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     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๐๘๖ 

    

ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ การจัดสวัสดิการสังคมแก�ผู�สูงอายุและผู�ทุพพลภาพของชุมชนใน

จังหวัดอุบลราชธานี 
� พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม, ผศ.ดร. 

๒๐๘๙ 

๒ กระบวนการถ�ายทอดภูมิป(ญญาป(*นฝ,ายทอผ�าจุลกฐินท�องถ่ิน
ล�านนา ผ�านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาบ�านสบคํา 
ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
� เสพบัณฑิต โหน�งบัณฑิต 

๒๑๐๔ 

๓ พัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบต�อไทย 
� พระมหาแสงมะณี รูปสอาด 

๒๑๑๓ 

๔ การบริหารทัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามหลัก
พุทธภาวนา ๔ 
� สมพงษ  แซ�ท$อ 

๒๑๓๒ 

๕ การประยุกต�ใช�หลักธรรมพระพุทธศาสนาในการสร�างภาวะผู�นํา
ของนักบริหาร 
� วีระพงศ  เกียรติไพรยศ 

๒๑๔๑ 

๖ หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในยุค ๔.๐ 
� ชวัลวชิญ  เชื้อทอง 

๒๑๔๙ 

๗ การประยุกต�ภูมิป(ญญาพ้ืนบ�านในการจัดการน้ําเพ่ือส�งเสริม
การเกษตรของชุมชนลุ�มน้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา 
� มนัสพล ยังทะเล 

๒๑๖๕ 

๘ พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษย� 
� อัญญาณี ชัยช$าง 

๒๑๗๖ 

๙ ความสัมพันธ�ระหว�างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น 
� ตรัยณภัทร เสาวรา 

๒๑๘๙ 

๑๐ บทบาทและภาวะผู�นําของพระสังฆาธิการในศตวรรษท่ี ๒๑ 
� พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ 

๒๑๙๙ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๐๘๗

๑๑ หลักธรรมาภิบาลสู�องค�กรแห�งความสุขในศตวรรษท่ี ๒๑ 
� พระศรีปริยัติธาดา 
� พระปลัดวีระชนม  เขมวีโร 

๒๒๐๗ 
 

๑๒ การพัฒนาการสร�างเครือข�ายการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสาน 
� พระครูภัทรจิตตาภรณ  (ประสิทธิ์ ภทรฺจิตโต) 

๒๒๑๘ 

๑๓ คุณภาพการให�บริการตามหลักสังคหหวัตถุ ๔ ขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลหนองไผ� อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
� พระครูอรุณธรรมประกาศ 

๒๒๒๙ 

๑๔ การปฏิ บัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของผู�บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 
� พระมหาชุมพร อธิปุ8ฺโญ (ฝอยกลาง) 

๒๒๔๓ 

๑๕ การทํางานองค�กรภาครัฐยุคไทยแลนด� ๔.๐ ในมิติระบบ
อิเ ล็กทรอนิกส� กับการบริหารงานและการให�บริการสู�ภาค
ประชาชน 
� พระมหาไทยน$อย ญาณเมธี 
� ด.ต.ดร.สุทธิพันธ  อรัญญวาส 
� ดร.อ:อต โนนกะยอม 

๒๒๕๒ 
 

๑๖ การพัฒนาชุมชนบนมิติภูมิป(ญญาท�องถ่ิน 
� พระมหาสมศักด์ิ สติสมฺปนฺโน 
� พระสิริรัตนเมธี 
� ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา 

๒๒๖๔ 
 

๑๗ การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู�ใหญ�บ�านในเขตตําบล
กําป(งอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
� พระนพรัตน  นนฺทสาโร (บ�าพันดุง) 

๒๒๗๘ 

๑๘ ปริทรรศน�วรรณกรรมท่ีสะท�อนแนวคิดด�านสถานภาพของสตรีใน
พ้ืนท่ีทางพุทธศาสนา 
� พระสุธี สีลวิสุทฺโธ 

๒๒๘๘ 

๑๙ พระพุทธศาสนากับสังคมไทยในยุคป(จจุบัน : มิติสังคมตะวันตก 
� พระพิทยพล กองพงษ  

๒๒๙๗ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๐๘๘ 

๒๐ ฆราวาสธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู�บริหารเทศบาล
เมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น 
� พระไพรัตน  วิชชาธโร (พระเนียงสุข) 

๒๓๑๒ 

๒๑ แนวทางการประยุกต�ในการใช�หลักพุทธธรรมกับภาวะผู�นําของ
นักการเมืองท�องถ่ิน 
� ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม 
� ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา 

๒๓๒๒ 

๒๒ พรรคการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย 
� ดร.สุรพล พรมกุล 
� จีระ ศรเสนา 
� ดร.จรัญ สายป;<น 

๒๓๓๔ 
 

๒๓ ความม่ันคงด�านประชาธิปไตยของชุมชนริมฝ(*งแม�น้ําโขง 
กรณีศึกษา การปกครองส�วนท�องถ่ิน อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 
� ดร.คิด วรุณดี 

๒๓๔๘ 

๒๔ การสร�างจิตสํานึกความเปDนพลเมืองตามหลักพระพุทธศาสนา 
� ดร.จํานงค  วงศ คง 
� ดร.ทัชชวัฒน  เหล�าสุวรรณ 

๒๓๕๘ 

๒๕ วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของผู�นําในศตวรรษท่ี ๒๑ 
� ศตวรรษ สงกาผัน 

๒๓๖๘ 

๒๖ ศรัทธาในการบริจาคทานของกลุ�มผู�ค�าตลาดพูนทรัพย� อําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี 
� กรกมล เจริญพิศุทธ  

๒๓๘๐ 

๒๗ แรงบันดาลใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือชีวิตท่ีงดงามของผู�
ติดเช้ือเอชไอวี 
� วันวิสาข  ทิมมานพ 

๒๓๘๙ 

๒๘ การบริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม 
กรณีศึกษาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมย� 
� รุ�งสุริยา หอมวัน 
� ป;ยวัฒน  คงทรัพย  
� วีรพล พิชนาหะรี 

๒๔๐๐ 
 
 

 

 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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๒๐๘๙

การจัดสวัสดิการสังคมแก�ผู�สูงอายุและผู�ทุพพลภาพของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี 
Social Welfare Management for the Elders and Handicaps  

of Communities, in Ubonratchathani Province 

พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม, ผศ.ดร.* 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้การจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&ทุพพลภาพของชุมชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี เป0นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methodology Research) 
โดยใช&วิธีเก็บรวบรวมข&อมูล ๒ รูปแบบคือ รูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช&แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยมีกลุ$มตัวอย$าง จํานวน ๔๐๐ คน โดยหาค$าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ
ตามวิธีการของครอนบาค ในการวิเคราะหQข&อมูลใช&โปรแกรมคอมพิวเตอรQสําเร็จรูปวิเคราะหQ
หา ค$าร&อยละ ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQแบบเพียรQสัน 
และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเป0นแบบแนวสัมภาษณQ คําถามปลายเปUด (Open-ended 
questions) สัมภาษณQเชิงลึกจากกรรมการผู&นําชุมชนผู&สูงอายุ เจ&าหน&าท่ีองคQการบริหารส$วน
ตําบลและเจ&าหน&าท่ีองคQกรภาครัฐ จํานวน ๒๐ คน  

ผลการวิจัยพบว�า  
๑. การจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&ทุพพลภาพของชุมชน โดยรวมทุกด&าน 

อยู$ในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๔๖) เป0นรายด&าน ดังนี้ ๑) ด&านด&านสุขภาพอนามัย อยู$ใน
ระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๔๑) ๒) ด&านท่ีอยู$อาศัย อยู$ในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๓๕) ๓) ด&าน
การงานและรายได& อยู$ในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๓๓) ๔) ด&านนันทนาการ อยู$ในระดับมาก 
(x̄ = ๓.๖๕) ๕) ด&านกระบวนการยุติธรรม อยู$ในระดับมาก (x̄= ๓.๖๔) และ ๖) ด&านสิทธิ
ประชาชนท่ีพึงจะได&รับ อยู$ในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๓๘) 

๒. สัมภาษณQจากกลุ$มเปaาหมาย คือผู&นําชุมชนผู&สูงอายุ เจ&าหน&าท่ีองคQการบริหาร
ส$วนตําบลและเจ&าหน&าท่ีองคQกรภาครัฐ รวมจํานวน ๒๐ คน เก่ียวกับการจัดสวัสดิการแก$
ผู&สูงอายุและทุพพลภาพใน ๖ ด&าน ผลการวิจัย พบว$า  

๒.๑ ด&านสุขภาพอนามัย การให&บริการรักษาพยาบาลผู&สูงอายุและทุพพลภาพ 
มีการแยกหรือแบ$งกลุ$มผู&สูงอายุออกเป0น ๒ กลุ$ม คือ (๑) กลุ$มผู&สูงอายุท่ีช$วยเหลือตนเองได& 
มีการส$งเสริมในการสร&างสุขภาพและปaองกันโรคเพ่ือให&ผู&สูงอายุคงมีสุขภาพท่ีดีไว&นานท่ีสุด 
(๒) กลุ$มผู&สูงอายุท่ีสุขภาพไม$ดีและต&องการความช$วยเหลือในการักษาพยาบาล เม่ือเจ็บปbวย
จะการรักษาพยาบาลเบ้ืองต&น ถ&าอยู$ตามชนบทก็จะรักษาท่ีอนามัยใกล&บ&านก$อน  

                                                           

* อาจารยQมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๐๙๐ 

๒.๒ ด&านท่ีอยู$อาศัย ผู&สูงอายุและผู&ทุพพลภาพส$วนใหญ$จะอยู$กับครอบครัว แต$
ก็มีบางส$วนท่ีอาศัยอยู$กับพ่ีน&องหรือเร$ร$อนท่ัวไป สวัสดิการด&านท่ีอยู$อาศัยท่ีรัฐดําเนินการยัง
ไม$สามารถเข&าถึงผู&สูงอายุและผู&ทุพพลภาพได& ถือว$าเป0นเรื่องท่ีมีผลกระทบต$อสภาพจิตใจของ
ผู&สูงอายุมากพอสมควร ส$วนใหญ$ผู&สูงอายุเลือกอยากอาศัยอยู$กับลูกหลาน  

๒.๓ ด&านการงานและรายได& สวัสดิการของผู&สูงอายุและผู&ทุพพลภาพในแต$ละ
แห$งมีความแตกต$างกันในการเข&าถึงสวัสดิการต$างๆ โดยผู&สูงอายุท่ีอยู$ตามชนบท ชุมชน 
อาจจะมีโอกาสเข&าสวัสดิการน&อยกว$าผู&สูงอายุท่ีอยู$ในตัวเมือง เพราะการดํารงชีวิตของ
ผู&สูงอายุในชนบทยังคงต&องทํางานหนักเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว ซ่ึงจะแตกต$างจากผู&ท่ีอยู$ในตัว
เมืองท่ีบางคนเคยทํางานรับราชการมาก$อนถึงแม&ว$าจะเกษียณอายุราชการแล&วอย$างน&อยก็มี
รายได&จากการเกษียณ พอสามารถมีความสุขในบ้ันปลายชีวิตได& แต$ผู&สูงอายุในชนบทไม$มี
โอกาสได&เกษียณ ถึงแม&จะมีเบ้ียยังชีพท่ีภาครัฐจ$ายให&บ&างแต$ก็ไม$เพียงพอ จึงต&องทํางานหนัก
อยู$เหมือนเดิม 

๒.๔ ด&านนันทนาการ ผู&สูงอายุและทุพพลภาพจะมีชมรมและสมาคมรองรับ
ด&านนันทนาการ โดยผู&สูงอายุและทุพพลภาพสามารถจะเข&าร$วมชมรมหรือสมาคมได& 
หน$วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะเข&ามาดําเนินการช$วยเหลือด&านนันทนาการผ$านทางชมรมซ่ึง
ส$วนใหญ$จะต้ังอยู$ในบริเวณของวัด ถือว$าเป0นสถานท่ีสะดวกมากท่ีสุดแก$ผู&สูงอายุ กิจกรรม
หลักคือ กิจกรรมทางพุทธศาสนา กิจกรรมเข&าจังหวะ กิจกรรมกําลังกาย กิจกรรมการเล$น
กีฬาหรือเกม กิจกรรมท$องเท่ียว 

๒.๕ ด&านกระบวนการยุติธรรม ผู&สูงอายุท่ีในตัวเมืองส$วนใหญ$จะได&รับความเอา
ใจใส$จากภาครัฐพอสมควรหรือสามารถช$วยเหลือตัวเองได& เพราะว$าส$วนใหญ$ผู&สูงอายุ
เหล$านั้นเป0นข&าราชการมาก$อนมีความรู&ด&านกฎหมาย ส$วนผู&สูงอายุท่ีอยู$ตามชนบทมีความรู&
ด&านกฎหมายน&อย เม่ือมีคดีความเกิดข้ึนและไม$สามารถช$วยเหลือตัวเอง จึงมีผลกระทบต$อ
ความเป0นอยู$ของผู&สูงอายุได& 

๒.๖ ด&านสิทธิของประชาชนท่ีพึงจะได&รับ ผู&สูงอายุและทุพพลภาพได&รับการจัด
สวัสดิการจากภาครัฐ คือ เบ้ียยังชีพผู&สูงอายุ ตามเกณฑQต$างๆท่ีรัฐกําหนด แต$ไม$เพียงต$อ
ความเป0นอยู$ของผู&สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปh แต$ปiจจัยพ้ืนฐาน คือ ด&วยการดํารงชีวิตอย$างมีคุณค$า
และศักด์ิศรี ได&รับการปaองกันพิทักษQสิทธิและต&องมีการคุ&มครองไม$ให&ถูกทอดท้ิงในการละเมิด
สิทธิ์ต$างๆโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติของสังคม ผู&สูงอายุควรได&รับความเคารพความเข&า
ใจความเอ้ืออาทร การดูแลเอาใจใส$ การยอมรับของสมาชิกในครอบครัวสังคม  

๓. ข&อเสนอแนะเพ่ิมเติม การจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&ทุพพลภาพของ
ชุมชน รัฐควรจัดท่ีพักพิงให&แก$ผู&สูงอายุท่ีปbวยเม่ือต&องการพักฟlmนหรือเม่ือเข&าสู$ระยะสุดท&าย
ของชีวิตควรให&อยู$กับครอบครัวหรือศูนยQดูแลเฉพาะของชุมชนและจัดอาสาสมัครดูแลอย$าง
ต$อเนื่อง และมีมาตรการให&ความช$วยเหลือด&านท่ีอยู$อาศัย คือ ๑) การได&อยู$อาศัยกับ
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ครอบครัวท่ีมีบุตรหลาน ๒) การอยู$อาศัยกับครัวครอบครัวตามลําพัง โดยมีบุตรหลานเยี่ยม
เยียนดูแลอย$างสมํ่าเสมอ ๓) การอยู$ตามลําพังโดยมีเจ&าหน&าท่ีหรืออาสาสมัครของรัฐเยี่ยม
เยียนอย$างสมํ่าเสมอ และ ๔) การอยู$ศูนยQสงเคราะหQของรัฐหรือศูนยQเอนกประสงคQ 

คําสําคัญ: สวัสดิการสังคม, ผู&สูงอายุและผู&ทุพพลภาพ 

Abstract 

This research has predominantly manifested on the social welfare 
provision for the elderly and handicapped of community in Ubonratchatani 
province. Mix methodology research has been spelt out as well as the data 
collections have imposed uponthe two forms of research, qualitative and 
quantitative,for the present study. The quantitative research has consisted of 
the questionnairesdesigned for the four hundred samples selected. 
Cronbach’s alpha has been used for the reliability of the measurement. The 
data analysis has been formulated by a computer program for manifesting 
the percentage, average, standard deviation and Pearson Correlation 
Coefficient. The qualitative research has been employed by the open-end 
questions and the in-depth interviews in order to exploring the twenty 
representative samples which were selected from the community’s leaders, 
the elderly, the sub-district organization’s officials and the government 
organization’s officials. 

Findings of the study: 
1. The provisions of social welfares for the elderly and handicapped 

of the selected community were totally evaluated as ‘moderately’ (x̄=3.46). 
The summaries of the studywererepresented as the following details: 1) 
Health and sanitation were demonstrated as ‘moderately’ (x̄= 3.41), 2) 
Accommodation was represented as ‘moderately’, 3) Work and income were 
presented as ‘moderately’ (x̄ = 3.33), 4) Avocation was illustrated as ‘very’(x̄= 
3.65), 5) The justice was represented as ‘very’ (x̄= 3.64) and 6) Fundamental 
rights and civil rights were demonstrated as ‘moderately’(x̄ = 3.38). 

2. The interviewing of the twenty sample groups selected viz. the 
community’s leaders, the elderly, the sub-district organization’s officials and 
the government organization’s officials in relation to the provisions of social 
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welfares for the elderly and handicapped within the six factors provided can 
be manifested as follow:  

2.1 The health and sanitation: the medical treatments providing 
for the elderly and handicapped have been divided into two groups; 1) the 
self-assisted elderly;they were encouraged by providing a healthcare and 
saving them from an ailment for living as long as possible. 2) the elderly in 
need of medical treatment have been provided by a first aid course, and in 
the case of living in the rural area, the health promoting hospital has been 
granted for them respectively. 

2.2 The accommodation: most of the elderly and the handicapped 
lived with their own family, but some of them stayed with their relatives and 
strayed into any parts of the community.The provided accommodations 
found were not thoroughly sufficientfor the elderly and handicapped under 
the study, and it still was a concerned matter for them as well. However, 
what they mostly needed was to stay with the family.  

2.3 The work and income: there was a very different way in 
reaching at the social welfares provided,for example, the elderly in rural 
areasquiteinconvenience to gain a servicing rather than those who were in the 
urban. Consequently, the elderlyin rural areas have been at working to 
surviving their family’s members, but those who wereatthe urban in particular 
the retire officials lived on a pension that fulfill their life at the old-age. On 
the one hand, the elderly in rural areas have no the limitation for working, 
although the subsistence allowance has been provided for them but in a less 
amount.  

2.4 The avocation: the elderly and handicapped alumni association 
has been organized specifically for the avocation in order to communicate 
with the government’s organization. The said association mostly has been 
located at the monastery for the convenience of the elderly. The main 
activities of the association are as follow; Buddhist activities, rhythmic 
activities, exercising activities, sports, games and tourism.  

2.5 The justice: in the urban, the facilities have been stipulated 
enough for the elderly, further, they managed their own facility because they 
were the retire officials that understanding the specific laws. At the same 
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time, in the rural the elderly haven’tfacilitated themselves because they 
have known nothing about the specific law which affecting their ways of 
living.  

2.6 The fundamental right and civil right: the subsistence and 
allowance have been provided by the government for the elderly as per the 
laws, but not enough for their expenditures due to the increasing of the 
elderly in every year. However, the fundamental right such as the value and 
prestige of livings, must be reserved and preserved for avoiding either of the 
abandonment and violation of rights especially in social discrimination. 
Members of the family must carefully realize on the respect, understanding, 
passion, carefulness and acceptance for the elderly. 

3. Suggestions The provisions of social welfare for the elderly and 
handicapped in the community in which the government should provide are; 
the accommodation for treatment, care assistant center and volunteer. Thus 
the following stipulations for assisting them in relation to the accommodation 
have to be provided; 1) staying with the family 2) staying independently in 
the family under the caring of the descendant 3) staying independently under 
the caring of the official and volunteer 4) staying in the succor center. 

Keywords: Social Welfare, Elders and Handicaps  

๑. บทนํา 
สังคมปiจจุบันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-

พ.ศ. ๒๕๕๙) ได&กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให&เน&น “คนเป0นศูนยQกลางการพัฒนา”
โดยการพัฒนาอย$างรอบด&านท้ังด&านตัวคน สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล&อม โดยให&ความสําคัญ
กับกระบวนการมีส$วนรวมของประชาชนทุกภาคส$วนทําให&ประชาชน ชุมชน องคQกรภาค
ประชาชนต$าง ๆเข&ามามีส$วนร$วมในการพัฒนาประเทศมาก ในส$วนภูมิภาคยังมีประชาชนท่ี
ขาดความรู&เก่ียวกับการให&บริการสวัสดิการสังคมของรัฐ เช$น การบริการทางสังคม การศึกษา 
สุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ เป0นต&น จึงทําให&ประชาชนกลุ$มนี้ขาดโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง ท้ังๆ ท่ีเป0นสิทธิท่ีพึงได&ของประชาชนแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให&แก$
ผู&ด&อยโอกาส และผู&สูงอายุท่ีอยู$ในภาวะยากลําบาก รวมท้ังผู&ท่ีได&รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม คนพิการทุกวัยท่ีประสบปiญหาความเดือดร&อน ตลอดจนผู&สูงอายุซ่ึงมี
อายุเกิน ๖๐ ปh ข้ึนไป ซ่ึงเป0นกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีดีท้ังด&านเศรษฐกิจสังคม การเมือง
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การปกครอง วัฒนธรรม เพ่ือประชาชนจะได&มีความเป0นอยู$ท่ีดีข้ึนท้ังด&านอาหาร ท่ีอยู$อาศัย 
การศึกษา สุขภาพอนามัย การมีงานทํามีรายได&เพียงพอในการครองชีพ ประชาชนได&รับ
ความเสมอภาค ความยุติธรรม มีคุณภาพชีวิต จึงส$งผลให&อัตราการเกิดลดลงประชากรมีอายุ
ยืนยาวข้ึนและมีสัดส$วนของผู&สูงอายุมีมากข้ึน และสัดส$วนของผู&สูงอายุมากข้ึน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร&างประชากรเข&าสู$สังคมผู&สูงอายุเป0นประเด็นท่ีได&รับความสนใจกันเป0น
อย$างมากท้ังในระดับชาติและในระดับโลกประเทศไทยมีแนวโน&มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
กับประเทศท่ีพัฒนาแล&วและเป0นทิศทางเดียวกับโครงสร&างของประชากรโลก ซ่ึงกําลังเข&าสู$
“ภาวะสังคมผู&สูงอายุ”จากการคาดคะเนประมาณประชากรของประเทศไทย ปh พ.ศ.๒๕๔๓-
๒๕๗๓ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ กล$าวคือ 
ประชากรวัยสูงอายุช$วงอายุ ๖๐ ปhข้ึนไป มีแนวโน&มเพ่ิมข้ึนอย$างเห็นได&ชัด เม่ือพิจารณาร&อย
ละผู&สูง อายุต$อประชากรรวมในปh ๒๕๕๓ มีค$าเท$ากับร&อยละ ๑๑.๙๐ และเม่ือถึงปh ๒๕๗๓ 
จะมีผู&สูอายุประมาณ ๑ ใน ๔ ของประชากรรวมหรือคิดเป0นร&อยละ ๒๕.๑๒๑ 

ดังนั้น ภาคส$วนต$างๆ จึงต&องทําหน&าท่ีในการจัดสวัสดิการสังคม (Social Welfare) 
เพ่ือตอบสนองความต&องการผู&สูงอายุท่ีจําเป0นท้ังด&านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสุขภาพ
อนามัย โดย ได&แบ$งสวัสดิการออกเป0น ๖ ด&าน คือ ๑) ด&านสุขภาพอนามัย ๒) ด&านท่ีอยู$อาศัย 
๓) ด&านการมีงานทําและการมีรายได& ๔) ด&านนันทนาการ ๕) ด&านกระบวนการยุติธรรม และ
๖) และด&านสิทธิของประชาชนท่ีพึงจะได&รับ ท้ังนี้อาจเป0นเพราะในการจัดสวัสดิการของแต$
ละหน$วยงานจะมีความแตกต$างกัน จึงเป0นเรื่องท่ีน$าสนใจว$า จัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุ
และผู&พิการทุพพลภาพของชุมชน ในพ้ืนท่ีหนึ่งนั้นมีการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู&สูงอายุ
อย$างไร และแต$แห$งมีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต&องการให&แก$ผู&สูงอายุ
อย$างไร เพ่ือนําไปสู$การเสริมสร&างการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมอันเพ่ือให&ได&รับประโยชนQและ
สอดคล&องกับสภาพสังคมไทย๒ 

ในปiจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวนผู&สูงอายุ ๖๐ ปhข้ึนไป จํานวน ๑๖๔,๖๙๘ 
คน ประกอบกับในแต$ละปhจํานวนผู&สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ ความสําคัญต$อการวาง
แผนการบริหารจัดการดูแลผู&สูงอายุให&ได&รับบริการอยู$แล&วนั้นยังไม$ท่ัวถึงและครอบคลุมใน
กลุ$มผู&สูงอายุท้ังหมด ไม$ทราบได&ว$าการบริการและการจัดสวัสดิการสังคมให&แก$ผู&สูงอายุนั้น
เป0นไปตามความต&องการของผู&สูงอายุอย$างแท&จริงหรือไม$ การบริการและการจัดสวัสดิการ
สังคมท่ีได&รับมีความพึงพอใจในระดับใด คุ&มค$ากับทรัพยากรท่ีลงทุนมากเพียงใด การ
จัดบริการสาธารณะมีความเหมาะสมมากเพียงใด คุณภาพชีวิตของผู&สูงอายุดีข้ึนจริงหรือไม$ 
                                                           

๑ สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยQ, ทิศทางและรูปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมของประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : ห&างหุ&นส$วนจํากัด เทพเพ็ญวานิสยQ, ๒๕๔๙). 

๒ วรเวศมQ สุวรรณระดา และวรวรรณ ชาญด&วยวิทยQ, “สวัสดิการยามชราบํานาญแห$งชาติ”, 
รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู&สูงอายุไทย), ๒๕๕๔. 
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โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับกลุ$มผู&สูงอายุท่ีมีแนวโน&มของปiญหาเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากผู&สูงอายุมีความ
ต&องการท่ีแตกต$างกันและหลากหลายจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการจัดสวัสดิการสังคม
ให&กับผู&สูงอายุและผู&พิการทุพพลภาพของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเป0นแนวทาง
เสริมสร&างการจัดสวัสดิการสังคมผู&สูงอายุให&ได&รับบริการอย$างท่ัวถึง และทราบระดับความ
คิดเห็นต$อการให&บริการ ท้ังนี้ข&อมูลและข&อเท็จจริงท่ีได&จากการศึกษาจะได&นําไปใช&เป0นข&อมูล
ท่ีจะช$วยส$งเสริมให&องคQกรผู&สูงอายุสามารถดําเนินงานสวัสดิการสังคมกับผู&สูงอายุให&เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังนําไปเป0นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให&มี
ความเหมาะสมและสอดคล&องกับความต&องการของประชาชนในท&องถ่ินต$อไปในอนาคต 

๒. วัตถุประสงคXของการวิจัย  
๑. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&พิการทุพพลภาพของ

ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี   
๒. เพ่ือศึกษาแนวทางเสริมสร&างการจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&พิการ

ทุพพลภาพของชุมชนภายใต&บริบทวัฒนธรรมในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 
๓. เพ่ือเสนอแนะการจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&พิการทุพพลภาพของ

ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
เป0นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methodology Research) โดยใช&วิธีเก็บ

รวบรวมข&อมูล ๒ รูปแบบคือ รูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช&แบบสอบถาม ท่ีสร&างข้ึนเพ่ือให&
ได&ข&อสรุปในประเด็นท่ีตรงกับวัตถุประสงคQของการวิจัยมีลักษณะเป0นแบบมาตราส$วน
ประมาณค$า (Rating Scale) ๕ ระดับ และรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ เป0นแบบแนวสัมภาษณQ 
คําถามปลายเปUด (Open-ended questions)  

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. จัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&พิการทุพพลภาพของชุมชนในจังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมอยู$ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด&านเรียงลําดับจากมากไปหา
น&อย คือด&านท่ี ๔ ด&านนันทนาการ (x̄=๓.๖๕) ด&านท่ี ๕ ด&านกระบวนการยุติธรรม (x̄= 
๓.๖๔) ด&านท่ี ๑ ด&านสุขภาพอนามัย (x̄= ๓.๔๑) ด&านท่ี ๖ ด&านสิทธิของประชาชนท่ีพึงจะ
ได&รับ (x̄= ๓.๓๘) ด&านท่ี ๒ ด&านท่ีอยู$อาศัย (x̄= ๓.๓๕) ตามลําดับ ส$วนด&านท่ีมีค$าเฉลี่ยน&อย
ท่ีสุดคือ ด&านท่ี ๓ ด&านการงานและรายได& (x̄= ๓.๓๓) 

จากการสัมภาษณQเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&พิการทุพพล
ภาพของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ใน ๖ ด&าน คือ ด&านสุขภาพอนามัย ด&านท่ีอยู$อาศัย 
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ด&านการงานและรายได& ด&านนันทนาการ ด&านกระบวนการยุติธรรม ด&านสิทธิของประชาชนท่ี
พึงจะได&รับ ดังนี้ 

๑.๑ ด&านสุขภาพอนามัย การให&บริการรักษาพยาบาลผู&สูงอายุและทุพพลภาพ 
มีการแยกหรือแบ$งกลุ$มผู&สูงอายุออกเป0น ๒ กลุ$ม คือ ๑) กลุ$มผู&สูงอายุท่ีช$วยเหลือตนเองได& มี
การส$งเสริมในการสร&างสุขภาพและปaองกันโรคเพ่ือให&ผู&สูงอายุคงมีสุขภาพท่ีดีไว&นานท่ีสุด ๒) 
กลุ$มผู&สูงอายุท่ีสุขภาพไม$ดีและต&องการความช$วยเหลือในการักษาพยาบาล เม่ือเจ็บปbวยจะ
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต&น ถ&าอยู$ตามชนบทก็จะรักษาท่ีอนามัยใกล&บ&านก$อน การส$งเสริม
และพัฒนาสุขภาพร$างกาย จิตใจ อารมณQ และสังคมอย$างท่ัวถึง และเท$าเทียมกัน โดย
ประชาชนไม$ว$า เพศใด อายุวัยใด เชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู$ในภูมิภาคใดหรืออยู$ในวัฒนธรรมใด 
มีความสนใจในทางการเมือง มีแบบแผนการดํารงชีวิตเช$นใดหรือมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมในระดับชั้นใดก็ตาม พึงได&รับบริการสวัสดิการสังคม ด&านสุขภาพอนามัยท่ีได&มาตรฐาน
อย$างท่ัวถึง เสมอภาคเป0นธรรม สอดคล&องกับความต&องการและสถานการณQปiญหาของบุคคล 
กลุ$มบุคคลและประชาชน 

๑.๒ ด&านท่ีอยู$อาศัยผู&สูงอายุและผู&ทุพพลภาพส$วนใหญ$จะอยู$กับครอบครัว แต$ก็
มีบางส$วนท่ีมีอาศัยอยู$กับพ่ีน&องหรือเร$ร$อนท่ัวไป สวัสดิการด&านท่ีอยู$อาศัยท่ีรัฐดําเนินการยัง
ไม$สามารถเข&าถึงผู&สูงอายุและผู&ทุพพลภาพได& ถือว$าเป0นเรื่องท่ีมีผลกระทบต$อสภาพจิตใจของ
ผู&สูงอายุมากพอสมควร ส$วนใหญ$ผู&สูงอายุเลือกอยากอาศัยอยู$กับลูกหลาน ผู&สูงอายุควรมีท่ี
อยู$อาศัยตามควรแต$อัตภาพช$วยเสริมสร&างคุณภาพชีวิตท่ีดีในทํานองเดียวกัน ประชาชนทุก
คนควรจะได&มีท่ีอยู$อาศัยตามแต$กําลังความสามารถของบุคคลท่ีจะได&มา อย$างน&อยท่ีสุดท่ีอยู$
อาศัยต&องให&ความปลอดภัย ความม่ันคงอยู$ในสิ่งแวดล&อมท่ีดี ไม$มีสภาพเสื่อมโทรมแออัด
แวดล&อมด&วยมลพิษ หรือเสี่ยงต$อภัยพิบัติเสี่ยงต$อความเสื่อมเสียท้ังทางร$างกาย จิตใจ 
อารมณQและสังคม 

๑.๓ ด&านการงานและรายได&สวัสดิการของผู&สูงอายุและผู&ทุพพลภาพในแต$ละ
แห$งมีความแตกต$างกันในการเข&าถึงสวัสดิการต$างๆ โดยผู&สูงอายุท่ีอยู$ตามชนบท ชุมชน 
อาจจะมีโอกาสเข&าสวัสดิการน&อยกว$าผู&สูงอายุท่ีอยู$ในตัวเมือง เพราะการดํารงชีวิตของ
ผู&สูงอายุในชนบทยังคงต&องทํางานหนักเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว ซ่ึงจะแตกต$างจากผู&ท่ีอยู$ในตัว
เมืองท่ีบางคนเคยทํางานรับราชการมาก$อนถึงแม&ว$าจะเกษียณอายุราชการแล&วอย$างน&อยก็มี
รายได&จากการเกษียณ พอสามารถมีความสุขในบ้ันปลายชีวิตได& แต$ผู&สูงอายุในชนบทไม$มี
โอกาสได&เกษียณ ถึงแม&จะมีเบ้ียยังชีพท่ีภาครัฐจ$ายให&บ&างแต$ก็ไม$เพียงพอ จึงต&องทํางานหนัก
อยู$เหมือนเดิม ควรส$งเสริมผู&สูงอายุและทุพพลภาพให&มีงานทําท่ีทําให&มีรายได&อย$างน&อย
เพียงพอแก$การดํารงชีพงานท่ีทํามีสวัสดิการท่ีดีหรืออย$างน&อยตามท่ีกฎหมายกําหนดงานท่ี
ทําต&องไม$เสี่ยงต$อการเจ็บปbวย อุบัติเหตุและอุบัติภัยต$างๆ ไม$เป0นงานท่ีสร&างความเสื่อมเสีย
แก$ศักด์ิศรีความเป0นมนุษยQ ไม$ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย 
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๑.๔ ด&านนันทนาการ ผู&สูงอายุและทุพพลภาพจะมีชมรมและสมาคมรองรับ
ด&านนันทนาการ โดยผู&สูงอายุและทุพพลภาพสามารถจะเข&าร$วมชมรมหรือสมาคมได& 
หน$วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะเข&ามาดําเนินการช$วยเหลือด&านนันทนาการผ$านทางชมรม  
ซ่ึงส$วนใหญ$จะต้ังอยู$ในบริเวณของวัด ถือว$าเป0นสถานท่ีสะดวกมากท่ีสุดแก$ผู&สูงอายุ กิจกรรม
หลักคือ กิจกรรมทางพุทธศาสนา กิจกรรมเข&าจังหวะ กิจกรรมกําลังกาย กิจกรรมการเล$น
กีฬาหรือเกม กิจกรรมท$องเท่ียว มีกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการบันเทิงและการพักผ$อนใจ
อย$างมีคุณภาพ โดยกิจกรรมนันทนาการนั้นๆ ไม$เป0นการทําให&เสื่อมเสียศักด์ิศรีความเป0น
มนุษยQ ไม$ผิดศีลธรรม และไม$ผิดกฎหมาย ไม$เป0นการเอารัดเอาเปรียบ กดข่ีข$มเหง หรือ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกลุ$มอ่ืนๆ 

๑.๕ ด&านกระบวนการยุติธรรม ผู&สูงอายุท่ีในตัวเมืองส$วนใหญ$จะได&รับความเอา
ใจใส$จากภาครัฐพอสมควรหรือสามารถช$วยเหลือตัวเองได& เพราะว$าส$วนใหญ$ผู&สูงอายุ
เหล$านั้นเป0นข&าราชการมาก$อนมีความรู&ด&านกฎหมาย ส$วนผู&สูงอายุท่ีอยู$ตามชนบทมีความรู&
ด&านกฎหมายน&อย เม่ือมีคดีความเกิดข้ึนและไม$สามารถช$วยเหลือตัวเอง จึงมีผลกระทบต$อ
ความเป0นอยู$ของผู&สูงอายุได& มีสิทธิเข&าถึงกระบวนการยุติธรรม ผู&สูงอายุเป0นกลุ$มเปaาหมายท่ี
ชัดเจนเพ่ือให&รัฐสามารถวางแผนดําเนินการช$วยเหลือได&เหมาะสมกับความต&องการของ
ผู&สูงอายุ เม่ือมีความขัดแย&งกันชมรมผู&สูงอายุเป0นผู&คลี่คลายความขัดแย&งท่ีเกิดข้ึนได& มีสิทธิ
เข&าถึงกระบวนการยุติธรรม มีสิทธิได&รับความคุ&มครองและความช$วยเหลือท่ีจํา เป0นและ
เหมาะสมจากรัฐ รัฐได&จ$ายค$าตอบแทนแก$ผู&สูงอายุท่ีเป0นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ผู&สูงอายุ
หรือผู&พิการทุพพลภาพ ย$อมมีสิทธิได&รับความคุ&มครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอย$าง
เหมาะสม เม่ือมีคดีความ ท$านมีสิทธิได&รับความช$วยเหลือทางกฎหมายอย$างเหมาะสมจากรัฐ 

๑.๖ ด&านสิทธิของประชาชนท่ีพึงจะได&รับ ผู&สูงอายุและทุพพลภาพได&รับการจัด
สวัสดิการจากภาครัฐ คือ เบ้ียยังชีพผู&สูงอายุ ตามเกณฑQต$างๆท่ีรัฐกําหนด แต$ไม$เพียงต$อ
ความเป0นอยู$ของผู&สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปh แต$ปiจจัยพ้ืนฐาน คือ ด&วยการดํารงชีวิตอย$างมีคุณค$า
และศักด์ิศรี ได&รับการปaองกันพิทักษQสิทธิและต&องมีการคุ&มครองไม$ให&ถูกทอดท้ิงในการละเมิด
สิทธิ์ต$างๆโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติของสังคม ผู&สูงอายุควรได&รับความเคารพความเข&า
ใจความเอ้ืออาทร การดูแลเอาใจใส$ การยอมรับของสมาชิกในครอบครัวสังคม ควรส$งเสริม
และพัฒนาให&ผู&สูงอายุและทุพพลภาพให&มีความรู& ทักษะ ตลอดจนปลูกฝiงคุณธรรม ค$านิยมท่ี
ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคQเพ่ือนําไปสู$การดําเนินชีวิตอย$างมีคุณภาพต$อไปและ
แม&ว$าประชาชนจะมีข&อบกพร$องทางร$างกาย จิตใจ สติปiญญา อารมณQและสังคม หรือด&อย
โอกาสทางการศึกษาก็จะได&รับบริการการศึกษาพิเศษและจัดรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสม
สอดคล&องกับความต&องการของประชาชนท่ีมีข&อจํากัดเหล$านั้น ท้ังนี้ประชาชนทุกคนต&อง
ได&รับการศึกษาในระดับอย$างน&อยท่ีสุด คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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๕. อภิปรายผลการวิจัย 
การจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&พิการทุพพลภาพของชุมชนในจังหวัด

อุบลราชธานีใน ๖ ด&าน คือ ด&านสุขภาพอนามัย ด&านท่ีอยู$อาศัย ด&านการงานและรายได& ด&าน
นันทนาการ ด&านกระบวนการยุติธรรม ด&านสิทธิของประชาชนท่ีพึงจะได&รับ ดังนี้ 

๑. ด&านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&พิการทุพพลภาพ
ของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ในด&านสุขภาพอนามัย มีการบริการด&านการฟlmนฟู
สมรรถภาพผู&สูงอายุ มีการส$งเสริมอุดหนุนงบประมาณในด&านสาธารณสุขมูลฐานให&กับชมรม
ผู&สูงอายุ มีการส$งเสริมการเล$นกีฬาชนิดต$างๆท่ีเหมาะสมกับผู&สูงอายุ/ผู&ทุพพลภาพ การ
บริการช$วยเหลือรักษาค$ารักษา พยาบาลแก$ผู&สูงอายุ เช$น การประกันสุขภาพเงินช$วยเหลือ
ผู&สูงอายุท่ีด&อยโอกาสหน$วยงานของรัฐมีการบริการยาน พาหนะเดินทางในการรักษาพยาบาล
แก$ผู&สูงอายุ/ผู& ทุพพลภาพหน$วยงานของรัฐมีการบริการยาน พาหนะเดินทางในการ
รักษาพยาบาลแก$ผู&สูงอายุ/ผู&ทุพพลภาพ มีการฝ�กอบรมให&ความรู&ด&านการดูแลสุขภาพให&กับ
ผู&สูงอายุ/ผู&ทุพพลภาพ มีการสนับสนุนฝ�กอบรมทางการแพทยQแก$หน$วยงานท่ีให& บริการ
ผู&สูงอายุ/ผู&ทุพพลภาพ มีการส$งเสริมการ เล$นกีฬาชนิดต$างๆท่ี เหมาะสมกับผู&สูงอายุ/ผู&
ทุพพลภาพ มีหน$วยงานด&านสาธารณสุขออกให&บริการตรวจสุขภาพประจําปhแก$ผู&สูงอายุ/ผู&
ทุพพลภาพมีการจัดระบบเฝaาระวังและจัดให&มีอาสาสมัครดูแลผู&สูงอายุ/ผู&ทุพพลภาพท่ีบ&าน 
ซ่ึงสอดคล&องกับแผนผู&สูงอายุแห$งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ซ่ึงเน&นท่ีการให&ความรู&
และความคุ&มครองผู&สูงอายุด&านร$างกาย จิตใจ และศักด์ิศรีของความเป0นมนุษยQ โดยให&
ผู&สูงอายุเข&ามามีส$วนร$วมท้ังในฐานะผู&รับและผู&ให&แก$สังคม  

ผู&สูงอายุในแต$ละลักษณะพ้ืนท่ีมีภาวะการเจ็บปbวยและภาวะโรคเรื้อรัง การได&รับ
สวัสดิการทางสุขภาพและการใช&สิทธิประโยชนQ การเข&าถึงบริการสุขภาพท่ีจําเป0นและอุปสรรค 
ภาระค$าใช&จ$ายจากการเจ็บปbวยและภาวะโรคเรื้อรัง ท่ีแตกต$างกัน เม่ือเทียบกับผู&สูงอายุใน
พ้ืนท่ีอ่ืน ผู&สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีภาวะการเจ็บปbวยท่ีตํ่าท่ีสุดแต$กลับมีภาวะโรคเรื้อรังท่ี
สูงท่ีสุด ในภาพรวมผู&สูงอายุเกือบท้ังหมดได&รับสิทธิประโยชนQหรือหลักประกันทางสุขภาพ
อย$างน&อย ๑ สิทธิหรือหลักประกันผู&สูงอายุในกรุงเทพฯ และในเขตเมือง มีแนวโน&มประสบ
ปiญหาในการเข&าถึงบริการทางสุขภาพในระดับปฐมภูมิเพ่ือการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปbวย
เล็กน&อย รวมถึงการบริการตรวจรักษาและควบคุมภาวะโรคเรื้อรัง ในขณะท่ี ผู&สูงอายุในชนบท
มีแนวโน&มประสบปiญหาในการเข&าถึงบริการทางสุขภาพในระดับทุติยภู มิเ พ่ือการ
รักษาพยาบาลกรณีการเจ็บปbวยรุนแรง อุปสรรคในการเข&าถึงบริการท่ีสําคัญของผู&สูงอายุใน
กรุงเทพฯและในเขตเมือง เป0นในเรื่องของ“ระยะเวลาท่ีใช&” ในขณะท่ีสําหรับผู&สูงอายุในเขต
ชนบท เป0นในเรื่องของ“ภาระค$าใช&จ$าย” โดยเฉพาะ ค$าใช&จ$ายในการเดินทางไปรับบริการ ใน
มุมมองด&าน“ความเป0นธรรมของค$าใช&จ$ายทางสุขภาพ” ดัชนีการกระจุกตัว ชี้ให&เห็นว$า 
ค$าใช&จ$ายจากการเจ็บปbวยและภาวะโรคเรื้อรังรวมท้ังหมด มีสัดส$วนท่ีโน&มเอียงหรือสูงกว$าใน
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กลุ$มรายได&สูงมากกว$ากลุ$มรายได&ตํ่า อย$างไรก็ตาม เม่ือชี้วัดด&วยดัชนีคัควานี กลับพบว$า
ค$าใช&จ$ายท่ีเกิดข้ึนยังคงไม$เป0นธรรม ท้ังค$าใช&จ$ายในส$วนค$ายาและค$ารักษาพยาบาล ค$า
เดินทางและค$าใช&จ$ายเก่ียวเนื่อง โดยมีลักษณะท่ีโน&มเอียงหรือเป0นภาระโดยเปรียบเทียบต$อ
ผู&สูงอายุท่ีมีรายได&ต่ํามากกว$าผู&สูงอายุท่ีมีรายได&สูง 

๒. ด&านท่ีอยู$อาศัย การจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&พิการทุพพลภาพของ
ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ในด&านท่ีอยู$อาศัย โดยภาพรวม อยู$ในระดับปานกลาง ส$วน
ค$าเฉลี่ยเป0นรายด&านเรียงลําดับจากมากไปหาน&อย คือ บุคคลรอบข&างยอมรับว$ามีคุณค$ามี
ความสามารถหรือมาปรึกษาหารืออยู$เสมอ มีท่ีอยู$เป0นหลักแหล$งและได&รับการดูแลเอาใจใส$
จากครอบครัวท้ังยามสุขและทุกขQเจ&าหน&าท่ีไปตรวจเยี่ยมผู&สูงอายุหรือมีลูกหลานญาติพ่ีน&อง
มาเยี่ยมเยือนอยู$สมํ่าเสมอ และการมีโอกาสพบปะสังสรรคQกับญาติพ่ีน&องใกล&ชิดและเพ่ือน
ร$วมวัยอยู$เสมอ ชมรมผู&สูงอายุได&มีการจัดให&มีกิจกรรมระหว$างบุตรหลานกับผู&สูงอายุ การ
ได&รับการช$วย เหลือเก้ือกูลจากเพ่ือนบ&าน/สมาชิกในชุมชน บุคคลรอบข&างให&ความสําคัญเห็น
คุณค$าในตนเอง เคารพยกย$องนับถือและเชื่อฟiง ได&ส$งเสริมให&รวมกลุ$มชมรมอาสาสมัคร
ผู&ดูแลผู&สูงอายุและภาคีเครือข$าย มีการยอมรับความชราภาพของตนสามารถปรับตัวให&เข&า
กับคนรอบข&างและสามารถแก&ไขปiญหาได& มีความภาคภูมิใจในตนเองและปรับตัวเองเพ่ือลด
ภาระจากผู&อ่ืน 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยQ ได&กําหนดขอบเขตงานสวัสดิการ
ท่ีเก่ียวข&องกับการพัฒนาสภาพความเป0นอยู$ของประชาชนในสังคมให&มีความเป0นอยู$ท่ีดี ใน
ด&าน การมีท่ีอยู$อาศัย หมายถึง การท่ีประชาชนมีท่ีอยู$อาศัยตามควรแต$อัตภาพช$วย
เสริมสร&างคุณภาพชีวิตท่ีดีในทํานองเดียวกัน ประชาชนทุกคนควรจะได&มีท่ีอยู$อาศัยตามแต$
กําลังความสามารถของบุคคลท่ีจะได&มา อย$างน&อยท่ีสุดท่ีอยู$อาศัยต&องให&ความปลอดภัย 
ความม่ันคงอยู$ในสิ่งแวดล&อมท่ีดี ไม$มีสภาพเสื่อมโทรมแออัดแวดล&อมด&วยมลพิษ หรือเสี่ยงต$อ
ภัยพิบัติเสี่ยงต$อความเสื่อมเสียท้ังทางร$างกาย จิตใจ อารมณQและสังคม 

๓. ด&านการงานและรายได& การจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&พิการทุพพล
ภาพของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ในด&านการงานและรายได& ผู&สูงอายุมีความต&องการท่ี
จะรับการอบรมอาชีพเสริมเพ่ือสร&างรายได& ได&มีการว$าจ&างงานผู&สูงอายุตามศักยภาพ ความ
ถนัดและความสามารถ มีรายได&ด&วยตนเองเพียงพอต$อการดํารงชีพและมีเงินเก็บสะสมเพ่ือ
การดํารงชีพภาครัฐได&มีการส$งเสริมจัดต้ังกองทุนประกอบอาชีพของของผู&สูงอายุ ได&มีการ
อบรมให&ความรู&อาชีพให&กับผู&สูงอายุในการประกอบอาชีพอิสระตามศักยภาพความถนัด
ความสามารถได&มีการจัดหาอาชีพท่ีเหมาะสมให&กับผู&สูงผู&สูงอายุตามศักยภาพความถนัดและ
ความสามารถ ภาครัฐได&มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดการหาแหล$งเงินทุนประกอบ
อาชีพให& กับผู&สูงอายุ มีการส$งเสริมการไปศึกษาดูงานเก่ียวกับการประกอบอาชีพของ
ผู&สูงอายุและผู&ทุพพลภาพ มีหน$วยประสานงานให&กับผู&สูงอายุท่ีต&องการหารายได&เสริม รัฐได&
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จ$ายเบ้ียยังชีพกับผู&สูงอายุอย$างท่ัวถึงคนๆ ละ ๕๐๐ บาทต$อเดือน มีความเหมาะสมกับค$า
ครองชีพในปiจจุบัน ซ่ึงสอดคล&องกับแผนผู&สูงอายุแห$งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) 
คือ ยุทธศาสตรQท่ี ๓ ด&านระบบคุ&มครองทางสังคมสําหรับผู&สูงอายุ โดยคุ&มครองรายได&ด&วย
การจัดสวัสดิการด&านรายได&แก$ผู&สูงอายุท่ียากจน และไม$มีแหล$งพ่ึงพิง ส$งเสริมการจัดต้ัง
กองทุนในชุมชน พัฒนาและส$งเสริมระบบประกันสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ือผู&สูงอายุทุกคน 
คุ&มครองด&านครอบครัวและผู&ดูแล ลดหย$อนภาษีเงินได&แก$บุตรท่ีอุปการะผู&สูงอายุท่ีเป0น
บุพการี ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบให&สามารถอํานวยความสะดวกให&ผู&สูงอายุพัฒนา
บริการทางสุขภาพและทางสังคมในชุมชนท่ีสามารถเข&าถึงผู&สูงอายุได&มากท่ีสุด โดยเน&น
บริการถึงบ&าน ส$งเสริมให&องคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินองคQกรศาสนา องคQกรเอกชนและ
องคQกรสาธารณประโยชนQ มีส$วนร$วมในการดูแลจัดสวัสดิการเพ่ือผู&สูงอายุจัดบริการแพทยQ
ทางเลือกจัดต้ังคลินิกผู&สูงอายุและหอผู&ปbวยสูงอายุให&เพียงพอกับการให&บริการ 

