคมมาเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผน เป็นต้น  ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานนั้น มีแนวทางในการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย เช่น การให้ใช้ห้องประชุมเพ่ือเอ้ืออ านวย
ความสะดวกในการประชุมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ส่วนการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นในภาพรวมการได้รับประโยชน์ภาครัฐจะไม่ได้รับโดยตรง เพราะ
ภาครัฐเป็นเพียงการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเท่านั้น ส่วนการได้รับประโยชน์ทางอ้อมนั้น ทั้งภาครัฐ
และภาคประชาสังคมจะได้รับเท่าๆ กัน ส่วนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานนั้นใน
ภาพรวมถือว่ายังมีส่วนร่วมน้อยที่สุดจากการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ประการ ฉะนั้นแล้วการการมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนนั้นต้องมีความสอดคล้องตามล าดับ สมดุล และเกี่ยวเนื่องกัน โดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย และกฎระเบียบของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

5.1.2การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคม ใน
จังหวัดน่านตามหลักสาราณียธรรม 

พบว่า ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ รองลงมาได้แก่ 
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การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามล าดับ 

ด้ านการ มีส่วนร่ วมในการวางแผน พบว่ า  การมีส่ วนร่ วมในกา รจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆรองลงมาได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการศึกษาถึงสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ในการประชุมหรือสัมมนาท่ีเป็นทางการ ตามล าดับ 

ด้ านการ มีส่ วนร่ วมในการตั ดสิน ใจ พบว่ า  การมี ส่ วนร่ วม ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน การ
แก้ปัญหาการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมาได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการหาวิธีการ
แก้ปัญหาของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ท่านมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเขตป่าชุมชน ตามล าดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด า เนินงานพบว่า  การมีส่ วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านได้เข้าร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้) ที่
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคมจัดขึ้น รองลงมาได้แก่ ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเฝ้าระวัง 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
ท่านมีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ตามล าดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านเห็นว่าการช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
เป็นการสร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน รองลงมาได้แก่ ท่ านเข้าร่วมใน
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ท่านได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนตามล าดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่า
ไม้) ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรองลงมาได้แก่ ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ท่านเห็นว่าการ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ท าให้ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึนตามล าดับ 
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จากวัตถุประสงค์ข้อ 2“เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน” 

5.1.3 หลักสาราณียธรรม 6 เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) 
ในจังหวัดน่าน 

โดยการบูรณาการหลักสาราณียธรรม 6  เ พ่ือการมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน บูรณาการโดยหลักสาราณียธรรม 6 
ประกอบด้วย 1) เมตตากายกรรม(ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) 2) เมตตาวจีกรรม (การช่วยบอกแจ้งสิ่งที่
เป็นประโยชน์) 3) เมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้)4) สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่า
ไม)้ 5) สีลสามัญญตา(มีระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่าไม้) และ 6) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออก
กฎ ท าข้อตกลง รักษาป่าไม้) 

พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 5) สีลสามัญญตา(มีระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่า
ไม้)  รองลงมาได้แก่ 6) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ท าข้อตกลง รักษา ป่าไม้) 1) เมตตา
กายกรรม(ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้)2) เมตตาวจีกรรม (การบอกกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์)3) เมตตา
มโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4) สาธารณโภคี (แบ่งปัน
ผลประโยชน์จากป่าไม้) ตามล าดับ 

ด้านเมตตากายกรรม(ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะด าเนินงานด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมาได้แก่  ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมใช้วาจาที่ไพเราะต่อกัน ตามล าดับ 

ด้านเมตตาวจีกรรม (การบอกกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแจ้งข้อมูลหรือแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) รองลงมาได้แก่ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะด าเนินงาน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการของภาครัฐและภาคประชาสังคมใช้วาจาที่ไพเราะต่อกัน ตามล าดับ 

ด้านเมตตามโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้)โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาครัฐด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)
โดยเน้นผลประโยชน์แก่ส่วนรวม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ภาครัฐการเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาสังคมตรวจสอบการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ตามล าดับ 