๔. ด&านนันทนาการ การจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&พิการทุพพลภาพของ
ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ในด&านนันทนาการ มีความยินดีท่ีจะเข&าร$วมกิจกรรมท่ีชมรม
ผู&สูงอายุได&จัดข้ึน มีการจัดกิจกรรมท่ีช$วยสร&างบรรยากาศให&เกิดความรักความอบอุ$นและ
สร&างสัมพันธภาพท่ีให&กับผู&สูงอายุ ชมรมผู&สูงอายุมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนQช$วยทําให&
ผู&สูงอายุเป0นคนมีเหตุผลเห็นแก$ประโยชนQส$วนรวมมากกว$าส$วนตัวและรู&จักการเสียสละส$วนท่ี
มีค$าเฉลี่ยน&อยท่ีสุดคือกิจกรรมนันทนาการจะเป0นสื่อและส$งเสริมให&ผู&สูงอายุมีความสมบูรณQ
ท้ังร$างกาย จิตใจอารมณQสังคม สติปiญญาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท$านมีความเพลิด เพลินและ
สนุกสนานกับกิจกรรมท่ีชมรมได&จัดข้ึน เช$น ศิลปหัตถกรรมดนตรี ละครหรือกิจกรรม
กลางแจ&ง หน$วยงานภาครัฐได&ให&ความรู&ข$าวสารต$างๆ เก่ียวกับการ ดูแลสุขภาพของผู&สูงอายุ
และผู&ทุพพลภาพ มีหน$วยงานต$างๆได& ให&การสนับสนุนกิจกรรมของผู&สูงอายุ เช$น การเลี้ยง
อาหาร แก$ผู&สูงอายุ มีกิจกรรมร$วมกับบุคคลอ่ืน เช$น พบปะ สังสรรคQ รับประทานอาหาร ร$วม
ประชุม กลุ$มงานเลี้ยง มีกิจกรรมต$างๆเพ่ือ ให&เกิดเพลิดเพลิน ผ$อนคลายความตึงเครียด เช$น
การเต&นรํา กีฬา แก$ผู&สูงอายุ ชมรมผู&สูงอายุจัดให&มีกิจกรรมทางศาสนา เช$น การทําบุญตัก
บาตรรักษาศีลและนั่งสมาธิในวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงสอดคล&องกับกับงานวิจัย
ของจินดารัตนQ สมคะเณยQ๓ ได&ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการมีส$วนร$วมการดูแล
ผู&สูงอายุของเทศบาลตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุQ มีวัตถุประสงคQเพ่ือสํารวจ
สภาพการมีส$วนร$วมการดูแลผู&สูงอายุของเทศบาลตําบลสมเด็จ ปiญหาการมีส$วนร$วมการดูแล
ผู&สูงอายุของเทศบาลตําบลสมเด็จ และแนวทางการพัฒนาการมีส$วนร$วมการดูแลผู&สูงอายุ 

                                                           

๓ จินดารัตนQ สมคะเณยQ, “แนวทางการพัฒนาการมีส$วนร$วมการดูแลผู&สูงอายุของเทศบาล
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุQ”, วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตรXบูรพาปริทัศนX, ปhท่ี ๑๐ 
ฉบับ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : หน&า ๑๕-๒๙. 
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ของเทศบาลตําบลสมเด็จ เป0นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ประชากรท่ีใช&
ศึกษาวิจัย ได&แก$  ผู&สู งอายุในเขตเทศบาลตําบลสมเด็จ ผลการศึกษาพบว$า ผู&ตอบ
แบบสอบถามส$วนใหญ$เป0นเพศชาย โดยมีอายุระหว$าง ๖๑-๗๐ ปh ซ่ึงมีวุฒิการศึกษา ระดับ
ตํ่ากว$าปริญญาตรีและมีสถานภาพเป0นผู&นําชุมชนหรือผู&สูงอายุ แนวทางการพัฒนาการมีส$วน
ร$วมการดูแลผู&สูงอายุของเทศบาลตําบลสมเด็จคือ องคQกรปกครองส$วนท&องถ่ิน ต&องเข&ามามี
ส$วนร$วมดูแลผู&สูงอายุร$วมกันในชุมชน ควรจัดให&มีอาสาสมัครดูแลผู&สูงอายุอยู$ท่ีบ&าน พัฒนา
สภาพแวดล&อม ท่ีปลอดภัยและเสริมสร&างศักยภาพของชุมชนท่ีดําเนินการของชมรมผู&สูงอายุ 
คนต&นแบบและครอบครัวท่ีเข&มแข็ง ส$วนสภาพการมีส$วนร$วมการดูแลผู&สูงอายุของเทศบาล
ตําบลสมเด็จคือ การส$งเสริมด&านกิจกรรม เช$น การส$งเสริมสุขภาพ การส$งเสริมนันทนาการ 
การส$งเสริมอาชีพ รวมท้ังการบริการผู&สูงอายุ รองลงมาคือ ด&านการประสานงาน เช$น การ
ติดต$อสื่อสาร การประสานงานกับกลุ$มผู&สูงอายุ องคQกรรัฐหรือเอกชน สําหรับปiญหาการมี
ส$วนร$วมการดูแลผู&สูงอายุของเทศบาลตําบลสมเด็จคือ ปiญหาด&านสวัสดิการสุขภาพอนามัย 
เช$น การตรวจสุขภาพประจําปh หรือการบริการ หน$วยแพทยQเคลื่อนท่ี รองลงมาคือ ปiญหา
ด&านสวัสดิการนันทนาการ เช$น ชมรมผู&สูงอายุ สถานท่ีออกกําลังกายหรือพักผ$อน รวมถึง
กิจกรรมพบปะกัน 

๕. ด&านกระบวนการยุติธรรม การจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&พิการทุพพล
ภาพของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ในด&านกระบวนการยุติธรรม มีสิทธิเข&าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ผู&สูงอายุเป0นกลุ$มเปaาหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให&รัฐสามารถวางแผนดําเนินการช$วยเหลือ
ได&เหมาะสมกับความต&องการของผู&สูงอายุ เม่ือมีความขัดแย&งกันชมรมผู&สูงอายุเป0นผู&คลี่คลาย
ความขัดแย&งท่ีเกิดข้ึนได& มีสิทธิเข&าถึงกระบวนการยุติธรรม มีสิทธิได&รับความคุ&มครองและ
ความช$วยเหลือท่ีจําเป0นและเหมาะสมจากรัฐ รัฐได&จ$ายค$าตอบแทนแก$ผู&สูงอายุท่ีเป0นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ผู&สูงอายุหรือผู&พิการทุพพลภาพ ย$อมมีสิทธิได&รับความคุ&มครองในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอย$างเหมาะสม สวัสดิการโดยภาครัฐมักเป0นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนดและแนวนโยบายของรัฐ ผู&สูงอายุท่ีประสบปiญหาและต&องได& รับการช$วยเหลืออย$าง
เร$งด$วนจึงเน&นการสงเคราะหQเบ้ืองต&น 

๖. ด&านสิทธิของประชาชนท่ีพึงจะได&รับ การจัดสวัสดิการสังคมแก$ผู&สูงอายุและผู&
พิการทุพพลภาพของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ในด&านสิทธิของประชาชนท่ีพึงจะได&รับมี
ศูนยQฟlmนฟูสุขภาพเพ่ือรักษาอาการเจ็บปbวยของผู&สูงอายุการติดตามเยี่ยมบ&านผู&สูงอายุ ได&
จัดบริการศูนยQบริการทางสังคมให&กับผู&สูงอายุเพ่ือให&บริการแนะนําคําปรึกษาประสานความ
ความช$วยเหลือผู&สูงอายุไปหน$วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&อง และมีการอธิบายถึงหลักเกณฑQสิทธิ
ของประชาชนการเบิกจ$าย สวัสดิการผู&สูงอายุอย$างชัดเจน รัฐสามารถสงเคราะหQผู&สูงอายุ
ครอบครัวผู&ด&อยโอกาสได&อย$างท่ัวถึง มีการจัดทําฐานข&อมูลผู&สูงอายุในพ้ืนท่ีและสํารวจความ
ต&องการความช$วยเหลือ มีการอธิบายถึงหลักเกณฑQสิทธิของประชาชนการเบิกจ$ายสวัสดิการ 
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ผู&สูงอายุอย$างชัดเจน ผู&สูงอายุใช&สวัสดิการบัตรประกันสุขภาพถ&วนหน&าในการเบิกจ$ายค$า
รักษาพยาบาล มีระบบบําเหน็จบํานาญเป0นสวัสดิการสําหรับข&าราชการท่ีเกษียณอายุ มีการ
ให&เงินสงเคราะหQแก$ผู&สูงอายุท่ีไม$มีรายได&และมีฐานะยากจน หรือเงินสงเคราะหQ เม่ือเจ็บปbวย 
มีการให&ข&อมูลข$าว สารเก่ียวกับการบริการดูแลผู&สูงอายุทางผู&นําหมู$บ&านได&ให&ข&อมูลข$าวสาร
เก่ียวกับการบริการดูแลผู&สูงอายุผ$านระบบเสียงตามสาย มีความพึงพอใจในสิทธิประโยชนQท่ี
ผู&สูงอายุพึงจะได&รับในปiจจุบัน ซ่ึงสอดคล&องกับพระราชบัญญัติส$งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ.๒๕๔๖ ได&บัญญัติความหมายของสวัสดิการสังคมไว&ว$า สวัสดิการสังคม 
หมายความว$า ระบบการจัดบริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกับการปaองกัน การแก&ไขปiญหา การ
พัฒนาและการส$งเสริมความม่ันคงทางสังคม เพ่ือตอบสนอง ความจําเป0นข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชนให&มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได&อย$างท่ัวถึงเหมาะสมเป0นธรรมและให&เป0นไป
ตามมาตรฐาน ท้ังทางด&านการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู$อาศัย การทํางานและการมีรายได& 
นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมท่ัวไป โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป0น
มนุษยQ สิทธิท่ีประชาชนจะต&องได&รับและการมีส$วนร$วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข&อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ องคQกรหรือหน$วยงานท่ีดําเนินงานเก่ียวกับผู&สูงอายุ รัฐควรจะจัดต้ังเป0น
การเฉพาะให&มีหน&าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับผู&สูงอายุท้ังในระดับประเทศและท&องถ่ินอาจ
เป0นรูปของคณะกรรมการก็ได& และยกระดับความสําคัญขององคQกรผู&สูงอายุ เช$น สภา
ผู&สูงอายุหรือชมรมผู&สูงอายุให&เป0นนิติบุคคลเพ่ือท่ีจะสามารถมีสิทธิหน&าท่ีต$างๆ ได&ตาม
กฎหมายและควรกําหนดให&ท&องถ่ินหรือชุมชนมีส$วนร$วมรับผิดชอบ เช$น องคQการบริหารส$วน
ตําบล (อบต.) ท้ังต&องสนับสนุนให&ภาคเอกชนได&มีส$วนในการจัดสวัสดิการแก$ผู&สูงอายุมากข้ึน 

๑.๒ ควรกําหนดให&ในแต$ละชุมชนมีหน$วยงานเก่ียวกับผู&สู งอายุโดยมี
คณะกรรมการกํากับดูแลประสานงาน เพ่ือให&สอดคล&องกับการทํางานในระดับประเทศซ่ึง
กฎหมายจะต&องกําหนดคุณสมบัติของผู&จะเป0นกรรมการ และกรรมการนี้ต&องมีตัวแทนของ
ผู&สูงอายุร$วมอยู$ด&วย  

๑.๓ สิทธิของผู&สูงอายุท่ัวไป รัฐควรจะกําหนดให&มีการออกบัตรประจํา ตัว
ผู&สูงอายุเป0นรูปเฉพาะแก$ประชาชนท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ปhทุกคน ซ่ึงบัตรดังกล$าวนี้จะเป0นบัตรท่ี
ผู&สูงอายุจะได&นําไปใช&ในการแสดงตัว เพ่ือรับสิทธิต$างๆ ท่ีรัฐและเอกชนจัดหาให& 

๑.๔ รัฐควรจัดสวัสดิการให&แก$ผู&สูงอายุอย$างเท$าเทียมกันในสิทธิพ้ืนฐานและ
ควรจัดสวัสดิการท่ีต&องเสียค$าใช&จ$ายไม$ว$ารัฐดํา เนินการเองหรือภาคเอกชนเป0นผู&ดํา เนินงาน
สําหรับกลุ$มของผู&สูงอายุท่ีมีรายได&เพียงพอแก$การยังชีพและมีความต&องการได&รับสวัสดิการท่ี
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ดีกว$า ท้ังนี้จะต&องมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือรองรับการดเนินงานในเชิงธุรกิจนี้ เช$น บ&านพัก
ผู&สูงอายุ การให&การบริการดูแลภายในบ&าน เป0นต&น 

๒. ข&อเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งต$อไป 
๒.๑ ควรมีการศึกษา ค&นคว&า วิจัย กฎหมายสวัสดิการผู&สูงอายุของต$างประเทศ

แล&วสรุปประเด็นข&อดีข&อเสีย แล&วนํามาเป0นแบบอย$างในการบัญญัติกฎหมายสวัสดิการของ
ไทย ซ่ึงวิธีการนี้จะทําให&เราได&รับแนวความคิดในทางกฎหมายใหม$ๆเข&ามาใช&แต$ท้ังนี้จะต&อง
ไม$ขัดต$อสังคมวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของไทย 

๒.๒ ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับสวัสดิการทางสังคมท่ีตอบสนองต$อความต&องการ
ของผู&สูงอายุ โดยเฉพาะผู&สูงอายุท่ีอยู$ชนบทท่ีมีโอกาสเข&าถึงสวัสดิการท่ีน&อยกว$าในเขตเมือง 

๒.๓ ควรศึกษาปiจจัยท่ีมีผลต$อความต&องการสวัสดิการทางด&านอ่ืนๆของ
ผู&สูงอายุในแต$ละตําบลเพ่ือจะได&ข&อมูลโดยเชิงลึกมากข้ึน 

๒.๔ ศึกษาสภาพปiญหาการจัดสวัสดิการทางสังคมแก$ผู&สูงอายุในองคQกร
ปกครองท&องถ่ิน เพราะเป0นองคQกรท่ีใกล&ชิดกับผู&สูงอายุในพ้ืนมากกว$าองคQกรอ่ืนๆ 

๒.๕ ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมแก$ผู&สูงอายุใต&บริบทวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม 

๒.๖ ควรศึกษาเก่ียวกับสุขภาวะความเป0นสุขทางจิตใจของผู&สูงอายุกับกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ : 
สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยQ. ทิศทางและรูปแบบการจัด

สวัสดิการสังคมของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ห&างหุ&นส$วนจํากัด เทพเพ็ญ
วานิสยQ, ๒๕๔๙. 

 (๒) วารสาร : 
จินดารัตนQ สมคะเณยQ. “แนวทางการพัฒนาการมีส$วนร$วมการดูแลผู&สูงอายุของเทศบาล

ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุQ”. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตรX
บูรพาปริทัศนX, ปhท่ี ๑๐ ฉบับ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘). 

 (๓) วิทยานิพนธX/ดุษฎีนิพนธX/สารนิพนธX/รายงานการวิจัย : 
วรเวศมQ สุวรรณระดา และวรวรรณ ชาญด&วยวิทยQ. “สวัสดิการยามชราบํานาญแห$งชาติ”. 

รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู&สูงอายุไทย, 
๒๕๕๔. 
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กระบวนการถ�ายทอดภูมิปaญญาปabนฝdายทอผ�าจุลกฐินท�องถ่ินล�านนา 
ผ�านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา: กรณีศึกษาบ�านสบคํา 

ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
The Transferring Process of Lanna Chulakathin Wisdom of Cotton 

Spinning and Weaving, Through the Buddhist Rite: Study in Baan Sob 
Kham, Wiang Sub-district Chiangsean District Chiangrai Province 

เสพบัณฑิต โหน$งบัณฑิต* 
บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคQ ๑) เพ่ือศึกษาภูมิปiญญาปi�นฝaายทอผ&าจุลกฐินท&องถ่ิน
ล&านนา บ&านสบคํา ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการ
ถ$ายทอดภูมิปiญญาทอผ&าท&องถ่ินล&านนา ผ$านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ในงานปi�นฝaายสายบุญ
จุลกฐิน วัดพระธาตุผาเงา ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๓) เพ่ือวิเคราะหQภูมิ
ปiญญาท&องถ่ินกับการส$งเสริมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา มีกลุ$มตัวอย$างในการสัมภาษณQ
เชิงลึกคือ ผู&นําชุมชนท่ีมีส$วนร$วมหลักในกระบวนการถ$ายทอดภูมิปiญญาปi�นฝaายทอผ&าจุลกฐิน
ท&องถ่ินล&านนา ผ$านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา จํานวนท้ังสิ้น ๒๗ คน 

ผลการวิจัยพบว�า ภูมิปiญญาการปi�นฝaายเพ่ือทอผ&า มีมาแต$สมัยโบราณโดยหาจุด
กําเนิดในชุมชนไม$ได& ซ่ึงได&รับการถ$ายทอดจากบรรพชนแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน มี
กระบวนการถ$ายทอดภูมิปiญญา ด&วยความร$วมมือของ บ&าน วัด โรงเรียน โดยส$งเสริมการปi�น
ฝaายทอผ&า เพ่ือสร&างภูมิปiญญานี้ให&สําคัญมากยิ่งข้ึน จึงจัดงานปi�นฝaายทอผ&าจุลกฐิน ก$อให&เกิด
เครือข$ายและความสามัคคี มีประโยชนQสุขต$อจิตใจของพุทธศาสนิกชน เป0นการอนุรักษQภูมิ
ปiญญาโดยมีกระบวนการถ$ายทอดองคQความรู& อาศัยการส$งผ$านทางพิธีกรรมของพุทธศาสนา
คือการทอดผ&าจุลกฐิน และชุมชนได&พัฒนาภูมิปiญญาการทอผ&าฝaายเป0นอาชีพแบบยั่งยืน 

คําสําคัญ: กระบวนการถ$ายทอด, ภูมิปiญญา, ปi�นฝaาย, ท&องถ่ินล&านนา, พิธีกรรมทางพุทธศาสนา 

Abstract 

The objectives of this Research were 1) to Study wisdom of cotton 
spinning and lanna local chulakathin weaving in baan sob kham, wiang sub-
district chiangsean district chiangrai province. 2) to study process of 
                                                           

* คณะสังคมศาสตรQ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรQ วิทยาลัยสงฆQเชียงราย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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transferring lanna local wisdom of cotton spinning and weaving , through the 
buddhist rite: study in chulakathin festival of wat Pha dhattu pha-ngao and 3) 
to analyze lanna local wisdom of cotton spinning and weaving and promoting 
Transmission by Buddhist rituals. There were in-depth interviews of 
community leaders Who are involved in the process of transferring knowledge 
to total 27 people. 

The resulted of this study showed that: Wisdom gin for weaving It 
has ancient origins in a community is not. Inherited from ancestors by 
household industry. A process of transferring knowledge With the 
collaboration of A community, Temple and school By promoting cotton 
weaving To make this wisdom for more important to organizers cotton 
weaving chulakathin festival to be benefits, enjoyed, Network and unity to 
The minds of Buddhists. It’s Conservation Wisdom by the transferring process 
knowledge Transmission by Buddhist rituals and develop Wisdom to a 
sustainable career. 

Keywords: Transfer process, wisdom, spin cotton thread, local Lanna , 
Buddhist rituals 

๑. บทนํา  
การถ$ายทอดภูมิปiญญาท&องถ่ินในรูปแบบต$างๆ เป0นวิธีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให&ผู&สืบ

สานสนใจและเห็นคุณค$าในศิลปะแขนงนั้นๆ ภูมิปiญญาบางอย$างผู&ถ$ายทอดต&องหาวิธีสืบสาน
ท่ีแตกต$างกันออกไป เช$น การอบรม การบรรยาย การจัดสัมมนา เป0นต&น บางกิจกรรมนั้นไม$
สามารถสื่อสารต$อผู&รับได&อย$างตรงประเด็นและไม$สามารถชี้ให&เห็นคุณค$าได&อย$างชัดเจน จึงมี
การปรับเปลี่ยนวิธีในการถ$ายทอดโดยแบ$งเป0นกลยุทธQของแต$ละบุคคล บางกิจกรรมแฝงด&วย
ความสนุกครื้นเครง บางกิจกรรมเน&นไปท่ีการปฏิบัติ ขณะท่ีบางกิจกรรมเน&นไปท่ีการสื่อสาร
ให&เห็นคุณค$าอย$างชัดเจน ท้ังหมดท้ังปวงก็เพ่ือการอนุรักษQ สืบสาน และพัฒนาภูมิปiญญา
ท&องถ่ินให&คงอยู$และดีกว$าเดิม องคQภูมิปiญญาท&องถ่ินหรือภูมิปiญญาด้ังเดิมท่ีว$านี้ คือภูมิ
ปiญญาท่ีบรรพบุรุษถ$ายทอดมาสู$อนุชนรุ$นหลัง 

การอนุรักษQ คือ การบํารุงรักษาสิ่งท่ีดีงามไว&เช$น ประเพณีต$างๆ หัตถกรรม และ
คุณค$าหรือการปฏิบัติตนเพ่ือความสัมพันธQอันดีกับคนและสิ่งแวดล&อม 

การฟlmนฟู คือ การรื้อฟlmนสิ่งท่ีดีงามท่ีหายไป เลิกไป หรือกําลังจะเลิก ให&กลับมาเป0น
ประโยชนQ เช$นการรื้อฟlmนดนตรีไทย 
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การประยุกตQ คือ การปรับหรือการผสมผสานความรู&เก$ากับความรู&ใหม$เข&าด&วยกัน 
ให&เหมาะสมกับสมัยใหม$ เช$น การใช&ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษา
สมัยใหม$ การทําพิธีบวชต&นไม& เพ่ือให&เกิดสํานึกการอนุรักษQธรรมชาติ รักษาปbามากยิ่งข้ึน การ
ประยุกตQประเพณีการทําบุญข&าวเปลือกท่ีวัด มาเป0นการสร&างธนาคารข&าว เพ่ือช$วยเหลือผู&ท่ี
ขาดแคลน 

การสร&างใหม$ คือ การค&นคิดใหม$ท่ีสัมพันธQกับความรู&ด้ังเดิม เช$น การประดิษฐQ
โปงลาง การคิดโครงการพัฒนาเพ่ือแก&ไขปiญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณค$าความเอ้ืออาทรท่ี
ชาวบ&านเคยมีต$อกันมาหารูปแบบใหม$ เช$น การสร&างธนาคารข&าว ธนาคารโคกระบือ การ
รวมกลุ$มแม$บ&าน เยาวชน เพ่ือทํากิจกรรมกันอย$างมีระบบมากยิ่งข้ึน๑ 

การถ$ายทอดการปi�นฝaายเพ่ือทอผ&าจุลกฐินของบ&านสบคํา ตําบลเวียง อําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ผ$านงานประเพณีปi�นฝaายสายบุญจุลกฐิน ของวัดพระธาตุผาเงา ตําบล
เวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซ่ึงทําปhละครั้ง รวมต้ังแต$อดีตจนปiจจุบันทํามาแล&ว 
๑๘ ครั้ง กระบวนการต$างๆ ท่ีถ$ายทอดออกมาสู$สายตาอนุชนคนรุ$นหลัง ล&วนแต$ต&องการสืบ
ทอดวิธีการปi�นฝaายและทอผ&าจุลกฐินโดยอาศัยพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ซ่ึงไม$ต&องอาศัยการ
สัมมนาหรือบรรยายอะไรท้ังสิ้น กระบวนการของผู&เรียนรู&เริ่มต&นด&วยความศรัทธาในพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนา จึงทําให&การถ$ายทอดเป0นไปอย$างเรียบง$ายโดยผู&เรียนรู&เองไม$รู&ตัวด&วยซํ้าว$า
ตนเองกําลังเป0นผู&ถ$ายทอดกระบวนการนี้ 

๒. วัตถุประสงคXของการวิจัย  
๑. เพ่ือศึกษาภูมิปiญญาปi�นฝaายทอผ&าจุลกฐินท&องถ่ินล&านนา บ&านสบคํา ตําบลเวียง 

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
๒. เพ่ือศึกษากระบวนการถ$ายทอดภูมิปiญญาทอผ&าท&องถ่ินล&านนา ผ$านพิธีกรรม

ทางพุทธศาสนา ในงานปi�นฝaายสายบุญจุลกฐิน วัดพระธาตุผาเงา ตําบลเวียง อําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย 

๓. เพ่ือวิเคราะหQภูมิปiญญาท&องถ่ินกับการส$งเสริมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
เก็บรวบรวมข&อมูลทางเอกสาร (Documentary) จากนั้นร$วมปฏิบัติงานจริงใน

พ้ืนท่ี เป0นการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส$วนร$วม (Participatory Action Research) รวมถึง
รวบรวมข&อมูลด&วยวิธีสังเกตการณQ (Observation Research) และสัมภาษณQเชิงลึกเป0นกรณี 
(Interview Research) เก็บข&อมูลเชิงลึกในพ้ืนท่ีขอบเขตคือ วัดพระธาตุผาเงาและบ&านสบ
                                                           

๑ สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคQในพระบาทสมเด็จประเจ&าอยู$หัว, 
โครงการสารานุกรมไทยฯ, (กรุงเทพมหานคร : โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, ๒๕๕๕). 
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คํา ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู&ให&ข&อมูล (Key Informant) เป0น
บรรพชิต ๔ รูป ชี ๑ ท$าน และคฤหัสถQ ๒๒ คน รวม ๒๗ รูป/คน  

๔. สรุปผลการวิจัย  
ความเป0นมาการปi�นฝaายทอผ&าจุลกฐิน พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (ประเสริฐ สิน

สอน) เจ&าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา ได&ต้ังกลุ$มทอผ&าพ้ืนเมืองลวดลายเชียงแสน เม่ือปh พ.ศ.
๒๕๔๑ เพ่ือเก็บรวบรวมผ&าทอต$างๆ จัดแสดงเป0นท่ีศึกษาเรียนรู&เรื่องผ&าท่ัวไป และผ&าจกเชียง
แสน หลังจากต้ังกลุ$มทอผ&าพ้ืนเมืองลวดลายเชียงแสนแล&ว การทอผ&าก็ยังไม$ได&รับความนิยม
มากนัก จึงมีแนวคิดว$า การทอผ&าเชียงแสนหรือผ&าฝaายนั้นใกล&สูญหายไปจากชุมชน 
จําเป0นต&องสร&างความสําคัญของการปi�นฝaายทอผ&าผ$านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เพ่ือสร&าง
กระแสการฟlmนฟูการปi�นฝaายทอผ&าให&กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยอาศัยเหตุการณQทาง
พระพุทธศาสนา เน&นไปท่ีการกระทําอิงพระวินัยและทําเนียมกุศลนิยมแห$งการทอดผ&ากฐิน 
จึงเกิดแนวคิดว$าต&องฟlmนฟู อนุรักษQ และพัฒนาสืบต$อไป จึงตัดสินใจจัดงานปi�นฝaายสายบุญจุล
กฐินผาเงา  

การจัดงานปi�นฝaายสายบุญจุลกฐินผาเงา ของวัดพระธาตุผาเงาได&ฟlmนฟูการปi�นฝaาย
ทอฟaา เป0นท่ีรู&จักกันท่ัวไปของคนชาวพุทธ ท่ียึดเหนี่ยวในบุญทางพระพุทธศาสนา อย$าง
กว&างขวาง จึงได&กําหนดจัดท้ังหมด ๑๙ ครั้ง และสิ้นสุดลงในปh พ.ศ.๒๕๕๙ ในปh ๒๕๕๑ 
รายการกบนอกกะลา ทํารายการ ตอน เส&นใยศรัทธา มหากฐิน ตอนท่ี ๒ การแพร$ภาพครั้ง
นั้นทําให&งานปi�นฝaายสายบุญจุลกฐินผาเงา เป0นท่ีรู&จักกันท่ัวประเทศ นับว$าการแฝงกิจกรรมท่ี
ใกล&สูญหายผ$านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทําให&เกิดกระแสการอนุรักษQผ&าฝaายทอมือ และการ
ให&ความสําคัญต$อการฟlmนฟูยิ่งข้ึน๒ 

ข้ันตอนการจัดงานปi�นฝaายสายบุญจุลกฐิน การจัดงานปi�นฝaายสายบุญจุลกฐินผาเงา 
มีข้ันตอนดังนี้๓ 

ข้ันตอนท่ี ๑ การเขียนโครงการ  
ข้ันตอนท่ี ๒ การประชุมปรึกษากัน 
ข้ันตอนท่ี ๓ การสร&างเครือข$ายเพ่ือแบ$งภาระงาน  
ข้ันตอนท่ี ๔ รูปแบบการจัดงานปi�นฝaายทอผ&าจุลกฐิน  
ข้ันตอนท่ี ๕ การสร&างแรงจูงใจด&วยพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธิ์    

การส$งเสริมภูมิปiญญาการปi�นฝaายผ$านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ในการส$งเสริม
ภูมิปiญญาการปi�นฝaายผ$านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  
                                                           

๒ ทีวีบูรพา, กบขึ้นเคร่ือง ตอน : เส�นใยศรัทธา มหากฐิน (English Subtitle) EP.2. 
แหล$งท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=Z3UK6IVVsOw [๓ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 

๓ สัมภาษณQ พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ สินสอน), ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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๑. จัดต้ังกลุ$มทอผ&าฝaาย เพ่ือเป0นผู&ทรงองคQความรู&ไว&และพัฒนาองคQความรู&ด&านการ
ทอผ&าฝaายสืบต$อไป  

๒. ทางวัดสร&างสถานท่ีให&กลุ$มใช&ในการจัดกิจกรรม มีพิพิธภัณฑQผ&าทอล&านนาเชียง
แสน ต้ังอยู$ภายในวัดพระธาตุผาเงา เป0นท่ีทําการ และเป0นแหล$งการเรียนรู&ด&านการทอผ&า
ฝaาย โดยทางกลุ$มมีวิทยากรถ$ายทอดให&ลูกหลานเยาวชนสืบต$อไป 

๓. วัดและชุมชนจัดกิจกรรมปi�นฝaายทอผ&า อันเนื่องด&วยพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
โดยเชิญกลุ$มแม$บ&านท่ีมีหมู$บ&านอยู$รอบๆ เช$น บ&านสันธาตุ บ&านทุ$งฟaาฮ$าม บ&านสบกก บ&าน
ท$าขันทอง บ&านสวนดอก มาเป0นผู&ร$วมปi�นฝaายทอผ&าจุลกฐิน ท้ังยังเปUดโอกาสให&ประชาชน
ท่ัวไปได&ทดลองการเก็บฝaาย อีดฝaาย ดีดฝaาย กรอฝaาย ทอฝaาย ย&อมฝaาย เพ่ือให&องคQความรู&ถูก
สืบทอดต$อไปอย$างไม$มีท่ีสิ้นสุด  

๕. อภิปรายผลการวิจัย  
การถ$ายทอดภูมิปiญญาท&องถ่ินผ$านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เป0นอีกหนึ่งทางเลือก

ในการสืบสาน ถ$ายทอด อนุรักษQ และพัฒนาสู$ความเป0นเลิศได&อย$างเป0นรูปธรรม เพ่ือให&
ประชาชนได&เรียนรู&องคQความรู& โดยไม$ต&องอาศัยการจัดโครงการท่ีต&องใช&งบประมาณมากมาย 
การถ$ายทอดภูมิปiญญาท&องถ่ินการปi�นฝaายทอผ&าจุลกฐินของชุมชนบ&านสบคํา ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป0นการร$วมมือระหว$างวัดกับชุมชน เพ่ือให&สิ่งท่ีเป0นภูมิ
ปiญญาท&องถ่ินได&กลับมามีความ สําคัญ และมีบทบาทในการชักนําผู&ท่ีมีจิตศรัทธาอยู$แล&ว
ในทางพระพุทธศาสนามามีส$วนร$วมในการอนุรักษQภูมิปiญญา โดยใช&หลักการ คือ 

๑. หลักความเชื่อทางพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อในการถวายทานเป0น
พ้ืนฐาน ทําให&ชักชวนจัดประเพณีการทอดผ&ากฐินได&โดยง$าย เม่ือต&องทอดผ&ากฐินอยู$แล&วเป0น
ประเพณี พุทธสาวกผู&ฉลาดอาศัยพระวินัยบัญญัติและการอนุญาตให&มีการทอดกฐินได& ทําให&
พระภิกษุผู&หวังให&มีการสืบสานอนุรักษQการปi�นฝaายทอผ&าของบรรพบุรุษ ได&กลับมามี
ความสําคัญอีกจึงประยุกตQจัดประเพณี ปi�นฝaาย ทอผ&าจุลกฐินเพ่ือให&ประชาชนได&ร$วมกันทอด
ผ&ากฐิน ทําให&กิจกรรมเช$นนี้มีการอนุรักษQการปi�นฝaายทอผ&า เพ่ือให&เป0นไตรจีวรและถวายตาม
ประเพณีฤดูกาลกฐินเพราะเชื่อว$ามีอานิสงสQมาก การอนุรักษQการทอผ&าฝaายจึงสามารถทําได&
อย$างเป0นรูปธรรมท่ีสุด ดังนั้นการอาศัยพิธีกรรมทางศาสนาเช$นนี้จึงทําให&การถ$ายทอดการ
ปi�นฝaายทอผ&าจึงเป0นท่ีแพร$หลายและได&รับความนิยมจนถึงปiจจุบัน 

๒. หลักการสร&างเครือข$าย การจัดงานประเพณีโดยมีวัตถุประสงคQ เพ่ือการ
ถ$ายทอดภูมิปiญญาท&องถ่ินให&ได&รับความนิยม และให&ประชาชนได&เห็นความสําคัญนั้น ต&อง
อาศัยเครือข$าย ความเชื่อและความสามัคคีของชุมชน ไม$เช$นนั้นคงเป0นรูปธรรมชัดเจนไม$ได& 
วัดพระธาตุผาเงากับชุมชนบ&านสบคําต&องสร&างเครือข$ายในการทํางานโดยมีหลักความสามัคคี
เป0นจุดยืนในการร$วมมือกันจัดงาน จนได&รับความนิยมกันอย$างแพร$หลาย 
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ภูมิปiญญาท&องถ่ินท่ีสามารถส$งเสริมผ$านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ภูมิปiญญา
ท&องถ่ินท่ีสําคัญของแผ$นดินยังมีอีกหลายอย$างท่ีควรส$งเสริม หากไม$มีหน$วยงานใดให&
ความสําคัญ พุทธศาสนาควรให&การสนับสนุนได&โดยกุศโลบายผ$านพิธีกรรม เพ่ือให&ภูมิปiญญา
ท&องถ่ินยังคงมีความสําคัญอยู$ ภูมิปiญญาท&องถ่ินท่ีใกล&สูญหาย ท่ีสามารถอ&างอิงพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนาได&อีก มีภูมิปiญญาการทอเสื่อลําแพน ภูมิปiญญาการตีบาตร๔ ภูมิปiญญาการทอ
ผ&าไหม ภูมิปiญญาการกวนข&าวทิพยQ ภูมิปiญญาการทําร$ม๕ ภูมิปiญญาการทําฟูกนอนยัดนุ$น  

ตัวชี้วัดของกระบวนการถ$ายทอดภูมิปiญญาปi�นฝaายทอผ&าจุลกฐิน 
๑. การจัดการองคQความรู&ของชุมชน การวิจัยกระบวนการถ$ายทอดภูมิปiญญาการ

ปi�นฝaายทอผ&าจุลกฐินท&องถ่ินล&านนา ของชุมชมบ&านสบคํานี้ ทําให&ทราบถึงกระบวนการต$างๆ 
ท่ีอาศัยปiจจัยรอบข&างอย$างเห็นได&ชัด สามารถจัดเป0นลําดับของกระบวนการดังนี้ 

๑.๑ ปiญหาของชุมชนไม$มีรายได&เสริมจากอาชีพหลักคือ การเกษตร จึงเกิดการ
คิดวิเคราะหQเพ่ือหารายได&เสริมจากภูมิปiญญาท&องถ่ินท่ีมีในชุมชน 

๑.๒ มีองคQความรู&ท&องถ่ินเป0นของตน และมีผู&ชํานาญการในชุมชน 
๑.๓ ประชุมหารือกับผู&นําชุมชนท้ังทางบ&านและวัด แก&ปiญหาให&มีรายได&เพ่ิม 
๑.๔ แนวคิดตกผลึกในการให&ส$งเสริมภูมิปiญญาการปi�นฝaายทอผ&า 
๑.๕ ประสบปiญหาผ&าไม$มีตลาด ขาดความน$าสนใจของผู&พบเห็น 
๑.๖ ประชุมหารือกับผู&นําชุมชนท้ังทางบ&านและวัด เพ่ือแก&ปiญหา 
๑.๗ แนวคิดตกผลึกในการจัดงานปi�นฝaายทอผ&าจุลกฐิน เพ่ือสร&างกระแสให&

ประชาชนสนใจผ&าฝaายและถือเป0นการถ$ายทอดภูมิปiญญาไปในตัว 
๑.๘ สร&างรูปแบบด&วยหลักการอิงหลักพระวินัยทางพระพุทธศาสนา อาศัย

ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เพ่ือให&เกิดความศักด์ิสิทธิ์ ความขลัง น$าสนใจ 
๑.๙ ก$อประโยชนQให&ชุมชนท้ังทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
๑.๑๐ ขับเคลื่อนด&วยพลังศรัทธาเครือข$ายทางพระพุทธศาสนา 

๒. เศรษฐกิจชุมชน จากกระบวนการเหล$านี้ ทําให&เห็นภาพชัดเจนว$า ยังมีวิธีการ
ฟlmนฟู อนุรักษQ สืบสาน หรือถ$ายทอดภูมิปiญญาท&องถ่ินอีกวิธีหนึ่งคือ การฝากกระบวนการ
เหล$านี้อิงแอบผ$านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยอ&างอิงบุญกุศลหรืออานิสงสQในการจัด
กิจกรรมอันเนื่องด&วยภูมิปiญญาท&องถ่ิน ท่ีมีตํานานจากพระไตรปUฎก โดยทางพุทธศาสนาควร
ยกประเด็นข้ึนเพ่ือให&พุทธศาสนิกชนเห็นความสําคัญและทราบอานิสงสQ จากนั้นหาวิธีการจัด
กิจกรรมเพ่ือให&ได&ประโยชนQท้ังสองฝbาย คือ ทางชุมชนและทางวัด อาจจัดในรูปแบบให&ได&
อานิสงสQก$อน แล&วพัฒนาเป0นรูปแบบเชิงพาณิชยQ เพ่ือสร&างรายได&ให&ชุมชน ปiจจุบันมีศูนยQ

                                                           

๔ ขุ.อ. ภาค ๑ ๒๔/๓๙๓/๓๖๕-๓๗๘. 
๕ ขุ.อ. ภาค ๑ ๒๔/๓๙๓/๓๖๕-๓๗๘. 
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จําหน$ายผ&าฝaายทอมือประจําชุมชน ซ่ึงมีแหล$งผลิตและอาคารจําหน$ายอยู$ในวัดพระธาตุ    
ผาเงา ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกเป0นคนในชุมชนบ&านสบคําท้ังสิ้น 

๓. ค$านิยมของสังคม จากกระบวนการถ$ายทอดภูมิปiญญาการปi�นฝaายทอผ&าจุล
กฐินท&องถ่ินล&านนาของชุมชนบ&านสบคํา ก$อให&เกิดประโยชนQต$อชุมชนเป0นอย$างมาก กลุ$มทอ
ผ&าลวดลายเชียงแสนท่ีประจําอยู$พิพิธภัณฑQผ&าทอล&านนาเชียงแสน มีงานผ&าฝaายลวดลายเชียง
แสนไว&ขายตลอดปh สร&างรายได&ให&ชุมชนเป0นอย$างมาก การจัดงานปhละครั้งโดยอิงอาศัย
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา เป0นการสร&างกระแสให&ประชาชนท่ัวไปรู&จักผ&าทอลวดลายเชียงแสน
อย$างกว&างขวาง นับว$าจากการแก&ปiญหาของชุมชนผ$านกระบวนการทางพระพุทธศาสนา
ตลอด ๑๙ ปh มานี้ เป0นการแก&ปiญหาโดยยกความสําคัญของภูมิปiญญาการปi�นฝaายทอผ&า 
ผนวกกับผู&นําชุมชนยกประเด็นปiญหาให&วัดเป0นผู&ร$วมแก&ปiญหา ซ่ึงวัดพระธาตุผาเงาโดยพระ
พุทธิญาณมุนี เม่ือจะรับเจ&าภาพผ&าจุลกฐิน ไตร$ตรองและรับเจ&าภาพท่ีมีศักยภาพสามารถ
โฆษณา กิจกรรมปi�นฝaายทอผ&าจุลกฐินแบบท&องถ่ินล&านนาได& จึงทําให&การถ$ายทอดการปi�น
ฝaายทอผ&าจุลกฐินแบบล&านนาประสบความสําเร็จ เป0นการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม นับได&ว$าเป0นการพัฒนาประเทศจากรากหญ&าสู$ฐาน
แห$งความเป0นสากลในท่ีสุด โดยได&รับการเผยแผ$ คือ บันทึกเทปรายการโทรทัศนQ รายการกบ
นอกกะลาของบริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ในปh พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีวีบูรพา กบข้ึนเครื่อง ตอน : เส&น
ใยศรัทธา มหากฐิน (English Subtitle) EP.2๖ รวมถึงเว็บไซตQต$างๆ มากมาย 

สรุป กระบวนการ (Process) ในการถ$ายทอดภูมิปiญญาท&องถ่ินผ$านพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนา เม่ือแยกย$อยให&เห็นความเป0นไปอย$างเป0นรูปแบบตามทฤษฎีระบบ (System 
Theory) มีรูปแบบ ดังนี้ 

 

                                                           

๖ ทีวีบูรพา กบขึ้นเคร่ือง ตอน : เส�นใยศรัทธา มหากฐิน (English Subtitle) EP.2. 
แหล$งท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=Z3UK6IVVsOw [๓ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
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P ข&อ ๓ สร&างเครือข$ายเพ่ือเพ่ิมความเข&มแข็ง ข&อ ๕ เสริมสร&างโดยการเสริม
แรงจูงใจด&วยพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธิ์ 

O ข&อ ๔ ประชาชนท่ีเข&าร$วมโครงการมีจิตศรัทธา รักและหวงแหนภูมิปiญญา
ท&องถ่ิน 

O การใช&กระบวนการท่ีค&นพบด&วยระบบเครือข$ายสร&างจุดแข็งเพ่ือถ$ายทอดภูมิ
ปiญญาตามวัตถุประสงคQทุกประเด็น 

๖. ข�อเสนอแนะ  
ภูมิปiญญาท&องถ่ินของคนไทยมีความโดดเด$น และเป0นเอกลักษณQ ควรอนุรักษQ

ถ$ายทอดสืบสาน และพัฒนาสู$ความเป0นเลิศ ต&องมีหน$วยงานท่ีเห็นความสําคัญของภูมิปiญญา
ท&องถ่ิน นํามาฟlmนฟูและให&การสนับสนุน พัฒนาสืบต$อไป เหมือนการจัดงานปi�นฝaายสายบุญ
จุลกฐินของวัดพระธาตุผาเงา อาศัยพิธีกรรมทางพุทธศาสนาถ$ายทอดภูมิปiญญาท&องถ่ิน    
จัดงานให&ประชาชนสนใจในกระบวนการปi�นฝaายทอผ&า ทําให&ประชาชนเห็นความสําคัญและ
ต&องการสืบสานภูมิปiญญาท&องถ่ินอันควรหวงแหน 

ภูมิปiญญาท&องถ่ินท่ีใกล&สูญหาย ท่ีสามารถอ&างอิงพิธีกรรมทางพุทธศาสนาได&อีก มี 
ภูมิปiญญาการทอเสื่อลําแพน ภูมิปiญญาการตีบาตร เป0นต&น การนําภูมิปiญญามาถ$ายทอด
และส$งเสริม โดยอิงความสําคัญทางพุทธศาสนาได&นั้น ต&องค&นคว&าความเป0นมาจาก
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พระไตรปUฎกให&ชัดเจน สื่อสารให&ประชาชนเห็นความสําคัญในการสืบทอด และควรให&มีการ
จัดเป0นโครงการได& สมควรพัฒนาให&ได&รับความนิยมได& ดังนั้นการนําภูมิปiญญาท&องถ่ินมาอิง
แอบผ$านพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเป0นอีกหนึ่งทางเลือกในการสืบสานถ$ายทอด อนุรักษQ และ
พัฒนาสู$ความเป0นเลิศได&อย$างเป0นรูปธรรมได&ทีเดียว 

ควรให&ความสนใจในการวิจัยแบบเผยแผ$กิจกรรมท่ีมีรูปแบบอยู$แล&ว เช$น งานปi�น
ฝaายสายบุญจุลกฐิน ไปเผยแผ$จากภูมิปiญญาท&องถ่ินล&านนา สู$ภูมิปiญญาท&องถ่ินอีสาน หรือ
ภูมิปiญญาท&องถ่ินปiกษQใต& โดยผ$านพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเช$นกัน และควรให&ความสนใจใน
การวิจัยภูมิปiญญาท&องถ่ินเก่ียวกับการแพทยQ และพัฒนาเป0นองคQความรู&ท่ีสู$ความเป0นเลิศ
ด&านสุขภาพท้ังทางกายและทางใจ ผ$านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปtฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 (ข) ข�อมูลทุติยภูมิ  
 (๑) หนังสือ : 
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคQในพระบาทสมเด็จประเจ&าอยู$หัว. 

โครงการสารานุกรมไทยฯ. กรุงเทพมหานคร : โครงการสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ, ๒๕๕๕. 

 (๒) ส่ืออิเล็กทรอนิกสX : 
ทีวีบูรพา. กบข้ึนเครื่อง ตอน : เส�นใยศรัทธา มหากฐิน (English Subtitle) EP.2. 

แหล$งท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=Z3UK6IVVsOw [๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙]. 

 (๓) สัมภาษณX : 
สัมภาษณQ พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ สินสอน), ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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พัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบต�อไทย 
Development of the ASEAN Economic Community and Its Impact against 

Thailand Country 

พระมหาแสงมะณี รูปสอาด* 

บทคัดย�อ 

งานวิจัยเรื่องพัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบต$อไทยมี
วัตถุประสงคQเพ่ือศึกษา ๑) พัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบต$อไทย 
ตลอดจนการดําเนินการของไทยในการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให&บรรลุผลตาม 
เปaาหมายใน ค.ศ.๒๐๑๕ ๒) องคQประกอบท่ีส$งเสริมและเหนี่ยวรั้งการจัดต้ังประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียนของไทย ๓) รูปแบบการบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนท่ีจะนําไปสู$การ
เปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคมไทย ๔) ผลกระทบและโอกาสท่ีไทยจะได&รับหลังเปUด
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในปh ๒๐๑๕ การวิจัยครั้งนี้ใช&ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การศึกษาเอกสาร เก็บ รวบรวมข&อมูลสนามด&วยการสัมภาษณQเจาะลึกกับผู&ให&ข&อมูลท่ีสําคัญ 
(key-informants) และการ สัมภาษณQอย$างไม$เป0นทางการ ผู&ท่ีมีบทบาทในการดําเนินการ
จัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของไทย รวมท้ังการสังเกตแบบมีส$วนร$วมและไม$มีส$วน
ร$วม ผลการศึกษาวิจัยสรุปได& ดังนี้ ๑) อาเซียนเริ่มต&นบูรณาการเศรษฐกิจในกรอบเขตการค&า
เสรีเม่ือ ค.ศ.๑๙๙๒ และกําหนดจะเป0น “ตลาดเดียว” ใน ค.ศ.๒๐๑๕ ส$วนการดําเนินการ
ของไทยในการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให&บรรลุผลตามเปaาหมายใน ค.ศ.๒๐๑๕ 
รัฐบาลไทยได&ให&กรมเจรจาการค&าระหว$างประเทศเป0น หน$วยงานหลักแห$งชาติในการ
ประสานงานและติดตามการดําเนินงานดังกล$าวไปสู$ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ๒) 
องคQประกอบท่ีส$งเสริมและเหนี่ยวรั้งการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของไทย มีดังนี้ 
องคQประกอบท่ีส$งเสริมการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยได&แก$ กฎ บัตรอาเซียน 
AEC Blueprint นโยบายภาครัฐ งบประมาณ กรมเจรจาการค&าระหว$างประเทศใน ฐานะท่ี
เป0นหน$วยงานกลางของชาติท่ีทําหน&าท่ีขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ศักยภาพ
ท่ีมีอยู$ในอาเซียนเอง ส$วนองคQประกอบท่ีเหนี่ยวรั้ง ได&แก$ ผลประโยชนQของชาติสมาชิก 
อาเซียนกฎหมายภายในชาติ ปiญหาการประสานงานของหน$วยงานภาครัฐ ตลอดจน ความ
ไม$ พร&อมของทรัพยากรมนุษยQ ๓) รูปแบบการบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเปลี่ยนแปลง
ทาง เศรษฐกิจสังคมไทย คือ รูปแบบเขตการค&าเสรี รูปแบบตลาดเดียวท่ียังเปUดเสรีไม$
สมบูรณQ ๔) ผลกระทบและโอกาสท่ีไทยจะได&รับหลังเปUดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค.ศ.

                                                           

* อาจารยQประจําวิทยาลัยสงฆQชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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๒๐๑๕ คือปริมาณ การค&า การบริการของไทยกับประเทศเพ่ือนบ&านอาเซียนจะขยายตัวมาก
ข้ึนจากการลดภาษี การเปUดเสรีด&านการค&าสินค&า การบริการ และการลงทุน นักลงทุนและผู&
ส$งออกจะมีโอกาสในการ เข&าถึงตลาดและย&ายฐานการผลิตท่ีกว&างข้ึน การส$งออกสินค&า
สะดวกข้ึนผ$านระบบ Asean Single Window นอกจากนี้ การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะเป0นโอกาสของไทยท่ีจะปรับตัวด&าน เศรษฐกิจ การศึกษา การบริหารงานอาเซียน 
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยQ สนองตอบการเปลี่ยนแปลงด&านเศรษฐกิจ
การค&าท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก ๕) ข&อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนนโยบายท่ีได&จาก
การศึกษาครั้งนี้ ได&แก$ การท่ีไทยต&องเร$งปรับ กฎเกณฑQภายในให&สอดคล&องกับกฎเกณฑQการ
เปUดเสรีของอาเซียน และเร$งพัฒนาทรัพยากร มนุษยQในด&านเศรษฐกิจต$างประเทศ ตลอดจน
ทักษะด&านภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน เพ่ือให&“วิสัยทัศนQเดียว อัตลักษณQเดียว 
ประชาคมเดียว” เป0นจริงและเพ่ือให&ไทยเป0นศูนยQกลางการ เชื่อมโยงภายในภูมิภาค และ
เพ่ือท่ีอาเซียนจะได&เป0นแกนกลางของโครงสร&างสถาปiตยกรรมด&าน ความร$วมมือในภูมิภาค
เอเชีย 

คําสําคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, อาเซียนตลาดเดียว, ภูมิภาคนิยม, ผลกระทบต$อไทย 

Abstract 

The research in Development of the ASEAN Economic Community is 
aimed 1) to study the impact of the ASEAN Economic Community progress 
against Thailand country including Thailand implementation in establishing 
the ASEAN Economic Community to achieve goals in 2015; 2) to study the 
factors promoting and discouraging the establishment of ASEAN Economic 
Community of Thailand; 3) to study the integration of ASEAN Economic 
Community that affect Thailand economic, and society; 4) to study the 
consequences and opportunities of Thailand after involving in ASEAN 
Economic Community in 2015. This research is implemented through 
qualitative research methods with studying of concerned documents. The 
data are collected through depth interviews of which the answers are given 
by Key-informants and through informal interview to get information 
concerning the persons who may have roles and be designated in establishing 
ASEAN Economic Community in Thailand including participatory observation 
and non-participatory observation. The findings are as follows: 1) ASEAN has 
the initiation in Free Trade Zone in 1992 and has its determination to open 
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“Single Market” in 2015. Concerning Thailand which has objective to complete 
establishment of ASEAN Economic Community in 2015. Accordingly Thailand 
government has assigned its Department of Trade Negotiations as the main 
agency to deal with and to follow up its implementation to achieve the 
target of progressing to become ASEAN Economic Community.; 2) Concerning 
the factors that promote and discourage the establishment of the ASEAN 
Economic Community of Thailand, the ASEAN Charter of Thailand in an AEC 
Blueprint is one of the factors that encourage the establishing of ASEAN 
Economic Community of Thailand including government policies, budget, and 
the Department of Trade Negotiations as a federal agency that has the major 
roles in pushing the progress of becoming AEC Community of Thailand and 
the ASEAN capacity itself. Meanwhile, the factors that discourage the progress 
of establishing ASEAN Economic Community involve nation benefits, ASEAN 
members, domestic law and ASEAN regulations, problems in coordination 
among agencies and human non-readiness. 3) The integrated format of ASEAN 
Economic Community that has affect the changes of Thailand economic and 
society is in the form of free trade zone and Single Market that has been 
incompletely opened; 4) consequences and opportunities affecting Thailand 
after ASEAN Economic Community in 2015 is formed. It can be considered 
that the trade volume and Thailand service businesses with neighboring 
countries will be expanded due to the reduction of taxes mostly in the 
aspects of trading, services, and investment. Thus investors and exporters will 
have better opportunity to access to markets and relocation of manufacturing 
will be expanded accordingly. Moreover exportation of goods will be more 
convenient through the ASEAN Single Window.In addition, the establishment 
of the ASEAN Economic Community will be an opportunity for Thailand to 
develop its economic, education and ASESN administration particularly the 
human resources to respond to the its improvements of economic and 
trading both regionally and globally. 5) Recommendations given from this 
study in order to improve the policy of Thailand are that the country needs 
to improve its policy and regulation in order to comply with the rules on the 
establishment of becoming an ASEAN community. We need to accelerate our 
progress in Human Resources in the international economic and some other 
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foreign languages such as English and ASEAN languages need to be improved 
to gain the same "Unique Vision Single Identity in Same AEC” and to make 
the clear vision of becoming an ASEAN community become true and that can 
make Thailand to be the ASEAN center which links within the region of ASEAN 
and to be the centerpiece of the architecture. Cooperation in Asia. 

Keywords: AEC ASEAN, single market, regionalism, affects Thailand 

๑. บทนํา 
การบูรณาการเศรษฐกิจส$วนภูมิภาคหรือ Regional Economic Integration เป0น

แนวทาง หนึ่งในการพัฒนาประเทศตามกระแสหลัก หลายภูมิภาคนอกอาเซียนเคยมี
ประสบการณQด&านนี้มาก$อน เช$น ยุโรปตะวันตก เห็นได&จากสหภาพยุโรปท่ีใช&แนวทางนี้ในการ
สร&างพลังร$วมเพ่ือฟlmนฟู บูรณาการภูมิภาคภายหลังความสูญเสียจากสงครามโลกท้ังสองครั้ง 
และประสบความสําเร็จจน สามารถจัดต้ังเป0นสหภาพการเงิน หรือเขตยูโรปซ่ึงส$วนใหญ$ของ
ประเทศสมาชิกต$างใช&เงินตราสกุลเดียวกันแล&ว ตลอดจนมีการใช&ระเบียบกฎเกณฑQทาง
การค&าร$วมกันท้ังภายในและภายนอกทวีป หรือในภูมิภาคแอฟริกา ซ่ึงเป0นภูมิภาคท่ีกว&าง
ใหญ$ แต$ละอนุภูมิภาคในทวีปนี้ก็ต$างใช&แนวทางบูรณาการเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศ 
ตามคําแนะนําของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเพ่ือ แอฟริกาแห$งสหประชาชาติ (The United 
Nations Economic Commission for African-UNECA) ในต&นทศวรรษท่ี ๑๙๘๐ เห็นได&
จากการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจส$วนภูมิภาค (อนุภูมิภาค) จํานวนมากในทวีป เช$น 
ประชาคมเศรษฐกิจของรัฐแอฟริกากลาง (Economic Community of Central African 
States-ECCAS) ประชาคมเศรษฐกิจของประเทศแถบทะเลใหญ$ (Economic Community 
of Great Lakes Countries-CEPGL) ประชาคมเศรษฐกิจแห$งรัฐแอฟริกันตะวันตก 
(Economic Community of West African States-ECOWAS) สหภาพศุลกากรแอฟริกา
ตอนใต& (Southern African Custom Union-SACU) และล$าสุดในระดับทวีปรัฐ ๕๓ รัฐใน
แอฟริกาได&จัดต้ังสหภาพแอฟริกา (African Union-AU) เป0นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและฟlmนฟูทวีปเพ่ือรองรับการบูรณาการเศรษฐกิจในระดับภู มิภาคต$อไป ซ่ึง
ประสบการณQและความสําเร็จของการบูรณาการเศรษฐกิจใน แอฟริกาแตกต$างจากภูมิภาค 
ยุโรปตะวันตก เพราะอุปสรรคด&านโครงสร&างพ้ืนฐาน การขาดแคลน เงินตรา การขาดความรู&
ความชํานาญของทรัพยากรมนุษยQ ตลอดจนปiญหาด&านการเป0นสมาชิกใน แต$สิ่งท่ีชัดเจนก็คือ
ทุกภูมิภาคในแอฟริกาต$างได&พยายามดําเนินการในกรอบบูรณาการเศรษฐกิจแล&วท้ังสิ้น 
นอกจากนี้ ภูมิภาคสําคัญอย$างอเมริกาได&มีการจัดต้ังเขตการค&า เสรีอเมริกาเหนือ (North 
America Free Trade Agreement-NAFTA) ในทศวรรษ ๑๙๙๐ ท่ีรวม แคนาดา เม็กซิโก 
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สหรัฐฯ เข&าด&วยกัน นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมีจุดประสงคQจะจัดต้ังเขตการค&าเสรี อเมริกาท่ี
ประกอบด&วยประเทศในภูมิภาคอเมริกาท่ัวทวีปท้ังอเมริกาเหนือ กลาง และละติน อเมริกา
อีกด&วย ขณะเดียวกันละตินอเมริกาก็มีพัฒนาการในเรื่องนี้โดยปรากฏการณQดังกล$าวนี้ 
ชี้ให&เห็นว$า การบูรณาการเศรษฐกิจส$วนภูมิภาคเป0นแนวทางท่ีโดดเด$นท่ีแต$ละภูมิภาคต$างใช&
เป0นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจเพราะเชื่อว$าการลดอุปสรรคภาษีการค&าระหว$างกัน จะนํามาซ่ึง
การขยายตัวทางการค&าและช$วยให&ประชากรได&บริโภคสินค&าในราคาท่ีถูกลง แต$สิ่งท่ีสําคัญ
กว$านั้นในทางการเมืองก็คือ เม่ือประเทศภายในภูมิภาคมีกฎเกณฑQทางการค&าเศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรมร$วมกันก็จะทําให&เกิดพลังต$อรองกับประเทศภายนอกภูมิภาคในทุกมิติ ท้ัง
การเมือง เศรษฐกิจ และความม่ันคง 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต& ประสบการณQด&านบูรณาการเศรษฐกิจในกรอบ
ของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต& หรืออาเซียนมีจุดเริ่มต&นเม่ือ ค.ศ.๑๙๙๒    
ซ่ึงเป0นช$วงท่ีสงครามเย็นเพ่ิงยุติลงไทย โดยนายอานันทQ ปiนยารชุน จึงมีดําเนินบทบาทในการ
กระชับและ เหนี่ยวรั้งความร$วมมือระหว$างสมาชิกอาเซียนด&วยกัน เม่ือภัยคุกคามด&าน
คอมมิวนิสตQยุติลง ดังนั้น เขตการค&าเสรีอาเซียน (Asean Free Trade Area-AFTA) จึงเป0น
จุดหมายปลายทางจุดใหม$ สําหรับความร$วมมือของอาเซียนในบริบทระหว$างประเทศท่ีเริ่ม
เบนประเด็นมาสู$การเปUดประเทศรับการค&าการลงทุนจากภายนอกมากข้ึน โดยใช&ความ
ร$วมมือด&านเศรษฐกิจ ในกรอบภูมิภาคท่ีลึกซ้ึงข้ึนหรือท่ีเรียกว$า เป0นยุคท่ีลัทธิภูมิภาคนิยม 
กําลังเฟl�องฟูอย$างยิ่งแม&ว$าการไปสู$จุดหมายของ AFTA ในกรอบของอาเซียนจะใช&เวลาถึง ๑๘ 
ปh (ค.ศ.๑๙๙๒-๒๐๑๐) ในการเดินทางก็ตาม ซ่ึงผลจาก การผ$อนคลายกฎเกณฑQการค&า
ระหว$างกันก็ทําให&ปริมาณการค&าระหว$างสมาชิกอาเซียนเองขยายตัวมากข้ึน เห็นได&จาก
ปริมาณการค&าไทย-อาเซียน มีปริมาณการค&ามากกว$าการค&ากับตลาดเดิม เช$น สหรัฐฯ หรือ
ญ่ีปุbน ท้ังนี้ การบูรณาการเศรษฐกิจภายในอาเซียน มิได&ยุติแค$ AFTA แต$ยังมีแนวทางท่ีจะ
บูรณาการให&ลึกซ้ึงมากข้ึนไปจนถึงระดับ “ตลาดเดียว” (single market) เห็น ได&จากใน 
ค.ศ.๒๐๐๒ สิงคโปรQได&เสนอการจัดต้ัง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ตามท่ีปรากฏใน 
ปฏิญญาความร$วมมืออาเซียน II ณ บาหลี อินโดนีเซียเม่ือ ๗ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๐๓ เพ่ือให&ก&าว
ทัน พัฒนาการของระบบการค&าและการเมืองโลกท่ีมีแนวโน&มจะแบ$งเป0น ๗ ข้ัวหลักตามทวีป
คือ ๑) อเมริกาเหนือ ๒) ละตินอเมริกา ๓) สหภาพยุโรป ๔) รัสเซีย ๕) จีน ๖) เอเชียใต&นํา
โดยอินเดีย ตลอดจน ๗) อาเซียน๑ นอกจากนี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี ๑๒ เม่ือปh 
ค.ศ.๒๐๐๗ ท่ีเซบู ฟUลิปปUนสQ ผู&นําอาเซียนได&ประกาศปฏิญญาเซบูว$าด&วยการเร$งรัดการจัดต้ัง 
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให&ได&ภายใน ค.ศ.๒๐๑๕ อันเป0นท่ีมาของการลง

                                                           

๑ อาเซียนไฮไลทQส, “ดับเบิลยูอีเอฟ” ชูเอเชียแกร$งสร&างสมดุลเศรษฐกิจโลก. กรุงเทพธุรกิจ
รายวัน, ฉบับท่ี ๘๖๕๒ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕) : หน&า ๓. 
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นามในกฎ บัตรอาเซียนใน ค.ศ.๒๐๐๘ เพ่ือให&กระบวนการรวมกลุ$มของอาเซียนมีพ้ืนฐาน
ทางกฎหมายรองรับ และมีพันธสัญญาต$อกันและเพ่ือประสิทธิภาพของอาเซียนในการตอบ
รับปiญหาเผชิญหน&าใหม$ๆ ตลอดจน ส$งเสริมเอกภาพในการรวมตัวของประเทศสมาชิกไปสู$
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงประชาคมนี้ ประกอบไปด&วย ๓ ประชาคมหลักคือ ประชาคมการเมือง-
ความม่ันคงอาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคม-วัฒนธรรม ท้ังนี้กฎ
บัตรอาเซียนในหมวดท่ี ๑ ข&อ ๑ ได&ระบุ ความมุ$งประสงคQของอาเซียนในส$วนท่ีเก่ียวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว&ว$า “เพ่ือสร&างตลาด และฐานการผลิตเดียวท่ีมีความสามารถ
ในการแข$งขันสูง และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซ่ึงมี การอํานวยความสะดวกทางการค&า 
และการลงทุนอย$างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคลื่อนย&ายอย$างเสรีของสินค&า บริการ และการ
ลงทุน การเคลื่อนย&ายท่ีได&รับความสะดวกของนักธุรกิจ ผู&ประกอบวิชาชีพ ผู&มีความสามารถ
พิเศษและแรงงานท่ีมีทักษะไทยในฐานะสมาชิกท่ีมีบทบาท สําคัญในการก$อต้ังอาเซียนมาแต$
เริ่มต&นได&ให&ความสําคัญในการจัดต้ัง “ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน” เป0นลําดับแรกมาโดย
ตลอด (ASEAN First Policy) คืออาเซียนต&องมาก$อนเนื่องจากเห็น ว$าการรวมตัวอย$างแน$น
แฟaน ของอาเซียนจะช$วยเพ่ิมศักยภาพการแข$งขันของอาเซียน รวมท้ังไทยในการดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต$างประเทศ รวมท้ังช$วยสร&างอํานาจในการต$อรองในกรอบการ เจรจา
ระดับภูมิภาคและพหุภาคีและพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร$งนี้จะทําให&การเชื่อมโยงกับนานาชาติของ 
ไทย เป0นไปอย$างมีประสิทธิภาพมากข้ึน๒  

ดังนั้น พัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบต$อไทย จึงเป0นสิ่ง
น$าศึกษา เ พ่ืออธิบายพัฒนาการด&านบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียน โดยเฉพาะ
องคQประกอบท่ีส$งเสริมหรือ เหนี่ยวรั้งในการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส$วนของไทย 
ประโยชนQ ท่ีไทยจะได&รับหรือโอกาส อุปสรรคปiญหาหรือการท&าทายของไทย ตลอดจน
รูปแบบการ บูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียน ซ่ึงรัฐสมาชิกอาเซียนต$างเลือกเป0นแนวทาง
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสนองตอบต$อกระแสโลกาวิวัฒนQ โดยเห็นว$าการบูรณาการเศรษฐกิจส$วน
ภูมิภาคเป0นกระบวนการในการเสริมสร&าง และขยายการติดต$อกันระดับโลกด&วยการเปUดเสรี
ด&านการค&า ทุน แรงงานอย$างเข&มข&นจนทําให& พรมแดนของรัฐชาติท่ีมีอยู$เดิมลดความหมาย
ลง๓ ท้ังนี้ ผลการศึกษาท่ีได&จะเป0น ประโยชนQต$อการศึกษาเก่ียวกับการดําเนินการของไทยใน
อาเซียนเพ่ือให&บรรลุผลตามเปaาหมาย การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย$างสอดคล&อง 
และเพ่ือเป0นการเพ่ิมพูนสถานะความ แข็งแกร$ง (position of strength) ของไทยในอาเซียน

                                                           

๒ กรมเจรจาการค&าระหว$างประเทศ, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, (นนทบุรี : กรมเจรจา
การค&าระหว$างประเทศ, ๒๕๕๒), หน&า ๔๘ .  

๓ Kim, Nam-kook, Globalization and Regional Integration in Europe and 
Asia, (Surrey : Ashgate Publishing Limited, 2009), p.1. 
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ตามบทบาทด้ังเดิม ซ่ึงเป0นหนึ่งในผู&มีบทบาทนํา อีกท้ังยังเป0นการขยายองคQความรู&ท่ีเก่ียวกับ
สถานะของอาเซียนท้ังในบริบทของภูมิภาคและเวที โลกต$อไป 

๒. วัตถุประสงคXของการวิจัย  
 ๑. ศึกษาพัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบต$อไทย 

ตลอดจน การดําเนินการของไทยในการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให&บรรลุผลตาม
เปaาหมายภายใน ค.ศ. ๒๐๑๕  

๒. ศึกษาองคQประกอบท่ีส$งเสริมและเหนี่ยวรั้งการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของ ไทย  

๓. ศึกษารูปแบบของการบูรณาการเศรษฐกิจส$วนภูมิภาคของอาเซียนไปสู$การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย  

๔. ศึกษาผลกระทบและโอกาสท่ีไทยจะได&รับหลังเปUดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ใน ค.ศ. ๒๐๑๕ 

๕. ศึกษาข&อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การนําเสนอวิธีการวิจัยประกอบด&วย ๑) วิธีการศึกษา ๒) การศึกษาเอกสาร ๓) 

ผู&ให& ข&อมูลสําคัญ ๔) แนวทางการสัมภาษณQเจาะลึก ๕) การเก็บรวบรวมข&อมูล ๖) การ
วิเคราะหQ ข&อมูล และการตีความ 

ในการศึกษานี้ ได&ทําการศึกษาพัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับ 
ผลกระทบต$อไทย ตลอดจนการดําเนินของไทยในการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
รูปแบบ “ตลาดเดียว” ตามแผนการอาเซียนให&บรรลุผลภายใน ค.ศ. ๒๐๑๕ ซ่ึงได&แก$ การ
เป0นตลาดและฐาน การผลิตเดียวกัน ซ่ึงจะประกอบด&วย ๕ องคQประกอบสําคัญคือ ๑) การ
เคลื่อนย&ายสินค&าอย$างเสรี ๒) การเคลื่อนย&ายบริการอย$างเสรี ๓) การเคลื่อนย&ายการลงทุน
อย$างเสรี ๔) การเคลื่อนย&าย เงินทุนอย$างเสรีมากข้ึน และ ๕) การเคลื่อนย&ายแรงงานฝhมือ
อย$างเสรี อีกท้ังยังศึกษา ความสามารถในการแข$งขันของอาเซียน การสร&างความเท$าเทียม
กันในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว$างสมาชิกอาเซียนและการบูรณาการเข&ากับประชาคมโลก ซ่ึง
เป0นองคQประกอบสําคัญของ การเป0นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๑. แนวคิด ทฤษฎีในการศึกษา การบูรณาการเศรษฐกิจ  
สาเหตุสําคัญท่ีกระตุ&นให&นักวิชาการศึกษาปรากฏการณQในการบูรณาการ

เศรษฐกิจอย$าง มากคือ การบูรณาการเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ได&แก$ การก$อต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจ ยุโรป (European Economic Community-EEC) เม่ือ ค.ศ.๑๙๕๗ 
และมีการจัดต้ังประชาคมพลังงาน ปรมาณูแห$งยุโรป (Eura tom) ซ่ึงเป0นองคQกรท่ีขยายตัว



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๑๒๐ 

มาจากประชาคมถ$านหินและเหล็กกล&าแห$ง ยุโรป (European Coal and Steel 
Community-ECSC) ในการนี้นักวิชาการด&านเศรษฐศาสตรQเชื้อ สายฮังการี ซ่ึงเป0นอาจารยQ
สอนเศรษฐศาสตรQท่ีสหรัฐฯ คือ Bela Balassa๔ ได&มอง ปรากฏการณQท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค
ยุโรปตะวันตก และให&ความหมายและรูปแบบการบูรณาการ เศรษฐกิจว$าเป0นกระบวนการท่ี
ดําเนินงานโดยรัฐอันได&แก$ มาตรการขจัดความแตกต$างหรือ อุปสรรคทางเศรษฐกิจระหว$าง
รัฐ ซ่ึงการขจัดอุปสรรคดังกล$าวนี้ อาจกระทําโดยการบูรณาการ และความร$วมมือระหว$างรัฐ 
โดยการจัดทําข&อตกลงทางการค&า แต$กระบวนการบูรณาการ เศรษฐกิจประกอบด&วยเง่ือนไข
ท่ีมุ$งขจัดอุปสรรคทางเศรษฐกิจระหว$างรัฐในระดับท่ีต$างกัน ดังนั้น การบูรณาการเศรษฐกิจ
ตามนัยนี้จึงมีหลายรูปแบบข้ึนอยู$กับระดับของการบูรณาการเศรษฐกิจ โดย Balassa ได&แยก
ไว& ๕ รูปแบบดังนี้  

๑.๑ เขตการค&าเสรี (free trade area-FTA) รัฐสมาชิกไม$เก็บภาษีการค&า
ระหว$างกันและไม$ มีข&อจํากัดด&านโควตา แต$รัฐสมาชิกสามารถเรียกเก็บภาษีการค&าและใช&
โควตากับรัฐอ่ืนๆ ท่ีมิใช$ สมาชิก 

๑.๒ สหภาพศุลกากร (customs union) ประเทศสมาชิกใช&ภาษีอัตรา
เดียวกันในการเรียก เก็บภาษีจากประเทศนอกกลุ$ม และตามทฤษฎีของสหภาพศุลกากรแล&ว
ประเทศสมาชิกต&องขจัด ภาษีการค&าระหว$างกัน และใช&อัตราภาษีการค&า และกฎเกณฑQอ่ืนๆ 
กับประเทศนอกกลุ$มในอัตรา เดียวกัน  

๑.๓ ตลาดร$วม (common market) หรือประชาคมเศรษฐกิจ (economic 
community) ประเทศสมาชิกยกเลิกข&อจํากัดด&านการเคลื่อนไหวทุน แรงงาน สินค&า บริการ 
หรือให&มีการ เคลื่อนไหวในประเด็นดังกล$าวอย$างเสรี 

๑.๔ สหภาพเศรษฐกิจ (economic union) เป0นรูปแบบการบูรณาการ
เศรษฐกิจท่ีรัฐ สมาชิกใช&นโยบายเศรษฐกิจการอยู$ร$วมกันอย$างกลมกลืน  

๑.๕ การบูรณาการเศรษฐกิจสมบูรณQ (total economic integration) 
เป0นรูปแบบการบูร ณาการเศรษฐกิจท่ีรัฐสมาชิกมีนโยบายการเงิน การคลัง สังคม และต&องมี
การจัดต้ังองคQกรเหนือ ชาติ ซ่ึงมีหน&าท่ีตัดสินใจร$วมเพ่ือกําหนดกฎเกณฑQบังคับใช&กับรัฐ
สมาชิกท้ังมวลให&เป0นแบบ เดียวกัน 

สรุป รูปแบบการบูรณาการเศรษฐกิจว$าเป0นกระบวนการท่ีดําเนินงานโดยรัฐอัน
ได&แก$ มาตรการขจัดความแตกต$างหรือ อุปสรรคทางเศรษฐกิจระหว$างรัฐ ซ่ึงการขจัด
อุปสรรคดังกล$าวนี้ อาจกระทําโดยการบูรณาการ และความร$วมมือระหว$างรัฐ โดยการจัดทํา
ข&อตกลงทางการค&า แต$กระบวนการบูรณาการ เศรษฐกิจประกอบด&วยเง่ือนไขท่ีมุ$งขจัด

                                                           

๔ Balassa, Bela, The Theory of Economic Integration, (Illinois : Homewood, 
IL.,1961), pp. 1-4.  
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อุปสรรคทางเศรษฐกิจระหว$างรัฐในระดับท่ีต$างกัน ดังนั้น การบูรณาการเศรษฐกิจตามนัยนี้
จึงมีหลายรูปแบบข้ึนอยู$กับระดับของการบูรณาการเศรษฐกิจ 

๒. ภูมิภาคนิยม ภูมิภาคนิยมด้ังเดมิ ภูมิภาคนิยมแบบใหม$และภูมิภาคนิยมแบบ
เปUด เป0นแนวคิดท่ีสําคัญในการศึกษาความสัมพันธQระหว$างประเทศและอยู$ในความสนใจของ
นักวิชาการต$างประเทศอย$างยิ่ง โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ หรือ กว$า ๖๐ ปh มาแล&ว 
Rick Fawn๕ อธิบายถึงความหมายของภูมิภาคนิยม ว$าเกิดจากความจําเป0นของรัฐท่ีอยู$ใน
อาณาบริเวณท่ีมีความใกล&ชิดกันทางภูมิศาสตรQ มีความคล&ายคลึงกันทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
ภาษา และการเมือง ตลอดจนความเป0นมาทางประวัติศาสตรQ จะต&องติดต$อกันอย$างเป0น
ทางการและมีสถาบันร$วมกันในการดําเนินงานจึงเกิด กระบวนการจัดต้ังสถาบันร$วมเพ่ือ
สร&างระเบียบส$วนภูมิภาคโดยเฉพาะของภูมิภาคเอง หรือสร&าง รูปแบบท่ีมีลักษณะคล&าย
ระเบียบโลก (world order) รวมถึงการมีนโยบายความร$วมมือระหว$างรัฐ สมาชิกในภูมิภาค 
ซ่ึงเป0นความร$วมมือข&ามชาติในหลากหลายลักษณะและระดับในหลายช$วงเวลา ซ่ึง
กระบวนการดังกล$าวจําต&องอาศัยสถาบันระดับภูมิภาคเป0นองคQการทําหน&าท่ีตัดสินใจ
ดําเนินการ ทํากิจกรรมต$างๆ โดยองคQกรนี้อาจพัฒนาไปถึงระดับองคQกรเหนือชาติ ดังนั้น 
ภูมิภาคนิยมยัง หมายถึงชุดของกิจกรรมต$างๆ ท่ีรัฐสมาชิกกําหนดดําเนินการในต$างเวลาต$าง
วาระ ภายใต&การ ตัดสินใจขององคQกรกลาง Fawn ได&ยกตัวอย$างว$าปรากฏการณQของภูมิภาค
นิยมมีความเป0นมา ยาวนานต้ังแต$ศตวรรษท่ี ๑๙ เห็นได&จาก การจัดต้ังสหภาพศุลกากร 
Zollverein เยอรมนี ใน ค.ศ. ๑๘๓๓ และการทําสนธิสัญญา Cobden-Chevalier ระหว$าง
อังกฤษกับฝรั่งเศส เพ่ือจัดต้ังเขตการค&า เสรีระหว$าง ๒ ประเทศ และภูมิภาคนิยมได&ขยายตัว
มากข้ึนในนามของการบูรณาการเศรษฐกิจ ส$วนภูมิภาค ในศตวรรษท่ี ๒๐ โดยเป0นการบูรณา
การเศรษฐกิจในกรอบภูมิภาคนิยมของประชาคมยุโรป ส$วนการจัดต้ังสันนิบาตอาหรับ (Arab 
Leaque) หรือกลุ$มความร$วมมือส$วนภูมิภาคของรัฐอาหรับก็เป0นการจัดต้ังสถาบันความ
ร$วมมือระหว$างรัฐท่ีชัดเจนเป0นกลุ$มแรก และแม&ว$าภูมิภาคนิยมจะเริ่มท่ีสันนิบาตอาหรับแต$
ความสําเร็จของกลุ$มความร$วมมือนี้ก็เป0นความสําเร็จท่ีจํากัด 

Breslin๖ ให&ความหมายภูมิภาคนิยมว$าเป0นแนวคิดท่ีพยายามอธิบายถึง 
รูปแบบการติดต$ออย$างเป0นทางการของรัฐสมาชิกจนนําไปสู$การรวมเขตแดนอันเป0นผลจาก 
สัญญาและข&อตกลงระหว$างรัฐภายในภูมิภาค อีกท้ังภูมิภาคนิยมยังเป0นกระบวนการท่ีมีรัฐ
เป0น แกนนําท่ีเรียกว$าเป0นกระบวนการจากบนสู$ล$าง (top-down) ซ่ึงต&องอาศัยตัวแทน
ภาครัฐ ดําเนินการ ลัทธิภูมิภาคนิยมในนัยนี้จึงเป0นประเด็นสําคัญในการศึกษาความสัมพันธQ
                                                           

๕ Fawn Rick, Globalising the Regional : Regionalising the Global, (Cambridge 
Cambridge University Presse, 2009), pp. 7-12. 

๖ Breslin S., Theorising East Asian Regionalism (s). in M. G. Curley, & N. Thomas 
(Eds.), Advancing East Asian Regionalism, (Oxon : Routledge, 2007), p. 29. 
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ระหว$าง ประเทศเนื่องจากรัฐเป0นผู&เล$นสําคัญในความร$วมมือด&านต$างๆ ภายในภูมิภาค 
นอกจากนี้ภูมิภาค นิยมยังเป0นองคQประกอบสําคัญในจํานวน ๓ องคQประกอบของระบบการ
พาณิชยQหรือระบบการค&าของโลก ซ่ึงได&แก$ เอกภาคีนิยม (unilateralism) ภูมิภาคนิยม 
(regionalism) และพหุภาคีนิยม (multilateralism) ภูมิภาคนิยมจึงสะท&อนให&เห็นถึง
ความรู&สึกร$วมด&านอัตลักษณQเฉพาะเก่ียวกับ ความร$วมมือระดับภูมิภาค ท้ังนี้ภูมิภาคนิยมโดย
ความสัมพันธQระหว$างประเทศเริ่มในห&วงทศวรรษ ๑๙๕๐-๑๙๖๐ เห็นได&ชัดจากความสําเร็จ
ในการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ในค.ศ.๑๙๕๗ ภูมิภาคนิยมแบบด้ังเดิม (old 
regionalism) เป0นแนวคิดท่ีพยายามอธิบายลักษณะความ ร$วมมือของรัฐภายในภูมิภาค
เดียวกันหรือความร$วมมือระหว$างรัฐท่ีมีบริเวณใกล&ชิดกัน ตกลงใจท่ี จะจัดต้ังสถาบันความ
ร$วมมือระหว$างประเทศ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองจนไปไกลถึง สหภาพเศรษฐกิจ 
ซ่ึงมีการตัดสินใจเพ่ือกําหนดนโยบายด&านเศรษฐกิจ การคลัง การเงิน บังคับใช& กับรัฐสมาชิก 
ซ่ึงเป0นแนวคิดท่ีใช&อธิบายความร$วมมือระหว$างรัฐในภูมิภาคต$างๆ ในห&วงเวลาต้ังแต$ ศตวรรษ
ท่ี ๑๙ จนถึงทศวรรษท่ี ๑๙๘๐ หรืออธิบายได&เพียงสหภาพยุโรปในทศวรรษท่ี ๑๙๘๐ เพราะ
เป0นช$วงท่ีสมาชิกของกลุ$มภูมิภาคนิยมมักจะสังกัดเป0นสมาชิกกลุ$มภูมิภาคเดียว๗ เนื่องจาก
พัฒนาการของการทําข&อตกลงความร$วมมือด&านเศรษฐกิจการค&าระหว$างประเทศในช$วง
ทศวรรษ ๑๙๘๐-๑๙๙๐ ได&เปUดกว&างออกไปสู$ภายนอกภูมิภาค ดังนั้น การอธิบายพัฒนาการ
ภูมิภาคนิยมของนักวิชาการด&านความสัมพันธQระหว$างประเทศจึงต&องปรับเปลี่ยนไป ตาม
กาลเวลาและสถานการณQ การอธิบายพัฒนาการของภูมิภาคนิยมจึงต&องมีการแบ$งช$วงเวลา 
และลักษณะความร$วมมือในการอธิบายและเป0นการมาถึงของแนวคิดภูมิภาคนิยมแบบใหม$ 
ภูมิภาคนิยมแบบใหม$ (new regionalism) เกิดจากพัฒนาการทําข&อตกลงความร$วมมือ 
เศรษฐกิจข&ามภูมิภาค หรือระหว$างภูมิภาคต$อภูมิภาค จํานวนมากในช$วงทศวรรษ ๑๙๘๐-
ทศวรรษ ๑๙๙๐ ด&วยเหตุนี้ นักวิชาการด&านความสัมพันธQระหว$างประเทศจึงเรียก
ปรากฏการณQ เช$นนี้ว$ าเป0นภู มิภาคนิยมแบบใหม$หรือภู มิภาคนิยมแบบเปUด (open 
regionalism) เนื่องจากในรอบ ๓๐ ปhท่ีผ$าน มาภูมิภาคต$างๆ หันมาทําความตกลงนิยมทํา
ข&อตกลงทางการค&าระหว$างกันเพ่ิมข้ึน เห็นได&ชัด จากการจัดต้ังกลุ$มความร$วมมือเศรษฐกิจ
เอเชียแปซิฟUกหรือเอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation-APEC) โดยเฉพาะ
ภายหลังความล&มเหลวของการประชุมองคQการการค&าโลกรอบโดฮารัฐต$างๆ จึงหันมาทํา
ความร$วมมือทางเศรษฐกิจแบบหลวมๆ ดังนั้น แนวคิดภูมิภาคนิยมแบบ ใหม$จึงมิได&มุ$ง
อธิบายความร$วมมือระหว$างรัฐท่ีเน&นการสร&างสถาบันหรือองคQกรเหนือชาติ เพ่ือ กําหนด
กฎเกณฑQความร$วมมือเหมือนแนวคดิภูมิภาคนิยมแบบด้ังเดิมท่ีใช&อธิบายความร$วมมือผ$าน 

                                                           

๗ Fawn Rick, Globalising the Regional : Regionalising the Global, (Cambridge 
Cambridge University Presse. 2009), p. 8. 
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สถาบันแบบท่ีเกิดข้ึนในกรณีของสหภาพยุโรป แนวคิดภูมิภาคนิยมแบบใหม$ จึงใช&อธิบาย
ความ ร$วมมือระหว$างรัฐท่ีมีลักษณะเปUดกว&างมากข้ึนเปUดรับท้ังประเทศพัฒนาแล&วและกําลัง
พัฒนาและมีความครอบคลุมความร$วมมือด&านต$างๆ ของตัวแสดงอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรัฐ
เพียงอย$างเดียว อันแสดงให&เห็นว$าความร$วมมือของภาคส$วนต$างๆ หรือการได&รับความ
สนับสนุนจากภาค ประชาชนยังเป0นปiจจัยสําคัญต$อความสําเร็จของการรวมตัวในกรอบ
ภูมิภาคนิยมแบบใหม$นี้ Fred Bergsten๘ กล$าวว$า แนวคิดภูมิภาคนิยมแบบเปUด (Open 
regionalism) ในความสัมพันธQระหว$างประเทศสะท&อนให&เห็นถึงความพยายามท่ีจะแก&ไข
ปiญหาการค&าโลก ท$ามกลางกระแสภูมิภาคนิยมท่ีกําลังทวีความเข&มข&น และเม่ือท่ีย้ําให&ม่ันใจ
ได&ว$า ข&อตกลงส$วน ภูมิภาคหรือการจัดต้ังกลุ$มภูมิภาคนิยมก็เพ่ือจะเป0นการเสริมสร&างการ
เปUดเสรีทางการค&า การลงทุนเปUดรับกระแสโลกาภิวัตนQมากกว$าท่ีจะเป0นกลุ$มการค&าท่ีเป0น
อุปสรรคต$อการค&าเสรีของโลก ดังนั้น Bergsten จึงให&คํานิยามภูมิภาคนิยมแบบเปUดไว& 
ดังนี้คือ เป0นกลุ$มท่ีเปUดรับสมาชิกเพ่ิมเติม ข้ึน ซ่ึงสมาชิกท่ีเข&ามาในกลุ$มภูมิภาคนิยมแบบเปUด
นี้ ต$างมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑQ ขององคQกรท่ีตนจะเข&าเป0นสมาชิกตัวอย$างของ
ภูมิภาคนิยมแบบใหม$ก็เช$น การขยายสมาชิกของ สหภาพยุโรป การจัดต้ังท่ีประชุมเอเชีย-
ยุโรป (Asia-Europe Meetings-ASEM) และการจัดต้ังกลุ$ม APEC เป0นต&น 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยพบว$าสาเหตุสําคัญท่ีเป0นแรงผลักดันให&สมาชิกอาเซียนใช&

แนวทาง การบูรณาการเศรษฐกิจเป0นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังในรูปแบบเขต
การค&าเสรี (Free Trade Area-FTA) และรูปแบบตลาดร$วมหรือตลาดเดียว (Common 
Market) โดยใช&การสัมภาษณQ เจาะลึกผู&ให&ข&อมูลหลัก (Key Informants) รวมท้ัง การสังเกต
แบบมีส$วนร$วมและไม$มีส$วนร$วมและการศึกษาเอกสาร สรุปได&ว$าสาเหตุสําคัญของการบูรณา
การเศรษฐกิจท้ัง ๒ ช$วงเวลาคือใน ค.ศ. ๑๙๙๒ ท่ีอาเซียนจัดต้ังเขตการค&าเสรีโดยความริเริ่ม
ของไทย และใน ค.ศ.๒๐๐๓ ซ่ึงอาเซียนกําหนด จะจัดต้ังประชาคมอาเซียนท่ีประกอบด&วย 
๓ เสาหลัก ได&แก$ เสาความม่ันคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม มาจากแรงผลัก
จากภายนอกภูมิภาคได&แก$ สภาพแวดล&อมหรือ สถานการณQด&านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โลกหรือกระแสโลกาภิวัตนQท่ีเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็ว ภายใต&แนวคิดเสรีนิยมท่ีมีกําไรเป0น
จุดมุ$งหมาย ซ่ึงส$งผลกระทบอย$างกว&างขวางต$อประชาชน เช$นเดียวกับจุดกําเนิดแรกเริ่มใน
การก$อต้ังอาเซียนในปh ค.ศ.๑๙๖๗ ก็มาจากแรงผลักดันจาก ภายนอก แต$ขณะนั้นเป0นภัย
คุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสตQหรือเหตุผลด&านความม่ันคง ในบทนี้จึง นําเสนอรูปแบบการบูร
ณาการเศรษฐกิจส$วนภูมิภาคของอาเซียน ซ่ึงเป0นพัฒนาการความร$วมมือ ของรัฐท้ัง ๑๐ ใน
                                                           

๘ Bergsten Fred, Open Regionalism. Sources : http://www.iie.com/publications/ 
wp/wp.cfm?ResearchID=152. [27 7 2012]. 
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต& เพ่ือสนองตอบกระแสโลกาภิวัตนQในเวทีเศรษฐกิจการค&าโลก 
และเพ่ือให&อาเซียนเป0นกลุ$มภูมิภาคท่ีเปUดกว&าง มีพลังต$อรองมีความสามารถในการแข$งขัน 
ซ่ึงจะดึงดูดการลงทุน และสามารถจะบูรณาการเข&ากับเวทีโลกได&อย$างราบรื่น จากการศึกษา
พบว$ารูปแบบการบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนมี ๒ รูปแบบคือ ๑) เขตการค&าเสรี (Free 
Trade Area) ๒) ตลาดร$วม (Common Market) ท่ีไม$สมบูรณQ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังปh ๒๐๑๕ กับผลกระทบต$อไทย 
ขณะนี้นอกจากไทยกําลังเตรียมพร&อมทุกภาคส$วนสู$การเปUดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ใน ค.ศ.๒๐๑๕ แล&ว ยังมีสิ่งท่ีไทยและอาเซียนต&องพิจารณาดําเนินการอีก
คือการมองออกไป ข&างหน&าถึงสิ่งท่ีเรียกว$า “ASEAN Beyond 2015” หรือ “อาเซียนหลังปh 
๒๐๑๕” อันเป0นหัวข&อสําคัญ ท่ีอินโดนีเซียพยายามผลักดันให&รัฐสมาชิกร$วมพิจารณาในท่ี
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี ๑๘ ณ กรุงจาการQตา อินโดนีเซีย ระหว$าง ๗-๘ พฤษภาคม 
ค.ศ.๒๐๑๑ โดยอินโดนีเซียให&เหตุผลว$าการเปUด ประชาคมอาเซียนในปh ๒๐๑๕ จะทําให&
อาเซียนมีบทบาทความรับผิดชอบมากข้ึนในเวทีโลก ดังนั้น ท่ีประชุมจึงจัดทําแถลงการณQร$วม 
สรุปได&ว$า ภายใน ค.ศ. ๒๐๒๒ อาเซียนจะกําหนดท$าทีร$วมกัน อย$างเป0นเอกภาพในประเด็น
สําคัญของโลกในกรอบสหประชาชาติ อย$างไรก็ดี จากการสัมภาษณQ ผู&ให&ข&อมูลสําคัญเห็น
พ&องกันว$า อาเซียนยังมีปiญหาเผชิญหน&าท&าทายการเปUดเสรีหลายประการท่ี จะต&องพิจารณา
เร$งดําเนินการอย$างแรกนั่นคือ การปรับเจตคติ ดร.พรชัย ด$านวิวัฒนQ (การสัมภาษณQส$วน
บุคคล, ๒๒ กุมภาพันธQ ๒๕๕) กล$าวว$า ประชาชนไทยควรปรับเจตคติ (mindset) และ ควร
ท่ีจะต&องรับรู&การเปลี่ยนแปลงของโลกต&องเตรียมรับผลกระทบท้ังบวกและลบจากการเป0น 
ประชาคมอาเซียน เพราะการเป0นประชาคมมิใช$สิ่งท่ีจะควบคุมไม$ได& ไทยสามารถเปUดเสรี
อย$าง ควบคุมได& โดยการพิจารณามาตรการเพ่ือการควบคุมว$าจะควบคุมอย$างไร เพ่ือไม$ให&
เป0นอุปสรรค ต$อการเปUดเสรีเสียเอง และหากมองไกลออกไปหลัง ปh ๒๐๑๕ ไทยก็จะได&
ประโยชนQจากการเปUด ประชาคมอาเซียน แต$ไทยและอาเซียนคงยังไม$พร&อมจะเป0นแบบ
สหภาพยุโรปท่ีมีการใช&เงินสกุล เดียวกัน เพราะขณะนี้ปiญหาหนี้สาธารณะในยุโรปก็เป0น
อุทาหรณQของการรวมตัวใช&เงินสกุลเดียว ต$ออาเซียน ดังนั้น การเป0นประชาคมอาเซียนหรือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป0นทางเลือกท่ีมี ไม$ก่ีทางในบริบทโลก ซ่ึงไทยและอาเซียนก็มี
แนวคิดเช$นนี้ และทุกภาคส$วนต&องมีแนวคิดท่ีจะ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และเร$งปรับการศึกษาให&
มีหลักสูตรเก่ียวกับอาเซียน เพ่ิมคุณภาพในการเรียน ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ&าน การรู&จัก
ตัวอาเซียนเอง และอาเซียนในสังคมโลก คุณศิระพียะดา ฉันทาวุฒิ (การสัมภาษณQส$วนบุคคล
, ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕) กล$าวว$า หลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ จะมีการ เปลี่ยนแปลงมากข้ึน จากการ
รวมตัวของประเทศนอกกลุ$มอาเซียนโดยเฉพาะเม่ือกรอบอาเซียน + ๖ ม่ันคงนั่นหมายถึง
ปริมาณการค&าครึ่งโลกจะเบนมาอยู$ทางซีกโลกเอเชียตะวันออก ซ่ึงจะทําให& สหรัฐฯ เพิกเฉย
ไม$ได& สหรัฐฯ อาจผลักดันให&เกิดความตกลงหุ&นส$วนยุทธศาสตรQทางเศรษฐกิจ ภาคพ้ืน
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แปซิฟUก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement-TPP) หรือเขต
การค&า เสรีเอเชีย-แปซิฟUก (FTAAP) แต$ยังไม$คืบหน&ามากตอนนี้ ซ่ึงขณะนี้ มีสมาชิกอาเซียน 
๔ ประเทศ ได&แก$ สิงคโปรQ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม กําลังผลักดันตัวเองอย$างไม$หยุดยั้ง 
และได&เข&าร$วม เจรจาทําความตกลง Trans Pacific Strategic Partnership Agreement 
กับสมาชิกเอเปคอีก ๕ ประเทศ ได&แก$สหรัฐฯ ชิลี เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนดQ เพ่ือแสดง
ความพร&อมและเจตนารมณQอัน แน$วแน$ในการรวมกลุ$มประเทศท่ีมุ$งจะเจรจาเปUดเสรีทาง
เศรษฐกิจ อย$างไรก็ดี คุณนุจรี สมพงษQ การสัมภาษณQเม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธQ ๒๕๕๕ กล$าว
ว$า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเม่ือผ$านปh ๒๐๑๕ ไปก็ยังเป0นกระบวนการท่ีสมาชิกอาเซียน
จะต&องดําเนินการเปUดเสรีอีกต$อไปอย$างค$อยเป0น ค$อยไป เป0นกระบวนการหรืองานท่ีต$อเนื่อง
ท่ียังไม$เสร็จ และเป0นธรรมชาติของอาเซียนท่ีจะคํานึงถึงปกปaองผลประโยชนQส$วนตนก$อน ซ่ึง
จะทําให&ลักษณะความร$วมมือเป0นแบบวิถีอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงมิใช$แต$
เพียงภาพสวยๆ ท่ีกําลังประชาสัมพันธQกัน และคนมองกัน ส$วนดร.สุรินทรQ พิศสุวรรณ ได&
กล$าวในงาน DTN ANNUAL SYMPOSIUM 2012 : AEC 2015 AND BELYOND เม่ือ ๒๔ 
กุมภาพันธQ ค.ศ.๒๐๑๒ ท่ีกรุงเทพฯ ว$าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือโอกาสท่ี 
ผู&ประกอบการขนาดกลางและขนาดย$อม (SMEs) จะได&พัฒนาความเข&มแข็งเพ่ิมข้ึนSMEs 
ต&องข&าม พรมแดนออกไปและภาคเอกชนจะเพ่ิมศักยภาพในการส$งออก รัฐบาลต&องเสริม
พลังให&เอกชน ช$วยภาคเอกชนเปUดประตู ช$วยแก&ไขกฎหมายเพ่ือเอกชนจะไปแสวงหา
ผลประโยชนQของตนและคือ ผลประโยชนQของชาติด&วย ดังนั้น ความร$วมมือภาครัฐและ
เอกชนจะเป0นสิ่งสําคัญมากและทุกคน ต&องเลือกทางเลือก ภาคส$วนท่ียังแข$งขันไม$ได& ต&อง
สร&างความหลากหลายและใช&เทคโนโลยีเข&ามา ช$วยการเปUดรับการลงทุน การเปUดเสรีการค&า
การเงิน เป0นเรื่องท่ีอาเซียนและไทยต&องปรับตัว จะขอเวลาอีกเรื่อยๆ ไม$ได& เพราะมาตรการ
ต$างๆ เริ่มจะมาถึงเพราะถ&าอาเซียนไม$เปUดเสรี WTO ก็จะบังคับให&เราเปUดเสรีและถ&าWTO 
ไม$บังคับ โลกาภิวัตนQก็จะผลักดันเรา เราต&องเปUดและ ปรับตัวตามกระแสโลก อาเซียนจะต&อง
มีข&อตกลงร$วมกัน ไม$มีใครท่ีจะไม$ตกลงหรือหนีไปไม$ได&แล&ว เพราะอาเซียนมิได&ถูกสร&าง
เฉพาะใครเท$านั้น แต$ให&ทุกคน ทุกคนจะได&ประโยชนQจากกระบวนการ จัดต้ังประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น ต$อไปนี้จะมีอาเซียนเดียวท่ีกําลังเคลื่อนตัวไปข&างหน&า หรือ “One 
Asean Moving Forward” คุณแก&วตา สุขจันทรQ จากการสัมภาษณQส$วนบุคคล เม่ือวันท่ี ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ กล$าวว$า อาเซียนหลังปh ๒๐๑๕ การส$งออกสินค&าจะสะดวกรวดเร็ว
ประหยัดมาก ข้ึนจากระบบ ASEAN Single Window และจะทําให&บรรยากาศการแข$งขัน
การค&ามีลักษณะรุนแรง มากข้ึน แต$ผู&ประกอบการต&องปรับตัวมาก ต&องมีความแม$นยําใน
ข&อมูลการค&า ต&องรู&แหล$ง ผู&ประกอบการขนาดใหญ$ และต&องมีเงินทุนสูงจึงจะเอาตัวรอด แต$
ผู&ประกอบการขนาดเล็กจะต&อง มีหน$วยงานเข&าไปช$วยดูแลในเรื่องการส$งออก เพ่ือเสริม
ศักยภาพ SMEs โดยการรวมกลุ$มประเภท สินค&าอํานวยความสะดวกเสริมสร&างความรู& และ
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สร&างนวัตกรรมใหม$ๆ เพ่ิมมูลค$าสินค&าให&ได& แต$ธรรมชาติของคนในอาเซียนก็มักจะปกปaอง
ผลประโยชนQเสมอๆ ส$วนเรื่องภาษาอังกฤษเห็นว$าผู&ส$งออกไทยเก$ง เอาตัวรอดได&เสมอ แม&
ภาษาจะไม$แข็งแรงแต$ปรับตัวเก$ง อย$างไรก็ดี สภาพสังคมในวันข&างหน&าจะน$าเป0นห$วง เพราะ
การหลั่งไหลของคนงานต$างชาติท่ีเข&ามาจะกระทบความม่ันคง จะมีปiญหาสังคม เช$น ปiญหา
อาชญากรรม เด็กไร&สัญชาติรัฐบาลน$าท่ีจะมีมาตรการปกปaองเรื่อง เหล$านี้ ต&องจัดกรอบ
การศึกษาใหม$อย$างจริงจัง เพราะท$ามกลางการเปUดเสรีท่ีหลีกเลี่ยงไม$ได& สังคมดูไร&ระเบียบ 
รัฐบาลต&องวางมาตรการเพ่ือปกปaองประเทศจากการเปUดเสรีนั้นด&วย อย$างไรก็ดีแม&ภาพสังคม
ในวันข&างหน&าค$อนข&างท่ีจะน$าวิตก แต$การศึกษาน$าจะช$วยได& แต$รัฐต&องทุ$มเทกับ เยาวชนใน
ด&านการศึกษาอย$างมาก ส$วนการเมืองไทยควรปรับท่ีจะทําเพ่ือชาติ รักชาติมากกว$ารักตัวเอง
เช$นเ ดียวกับการมองภาพอาเซียนในสายตาของ ดร.วีรพงษQ  รามางกูร ประธาน 
คณะกรรมการยุทธศาสตรQเพ่ือการฟlmนฟูและสร&างอนาคตประเทศ (กยอ.) ในรัฐบาลปiจจุบัน 
ซ่ึงได& กล$าวในงาน “วาระแห$งชาติ : เศรษฐกิจไทยยุคใหม$ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
เม่ือ ๑๑ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๒ มีว$าอาเซียนใน ค.ศ. ๒๐๑๕ จะไม$มีอะไรทันทีทันใด กฎเกณฑQ
การเปUดเสรีจะค$อยเป0นค$อยไป แต$ภายหลังจากนั้น ๑๐-๑๕ ข&างหน&า เม่ือกฎเกณฑQของ
อาเซียนพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน ไทยจะเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจน การแข$งขันใน
อาเซียนจะมีมากข้ึนและเม่ือไทยยัง ไม$ปรับตัวโอกาสของไทยจะตกเป0นของบริษัทข&ามชาติ 
ท้ังในและนอกอาเซียน เพราะเม่ือปราศจากสิ่งคุ&มครองปaองกัน เม่ือโครงสร&างภาษีเปลี่ยน
เปUดเสรีมากข้ึน มาตรฐานก็ต&อง เปลี่ยนแปลงงานต&องมีคุณภาพมากข้ึน และทางออกก็คือ
การศึกษาท่ีจะต&องสนองตอบการ เปลี่ยนแปลงเหล$านี้เพราะใน ๑๐-๑๕ ปhข&างหน&า หากไทย
ยังไม$ปรับตัวไทยก็จะอยู$ตรงกลางระหว$าง สิงคโปรQ มาเลเซีย ท่ีพัฒนามากกว$ากับกลุ$ม 
CLMV ซ่ึงกลุ$มนี้จะพัฒนาเข&าใกล&หรือทันไทย ซ่ึงอาจ ทําให&ไทยเสียโอกาสจากการเปUดเสรี 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท่ีน$าพิจารณาก็คือ อาเซียนหลังปh ๒๐๑๕ จะมีการ
พัฒนาต$อไป เป0นสหภาพอาเซียน ซ่ึงประเทศสมาชิกใช&นโยบายเศรษฐกิจร$วมกันอย$าง
กลมกลืน รวมท้ังมีการใช& เงินสกุลเดียวกันอย$างสหภาพยุโรปหรือไม$ ผู&ให&ข&อมูลสําคัญเห็น
พ&องกันว$าน$าจะยังไปไม$ถึงจุดนั้น ใน ๕-๑๐ ปhนี้ เพราะธรรมชาติของอาเซียนเองท่ียังเน&น
ผลประโยชนQส$วนตนมากกว$าส$วนรวม ผู&นํายังไม$มีเจตนารมณQทางการเมืองแน$วแน$อย$าง
เยอรมนีกับฝรั่งเศสในสมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ท่ีมุ$งม่ันจะก$อต้ังปราการยุโรปท่ีเข&มแข็ง 
และมีความสามารถจะทําได& สําหรับในอาเซียนยังมองไม$ เห็นความสมพันธQแนบแน$นทวิภาคี
ท่ีจะจับมือกันแน$นแฟaน และก&าวไปด&วยกันอย$างหนักแน$น เพ่ือเป0นปราการอาเซียนมักต&อง
พ่ึงพาประเทศหลักๆ อย$างจีน ญ่ีปุbน มากกว$า ดังนั้น เงิน สกุลอาเซียนคงยังเป0นความฝiนท่ี
ไกลท่ียังไปไม$ถึง โดยดูวิกฤติหนี้สาธารณะยุโรปเป0นบทเรียน หรือการจะให&อาเซียนมี
โครงสร&างทางสถาบันชัดเจน อย$างในสหภาพยุโรป เช$น การมีรัฐสภาอาเซียนท่ีสมาชิกรัฐสภา
มาจากการเลือกต้ังตัวแทนของประชาชนในประเทศสมาชิกก็ยิ่งดูจะเป0นภาพฝiนท่ี ค$อนข&าง
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จะเลือนราง เพราะโครงสร&างสังคมในประเทศสมาชิกอาเซียนมีลักษณะแบบอุปถัมภQ มี 
ลักษณะของการเป0นศักดินา และหวงแหนผลประโยชนQเฉพาะกลุ$ม เฉพาะพวกสูง นอกจากนี้ 
แต$ ละประเทศสมาชิกยังมีระดับการพัฒนาท่ีแตกต$างกัน โดยเฉพาะอย$างยิ่งรัฐสมาชิก
อาเซียนยังมี ระบอบการปกครองท่ีแตกต$างกัน ยังมีปiญหาเผชิญหน&า เช$น สิทธิมนุษยชน 
ความยากจน การคอรQรัปชั่น การศึกษา พรมแดน สภาพแวดล&อม ความเชื่อ จึงทําให&การ
พัฒนาสู$โครงสร&างสถาบัน ท่ีเป0นอย$างสหภาพยุโรป ท่ีมีท้ังรัฐสภายุโรป ศาลยุติธรรมยุโรป 
คณะมนตรียุโรป หรือคณะกรรมาธิการยุโรป หรือจะให&อาเซียนท้ัง ๑๐ ประเทศพัฒนาการใช&
เงินสกุลเดียวกันของ อาเซียนเองอาจจะเป0นไปได&ยาก ยกเว&นจะมีประเทศหลักในเอเชียอย$าง
จีนเข&ามามีส$วนบูรณาการ ด&านการเงินกับอาเซียน ซ่ึงเป0นเรื่องท่ีจะต&องมีการศึกษาพิจารณา
ติดตามต$อไปว$าจะมีความเป0นไป ได&มากน&อยเพียงใด ด&วยเหตุนี้เอง กลไกท่ีช$วยให&อาเซียน
เดินหน&าไปได& จึงสะท&อนออกมาในกฎ บัตรอาเซียน หรือแม&แต$ใน AEC SCORECARD ท่ีชี้ว$า
การดําเนินการของอาเซียนต&องอาศัยการ ดําเนินการอย$างค$อยเป0นค$อยไป ไม$มีกฎเกณฑQ
ตายตัวยืดหยุ$นไปตามสถานการณQ ในความสัมพันธQ ท่ีไม$เน&นสถาบันท่ีเข&มแข็งเหมือนสหภาพ
ยุโรป สถาบันท่ีปรากฏออกมาในกฎบัตรอาเซียน ในนาม “Asean Way” หรือวิถีอาเซียน  
ซ่ึงอาศัยท่ีประชุมสุดยอดผู&นําอาเซียนเป0นองคQกรหลักในการตัดสินใจ  