ด้านสาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาครัฐและภาคประชาสังคมได้ประโยชน์ของ
จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) อย่างเหมาะสม ตามล าดับ 
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ด้านสีลสามัญญตา(แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ าข้อที่ มี ค่ า เ ฉลี่ ยสู งสุ ด  คือ  การด า เนิ นงานด้ านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)เป็นไปตามกฏระเบียบ กฎหมาย รองลงมาได้แก่ ภาครัฐมีการกระจาย
งบประมาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) อย่างเหมาะสม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
คือ เจ้าหน้าที่/ตัวแทนของภาครัฐ และภาคประชาสังคมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ตามล าดับ 

ด้านทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ท าข้อตกลง รักษา ป่าไม้) โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาครัฐและภาคประชาสังคมเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
การประชุม สัมมนา หรืออบรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นตามล าดับ 

5.1.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า หลักสาราณีย
ธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนี้ หลักสาราณีย
ธรรม 6 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านกล่าวคือ ที่มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงในประเด็น 
ร่วมกันรับผลประโยชน์ (Y4)มีค่าเท่ากับ 0.749 ร่วมกันตัดสินใจ(Y2)มีค่าเท่ากับ 0.711 ร่วมกัน
วางแผน(Y1)มีค่าเท่ากับ .688 ร่วมกันประเมินผล (Y5)มีค่าเท่ากับ 0.681 ร่วมกันด าเนินงาน (Y3)มี
ค่าเท่ากับ 0.658 

จากวัตถุประสงค์ข้อ 3 ที่ว่า “น าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” 

5.1.5 รูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 

การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐและภาคประชาสังคมใน
จังหวัดน่าน มีด้วยกัน 5 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning)2) การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (Decision Making) 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) 4) 
การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ (Benefit)  และ5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
(Evaluation) การมีส่วนร่วมโดยการให้หลักธรรมที่สามารถเป็นสามารถท าให้ทั้งส่วนภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมระลึกถึงกัน คือ หลักสาราณียธรรม 6 ประการ จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันได้แก่ 1) เมตตา
กายกรรม(ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้) 2) เมตตาวจีกรรม (การช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์) 3) เมตตา
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มโนกรรม (ร่วมกันดูแลป่าไม้)4) สาธารณโภคี (แบ่งปันผลประโยชน์จากป่าไม้) 5) สีลสามัญญตา(มี
ระเบียบวินัยร่วมกันในการดูแลป่าไม้) 5) ทิฏฐิสามัญญตา (ร่วมกันออกกฎ ท าข้อตกลง รักษาป่าไม้) 
ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผน(Planning) โดยการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน ต้องควบคู่ไป
กับการชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันให้ชี้แนะในทุกโอกาสที่มีโอกาส โดยการประชุมหาแนวทางที่
จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆโดยการ
ก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)จากการศึกษา
ยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีปฏิทินปฏิบัติงาน การประชุม และ
สัมมนา 

2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน การแก้ปัญหา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ที่ผิดกฎหมาย ด้วยการแก้ไขกฎหมายที่
ล้าสมัยภาครัฐก าหนดกฎหมายเป็นเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวน โดยให้ภาคประชาสังคมร่วม
ตัดสินใจเลือกนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  

3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ภาครัฐให้การสนับสนุนการเข้าร่วมในกิจกรรม
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ(ป่าไม้) ที่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคมจัดขึ้น โดยการจัดสรร
งบประมาณการด าเนินการมีกิจกรรมการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ประสานงานระหว่างภาครัฐและชุมชนในกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ 
ต้องสรรหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอื่นจากภายนอกให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมจากภาครัฐ 

4. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ การให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึงก่อนภาคประชาสังคมในพื้นที่อ่ืนๆ การด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่าน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิภาพอย่าง
เต็มที่ ทั้งนี้การด าเนินการให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมนั้นควรยึดหลักการเครารพความเห็น
ซึ่งกันและกัน ติดตามกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ สามารถท าให้ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และช่วยกันรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เป็นการสร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน 