ส$วนประโยชนQท่ีไทยจะได&รับจากการเป0นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส$งผล
ต$อท้ังกับ ประชาชน เกษตรกร และนักธุรกิจ โดยประชาชนมีโอกาสเลือกซ้ือใช&บริการท่ีมี
คุณภาพ และหลากหลายมากข้ึนในราคาท่ีเป0นธรรม เนื่องจากมีการแข$งขันในตลาด ได&รับ
ความคุ&มครองจาก การบริโภคสินค&า และบริการ ส$วนเกษตรกรจะสามารถส$งออกสินค&า
เกษตรได&มากข้ึน เนื่องจาก ภาษีสินค&าเกษตรเป0น ๐% กับมีโอกาสสร&างเครือข$ายการผลิตใน
อาเซียนและได&รับการถ$ายทอด เทคโนโลยีท่ีทันสมัย สําหรับนักธุรกิจในฐานะผู&ผลิต           
ผู&ส$งออก-นําเข&า นักลงทุน และบุคลากร วิชาชีพคือ กระตุ&นให&มีการปรับโครงสร&างการผลิต 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข$งขัน โดยผู&ผลิตสามารถใช&ประโยชนQจาก Supply Chain 
ในอาเซียน สําหรับผู&ส$งออก-นําเข&ามีโอกาสเข&าถึงตลาดท่ีกว&างข้ึน นอกจากนี้ นักธุรกิจยังมี
โอกาสสร&างขีด ความสามารถในการแข$งขัน และเพ่ิมอํานาจการต$อรอง และนักธุรกิจยัง
สามารถใช&ประโยชนQจาก ระบบโลจิสติกสQท่ีสะดวกและถูกลงจากความร$วมมือด&านการ
อํานวยความสะดวกทางการค&า การพัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐานของอาเซียน สําหรับนักลงทุน
หรือบุคลากรวิชาชีพสามารถเข&าไปจัดต้ัง ธุรกิจหรือไปให&บริการในประเทศอาเซียนอ่ืนง$ายข้ึน 
สิ่งสําคัญคือไทยต&องเรียนรู&ท่ีจะปรับตัว หากปรับตัวได&ก$อน และเรียนรู&สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนใน
อาเซียนและโลกได&ก$อนจะสร&างความได&เปรียบแก$ทุกคนในอาเซียนเอง 

ในการสังเกตแบบมีส$วนร$วมและไม$มีส$วนร$วม ตลอดจนการศึกษาเอกสาร 
สิ่งพิมพQต$างๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชน ผู&ศึกษาได&ประมวลภาพพัฒนาการของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและ ผลกระทบต$อไทยหลังปh ๒๐๑๕ จากความเห็นและทัศนะของ
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นักวิชาการนักธุรกิจหรือเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ดังนี้ AmitavAcharya ได&กล$าวใน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อาเซียน ๒๐๓๐ : การเติบโตเพ่ือความม่ังค่ังร$วมกัน” จัด
โดยศูนยQอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย อเมริกัน และธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย ณ 
มหาวิทยาลัย อเมริกัน เม่ือ ๗ กุมภาพันธQ ๒๐๑๑ ว$า อาเซียนเป0นภูมิภาคท่ีประสบ
ความสําเร็จมากท่ีสุดในกลุ$มประเทศกําลังพัฒนากับได&ทํานาย อนาคตอาเซียนว$าจะสามารถ
คงทนอยู$ได&จนถึงปh ๒๐๓๐ เพราะสามารถข&ามพ&นวิกฤติต$างๆ มาได& หลายครั้ง ท้ังปiญหา
กัมพูชา และวิกฤติการเงินปh ๑๙๙๗ แต$การคงอยู$นี้จะเคลื่อนตัวไปข&างหน&าอย$างช&าๆ แต$
สําหรับการจะคงไว&ซ่ึงการเป0นสถาบันท่ีมีบทบาทหลักด&านสันติภาพและความม่ันคง และ
ความเจริญของเอเชียโดยรวมได&หรือไม$นั้น เป0นคําถามท่ียากจะตอบ เพราะข้ึนอยู$กับปiจจัย 
๓ ประการ กล$าวคือ ๑) ความสัมพันธQระหว$างอาเซียน และมหาอํานาจ ซ่ึงคาดว$าใน ๒๐ ปh
ข&างหน&า มหาอํานาจสําคัญในเอเชียจะประกอบด&วย สหรัฐฯ จีน ญ่ีปุbน อินเดีย รัสเซีย และ
สหภาพยุโรป รวมถึงมหาอํานาจระดับภูมิภาค เช$น บราซิล และแอฟริกาใต& สิ่งท่ีน$าวิตก
สําหรับอาเซียนก็คือ การแข$งขันระหว$างจีน และอินเดีย ท่ีจะดึงดูดให&สหรัฐฯ และญ่ีปุbนให&
เข&ามามีบทบาทมากข้ึน เพราะท้ังจีนและอินเดียต$างกําลังแข$งขันเพ่ือก&าวข้ึนมาเป0น
มหาอํานาจร$วมกับสหรัฐฯ และแสวงหาพ้ืนท่ีอันชอบธรรมของตนในเวทีโลก ท่ีสําคัญกว$านั้น
ก็คือ มหาอํานาจท้ัง ๔ ฝbายดังกล$าวต$าง ต&องการให&อาเซียนประสบความสําเร็จในการเป0นคน
กลาง และต$างยอมรับว$าอาเซียนเป0นผู&นํา ด&านความร$วมมือระดับภูมิภาคเอเชีย อย$างไรก็
ตามความร$วมมือของมหาอํานาจแห$งเอเชีย เพ่ือ จัดการกับปiญหาในภูมิภาคต$างๆ ไม$น$าจะ
เป0นไปได&เลย เพราะต&องอาศัยอํานาจจัดการกับความ แตกต$างระหว$างกันซ่ึงไม$ใช$เรื่องเล็ก ๆ 
(๒) ข้ึนอยู$กับความสัมพันธQระหว$างสมาชิกภายในอาเซียนเอง เช$น ปiญหาพรมแดนไทย-
กัมพูชา ปiญหาความไม$ไว&วางใจกันระหว$างสิงคโปรQกับมาเลเซีย ไทยกับพม$า มาเลเซียกับไทย 
(๓) ข้ึนอยู$กับรูปแบบการปกครองการเมืองภายในของประเทศ อาเซียน อาเซียนเองว$าจะ
เป0นประชาธิปไตยมากข้ึนหรือไม$ ซ่ึงขณะนี้อินโดนีเซียมีการพัฒนาไปสู$ ประชาธิปไตยแล&ว 
แต$ไทยหยุดชะงักการเมืองภายในประเทศอาเซียนหลายประเทศยังคงผันผวน เปลี่ยนแปลง
ง$าย๙ ภาคธุรกิจ ได&กล$าวในงานสัมมนา ครั้งเดียวกันนี้ว$า การเตรียมความพร&อมสู$ AEC ต&อง
พัฒนา ๓ สิ่งคือ คน นวัตกรรม ภาษีและ กฎหมาย ผู&ประกอบการ SMEs ต&องกล&าท่ีจะ
ออกไปลงทุนนอกประเทศ โดยดูประเทศท่ีมีเครือข$าย มีเพ่ือนอยู$ และควรรู&ภาษา วัฒนธรรม
ของประเทศท่ีไปลงทุน หน$วยงานภาครัฐต&องช$วยเอกชนให& แข็งแรง เพราะเป0นการยากท่ีจะ
ไม$ให& ๑๐ ประเทศอาเซียนแข$งขันกัน ดังนั้น จะทําอย$างไรให& อาเซียนร$วมมือกันได& สําหรับ
ในเร$องอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถ&าไทยเป0นต&นน้ําในห$วงโซ$อุปทานการผลิต คือผลิตด&ายย&อมสี 

                                                           

๙ อัทซQ พิศาลวาณิช และคณะ, “อาเซียนวอทชQ”, จุลสาร “จับตาอาเซียน”, ปhท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ 
(มกราคม ๒๕๕๕) : หน&า ๓๓-๓๔. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๑๒๙

ไทยก็เป0นต&นน้ํา อินโดนีเซียเป0นต&นน้ํา และกลุ$ม CLMV เป0นคนใช&น้ําต&อง ร$วมมือกัน ดังนั้น 
ถ&าไทยผลิตด&าย (ต&นน้ํา) ได&ก็แข$งขันในตลาดโลกได& นอกจากนี้ยังต&องดูคุณภาพ ราคา การ
บริการมอบต&องตรงเวลาด&วย สําหรับอุตสาหกรรมรถยนตQไทยกลายเป0นศูนยQการผลิต 
รถยนตQของบริษัทญ่ีปุbนโดยเฉพาะเม่ือญ่ีปุbนปUดโรงงานไฟฟaานิวเคลียรQ ญ่ีปุbนก็มาซ้ือธุรกิจไทย 
มาทําการผลิตในอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีระดับกลางๆ ในไทย ถึงเวลาหรือยังท่ีไทยจะ     
มีแบรนดQ รถยนตQของไทยเอง ดังนั้น ไทยต&องมีวิสัยทัศนQชัดเจนในเรื่องนี้ ส$วนอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสQ ไทยทํามา ๔๐ กว$าปhแล&ว แต$เป0นการลงทุนจากต$างชาติเกือบ ๑๐๐% เรื่อง 
AEC จึงไม$แปลกจากทุก วัน เม่ือ AEC เปUดตลาดจะใหญ$ข้ึน ธุรกิจขนาดใหญ$จะอยู$ได&เพราะมี
ทุนและความรอบรู& แต$ธุรกิจ ขนาดเล็ก (SMEs) จะมีปiญหา ดังนั้น รัฐต&องส$งเสริมทิศทางท่ี
จะไป นายบัณฑูร ล$าซา ประธาน เจ&าหน&าท่ีบริหารธนาคารกสิกรไทย กล$าวความไม$ชัดเจน
ทางกฎหมายกลายเป0นอุปสรรคต$อการ พัฒนาประเทศและเศรษฐกิจโดยรวม เพราะไทยยัง
ขาดความจริงใจในการสร&างระบบรองรับการ พัฒนาเศรษฐกิจท้ังการศึกษาและโทรคมนาคม 
ตลอดจนกฎหมายท่ีจะต&องปรับปรุง เพราะความเสี่ยงบางอย$าง ไม$สามารถจัดการได&และมี
ผลต$อการทํางานของตลาดทุน ตอนนี้กฎหมายไม$ชัดเจน ว$าสินเชื่อบางอย$างปล$อยได&หรือ
ไม$ได& ทําให&ทํางานได&ยาก เช$น อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ต$างฝbายต$างก็ฟaองกัน ต$างก็มี
เหตุผลของตน แต$ท่ีเป0นเช$นนี้เพราะกฎหมายไทยไม$ชัดเจน รัฐบาลต&อง เข&าไปแก&ไขแต$ก็ไม$มี
เวลาเพราะมีเรื่องอ่ืนสนใจอยู$ จนทําให&เป0นลูกตุ&มท่ีผูกติดท่ีขา จะวิ่งก็ทําได&ไม$เต็มท่ี๑๐ ส$วน
ภาคประชาชน สิ่งท่ีน$าเป0นห$วงคือ ประชาชนไทยส$วนใหญ$ยังไม$รู&จักประชาคมอาเซียน เห็น
ได&ชัดจากการสํารวจของสมาคมอาเซียน พบว$าการรับรู&เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของไทยอยู$ในอันดับ ๘ จาก ๑๐ ประเทศสมาชิก อาเซียน และจากการสัมภาษณQผู&ให&ข&อมูล
สําคัญหลายท$านก็กล$าวว$า แม&ภาครัฐจะประชาสัมพันธQ และกระจายเดินสายให&ความรู&แต$
การตระหนักรู&เรื่องอาเซียนก็ยังจํากัดจึงต&องอาศัยเวลาด&วยเหตุ นี้เองคุณจุไรรัตนQ แสงบุญนํา 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได&กล$าวว$า เพ่ือเพ่ิมช$องทางการสร&างความรู&ความเข&าใจต$อ
ประชาคมอาเซียนมากยิ่งข้ึน กระทรวงศึกษาธิการได&ร$วมมือกับกรม เจรจาการค&าระหว$าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชยQ กระทรวงการต$างประเทศ และบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุªป 
จํากัด (มหาชน) จัดต้ังโครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร๑๑ เพ่ือทําให&
เยาวชนและประชาชนรู&จักอาเซียนและศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ&านมากข้ึน โดย
กิจกรรมอาเซียนสัญจร ได&แก$ ๑) การเสวนา ทางวิชาการโดยผู&เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือให&
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปได&เห็นภาพรวมการเข&าสู$ ประชาคมอาเซียนท่ีชัดเจน ๒) การ
                                                           

๑๐ กรุงเทพธุรกิจ, “การประเมินความพร&อมหลังการเปUด AEC”, กรุงเทพธุรกิจรายวัน, ฉบับท่ี 
๘๗๐๙ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕), หน&า ๔. 

๑๑ กรุงเทพธุรกิจ, “ศธ. เร$งดันเด็กไทยรู&เท$าทันประชาคมอาเซียน”, กรุงเทพธุรกิจรายวัน, 
ฉบับท่ี ๘๗๑๒ (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕) : หน&า ๓๓-๓๔. 
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แข$งขันตอบปiญหาประชาคมอาเซียนเป0นภาษาอังกฤษ ๓) เวที สร&างสรรคQสู$ประชาคม
อาเซียนท่ีเสนอนาฏศิลป«ของประเทศสมาชิกอาเซียนสนองตอบคําขวัญ อาเซียนท่ีว$า “หนึ่ง
วิสัยทัศนQ หนึ่งเอกลักษณQ หนึ่งประชาคม” และ ๔) คือ จัดนิทรรศการความรู& พ้ืนฐานเรื่อง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองของอาเซียน กิจกรรมโครงการดังกล$าวนี้สะท&อนเห็น ได&
ชัดเจนว$า ประชาชนไทยส$วนใหญ$ยังขาดความรู&เก่ียวกับอาเซียนมาก โดยเฉพาะเม่ืออาเซียน
ยัง ไม$ส$งผลกระทบโดยตรงหรือเก่ียวข&องโดยตรงกับตน 

๕. ข�อเสนอแนะ 
๑. ศึกษาติดตามพัฒนาการการบูรณาการเศรษฐกิจในรูปแบบตลาดเดียว 

(common market) ของไทยและของอาเซียนในการเคลื่อนย&ายอย$างเสรีของสินค&าการ
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานทักษะอย$างต$อเนื่อง โดยเฉพาะหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ ว$า
อาเซียนจะมีแนวทางท่ีเปUด กว&างไปสู$การเป0นตลาดเดียวท่ีสมบูรณQข้ึนอย$างไรและอาเซียนจะ
พัฒนาไปเป0นแกนกลางของ สถาปiตยกรรมด&านความร$วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียต$อไป
อย$างไร  

๒. ศึกษาติดตามพัฒนาการการปรับตัว ปรับเจตคติ (mindset) ของไทย ในการ
กําหนดนโยบายด&านการศึกษาท่ีต&องสนองตอบการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เนื่องจากความไม$พร&อมด&านทรัพยากรมนุษยQของไทยเฉพาะด&านภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จะเป0นอุปสรรคสําคัญต$อการพัฒนาประเทศในกรอบการบูรณา
การเศรษฐกิจส$วนภูมิภาคในระดับ ตลาดเดียวของอาเซียน  

๓. ศึกษาติดตามการดําเนินการของไทยในการกําหนดให& “ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” เป0นวาระแห$งชาติและการปรับกลไกการสั่งการเพ่ือให&การขับเคลื่อนสู$อาเซียน
ตลาดเดียวเป0นไป อย$างมีเอกภาพและรวดเร็ว 
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(๒) วารสาร : 

อัทซQ พิศาลวาณิช และคณะ. “อาเซียนวอทชQ”. จุลสาร “จับตาอาเซียน”, ปhท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ 
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การบริหารทัพยากรมนุษยXในองคXกรปกครองส�วนท�องถ่ินตามหลักพุทธภาวนา ๔ 
Human Resource Development in Local Administrative Organization 

According to BuddhaBhavana 4 

    สมพงษQ แซ$ท&อ* 

บทคัดย�อ 

การรวมตัวกันเป0นสมาคมอาเซียนของกลุ$มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต&
ในปh ๒๕๕๙ ทําให&ประเทศไทยซ่ึงเป0นหนึ่งในประเทศสมาชิกต&องมีการปรับตัวในหลายๆด&าน
เพ่ือให&สอดคล&องกับบทบาทและหน&าท่ีในด&านต$างๆ ท่ีจะปฏิบัติร$วมกันของกลุ$มประเทศ
สมาชิก โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ิน ซ่ึงถือว$าเป0น
ทรัพยากรท่ีมีความสําคัญอย$างยิ่งในการพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงความสัมพันธQด&านต$างๆ
กับประเทศในกลุ$มประเทศสมาชิกอาเซียน การบริหารทรัพยากรมนุษยQในองคQกรปกครอง
ส$วนท&องถ่ินนั้นนอกจากการบริหารตามแนวคิดของชาติตะวันตกแล&ว ยังสามารถนํา
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาปรับใช&ให&สอดคล&องกับวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคลในองคQกร ซ่ึงโดยส$วนใหญ$แล&วนับถือพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย$างยิ่งกับการ
ประยุกตQใช&หลักธรรมการพัฒนาตน ๔ ประการ หรือ หลักภาวนา ๔ ซ่ึงประกอบด&วย ๑) กาย
ภาวนาการเจริญ พัฒนากาย การฝ�กอบรมกายให&รู&จักติดต$อเก่ียวข&องกับสิ่งท้ังหลายภายนอก
ทางอินทรียQท้ังห&าด&วยดีและปฏิบัติต$อสิ่งเหล$านั้นในทางท่ีเป0นคุณ ๒) สีลภาวนาการเจริญศีล, 
พัฒนาความประพฤติ การฝ�กอบรมศีลให&ต้ังอยู$ในระเบียบวินัยไม$เบียดเบียนหรือก$อความ
เดือดร&อนเสียหายอยู$ร$วมกับผู&อ่ืนได&ด&วยดีเก้ือกูลแก$กัน ๓) จิตภาวนาการเจริญจิต พัฒนาจิต 
การฝ�กอบรมจิตใจให&เข&มแข็งม่ันคงเจริญงอกงามด&วยคุณธรรมท้ังหลายเช$นมีเมตตากรุณา
ขยันหม่ันเพียรอดทนมีสมาธิและสดชื่นเบิกบานเป0นสุขผ$องใสเป0นต&น และ ๔) ปiญญาภาวนา
การเจริญปiญญา พัฒนาปiญญา การฝ�กอบรมปiญญาให&รู&เข&าใจสิ่งท้ังหลายตามเป0นจริงรู&เท$า
ทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะสามารถทําจิตใจให&เป0นอิสระทําตนให&บริสุทธิ์จากกิเลสและ
ปลอดพ&นจากความทุกขQแก&ไขปiญหาท่ีเกิดข้ึนได&ด&วยปiญญา 

คําสําคัญ: การบริหารทัพยากร, องคQกรปกครองส$วนท&องถ่ิน 

 

                                                           

* อาจารยQประสาขาวิชารัฐประศาสนศาตรQ วิทยาลัยสงฆQเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
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Abstract 

The Association of Southeast Asian Nations in 2016, is the key reason 
for Thailand, one of the member countries needs to be adapted in many 
ways to be consistent with the various roles and functions in the common 
practice of ASEAN member. In particular, the development of human 
resources in local administrative organization, is a resource that particularly 
important to develop countries and associate with various countries of the 
ASEAN member. Human resource development in local administrative 
organization is not only develop from western concept, but also is able to 
apply with Buddhist principles according… with the ways of living (culture) of 
personal in organization, who are mostly Buddhist. In particular, the 
application of the oneself developedprinciples4 respects or accordance with 
Buddha BHAVANA 4 including 1.Kaya- Bhavanais development of body, 
Physical training to recognize the contact associated with things outside the 
five faculties (organism) and treat them in the useful way. 2) Silabhavana, the 
development of behavior, training the precepts, set oneself in the discipline 
not hurting or causing damage suffered, go along with others well, and 
complementary to each other 3) Citta-Bhavana, the mental development, 
mental training for thrive by virtues are as gracious, patient, hardworking, 
refreshed focused, cheerful, happy, cheerful, etc. 4) Panna-Bhavana, the 
develop of intelligence, training the wisdom, to understand what we know as 
truth, knowingly, seeing the world and living as conditions. The mind can be 
free and making himself pure from the passion and free from suffering, and 
also solve the problem with intelligence. 

Keywords: Human Resource Development, Local Administrative Organization 

๑. บทนํา  
การรวมตัวของกลุ$มประเทศสมาชิกอาเซียนนอกเหนือจากการให&ความร$วมมือใน

การพัฒนาด&านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมระหว$างกันแล&ว ยังถือว$าเป0นการเปUด
โอกาสให&ประเทศกลุ$มสมาชิกได&มีเวทีในการแข$งขันในด&านต$างๆ ระหว$างกันมากข้ึนอีกทาง
หนึ่งด&วย ฉะนั้นการท่ีองคQกรการปกครองส$วนท&องถ่ินของไทยซ่ึงถือว$าเป0นหนึ่งในองคQกรท่ีมี
ความสําคัญเป0นอย$างยิ่งในการเชื่อมโยงความสัมพันธQต$างๆ ระหว$างประเทศสมาชิกด&วยกัน
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แล&ว ยังถือว$าเป0นองคQกรท่ีช$วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของ
ประเทศท่ีสําคัญอีกองคQกรหนึ่งด&วย ฉะนั้นทรัพยากรมนุษยQในองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ิน  
จึงถือว$ามีความสําคัญเป0นอย$างยิ่งในการขับเคลื่อนระบบต$างๆ ขององคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ินให&มีความสอดคล&องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ตอบสนองความต&องการของ
ประชาชนในสังคมยุกตQใหม$ท่ีมีความต&องการท่ีหลากหลายมากข้ึน ฉะนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยQถือว$าเป0นเรื่องท่ีมีความสําคัญอย$างยิ่งต$อการดําเนินงานขององคQกร เพราะ
มนุษยQเป0นเป0นกลไกลท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนให&องคQกรไปสู$ความสําเร็จ หรือความล&มเหลว
ได&ถ&าองคQกรใดมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพแสดงว$าองคQกรนั้นจะมีโอกาสประสบกับความสําเร็จใน
การดําเนินกิจกรรมต$างๆ มากข้ึนด&วย ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยQจึงเป0นเรื่องท่ีจําเป0น
อย$างยิ่งต$อการพัฒนาองคQกรในด&านอ่ืนๆ ด&วย  

การบริหารทรัพยากรมนุษยQนั้นถือว$ามีความสําคัญเป0นอย$างยิ่ง เพราะทรัพยากร
มนุษยQนั้นถือว$าเป0นปiจจัยสู$ความสําเร็จของทุกองคQการ ซ่ึงถือว$าเป0นปiจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดใน
บรรดาทรัพยากร 4M ได&แก$ (Men) คน (Money) เงิน (Materials) วัตถุดิบ (Machine) วัสดุ
อุปกรณQต$างๆ เพราะว$าเป0นทรัพยากรท่ีสามารถสร&างมูลค$าเพ่ิมได& (value-added) ยิ่งมี
โอกาสได&ทํางานก็ยิ่งเพ่ิมทักษะเพ่ิมประสบการณQในการทํางานมากข้ึนด&วย๑ การท่ีองคQกร
ปกครองส$วนท&องถ่ินซ่ึงถือว$าเป0นองคQกรท่ีมีความสําคัญเป0นอย$างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ได&
พัฒนาทรัพยากรมนุษยQในองคQกรของตัวเองให&มีความรู&ความสามารถสอดคล&องกับการ
เปลี่ยนแปลงในด&านต$างๆ เช$น วัฒนธรรมของชนชุมฯลฯ ก็ยิ่งเป0นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการการแข$งขับ และการตอบสนองความต&องการของประชาชนในพ้ืนท่ีของตนได&มากข้ึน 

การนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาปรับใช&ให&สอดคล&องกับวัฒนธรรมใน
การดําเนินชีวิตของทรัพยากรบุคคลในองคQกรซ่ึงโดยส$วนใหญ$แล&วนับถือพุทธศาสนาจึงถือว$า
เป0นอีกหนึ่งนวัตกรรมท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานของทรัพยากรมนุษยQในองคQกร
ปกครองส$วนท&องถ่ินได&เป0นอย$างดี โดยเฉพาะอย$างยิ่งการประยุกตQตามหลักธรรมการพัฒนา
ตน ๔ ประการ หรือ หลักภาวนา ๔ ทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงประกอบด&วย ๑) กายภาวนาคือ
การฝ�กอบรมพัฒนาทางร$างกายให&เข&าใจกับสิ่งต$างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกและปฏิบัติกับสิ่ง
เหล$านั้นในทางท่ีก$อให&เกิดประโยชนQท้ังต$อตัวเองและองคQกร ๒) สีลภาวนาคือเป0นการพัฒนา
ความประพฤติให&อยู$ในระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติงานร$วมกับผู&อ่ืนได&อย$างมีความสุข๓) 
จิตภาวนาคือการพัฒนาทางด&านจิตใจของตน ให&มีความเข&มแข็งและมีสมาธิในการดําเนิน
กิจกรรมต$างๆ อย$างเป0นระบบ และ ๔) ปiญญาภาวนาคือการพัฒนาด&านความรู&ความเข&าใจ
ต$อปiญหาต$างๆ ตามความเป0นจริง และแก&ปiญหาท่ีเกิดข้ึนในทางท่ีถูต&อง (ด&วยปiญญา) 

                                                           

๑ ปราชญา กล&าผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงคQ, การบริหารทรัพยากรมนุษยX, (กรุงเทพมหานคร : 
ก. พล การพิมพQ, ๒๕๕๐), หน&า ๒๑. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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จากท่ีกล$าวมาจะเห็นได&ว$าการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยQในองคQการ
ปกครองส$วนท&องถ่ินนั้นมีความสําคัญเป0นอย$างยิ่ง ยิ่งทรัพยากรมนุษยQเหล$านั้นมีความรู&
ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมของตนและองคQกรให&มีความสอดคล&องกับวัฒนธรรมของ
ชุมชนและการเปลี่ยนแปลงต$างๆท่ีเกิดข้ึนตามความเป0นจริงตามหลักธรรมการพัฒนาตน ๔ 
ประการของพุทธศาสนาแล&ว ก็ยิ่งเป0นการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให&สามารถตอบสนองความต&องการขององคQกรและประชาชนได&เป0นอย$างดียิ่ง 

๒. การบริหารทรัพยากรมนุษยX 
มนุษยQถือว$าเป0นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญเป0นอย$างยิ่งในการบริหารจัดการ

องคQการให&ประสบความสําเร็จ หรือล&มเหลว ฉะนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยQให&มี
ความรู&ความสามารถมีทักษะท่ีดีจึงเป0นสิ่งท่ีสําคัญเป0นอย$างยิ่ง เพราะทรัพยากรมนุษยQจะเป0น
ตัวขับเคลื่อนกิจกรรมต$างๆขององคQกรให&ดําเนินไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและสอดคล&องกับ
วัตถุประสงคQและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนขององคQกร ฉะนั้นเพ่ือให&เกิดความเข&าใจเก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษยQให&มากข้ึน จึงได&ยกคําอธิบายเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยQ
ในความหมายของนักวิชาการท่ีน$าสนใจไว& ดังนี้ 

Watsion ได&อธิบายว$า การบริหารทรัพยากรมนุษยQ หมายถึง การใช&ความพยายาม 
ความรู&ความสามารถ และพฤติกรรม ท่ีบุคคลทําให&แก$องคQการเพ่ือให&บรรลุผลสําเร็จในวิถีท่ี
ช$วยให&องคQการดําเนินต$อไปได&๒ 

ฮารQบิสัน Harbisonกล$าวว$า ทรัพยากรมนุษยQคือ พลังงาน ทักษะพรสวรรคQ และ
ความรู&ของประชาชน ซ่ึงสามารถนํามา หรือความนํามาใช&ในการผลิตสินค&า หรือให&บริการท่ี
เป0นประโยชนQ๓ 

ปราชญา กล&าผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศQ ได&สรุปความหมายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยQว$า เป0นกระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติการท่ีเก่ียวข&องกับบุคคลกรทุก
ระดับในหน$วยงาน เพ่ือให&เป0นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด อันส$งผลให&พวกเขา
เหล$านั้น สามารถสร&างความสําเร็จสูงสุดให&แก$องคQกร ปฏิบัติงานได&ตรงตามเปaาหมาย ท่ีต้ัง
เอาไว&๔ 

                                                           

๒ วอทซ่ัน (Watsion) อ&างถึงใน กัลยารัตนQ ธีระธนชัยกุล, การบริหารทรัพยากรมนุษยX, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQปiญญาชน, ๒๕๕๗), หน&า ๑๐. 

๓ ฮารQบิสันอ&างในกรรณิการQ สุวรรณศรี, ความเข�าใจเบ้ืองต�นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษยX .  แหล$งท่ีมา : http://pws.npru.ac.th/kannika/data/files/C%20%209011106.pdf, [๒ 
กุมภาพันธQ ๒๕๖๐]. 

๔ ปราชญา กล&าผจัญ, พอตา บุตรสุทธิวงศQ, การบริหารทรัพยากรมนุษยX, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพQ ก.พล การพิมพQ, ๒๕๕๐), หน&า ๒๗. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๑๓๖ 

จึงกล$าวสรุปได&ว$า การบริหารทรัพยากรมนุษยQ หมายถึง กระบวนการเพ่ิมขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษยQในองคQกรให&สามารถดําเนินกิจกรรมต$างๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต&องการและวัตถุประสงคQขององคQกรให&มีประสิทธิภาพให&มากท่ีสุด 

ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยQ 
๑. ช$วยให&พนักงานในองคQกรได&ค&นพบศักยภาพของตนเอง และพัฒนาตนเองให&มี

ความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได&อย$าวงเต็มท่ี มีความผาสุกและพึงพอใจในการ
ทํางาน เกิดความก&าวหน&า สามรถทํางานท่ีให&ผลการดําเนินการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

๒. ช$วยพัฒนาองคQกร พนักงานทีมคุณภาพก็จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางท่ีผู&นําระดับสูงวางไว&อย$างมีประสิทธิผล ทําให&เกิดผลงานท่ีเป0นเลิศท้ังทางด&าน
บริการและการผลิตสินค&า องคQการย$อมมีความเจริญก&าวหน&า มีความม่ันคงและขยายงาน
ออกไปได&ด&วยดี 

๓. ช$วยเสริมสร&างความม่ันคงแก$สังคมและประเทศชาติ เม่ือองคQการซ่ึงเป0นหน$วย
หนึ่งของสังคมมีความเจริญก&าวหน&าและม่ันคงดี ก็ย$อมจะส$งผลไปถึงสังคมโดยรวมด&วย 

๔. ช$วยในการพัฒนาให&องคQการเจริญเติบโต เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษยQ
จะเป0นงานท่ีต&องประสานงานกับหน$วยงานต$างๆ เพ่ือแสวงหาแนวทางให&บุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมเข&ามาปฏิบัติงานในองคQกรซึงจะส$งผลให&องคQกรเกิดความเติบโต 

๕. ช$วยให&กิจกรรมด&านการบริหารทรัพยากรมนุษยQดําเนินไปอย$างเป0นระบบ และ
มีความสัมพันธQต$อเนื่องกัน เพ่ือปaองกันการขาดแคลนบุคลากรในงานประเภทต$างๆ และ
สอดคล&องกับการวางแผน๕ 

จากความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยQข้ันต&นนี้จะเห็นได&ว$า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยQในองคQกรนั้นไม$เพียงจะเป0นการพัฒนาระบบของงานในองคQกรให&มี
ประสิทธิภาพเท$านั้น แต$ยังรวมไปถึงการช$วยสร&างความม่ังคงให&แก$สังคมและประเทศชาติ
โดยร$วมอีกด&วย 

๓. องคXกรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
องคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินเป0นองคQกรท่ีมีความสําคัญอย$างมากในการขับเคลื่อน

ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศ เพราะเป0นองคQกรท่ีอยู$ใกล&ชิดกับประชาชน
และสามารถดําเนินการแก&ไขปiญหาต$างๆในชุมชนเพ่ือตอบสองความต&องการของประชาชน
ได&อย$างแท&จริง เช$น  

แฮรีส จี มอนตากู ให&ความหมายของการปกครองส$วนท&องถ่ินว$า หมายถึง การ
ปกครองซ่ึงหน$วยการปกครองส$วนท&องถ่ินได&มีการเลือกต้ังโดยอิสระ เพ่ือเลือกผู&ท่ีมีหน&าท่ี
                                                           

๕ นฤมล มนมีน กงกุล, ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยX . แหล$งท่ีมา : 
https://www.gotoknow.org/posts/228729 [๑๕ กุมภาพันธQ ๒๕๖๐]. 
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บริหารการปกครองท&องถ่ิน มีอํานาจอิสระ พร&อมความรับผิดชอบท่ีจะใช&ไดโดยปราศจาก
การควบคุมของหน$วยการบริหารราชการส$วนกลางหรือภูมิภาค แต$อยู$ใต&บทบังคับสูงสุดของ
ประเทศ๖ 

อุทัย หิรัญโต นิยามว$า การปกครองท&องถ่ินว$าเป0นการปกครองท่ีรัฐบาลกลางมอบ
อํานาจให&ประชาชนในท&องถ่ินใดท&องถ่ินหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินกิจกรรมบางอย$าง 
โดยดําเนินการเองเพ่ือบําบัดความต&องการของตน๗ 

จากคํานิยามศัพทQของนักวิชาการท่ีอธิบายความหมายของการปกครองส$วนท&องถ่ิน
ข้ันต&นนี้จะเห็นได&ว$าการปกครองส$วนท&องถ่ินนั้นจะต&องเป0นองคQกรท่ีมีอํานาจอิสระในการ
บริหารจัดการและปฏิบัติหน&าท่ีตามความเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต&องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีของตนให&ได&มากท่ีสุด โดยการควบคุมกํากัดดูแลของรัฐบาลกลาง 

๔. หลักพุทธภาวนา ๔  
หลักพุทธภาวนา ๔ เป0นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยQท่ีเน&นการพัฒนาท้ัง

ทางด&านจิตใจ ด&านพฤติกรรม และด&านสติปiญญาของตัวทรัพยากรมนุษยQเพ่ือเป0นการพัฒนา
ให&สามารถดําเนินกิจกรรมต$างๆ ท้ังของตนเองและองคQกรให&มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
นักวิชาการหลายท$านได&ศึกษาและให&ความหมายขยายความเก่ียวกับหลักพุทธภาวนา ๔ ดังนี้
พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได&กล$าวถึงกระบวนการเก่ียวกับหลักภาวนา ๔ (การ
เจริญ การทําให&เป0นให&มีข้ึน การฝ�กอบรม การพัฒนา : cultivation; training; development) 
ว$า  ๑) กายภาวนา เป0นการพัฒนาฝ�กอบรมกายให&รู&จักติดต$อเก่ียวข&องกับสิ่งท้ังหลาย
ภายนอกทางอินทรียQท้ังห&าด&วยดีและปฏิบัติต$อสิ่งเหล$านั้นในทางท่ีเป0นคุณมิให&เกิดโทษให&
กุศลธรรมงอกงามให&อกุศลธรรมเสื่อมสูญซ่ึงเป0นการพัฒนาความสัมพันธQกับสิ่งแวดล&อมทาง
กายภาพ : physical development ๒) สีลภาวนา เป0นการพัฒนาความประพฤติ ฝ�กอบรม
ศีลให&ต้ังอยู$ในระเบียบวินัยไม$เบียดเบียนหรือก$อความเดือดร&อนเสียหายอยู$ร$วมกับผู&อ่ืนได&
ด&วยดีเก้ือกูลแก$กัน : moral development ๓) จิตภาวนา เป0นการพัฒนาจิต การฝ�กอบรม
จิตใจให&เข&มแข็งม่ันคงเจริญงอกงามด&วยคุณธรรมท้ังหลายเช$นมีเมตตากรุณาขยันหม่ันเพียร
อดทนมีสมาธิและสดชื่นเบิกบานเป0นสุขผ$องใสเป0นต&น : cultivation of the heart; 
emotional development และ ๔) ปiญญาภาวนา เป0นการพัฒนาปiญญา ฝ�กอบรมปiญญา
ให&รู&เข&าใจสิ่งท้ังหลายตามเป0นจริงรู&เท$าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะสามารถทําจิตใจให&

                                                           

๖ แฮรีส จี มอนตากู อ&างถึงใน โกวิทยQ พวงงาม, การปกครองส�วนท�องถิ่นไทย, พิมพQครั้งท่ี ๘, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQวิญ®ูชน, ๒๕๕๕), หน&า ๒๒. 

๗ เรื่องเดียวกัน, หน&า ๒๓. 
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 ๒๑๓๘ 

เป0นอิสระทําตนให&บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ&นจากความทุกขQแก&ไขปiญหาท่ีเกิดข้ึนได&ด&วย
ปiญญา๘ 

พระสมศักด์ิสนฺตวาโจ (สนธิกุล) ได&ศึกษางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยQเชิงพุทธตามแนวของพระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผลการศึกษาว$า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยQตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทแบ$งออก ๔ ด&านได& ๑) การพัฒนาทาง
ความประพฤติ คือทางกายและวาจาให&มีศีล ๒) การพัฒนาด&านอินทรียQ ๖ คือให&รู&จักสํารวม
อินทรียQของตนอย$างมีสติกํากับ ๓) การพัฒนาจิตใจให&เกิดความเข&มแข็งม่ันคงสามารถทํางาน
ได&อย$างมีประสิทธิภาพ และ ๔) การพัฒนาด&านปiญญาเพ่ือให&เกิดความรู&ความเข&าใจในการ
ปฏิบัติตนต$อสรรพสิ่งท้ังปวง พระพุทธินันทนQบุญเรืองได&ศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยQแบบยั่งยืนตามหลักพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบว$า มีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามากมายท่ีสามารถนํามาปรับใช&กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยQในปiจจุบันได&
เช$นหลักทิฏฐธัมมิกัตสังวัตตนิกธรรมสัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรมอิทธิบาทมรรคสังโยชนQหรือ
รวมเรียกว$าไตรสิกขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยQนั้น เป0นการพัฒนาคนหลักธรรมเหล$านี้
สามารถนําไปใช&ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยQได&เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลซ่ึงมีเปaาหมาย
ในการพัฒนาหลักๆ อยู$เพียง ๔ อย$างคือ การพัฒนากายการพัฒนาศีลการพัฒนาจิตและการ
พัฒนาปiญญา การบริหารทรัพยากรมนุษยQในองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักพุทธภานา 
๔ ของพระพุทธศาสนานั้น จะเห็นได&ว$าเป0นหลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยQในองคQกร
ให&ครบวงจรท้ังสี่ด&าน คือ ๑) ทางด&านกายเป0นกระบวนการฝ�กอบรมพัฒนาทางร$างกายของ
ทรัพยากรมนุษยQในองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ิน ให&สามารถเข&าใจเก่ียวกับสิ่งเร&าต$างๆ ท่ีเข&า
มากระทบจากภายนอกกายและปฏิบัติต$อสิ่งเหล$านั้นในทางท่ีก$อให&เกิดประโยชนQท้ังต$อตัวเอง
และองคQกร ๒) ทางด&านสีลเป0นกระบวนการบริหารควบคุมความประพฤติของทรัพยากร
มนุษยQให&อยู$ในระเบียบวินัยไม$ก$อความเดือดร&อยเสียหาย และสามารถปฏิบัติงานร$วมกับผู&อ่ืน
ได&อย$างมีความสุข ๓) ทางด&านจิตเป0นวิธีการบริหารจัดการด&านจิตใจของตัวทรัพยากรมนุษยQ
ในองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ิน ให&มีคุณธรรม เข&มแข็งและมีสมาธิในการดําเนินกิจกรรมต$างๆ
ท้ังของตัวเองและขององคQกรให&มีประสิทธิภาพและเป0นระบบ และ ๔) ด&านปiญญาเป0น
หลักการจัดการองคQความรู&ของทรัพยากรมนุษยQในองคQการปกครองส$วนท&องถ่ินให&รู&เท$าทัน
ต$อการเปลี่ยนแปลงของโลก และปiญหาต$างๆท่ีเกิดข้ึนตามความเป0นจริง สามารถพินิจ
พิจารณาหาวิธีแก&ปiญหาท่ีเกิดข้ึนเหล$านั้นในทางท่ีถูต&องและเหมาะสม 

 

                                                           

๘ พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ. ปยุตฺโต) อ&างถึงใน อนุกูล บุญรักษา, “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยQตามหลักภาวนา๔ ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๑” , วิทยานิพนธXพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 
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๕. สรุป 

การบริหารทรัพยากรมนุษยQในองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินนั้นมีความจําเป0นอย$าง
ยิ่งท่ีจะต&องพัฒนาให&มีความสอดคล&องกับวิถีในการดําเนินชีวิตของตัวทรัพยากรมนุษยQด&วย
โดยเฉพาะอย$างยิ่งกับประเทศไทยท่ีทรัพยากรมนุษยQในองคQกรส$วนใหญ$นับถือพุทธศาสนา
ฉะนั้นการนําหลักธรรมในทางพุทธศาสนามาปรับใช&กับองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินจึงเป0นสิ่ง
ท่ีมีความสอดคล&องเป0นอย$างยิ่งโดยเฉพาะกับหลักพุทธภาวนา ๔ ท่ีเน&นการพัฒนาสี่ด&านของ
ตัวทรัพยากรมนุษยQคือ การพัฒนาทางด&านร$างกาย ฝ�กอบรมทางร$างกายให&เข&าใจกับสิ่งต$างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนภายนอกท่ีมากระทบทางอินทรียQท้ัง ๕ และสามารถปรับตัวปฏิบัติกับสิ่งท่ีมากระทบ
ในทางท่ีเป0นคุณประโยชนQท้ังต$อตัวเองและองคQกร การพัฒนาด&าน ศีล คือการเป0นการพัฒนา
ความประพฤติให&อยู$ในกรอบระเบียบวินัย ไม$ก$อความเสียหาย และอยู$ร$วมกันอย$างเก้ือกูล 
การพัฒนาด&านจิตใจ คือการพัฒนาทางด&านจิตใจของตน ให&มีเข&มแข็ง มีความหม่ันเพียร และ
มีสมาธิในการดําเนินกิจกรรมต$างๆ และการพัฒนาทางด&านปiญญาคือการพัฒนาด&านความรู&
ความเข&าใจต$อสภาพปiญหาต$างๆตามความเป0นจริง และแก&ปiญหาท่ีเกิดข้ึนในทางท่ีถูกต&อง
ด&วยปiญญา การนําเอาหลักพุทธภาวนา ๔ นี้มาปรับใช&กับองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินจึงเป0น
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยQในองคQกรอย$างเป0นระบบและเป0นการเพ่ิมขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษยQในการดําเนินกิจกรรมต$างๆ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคQ
ขององคQกร 
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การประยุกตXใช�หลักธรรมพระพุทธศาสนาในการสร�างภาวะผู�นําของนักบริหาร 
Apply The Buddhist Doctrine To Build Up Executive Leadership  

วีระพงศQ เกียรติไพรยศ* 

บทคัดย�อ 

ในสังคมปiจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีการแข$งขันสูงท้ังในด&านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง เม่ือเป0นเช$นนี้ บุคคลท่ีเป0นนักบริหาร จะต&องเป0นผู& ท่ี มีความรู&
ความสามารถในการบริหาร ๓ ด&าน คือ การบริหารตน การบริหารบุคคล และการบริหารงาน 
หรือกล$าวคือผู&บริหารจะต&องมีภาวะความเป0นผู&นํา เพ่ือโน&มน&าวหรือชักชวนให&ผู& อ่ืนเห็น
ความสําคัญและร$วมกันทํางานเพ่ือนําพาองคQกรไปสู$เปaาหมายท่ีวางไว& ในทางพระพุทธศาสนา 
ได&กล$าวถึงหลักในการสร&างภาวะผู&นําไว&หลายหลักธรรม  

ในบทความจะกล$าวถึงการนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกตQใช&ในการสร&างภาวะ
ผู&นํา จะส$งผลให&ได&ผู&บริหาร เป0นผู&ท่ีมีเหตุมีผล การดําเนินงานเป0นไปตามระเบียบกติกาท่ีวาง
ไว& เป0นผู&บริหารท่ีมีวิสัยทัศนQ เข&าใจถึงความแตกต$างของผู&ร$วมงาน มีการมอบหมายงานให&
ตรงกับความรู&ความสามารถของตัวบุคคล มีแผนระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีชัดเจน และ
เป0นผู& ท่ี มีมนุษยสัมพันธQ นําไปสู$การเป0นผู&บริหารท่ีบริหารตนได& บริหารคนเป0น และ
บริหารงานสําเร็จ 

คําสําคัญ: การประยุกตQ, หลักธรรมทางพุทธศาสนา, ภาวะผู&นํา, นักบริหาร 

Abstract 

In present, the changeable society with high competition in social, 
economic and politic, so the executive need to have three knowledge in 
administrative; are self-administrative, Staff-administrative and working-
administrative. The factors that lead the executive or leader to succeed, is 
leadership that is able convince or persuade colleagues to be part of the 
work, in order to lead the organization to the ultimate goal. In Buddhism, 
Buddha spoke of principles to build up leadership in many doctrines.  
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The study is concerned only the doctrine of the Sappurisa-dhamma 
for applying to build up the leadership, will lead to have the rational 
executive who manage according to regulation with vision and understand 
differences of working colleagues, put the right man into the right job, have 
clear of working plan and with human relationship: kindness, politeness, 
generous and behave nicely which will lead the manageable of self, others 
and work successfully.  

Keywords: apply, Buddhist doctrine, leadership, executive 

๑. บทนํา 
ในสังคมปiจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทําให&เกิดการแข$งขันสูงท้ังในด&าน

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือให&องคQกรหรือหน$วยงานของตนอยู$รอดได& และนําไปสู$
องคQกรท่ีมีความม่ันคง องคQกรท่ีจะสามมารถแข$งขันกับองคQกรอ่ืนๆ ได&นั้น มาจาก
องคQประกอบหลัก ๓ ประการ คือ ผู&บริหาร ผู&ปฏิบัติงาน และทรัพยากรองคQในองคQกร และ
ในการขับเคลื่อนองคQกรนั้นจะต&องมีนโยบาย มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือท่ีจะนําพา
องคQกรไปสู$เปaาหมายท่ีวางไว& เม่ือกล$าวเช$นนี้ย$อมบ$งบอกให&เห็นว$าตัวผู&บริหารเป0นหลักสําคัญ
ยิ่งในองคQกร เพราะเป0นผู&กําหนดนโยบาย กําหนดแผนงาน ผู&บริหารจําเป0นต&องมีหลักในการ
บริหารจัดการในองคQกร เช$น หลักการบริหาร 3M คือ ๑) Man (การบริหารทรัพยากรมนุษยQ) 
๒) Money (งบประมาณ) และ ๓) Management (การบริหารงานท่ัวไป หรือการจัดการ
ท่ัวไป)๑ เม่ือหลักการบริหาร ๓M กล$าวว$าผู&บริหารจะต&องจัดการ ๓ อย$าง คือ จัดการคน 
จัดการงบประมาณ และจัดการงาน จึงต&องพิจารณาถึงคุณสมบัติการเป0นผู&บริหาร ว$าจะต&อง
เป0นผู&บริหารในรูปแบบใดท่ีจะสามารถนําพาองคQกรไปสู$เปaาหมายได& 

เม่ือกล$าวถึงภาวะผู&นํา ทางสถาบันภาวะผู&นําเอลเลียต มหาวิทยาลัย Johnson & 
Walesได&จัดทํารายงานเรื่อง “ภาวะผู&นํายุคใหม$ ปh ๒๐๐๓” ซ่ึงสรุปผลการศึกษาจาก
ผู&บริหารระดับสูงท้ังสิ้น ๒๐๘ คน พบว$า บริษัทในสหรัฐอเมริกากําลังตกอยู$ในวิกฤตภาวะ
ผู&นํา อีกท้ังหน$วยงานฝ�กอบรมไม$สามารถนําเสนอเครื่องมือบริหารจัดการท่ีช$วยให&ผู&บริหาร
เป0นผู&นําท่ีมีคุณภาพท่ีดีได&๒ ซ่ึงผู&นําเป0นบุคคลท่ีได&รับความคาดหวังสูงนอกเหนือจากการ
ปฏิบัติหน&าท่ีว$าจะต&องเป0นบุคคลท่ีมีวิสัยทัศนQ มีความซ่ือสัตยQสุจริต มีความยุติธรรม มีความ

                                                           

๑ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, เทคนิคการสร�างและการผสมผสานกรอบแนวคิดทางวิชาการ. 
แหล$งท่ีมา : http://mgmtsci.stou.ac.th/downloads/ [๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

๒ ศุภชัย (supachai a.) วิกฤติภาวะผู�นํา. แหล$งท่ีมา : https://www.gotoknow.org/poss 
/347512 [๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๑๔๓

เป0นกัลยาณมิตร ซ่ึงแตกต$างจะผู&บริหารท่ีมีหน&าท่ีในการบริหารจัดการองคQกรให&บรรลุ
เปaาหมาย 

มองในมิติของพระพุทธศาสนานั้น ผู&บริหารจะถูกแยกเป0น ๓ แบบ คือ ๑) 
ผู&บริหารแบบอัตตาธิปไตย คือยึดตัวเองเป0นใหญ$ ไม$รับฟiงความคิดเห็นของผู&อ่ืน ๒) ผู&บริหาร
แบบโลกาธิปไตย คือ ยึดกระแสโลก หรือเสียงส$วนมากเป0นหลัก ซ่ึงในบางครั้งอาจถูกใจคน
ส$วนมาก แต$อาจไม$ถูกต&อง และ ๓) ผู&บริหารแบบธรรมาธิปไตย คือ ยึดความถูกต&องเป0นหลัก 
ยึดหลักความเป0นธรรม ดังนั้นหากผู&บริหารต&องการเป0นนักบริหารแบบธรรมาธิปไตยนั้น ก็
จะต&องเป0นบุคคลท่ีมีภาวะผู&นํา  

ภาวะผู&นํา คือ การโน&มน&าว ชักชวนให&ผู& อ่ืนร$วมปฏิบัติงานด&วย จะเห็นได&ว$า
ผู&บริหารบางคนจะเป0นผู&บริหารท่ีบริหารงานด&วยความเด็ดขาด ยึดเปaาหมายงานเป0นหลัก 
และดําเนินงานบรรลุ เปa าหมาย แต$กลับไม$ ได& รับความเคารพจากผู& ร$ วมงานหรือ
ผู&ใต&บังคับบัญชา บางครั้งอาจเป0นด&วยการให&ความสําคัญกับงาน และไม$ได&ให&ความสําคัญกัน
คนร$วมงาน สําหรับในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีสามารถใช&ประยุกตQในการสร&างภาวะ
ผู&นําได& เช$น หลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ คือ ๑) ธัมมัญ®ุตา (เข&าใจหลักการ) ผู&บริหารจะต&องรู&ใน
เรื่องของหลักการและระเบียบ ๒)อัตถัญ®ุตา (มีเปaาหมาย) จะต&องรู&ถึงจุดมุ$งหมายของงาน
นั้นๆ ๓) อัตตัญ®ุตา (พัฒนาตน) จะต&องรู&ถึงความสามารถของตน และเป0นผู&มีวิสัยทัศนQ ๔) 
มัตตัญ®ุตา (สมเหตุสมผล) จะต&องรู&จักแบ$งงานให&พอดีกับคน ๕) กาลัญ®ุตา (มีการวางแผน) 
จะต&องมีการบริหารเวลาให&เหมาะสมกับงาน ๖) ปริสัญ®ุตา (มีมนุษยสัมพันธQ) จะต&องมี
มนุษยQสัมพันธQ และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และ ๗) ปุคคลัญ®ุตา (เข&าถึงทุกคน) การเข&า
ใจความแตกต$างของแต$ละบุคคล 

ดังนั้น จึงกล$าวในภาวะสังคมท่ีมีการแข$งขันกันสูง นักบริหารท่ีดีต&องเป0นผู&ท่ีมีภาวะ
ผู&นํา เพ่ือท่ีจะพาองคQกรไปสู$จุดหมายท่ีต้ังไว& ซ่ึงสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกตQใช&ในการสร&างภาวะผู&นําได& 

๒. ความหมายและความสําคัญของภาวะผู�นํา 
คําว$า “ภาวะผู&นํา” หรือภาษาอังกฤษท่ีว$า “Leadership” เป0นคําท่ีได&รับการ

กล$าวถึงอยากมากในยุคนี้ ซ่ึงมีนักวิชาการได&กล$าวถึงความหมายของภาวะผู&นําไว&ดังนี้ 
ดาฟทQ๓ ได&กล$าวว$า ภาวะผู&นํา หมายถึง อิทธิพลความสัมพันธQระหว$างผู&นํากับผู&

ตาม ผู&ซ่ึงต้ังใจท่ีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธQท่ีสะท&อนถึงจุดมุ$งหมายท่ีมีร$วมกัน 
เนตรQพัณณา ยาวิราช๔ ได&กล$าว ภาวะผู&นํา หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถใน

การบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยได&รับการยอมรับ และยกย$องจากบุคคลอ่ืน เป0นผู&ทําให&บุคคล
                                                           

๓ ดาฟทQ (Daft) อ&างถึงใน ชัยเสฏฐQ พรหมศรี, ภาวะผู�นําร�วมสมัย, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพQปiญญาชน, ๒๕๕๗), หน&า ๑๐. 
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อ่ืนไว&วางใจและให&ความร$วมมือ และการเป0นผู&นําเป0นผู&ท่ีมีหน&าท่ีในการอํานวยการ สั่งการ
บังคับบัญชา และประสานงานโดยอาศัยอํานาจหน&าท่ี (Authority) เพ่ือให&กิจการบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคQและเปaาหมายท่ีต&องการ 

จึงกล$าวได&ว$า ภาวะผู&นํา (Leadership) หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสร&าง
ความสัมพันธQระหว$างผู&บังคับบัญชาและผู&ใต&บังคับบัญชา โดยผู&บังคับบัญชาจะต&องเป0นบุคคล
ท่ีได&รับการยอมรับจากผู&อ่ืน ซ่ึงมีหน&าท่ีอํานวยการ เพ่ือนําพาองคQกรไปสู$เปaาหมายโดยการมี
ส$วนร$วมของบุคคลในองคQกร  

สําหรับนักบริหารท่ีมีความเป0นภาวะผู&นําจะต&องมีความสามารในการบริหารจัดการ
ใน ๓ ด&าน ดังนี้  

๑. บริหารตน (Self) นักบริหารท่ีจะได&รับการยอมรับว$าเป0นบุคคลท่ีมีภาวะผู&นํานั้น
ต&องเริ่มท่ีการบริหารจัดการตนเอง คือ ๑) การพัฒนาความรู&  (Development of 
knowledge) จะต&องรู&เท$าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือนําความรู&มาพัฒนาองคQกรให&มี
ความก&าวหน&า และมีความทันสมัย ๒) มีการควบคุมอารมณQ (Temperate) ในการเป0น
ผู&บริหารจะต&องเผชิญกับเหตุการณQต$างๆ ท้ังท่ีคาดการณQได& และไม$อาจคาดการณQได& นัก
บริหารท่ีมีภาวะผู&นําจึงต&องควบคุมอารมณQของตนเองให&ดี ไม$ควรตัดสินใจ หรือแสดง
พฤติกรรมท่ีไม$เหมาะสมออกไป เพียงเพราะความรู&สึกตามอารมณQ แต$ควรใช&ความรอบคอบ 
และพิจารณาตามหลักการท่ีอยู$บนพ้ืนฐานของความมีเหตุมีผล และ ๓) กล&าตัดสินใจ 
(Decision) ผู&บริหารท่ีมีภาวะผู&นําจะต&องเป0นบุคคลท่ีกล&าตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของความ
ถูกต&อง เพ่ือให&การบริหารงานดําเนินสามารถดําเนินต$อไปและเกิดประโยชนQสูงสุดแก$องคQกร 

๒. บริหารบุคคล (Staff) ในการบริหารงานผู&บริหารต&องเก่ียวข&องกับบุคคลหลาย
ระดับ ดังนั้นผู&บริหารท่ีมีเพ่ือสร&างความเป0นภาวะผู&นํา คือ ๑) มีมนุษยQสัมพันธQ(Human 
relations) จะต&องเป0นบุคคลท่ีมีมุนษยสัมพันธQท่ีดี สามารถเชื่อมประสานงานได&กับทุกฝbาย มี
การใช&วาจาท่ีสุภาพ เพ่ือโน&มน&าวให&ทุกคนเกิดความกระตือรือร&น และเห็นความสําคัญของ
องคQกรและ ๒) มีกฎเกณฑQ (regulation) ต&องยึดหลักการ ระเบียบ กฎเกณฑQ ในการบริหาร
คนในองคQกร เลือกใช&คนให&เหมาะสมกับงานนั้นๆ มีการสร&างแรงจูงใจในการทํางาน และไม$
ใช&อคติมาเก่ียวข&องในการทํางาน 

๓. บริหารงาน (Work) นักบริหารคือบุคคลท่ีมีหน&าท่ีในการอํานวยการ และนําพา
องคQกรไปสู$เปaาหมายท่ีวางไว& ซ่ึงในการดําเนินการนั้นอาจจะต&องประสบกับปiญหาต$างๆ 
ดังนั้นนักบริหารท่ีมีภาวะผู&นําจะต&องตระหนัก คือ ๑) วิสัยทัศนQ (Vision) นักบริหารท่ีมีภาวะ
ผู&นําต&องมีโลกทัศนQท่ีกว&างไกล มีทัศนคติเชิงบวกในการบริหารงาน และมุ$งม่ันในการพัฒนา

                                                                                                                                                        

๔ เนตรQพัณณา ยาวิราช, ภาวะผู�นําและผู�นําเชิงกลยุทธX, พิมพQครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน&า ๑. 
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องคQกรให&มีประสิทธิภาพ ๒) มีแผนงาน (Layout) ในการบริหารต&องมีแผนท่ีชัดเจน เช$น มี
แผนยุทธศาสตรQ แผนงบประมาณ เป0นต&น เพ่ือให&การดําเนินงานเป0นไปอย$างมีทิศทาง ซ่ึง
ผู&บริหารท่ีมีภาวะผู&นํา จะต&องนําพาองคQกรจัดทําแผน และดําเนินการให&เป0นไปตามแผนท่ีวาง
ไว& ๓) เทคโนโลยี (Technology) จะต&องมีการนําเทคโนโลยีมาช$วยในการทํางาน เพ่ือให&เกิด
ความรวดเร็วในการทํางานขององคQกร  

จากท่ีกล$าวมาในข&างต&นสามารถสรุปถึงภาวะผู&นําของนักบริหารได& ดังแผนภาพ
ต$อไปนี้  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑ ภาวะผู&นําของนักบริหาร (SSW Model) 

ดังนั้น นักบริหารท่ีดีต&องมีภาวะผู&นําในการนําพาองคQกรไปสู$เปaาหมาย และได&รับ
การยอมรับจากผู&ร$วมงาน ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมท่ีสามารถนํามาใช&ในการ
สร&างภาวะผู&นําได&หลายหลักธรรม เช$น หลักสัปปุริสธรรม ๗ สังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร 
๔ หลักอคติ ๔ เป0นต&น ซ่ึงในบทความนี้จะกล$าวถึงการนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกตQใช&
ในการเสริมสร&างภาวะผู&นําของนักบริหาร เพราะเป0นหลักธรรมท่ีเป0นคุณสมบัติของคนดี เม่ือ
เป0นนักบริหารจึงจําเป0นต&องนําหลักธรรมดังกล$าวมาเสริมในการบริหารงาน เพ่ือให&เป0นนัก
บริหารท่ีมีภาวะผู&นํา และเป0นท่ียอมรับของผู&อ่ืน  

 

 

ผู�บริหาร 
Manager 

- พัฒนาความรู& 

- การควบคุมอารมณQ  

- กล&าตัดสินใจ  
 

- มีมนุษยสัมพันธQ  

- มีกฎเกณฑQ  
 

- มีวิสัยทัศนQ  
- มีแผนงาน 

- ใช&เทคโนโลยี  
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๓. การประยุกตXใช�หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการสร�างภาวะผู�นํา 
หลักสัปปุริสธรรม ๗๕ คือ ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมท่ีทําให&เป0นบุรุษ คุณสมบัติของ

คนดี ธรรมของผู&ดี๖ ผู&บริหารสามารถนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกตQใช&ในการสร&างภาวะ
ผู&นําได& ดังนี้ 

๑. ธัมมัญ®ุตา (เข&าใจหลักการ) คือ เป0นผู&ท่ีมีความรู&ในเรื่องของหลักการ ระเบียบ 
ข&อบังคับ แบบแผนขององคQกร เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติได&อย$างถูกตามระเบียบ และอธิบาย 
ชี้แนะให&แก$ผู&ร$วมงานได&อย$างถูกต&อง ซ่ึงจะทําให&ได&รับการยอมรับจากผู&ร$วมงาน 

๒. อัตถัญ®ุตา (รู&เปaาหมาย) คือ ต&องรู&ว$าองคQกรมีจุดมุ$งหมายอย$างไรและในฐานะ
ผู&บริหารจะต&องดําเนินการอย$างไรให&บรรลุตามเปaาหมายขององคQกร จะมีวิธีการอย$างไรให&
ได&รับความร$วมมือจากผู&ร$วมงาน 

๓. อัตตัญ®ุตา (พัฒนาตนเอง) คือ มีการพัฒนาความรู&ตนเองอย$างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือให&เป0นผู&ท่ีมีความรู&เท$าทันเหตุการณQการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

๔. มัตตัญ®ุตา (สมเหตุสมผล) คือ มีความรู&ความสามารถในการบริหารงานบุคคล 
มีการให&รางวัลแก$ผู&ใต&บังคับบัญชาตามโอกาสท่ีเหมาะสม มีการบริหารงบประมาณให&เกิดการ
ใช&จ$ายท่ีเหมาะสม คุ&มค$า และสมแหตุสมผล 

๕. กาลัญ®ุตา (มีการวางแผน) คือ มีการวางแผนในการบริหารงานให&ชัดเจน 
เพ่ือให&การดําเนินการเป0นไปอย$างเป0นข้ันตอน การวางแผนในการทํางานเปรียบเสมือนการมี
เข็มทิศในการเดินทางเพ่ือให&ไปยังจุดหมายได&ตามเวลาท่ีกําหนด 

๖. ปริสัญ®ุตา (มนุษยสัมพันธQดี) คือ ในเรื่องของกิริยาในการพูดจา กล$าวคือจะต&อง
เป0นผู&ท่ีมีมนุษยQสัมพันธQดี ประสานงานได&กับทุกฝbาย เปรียบเหมือนสะพานท่ีเชื่อมมิตรภาพ 
และมีความสามารถในการกําจัดปiญหาความขัดแย&งท้ังในองคQกรได& 

๗. ปุคคลัญ®ุตา (เข&าถึงทุกคน) คือ สามารถเข&าไปกับบุคลากรทุกคนให&รู&ว$าแต$ละ
บุคคลมีลักษณะอย$างไร มีความถนัดในด&านใด เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกใช&คนให&เหมาะสมกับ
งานต$างๆ และเกิดประโยชนQสูงสุดแก$องคQกร 

การนําหลักสัปปุริสธรรม มาประยุกตQใช&ในการสร&างภาวะผู&นํา สอดคล&องกับ
หลักการบริหาร ๓ ประการ คือ ๑) บริหารตน ๒) บริหารบุคคล และ ๓) บริหารงาน ดังนี้ 

 
 
 
 

                                                           

๕ ที.ปา (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. 
๖ พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรX ฉบับประมวลธรรม, พิมพQครั้ง

ท่ี ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อารQ.พริ้นติ้ง แมส โปรดักสQ จํากัด, ๒๕๕๑), หน&า ๒๑๐. 
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ภาวะผู�นําของนกั
บริหาร 

หลักสัปปุริสธรรม ประเด็น 

๑. ด&านบริหารตน 
อัตตัญ®ตุา 

(พัฒนาตนเอง) 
ในการสร&างภาวะผู&นําจะต&องเริ่มต&องท่ีการ
พัฒนาตนเอง เช$น การแสวงหาความรู& การ
พัฒนาจิตใจ  

๒. ด&านบริหารบุคคล 

มัตตญั®ุตา (สมเหตุสมผล) มีการให&รางวัล เพ่ือเป0นขวัญกําลังใจแก$
ผู&ร$วมงาน หรือผู&ใต&บังคับบัญชา 

ปรสิญ®ุตา 
(มนุษยสมัพันธQดี) 

ใช&วาจาท่ีสุภาพอ$อนโยน และสามารถ
ประสานได&กับทุกฝbาย 

ปุคคลัญ®ุตา 
(เข&าถึงทุกคน 

เข&าได&กับทุกคน เพ่ือให&รู&ว$าแต$ละคนถนัดใน
เรื่องใด เพ่ือท่ีจะได&เลือกใช&คนให&เหมาะสม
กับงาน 

๓. ด&านบริหารงาน 

ธัมมัญ®ตุา 
(เข&าใจหลักการ) 

มีความรู&ในเรื่อง ระเบียบ แผนงาน ปฏิบัติได&
ถูก และแนะนําผู&ร$วมงานได& 

อัตถุญ®ุตา 
(รู&เปaาหมาย) 

เข&าใจจุดมุ$งหมายขององคQกรชัดเจน และหา
วิธีนําพาองคQกรไปสู$เปaาหมาย 

กาลัญ®ตุา  
(มีการวางแผน) 

มีความชัดเจนในแผน และข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 

๔. สรุป 
การนําหลักสัปปุริสธรรมมาประยุกตQใช&ในการสร&างภาวะผู&นําของนักบริหาร สรุป

เป0นแผนภาพได& ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒  สรุปการประยุกตQใช&หลักสัปปุริสธรรมในการสร&างภาวะผู&นําของนักบริหาร 
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จากแผนภาพท่ี ๒ สรุปได&ว$าในสภาวะปiจจุบันท่ีมีการแข$งขันกันสูง องคQกรท่ีจะอยู$
รอดได&จะต&องเป0นองคQกรท่ีมีนโยบายหรือแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนและมีความทันสมัย ซ่ึง
บุคคลท่ีมีส$วนสําคัญอย$างยิ่งในการกําหนดนโยบาย และผลักดันแผนเพ่ือนําพาองคQกรไปสู$
จุดมุ$งหมายได&นั้นคือผู&บริหาร ผู&บริหารท่ีจะสามารถนําพาองคQกรไปสู$จุดหมายได&ต&องเป0นนัก
บริหารท่ีมีภาวะผู&นําใน ๓ ด&าน คือ บริหารตน บริหารบุคคล และบริหารงาน และมีการนํา
หลักสัปปุริสธรรม มาประยุกตQใช&ในการเสริมสร&างภาวะผู&นํา คือ มีการพัฒนาตนเอง เข&าใจ
หลักการ รู&เปaาหมาย สมเหตุสมผล มีการวางแผน มนุษยสัมพันธQดี เข&าถึงทุกคน  

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปtฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๙. 

(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ: 

ชัยเสฏฐQ พรหมศรี. ภาวะผู�นําร�วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQปiญญาชน, ๒๕๕๗. 
เนตรQพัณณา ยาวิราช. ภาวะผู�นําและผู�นําเชิงกลยุทธX. พิมพQครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตรX ฉบับประมวลธรรม. พิมพQครั้งท่ี 

๑๖. กรุงเทพมหานคร : เอส.อารQ.พริ้นต้ิง แมส โปรดักสQ จํากัด, ๒๕๕๑. 
(๒) ส่ืออิเล็กทรอนิกสX : 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. เทคนิคการสร�างและการผสมผสานกรอบแนวคิดทางวิชาการ. 
แหล$งท่ีมา : http://mgmtsci.stou.ac.th/downloads/ [๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

ศุภชัย (supachai a.) วิกฤติภาวะผู�นํา. แหล$งท่ีมา : https://www.gotoknow.org/ posts 
/347512 [๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
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หลักการบริหารทรัพยากรมนุษยXในยุค ๔.๐ 
Principles of Human Resource Management in the 4.0 Era 

ชวัลวชิญQ เชื้อทอง* 

บทคัดย�อ 

การท่ีองคQกรจะกระทําภารกิจหลักให&บรรลุวัตถุประสงคQและมีประสิทธิ์ภาพนั้น 
หน$วยงานจําเป0นจะต&องมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยQ จึงจัดเป0นปiจจัยท่ีสําคัญอย$างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป0นผู&
จัดหาและใช&ทรัพยากรบริหารอ่ืนๆ ไม$ว$าจะเป0นเงิน วัสดุอุปกรณQและการจัดการซ่ึงถ&าองคQกร
เริ่มต&นด&วยการมีบุคลากรท่ีดี มีความสามารถ ปiจจัยด&านอ่ืนๆ ก็จะดีตามมา ดังนั้น การ
บริหารทรัพยากรมนุษยQจึงมีความสําคัญต$อการพัฒนาองคQกร การบริหารทรัพยากรมนุษยQ 
เป0นการดําเนินการท่ีเก่ียวกับบุคคลท่ีถือว$า เป0นทรัพยากรท่ีมีค$าท่ีสุดขององคQกรเพ่ือให&
สามารถปฏิบัติงานได&สําเร็จตามวัตถุประสงคQขององคQกร พร&อมท้ังดําเนินการธํารงรักษาและ
พัฒนาให&ทรัพยากรมนุษยQขององคQกรมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ได&แก$ 
การวางแผนทรัพยากรมนุษยQการกําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหQงาน การสรรหา 
การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝ�กอบรมและพัฒนา ค$าตอบแทน สุขภาพและ
ความปลอดภัย การพ&นจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเป0นหน&าท่ีของผู&บริหารทุกระดับท่ี
จะต&องรับผิดชอบต$อการจัดการทรัพยากรมนุษยQ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยQ มีวัตถุประสงคQสําคัญท่ีจะช$วยขยายบทบาทหน&าท่ีงาน
ด&านทรัพยากรมนุษยQให&มีขอบข$ายของการปฏิบัติท่ีกว&างข้ึน เพ่ือครอบคลุมดูแลการปฏิบัติ
ภารกิจต$างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับบุคลากรและองคQการ ดังนี้ เพ่ือช$วยให&บุคลากรใช&ทักษะ ความรู& 
ความสามารถปฏิบัติงานของตนได&อย$างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือช$วยองคQการ
ดําเนินงานบรรลุผลตามเปaาหมายท่ีกําหนดไว& เพ่ือช$วยคัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และมี
แรงจูงใจใฝbหาผู&ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับสูงเข&ามาปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับความสามารถ 
และสร&างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาบุคลากรท่ี
มีคุณค$าให&ปฏิบัติงานในระดับท่ีพึงปรารถนาขององคQการ 

 
คําสําคัญ: หลักการบริหาร, ทรัพยากรมนุษยQ, ในยุค ๔.๐ 
 

                                                           

* อาจารยQผู&รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรQ วิทยาลัยสงฆQชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  
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Abstract 

When one organization has its aim to efficiently achieve the 
objectives of performance, it needs to have qualified personnel with the right 
qualification to the assigned jobs. The Human Resource Management is one 
important factor in business administration because it provides the personnel 
and other resources management further to money, materials and other kinds 
of administration. If one organization starts with a staff that is capable of 
other factors, its efficiency will be reached. Therefore, human resource 
management is critical to organize further development of its own business. 
Human Resource Management is an action upon an individual that has to be 
emphasized because it is the most valuable resource of the organization to 
be able to work successfully to achieve the objectives of the organization 
with maintenance and development in managing the human resources and 
quality of work. The primary mission Includes human resource planning has to 
be initially designed considering job description, recruitment, selection, 
evaluation of staff competency. Moreover Training and development, 
compensation, health and safety are also required for consideration. 
Termination of employment is therefore the duty of all executive level that 
will be responsible for human resources management. 

Human Resource Management is an objective to help expanding the 
role and scope of human resources particularly emphasizing on 
comprehensive roles for the various missions. Related personnel and 
organizations need to help their staffs improving their skills and knowledge to 
perform their jobs effectively and efficiently to help the organization achieve 
the set goals. The selection of qualified personnel, the motivation for the 
attainment of higher education into practice in order to raise capacity is the 
major factor with satisfaction in the performance of its staff to develop and 
maintain valuable personnel to work on the desirability of the organization. 

Keywords: Management principles, human resource, In 4.0 
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๑. บทนํา 
ในปiจจุบันการพัฒนารูปแบบทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในหลายลักษณะ 

และมีชื่อเรียกท่ีแตกต$างกันไป เช$น สังคมสารสนเทศ (Information Society) สังคมแห$งการ
เรียนรู& Knowledge Society) แต$รูปแบบท่ีน$าสนใจคือเป0นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู& 
(Knowledge-based Society and Economy) โดยลักษณะสังคมท่ีเกิดข้ึนดังกล$าวส$งผลให&
ความรู&กลายเป0นทรัพยากรท่ีมีค$ายิ่งในการดํารงอยู$ของสมาชิกในสังคม โดยมีคํากล$าวท่ีเรา
อาจเคยได&ยินอยู$เสมอว$า “ความรู&คืออํานาจ” 

คําอธิบายเบ้ืองต&นท่ีขยายความให&เห็นภาพได&บ&างก็คือ ประเทศไทยในอดีตท่ีผ$าน
มามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย$างต$อเนื่อง ต้ังแต$โมเดล “ประเทศไทย ๑.๐” ท่ีเน&นภาคการภาค
การเกษตร ไปสู$ “ประเทศไทย ๒.๐” ท่ีเน&นอุตสาหกรรมเบา และก&าวสู$โมเดลปiจจุบัน 
“ประเทศไทย ๓.๐” ท่ีเน&นอุตสาหกรรมหนัก 

ทว$า ภายใต&โมเดล “ประเทศไทย ๓.๐” ท่ีเป0นอยู$กันตอนนี้ต&องเผชิญกับดักสําคัญ
ท่ีไม$อาจนําพาประเทศพัฒนาไปมากกว$านี้ จึงเป0นประเด็นท่ีรัฐบาลต&องสร&างโมเดลใหม$ข้ึนมา
เพ่ือปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนําพาประชาชนท้ังประเทศไปสู$โมเดล “ประเทศไทย 
๔.๐” ให&ได&ภายใต& ๓-๕ ปhนี้ 

การจัดการทรัพยากรมนุษยQ หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษยQ คือ การใช&กลยุทธQ
เชิงรุกท่ีมีความสัมพันธQกันอย$างต$อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีคุณค$ามากท่ีสุดใน
องคQกร นั่นคือบุคคลท่ีทํางานท้ังกรณีท่ีทํางานรวมกันและกรณีท่ีทํางานคนเดียวเพ่ือบรรลุ
เปaาหมายในการประกอบธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษยQถือเป0นท้ังทฤษฎีในเชิงวิชาการ
และแบบปฏิบัติในธุรกิจท่ีศึกษาวิธีการบริหารแรงงานท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป0นหนึ่งใน
องคาพยพท่ีจะนําประเทศไทยให&ก&าวสู$ยุค ๔.๐ 

๒. ความหมายและความเป�นมา  
“ทุนมนุษยQ” (Human Capital) ได&ถูกนํามาใช&ในความหมายท่ีมองมนุษยQในฐานะ

เจ&าของแรงงาน เป0นความหมายท่ีเป0นรูปธรรม เป0นคําท่ีเกิดมาต้ังแต$สมัย อดัมสมิท ใน
คริสตQศตวรรษท่ี ๑๘ ต$อมา Gary Becker ได&ศึกษาค&นคว&าและกําหนดข้ึนมาเป0นทฤษฎีท่ี
เรียกว$าทฤษฎีทุนมนุษยQโดยมุ$งเน&นการลงทุนไปท่ีขีดความสามารถและทักษะในการทํางาน
ของบุคลากรในองคQกร ต$อมา William R.Tracey ได&ให&คํานิยามทุนมนุษยQไว&ว$า หมายถึง 
ผลตอบแทนท่ีองคQกรได&รับจากความจงรักภักดี ความคิดริเริ่มสร&างสรรคQ ความพยายาม 
ความมุ$งม่ันสู$ความสําเร็จ ซ่ึงเป0นผลลัพธQท่ีเกิดข้ึนของบุคลากรในองคQกร๑ 

                                                           

๑ อาภรณQ ภู$วิทยพันธุQ, กลยุทธXการพัฒนาทรัพยากรมนุษยX, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอช 
อารQ เซ็นเตอรQ, ๒๕๕๑). 
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ทรัพยากรมนุษยQ (human resource) เป0นบุคคลซ่ึงมีความพร&อม มีความจริงใจ 
และสามารถท่ีจะทํางานให&บรรลุเปaาหมายขององคQกร หรือเป0นบุคคลใน องคQกรท่ีสามารถ
สร&างคุณค$าของระบบการบริหารงานให&บรรลุวัตถุประสงคQท่ีต&องการได& องคQกรจึงมีหน&าท่ีใน
การบริหารทรัพยากรมนุษยQ เพ่ือให&ปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงคQขององคQกร ซ่ึงต&องใช&การ
วางแผนเชิงกลยุทธQด&านการบริหารทรัพยากรมนุษยQเข&ามาช$วย ตัวชี้วัดความสําเร็จ อย$าง
ยั่งยืนขององคQกรนั้นอยู$ท่ี “คุณภาพของคน” ในองคQกรนั้นๆ ก$อนท่ีองคQกรต$างๆ จะเริ่มเห็น
ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยQนั้น บุคคลเคยถูกมองเห็นว$าเป0นเพียงแค$ปiจจัย
การผลิต หรือให&ความสําคัญ เป0นแค$แรงงาน หรือกําลังคน แต$ในปiจจุบัน บุคคลได&รับการ
นิยามใหม$พัฒนาความสําคัญเป0น “ทรัพยากรมนุษยQ” ส$วนแผนกหน$วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เก่ียวกับบุคคลในองคQกรก็กําลังเปลี่ยนบทบาทจาก “งานบริหารบุคคล และธุรการ” ไปเป0น 
"การบริหารทรัพยากรมนุษยQเชิงกลยุทธQ" ซ่ึงเปลี่ยนจาก การจัดการเฉพาะหน&า ไปเป0นการใช&
กลยุทธQเข&ารุกอย$างเต็มตัว และต$อเนื่องไปในระยะยาว 

ทรัพยากรมนุษยQ (Human Resource) หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานตาม
หน$วยงานต$างๆ ท่ีประกอบกันเป0นองคQกร องคQกรทุกองคQกรไม$ว$าจะมีขนาดใหญ$หรือเล็ก 
หรือดําเนินธุรกิจประเภทใด งานท่ีดําเนินการภายในองคQกรนั้นล&วนต&องเก่ียวข&องกับคน หรือ
อาศัยคนเป0นปiจจัยสําคัญในการปฏิบัติการท้ังสิ้น เพราะมนุษยQเป0นบ$อเกิดแห$งทรัพยQ เกิด
รายได&และเกิดประโยชนQสูงสุดกับองคQกรนั่นเอง 

๓. แนวความคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยX 
แนวความคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยQ สามารถแบ$งออกเป0น ๖ ภารกิจท่ีสําคัญ

ดังนี้ คือ๒ 
๑. การออกแบบงานในองคQกร (organization design) เป0นแนวคิดใหม$ของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยQ การจัดโครงสร&างของงานให&สอดคล&องกับวิสัยทัศนQ ภาระหน&าท่ี 
เปaาหมายขององคQกร การวางแผนกลยุทธQ ต&องได&สัดส$วนสัมพันธQกับภารกิจของงาน องคQกร
จึงต&องมี การวางแผนกําลังคน การวิเคราะหQงาน การออกแบบงาน การกําหนดทีมงาน และ
การพิจารณาถึงเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช&ในงาน๓ 

๒. การสรรหา (staffing) กระบวนการใน คัดเลือก บรรจุ ตลอดจนกล$อมเกลาให&
บุคคลเหล$านั้นมีวัฒนธรรม กระบวนการในการกล$อมเกลานี้จะแบ$งได& ๒ ส$วนใหญ$ คือ เม่ือ

                                                           

๒ Pucki, V., Tichy, N. M., & Barnett, C. K. (Eds.), Globalizing management: 
Creating and leading the competitive organization, (New York: Wiley. 1992), p. 65 

๓ นิสดารกQ เวชยานนทQ, “การบริหารทรัพยากรมนุษยQกับการรีเอนจิเนียริ่ง”, วารสารการ
บริหารและการจัดการคณะรัฐประศาสนศาสตรX สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรX, ปhท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑   
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๓๘) : หน&า ๕๔-๕๕ 
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แรกบรรจุพนักงานทุกคน จะต&องได&รับการปฐมนิเทศ ชี้แจงให&พนักงานใหม$ทุกคนได&ทราบถึง
เปaาหมาย ภารกิจ ตลอดจนวิสัยทัศนQขององคQกร เพ่ือให&เกิดการหล$อหลอมแนวความคิดใน
การทํางานร$วมกันเรียนรู&กฎระเบียบ ของการทํางานในส$วนท่ีสอง องคQกรต&องช$วยให&พนักงาน
ใหม$สามารถปรับตัวเข&ากับสิ่งแวดล&อม และวัฒนธรรมขององคQกร 

๓. ระบบการให&รางวัล และผลตอบแทน (reward system) เป0นวิธีการดึงดูดคนดี 
มีความสามารถให&เข&ามาสู$องคQกร และก็ช$วยให&องคQกร สามารถรักษาคนเหล$านี้ไว&ให&อยู$กับ
องคQกรตลอดไป การให&รางวัลนี้ควรท่ีจะมีความหลากหลายในรูปแบบ คือ มีท้ังแรงจูงใจ หรือ
ตอบแทน ให&สอดคล&องกับความเปลี่ยนแปลง ของสังคม  

๔. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) นับว$าเป0นกิจกรรม
ท่ีมีความสําคัญมากกับการบริหารทรัพยากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน ได&พยายามท่ีจะ
หาเกณฑQท่ีเป0นท่ียอมรับร$วมกันของผู&ท่ีประเมิน คือ ผู&บังคับบัญชา และผู&ท่ีถูกประเมิน โดยมี
การวางเปaาหมายการทํางานร$วมกัน และกําหนดเกณฑQในการวัดผลร$วมกัน  

๕. การพัฒนาการบริหาร (management development) โดยเน&นการพัฒนา
พนักงาน และพัฒนาองคQกร ยังนําวิธีการอบรมไปใช&สร&าง มนุษยสัมพันธQ ในการทํางาน ช$วย
ส$งเสริมการทํางานเป0นทีม และใช&ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต$างๆ เพ่ือช$วยให&บุคลากรของ
องคQกรมีประสิทธิภาพในการทํางานดีข้ึน  

๖. การสื่อสารสัมพันธQระหว$างพนักงานในองคQกร (communication) ในทุกระดับ 
เป0นมิติใหม$ ข&อมูลต$างๆ ท่ีจะช$วยให&การทํางานบรรลุเปaาหมาย ท่ีองคQกรต้ังไว&จําเป0นท่ี
พนักงานทุกคนควรมีสิทธิได&รับทราบ การส$งผ$านข&อมูล หรือข$าวอาจทําได&โดยนําเอา
เทคโนโลยีต$างๆ เข&าช$วยจะต&องถูกส$งผ$านมาให&ผู&บริหารได&รับทราบด&วย และควรมีช$องทางท่ี
พนักงานสามารถเสนอแนวความคิดของเขา อาจจะเป0นการพบปะกันโดยตรง หรือผ$านทาง
สื่อต$างๆ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยQ (Human resource management: HRM) คือการ
ใช&กลยุทธQเชิงรุกท่ีมีความสัมพันธQกันอย$างต$อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีคุณค$า
มากท่ีสุดในองคQกรนั่นคือบุคคลท่ีทํางานท้ังกรณีท่ีทํางานรวมกันและกรณีท่ีทํางานคนเดียว
เพ่ือบรรลุเปaาหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ ต&องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา การ
บริหารทรัพยากรมนุษยQถือเป0นท้ังทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจท่ีศึกษาวิธีการ
บริหารแรงงานท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
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๔. บทบาทของผู�บริหารด�านทรัพยากรมนุษยX๔ 
การแข$งขัน (Competitive) เชื่อว$าทุกท$านคงนึกถึงกิจกรรมต$างๆ การแข$งขันทาง

ธุรกิจ เป0นปiจจัยสําคัญในการชี้ขาดว$าองคQกรใดบ&างจะแข็งแกร$งพอท่ีจะอยู$ดํารงอยู$และ
เติบโต ด&วยเหตุนี้ เองปรมาจารยQ ท่ี เชี่ยวชาญด&าน การสร&างความได& เปรียบในการ
แข$งขัน (Competitive advantage) ไมเคิล อี พอรQเตอรQ ได&เสนอแนวคิดว$าองคQกรท่ีจะมี
ความได&เปรียบในการในการแข$งขันได&ต&องมีกลยุทธQ ๓ ประการคือ ๑) การเป0นผู&นําด&าน
ต&นทุน (Cost leadership) ๒) ความแตกต$างของสินค&าและบริการ (differentiation) และ
๓) การเจาะกลุ$มลูกค&า (Focus)  กลยุทธQท้ังสามนี้ถือได&ว$าเป0นแนวทางท่ีสําคัญในการบริหาร
จัดการองคQกรให&สามารถยืนหยัดได&ภายใต&ยุคแห$งการแข$งขัน 

๕. บทบาทของผู�บริหารหน�วยงานหลัก (Line manager)  
ผู&บริหารท่ีมีภาวะผู&นําจะทําให&ผู&ตามปฏิบัติหน&าท่ีด&วยความเต็มใจถือเป0นเพราะ

บุคลิกลักษณะพิเศษประการหนึ่ง คือผู&บริหารท่ีมีภาวะผู&นําจะไม$มีการเลือกปฏิบัติไม$ว$าท่ีมา
ของผู&ตามหรือเพ่ือนร$วมงานจะเป0นอย$างไร ไม$แยกเขาแยกเรา เม่ือได&รับมอบหมายให&เป0น
ผู&บริหารจะต&องเข&าใจปiจจัยพ้ืนฐานของความมีภาวะผู&นํา อย$างน&อยเป0นการเตือนสติหรือชี้นํา
แนวทางในการบริหารจัดการองคQกรไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนาขององคQกร โดยท่ัวไป
ผู&บริหารควรมีลักษณะบทบาทต$อไปนี้ 

๑. สร&างความต&องการให&เกิดการพัฒนา การท่ีจะตอบสนองความต&องการของ
ลูกค&า หรือการท่ีจะชิงความได&เปรียบในการแข$งขัน บุคลากรในความรับผิดชอบนั้นมีความ
พร&อมคือมีความรู& (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Skill)  

๒. การสร&างวิสัยทัศนQด&านการบริหารทัพยากรบุคคลเป0นการวางแผนในระยะยาว 
ต&องมีการนําแผนกลยุทธQขององคQกร (Strategic plan) มาเป0นตัวต้ังเพ่ือกําหนดกลยุทธQระดับ
หน$วยงานให&สอดคล&องและสร&างกิจกรรมให&สามารถวัดผลสําเร็จได& 

๓. สนับสนุนกิจกรรมการบริหารทรัพยากรการนําคนเข&าสู$องคQซ่ึงต&องพิถีพิถันเป0น
พิเศษ การวางแผนสืบทอดตําแหน$งคือต&องมองหาคนท่ีจะช$วยเหลืองานและทําหน&าท่ีแทน
หากตัวเองไม$อยู$ และการพัฒนาพนักงานควรส$งพนักงานเข&ารับการฝ�กอบรมอย$างต$อเนื่อง  

๔. การเรียนรู&งานทรัพยากรบุคคล ผู&บริหารท่ีสนใจและเรียนรู&กิจกรรมต$างๆ ของ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะสามารถนําเอาเครื่องมือต$างๆ ในด&านนี้ไป
ประยุกตQใช&เพ่ือแก&ปiญหาพนักงานในหน$วยงานได&อย$างเหมาะสม   

ลักษณะบทบาทท้ัง ๔ เป0นปiจจัยบ$งชี้ภาวะผู&นําได&เป0นอย$างดี และมิได&หมายความ
ว$าผู&นําจะมีลักษณะบทบาทอย$างใดอย$างหนึ่งเท$านั้น อาจมีหลายลักษณะบทบาทผสมผสาน
                                                           

๔ อํานาจ วัดจินดา, บทบาทของผู�บริหารและนักทรัพยากรมนุษยX. แหล$งท่ีมา : http://www. 
hrtothai.com/Articles/Index/60 [๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
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มากน&อยข้ึนอยู$กับผู&นําแต$ละบุคคล นอกจากนี้ยังหมายถึงระดับของภาวะผู&นําท่ีดีอาจจะ
ประกอบด&วยบุคลิกลักษณะหลายบทบาทอยู$ในตัวคนๆ เดียวในลักษณะของความเข&มข&น
ต$างกันด&วย 

๖. บทบาทของนักทรัพยากรมนุษยX (Human resource professional)  
ผู&ท่ีทําหน&าท่ีเป0นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยQมีบทบาทสําคัญต$อองคQกร มีบทบาท

พัฒนาพนักงานมุ$งเน&นผลลัพธQท่ีการเปลี่ยนแปลงให&เกิดทักษะความรู&ในตัวของทรัพยากร
มนุษยQเพ่ือสร&างผลงานให&กับตนเองและองคQกร ต$างให&ความสําคัญไปท่ีกิจกรรมของการ
พัฒนาและฝ�กอบรม (Training and Development) และใช&วิธีการหรือเครื่องมือ เพ่ือให&
บรรลุตามความคาดหวังของหัวหน&างานและองคQกรมากท่ีสุด คือ 

๑. เป0นหุ&นส$วนทางธุรกิจ นักทรัพยากรมนุษยQ ต&องสามารถระบุให&ชัดว$ากิจกรรม
ทางด&านทรัพยากรมนุษยQก$อให&เกิดประโยชนQหรือผลตอบแทนเรียกว$าการเป0นหุ&นส$วนทาง
ธุรกิจ (Strategic Partner)  

๒. เป0นนักออกแบบกิจกรรมนักทรัพยากรมนุษยQต&องมีความรู&และความเชี่ยวชาญ 
ในเรื่องพฤติกรรมศาสตรQ (Behavior science) และจิตวิทยา (Psychology) ออกแบบ
กิจกรรมให&ตอบสนอง และสอดคล&องกับพฤติกรรมของพนักงานได&อย$างเหมาะสม 

๓. เป0นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงการกําหนดหลักเกณฑQ และวางระบบเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป0นเรื่องท่ีนักทรัพยากรมนุษยQต&องมีความเชี่ยวชาญและเข&าใจ
ธรรมชาติ ทําตัวเสมือนผู&นําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) คือการนําระบบการบริหาร
จัดการองคQกรสมัยใหม$มาใช&เพ่ือการพัฒนาก็ถือว$าเป0นสิ่งจําเป0นอย$างมาก 

ปiจจัยท่ีสร&างความสามารถในการแข$งขันทางธุรกิจให&กับองคQกรคือการมีระบบการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยQในองคQกรอย$างมีประสิทธิภาพซ่ึงต&องอาศัยผู&เก่ียวข&อง 
หลายฝbายแต$ท่ีสําคัญคือผู&บริหารหน$วยงานหลัก (Line manager) และนักทรัพยากรมนุษยQ 
(Human resource professional) ท่ีต&องร$วมมือกันอย$างจริงจังในกิจกรรมทางด&าน
ทรัพยากรมนุษยQในองคQกร และมีมิติบริหารทรัพยากรมนุษยQเพ่ิมข้ึน ผลท่ีจะตามมาก็คือ 

๑. รัฐควรลดบทบาทการจ&างงานลง แต$ให&เอกชนมีบทบาทการจ&างงานเพ่ิมข้ึน 
๒. งานทรัพยากรมนุษยQต&องรู&ว$าสภาวะการแข$งขันในการขยายองคQกรคืออะไร 
๓. งานทรัพยากรมนุษยQต&องเน&นในอนาคตมากกว$าในปiจจุบัน 
๔. นักบริหารทรัพยากรมนุษยQต&องมีตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (change agent) มี

ความรู&และได&รับความยอมรับในหน$วยงานเพ่ิมมากข้ึน 
ทรัพยากรมนุษยQยุค ๔.๐ โดยรวมท่ีนักบริหารทรัพยากรมนุษยQควรจะรู&เพ่ือท่ีจะ

พัฒนาศักยภาพของคนและองคQกรให&แข$งขันได& คือ 
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๑. เรื่องของแผนกลยุทธQของงานบุคคล ท่ีสอดคล&องกับแผนกลยุทธQของธุรกิจ ซ่ึง
จะตอบโจทยQวิสัยทัศนQ พันธกิจขององคQกรได& ไม$น&อยหน&าไปกว$าแผนการตลาด แผนการผลิต 
แผนการเงิน ฯลฯ 

๒. เรื่องของการพัฒนาองคQกรให&มีประสิทธิภาพสูง โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ทํางานด&านต$างๆ ในภาพรวม เช$น โครงสร&างองคQกร กระบวนการทํางาน วัฒนธรรมองคQกร 
นวัตกรรม คุณภาพการบริหาร ความเสี่ยงความรับผิดชอบต$อสังคมขององคQกร ฯลฯ 

๓. การบริหารเชิงสมรรถนะ ซ่ึงจะเป0นพ้ืนฐานการกําหนดตําแหน$งงาน วิเคราะหQ
และประเมินค$างาน รวมถึงการสรรหา และพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของตําแหน$ง 

๔. การบริหารผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธQของหน$วยธุรกิจในแต$ละระดับ ต้ังแต$
ผลงานขององคQกร หน$วยงานและตําแหน$งงาน 

๕. การสรรหา การดึงดูดบุคลากร การฝ�กอบรม การศึกษา การสอนงาน การ
จัดการความรู& การถ$ายทอดทักษะ การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 

๖. การเรียนรู&และพัฒนาบุคลากร การฝ�กอบรม การศึกษา การสอนงาน การ
จัดการ ความรู& การถ$ายทอดทักษะ การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 

๗. การจัดการสายอาชีพ และบุคลากรคนเก$งและดาวเด$น (career & talent) ผู&มี
ความสามารถสูง การวางแผนสืบทอดตําแหน$ง ท่ีสําคัญในองคQกร การเติบโตและ
ความก&าวหน&าของคนเก$งในองคQกร 