5 .  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การได้ติดตามกิจกรรมด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  (ป่าไม้) ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐที่ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการ
สร้างความสามัคคี การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การแจ้งข้อมูลหรือแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม แยกตามภารกิจ 
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6. อภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย
ข้อค้นพบใหม่จากการท าวิจัยดังนี้ 
 5.1.1 จากผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้
ว่าการคิดหาแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาก าหนดยุทธศาสตร์ โดยการเปิดโอกาสให้ภาคประชา
สังคมมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ 
ขั้นตอน ที่ไม่เป็นการผิดต่อหลักกฎหมายในขณะที่การมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ นั้น ต้องควบคู่ไป
กับการแสดงกิริยาที่ดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม หากมีอะไรที่สามารถชี้แนะสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อกันให้ชี้แนะในทุกโอกาสที่มีโอกาส ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมร่วมกันมาก
ที่สุดซึ่งการประชุมในแต่ละครั้งนั้น ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแสดงความเห็นได้เท่าเทียมกันด้วย
ความเคารพความเห็นซึ่งกันและกันร่วมในการคิดหาแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆในการก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)โดยการศึกษายุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

จากสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่า
ไม้) ในการประชุมหรือสัมมนาที่เป็นทางการควรให้สิทธิชุมชนในการจัดการป่าไม้เอง โดยการ
กระจายอ านาจ 2) ความเป็นทางการลิดรอนความสามารถและการเรียนรู้ลงเรื่อยๆ ฉะนั้นให้
สนับสนุนกระบวนการศึกษาทางเลือกหรือใดๆ ก็ตามที่เอาชุมชนทั้งถิ่นเป็นเป้าหมายในการพัฒนา 
(ชุมชุนบริการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบริการชุมชน)  และ 3) หาค าตอบความหลากหลายในสิ่ง
ต่างๆ เพราะความหลากหลายเหล่านั้นจะเป็นค าตอบของความยั่งยืน 4) ก่อนมีการท าแผนงานควร
มีการลงมาท าเวทีในพ้ืนที่เพ่ือรับฟังสภาพปัญหาที่แท้จริง แล้วให้ชุมชนในพ้ืนที่เสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับแผนจากส่วนกลาง 5) องค์กร ชุมชนในพ้ืนที่ ควรมีบทบาทใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานในส่วนกลาง โดยต้องให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วย 6) หน่วยงาน องค์กร 
ภาคประชาสังคม หากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนเสนอขอ
งบประมาณเพ่ือบรรจุเข้าในแผนสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์ ได้วิจัยเรื่อง  
“กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า 1. การบูรณาการกลยุทธ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมกับแนวคิดทฤษฎีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ าเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบ
โดยตรงและให้ความส าคัญในฐานะที่มีบทบาทหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของ
รัฐบาล และตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 นอกจากนี้ 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 2560864