๘. การให&รางวัลและการยอมรับ (reward & recognition) ความสําคัญการให&
แรงจูงใจ เสริมสร&างขวัญและกําลังใจ การจ$ายเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ สิทธิประโยชนQ
ต$างๆ  

๙. ระบบการบริหารคนท่ีเป0นสากล การเคลื่อนย&ายแรงงานระหว$างประเทศ การ
บริหารความแตกต$างหลากหลายในองคQกร (globalizing HR system)  

๑๐. การสร&างความสัมพันธQและความผูกพันของพนักงาน (employee relation 
& engagement) ในองคQกร การสื่อสารพนักงาน งานสัมพันธQ การสร&างแบรนดQหรือ
เครื่องหมายผู&นําท่ีเป0นแบบฉบับ (HR leadership branding) คุณภาพชีวิตในท่ีทํางาน สุข
ภาวะในองคQกร 

ภายใน ๕ ปhข&างหน&า รัฐบาลได&ต้ังเปaาหมายนําประเทศเข&าสู$โมเดล “ประเทศไทย 
๔.๐ (Thailand 4.0)” ท่ีมุ$งปรับเปลี่ยนโครงสร&างเศรษฐกิจไปสู$ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด&วย
นวัตกรรม” เม่ือบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษยQของ
ภาคธุรกิจต$าง ๆ ควรต&องมีการปรับตัวตามเช$นกัน เพ่ือให&องคQกรสามารถเติบโตในบริบทใหม$
ได&อย$างเข&มแข็งและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเตรียมความพร&อมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยQให&ก&าวทันและสอดคล&องกับความเปลี่ยนแปลง ได&มีการสรุปเนื้อหาสําคัญ  
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๗. ย�อนดูพัฒนาการ HR จากยุค ๑.๐-๓.๐๕ 
การปรับเปลี่ยนโครงสร&างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ$ ซ่ึงเน&นการขับเคลื่อนด&วย

นวัตกรรม หากโครงการดังกล$าวประสบผลสําเร็จจริง ก็จะส$งผลให&บริบททางเศรษฐกิจของ
ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษยQของภาคธุรกิจต$างๆ ควรต&องมีการ
ปรับตัวตามเช$นกัน เพ่ือให&องคQกรสามารถเติบโตในบริบทใหม$ได&อย$างเข&มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาองคQกร มีการเปลี่ยนยุคสมัย มาแล&ว ๓ ยุคด&วยกัน จะเรียกด&วยคํา
เท$หQๆ เหมือนกับ Version ของ Software คอมพิวเตอรQก็ได& 

HR 1.0 ยุคเริ่มแรกของงานบริหารทรัพยากรมนุษยQ ท่ีงานของ HR ยังคงมีลักษณะ
เป0น “งานบุคคล” (Personnel) หรือมีลักษณะเป0น “งานธุรการ” ซ่ึงให&ความสําคัญในการ
ทํางานอยู$กับการ “จ$ายเงินเดือน รับคนเข&า เอาคนออก เซ็กบัตรตอก ออกใบเตือน” โดย
องคQกรยังมองว$า ฝbาย HR ไม$ใช$ส$วนงานสําคัญเพราะไม$ทําให&เกิดรายได& และไม$ได&มีมุมมอง
ต$อ “คน” ในองคQกรว$าเป0นทรัพยากรท่ีสําคัญสูงสุด  

HR 2.0 เป0นยุคท่ีเริ่มมีแนวคิดว$า โลกมีการแข$งขันสูงมาก HR จึงต&องเปลี่ยน และ
เห็นว$าคนเป0นทรัพยากรสําคัญในการขับเคลื่อนองคQกร โดยฝbาย HR คือผู&ท่ีมีหน&าท่ีสําคัญใน
การสรรหาคัดเลือกและรักษาบุคลากรเหล$านั้น นัก HR ต&องปรับบทบาทจากการทํางานวัน
ต$อวัน (Day-to-Day Routine) ไปสู$การเป0นคู$คิดทางธุรกิจ/คู$คิดเชิงกลยุทธQ (Business 
Partner/Strategic Partner) และต&องมีหน&าท่ีเป0น Change Agent ท่ีมีความสามารถในการ
เตรียมพร&อมคนให&รองรับกับการเปลี่ยนแปลง 

HR 3.0 คือการทํางานของ HR มีการกําหนดขีดสมรรถนะของคนทํางาน HR (HR 
Competency) และการจะเป0น Professional HR ได&จะต&องมีคุณสมบัติอย$างไร ต&องให&
ความสําคัญกับการเชื่อมโยงปiจจัยแวดล&อมภายนอกเข&ากับการบริหารงาน HR ภายในองคQกร
ด&วย (HR from the Outside-In) นัก HR ต&องมีความเป0น Credible Activist หรือเป0น
คนทํางานท่ีมีความน$าเชื่อถือ ต&องเป0นนักส$งเสริมบริหารการเปลี่ยนแปลง, ต&องเป0นผู&ริเริ่ม
สร&างสรรคQ (Innovator ) ตลอดจนเป0นนักวางแผนเชิงกลยุทธQท่ีสามารถกําหนดตําแหน$ง
เชิงกลยุทธQขององคQกร และเสนอแนะแนวทางให&แก$ผู&บริหารได&  

คน (man) ในยุค ๓.๐ ถูกมองว$าเป0นเพียงแค$แรงงาน มิได&มองคนเป0นมนุษยQ 
(Human) ท่ีมีท้ังแรงกาย แรงสมอง และแรงใจ นํามาซ่ึงการผสมผสานแนวคิดด&านจิตวิทยา 
เข&ามามีส$วนร$วมในการพัฒนาองคQกร ในยุค ๔.๐ นี้ มิใช$ไม$เพียงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยQ
เท$านั้นท่ีสําคัญ การพัฒนาความสัมพันธQของคนในองคQกรก็สําคัญไม$ยิ่งหย$อนกว$ากันและ

                                                           

๕ บริษัท ฝ�กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด, จับประเด็นร�อน! “HR 4.0 TRENDS AND 
MOVE” ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยX @ THAILAND 4.0. แหล$งท่ีมา : https://dir. 
co.th/en/news/general-news/item/97-hr-4-0-trends-and-move.html [๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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สําคัญท่ีสุดคือ การสร&างโครงสร&างท่ีดีให&คนในองคQกรใช&พลังงานของพวกเขาอย$างเต็มท่ี การ
ใช&พลังงานของคนในองคQกร ผนวกกับการสร&างนวัตกรรมองคQกร ท่ีจะช$วยเพ่ิมกําไร เพ่ิม
ความพึงพอใจและลดความคาดหวังต$างๆ ลงโดยมีข&อแม&ว$า ใช&เพียงทรัพยากรท่ีมีอยู$เดิมของ
องคQกร เป0นโจทยQท่ีท&าทายมากสําหรับนักจิตวิทยาพัฒนาองคQกร แต$ก็ใช$ว$าจะทําไม$ได&เลย 

การบริหารท่ีจะต&องใช&ทรัพยากรท่ีมีอยู$ให&เกิดประโยชนQสูงสุด แต$แล&วกาลเวลาก็
แปรเปลี่ยน ความต&องการของลูกค&าเริ่มมีข&อจํากัด คนทํางานเองเริ่มถูกมองเป0นทรัพยากร
บุคคล ท่ีมีค$ามากท่ีสุดขององคQกรและเริ่มมีกรองคนเป0นมนุษยQท่ีมีทักษะความสามารถ มี
จิตใจ มีความคิดมากกว$าเก$าก$อนท่ีจะมองคนเป0นเพียงแรงงาน ท้ังหมดนี้ล&วนเป0นกับดักของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะยุค ๔.๐ นวัตกรรมและการใช&เทคโนโลยีdigital เป0นตัว
แปรสําคัญในการก&าวผ$านยุคสมัย  

๘. แนวโน�มท่ีกําลังจะเกิดข้ึนเม่ือประเทศไทยเข�าสู�ยุค “Thailand ๔.๐” 
กระแสโลกเตรียมก&าวเข&าสู$ยุค Thailand 4.0 ท่ีธุรกิจจะต&องแข$งขันกันด&วยความรู& 

ความคิดสร&างสรรคQ และนวัตกรรม ขณะเดียวกันยังมีอีกหลายปรากฏการณQท่ีจะเกิดข้ึน
พร&อมๆ กับการเปลี่ยนผ$านสู$ยุค ๔.๐ จําเป0นอย$างยิ่งท่ีนัก HR จะต&องมองการณQไกล 
คาดการณQถึงสิ่งท่ีไม$คาดฝiน (Expect the Unexpected) ไว&ล$วงหน&า และเตรียมหาหนทาง
รับมือท่ีเหมาะสมกับองคQกรของตน แนวโน&มสําคัญท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ได&แก$ 

๘.๑ ประเทศไทยกําลังจะเข&าสู$สังคมผู&สูงอายุ (Aging Society) อีกไม$นานประเทศ
ไทยจะเข&าสู$สังคมผู&สูงอายุ ซ่ึงจะส$งผลกระทบต$อองคQกรต$างๆ ในการสูญเสียบุคลากร และ
ส$งผลให&องคQกรต&องสูญเสียองคQความรู& ประสบการณQ เทคนิค เคล็ดลับต$างๆ ท่ีสั่งสมในตัว
บุคลากรเหล$านั้นไปด&วย นัก HR ควรต&องเริ่มเคลื่อนไหวหาหนทางให&เกิดการถ$ายทอดองคQ
ความรู&จากพนักงานรุ$นเก$าไปสู$พนักงานรุ$นใหม$  

๘.๒ Millennials in the Workplace “จะทํางานอย$างไรกับคน Gen Y ท่ีเข&ามา
ในองคQกร” คน Gen Y หรือ Millennials จะกลายเป0นกลุ$มคนส$วนใหญ$ในองคQกร สิ่งท่ีนัก 
HR ควรรีบตอบตัวเองให&ได&ก็คือ “จะปรับองคQกรอย$างไรให&เหมาะสมกับคนยุคใหม$” ไม$ใช$
คาดหวังให&คนรุ$นใหม$เป0นฝbายปรับตัวเข&าหาองคQกรเพียงอย$างเดียว นัก HR จะต&องมีความ
เข&าใจในตัวพนักงานและมีความยืดหยุ$นสูงข้ึนด&วย  

๘.๓ รูปแบบของเศรษฐกิจกําลังจะเปลี่ยนไป เม่ือประเทศไทยเข&าสู$ยุค ๔.๐ 
รูปแบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมท่ีเน&นการผลิตปริมาณมากและใช&แรงงานราคา
ถูก ไปสู$การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีพ่ึงพาความรู& ความคิดสร&างสรรคQ นวัตกรรม และการใช&
เทคโนโลยีdigital นัก HR จึงมีหน&าท่ีสําคัญในการพัฒนาศักยภาพคนให&สูงข้ึน และหา
แนวทางสร&างคนให&เป0น “นักคิด” ท่ีสามารถสร&างสรรคQนวัตกรรมใหม$ๆ ให&เกิดข้ึน 
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๘.๔ โลกาภิวัตนQ (Globalization) จะเข&มข&นมากข้ึน การเชื่อมโยงของโลกในยุค
โลกาภิวัตนQท่ีมีความเข&มข&นทําให&เรามีโอกาสเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและคาดไม$ถึง 
(Rapid and Unpredictable change) ได&มากข้ึน การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีใหม$ๆ หรือการ
ดําเนินธุรกิจของบรรษัทข&ามชาติยักษQใหญ$ท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ$โตมาก อาจสร&าง
ผลกระทบต$อองคQกรมากมายได& นัก HR จึงต&องรู&ปรากฏการณQต$างๆ ในโลกและพร&อมรับทุก
การเปลี่ยนแปลง 

๘.๕ การเกิดท่ีทํางานแบบใหม$ท่ีเรียกว$า Digital Workplace คําว$า “Internet of 
Things” จะสร&างการเปลี่ยนแปลงให&แก$โลกอย$างมาก ข&อมูลแทบทุกอย$างในอนาคตจะถูก
เชื่อมโยงอยู$ในโลกอินเตอรQเน็ต แม&แต$ประเทศไทยก็เตรียมพร&อมท่ีปรับตัวสู$ Thailand 
Digital Economy ภายในปh ๒๐๒๐ นัก HR จึงต&องมีแผนแล&วว$า จะขับเคลื่อนคนให&พร&อม
กับโลกยุคdigital จะมีวิธีบริหารการทํางานผ$านระบบออนไลนQและจะบริหารจัดการ Digital 
content ในองคQกรให&เกิดประโยชนQได&อย$างไร 

๘.๖ ทุกสิ่งทุกอย$างในชีวิตจะอยู$ใน Mobile Technology นโยบาย National e-
Payment หรือพร&อมเพยQ (Promtpay) ของรัฐบาล เป0นเรื่องของการทําธุรกรรมหรือการ
ทํางานอ่ืนๆ จะสามารถดําเนินการผ$านMobile Technology หรืออุปกรณQอ่ืนๆ ได&มากข้ึน
เรื่อยๆ นัก HR จึงต&องเตรียมเปลี่ยนวิธีการทํางานของตัวเอง ท้ังในเรื่องของการบริหาร
จัดการ การฝ�กอบรมพนักงาน ท้ังหมดอาจต&องกระทําผ$าน Mobile Technology 
เช$นเดียวกัน 

๘.๗ วัฒนธรรมการเชื่อมโยงกัน (A Culture of Connectivity) จะเปลี่ยน  แปลง
ไป วัฒนธรรมการเชื่อมโยงกันของคนในอนาคตจะเป0นการติดต$อท่ีทําได&ตลอด ทุกท่ีทุกเวลา
ท่ีเรียกว$า The Hyper connected และเปลี่ยนจากแนวคิด Work-Life Balance ไปสู$คําว$า 
“Weisure Time” ท่ีขอบเขตระหว$างโลกส$วนตัวและโลกของงานไม$มีเส&นแบ$งชัดเจนอีก
ต$อไป คําว$า Work-Life Balance อาจหายไป ฉะนั้น HR จึงต&องเตรียมท่ีจะปรับวิธีในการ
ดูแลโลกท้ังสองด&านของพนักงานท่ีมีรูปแบบต$างไปจากเดิม 

๘.๘ สังคมของการมีส$วนร$วม การมีส$วนร$วมจะมีมากข้ึนเรื่อยๆ แม&แต$การผลิต
สินค&าใด ๆ ก็ตาม หากผู&ซ้ือสามารถมีส$วนในการออกแบบ แลกเปลี่ยนแนวคิด สินค&านั้นจะ
ขายดี นัก HR จึงต&องพร&อมท่ีจะสร&างการมีส$วนร$วมให&เกิดข้ึนภายในองคQกร และสร&างโอกาส
ให&พนักงาน รวมถึงลูกค&าท่ีซ้ือสินค&าและบริการขององคQกร สามารถมีส$วนร$วมแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยน แบ$งปiนความรู&และความคิดสร&างสรรคQกันได&ตลอดเวลา 

๘.๙ การเรียนรู&ผ$าน Social จะกลายเป0นสิ่งสําคัญอย$างมาก โลกยุคใหม$จะเปลี่ยน
จาก The ‘e’ decade ไปสู$ The ‘s’ decade หรือยุคของ Social ไม$ว$าจะเป0น Social 
networking, Social media หรือ Social Learning สิ่งสําคัญคือการเรียนรู&ผ$านสื่อสังคม



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๑๖๐ 

ออนไลนQ หน&าท่ีของ HR จึงต&องเปลี่ยนจาก Trainer หรือ Instructor ไปสู$ facilitator หรือ
เป0นผู&ท่ีคอยอํานวยความสะดวก หาช$องทางในการส$งเสริมให&พนักงานได&เรียนรู&ด&วยตนเอง 

๘.๑๐ องคQกรในอนาคตต&องมีความรับผิดชอบต$อสังคมมากข้ึน ในอนาคต องคQกร
ต$างๆ ท่ัวโลกจะไม$สามารถดําเนินธุรกิจโดยสนใจผลกําไรเพียงอย$างเดียว แต$โลกยุคใหม$กําลัง
ขับเคลื่อนจาก CSR (Corporate Social Responsibility) ไปเป0น CSV (Creating Shared 
Value) ท่ีปลูกฝiงจิตสํานึกค$านิยมในเรื่องความรับผิดชอบต$อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล&อม และ
ธรรมชาติ ผนวกรวมเข&าไปเป0นส$วนหนึ่งในการทําธุรกิจต้ังแต$ต&นน้ําถึงปลายน้ํา ทุนนิยมใน
โลกอนาคตจะต&องปรับตัวไปสู$ “ทุนนิยมท่ีมีจิตสํานึก” ซ่ึง HR ต&องมีส$วนร$วมอย$างมากใน
การนําพาคนและองคQกรไปสู$จุดนั้นให&ได&  

๙. กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยX๖ 
ขอบข$ายของการบริหารทรัพยากรมนุษยQมีอย$างกว&างขวางมีงานอ่ืนๆ ทางด&านการ

บริหารทรัพยากรมนุษยQท่ีนําข&อมูลไปใช&เช$นกัน เช$น การฝ�กอบรมและพัฒนาพนักงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินเดือนและประโยชนQเก้ือกูล ความปลอดภัยและสุขภาพ 
แรงงานสัมพันธQและกฎหมายท่ีสําคัญเก่ียวข&องกับแรงงานและวิเคราะหQงาน (Job Analysis) 
สําหรับทีมงาน ถูกนําไปใช&ในการบริหารทรัพยากรมนุษยQในงานอ่ืนๆ ดังนี้ 

๑. การวางแผนกําลังคน (Human Resource Planning) การวางแผนกําลังคนจะ
สมบูรณQได&ก็เกิดจากวิเคราะหQงาน เพราะการวิเคราะหQงานจะทําให&ทราบว$ากําลังคนท่ีเรา
ต&องการนั้นมีความรู& ทักษะ และระดับความสามารถ เพ่ือท่ีจะนําไปสรรหาและคัดเลือก
บุคคลต$อไป  

๒. การสรรหา (Recruitment) การวิเคราะหQงานจะทําให&ผู&ทีทําหน&าท่ีเก่ียวกับการ
สรรหาได&ทราบถึงความต&องการอันหลากหลายท่ีเก่ียวข&องกับงาน และทราบว$าคุณสมบัติของ
บุคคลท่ีจะนํามาปฏิบัติงานนั้นควรมีพ้ืนฐานความรู& ความสามารถอะไร เพ่ือจะได&เป0น
แนวทางเบ้ืองต&นในการเสาะหาบุคคลว$าควรจะสรรหาท่ีแหล$งใด  

๓. การคัดเลือก (Selection) การคัดเลือกเป0นข้ันตอนท่ีสําคัญต$อจากการสรรหา
บุคคล การคัดเลือกผู&สมัคร จําเป0นอย$างยิ่งท่ีต&องทราบถึงคุณสมบัติของบุคคลว$าต&องมีความรู& 
ทักษะและความสามารถใดบ&าง ท่ีเป0นคุณสมบัติเบ้ืองต&นและสิ่งใดเป0นคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน$งท่ีบุคคลต&องมีเพ่ือนํามาใช&ในการปฏิบัติงาน  

๔. การฝ�กอบรมและการพัฒนา (Training and Development) การท่ีองคQกรมี
ความประสงคQให&พนักงานมีความรู&และทักษะเพ่ิมนั้น เพ่ือใช&ในการปฏิบัติงานในอนาคตซ่ึง
                                                           

๖ ANEK MPA2_2010, การบริหารทรัพยากรมนุษยX (Haman Resource Management). 
แหล$งท่ีมา : http://mpa2011.blogspot.com/2012/05/haman-resource-management.html 
[๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนและวิธีการใหม$ มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม$เข&ามาใช&ในการ
ปฏิบัติงาน ทําให&รายละเอียดและลักษณะของงานเปลี่ยนแปลงไป  

๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป0นงานท่ีสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยQ การท่ีจะทราบว$าพนักงานมีความรู&
ความสามารถและปฏิบัติงานได&ตามเปaาหมายท่ีกําหนดได&หรือไม$นั้น เป0นหน&าท่ีของฝbาย
บุคคลท่ีต&องมีเกณฑQหรือมาตรฐานในการวัด ซ่ึงการกําหนดมาตรฐานดังกล$าว ก็นํามาจาก
ข&อมูลการวิเคราะหQงานนั่นเอง  

๖. เงินเดือนและประโยชนQเก้ือกูล (Compensation and Benefits) ในงานท่ี
เก่ียวกับการจ$ายค$าตอบแทน ไม$ว$าจะเป0นค$าจ&างหรือเงินเดือน มีความเก่ียวข&องกับตําแหน$ง
งานท่ีบุคคลนั้นๆ รับผิดชอบและปฏิบัติอยู$ รวมท้ังความรู& ทักษะ และความสามารถของ
บุคคลจะมีความสัมพันธQกับค$าตอบแทน  

๗. ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health) การวิเคราะหQงานจะช$วยให&
ทราบว$าตําแหน$งงานต$างๆ มีสภาพแวดล&อมและลักษณะการทํางานอย$างไร เห็นถึงความ
ปลอดภัยและสิ่งท่ีอาจกระทบตอสุขภาพอนามัย ซ่ึงจะทําให&องคQกรได&จัดเตรียมเก่ียวกับ
ระบบการปaองกันไว&ล$วงหน&า  

๘. แรงงานสัมพันธQ (Employee and Labor Relations) การวิเคราะหQงานมี
ความสําคัญต$อลูกค&าและแรงงานสัมพันธQ เม่ือลูกจ&างมีความต&องการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน$ง 
การโยกย&าย รายละเอียดลักษณะของงานจะเป0นมาตรฐานในการกําหนดตําแหน$งว$าผู&ใด
เหมาะสม ท่ีจะได&รับการเลื่อนข้ัน หรือโยกย&ายไปสู$ตําแหน$งดังกล$าว และเป0นการสร&าง
ความสัมพันธQของลูกจ&างและบริษัท 

๙. กฎและระเบียบข&อบังคับ (Legal Considerations) การวิเคราะหQงานจัดว$า
เป0นข&อมูลท่ีสนับสนุนกฎและระเบียบข&อบังคับท่ีเก่ียวข&องกับการจ&างงาน เพราะในการว$าจ&าง 
การคัดเลือก การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน$ง การโยกย&ายงาน เป0นต&น ฝbายบุคคลจะต&องนํา
ข&อมูลการวิเคราะหQงานท่ีเก่ียวกับลักษณะของงานและคุณสมบัติของบุคคลมาร$วมในการ
พิจารณาด&วย  

๑๐. การวิเคราะหQงานสําหรับทีมงาน (Job Analysis for Team) การวิเคราะหQ
งานท่ีกระทําอยู$ในองคQกรต$างๆ คุ&นเคยกับการแสวงหาบุคคลท่ีจะนํามาปฏิบัติงานให&มีความ
เหมาะสมท่ีสุดตามรายละเอียดของงาน แต$ในปiจจุบันการปฏิบัติงานท่ีมุ$งเน&นการทํางานให&
สําเร็จตามโครงการมากกว$าการพิจารณาท่ีบุคคลแต$ละคน ทําให&การวิเคราะหQงานสําหรับ
ทีมงานเข&ามามีบทบาทอย$างยิ่งในขณะนี้ 
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๑๐. สรุป  
การวางแผนทรัพยากรมนุษยQมีบทบาทสําคัญในการช$วยเหลือให&กิจกรรมหรือ

หน&าท่ีท้ังหลายในองคQกรประสบผลสําเร็จตามเปaาหมาย ซ่ึงความสําเร็จจะเกิดข้ึนได&ก็ต$อเม่ือ
มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและความสามารถในการปฏิบัติงานทุกระดับท้ังในปiจจุบันและ
อนาคต ตลอดจนสามารถหาแหล$งของทรัพยากรบุคคลดังกล$าว เพ่ือวางแผนสรรหาทรัพยากร
มนุษยQเหล$านั้นได& การวางแผนทรัพยากรมนุษยQในองคQกร จะต&องเน&นความร$วมมือของผู&ท่ี
เก่ียวข&องทุกฝbาย มิใช$งานของผู&หนึ่งผู&ใดแต$ผู&เดียว หรือเป0นงานของนักวางแผน ๒-๓ คน
เท$านั้น แต$ทุกฝbายในองคQกรจะต&องเข&ามามีส$วนร$วมในการเสนอความคิดเห็นและนําแผนไป
ปฏิบัติด&วย๗ เพราะการวางแผนทรัพยากรมนุษยQเป0นส$วนหนึ่งของแผนกลยุทธQขององคQกร 
ประกอบด&วย 

๑ .  ก า ร พัฒน าทรั พ ย าก ร มนุ ษยQ คื อ  ก า ร พัฒน าอ งคQ ก ร  ( Organization 
Development) ท่ีเน&นการนําเครื่องมือด&านการบริหารบุคลากรมาใช&ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนในองคQกร เพ่ือสร&างวัฒนธรรมองคQกรตามแบบอย$างท่ีผู&บริหารต&องการ ซ่ึง 
Competency จะถูกนํามาใช&เป0นกลไกขับเคลื่อนให&เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ัวท้ัง
องคQกร แนวคิดของการพัฒนาองคQกรถือได&ว$านําองคQประกอบต$าง ๆ ของการพัฒนาบุคลากร
มาบูรณาการเข&าด&วยกัน เนื่องจากองคQกรจะพัฒนาไปได&นั้นก็ต$อเม่ือองคQกรจะต&องมีการ
พัฒนาพนักงานแต$ละคน การรักษาพวกเขาไว&ด&วยการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานอย$าง
ต$อเนื่อง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือสร&างความ
ยุติธรรมในการประเมินผลงาน 

๒. การพัฒนาบุคลากรคือ แผนงานท่ีสําคัญท่ีองคQกรหลาย ๆ แห$งจะต&องกําหนด
เป0นกลยุทธQธุรกิจข้ึนมา ประเด็นอยู$ท่ีว$าการมุ$งเน&นในแต$ละองคQประกอบของแต$ละองคQกรไม$
เหมือนกัน ซ่ึงงานท่ีสําคัญท่ีองคQกรจะต&องคํานึงถึงก็คือ การวิเคราะหQปiญหาว$าอะไรคือสิ่งท่ี
องคQกรต&องการ เพ่ือท่ีว$าองคQกรจะได&มุ$งเน&นไปท่ีองคQประกอบของการพัฒนาบุคลากรให&ถูก
จุดและถูกท่ี 

๑๑. ข�อเสนอแนะ 
๑. ควรออกแบบงานในองคQกร (organization design) เป0นแนวคิดใหม$ของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยQ การจัดโครงสร&างของงานให&สอดคล&องกับวิสัยทัศนQ ภาระหน&าท่ี 
เปaาหมายขององคQกร การวางแผนกลยุทธQ ต&องได&สัดส$วนสัมพันธQกับภารกิจของงาน องคQกร
จึงต&องมี การวางแผนกําลังคน การวิเคราะหQงาน การออกแบบงาน การกําหนดทีมงาน และ
การพิจารณาถึงเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช&ในงาน 
                                                           

๗ ชลลดา พึงรําพรรณ, ประโยชนXของการวางแผนทรัพยากรมนุษยX. แหล$งท่ีมา : https:// 
www.gotoknow.org/posts/362833 [๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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๒. ควรสรรหา (staffing) กระบวนการใน คัดเลือก บรรจุ ตลอดจนกล$อมเกลาให&
บุคคลเหล$านั้นมีวัฒนธรรม กระบวนการในการกล$อมเกลานี้จะแบ$งได& ๒ ส$วนใหญ$ คือ เม่ือ
แรกบรรจุพนักงานทุกคน จะต&องได&รับการปฐมนิเทศ โดยองคQกรต&องพยายามชี้แจงให&
พนักงานใหม$ทุกคนได&ทราบถึงเปaาหมาย ภารกิจ ตลอดจนวิสัยทัศนQขององคQกร เพ่ือให&เกิด
การหล$อหลอมแนวความคิดในการทํางานร$วมกันเรียนรู&กฎระเบียบ ของการทํางานในส$วนท่ี
สอง องคQกรต&องช$วยให&พนักงานใหม$สามารถปรับตัวเข&ากับสิ่งแวดล&อม และวัฒนธรรมของ
องคQกร 

๓. ควรให&รางวัล และผลตอบแทน (reward system) เป0นวิธีการดึงดูดคนดี มี
ความสามารถให&เข&ามาสู$องคQกร และก็ช$วยให&องคQกร สามารถรักษาคนเหล$านี้ไว&ให&อยู$กับ
องคQกรตลอดไป และต&องมีความเป0นธรรมสามารถแข$งขันกับองคQกรอ่ืน ๆ การให&รางวัลนี้ควร
ท่ีจะมีความหลากหลายในรูปแบบ คือ มีท้ังแรงจูงใจ หรือตอบแทน ให&สอดคล&องกับความ
เปลี่ยนแปลง ของสังคม  

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
อาภรณQ ภู$วิทยพันธุQ. กลยุทธXการพัฒนาทรัพยากรมนุษยX. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอช 

อารQ เซ็นเตอรQ, ๒๕๕๑. 
 (๒) วารสาร : 
นิสดารกQ เวชยานนทQ. “การบริหารทรัพยากรมนุษยQกับการรีเอนจิเนียริ่ง”. วารสารการ

บริหารและการจัดการคณะรัฐประศาสนศาสตรX สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรX, ปhท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๓๘). 

 (๓) ส่ืออิเล็กทรอนิกสX : 
ชลลดา พึงรําพรรณ. ประโยชนXของการวางแผนทรัพยากรมนุษยX. แหล$งท่ีมา : https:// 

www.gotoknow.org/posts/362833 [๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
บริษัท ฝ�กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด. จับประเด็นร�อน! “HR 4.0 TRENDS AND 

MOVE” ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยX @ THAILAND 4.0. 
แหล$งท่ีมา : https://dir.co.th/en/news/general-news/item/97-hr-4-0-
trends-and-move.html [๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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การประยุกตXภูมิปaญญาพ้ืนบ�านในการจัดการน้าํเพ่ือส�งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ�มน้ํา
มูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา 

Application in Digenous Knowledge in Agricultural Water Management of 
the lumnammoon in Nakhonratchasima Province 

  มนัสพล ยังทะเล* 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคQของการวิจัย ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาภูมิปiญญา
พ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชนลุ$มน้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา ๒) 
เพ่ือศึกษาประเภทการจัดการน้ําเพ่ือส$งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ$มน้ํามูลตอนบนจังหวัด
นครราชสีมา และ ๓) เพ่ือศึกษาการประยุกตQภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือส$งเสริม
การเกษตรของชุมชนลุ$มน้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา  

ผลการวิจัยพบว�า ภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชนลุ$ม
น้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา ภูมิปiญญาเป0นการสืบทอดมาแต$บรรพบุรุษ โดยอาศัย
ความรู&และประสบการณQ ในการบริหารจัดการน้ํา ลักษณะของการจัดการน้ําเกิดจากแนวคิด
ของบุคคลและขยายไปสู$ชุมชน ใช&วัสดุธรรมชิตในการประดิษฐQเพ่ือแก&ไขปiญหาน้ําขาดแคลน 
และปaองกันน้ําท$วม เป0นต&น 

ประเภทภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชนลุ$มน้ํามูล
ตอนบนจังหวัดนครราชสีมา พบว$าภูมิปiญญาในการจัดการน้ํามี ๒ ประเภท คือ ๑) ภูมิ
ปiญญาด้ังเดิม และ ๒) ภูมิปiญญาสมัยใหม$ ซ่ึงแต$ละประเภทก็ต&องอิงอาศัยกัน เพ่ือให&
สามารถบริหารจัดการน้ําเพ่ือส$งเสริมการเกษตรท้ัง ๔ ด&าน ได&แก$ ๑) ทํานา ๒) ประมง ๓) 
เลี้ยงสัตวQ และ ๔) การปลูกพืชสวน  

การประยุกตQภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือส$งเสริมการเกษตรของชุมชน
ลุ$มน้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา พบว$าเกษตรกรจะประยุกตQจากระหัดวิดน้ํามาใช&เป0น
เครื่องสูบน้ําแทน แต$ยังอาศัยรางไม&ไผ$ และสายยาง การประยุกตQฝbายทดน้ํามาเป0นแบบ
ประตูเปUดปUด และระบบชลประทานแทนเข่ือนดิน และการประยุกตQองคQความรู&ใหม$
ผสมผสานระหว$างภูมิปiญญาด้ังเดิมกับภูมิปiญญาสมัยใหม$ ทําให&สามารถนําไปใช&ประโยชนQใน
พ้ืนท่ีการเกษตรได&อีกด&วย และท่ีสําคัญทุกคนมีส$วนร$วมในการดําเนินการท่ีเก่ียวกับประปา
ภูเขาของชุมชนในทุกข้ันตอน ต้ังแต$ การคิด การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การติดตาม

                                                           

* อาจารยQมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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ประเมินผล และการแก&ไขปiญหาร$วมกัน จนหมู$บ&านใกล&เคียงได&มาดูรูปแบบและนําไป
ประยุกตQใช&แล&ว 

 แนวทางการส$งเสริมการเกษตร โดยอาศัยภูมิปiญญาท&องถ่ินเป0นบทบาทของ
ชุมชนท่ีมีส$วนร$วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและสามารถพ่ึงพาตนเองได&หน$วยงาน
ภาครัฐ ควรสนับสนุนกระบวนการเรียนรู&ของชุมชน โดยเผยแพร$องคQความรู&ดังกล$าวเพ่ือ
นําไปสู$การประยุกตQใช&และผสมผสานเทคโนโลยีใหม$ๆ ให&สอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชนท&องถ่ิน
ได&อย$างมีประสิทธิภาพต$อไปและเป0นการส$งเสริมอาชีพการทํานา การประมง การเลี้ยงสัตวQ 
และการปลูกพืชสวนอย$างยั่งยืน 

คําสําคัญ: ภูมิปiญญาพ้ืนบ&าน, การจัดการน้ํา, ส$งเสริมการเกษตร 

Abstract 

This research The purpose of the research, three factors are: 1) to 
study indigenous knowledge in agricultural water management, community 
watershed information on Nakhon Ratchasima 2) study of water management 
for agricultural extension, community watershed information on Nakhon 
Ratchasima and 3) to study the application of indigenous knowledge of water 
management in agriculture to promote the community's watershed 
information on the province.  

The research found that: Indigenous communities in water 
management for agriculture, watershed information on the province. He 
inherited the ancestral wisdom Based on the knowledge and experience In 
water management Aspects of water management, the concept of the 
individual and extends to the community. Chit fair use of the material in the 
invention to solve the problem of water shortage. And flood protection, etc. 

Folk wisdom in the management of water for agriculture, community 
information Upper Basin province. Wisdom is found in water management are 
two types: 1) the conventional wisdom. And 2) modern wisdom Each 
category will need to appeal to them. In order to promote agricultural water 
management to four areas: 1) Rice 2), fishing 3) and animal 4) Horticulture. 

The application of indigenous knowledge in water management for 
agriculture, community information Upper Basin province. Farmers have 
found that application of baler used as a turbine pump instead. It also relies 
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on a bamboo chute and hose to irrigate the application side door is open. 
The dam and irrigation system And application of new knowledge combining 
traditional knowledge with modern knowledge. It can be used in rural areas 
as well. And everyone involved in the operation on the supply of mountain 
communities in every stage, from concept planning to implementation. 
Monitoring and Evaluation The combined solution The nearby villages have 
come to view the model and applied it. 

The agricultural extension local wisdoms are concerning to water 
resource management and made self depending to community. Government 
sector should support community learning method by spread knowledge for 
apply and blend to new technology to be in harmonious with community 
effectively. and to promote the profession of farming, fishing and animal 
husbandry. Horticulture and sustainable. 

Keywords: Local Wisdoms, Water Management, Agricultural 

๑. บทนํา  
“น้ํา” จัดเป0นทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีเสริมสร&างข้ึนใหม$ได&และไม$มีวันสูญสิ้น

(Renewable and indestructible resource หรือ Flow resource) แต$ด&วยปริมาณ
ความต&องการใช&น้ําเพ่ือกิจกรรมต$างๆ ท่ีเป0นอยู$ในปiจจุบันไม$ว$าจะเป0นการใช&น้ําเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือน การใช&น้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว Qในภาค
การเกษตร หรือการใช&น้ําเพ่ือการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทําให&ปริมาณน้ําท่ีมีอยู$
ในปiจจุบัน ไม$เพียงพอต$อความต&องการใช&ประโยชนQในด&านต$างๆ ของมนุษยQอีกต$อไป 

ประเทศไทยตระหนักถึงปiญหาการขาดแคลนน้ําท้ังในเชิงคุณภาพ ปริมาณและ
ความเหมาะสมของช$วงเวลาท่ีมีใช&ซ่ึงนับวันปiญหาดังกล$าวจะยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน
ทุกปh ท้ังนี้เพ่ือให&มีการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ ซ่ึงจะ นําไปสู$การแก&ไขปiญหาทรัพยากรน้ํา
ของชาติได&อย$างยั่งยืนโดยแท&จริง โดยรูปแบบการจัดการน้ําในปiจจุบัน มีแนวโน&มและทิศทาง
ท่ีมุ$งไปสู$การจัดการน้ําแบบองคQรวม คํานึงถึงมิติทางนิเวศวิทยาและชุมชนมากข้ึน กล$าวคือ มี
การพัฒนารูปแบบการจัดการน้ําท่ีพยายามบูรณาการองคQความรู&ในการบริหารจัดการน้ําเป0น 
ระบบลุ$มน้ํา๑ 

                                                           

๑ นิวัติ เรืองพานิช, การอนุรักษXทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โครงการตําราชุดการ
จัดการและอนุรักษXทรัพยากรธรรมชาติ เล�มท่ี ๑, พิมพQครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : วี.บี.บุªคเซนเตอรQ, 
๒๕๔๒), หน&า ๒๖. 
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แม$น้ํามูล เป0นแม$น้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ความยาว ๖๔๑
กิโลเมตร พ้ืนท่ีลุ$มน้ํา ๗๑,๐๖๑ ตร.กม แม$น้ํามูลมีต&นกําเนิดจากเทือกเขาตอนใต&ของจังหวัด
นครราชสีมา ไหลผ$านอําเภอครบุรี อําเภอโชคชัย อําเภอเมือง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อําเภอจักราช อําเภอพิมาย อําเภอชุมพวง อําเภอลําทะเมนชัย อําเภอเมืองยาง(จังหวัด
นครราชสีมา) ประจบกับจังหวัดบุรีรัมยQและไหลลงสู$แม$น้ําโขง มีความยาวท้ังหมดประมาณ 
๗๒๖ กิโลเมตร ลําน้ําสาขาท่ีสําคัญ ได&แก$ ลําตะคอง ลําพระเพลิง ลําเชียงไกร ลําปลายมาศ 
ลําโดมใหญ$ ลําโดมน&อย ลําน้ําเสียว ลําเซบาย และลํามูลน&อย เป0นต&น๒ 

จังหวัดนครราชสีมามีโครงสร&างเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได&แก$ ภาคอุตสาหกรรม ภาค
การเกษตร และการค&าส$งค&าปลีก ซ่ึงมีอัตราสัดส$วนโครงสร&างร&อยละ ๒๒.๔๖, ๑๙.๘๒ และ 
๑๔.๙๑ ตามลําดับ ในภาคการเกษตร จังหวัดมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังสิ้น ๘,๙๓๑,๐๓๒ ไร$ 
แบ$งเป0น ปลูกข&าว จํานวน ๔,๓๒๙,๗๒๔ ไร$ ปลูกพืชสวน ๖๓๒,๑๗๐ ไร$ มีครัวเรือน
เกษตรกรรวมท้ังสิ้น ๓๒๖,๕๘๗ ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตวQ เพาะเลี้ยงสัตวQน้ําจืด 
และการประมงน้ําจืดตามลุ$มน้ํา๓ 

ปiญหาท่ีพบในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรท้ัง ๔ ด&าน ได&แก$ ๑) ด&านการ
ทํานา เพราะหน$วยงานท่ีรับผิดชอบขาดความรู &ความเข&าใจในการบริหารจัดการน้ํา ซ่ึง
สะท&อนให&เห็นได&จากการท่ีขุดคลองลึกเกินไป ทําให&ชาวบ&านไม$สามารถทดน้ําเข&านาได&ดังเดิม 
ส$งผลให&ท่ีนาบางส$วนกลายเป0นนาร&างเพราะขาดน้ําสําหรับทํานาและแม&หน$วยงานท่ี
รับผิดชอบจะพยายามสร&างฝายทดน้ําในคลองภายหลัง แต$ก็พังทลายลงเนื่องจากไม$สามารถ
ทนทานต$อการกัดเซาะจากน้ําในช$วงน้ําหลาก และในช$วงหน&าแล&งชาวบ&านบางส$วนต&องมา
ช$วยกันพังฝายเพ่ือให&น้ําไหลผ$านไปได&เพราะปริมาณน้ํามีไม$เพียงพอ ต$อคนปลายน้ํา ๒) ด&าน
การประมง ขาดภูมิปiญญาในด&านการส$งเสริมและอนุรักษQ ตลอดจนวัสดุอุปกรณQในการล$า
สัตวQน้ํา ๓) การเลี้ยงสัตวQ ปiญหาท่ีพบ คือ ไม$สามารถปล$อยให&สัตวQลงกินน้ําในลุ$มน้ํามูล และ
ภูมิปiญญาในด&านการเลี้ยงสัตวQก็ไม$ได&อนุรักษQและสืบทอดกัน และ ๔) การปลูกพืชสวน พบ
ปiญหาน้ําขาดแคลน น้ําเสีย แม&ว$าจะใช&เครื่องสูบน้ํา แต$ไม$ทันต$อการเจริญเติบโตของพืช 

ปiญหาจัดการการใช&ประโยชนQจากทรัพยากรน้ําสําหรับชุมชน โดยประยุกตQภูมิ
ปiญญาท&องถ่ินให&เหมาะสมกับสภาพแวดล&อมท้ังทางด&านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชนการจัดการน้ําโดยภาครัฐ ซ่ึงขาดการมีส$วนร$วมของประชาชนและสร&างผลกระทบจาก
ความรู&เท$าไม$ถึงการณQของผู&รับผิดชอบโครงการต$อวิถีชีวิตความเป0นอยู$ของประชาชนในพ้ืนท่ี
อย$างรุนแรง เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาตัวอย$าง การจัดการน้ําแบบชาวบ&าน ซ่ึงอาศัยการบูร

                                                           

๒ สํานักงานทรัพยากรนํ้า ภาค ๕, โครงการนําร�องการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ําเป�น
ระบบลุ�มน้ํา, (นครราชสีมาโจเซฟ : นครราชสีมา, ๒๕๔๙), หน&า ๔๔. 

๓ เรื่องเดียวกัน, หน&า ๕๒. 
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ณาการองคQความรู&และภูมิปiญญาท&องถ่ินในการบริหารจัดการน้ํา ด&วยการจัดสร&างฝายทดน้ํา
ซ่ึงมีการใช&ประโยชนQนับต้ังแต$สร&างเสร็จจนถึงปiจจุบันเป0นเวลากว$า ๕๐ ปhโดยปราศจาก
ผลกระทบหรือความขัดแย&งของคนในชุมชน ปiญหาท่ีพบทําให&การทํานา การประมง การ
เลี้ยงสัตวQ และการปลูกพืขสวนไม$ได&ผลเนื่องจากขาดแคลนน้ําท่ีเพียงพอต$อความต&องการ 
ภาครัฐควรตระหนักสร&างความเข&าใจกับชุมชนอย$างท่ัวถึง 

ดังนั้น ผู&วิจัยจึงต&องการศึกษาการจัดการน้ําแบบรัฐและแบบชาวบ&านในพ้ืนท่ีลุ$มน้ํา
มูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา เพราะเป0นพ้ืนท่ีต&นน้ําท่ีมีต&องรักษาและดูแลอย$างใกล&ชิดมี
ความสําคัญและจําเป0นอย$างยิ่ง ท้ังนี้เพ่ือพิสูจนQและสะท&อนให&เห็นถึงศักยภาพของชุมชนใน
พ้ืนท่ี ในการบริหารจัดการน้ําด&วยภูมิปiญญาท&องถ่ิน โดยอาศัยกระบวนการการมีส$วนร$วมของ
สมาชิกในชุมชน ซ่ึงสามารถสนองตอบความต&องการของคนในพ้ืนท่ีได&อย$างแท&จริง และสร&าง
ความตระหนักในการให&ความสําคัญต$อการมีส$วนร$วมของภาคประชาชนในการดําเนินโครงการ
พัฒนาต$างๆ ของหน$วยงานราชการท่ีเก่ียวข&องกับการบริหารจัดการน้ํา ท้ังนี้เพ่ือให&โครงการ
พัฒนาต$างๆ บรรลุเปaาหมายในการสร&างและพัฒนาความเป0นอยู$ท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ีลุ$ม
น้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ืองานวิจัยนี้สามารถนําไปแก&ปiญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนลุ$ม
น้ํามูลตอนบนได&เป0นอย$างดี และเป0นแบบอย$างในการนําไปปรับใช&ยังลุ$มน้ําอ่ืนด&วย 

๒. วัตถุประสงคXของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชนลุ$มน้ํามูล

ตอนบนจังหวัดนครราชสีมา 
๒. เพ่ือศึกษาการจัดการน้ําเพ่ือส$งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ$มน้ํามูลตอนบน

จังหวัดนครราชสีมา 
๓. เพ่ือศึกษาการประยุกตQภู มิปiญญาพ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือส$งเสริม

การเกษตรของชุมชนลุ$มน้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การประยุกตQภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือส$งเสริม

การเกษตรของชุมชนลุ$มน้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา” เป0นการวิจัยผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) เป0นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

๑. การจัดกระทําข&อมูล ผู&วิจัยดําเนินการนําข&อมูลท่ีได&มาจากการศึกษาเอกสาร
และข&อมูลจากภาคสนาม โดยแยกตามความมุ$งหมายของการวิจัยมาจัดกระทํา ดังต$อไปนี 

๑.๑ นําข&อมูลท่ีเก็บรวบรวมได&จากเอกสารต$างๆ มาศึกษาอย$างละเอียดพร&อม
จัดระบบหมวดหมู$ ตามความมุ$งหมายของการวิจัยท่ีกําหนดไว& 
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๑.๒ นําข&อมูลจากภาคสนามท่ีรวบรวมได&จากการสํารวจ การสังเกต การ
สัมภาษณQ และการสนทนากลุ$ม ซ่ึงได&จดบันทึกไว&ในแถบบันทึกเสียงมาถอดความ แยก
ประเภท จัดหมวดหมู$และสรุปสาระสําคัญตามประเด็นท่ีทําการศึกษาวิจัย หากข&อมูลท่ี
จําเป0นต&องตรวจสอบใหม$จะต&องกลับไปเข&าสนามอีกครั้งเพ่ือความถูกต&อง  

๑.๓ นําข&อมูลท้ังท่ีเก็บรวบรวมได&จากเอกสารและข&อมูลภาคสนามท่ีรวบรวมได&
จากการสังเกต การสัมภาษณQและการสนทนากลุ$ม มาตรวจสอบความถูกต&องสมบูรณQ ซ่ึงใน
การตรวจสอบความถูกต&องของข&อมูล โดยการนําข&อมูลไปให&ผู&ให&ข&อมูลอ$านหรือกลับไป
สอบถามผู&ให&ข&อมูลซํ้าอีก เพ่ือให&ได&ข&อมูลตรงกับความเป0นจริงและใช&วิธีการตรวจสอบข&อมูล
แบบสามเส&า 

๒. การวิเคราะหQข&อมูล ผู&วิจัยดําเนินการวิเคราะหQข&อมูลตามความมุ$งหมายของการ
วิจัย โดยการนําข&อมูลท่ีได&จากการเก็บรวบรวมจากเอกสารและข&อมูลภาคสนามมาทําการ
วิเคราะหQข&อมูลและนําเสนอผลงานวิจัยและข&อเสนอแนะท่ีได&จากการศึกษาวิจัยโดยการ
บรรยายเชิงพรรณนา  

๔. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การประยุกตQภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรของ

ชุมชนลุ$มน้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา สรุปผลของการวิจัยพบว$า 
๑. ภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชนลุ$มน้ํามูลตอนบน

จังหวัดนครราชสีมา ภูมิปiญญาเป0นการสืบทอดมาแต$บรรพบุรุษ โดยอาศัยความรู&และ
ประสบการณQ ในการบริหารจัดการน้ํา ลักษณะของการจัดการน้ําเกิดจากแนวคิดของบุคคล
และขยายไปสู$ชุมชน ใช&วัสดุธรรมชิตในการประดิษฐQเพ่ือแก&ไขปiญหาน้ําขาดแคลน และ
ปaองกันน้ําท$วม เป0นต&น 