ควรให้องค์กรสงฆ์ องค์กรด้านสตรี และประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้วย ทั้งนี้โดยการน ากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมทั้ง 7 ประการ มาใช้ใน
การก าหนดแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่ประชาชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค
ประชาชนที่จะสร้างองค์ความรู้และการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน เด็ก เยาวชน และ 
นักศึกษา รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่จะด าเนิน
ตามแผนงานที่วางไว้ พบว่า การวางแผนการด าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ในเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีองค์กรที่รับผิดชอบ ส่วน
การด าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม ให้สิ่งแวดล้อม
ที่มีคุณภาพเหมาะแก่การด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนสืบไป (SukhumanPrasomsak, 2557) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐนั้นจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมมาก
ขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอจึงต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างครบถ้วน มีการ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ภาคประชาสังคมใช้ประกอบการตัดสินใจผ่านกระบวนการวิ เคราะห์ 
แยกแยะ จนได้ข้อสรุปน าไปสู่การตัดสินใจการด าเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) จะเชิญภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอ บางครั้งภาค
ประชาสังคมจะให้การศึกษาเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการการตัดสินใจโดย
คณะกรรมการมูลนิธิและระดับคณะกรรมการท างาน/โครงการและการประชุมร่วมกันทั้งสองฝ่าย  
ถึงอย่างไรก็ตามในการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้นั้นปัจจุบันจะเน้นความ
ถูกต้อง ตามระเบียบทุกขั้นตอน เพราะว่ากิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้จะได้รับความ
สนใจจากทุกๆฝ่ายมากและมีคนติดตาม ตรวจสอบ มากยิ่งขึ้น ส่วนในประเด็นที่เป็นกรณีที่ผิด
กฎหมายไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากปัจจุบันในพ้ืนที่ของจังหวัดน่านที่เป็นเรื่องป่ายังไม่มีการ
ตัดสินใจเพราะผิดกฎหมาย ปัจจุบันการตัดสินใจร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่าง
ภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้น ยังขาดการตัดสินใจร่วมกันเพราะระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออ านวย
ทั้งๆ ที่บางครั้งเกิดประโยชน์กับการรักษาป่า แต่ต้องมีระเบียบมากมาย ภาคประชาสังคมเข้าถึง
ยากจนไม่อยากจะท าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง“การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (KanjanaDamjutti, 2557) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน ในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งภาพรวมในปัจจุบันมีการกระท า
การด าเนินการร่วมกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมระดับจังหวัดในประเด็นเกี่ยวกับการ
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การให้ใช้ห้องประชุมเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกในการประชุมกิจกรรม
ต่างๆ อันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
น่านได้เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรัก
หวงแหนความเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน ส่วนปัญหาการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้นั้นจากการประชุมร่วมกันของทั้งภาครัฐแต่ละ
ส่วนงานของจังหวัด และภาคประชาคมของจังหวัดน่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน
นั้น มีข้อเห็นพ้องต้องกันว่าควรแก้ปัญหาพ้ืนที่ที่มีปัญหาโดยต้องแก้ปัญหากฎหมายเป็นเบื้องต้น 
การด าเนินการอ่ืนที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จึงจะสามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร รุจิธารงกุล ได้วิจัยเรื่อง “บทบาท
และกลไกของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ ไม่ได้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยครบ 7 ขั้นตอน คือ (1) การได้รับข้อมูลข้อเท็จจริง (2) การได้แสดง
ข้อคิดเห็น (3) การร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา (4) การร่วมวางแผนแก้ปัญหา (5) การร่วมด าเนินการ
แก้ปัญหา (6) การร่วมรับประโยชน์และ (7) การ่วมติดตามประเมิน ควบคุมการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา 
ซึ่งใช้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  

โดยเฉพาะการประเมินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่จริงจังเป็นเพียงการสร้างภาพ
ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมายเท่านั้น เพราะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะการมีส่วน
ร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม การก าหนดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและบทลงโทษโดยเด็ดขาด 
ตลอดจนประชาชนไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม 7 ขั้นตอนอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและร่วมรับประโยชน์จากการใช้ที่ดิน นอกจากนี้ภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้ให้
ข้อเท็จจริงด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประชาชน ไม่มีจิตส านึกเข้าร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ส่วนฝ่ายปฏิบัติการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จและพึงพอใจเพียงปานกลาง โดยมีล าดับการใช้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คือ ภาครัฐใช้มากที่สุด ถัดลงมาคือ ภาคประชาสังคม และน้อยที่สุดคือ ภาคเอกชน
(WichainRujidhamrongkul, 2557) 

ด้านการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน ภาครัฐไม่สามารถรับผลประโยชน์ได้โดยตรง เนื่องจากโดยปกติแล้ว
ส่วนของภาครัฐจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่จะเป็นการ
ได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองมากกว่า 
ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินั่นเอง ขณะที่การได้รับประโยชน์โดยอ้อมนั้นทั้งส่วนของ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์ได้เท่าเทียมกันแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และอยู่
ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดีขึ้น ฝนตกตามฤดู น้ าไม่ท่วม การที่จ านวน
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ป่าไม่ถูกท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเพ็ง วงค์หน่อ
บุญธรรม    ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้:
กรณีศึกษาประชาชนในเมืองไซทานี ในนครหลวงเวียงจันทน์” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในนคร
ห ล ว ง เ วี ย ง จั น ท น์ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ป่ า ไ ม้  ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง 
(BounphengVongnobountham, 2550) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปราย
ได้ว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานในเร่ืองเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน แยกตามภารกิจแล้วนั้นภาครัฐจะมีการ
ประเมินผลในเชิงเอกสารอยู่เสมอผ่านการด าเนินการของโครงการหรือกิจกรรม เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีการเปิดโอกาสและดึงภาคประชาสังคมเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการอย่างเต็มที่โดยเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ หรือแสดงความคิดในที่ประชุมเช่นเดียวเทศบาลต าบลศิลาแลงที่
ให้ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลแต่ที่ไม่ใช่เชิงเอกสาร เป็นการด าเนินการ
ตรวจสอบโดยการตั้งคณะท างานของชุมชน เสนอปัญหาอุปสรรคและเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุม ซึ่งมีทั้ง
ที่เป็นการประชุมที่เป็นทางการการประชุมที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา    
ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ในระดับติดตามผลการด าเนินโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง(KanjanaDamjutti, 2557) 