๒. ประเภทภูมิปiญญาในการจัดการน้ํา การจัดการน้ําเพ่ือส$งเสริมการเกษตรของ
ชุมชนลุ$มน้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา มี ๒ ประเภท คือ ประเภทท่ี ๑ การจัดการนํา
โดยภูมิปiญญาด้ังเดิม ได&แก$ ระหัดวิดน้ํา คลองดิน บ$อน้ํา ฝbายชะลอน้ํา และ โดยชาวบ&านมี
การสร&างคูระบายน้ําเพ่ือแก&ไขปiญหาน้ําท$วมท่ีมักเกิดข้ึน ใช&น้ําเพ่ือการบริโภคจากบ$อน้ําเป0
นหลัก ใช&น้ําฝนเป0นหลักในการเพาะปลูก ส$วนน้ําในลุ$มน้ํามูลจะใช&ในการทํานาปรัง การเลี้ยง
สัตวQในช$วงหน&าแล&ง การประมงสามารถทําได&ตลอดท้ังปh แต$จํากัดในช$วงฤดูปลาวางไข$ และ
การปลูกพืชสวนก็ได&ลุ$มน้ํามูลตลอดท้ังงปh ประเภทท่ี ๒ การจัดการน้ําโดยภูมิปiญญาสมัยใหม$ 
ได&แก$ ระบบชลประทาน เหมืองฝาย เครื่องสูบน้ํา ด&านการ ทํานา ส$วนใหญ$เกษตรกรยังยึด
อาชีพทํานาเป0นหลัก ซ่ึงจะทํานาปhเป0นส$วนใหญ$และนาปรังก็มีอยู$จํานวนน&อย เพราะแหล$ง
น้ําและสถานท่ีชลประทานไม$เอ้ืออํานวย ฝายน้ําล&นแต$ยังไม$สามารถแก&ไขปiญหาภัยแล&งหรื
อการขาดแคลนน้ําได& ด&านการประมง เนื่องจากชุมชนมีความเป0นอยู$ใกล&แหล$งน้ํามาแต$อดีต 
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จึงทําให&ผูกพันกับสายน้ําและการทํามาหากินในแหล$งน้ํา คือ การประมง โดยการผลิต
เครื่องมือประมงใช&เอง เช$น การสานแห การทําสวิง เป0นต&น และชาวบ&านจะไม$ได&ลงไปทํา
การประมงโดยตรงจะอาศัยตามปbา ท$าม ในการเข&าไปจับสัตวQน้ํา ด&านการเลี้ยงสัตวQ ชุมชนจะ
นิยมการเลี้ยงไก$ และเป0นมาก รองลงมาก็จะเป0นโค กระบือ การเลี้ยงสัตวQจะเป0นชนิดท่ีปล$อย
ตามหมู$บ&านให&หากินเองตามธรรมชาติ และโค กระบือจะมีท้ังปล$อยตามทุ$งนาและปbาโคก 
อาศัยน้ํามูลในการเลี้ยงสัตวQ และการเลี้ยงในคอก โดยเจ&าของจะเก่ียวหญ&าและฟางให&กับสัตวQ
เหล$านั้น ด&านการปลูกพืชสวน การปลูกพืชสวนยังทําได&ดี เนื่องจากได&รับน้ําจากลุ$มน้ํามูล แม&
บางครั้งจะขาดแคลนและคุณภาพของน้ําไม$ดีเท$าท่ีควร เนื่องจากน้ําขุ$นมาก และพืชผักท่ีปลูก
ในหมู$บ&านก็ทําในพ้ืนท่ีไม$มาก ปลูกไว&เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจําหน$าย ในแต$ละประเภท
ของภูมิปiญญานั้นมีลักษณะท่ีเหมือนกัน คือ ปiญหาน้ําท่ีสร&างความเดือดร&อนให&กับชาวบ&าน
ในพ้ืนท่ีลุ$มน้ํามูลมากท่ีสุดในรอบปhท่ีผ$านมาคือ ปiญหาขาดน้ําสําหรับการเพาะปลูกและ
บริโภค ปiญหาน้ําท$วม และปiญหาน้ําเน$าเสีย ส$งผลให&ไม$สามารถนําน้ํามาใช&ได& แม&ว$าจะมีการ
ใช&ภูมิปiญญาให&มีน้ําใช&อย$างเพียงพอและประหยัดการใช&น้ําก็ตาม น้ําเสียและขุ$นถือว$าเป0น
มลพิษทางน้ําท่ีส$งผลกระทบต$อการทํานา ข&าวช&าและมีโรคภัยระบาด การประมงก็ไม$ได&สัตวQ
น้ํามาบริโภคและจําหน$ายได& สัตวQบางชนิดอพยพไปอยู$ยังแหล$งน้ําอ่ืน การเลี้ยงสัตวQก็ต&อง
อาศัยน้ําฝน น้ําในบ$อน้ํา มากกว$าน้ําลุ$มน้ํามูลท่ีขุ$นและอาจจะมีเชื้อโรค เพราะการท้ิงสารเคมี
เพ่ือการเกษตรลงไปในลุ$มน้ํา ทําให&การปลูกพืชสวนได&บางพ้ืนท่ีท่ีติดลุ$มน้ํามูลเท$านั้น หาก
ปริมาณน้ําในอนาคตจะไม$เพียงพอต$อความต&องการของคนในพ้ืนท่ีท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน
เรื่อยๆรวมท้ังฤดูกาลก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป0นอย$างมาก โดยสังเกตพบว$า ฤดูร&อน 
หรือหน&าแล&งมีช$วงเวลานานข้ึน นอกจากนี้ชุมชนยังไม$มีความรู&ความสามารถและความเข&าใจ
ในการวางแผนจัดการเรื่องน้ํา จึงน$าจะส$งผลทําให&เกิดความขัดแย&งจากการใช&น้ําได&ในอนาคต 
และอาจจะมีความขัดแย&งระหว$างชาวบ&านกับรัฐเกิดข้ึนได&หากชลประทานมีการจัดเก็บค$
าบํารุงหรือใช&น้ํา า ชาวบ&านในพ้ืนท่ีมีความรัก ความสามัคคีช$วยเหลือกัน รวมท้ังชาวบ&าน
บางส$วนก็มีบ$อน้ําเป0นของตัวเองและไม$เชื่อว$าน้ําจะขาดหรือไม$เพียงพอต$อคนในพ้ืนท่ี เพราะ
ท่ีผ$านมามีน้ําใช&ได&ตลอดท้ังปh แต$ท่ีขาดแคลนเพราะมีการปลูกพืชพร&อมกันจํานวนมาก และ
ขาดการดูแลเอาใจใส$รักษาลุ$มน้ําอย$างจริงจังท้ังจากภาครัฐและประชาชน 

๓. การประยุกตQภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือส$งเสริมการเกษตรของ
ชุมชน ลุ$มน้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา ภูมิปiญญาท&องถ่ินในการจัดการน้ําการเลือกตํา
แหน$งสถานท่ี ก$อสร&าง ชาวบ&านมีการสํารวจเส&นทางการไหลของน้ําและกําหนดจุดสร&าง
ตรงท่ีเส&นทางน้ําทุกสายไหลมารวมกันการออกแบบการก$อสร&าง ชาวบ&านออกแบบการก$อสร&
างโดยคํานึงถึงความม่ันคงถาวรของฝาย ด&วยการสร&างแนวซีเมนตQเพ่ือปaองกันกระแสน้ําวน
และกัดเซาะฝายและตลิ่ง ในการก$อสร&างฝายก้ันน้ํา ชาวบ&านมีการปaองกันการกัดเซาะและ
พังทลายของฝายหลายวิธีการด&วยกันดังนี้ลดแรงปะทะด&วยการถมดินหน&าฝายให&มีความลาด
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เอียงและให&น้ําไหลบ$าผ$านฝายไปปลูกไผ$ไว&ตลอดแนวท้ังสองฝi�ง เพ่ือยึดดินไม$ให&พังทลายลง
มา การปรับระดับน้ําเพ่ือให&เหมาะกับการเพาะปลูก ชาวบ&านคํานึงถึงการปรับระดับน้ําเพ่ือ
ให&เหมาะกับข&าวในแต$ละช$วงอายุซ่ึงต&องการน้ําไม$เท$ากัน การจัดสรรน้ําเข&าท่ีนาและการ
ระบายน้ํา ชาวบ&านใช&การทดน้ําหรือยกระดับน้ํา จากฝายให&ท$วมกลับข้ึนไปในพ้ืนท่ีด&านบน 
โดยมีการเปUดคันนาเพ่ือถ$ายน้ําให&กับแปลงข&างๆและในช$วงระบายน้ําก็มีการตกลงอนุญาตให&
ปล$อยน้ําผ$านนาเพ่ือนบ&านได&โดยการเพาะปลูกข&าวทําในระยะเวลาใกล&เคียงกันทําให&ข้ันตอน
การทดน้ําเข&านาและระบายน้ําออกจากนาเป0นไปในลักษณะเดียวกัน 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
การประยุกตQภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือส$งเสริมการเกษตรของชุมชน 

ลุ$มน้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา นํามาอภิปรายผลดังต$อไปนี้  
๑. ภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรของชุมชนลุ$มน้ํามูลตอนบน

จังหวัดนครราชสีมา ล&วนเป0นสิ่งท่ีบ$งบอกถึงคุณค$าอันเป0นอัตลักษณQของชุมชนท่ีมีการ
ถ$ายทอด ผ$านภาษา ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี จากบรรพบุรุษ ผ$านทางด&านประเพณี 
พิธีกรรมต$างๆ ท่ีมีผลต$อวิถีชีวิต และการดํารงชีพซ่ึงสอดคล&องกับงานวิจัยของทรงคุณ  จันทจร๔

ได&วิจัยองคQความรู&และการถ$ายทอดภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในการใช&ประโยชนQทรัพยากรดิน น้ํา 
ปbาไม&ของกลุ$มชาติพันธุQ กะเลิง จังหวัดสกลนคร ซ่ึงมีชีวิตความเป0นอยู$โดยการพ่ึงพิงธรรมชาติ 
กลุ$มชาติพันธุQกะเลิงมีความเชื่อเรื่องผีในการดูแลทรัพยากรท่ีอาจลงโทษผู&ล$วงเกินต$อผี และมี
ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ชาวกะเลิงมีความรู&ของภูมิปiญญาพ้ืนบ&านด&านการใช&ทรัพยากร
ดิน น้ํา ปbาไม& ได&แก$องคQความรู&เก่ียวข&องกับการเก็บของปbาล$าสัตวQ การเลี้ยงสัตวQ การนําไม&
จากปbามาสร&างท่ีอยู$อาศัย การทําไร$หมุนเวียน การทํานา การทําฝายก้ันน้ํา และการจับสัตวQ
น้ําในแหล$งน้ําของชุมชน 

๒. ประเภทการจัดการน้ําเพ่ือส$งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ$มน้ํามูลตอนบน
จังหวัดนครราชสีมา มี ๒ ประเภท คือ การจัดการน้ําโดยภูมิปiญญาด้ังเดิมกับการจัดการน้ํา
โดยภูมิปiญญาสมัยใหม$ ซ่ึงการจัดการน้ําท้ังสองยังพบข&อขัดแย&งและปiญหาการจัดการน้ํา ซ่ึง
สอดคล&องกับแนวคิดของลักขณา รอดสาน กล$าวว$า ความรู&และประสบการณQของชาวบ&านท่ี
ได&รับการถ$ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เพ่ือใช&ในการดําเนินชีวิตให&เป0นสุข ในแต$ละ
สภาพแวดล&อม โดยการประสมประสานความรู& ความคิดเข&าด&วยกันระหว$างชาวบ&านและ
ภาครัฐ ในการใช&แก&ปiญหาต$างๆ ล&วนเป0นสิ่งท่ีมีคุณค$าโดยผ$านกระบวนการพัฒนาให&

                                                           

๔ ทรงคุณ จันทจร, การถ�ายทอดภูมิปaญญาพ้ืนบ�านในเร่ืองทรัพยากรดิน น้ํา ป�าไม� ของกลุ�ม
ชาติพันธุXกะเลิง, (สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙), หน&า ๑๒. 
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สอดคล&องกับกาลสมัย ซ่ึงสอดคล&องกับแนวคิดของเอกวิทยQ ณ ถลาง๕ กล$าวถึงวิธีการเรียนรู&
และการประยุกตQใช&ภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในอดีตนั้นชาวบ&านได&ใช&สติปiญญาของตนเอง สั่งสม
ความรู& ประสบการณQเพ่ือการดํารงชีพมาโดยตลอดจนถึงปiจจุบัน และมีการถ$ายทอดความรู&
และประสบการณQท่ีสั่งสมไว&จากคนรุ$นหนึ่งไปยังอีกรุ$นหนึ่งด&วยวิธีการต$างๆ ท่ีแตกต$างกันไป 
ตามสภาพแวดล&อมของแต$ละท$องถ่ินท้ังทางตรงและทางอ&อม โดยอาศัยศรัทธาทางศาสนา 
ความเชื่อถือผีสางต$างๆ รวมท้ังความเชื่อบรรพบุรุษเป0นพ้ืนฐาน มีการถ$ายทอดกันมาต้ังแต$ใน
อดีตถึงลูกหลานในปiจจุบัน  

๓. การประยุกตQภูมิปiญญาพ้ืนบ&านในการจัดการน้ําเพ่ือส$งเสริมการเกษตรของ
ชุมชนลุ$มน้ํามูลตอนบนจังหวัดนครราชสีมา การประยุกตQภูมิปiญญาพ้ืนบ&านผสมผสานกับ
องคQกรภาครัฐเพ่ือให&เกิดความร$วมมือต$อกันเพ่ือส$งเสริมการเกษตรของชุมชน และประยุกตQ
องคQความรู&ผลท่ีสะท&อนให&เห็นชัดถึงความต&องการมีส$วนร$วมของชุมชน การบริหารจัดการน้ํา 
ซ่ึงกลายเป0นปiญหาท่ีชุมชนตระหนักและหวั่นวิตกว$ากําลังจะสร&างความเดือดร&อนและนําไปสู$
การขัดแย&งแย$งชิงน้ํากันของชาวบ&านในอนาคต ซ่ึงส$วนราชการต$างๆ ท่ีเก่ียวข&องควรรับฟi
งและใช&โอกาสนี้ทําความเข&าใจและเข&าถึงความต&องการของชาวบ&านท่ีแท&จริงเพ่ือให&การ
พัฒนาเป0นไปอย$างยั่งยืนและราบรื่นบนพ้ืนฐานของความรู &ความเข&าใจซ่ึงจะสามารถลด
เง่ือนไขท่ีอาจนําไปสู$ความขัดแย&งในพ้ืนท่ีสอดคล&องกับงานวิจัยของธนัน อนุมานราชธน และ
คณะวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการความขัดแย&งเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในเขตอํานาจของ
องคQการบริหารส$วนตําบล จังหวัดเชียงใหม$ พบว$าการจัดการทรัพยากรน้ําของกลุ$มอนุรักษQ
ลุ$มน้ําปUง มีหน$วยงานของรัฐท่ีเข&ามามีส$วนเก่ียวข&อง ได&แก$ กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน 
กรมส$งเสริมการเกษตร และองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ิน“การจัดการทรัพยากรโดยรัฐ” 
หมายถึง การท่ีรัฐเข&ามาครอบครองและเป0นผู&จัดสรรกรรมสิทธิ์สาธารณสมบัติ เช$น ทรัพยากร
ดิน น้ํา ปbาของประเทศให&กับผู&ท่ีต&องการเข&ามาแสวงหาผลประโยชนQโดยใช&เครื่องมือและ
กลไกท่ีสําคัญ คือ การออกกฎหมายและใช&หน$วยราชการท้ังในส$วนกลางและส$วนภูมิภาคเป0น
กลไกในการปฏิบัติ๖  

แนวทางในการส$งเสริมเกษตรท้ัง ๔ ด&าน ได&แก$ การทํานา การประมง การเลี้ยง
สัตวQ และการปลูกพืชสวน จะต&องได&รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนและหน$วยงานภาครัฐ
เข&ามาดูแล และบริหารจัดการน้ําในแต$ละด&านอย$างเหมาะสมและท่ัวถึง เพราะชาวบ&านส$วน
ใหญ$จึงจําเป0นต&องหันกลับมาใช&น้ําบ$อเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และสังเกตเห็นว$า 
                                                           

๕ เอกวิทยQ ณ ถลาง และคณะ, ภูมิปaญญาท�องถิ่นกับการจัดการความรู�, (กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทรQบูªคเซ็นเตอรQ, ๒๕๔๖), หน&า ๓๐๐-๓๐๗. 

๖ ธนัน อนุมานราชธน และคณะ, แนวทางการจัดการความขัดแย�งเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําใน
เขตอํานาจขององคXการบริหารส�วนตําบล จังหวัดเชียงใหม�, (เชียงใหม$ : คณะสังคมศาสตรQ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม$, ๒๕๔๕), หน&า ๙. 
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ปริมาณน้ําในบ$อ โดยเฉพาะช$วงฤดูแล&งมีน&อยลงกว$าเดิมมากเม่ือเทียบกับช$วงเวลาเดียวกันใน
อดีต ในขณะท่ีช$วงฤดูฝนหลายพ้ืนท่ีในเขตลุ$มน้ํามูลกลับมีปริมาณน้ํามากเกินไปจนเกิดเป0นปi
ญหาน้ําท$วมซํ้าซ&อนซ่ึงทวีความรุนแรงข้ึนทุกปhการแก&ไขปiญหาดังกล$าวในปiจจุบัน พบว$า หน$
วยงานต$างๆ ของรัฐยังไม$สามารถทําได&เต็มท่ีและต$อเนื่อง ท้ังนี้เพราะไม$มีความชัดเจนว$าใคร
ควรเป0นเจ&าภาพหรือหน$วยงานหลักในการดําเนินการแก&ไขปiญหาน้ําอย$างแท&จริง ขาดการ
ประสานงานร$วมกันระหว$างหน$วยงานต$างๆ ท่ีมี$ส$วนรับผิดชอบ และแนวทางการแก&ไขปiญหา
ยังเป0นรูปแบบเดิมๆ คือการแก&ไขปiญหาแบบเฉพาะหน&า ตามอํานาจหน&าท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 
ไม$มีการวางแผนจัดการน้ําร$วมกันอย$างเป0นระบบ รวมท้ังมีปiญหาด&านงบประมาณท่ีไม$เพียง
พอต$อการดําเนินโครงการแก&ไขปiญหาน้ําด&านต$างๆ ได&  

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข&อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมชลประทาน องคQการบริหารส$วนตําบลในแต$
ละส$วนงานจะต&องให&ความรู& กฎระเบียบข&อบังคับในการใช&น้ําเพ่ือการเกษตรอย$างถูกต&อง
และเป0นธรรม ตลอดจนการประชาสัมพันธQอย$างสมํ่าเสมอในการเปUด-ปUดน้ําและแจ&งภัย 

๑.๒ สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมชลประทาน องคQการบริหารส$วนตําบล
จะต&องจัดประเภทของภูมิปiญญาท่ีสําคัญ ข้ึนทะเบียนอนุรักษQ ตลอดจนรณรงคQหันมาใช&ภูมิ
ปiญญามากข้ึน ท้ังการส$งเสริมและเข&ามาช$วยบริหารจัดการดูแลภูมิปiญญาอย$างท่ัวถึง 

๑.๓. สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมชลประทาน องคQการบริหารส$วนตําบล
จะต&องรู&จักการประยุกตQภูมิปiญญาด้ังเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม$อย$างกลมกลืนและ
ไม$ส$งผลกระทบต$อบุคคลอ่ืน และสภาพสิ่งแวดล&อม 

๒. ข&อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ สํานักงานเกษตรจังหวัด กรมชลประทาน องคQการบริหารส$วนตําบล 

ตลอดจนผู&รู&ในชุมชน และชุมชนใกล&เคียง เช$น ผู&นํา ปราชญQชาวบ&าน ท่ีมีหน&าท่ีเก่ียวข&อง
สามารถนําไปประกอบการจัดทําข&อมูลเอกสาร เพ่ือเผยแพร$ประชาสัมพันธQ และการจัดการ
และแก&ไขปiญหาน้ําควรเป0นหน&าท่ีร$วมกันของท้ังชาวบ&านและหน$วยงานราชการ 

๒.๒ ประเภทของภูมิปiญญาท้ัง ๒ ประเภท ท้ังแบบด้ังเดิมและสมัยใหม$ควร
ได&รับการอนุรักษQและพัฒนาการใช&ให&เหมาะสมและทันต$อสภาวการณQ โดย ให&มีส$วนร$วมใน
ลุ$มน้ํามูลให&สอดคล&องกับระบบทรัพยากรน้ําและภูมิปiญญาพ้ืนบ&านอย$างเหมาะสมตามความ
ต&องการของชุมชน  

๒.๓ การประยุกตQภูมิปiญญาพ้ืนบ&านจะต&องมีผู&นําและคณะกรรมการจัดการน้ํา
ในแต$ละชุมชน และร$วมกันตลอดลุ$มน้ํา เพ่ือหาข&อกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติร$วมกัน 
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ตลอดจนการเผยแพร$แนวทางการประยุกตQภูมิปiญญาพ้ืนบ&านอย$างได&ผลไปสู$ชุมชนลุ$มน้ํา
ใกล&เคียงและลุ$มน้ําอ่ืนๆ 

๒.๔ แนวทางในการพัฒนาภูมิปiญญาท&องถ่ินท่ีเป0นเอกลักษณQของแต$ละชุมชน 
ให&สามารถนําไปประยุกตQใช&ในลุ$มน้ําอ่ืนได&อย$างเหมาะสม รวมท้ังการพัฒนาต$อยอดภูมิ
ปiญญาท&องถ่ินบนพ้ืนฐานของการมีส$วนร$วมของชุมชนท&องถ่ิน 

๓. ข&อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต$อไป 
๓.๑ ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบการจัดการแหล$งน้ําลุ$มน้ํามูลในเขต

จังหวัดอ่ืน เพ่ือจะหาสภาพความเหมือนหรือแตกต$างในแต$ละพ้ืนท่ีในการใช&น้ําในลุ$มน้ํามูล
ตลอดสาย เพ่ือจะได&ทราบวิธีการจัดการน้ําในแต$ละเขตพ้ืนท่ี เพ่ือหารูปแบบการจัดการน้ําท่ี
เหมาะสมต$อไปในอนาคต 

๓.๒ ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความเป0นไปได&ในการใช&แนวทางการจัดการน้ําของ
หน$วยงานท่ีมีส$วนในการพัฒนาลุ$มน้ําอ่ืนและอาชีพท่ีนอกเหนือจากการวิจัย โดยเป0นการวิจัย
เชิงปริมาณ 

๓.๓ ควรมีการศึกษาถึงการจัดการน้ําโดยภูมิปiญญาพ้ืนบ&านเฉพาะพ้ืนท่ีลุ$มน้ํา
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พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของมนุษยX 
Buddhism and Human Security 

        อัญญาณี ชัยช&าง* 

บทคัดย�อ 

มนุษยQเกิดมาย$อมต&องการความม่ันคง ซ่ึงคนส$วนใหญ$แล&วมักนึกถึงความม่ังค่ัง
ร่ํารวย มีอันจะกิน เพราะเม่ือมีเงินแล&ว สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายก็
ตามมา ยังไม$ต&องพูดถึงบริษัทบริวารท่ีห&อมล&อม แต$ท้ังหมดนี้จะมีความหมายอะไร หากชีวิต
ไม$มีความสุข ปราศจากความรักและความอบอุ$นจากครอบครัวและมิตรสหาย ถึงจะมีพวกแต$
ไร&เพ่ือน จิตใจก็คงอ&างว&าง อดไม$ได&ท่ีจะรู&สึกโดดเด่ียวในยามท่ีอยู$คนเดียว ยิ่งเงินท่ีมีอยู$นั้น มิ
ได&มาด&วยวิธีการท่ีชอบธรรม ก็ย$อมเกิดความเดือดเนื้อร&อนใจ 

คําสําคัญ: พระพุทธศาสนา, ความม่ันคงของมนุษยQ 

Abstract 

Man is born they need stability. Most people tend to think wealth 
wealthy because when money is already being given to the safety and 
comfort. Not to mention the attendant engulfed. All this would have meant 
nothing. If life is not happy Without the love and warmth of family and 
friends. But they will have access to friends. Their heart is still empty They do 
not have to feel lonely when alone. The money is then Nor by how justified. 
It would be vexed. 

Keywords: Buddhism, Human Security 

๑. บทนํา 
ชีวิตของคนๆ หนึ่งสามารถนํามาเขียนเป0นหนังสือได&หลายๆ เล$ม ซ่ึงภายในหนังสือ

ก็จะมีสารบัญการดําเนินชีวิตท่ีผ$านมา บางบทบางช$วงเวลาของชีวิตก็มีเนื้อหาสาระสําคัญ
บ&าง แต$บางบทบางช$วงของชีวิตก็ไม$มีอะไรให&เป0นสาระน$าจดจําเลย (แม&พยายามจะนึก ก็นึก
ไม$ได& หรือไม$พยายามจะจดจําสิ่งนั้นเอง) อย$างไรก็ตามประสบการณQชีวิตท่ีผ$านมาถือเป0น
ตําราหรือบทเรียนชีวิตท่ีสอนให&เราเข&มแข็ง และก&าวเดินไปในทางท่ีถูกต&องได& อะไรท่ีผ$าน
มาแล&ว ก็ให&มันผ$านไป เลือกจดจําในสิ่งท่ีดี ไม$จมอยู$กับอดีต เพราะเราไม$สามารถแก&ไขอดีต
                                                           

* อาจารยQวิทยาลัยสงฆQชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ได& อยู$กับปiจจุบัน และทําทุกอย$างให&ดีท่ีสุด วันนี้ก็คือรากฐานของวันพรุ$งนี้ ส$วนพรุ$งนี้ก็คือ
อนาคตท่ีเรายังไม$อาจคาดเดาได& ดังพระพุทธเจ&าทรงตรัสไว&ว$า อะตีตัง นานวาคะเมยยะ ก็คือ
อย$าคํานึงถึงอดีตผ$านไปแล&ว นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง อนาคตนั้นยังมาไม$ถึง เหตุท่ีพระองคQ
ทรงตรัสห&ามเช$นนั้น ก็เพ่ือต&องการให&เราอยู$กับปiจจุบัน ทําวันนี้ให&ดีท่ีสุด (อัชเชวะ กิจจะ
มาตัพพัง) ถึงแม&จะมองอดีตก็ให&มองให&เป0น กล$าวคือ มองให&เป0นบทเรียน ข&อผิดพลาดให&
สําเหนียกไว&เพ่ือปaองกันระวังไม$ให&เกิดข้ึนอีกในกาลภายหน&า อย$างท่ีนักปราชญQประพันธQไว&ว$า 

อย$าคํานึงถึงอดีตผ$านไปแล&ว  อนาคตนั้นยังคงมาไม$ถึง 
ปiจจุบันนั้นสิควรคํานึง   พึงกะเกณฑQรีบทําประจําวันฯ 

๒. ความม่ันคงของมนุษยX 
ความหมายของ มนุษยQ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล$าว

ว$า มนุษยQ คือ สัตวQ ท่ีรู&จักใช&เหตุผลสัตวQ ท่ี มีจิตใจสูงคน พุทธศาสนาเสนอว$า มนุษยQ
ประกอบด&วยกายกับจิต หากกายกับจิตทํางานประสานสอดคล&องสัมพันธQกัน ชีวิตก็ดําเนินไป
ได&อย$างสมดุล ถ&ากายกับจิต ทําหน&าท่ีผิดพลาด บกพร$อง ก็จะแสดงอาการออกมาให&เห็น 
เนื่องจากสูญเสียความสมดุล ทําให&เกิดการเจ็บปbวย หรือ เป0นมนุษยQท่ีไม$สมบูรณQได& มนุษยQ มี
ส$วนประกอบของ ขันธQ ๕ ได&แก$ ๑) รูป (corporeality) หมายถึง ร$างกายรวม ท้ังลักษณะ
การ เคลื่อนไหวของร$างกายท่ีประกอบด&วยธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ เป0นสสารและพลังงาน
ท่ีเป0นรูปหลัก (มหาภูตรูป) และ รูปอาศัย (อุปาทายรูป) แสดงถึงลักษณะและพฤติกรรมของ
ร$างกายท้ังหลาย ๒) เวทนา (sensation) ได&แก$ อารมณQ ความ รู&สึกสุข ทุกขQ หรือเฉยๆ ท่ี 
เกิดจากประสาทสัมผัส ๓) สัญญา (perception) เป0นการรับรู&และแปลความหมายสิ่งท่ี
สัมผัสได& ท้ังรูป รส กลิ่น เสียง เพราะการรู&จักและจดจําได& เช$น การรับรู&สีท่ีต$างกัน เป0นต&น 
๔) สังขาร (mental or volitional activities) เป0นลักษณะบุคลิกภาพและคุณภาพของจิตท่ี
สามารถฝ�กฝน อบรม พัฒนาให&รู&จักคิดเป0น และ มีคุณธรรม โดยผ$านกระบวนการศึกษา
เรียนรู&ทางสังคม มีเจตนาเป0นตัวนําอันมีผลต$อการกระทําของมนุษยQ และ ๕) วิญญาณ 
(consciousness) คือ ความรู&หรือธรรมชาติ ท่ีรับรู&อารมณQและเป0นท่ีสะสมความรู&สึก
ความคิดและกรรมท่ีทํา๑ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยQ (พนิตา กําภู ณ อยุธยา 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ) ศึกษาและกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดความม่ันคงของ
มนุษยQ เพ่ือเป0นเครื่องมือในการประเมินสถานการณQความม่ันคงของมนุษยQของประเทศไทย
ในภาพรวม ให&หน$วยงานท่ีเก่ียวข&องใช&ประโยชนQประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และดําเนินการพัฒนาคนและสังคม และเป0นเครื่องมือเชื่อมโยง
                                                           

๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุªคสQพับลิเคช่ันสQ), ๒๕๔๖. 
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ให&มีการ บูรณาการการดําเนินงานด&านสังคมระหว$างหน$วยงานท่ีเก่ียวข&องในทุกระดับผลจาก
การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดฯ ได&องคQประกอบ ๑๒ มิติ (๔๑ ตัวชี้วัด) ได&แก$ ๑) มิติท่ีอยู$
อาศัย ๒) มิติสุขภาพ ๓) มิติอาหาร ๔) มิติการศึกษา  ๕) มิติการมีงานทําและมีรายได& ๖) มิติ
ครอบครัว ๗) มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม  ๘) มิติศาสนาและวัฒนธรรม ๙) มิติ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยQสิน ๑๐) มิติสิทธิและความเป0นธรรม ๑๑) มิติการเมือง และ
๑๒) มิติสิ่งแวดล&อม ทรัพยากร และพลังงาน สําหรับประเมินความม่ันคงของมนุษยQของ
ประชาชนเป0นรายบุคคล สามารถสะท&อนความม่ันคงของประชาชนได&โดยตรง และจาก
สภาพปiญหาสังคม และการพัฒนาสังคม ซ่ึงเป0นเรื่องท่ีกระทบกับคนส$วนใหญ$ของประเทศ 
และมีความหลากหลายในหลายมิติ ดังนั้น การพัฒนาจําเป0นต&องส$งเสริมเครือข$ายทางสังคม
ให&ร$วมมือในการพัฒนาสังคม พร&อมการระดมทุนทางสังคมต$างๆ มาใช&ประโยชนQในการ
พัฒนาชีวิตความเป0นอยู$ของประชาชนและชุมชนให&มีคุณภาพ 

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยQ
เสนอ กรอบแนวคิดความม่ันคงของมนุษยQ (Human Security) ซ่ึงเป0นแนวคิดใหม$ท่ีปรากฏ
ในรายงาน “การพัฒนามนุษยQ ค.ศ. ๑๙๙๔” ของสํานักงานโครงการพัฒนาแห$งสหประชาติ 
(UNDP) โดยมีเปaาหมายเก่ียวกับมนุษยQ ๒ ประการ คือ ๑) มนุษยQทุกคนจะต&องปลอดจาก
ความกลัว (Freedom from fear) ๒) ปลอดจากความขาดแคลนหรือความต&องการ 
(Freedom from want) ซ่ึงนับเป0นการปรับเปลี่ยนแนวคิดความม่ันคงของชาติ อัน
ประกอบด&วยรัฐและดินแดนมาเป0นความม่ันคงของประชาชนในฐานะองคQกรประกอบพ้ืนฐาน
ของชาติ โดยรัฐบาลได&ให&ความสําคัญในการผลักดันแนวคิดใหม$ เรื่อง ความม่ันคงของมนุษยQ
ในการให&ประชาชนเป0นศูนยQกลาง โดยการจัดต้ังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยQ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีอํานาจหน&าท่ี
ในการพัฒนาสังคม การสร&างความเป0นธรรม และความเสมอภาคในสังคมการส$งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ และความม่ันคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน๒ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยQ ได& ดําเนินการศึกษา
มาตรฐานและตัวชี้วัดความม่ันคงของมนุษยQ ตามแนวคิดทฤษฎีในประเทศและต$างประเทศ
ร$วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรQและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรQ โดยมีสาระสําคัญ 
ดังนี้ 

๑. ความหมาย ความม่ันคงของมนุษยQ (Human Security) หมายถึงการท่ี
ประชาชนได&รับหลักประกันด&านสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบต$อความจําเป0นข้ัน
พ้ืนฐาน สามารถดํารงชีวิตอยู$ในสังคมได&อย$างมีศักด์ิศรี ตลอดจนได&รับโอกาสอย$างเท$าเทียม

                                                           

๒ มติคณะรัฐมนตรี, กรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษยX. แหล$งท่ีมา : http://www.ryt9. 
com/s/cabt/27187 [๑๐ กันยายน ๒๕๕๙]. 
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กันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ประกอบด&วย ความม่ันคงของมนุษยQ จํานวน ๑๐ มิติ 
ตามแนวทาง ดังนี้ 

๑. ความม่ันคงของมนุษยQด&านการมีงานทําและรายได& ประกอบด&วย ๑) การได&
ทํางานท่ีม่ันคงและมีความสุขหรือพอใจในงาน ๒) มีรายได&ท่ีพอเพียงต$อการดํารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว ๓) มีเงินออมท่ีพอเพียงสําหรับอนาคต และ ๔) ปราศจากหนี้สินท่ีไม$
สร&างผลิตผล 

๒. ความม่ันคงของมนุษยQด&านครอบครัว ประกอบด&วย ๑) ความรักใคร$
ปรองดอง ๒) ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามบทบาทหน&าท่ี ๓) การเคารพและให&เกียรติซ่ึง
กันและกัน และ๔) การไม$ใช&ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

๓. ความม่ันคงของมนุษยQด&านสุขภาพอนามัย ประกอบด&วย ๑) การมีสุขภาพ
กายท่ีดี ๒) การมีสุขภาพจิตท่ีดี ๓) การมีหลักประกันด&านสุขภาพอนามัยอย$างเท$าเทียมและ
พอเพียง ๔) ประชากรไม$มีพฤติกรรมเสี่ยงต$อการเจ็บปbวยทางกายและจิต และ ๕) การปฏิบัติ
ตนท่ีมีส$วนส$งเสริมสุขภาพกายและจิต 

๔. ความม่ันคงของมนุษยQด&านการศึกษา ประกอบด&วย ๑) ประชากรได&รับ
โอกาสทางการศึกษา อย$างเท$าเทียม ๒) การมีการศึกษาท่ีพอเพียงต$อการครองชีวิต และ ๓) 
การได&รับการศึกษา และพัฒนาตนเองอย$างต$อเนื่อง 

๕. ความม่ันคงของมนุษยQด&านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยQสิน (ส$วนบุคคล) 
ประกอบด&วย ๑) การปลอดจากการประทุษร&ายต$อร$างกาย ๒) ความรู&สึกปลอดภัยจากการ
ประทุษร&ายต$อร$างกาย ๓) การปลอดจากการประทุษร&ายด&านทรัพยQสิน และ ๔) ความรู&สึก
ปลอดจากการประทุษร&ายต$อทรัพยQสิน 

๖. ความม่ันคงของมนุษยQด&านท่ีอยู$อาศัยและสิ่งแวดล&อม ประกอบด&วย ๑) เพ่ิม
ระดับการมี สิทธิครอบครองท่ีอยู$อาศัยท่ีมีมาตรฐาน ๒) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
พ้ืนฐานโดยเฉพาะน้ําสะอาดอย$างท่ัวถึง และ ๓) สิ่งแวดล&อมท่ีปราศจากมลพิษทาง เสียง 
กลิ่น ฝุbน ควัน 

๗. ความม่ันคงของมนุษยQด&านสิทธิและความเป0นธรรม ประกอบด&วย ๑) การ
ปลอดจากการถูกละเมิดและเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ๒) มีหลักประกันและการคุ&มครองด&าน
สิทธิ และ๓) กลไกท่ีแก&ปiญหาข&อขัดแย&งด&านสิทธิท่ีมีประสิทธิภาพและเป0นธรรม 

๘. ความม่ันคงของมนุษยQด&านสังคม-วัฒนธรรม ประกอบด&วย ๑) มีเวลา
พักผ$อนท่ีปลอดจากภารกิจท่ีพอเพียง ๒) ใช&เวลาติดตามข$าวสารทางสังคม-วัฒนธรรม ๓) มี
เวลาในการทําจิตใจให&สงบ ๔) มีส$วนในการปฏิบัติศาสนกิจ และ ๕) การมีส$วนร$วมใน
กิจกรรมของกลุ$มสังคมและชุมชน 
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๙. ความม่ันคงของมนุษยQด&านการสนับสนุนทางสังคม ประกอบด&วย ๑) การมี
บุคคลท่ีสามารถให&ความช$วยเหลือได& ๒) ระบบบริการสังคมท่ีให&การคุ&มครองและเข&าถึงได&ใน
เวลาอันรวดเร็ว และ ๓) ความรู&สึกในคุณค$าของชีวิต และความสุขในชีวิต 

๑๐. ความม่ันคงของมนุษยQด&านการเมือง - ธรรมาภิบาล ประกอบด&วย ๑) 
ส$งเสริมการใช&สิทธิเลือกต้ังอย$างบริสุทธิ์ในทุกระดับ ๒) ส$งเสริมการมีส$วนร$วมในกิจกรรม
การเมืองและการรวมกลุ$มทางการเมือง ๓) ส$งเสริมการติดตามข$าวสารทางการเมืองของ
ประชากร และ ๔) สร&างความโปร$งใส การตรวจสอบได&และความไว&วางใจให&เกิดข้ึนกับ
หน$วยงานและเจ&าหน&าท่ีของรัฐ 

๒. ความสัมพันธQระหว$างความม่ันคงมิติต$างๆ กับความม่ันคงของมนุษยQ แบ$งได&
เป0น ๓ กลุ$ม คือ ๑) มิติท่ีสัมพันธQกับความม่ันคงของมนุษยQโดยรวมมากพอควร คือ มิติด&าน
ครอบครัวและด&านสุขภาพอนามัย ๒) มิติท่ีสัมพันธQกับความม่ันคงของมนุษยQโดยรวม
รองลงมาคือ การมีงานทําและรายได& การเมืองและธรรมาภิบาล ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยQสิน และการสนับสนุนทางสังคม และ ๓) มิติท่ีสัมพันธQกับความม่ันคงของมนุษยQ
โดยรวมน&อย ได&แก$ ท่ีอยู$อาศัย การศึกษา สังคมและ วัฒนธรรม และสิทธิความเท$าเทียม 

๓. รายงานระดับความม่ันคงของมนุษยQของจังหวัดต$างๆ ในประเทศไทย ซ่ึง
ได&มาจากการเก็บข&อมูลสถานการณQความม่ันคงของมนุษยQด&วยเครื่องมือและวิธีการวิเคราะหQ
ข&อมูลท่ีสร&างข้ึน โดยสรุปได&ดังนี้ ๑) กรุงเทพฯ - ปริมณฑล เป0นพ้ืนท่ีท่ีมีจุดแข็งด&านการมีงาน
ทําและรายได& และการศึกษา ๒) ประชากรวัยทํางานในภาคกลางขาดจุดแข็งในทุกมิติ ความ
ม่ันคงส$วนใหญ$เป0นจุดอ$อนเม่ือ เปรียบเทียบกับภาคอ่ืน ๓) ประชากรวัยทํางานในภาคอ่ืนมี
ข&อได&เปรียบในมิติต$างๆ โดยภาคเหนือมีข&อได&เปรียบในมิติต$างๆ มากกว$าภาคอ่ืนๆ จะมี
จุดอ$อนเพียงด&านการศึกษา จุดอ$อนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป0นด&านพ้ืนฐานการมีงาน
ทํา รายได&และสภาพท่ีอยู$อาศัย ส$วนประชากรวัยทํางานในภาคใต&มีความรู&สึกว$ามิติสิทธิ 
ความเป0นธรรมยังคงมีปiญหา มิติท่ีระดับความม่ันคงตํ่ากว$าเกณฑQถือเป0นสิ่งท่ีแต$ละพ้ืนท่ีต&อง
เร$งพัฒนาให&เท$าเทียมกับภูมิภาคอ่ืน โดยกระบวนการพัฒนาของภูมิภาคต$างต&องดําเนินไป
พร&อมกัน 

๔. ได&พัฒนาวิธีการประมวลผลข&อมูลข้ึนเป0นดัชนีความม่ันคงของมนุษยQท่ี
สามารถใช&ประเมินเปรียบเทียบได&ท้ังระดับบุคคลพ้ืนท่ีในประเทศ และพ้ืนท่ีระดับนานาชาติ 
 ในขณะท่ีมนุษยQพากันแสวงหาความม่ันคงนั้น สิ่งท่ีมักถูกมองข&ามไปก็คือ ความม่ันคงของ
จิตใจแม&จะมีเงินมากมายมหาศาล แต$ถ&าจิตใจเต็มไปด&วยความวิตกกังวล หวาดกลัว รุ$ม
ร&อน รู&สึกพร$องไม$รู&จักพอ ขาดความสุขสงบเย็น ก็ยากท่ีจะรู&สึกว$าชีวิตมีความม่ันคง ดังนั้น
ระหว$างความม่ันคงกับความสุข แล&วคุณจะเลือกอะไร แน$นอนว$า หลายคนเลือกท่ีจะเป0นคน
มี "ความสุข" มากกว$าเป0นคนท่ีมี “ความม่ันคง” เพราะการมีทรัพยQสิน มีความเป0นอยู$ท่ีดี 
ไม$ได&หมายถึงว$ามนุษยQจะมีความสุขไปกับมัน แต$ความสุขมันมีมากกว$านั้น 
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ในสมัยพุทธกาลมีพระราชาองคQหนึ่งชื่อว$าพระเจ&าภัททิยะ เป0นพระญาติกับ
พระพุทธเจ&า ต$อมาได&ออกบวชเพราะทนการรบเร&าอ&อนวอนของเพ่ือนไม$ได& เม่ือบวชแล&วก็
ต้ังใจปฏิบัติธรรมจนได&บรรลุเป0นพระอรหันตQ ไม$ว$าท$านอยู$ท่ีใด ในปbาหรือใต&ร$มไม& ท$านมักจะ
เปล$งอุทานว$า “สุขหนอๆ” เป0นประจํา เพ่ือนภิกษุได&ยินก็เข&าใจว$าท$านไม$ยินดีในการบวช จึง
ไปกราบทูลพระพุทธเจ&า พระองคQจึงรับสั่งให&เรียกท$านมาแล&วถามเหตุผล พระภัททิยะจึงตอบ
ว$า เม่ือครั้งเป0นฆราวาสครอบครองราชสมบัติ แม&มีทรัพยQและบริวารมาก มีคนคอยดูแล
ปกปaองรอบข&าง ก็ยังอดสะดุ&งจิตหวาดกลัวไม$ได& แต$บัดนี้ไม$ว$าข&าพระองคQอยู$ท่ีใดเพียงลําพัง 
ก็ไม$รู&สึกสะดุ&งกลัว มีแต$ความสุขในทุกหนแห$ง จึงเปล$งอุทานเช$นนั้น 

สําหรับพระภัททิยะแล&ว แม&เป0นกษัตริยQก็มิได&รู&สึกมีความม่ันคงในชีวิตเลย 
สาเหตุก็เพราะจิตใจไม$มีความม่ันคงอย$างแท&จริงมีหลายสิ่งท่ีทําให&มนุษยQไม$รู&สึกม่ันคงในจิตใจ 
สิ่งหนึ่งก็คือ ความกลัว ดังกรณีของพระภัททิยะ หลายคนอาจไม$ได&กลัวอันตราย แต$กลัวการ
สูญเสีย อาทิ การสูญเสียทรัพยQ เป0นธรรมดาท่ีว$า ยิ่งฝากชีวิตไว&กับทรัพยQสินเงินทองมาก
เท$าใด ก็ยิ่งกลัวการสูญเสียทรัพยQมากเท$านั้น นี้คือทุกขQข&อแรกของคนมีทรัพยQ ซ่ึงนําไปสู$ทุกขQ
ประการต$อมา คือ ต&องเหน็ดเหนื่อยในการปกปaองรักษาทรัพยQ แม&ไม$เหนื่อยกายก็เหนื่อยใจ 
ยังไม$ต&องพูดถึงก$อนหน&านั้นท่ีต&องด้ินรนขวนขวายในการหาทรัพยQ ซ่ึงแม&ประสบความสําเร็จ 
แต$ความสุขท่ีเกิดข้ึนก็ชั่วคราวเท$านั้น ไม$ช&าไม$นานก็รู&สึกเฉยๆ หรืออาจถึงกับเบ่ือด&วยซํ้า ทํา
ให&อยากได&ของใหม$ (คนท่ีดีใจเพราะได& iPhone 5S เม่ือปhท่ีแล&ว ตอนนี้ส$วนใหญ$คงไม$ปลื้ม
กับมันแล&วเพราะเห็น iPhone6 วางตลาด) 

ความม่ันคงของมนุษยQ เป0นเรื่องท่ีกล$าวถึงกัน อย$างกว&างขวางมากข้ึนทุกขณะ
ในปiจจุบัน โดยเฉพาะ ในสังคมไทย ถึงกับมีการต้ังกระทรวงข้ึนใหม$ เพ่ือดูแล เรื่องนี้โดยตรง 
การท่ีคนเราเห็นความสําคัญด&านนี้ มากกว$าในอดีตนั้น มีท่ีมาอย$างน&อยสองสาเหตุคือ การ
เต&นตามกระแสโลก และการท่ีมนุษยQโดยรวมมีความม่ัน คงในชีวิตน&อยลง ประการหลังน$าจะ
เป0นต&นเหตุท่ีทําให&เกิดกระแสปลุกให&เกิดการต่ืนเต&นติดตามมา ซ่ึงนับวัน จะรุนแรงข้ึนทุก
ที อะไรท่ีทําให&คนเราทุกวันนี้มีความม่ันคงในชีวิตน&อยลง คงวิเคราะหQวิจารณQกันได&หลาย
แง$มุม หรือแม&แต$จะให&แยกแยะว$า ความม่ันคงของมนุษยQนั้นมีองคQประกอบสําคัญอะไรบ&าง 
ใช&มาตรฐานอะไรเป0นเกณฑQวัด คําตอบก็คงมีมากมายหลายหลากเช$นกัน คิดกันตามประสา
ชาวบ&านท่ัวไปก็พอสรุปได&ว$า การมีชีวิตอยู$อย$างพ่ึงตนเองได& ช$วยตัวเองได& และสอนตัวเองได& 
นั่นแหละคือความม่ันคงในชีวิตมนุษยQ เพราะการท่ีคนเราจะอยู$ในสภาวะเช$นนั้นได& จะต&องมี
ความพร&อมพอสมควร ท้ังทางร$างกาย จิตใจ และสติปiญญา รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยQสินด&วย  

การท่ีมนุษยQในปiจจุบันมีคุณสมบัติเช$นท่ีว$าน&อยกว$าแต$ก$อน คงเป0นเพราะเรามี
ทางเลือกมากข้ึนท่ีจะพ่ึงปiจจัยภายนอก โดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกท้ังหลายซ่ึงเป0น
ผลผลิตจากความก&าวหน&าทางวิทยาศาสตรQและเทคโนโลยีต$างๆ สามารถซ้ือหามากได&ด&วย
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เงิน ไม$ต&องคิดเองทําเอง คนเราส$วนใหญ$ในยุคนี้จึงทุ$มเทศักยภาพเท$าท่ีมี ต้ังหน&าหาเงินกัน
อย$างเต็มกําลัง เพ่ือใช&เป0นสื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของและบริการสารพัดชนิดตามท่ีตนต&องการ 
ชีวิตเราจึงตําเป0นทาสของเงินและเวลากันมากข้ึน และมากข้ึน พร&อมกับความตกตํ่าลงใน
เรื่องความสามารถในการพ่ึงตัวเอง ช$วยตัวเอง และสอนตัวเอง รวมท้ังด&านคุณธรรม
จริยธรรมด&วย๓ 

ดังนั้นนอกจากความกลัวแล&ว ความอยากได&ไม$รู&จบก็เป0นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให&
จิตใจไม$ม่ันคง เพราะรู&สึกพร$องอยู$เสมอ คนท่ีคิดว$าคําตอบของชีวิตอยู$ท่ีทรัพยQสินเงินทอง 
(รวมไปถึงอํานาจ) จะไม$เคยรู&สึกพึงพอใจในชีวิตเลย เพราะได&เท$าไรก็ไม$รู&จักพอ ขณะเดียวกัน
ก็รู&สึกว$าแม&ได&อะไรมามากมาย แต$ก็มีบางสิ่งบางอย$างท่ีขาดหายไปจากชีวิต๔ เฟอรQดินานดQ 
มารQกอส (Ferdinand Marcos) อดีตประธานาธิบดีคนท่ี ๑๐ ของฟUลิปปUนสQซ่ึงทรงอํานาจ
อย$างยิ่งเม่ือ ๔๐ ปhก$อน ได&เปUดเผยความในใจในบันทึกของตนเม่ือครั้งท่ีถึงจุดสูงสุดของชีวิต 
ว$า “ผมมีอํานาจมากท่ีสุดในฟUลิปปUนสQ ผมมีทุกอย$างท่ีเคยใฝbฝiน พูดให&ถูกต&องคือ ผมมีทรัพยQ
สมบัติทุกอย$างเท$าท่ีชีวิตต&องการ มีภรรยา ซ่ึงเป0นท่ีรักและมีส$วนร$วมในทุกอย$างท่ีผมทํา มี
ลูกๆ ท่ีฉลาดหลักแหลมและสืบทอดวงศQตระกูล มีชีวิตท่ีสุขสบาย ผมมีทุกอย$าง แต$กระนั้น
ผมก็ยังรู&สึกไม$พึงพอใจในชีวิต” สําหรับมารQคอสความม่ันคงของชีวิตท่ีผู&คนเห็นจากภายนอก
นั้น มีความหมายต$อเขาน&อยมากตราบใดท่ีเขายังไม$รู&สึกพึงพอใจในชีวิตมารQกอสกับพระภัททิ
ยะนั้นเป0นภาพท่ีตัดกันอย$างสิ้นเชิง คนหนึ่งมีทรัพยQและอํานาจล&นฟaาแต$ไม$มีความสุขอีกคน
ไม$มีอะไรเลยนอกจากบาตรและจีวรแต$มีความสุขอย$างยิ่ง สิ่งท่ีชีวิตของมนุษยQต&องการอย$าง
แท&จริงนั้น หาใช$ทรัพยQสินเงินทองไม$ แต$คือความสงบเย็นในจิตใจ พูดเช$นนี้มิได&หมายความ
ว$าทรัพยQสินไม$สําคัญ ทรัพยQสินนั้นมีประโยชนQตราบใดท่ีมนุษยQรู&จักใช&มัน ไม$ลุ$มหลงเพราะรู&ว$า
มันมีข&อจํากัดอย$างไร แต$หากลุ$มหลงมันแล&ว มนุษยQก็กลายเป0นทาสของมันทันที อีกท้ังมันจะ
กลายเป0นอุปสรรคขัดขวางไม$ให&มนุษยQเข&าถึงความสงบเย็นในจิตใจ อันเป0นสิ่งท่ีจะทําให&เกิด
ความสุขและความม่ันคงในจิตใจอย$างแท&จริง 

ยิ่งปiจจุบันการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญก&าวหน&าทาง
วิทยาศาสตรQ และเทคโนโลยีได&ทําให&สังคมเปลี่ยนแปลงไปเป0นสังคมยุคโลกาภิวัตนQ ความ
เจริญทางวัตถุได&ล้ําหน&ากว$าความเจริญทางจิตใจมาก ทําให&เกิดช$องว$างท่ีห$างไกลระหว$าง
ความม่ันคงทางวัตถุและความม่ังค่ังทางจิตใจ ทําให&คนตกอยู$ภายใต&กระแสวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยม กระแสธรรมนิยมอ$อนกําลังลง ทําให&คนเป0นจํานวนไม$น&อยไม$เห็นความสําคัญ
ของศาสนา และจิตใจ เป0นเหตุทําให&มนุษยQหลงอยู$กับวัตถุ มายาภาพ ซ่ึงตราบใดท่ีมนุษยQยัง
                                                           

๓ กระดานข$าว, พุทธศาสตรXกับความมั่นคงของมนุษยX. แหล$งท่ีมา : http://www. 
trisarana.org/board_ topic.php?id=46 [๑๔ กันยายน ๒๕๕๙]. 