5.1.2 การบูรณาการหลักสาราณียธรรม 6เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัด
น่าน  

พบว่า การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ตามหลักสาราณียธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า
การปฎิบัติ โดยการให้แนะน าที่ดี เจตนาดีที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล กลุ่ม
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ของจังหวัดน่านต่างให้ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดย
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดต่างมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมิให้เกิด
สภาวะมลพิษทั้ งในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ยุทธ์ศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 
เป็นต้น นอกจากนั้นมีการรวมตัวกันในลักษณะของประชาสังคมเพ่ือท าหน้าที่ในการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดน่านเกิดขึ้นมากมาย เช่น มูลนิธิฮักเมืองน่าน สมาคมบ้าน
หลวงหวงป่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลงมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งค าแต่การด าเนินการ
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ต่างๆ ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมดังกล่าวในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติยังขาด
การมีส่วนร่วมระหว่างกันท าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปในทางต่างคนต่างท ามากกว่าที่
จะร่วมมือกันส่งผลให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเต็มที่ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร รุจิธารงกุล ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทและกลไกของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ 
ไม่ได้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ครบ 7 ขั้นตอน คือ (1) การได้รับข้อมูลข้อเท็จจริง (2) การได้แสดงข้อคิดเห็น (3) การร่วมตัดสินใจ
แก้ปัญหา (4) การร่วมวางแผนแก้ปัญหา (5) การร่วมด าเนินการแก้ปัญหา (6) การร่วมรับประโยชน์
และ (7) การ่วมติดตามประเมิน ควบคุมการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา ซึ่งใช้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
โดยเฉพาะการประเมินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่จริงจังเป็นเพียงการสร้างภาพในการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมายเท่านั้น เพราะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม การก าหนดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและบทลงโทษโดยเด็ดขาด ตลอดจน
ประชาชนไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม 7 ขั้นตอนอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และร่วมรับประโยชน์จากการใช้ที่ดิน นอกจากนี้ภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงด้าน
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งประชาชน ไม่มีจิตส านึกเข้าร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ส่วนฝ่าย
ปฏิบัติการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จและพึงพอใจเพียงปานกลาง โดยมีล าดับการใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
ภ าครั ฐ ใ ช้ ม ากที่ สุ ด  ถั ดล งมาคื อ  ภ าคประช าสั ง คม  และน้ อยที่ สุ ด คื อ  ภ าค เอกชน 
(WichainRujidhamrongkul, 2557) 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
1) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ควรมีการประชุมเชิงสร้างสรรค์โดยภาครัฐ

แสดงบทบาทที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการร่วมกัน 
2) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจควรให้ภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัด

น่าน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องเก่ียวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)  
เพ่ือช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัดกระท าการเกี่ยวกับป่าไม้ 

3) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ควรเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็น
อย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรักหวงแหนความเป็นเจ้าของร่วมกันใน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน  

4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ควรท างานเป็นลักษณะเครือข่ายเพ่ือ
สามารถเชื่อมการด าเนินงานระหว่างองค์กร หน่วยงาน หรือส่วนอ่ืนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันภาครัฐ
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และภาคประชาสังคมจะได้รับประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) โดยเท่าเทียมกัน
แต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของชุมชน 

5) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลควรร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานใน
เรื่องเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัด
น่าน 

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ    
1) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยภาครัฐแสดงบทบาทที่เอ้ืออ านวยต่อการ

ด าเนินการร่วมกัน เช่น การใช้อารมณ์มากกว่าการรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้นการประชุม
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมควรเป็นการประชุมเชิงสร้างสรรค์ ปราศจากซึ่งอคติต่อ
กัน แสดงความคิดเห็นด้วยความจริงใจและสุภาพ 

2) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยการร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานใน
เร่ืองเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัด
น่าน ในส่วนของภาคประชาสังคมจะเป็นการช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัดกระท าการ
เกี่ยวกับป่าไม้มากกว่า โดยมีกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 

3) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในประเด็น
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนต้องจัดท าโครงการ ก าหนดกิจกรรม วิธีด าเนินงาน ผ่านเวที
ประชาคมหมู่บ้านด าเนินงานผ่านคณะกรรมการเสนอเสนอมายังกรมป่าไม้เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
การด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
เป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ภาคประชาสังคมรู้สึกรักหวงแหนความเป็นเจ้าของร่วมกันใน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน เช่น ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดงาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น 

4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์โดยการท างานเป็นเครือข่ายสามารถ
เชื่อมระหว่างองค์กร หน่วยงาน หรือส่วนอ่ืนได้เป็นอย่างดี ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจะได้รับ
ประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) โดยเท่าเทียมกันแต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของ
ชุมชน 

5) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานในเรื่องเก่ียวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
ในจังหวัด เพ่ือช่วยกันตรวจสอบและตรวจตราการจัดกระท าการเกี่ยวกับป่าไม้ โดยมีกฎหมายและ
บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
 7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาเกี่ยวกับ พุทธวิธีการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคม 

2) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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3) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักพุทธธรรม 

4 )  ควรศึ กษา เกี่ ย วกับ  การบู รณาการพุทธธรรมเ พ่ือการแก้ปัญหาจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นโดยภาคประชาสังคม 

5) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน 
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ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 
 

รับบทความ 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวฒุ ิ๒ ท่าน 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ให้ผู้ทรงคุณวฒุิ
พิจารณาอ่านบทความ  

 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อส่งคืนผูเ้ขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    ๑ ทา่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ๑ ทา่น 
 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ 
ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
79 หมู่ 1 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
โทรศัพท์ 035-248-000 ต่อ 8200-3   

 
1. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร 

วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปรทิรรศน์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ ดังนี้ 
1.1 บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ท่ีเสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น  และ

ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

1.2 บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป 

1.3 บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

1.4 บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากต ารา หนังสือ 
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 

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

การส่งบทความ 
บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์จะต้องส่งจดหมายน าส่งบทความ 

พร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ 3 ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ 
บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) 1 แผ่นที่
บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีส าเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการ
อ้างอิง 

การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ  

ที่วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสารจะท าให้การพิจารณาตีพิมพ์ 
มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้
แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร 
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การเตรียมบทความ 
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (Font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH Sarabun 

PSK) ขนาดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (Double Spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน 1.0 นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง 0.5 นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้าก ากับทางมุมขวาบนทุกหน้า 
บทความไม่ควรยาวเกิน 15 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง  

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer 
Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
ก่อนตีพิมพ์  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียน
บทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – Blind Peer Review ) 

2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) 
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 500 ค า โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ

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

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

การวิเคราะห์) 
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา 
- ค าส าคัญ  ควรมีค าส าคัญ 3-6 ค า ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย

ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยต้องจัดเรียงค าส าคัญตามตัวอักษร และคั่นด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) 

 

3. ส่วนเน้ือเรื่อง ควรประกอบด้วย 
3.1 บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน าโดยอาศัยการปริทรรศน์ (Review) ข้อมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 

3.2 วิธีการศึกษา (Methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  รวมทั้งสถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
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3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 3.2 ควร
จ าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

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

3.5 ข้อเสนอแนะ  (Suggestion) การแนะแนวการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
3.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน 

หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย  และหมายเลขของทุน
วิจัย 

3 .7 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA (American 
Psychological. Association)  

การอ้างอิงแบบ APA  
1. หนังสือ 
1.1 คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด 
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บค าวา (บาลี) ไว้หลังค ายอในกรณีท่ีใช้พระไตร 

ปฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บค าว่า (ไทย) ไวหลังค ายอในกรณีท่ีใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย  ตัวอย่าง 
เช่น  1 (ขุ.ชา. (บาลี) 27/855/191). 

1.2 หนังสือทั่วไป 
(ผูแตง, ปที่พิมพ : หนา). ตังอย่างเช่น 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2544 : 38). 
(Venerable Dr. W. Rahula, 2004 : 69).  
2. วารสาร 
ผูเขียน, เล่มที่หรือปีที่ (ฉบับที่): หนา. ตัวอย่างเช่น  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, 3 (1) : 14-28. 
K.N., Jayatileke, 77 (1): 10-15. 
3. วิทยานิพนธ์ 
ชื่อผู้วิจัย, ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น 
อนุวัต  กระสังข์, (2557). 
4. สัมภาษณ์ 
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ต าแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอย่าง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, (18 กรกฎาคม 2557). 
5. เว็บไซต์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต), (7 กันยายน 2555). 
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6. ภาษาอังกฤษ 
(Maslow Abraham, 1970 : 58) 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
1. ภาษาไทย 
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 
1) หนังสือ 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. (2544). สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
2) วารสาร 
ผูเขียน. “ชื่อบทความ”. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่), หน้า ตัวอย่างเช่น  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร. (2557). “การก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อ

เรื่องเรื่องและการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
3(1), 67-97  

3) วิทยานิพนธ์ 
อนุวัต  กระสังข์. (2557). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแส

บริโภคนิยม” (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.  

4) สัมภาษณ์ 
ชื่อผูใหสัมภาษณ์, (วัน เดือน ปี). ต าแหนง ตัวอย่าง 
ชวน  หลีกภัย. (19 พฤษภาคม 2541).  นายกรัฐมนตรี.  สัมภาษณ์.  
Ross, R.  1980,  May 5.  Associate Director,  Cornell University Libraries.  Interview. 
5) เว็บไซต์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (7 กันยายน 2555).ธรรมประกาศโนบาย. 

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

2. ภาษาอังกฤษ 
Maslow Abraham. (1970). Motivation and Personnality. New York : Harper and 

Row Publishers. 

4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)  
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง ส าหรับค า

บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  
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5. ลิขสิทธิ์ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์

บทความให้แก่วารสารฯ  พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์
ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการ ก่อนที่
บทความจะได้รับการตีพิมพ์ 

6. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

กรุณาติดต่อ “วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ล า
ไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170   โทรศัพท์. 09-8832-8312, 08-6771-3638 

1) พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร.  2) ดร.อนุวัต  กระสังข์ 3) อ.กรกรต  ชาบัณฑิต 
   
8. อัตราค่าวารสาร 

ก าหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ จ าหน่ายราคาฉบับละ 199 บาท ไม่รวมค่าส่ง  
9. อัตราค่าสมาชิก 

ปีละ 300 บาท 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพใ์นวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
เขียนที.่................................................................ 

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

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

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

(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................. ..............
....................................................................................................................................................................................  
ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ซึ่งด าเนินการโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา.......................................... 
สาขาวิชา................................................... จาก (ช่ือสถาบัน)................................................................................... 
ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ................................................................ ............... 

เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

(   ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
(   ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง 
(   ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
(   ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดท้ังสิ้น   
ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้ช าระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ตาม

อัตราที่ได้ก าหนดไว้ คือ   
(   ) บทความวิชาการ  3,000 บาท   
(   ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก  5,000 บาท  
(   ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย       5,000 บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
อน่ึง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด

ใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นท่ีสุด 
 
 

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

                                                                                                   ผู้นิพนธ์บทความ 
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 
 

 

กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์     
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย).................................................................................................................... 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ 
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... ........................................... 

E – Mail.............................................................เบอร์โทรศัพท์............................. โทรสาร................................. 
มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

( )  สมาชิกประเภทรายปี 300 บาท (จ านวน 3 เล่ม) 
( )  เล่มละ 199 บาท 

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

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

 

 

ที่.................................................................. 
วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ.............. 

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

       (                                      ) 

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