๔ พระสติมา สติสมฺปนฺโน (นารีนุช), หากเปรียบมนุษยXเราเหมือน “หนังสือ”. แหล$งท่ีมา : 
http://nareenuj5.blogspot.com/[๑๔ กันยายน ๒๕๕๙]. 
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หลงในมายาภาพดังกล$าว มนุษยQจะไม$มีวันพบกับความสุขท่ีแท&จริงได&เลย ต$อเม่ือมนุษยQเห็น
ความจริงว$าไม$มีอะไรท่ีเท่ียงแท&หรือม่ันคงอย$างแท&จริงเลย มนุษยQจึงจะพบกับความสงบเย็น 
เพราะจิตไม$ลุ$ มหลงยึด ติดกับสิ่ ง ใดๆ อีกต$อไป ไม$ ว$ า มีอะไร ก็รู& ว$ าสักวันหนึ่ ง มัน
ย$อม “หมด” ไป ดังนั้นเม่ือวันนั้นมาถึง จึงไม$ทุกขQ ไม$เศร&าโศก เสียใจ หรือโกรธแค&น จิตใจ
ยังคงเป0นปกติ ม่ันคง ไม$หวั่นไหว 

การค&นพบบ$วงกรรมของพระพุทธเจ&านั้น เป0นการสร&างความม่ันคงในระดับสูงสุด 
คือในระดับจิตใจ ซ่ึงนั่นก็คือหนทางแห$งการพ&นจากทุกขQ ซ่ึงแม&หากมนุษยQเราปฏิบัติได&เพียง
ระดับหนึ่งก็นําพาความสุขมาสู$เราได& โดยไม$ต&องพ่ึงพาความสุขจากภายนอกเลย อมาตยา 
เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตรQชาวอินเดีย เจ&าของรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตรQ 
ประจําปh ๑๙๙๘ โดยท$านได&กล$าวสะท&อนมุมมองเรื่องแนวคิด เก่ียวกับความม่ันคงของมนุษยQ 
ด&านการปลอดพ&นจากความหวาดกลัว มีความตอนหนึ่งว$า “ความม่ันคงของมนุษยQเป0นปiญหา
เก$าแก$ หากย&อนกลับไปสมัยพุทธกาลเม่ือกว$า ๒,๕๐๐ ปhมาแล&ว พระพุทธเจ&าต&องการสร&าง
ความม่ันคงให&แก$มวลมนุษยชาติ ซ่ึงความม่ันคงดังกล$าวคือความม่ันคงทางจิตใจ พระองคQ
เห็นความทุกขQจากการเกิด แก$ เจ็บ ตาย จึงพยายามหาเหตุแห$งทุกขQดังกล$าว จึงพยายามค&น
หาทางดับทุกขQดังกล$าว การตรัสรู&ของพระพุทธเจ&า การเผยแพร$ธรรมท่ีทรงตรัสรู&นั้นเป0นการ
สร&างความม่ันคงทางจิตใจให&กับมนุษยQ ซ่ึงเป0นรากฐานของความม่ันคงในระดับจิตใจ 
พระพุทธเจ&าทรงสั่งสอนให&เข&าใจรากเหง&าของสาเหตุท่ีทําให&เกิดทุกขQ และคําสอนดังกล$าวยัง
สามารถปรับใช&กับสภาวการณQในปiจจุบันได&เป0นอย$างดี” 

จะด&วยความยินดีและเต็มใจหรือไม$ก็ตาม ชีวิตคนเราทุกวันนี้ตกอยู$ในสภาพพ่ึงพิง
สิ่งนอกตัวและผู&อ่ืนอย$างมากมาย ท้ังท่ีจําเป0นบ&างไม$จําเป0นบ&าง ใครท่ีมีเงินมากก็มักจะพ่ึง
ตัวเองได&น&อยลง เพราะเลือกท่ีจะซ้ือความสะดวก ผลักภาระอันพึงทําได&เองบางส$วนออกไป
ให&พ&นตัวให&ผู&อ่ืนสิ่งอ่ืนทําแทน คนเหล$านี้จึงมีความอ$อนแอลงตามลําดับ ช$วยตัวเองได&น&อยลง
เรื่อยๆ เรื่องสอนตัวเองแทบไม$ต&องพูดถึง เม่ือสามารถใช&เงินสนองความต&องการของตนได&อยู$
เสมอ ก็รู&สึกพอใจท่ีจะอยู$อย$างสะดวกสบาย มองไม$เห็นทุกขQท่ีแฝงอยู$ในชีวิต ไม$คิดท่ีจะ
พัฒนาจิตวิญญาณของตนให&มีคุณค$าสูงข้ึน ท้ังต$อตัวเองและเพ่ือนร$วมสังคม มองไม$เห็นความ
จําเป0นท่ีจะต&องทําเช$นนั้น คิดง$ายๆ ว$าเม่ือตนมีความสมบูรณQพูนพร&อมแล&ว ก็สามารถอยู$ได&
โดยไม$ต&องยุ$งเก่ียวกับใครมากนัก มีเงินอย$างเดียวก็เสมือนมีทุกอย$าง อยากได&สินค&าหรือ
บริการอะไร ก็ใช&วิธีซ้ือเอาจ&างเอา 

เม่ือคนเห็นเงินเป0นใหญ$ การตกเป0นทาสของวัตถุและความเย&ายวนของกิเลสก็เกิด
ตามมา การพ่ึงพาอาศัยกันในลักษณะเอ้ือเฟlmอกันด&วยน้ําใจเช$นในอดีต นับวันจะหดหายลงทุก
ที จะช$วยจะให&อะไรกันก็มักจะต&องมีข&อแลกเปลี่ยน คิดถึงกันแต$เรื่องกําไร-ขาดทุน ได&เปรียบ
เสียเปรียบ มุ$งแต$จะเอาประโยชนQตนให&ได&มากเข&าไว&เอาเปรียบใครเขาได&ก็เก็บมาชื่นชมยินดี 
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ท้ังท่ีมันเป0นความด&อยคุณธรรม ซ่ึงจะนําความเสื่อมมาสู$ชีวิตจิตใจตนเองและสังคมมนุษยQ
โดยรวมในโอกาสต$อไป  

ดังนั้น การปฏิบัติตามแนวทางหลักคําสอนพระพุทธศาสนา จึงเป0นเรื่องท่ีสําคัญมาก 
เพราะมีผลโดยตรงต$อการอยู$ดีมีสุขของมนุษยQ ซ่ึงถือว$าเป0นสุขสูงสุดหรือสุขท่ีเกิดจากขัดเกลา
กิเลสออกจากใจ เป0นการหลุดพ&น (วิมุตติสุข) จากสิ่งไม$เท่ียง ไม$จิรัง ไม$ม่ันคง เสริมสร&างสันติ
สุขและความม่ันคงของมนุษยQโดยปราศจากทรัพยQสมบัติภายนอก และเป0นความม่ันคงท่ี
เกิดข้ึนจากจิตใจของเราเองซ่ึงถือว$าเป0นจุดศูนยQรวมความม่ันคง (Centre of Security) การ
ดําเนินชีวิตของมนุษยQในทุกวันนี้ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงกล$าวไว&ว$า 
คุณค$าของความเป0นคนหรือเป0นมนุษยQคือ ความไม$เป0นสัตวQ การรักษาคุณค$าของความเป0น
มนุษยQไว&ให&สมบูรณQ ไม$ใช$การรักษาชีวิตให&ยืนยาวเท$านั้นแต$ต&องรักษาความเป0นคนไวไม$ให&
สูญเสียไปด&วยกล$าวคือ ความแตก ต$างของคนกับสัตวQอยู$ตรงท่ีสัตวQไม$รู&จักการใช&เหตุผล 
เพราะไม$มีปiญญาเท$าเทียมกับมนุษยQสัตวQจะดํารงชีวิตส$วนใหญ$ด&วยสัญชาตญาณ ไม$รู&ผิดชอบ 
ชั่วดี ไม$รู&ว$าการเบียดเบียนส$งผลเสียอย$างไร เพราะมันต&องเอาตัวรอดดํารงชีวิตอยู$ แต$มนุษยQ
ถูกขัดเกลาและปลูกฝiงให&มีคุณธรรม มีสติ ปiญญาเรียนรู&ว$าเมตตากรุณาเป0นสิ่งท่ีดี คนท่ีขาด
เมตตากรุณามักจะได&รับการประณามว$ามีจิตใจเยี่ยงสัตวQเดรัจฉาน แม&ว$าสัตวQเลี้ยงบางอย$าง 
เช$น แมวหรือสุนัขอาจจะแสดงความกตัญ®ูกตเวทีต$อเจ&าของ แต$ก็เป0นเพียงในระดับของสัตวQ 
คือ ในระดับท่ีสติปiญญาของสัตวQจะรู&ได&เท$านั้น ไม$ได&มีความลึกซ้ึงอะไร ในขณะท่ีมนุษยQ
ปiญญารู& และเข&าใจว$าความกตัญ®ูกตเวทีนั้นเป0นคุณธรรมท่ีประเสริฐและมีประโยชนQต$อการ
อยู$ร$วมกันในสังคม๕ 

ธรรมะ ท่ีทําให&คนเป0นมนุษยQ คือ การปฏิบัติตามศีล ๕ หรือ เบญจศีล หรือ ข&อ
ห&าม ๕ ประการ หมายถึง การละเว&นในสิ่งต$อไปนี้ คือ การฆ$าสัตวQ การลักทรัพยQ การ
ประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ และ การด่ืมสุรา การปฏิบัติตามศีล ๕ จะนําพาท้ังชีวิต
ตนเอง ผู&อ่ืน และ สังคมโดยรวมไปสู$ความร$มเย็นเป0นสุขอย$างเก้ือกูลกันในวงกว&างท่ัวท้ังโลก
ในขณะท่ีพระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ.ปยุตฺโต) เชื่อว$า การเป0นคนเต็มคนเพ่ือเป0นสมาชิกท่ีดี
และมีคุณค$าอย$างแท&จริงของมนุษยชาตินั้น บุคคลควรมี สัปปุริสธรรม ๗ อันเป0นธรรมะของ
คนดีหรือคนท่ีแท& เป0นคุณสมบัติของความเป0นคนท่ีสมบูรณQ เนื่องจากธรรมะนี้ จะทําให&
บุคคลรู&จักการดําเนินชีวิตท่ีดีงามด&วยตนเอง และช$วยให&สังคมดํารงอยู$ในสันติสุข ได&แก$ 

๑. ธัมมัญ®ุตา คือ รู&จักเหตุ หมายถึง หลักการและกฎเกณฑQของสิ่งท้ังหลายท่ีตน
เข&าไปเก่ียวข&องในการดําเนินชีวิต เช$น รู&ว$า ตําแหน$ง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหน&าท่ี 

                                                           

๕ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, คุณค�าของความเป�น
มนุษยX, ธรรมศึกษา, (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภQ, ม.ป.ป.). 
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และ ความรับ ผิดชอบอย$างไร ข้ันสูงสุด คือ รู&เท$าทันความจริงของธรรมชาติเพ่ือมีจิตใจเป0น
อิสระ ไม$ตกเป0นทาสของโลกและชีวิต 

๒. อัตถัญ®ุตา คือ รู&จักผล หมายถึง ความหมายของหลักการท่ีตนปฏิบัติ เข&าใจ
วัตถุ ประสงคQของกิจการท่ีตนกระทําว$าจะบังเกิดผลอะไรบ&าง เป0นผลดีหรือผลเสียอย$างไร 
ข้ันสูงสุด คือ รู&ประโยชนQท่ีเป0นจุดหมายแท&จริงของชีวิต 

๓. อัตตัญ®ุตา คือ รู&จักตน รู&ตามเป0นจริงว$า ตัวเรานั้น เป0นอย$างไร แล&วประพฤติ
ปฏิบัติให&เหมาะสม ตลอดจนแก&ไข ปรับปรุงตนให&เจริญงอกงามถึงความสมบูรณQยิ่งข้ึนไป 

๔. มัตตัญ®ุตา คือ รู&ประมาณ รู&จักพอดี เช$น รู&จักประมาณในการบริโภค ในการ
ใช&จ$ายทรัพยQ รู&จักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและทําการต$างๆ ให&เกิดผลดี
งามตามท่ีมอง เห็นด&วยปiญญา 

๕. กาลัญ®ุตา คือ รู&กาล รู&เวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีพึงใช&ในการ
ประกอบกิจต$างๆ ว$า เวลาไหน ควรทําอะไร อย$างไร และวางแผนการใช&เวลาอย$างได&ผล 

๖. ปริสัญ®ุตา คือ รู&ชุมชน รู&จักถ่ิน ว$ามีระเบียบ วัฒนธรรมประเพณีอย$างไร ควร
ต&องสงเคราะหQ และบําเพ็ญประโยชนQอย$างไร 

๗. ปุคคลัญ®ุตา คือ รู&บุคคล รู&จักและเข&าใจความแตกต$างแห$งบุคคล และ รู&จักท่ี
จะปฏิบัติต$อบุคคลอ่ืนๆ ว$า ควรจะสัมพันธQเก่ียวข&อง อย$างไร จึงจะได&ผลดี๖ 

นอกจากนั้น พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ.ปยุตฺโต) ยังให&แนวคิดอีกว$า สิ่งท่ีทําให&
มนุษยQเป0นสัตวQพิเศษ ได&แก$ สิกขา หรือ การศึกษา คือ การเรียนรู& ฝ�กฝนและพัฒนา มนุษยQท่ี
ฝ�ก ศึกษา หรือ พัฒนาแล&วชื่อว$าเป0น “สัตวQประเสริฐ” เป0นผู&รู&จักดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 
โดยเฉพาะเยาวชนซ่ึงเป0นสมาชิกใหม$ของสังคมจําเป0นต&องมีคุณสมบัติท่ีเป0น ต&นทุน ๗ 
ประการ เรียกว$า แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงามหรือรุ$งอรุณของการศึกษา เพ่ือใช&เป0น
หลักประกันของชีวิตท่ีจะพัฒนาสู$ความเป0นมนุษยQท่ีสมบูรณQ หรือ ผู&เป0นสัตวQประเสริฐอย$าง
แท&จริง สรุปได& ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. กัลยาณมิตตตา หมายถึง แสวงแหล$งปiญญาและ แบบอย$างท่ีดี รู&จักเลือก
คบคนดี เพ่ือนํามาใช&ในการพัฒนาชีวิต แก&ปiญหาและสร&างสรรคQ 

๒. สีลสัมปทา หมายถึง มีวินัยเป0นฐานของการพัฒนาชีวิต คือ รู&จักจัดระเบียบ
ความเป0น อยู$ กิจกรรม กิจการและสิ่งแวดล&อมให&เอ้ือโอกาสแก$การพัฒนาชีวิต อย$างน&อยมี
ศีลข้ันพ้ืนฐาน คือ มีพฤติกรรมท่ีถูกต&องเพ่ือส$งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ฉันทสัมปทา หมายถึง มีจิตใจใฝbรู& ใฝbสร&างสรรคQด&วยการใช&สมองและมือเป0น
ความรับผิดชอบท่ีมีต$อคนอ่ืน เพ่ือให&ก&าวหน&าไปพร&อมกับตน 

                                                           

๖ พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living), 
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๘).  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 
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๔. อัตตสัมปทา หมายถึง การมุ$งม่ันฝ�กตน มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนจนเต็ม
ศักยภาพ ด&วยการพัฒนาท่ีพร&อมทุกด&าน ท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปiญญา 

๕. ทิฏฐิสัมปทา หมายถึง ต้ังอยู$ในหลักความคิด ความเชื่อถือท่ีดีงามอย$างมี
เหตุผลโดยรู&เท$าทันความเป0นไปได&ภายในขอบเขตของเหตุปiจจัยท่ีมีและท่ีทํา ดํารงจิตผ$องใส
เป0นอิสระได&ไม$วู$วาม โวยวาย หรือ เลื่อนไหลไปตามกระแสและค$านิยม 

๖. อัปปมาทสัมปทา หมายถึง ต้ังตนอยู$ในความไม$ ประมาท โดยใช&เวลาท่ีผ$าน
ไปให&เป0นประโยชนQมากท่ีสุด 

๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา หมายถึง รู&จักคิด รู&จัก พิจารณา สามารถแก&ไข
ปiญหาและจัด ทําดําเนินการต$างๆ ให& สําเร็จได&ด&วยวิธีการแห$งปiญญาท่ีจะทําให&พ่ึงตนเอง
และเป0นท่ีพ่ึงของคนอ่ืนได& 

พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได&กล$าวถึง อารยวัฒิ ๕ โดยเชื่อว$าการ
ประพฤติตนตามหลักธรรมต$างๆ อย$างสมํ่าเสมอจะทําให&มนุษยQพัฒนาตนเป0นมนุษยQท่ี
สมบูรณQ ดังนี้  

๑. ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อม่ันว$า ความจริง ความดีงาม และกฎเกณฑQแห$ง
ผลมีอยู$ตามธรรม ชาติ เป0นความเชื่อม่ันด&วยปiญญาในพระรัตนตรัย เข&าใจถูกต&องตามหลัก
พุทธศาสนา หรือมีธรรมจักษุ เป0นการเข&าถึงธรรมอย$างแท&จริง 

๒. ศีล หมายถึง การปฏิบัติตนอยู$ในศีลธรรม ทําให&เกิดความงอกงามใน
คุณธรรมแห$งตน 

๓. สุตะ หมายถึง สิ่งท่ีได&สดับจากการอ$าน การเล$าเรียน หรือได&พบเห็น ทําให&รู&
วิธีดําเนินชีวิตท่ีดีงาม แต$ไม$ควรรู&แต$ทฤษฎีเท$านั้น ต&องนําไปปฏิบัติด&วย 

๔. จาคะ หมายถึง การสละหรือการให& โดยไม$หวังผลตอบแทนแก$ตน 
๕. ปiญญา หมายถึง ความรู&ชัด หยั่งรู&เหตุผล รู&วิธีดับทุกขQ หรือ รู&เท$าทันโลก

และชีวิต  
อย$างไรก็ตาม แม&ว$า สุตะ หรือประสบการณQต$างๆ ท่ีแต$ละคนได&รับจะเป0น

อุปกรณQสําคัญท่ีทําให&เกิดปiญญา แต$ก็เกิดได&เฉพาะผู&ท่ีรู&จักคิด (โยนิโส มนสิการ) เท$านั้น 
เพราะหากมี สุตะ แต$ไม$รู&จักคิดก็ไม$เกิดปiญญาในการดําเนินชีวิตท่ีดีได& บางครั้งธรรมพ้ืนฐาน
ของอารยชนจึงเน&นเพียง ๔ ประการ คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และ ปiญญา๗ 

สรุป มนุษยQจะดีจะประเสริฐอยู$ในการกระทํา มนุษยQต&องพัฒนาชีวิตของตน ท้ัง
พัฒนาพฤติกรรม (ศีล) พัฒนาจิตใจ (สมาธิ) และพัฒนาปiญญา (ปiญญา) ข้ึนไปมนุษยQจึง
ประเสริฐได& ดีงามได& ด&วยการฝ�กฝนพัฒนาตน ด&วยการศึกษาเรียนรู& เพราะฉะนั้นจึงต&องเสริม

                                                           

๗ พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรXฉบับประมวลธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร : เอส. อารQ. พริ้นติ้ง, ๒๕๕๑). 
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ปiญญา มนุษยQทุกคนจะต&องได&รับการศึกษา เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงทําให&เกิด
การศึกษา และนําผลการศึกษามาประยุกตQใช&ในการดําเนินชีวิต เพ่ือความม่ันคงท้ังทรัพยQ
ภายนอกคือโภคทรัพยQ และทรัพยQภายในคืออริยทรัพยQ 

ทุกศาสนาในโลกล&วนมีคําสอนให&ศาสนิกชนประพฤติตนเป0นคนดี ท้ังดีต$อสังคม
และดีต$อศาสนา วิธีการทําความดีนั้นแต$ละศาสนาก็จะแตกต$างกันไป ตามแต$บทบัญญัติและ
หลักการของศาสนานั้นๆ แต$ทุกศาสนาก็มีจุดร$วมกัน คือการให&ความสําคัญแก$จิตใจ การ
เชื่อม่ันในความดี การเสียสละ โดยให&เห็นแก$ตัวน&อยท่ีสุด จนไม$มีความเห็นแก$ตัวเป0นท่ีสุด 

การปฏิบัติธรรมเป0นหลักประกันของความเข&มแข็งทางจริยธรรม ทําให&เกิด
ความก&าวหน&าทางปiญญาทุกระดับ สามารถเข&าใจเหตุปiจจัยอย$างม่ันคงไม$ต&องหวังพ่ึงอํานาจ
จากภายนอกมาดลบันดาล หลักพุทธธรรม จึงสามารถสร&างคุณค$าความเป0นมนุษยQได& สังคมท่ี
ดีงามนั้น มนุษยQช$วยกันสร&างได& มนุษยQจึงต&องประพฤติดีและเชื่อม่ันในความดี เพราะสังคมท่ี
ดีงามจะดํารงอยู$ได&ก็โดยธรรมะเท$านั้น 

ความม่ันคงท่ีแท&จริงมิใช$ปรากฏอยู$ภายนอก แต$มันต&องมีในภายในใจเราต$างหาก 
ชนะใจเราก็คือชนะโลก กัลยาณมิตตตา แสวงแหล$งปiญญาและแบบอย$างท่ีดี รู&จักเลือกคบ
คนดี, สีลสัมปทา มีวินัยเป0นฐานของการพัฒนาชีวิต รู&จักจัดระเบียบความเป0นอยู$, ฉันท
สัมปทา มีจิตใจใฝbรู& ใฝbสร&างสรรคQด&วยการใช&สมองและมือเป0นความรับผิดชอบท่ีมีต$อคนอ่ืน
,อัตตสัมปทา การมุ$งม่ันฝ�กตน มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนจนเต็มศักยภาพ, ทิฏฐิสัมปทา 
ต้ังอยู$ในหลักความคิด ความเชื่อถือท่ีดีงามอย$างมีเหตุผลโดยรู&เท$าทันความเป0นไป,อัปปมาท
สัมปทา ต้ังตนอยู$ในความไม$ ประมาท,โยนิโสมนสิการสัมปทา รู&จักคิด รู&จัก พิจารณา 
สามารถแก&ไขปiญหาและจัด ทําดําเนินการต$าง ๆ ท้ัง ๗ ประการนี้ เป0นวิถีทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ
ช$วยให&มวลมนุษยชาติพบความม่ันคง การปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองคQย$อมสามารถ
บรรลุสิ่งท่ีพึงประสงคQได&อย$างแท&จริง  
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ความสัมพันธXระหว�างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
องคXการบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น 

Correlation Betweenthe Four Sangahavatthu-Dhamma And Efficiency Of 
Personel Management Of Khonkaen Provincial Administrative 

Organization 
ตรัยณภรัท เสาวรา*  

ดร.ปชาบดี แย&มสุนทร, ร.ต.ดร.วสันตQ ศรีสอาด** 

บทคัดย�อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงคQเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู&บริหาร ๒) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาความสัมพันธQ
ระหว$างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เป0นการวิจัยเชิงปริมาณ 
เก็บรวบรวมข&อมูลโดยใช&เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม กับกลุ$มตัวอย$าง ๒๓๑ ฉบับ 
สถิติท่ีใช&ได&แก$ ค$าความถ่ี (Frequency) ค$าร&อยละ (Percentage) ค$าเฉลี่ย (Mean) ส$วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQแบบเพียรQสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว�า  
๑. การปฏิบัติบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู&บริหาร โดยรวมอยู$ในระดับมาก 

พิจารณารายด&านอยู$ในระดับมากทุกด&าน เรียงค$าเฉลี่ยจากมากไปน&อย ได&แก$ ด&านทาน (x̄ =
๔.๑๔) ด&านปUยวาจา (x̄ = ๔.๑๑) ด&านสมานัตตตา (x̄= ๔.๐๘) และด&านอัตถจริยา (x̄ =
๔.๐๕) ตามลําดับ  

๒. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู$ในระดับมากพิจารณารายด&าน
อยู$ในระดับมากทุกด&าน เรียงค$าเฉลี่ยจากมากไปน&อย ได&แก$ ด&านการให&รางวัล (x̄ =
๔.๐๗) ด&านการธํารงรักษาและปaองกัน (x̄ = ๔.๐๗) ด&านการพัฒนา (x̄ = ๔.๐๗) และด&าน
การจัดหา (x̄= ๓.๘๗) ตามลําดับ 

๓. ผลการวิเคราะหQความสัมพันธQระหว$างการปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ กับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล พบว$า มีความสัมพันธQกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ 
จึงเป0นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว&โดยรวมมีค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQอยู$ในระดับสูงมาก (r=๐.๘๒) 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรQ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 

** อาจารยQมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 
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พิจารณารายด&าน พบว$า การปฏิบัติตนด&านอัตถจริยาและสมานัตตตา มีค$าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธQอยู$ในระดับสูงมาก (r=๐.๘๒) และ (r=๐.๘๑) และการปฏิบัติตนตามหลักทานและ
ปUยวาจา มีค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQอยู$ในระดับสูง คือ (r=๐.๗๔) และ (r=๐.๗๓) ตามลําดับ 

๔. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ขององคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น ควรกําหนดนโยบายส$งเสริมให&บุคลากรนํา
หลักสังคหวัตถุ ๔ มาใช&ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย$างเป0นระบบ ควบคู$ไปกับ
การนํา หลักนิติธรรม จริยธรรมมากําหนดใช& เป0น กฎ ระเบียบ ข&อบังคับท่ีถูกต&อง ชัดเจน
และเป0นธรรม เพ่ือให&เป0นท่ียอมรับของประชาชน  

คําสําคัญ: หลักสังคหวัตถุ ๔, ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล, องคQการบริหารส$วน
จังหวัดขอนแก$น  

Abstract 

The aims of this research were: 1) to study the self-conduct in line 
with the Four Sangahavatthu-dhamma of the administrators, 2) to study their 
administrative efficiency, 3) to study the correlation between the IV 
Sangahavatthu principles (Pali: sangahavatthu, bases of social solidarity) and 
the personnel administration and 4) to study the ways to develop the 
efficiency of the personnel administration according to Sangahavatthu-
dhamma principles. This quantitative research was carried out by using a 
questionnaire, for 231 respondents, as tool in collecting the data. The 
statistics used were: Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The research results were as follows: 
1. The overall score of the administrators’ conduct according to the 

Four Sangahavatthu-dhamma principles was at a high level. Considered, all 
the aspects’ scores were at the same level: Generosity, Pali:dana, (x̄ = 4.14); 
Kindly Speech, Pali: piyavaca, (x̄= 4.11); Useful Conduct, Pali: atthacariya, (x̄ = 
4.08) ; Equality Consisting in Impartiality, Pali: samanattata, (x̄= 4.05). 

2. The overall score of the personnel administration efficiency was at 
a high level. Considered, all the aspects’ scores were at the same level 
(Awarding, (x̄= 4.07); Preservation and Protection, (x̄ = 4.07) ; Development, 
(x̄= 4.07) ; Recruitment, (x̄= 3.87). 
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3. There is correlation between the conducts according to the 
Sangahavatthu-dhamma and the personnel administration with the statistical 
significance level at 0.01; this accepted the hypothesis. The correlation 
coefficient score was at a very high level (r=0.82). The Useful Conduct and 
Equality Consisting in Impartiality’s scores were at a very high level (r=0.82; 
r=0.81); of the Generosity and Kindly Speech, the scores were at a high level 
(r=0.74; r=0.73). 

4. The ways to develop the efficiency of the personnel administration 
according to Sangahavatthu-dhamma principles can be made by 
determination of personnel promotion of using the principles within the 
organization; systematic practice together with legal and ethic principles as 
the rules, regulation and law in order for gaining the public acceptance. 

Keywords: Four Sangahavatthu, Efficiency of Personel Management, Khon 
Kaen Province Administrative Organization. 

๑. บทนํา  
องคQการบริหารส$วนจังหวัด (อบจ.) ถือเป0นรูปแบบการปกครองท&องถ่ินรูปแบบ

หนึ่งของประเทศไทยมีภารกิจครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ$และหลากหลาย ท้ังได&กําหนด
อํานาจในการออกคําสั่งต$างๆ ด&านการบริหารงานบุคคล ได&แก$ การออกคําสั่งเก่ียวกับการ
บรรจุแต$งต้ัง การย&าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน การสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย การให&ออกจากราชการการ อุทธรณQ และการร&องทุกขQ หรือการอื่นใด
ที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล หลักการนี้จะเป0นเรื่องที่ประสงคQให&องคQกรปกครองส$วน
ท&องถิ่นมีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรของตนก็ตาม แต$ในทางกลับกันก็ได&ส$งผลกระทบ
หลายประการต$อการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคQการบริหารส$วนจังหวัดเนื่องจากใน
การปฏิบัติงานมีปiจจัยหลายอย$างเข&ามาเกี่ยวข&อง เพื่อกระตุ&นให&แต$ละบุคคลใช&ความรู&
ความสามารถให&เกิดประโยชนQสูงสุดต$อประชาชนในท&องถ่ินอย$างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เปaาหมายขององคQกร  

การบริหารงานบุคลากร เป0นเรื่องของการการจัดสรรทรัพยากรบุคคล การพัฒนา
บุคลากร การบํารุงรักษาบุคลากรและการให&บุคลากรพ&นจากงาน กระบวนการพัฒนาความรู&
และสร&างขวัญกําลังใจแก$บุคลากรในองคQการ ให&สามารถดําเนินงานได&อย$างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเปaาหมายขององคQการ จึงเป0นเรื่องท่ีสําคัญและยุ$งยาก ท้ังนี้เพราะตามหลักทั่วไป 
แม&ว$าจะมีงบประมาณอย$างเพียงพอ มีการจัดองคQการ และการบริหารงานที่ดีมีอุปกรณQ
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และวัสดุพร&อม ถ&าผู&ปฏิบัติงานไม$ดี ไม$มีความรู&ความสามารถ ขาดความซ่ือสัตยQสุจริต และ
ไม$ประพฤติอยู$ในระเบียบวินัยอันดีแล&วก็เป0นการยากท่ีการบริหารงานจะบรรลุผลสมตาม
ความมุ$งหมาย การบริหารงานบุคคลขององคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น เป0นการได&มา
ซ่ึงการพัฒนา การบํารุงดูแลรักษาบุคลากร ในตําแหน$งต$างๆ ปiญหาท่ีเกิดข้ึนมีการเรียกร&อง
ผลประโยชนQในการแต$งต้ังบรรจุ พิจารณาความดีความชอบ การโยกย&าย บางหน$วยงานมี
บุคลากรมากเกินความจํา เป 0น  บางแห$งม ีบ ุคลากรไม$เพ ียงพอต$อการปฏิบ ัต ิงาน 
บุคลากรมีความรู&ความสามารถไม$เหมาะสมกับตําแหน$ง มีการใช&ระบบอุปถัมภQในการ
พิจารณาความดีความชอบ โดยไม$คํานึงถึงหลักความสามารถของบุคลากร ทําให&บุคลากร
ขาดขวัญกําลังใจการปฏิบัติงานตามหน&าที่ การบริหารงานบุคคลท&องถิ่นในปiจจุบันมีปiญหา
ในการบริหารงาน เนื่องจากอํานาจในการบริหารงานบุคคล อยู$ท่ีผู&บริหารท&องถ่ินซ่ึงมาจาก
การเมือง เข&ามาครอบงําการปฏิบัติหน&าท่ีของเจ&าหน&าท่ีผู&ปฏิบัติข&าราชการประจํา มีอํานาจ
ในการให&คุณให&โทษ ถ&าใช&ในทางถูกต&องก็ดี แต$ข&อเท็จจริงผู&บริหารท&องถ่ินใช&เป0นเครื่องมือใน
การแสวงหาผลประโยชนQแก$ตนเองและพวกพ&อง ขาดระบบคุณธรรม ไม$มีการถ$วงดุลในการ
ใช&อํานาจการบริหารงานบุคคล องคQกรท&องถิ่นเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการ
บริหารงานบุคคล การบรรจุ แต$งตั้ง โอน ย&าย เลื ่อนขั้นเงินเดือน เลื ่อนระดับ การ
ลงโทษทางวินัยเป0นของผู&บริหารท&องถ่ินซ่ึงมาจากการเมืองท&องถ่ิน ซ่ึงเป0นปiญหาของ
ข&าราชการประจํา เพราะการใช&อํานาจที่ผ$านมาผู&บริหารท&องถิ่นเป0นผู&ใช&อํานาจแต$เพียงผู&
เดียว ไม$มีระบบถ$วงดุลและขาดระบบคุณธรรม ในการใช&อํานาจดังกล$าว๑ 

ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีสามารถส$งเสริมสนับสนุนได&หลายประการท่ีจะ
ช$วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปUยวาจา 
อัตถจริยา และสมานัตตตา ซ่ึงเป0นหลักธรรมจะท่ีทําให&คนเราอยู$กันด&วยความรัก อยู$กันด&วย
ความปรารถนาดีและผูกน้ําใจต$อกันไว&ได&๒ เพราะการบริหารงานบุคคลนั้นมีส$วนสําคัญในการ
ผลักดันองคQกรให&มีการพัฒนาอย$างต$อเนื่องและเป0นระบบ เนื่องจากการบริหารงานบุคคล
เป0นงานที่จะต&องแทรกอยู$ในทุกกิจกรรมขององคQกร และเป0นหลักประกันว$าทุกกิจกรรม
ขององคQกรจะสามารถดําเนินงานอย$างมีประสิทธิภาพ ส$งผลให&การดําเนินงานต$างๆ ของ
องคQกรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช&ทรัพยากรได&อย$างคุ&มค$า ทุกองคQกรท่ีประสบผลสําเร็จ
จะต&องสามารถทําให&ทุกคนในองคQกรมุ$งม่ันทํางานได&อย$างเต็มท่ีและสามารถปรับเปลี่ยน
องคQกรให&สอดคล&องกับสภาพแวดล&อมได&อย$างราบรื่นโดยจําเป0นต&องอาศัยหลักกระบวนการ
บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคลขององคQกรนั้น 
                                                           

๑ ประหยัด หงสQทองคํา, เอกสารการสอน ชุดวิชาการบริหารท�องถิ่น , (นนทบุรี  :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน&า ๔๐๘. 

๒ พระธรรมปUฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรX ฉบับประมวลธรรม, พิมพQครั้งท่ี ๙, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน&า ๑๖๗-๑๖๘. 
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ดังนั้นผู&วิจัยมีความสนใจศึกษาความสัมพันธQระหว$างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น ซึ่งการนํา
หลักสังคหวัตถุ ๔ มาบูรณาการใช&ในการบริหารงานบุคคลขององคQการบริหารส$วนจังหวัด
ขอนแก$น โดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรม ให&มีสอดคล&องกับหลักการบริหารงานบุคคล
ท่ีกรมส$งเสริมการปกครองท&องถ่ินกําหนดไว&หรือไม$ ข&อมูลท่ีได&จากการศึกษาสามารถเสนอ
ผู&บริหารและผู&ท่ีเก่ียวข&องได&กําหนดเป0นนโยบายในการบริหารงานบุคคล รวมถึงการกําหนด
แนวทางในการแก&ไขปiญหาในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององคQการ
บริหารส$วนจังหวัดขอนแก$นต$อไป 

๒. วัตถุประสงคXของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู&บริหารองคQการบริหารส$วน

จังหวัดขอนแก$น  
๒. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององคQการบริหารส$วนจังหวัด

ขอนแก$น  
๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธQระหว$างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคลขององคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น  
๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององคQการ

บริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธQระหว$างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคลขององคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น” ใช&ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) การศึกษาเอกสารวิชาการและจากงานวิจัยต$างๆ ท่ีเก่ียวข&องดังนี้ 

๑. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเก่ียวข&องกับการปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ กับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง นํามากําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย และสรุปเป0นคํานิยามศัพทQในการวิจัยสร&างแบบสอบถาม โดยแบ$ง
แบบสอบถามออกเป0น ๔ ตอน นําแบบสอบถามท่ีสร&างเสร็จเรียบร&อยแล&ว นําเสนอให&
ผู&เชี่ยวชาญ ทําการตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ค$า ICO เท$ากับ ๑.๐๐ จึงนําไปทดลองใช&
กับหน$วยการวัดท่ีมิใช$ประชากรในการวิจัย แล&วนํามาหาค$าความเชื่อม่ัน ค$าความเชื่อม่ันของ
การปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สัมประสิทธิ์แอลฟbา (Alpha) เท$ากับ .๙๘๐ ค$าของความ
เชื่อม่ันของ ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล สัมประสิทธิ์แอลฟbา (Alpha) เท$ากับ .๙๕๓ 
หลังจากนั้นนําแบบสอบถาม นําไปทดลองใช&จริงกับกลุ$มตัวอย$างเปaาหมายต$อไป 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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การวิเคราะหQข&อมูล ผู&วิจัยดําเนินการวิเคราะหQข&อมูลโดยใช&โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตรQ สถิติท่ีใช&วิเคราะหQข&อมูลมีดังนี้ ๑) ใช&สถิติจํานวน (Frequency) 
และร&อยละ (Percentage) อธิบายปiจจัยส$วนบุคคลของผู&ตอบแบบสอบถาม วิเคราะหQโดย
การนําเสนอเป0นตารางประกอบการบรรยายผล ๒) ใช&สถิติวิเคราะหQโดยการหาค$าเฉลี่ย (x̄) 
ค$าส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อธิบายข&อมูลความสัมพันธQระหว$างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น นําเสนอในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย ๓) ใช&สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQอย$างง$ายของเพียรQสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) วิเคราะหQความสัมพันธQของตัว
แปร ๒ ตัวท่ีเป0นอิสระต$อกันคือ หลักสังคหวัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
องคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น  

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู&วิจัยได&กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ ๑) ขอบเขต
ทางด&านเนื้อหา ผู&วิจัยได&ทบทวน เอกสาร ตํารา ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ 
๑) ด&านทาน ๒) ด&านปUยวาจา ๓) ด&านอัตถจริยา ๔) ด&านสมานัตตตา และประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล ๔ ด&าน คือ ๑) ด&านจัดหา ๒) ด&านการพัฒนา ๓) ด&านการให&รางวัล ๔) 
ด&านการธํารงรักษาและปaองกัน ๒) ขอบเขตด&านตัวแปร ประกอบด&วย ตัวแปรต&น 
(Independent Variables) ได&แก$ ปiจจัยส$วนบุคคล หลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ๑) ด&านทาน ๒) 
ด&านปUยวาจา ๓) ด&านอัตถจริยา ๔) ด&านสมานัตตตา และตัวแปรตาม (Dependent 
Variables) ประกอบด&วยการบริหารงานบุคคลตามสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส$วนท&องถิ่น ๑) ด&านจัดหา ๒) ด&านการพัฒนา ๓) ด&านการให&รางวัล ๔) 
ด&านการธํารงรักษาและปaองกัน ๓) ขอบเขตด&านประชากร บุคลากรขององคQการบริหารส$วน
จังหวัดขอนแก$น จํานวน ๕๔๕ คน๓ ๔) ขอบเขตด&านพ้ืนท่ี ได&แก$ องคQการบริหารส$วนจังหวัด
ขอนแก$น และ ๕) ขอบเขตด&านเวลา ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้กําหนดระยะเวลาต้ังแต$เดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป0นเวลา ๖ เดือน 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธQระหว$างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพ

การบริหารงานบุคคลขององคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น” สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
๑. การปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู&บริหารองคQการบริหารส$วนจังหวัด

ขอนแก$น โดยรวมอยู$ในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๙) พิจารณารายด&าน พบว$า อยู$ในระดับมาก
ทุกด&าน โดยเรียงค$าเฉลี่ยจากมากไปน&อย ได&แก$ ด&านทาน (x̄ = ๔.๑๔) ด&านปUยวาจา (x̄ = 
๔.๑๑) ด&านสมานัตตตา (x̄ = ๔.๐๘) และด&านอัตถจริยา (x̄= ๔.๐๕) ตามลําดับ  
                                                           

๓ งานสํารวจบุคลากรกองการเจ�าหน�าท่ี องคXการบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น, (วันท่ี ๑๑ 
เมษายน ๒๕๕๙). 
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๒. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล โดยรวม อยู$ในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๑) พิจารณารายด&าน 
พบว$า อยู$ในระดับมากทุกด&าน โดยเรียงค$าเฉลี่ยจากมากไปน&อย ได&แก$ ด&านการให&รางวัลและ
ด&านการธํารงรักษาและปaองกัน (x̄ = ๔.๐๗) ด&านการพัฒนา (x̄ = ๔.๐๒) และด&านการ
จัดหา (x̄ = ๓.๘๗) ตามลําดับ 

๓. ความสัมพันธQระหว$างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ขององคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น ผลการวิเคราะหQความสัมพันธQระหว$างหลักสังคห
วัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล โดยวิเคราะหQ ด&วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQ
แบบเพียรQสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยรวมอยู$ใน
ระดับสูงและระดับสูงมาก  

๔. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ขององคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น ควรกําหนดนโยบายส$งเสริมให&บุคลากรนํา
หลักสังคหวัตถุ ๔ มาใช&ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย$างเป0นระบบ ควบคู$ไปกับ
การนํา หลักนิติธรรม จริยธรรมมากําหนดใช& เป0น กฎ ระเบียบ ข&อบังคับท่ีถูกต&อง ชัดเจน
และเป0นธรรม เพ่ือให&เป0นท่ียอมรับของประชาชน  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธQระหว$างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพ

การบริหารงานบุคคลขององคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น” พบประเด็นของท่ีสามารถ
นํามาเสนอเพื่อทําการอภิปรายและประกอบแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข&อง 
ดังรายละเอียดต$อไปนี้ 

๑. การปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ พบว$า การปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ของผู&บริหาร โดยรวมอยู$ในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๙) พิจารณาเป0นรายด&าน พบว$า อยู$ในระดับ
มากทุกด&าน พิจารณาเป0นข&อ พบว$า อยู$ในระดับมากทุกข&อ แสดงให&เห็นว$า ผู&บริหารในฐานะ
ท่ีเป0นผู&บังคับบัญชาได&จัดให&มีการบรรจุบุคคลตรงตามสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษามา อีกท้ังมี
การสื่อสารด&วยวาจาท่ีไพเราะอ$อนหวานชวนฟiง มีการใช&คําพูดท่ีนุ$มนวลสละสลวย ในเวลาท่ี
ชี้แจงนโยบายในเรื่องต$างๆ แก$บุคลากร ด&วยความจริงใจ ทําตนเสมอต&นเสมอปลายกับ
ผู&ใต& บังคับบัญชาทุกคน ซ่ึงสอดคล&องกับปiณณธร เธียรชัยพฤกษQ ซ่ึงได&วิจัยเรื่อง การ
ประยุกตQใช&หลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือสร&างความผูกพันต$อองคQการ : กรณีศึกษาโรงพยาบาล
กรุงเทพผลการวิจัยพบว$า การประยุกตQใช&หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อสร&างความผูกพันต$อ
องคQการ ของพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาพรวมอยู$ในระดับมากและเม่ือพิจารณา
เป0นรายด&าน พบว$า ระดับคะแนนการเห็นด&วยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน&อย ได&แก$ ด&าน
ปUยวาจา ด&านสมานัตตตา ด&านทาน และด&านอัตถจริยา อยู$ในระดับมากท้ังหมด ตามลําดับ
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ผลการศึกษาพบว$า ความสัมพันธQระหว$างปiจจัยด&านหลักสังคหวัตถุ ๔ ของพนักงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพกับความผูกพันต$อองคQการ มีความสัมพันธQในเชิงบวก โดยมีค$า
สหสัมพันธQอยู$ในระดับสูง ๒ ด&าน คือด&านปUยวาจา และสมานัตตตา อยู$ในระดับปานกลาง 
คือด&านทานและอัตถจริยา๔ 

๒. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล โดยรวม 
อยู$ในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๑) พิจารณาเป0นรายข&อ พบว$า อยู$ในระดับมากทุกข&อ แสดงให&เห็น
ว$า ผู&บริหารมีการจ$ายค$าตอบแทนด&วยผลประโยชนQต$างๆ สมเหตุสมผลและเพียงพอ ในระดับ
ความสามารถ สร&างความสมดุลของทรัพยากรมนุษยQท่ีมีคุณค$าให&คงอยู$กับองคQการอย$าง
ต$อเนื่องท้ังในระยะยาว เพ่ือให&พนักงานส$วนท&องถ่ินได&รับความเป0นธรรมจากองคQการ มี
โอกาสก&าวหน&า สามารถพัฒนาสถานภาพการดํารงชีวิตให&ดีข้ึน โดยใช&วิธีการฝ�กอบรมและ
พัฒนาในรูปแบบต$างๆ เพื่อให&เหมาะสมกับโครงสร&างองคQการ ซึ่งสอดคล&องกับสุคน
ธรัตนQ เถาสุวรรณQ ท่ีได&ทําการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข&าราชการ ลูกจ&าง
ประจําและพนักงานจ&างขององคQการบริหารส$วนตําบล” ผลการวิจัยพบว$า ระดับความคิดเห็น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข&าราชการ ลูกจ&างประจํา และพนักงานจ&าง ขององคQการ
บริหารส$วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู$ในระดับมาก เพ่ือพิจารณาเป0นรายด&าน 
พบว$ามีความกระตือรือร&นในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานสําเร็จได&ตามเปaาหมาย ทันกับเวลาใน
สถานการณQท่ีบีบบังคับและผลการทํางานขององคQการมีประสิทธิภาพสูงอยู$ในระดับสูง๕ 

๓. ความสัมพันธQระหว$างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ขององคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น พบว$า มีค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQโดยรวมอยู$ใน
ระดับสูงมาก (r=๐.๘๒) พิจารณาเป0นรายด&าน พบว$า อยู$ในระดับสูง ๒ ด&าน คือ ด&านทาน (r=
๐.๗๔) ด&านปUยวาจา (r=๐.๗๓) และอยู$ในระดับสูงมาก ๒ ด&าน คือ ด&านอัตถจริยา (r=๐.๘๒) 
และด&านสมานัตตตา (r=๐.๘๑) 

๔. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
องคQการบริหารส$วนจังหวัดขอนแก$น ควรกําหนดนโยบายส$งเสริมให&บุคลากรนําหลักสังคห
วัตถุ ๔ มาใช&ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย$างเป0นระบบ ควบคู$ไปกับการนํา หลัก
นิติธรรม จริยธรรมมากําหนดใช& เป0น กฎ ระเบียบ ข&อบังคับท่ีถูกต&อง ชัดเจนและเป0นธรรม 
เพ่ือให&เป0นท่ียอมรับของประชาชน  
                                                           

๔ ปiณณธร เทียนชัยพฤกษQ, “การประยุกตQใช&หลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือสร&างความผูกพันต$อ
องคQการ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ”, วิทยานิพนธXพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณQราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒. 

๕ สุคนธรัตนQ เถาสุวรรณQ, “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข&าราชการ ลูกจ&างประจํา และ
พนักงานจ&างขององคQการบริหารส$วนตําบล”, วิทยานิพนธXรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก$น), ๒๕๕๐. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๑๙๗

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข&อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ ควรมีนโยบายใช&หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารงานและพัฒนาองคQกร
ให&เป0นระบบ  

๑.๒ เพ่ือให&การบริหารงานมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน ควรท่ีจะนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหรือหลักคุณธรรมจริยธรรม มาใช&ในการบริหารงาน 

๑.๓ ควรที ่จะมีนโยบายส$งเสริมสนับสนุนให&บุคลากรนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มาใช&ควบคู$กับการปฏิบัติงาน 

๒. ข&อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ ควรให&ความสําคัญกับการใช&หลักนิติธรรมในการบริหารงาน เพ่ือให&การ

บริหารงานเป0นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข&อบังคับท่ีถูกต&องเป0นธรรมและเป0นประโยชนQ
ต$อส$วนรวม 

๒.๒ ควรออกกฎ ระเบียบท่ีชัดเจนมาใช&ในการบริหารงานและส$งเสริมให&
บุคลากรและประชาชนเคารพต$อกฎระเบียบนั้น เพ่ือสร&างความเป0นธรรมในการให&บริการแก$
ประชาชน 

๒.๓ ต&องการให&ใช&ความเที่ยงธรรม ความยุติธรรมในการบริหารงานมากข้ึน 
และเปUดโอกาสให&ประชาชนมีส$วนร$วมในการตรวจสอบการบริหารงาน 

๓. ข&อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต$อไป  
๓.๑ ในการวิจัยครั้งต$อไปควรเปลี่ยนกลุ$มประชากรเป0นประชาชนในจังหวัด

ขอนแก$น เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นให&กว&างมากยิ่งข้ึน จะได&เห็นถึงความสําคัญของ
หลักสังคหวัตถุ ๔ ท่ีมีต$อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลเพ่ือการเผยแพร$พระพุทธศาสนา
ให&กว&างขวางและให&มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๓.๒ ในการวิจัยครั้ งต$อไปควรใช&หลักพุทธธรรมอ่ืนท่ีเ ก่ียวข&องกับการ
บริหารงานบุคคล เช$น กุศลกรรมบถ ๑๐ สาราณียธรรม ๖ พรหมวิหาร ๔ เพ่ือส$งเสริมให&
บุคลากรมีหลักในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได&ดียิ่งข้ึน 

๓.๓ ในการวิจัยครั้ งต$อไปควรนําผลการวิจัยท่ีได& ไปประยุกตQในองคQกร 
หน$วยงานภาคีเครือข$ายท่ีเก่ียวข&อง 

๓.๔ ในการวิจัยครั้งต$อไปควรศึกษาความสัมพันธQระหว$างหลักพุทธธรรมกับ
หลักการบริหารงานและปฏิบัติงานให&เหมาะสมกับสถานการณQปiจจุบัน 
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บทบาทและภาวะผู�นําของพระสังฆาธิการในศตวรรษท่ี ๒๑ 
The Roles and Leadership of Buddhist Executive Monks in the 21st Century 

           พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ* 

บทคัดย�อ 

เง่ือนไขความสําเร็จท่ีสําคัญของการส$งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให&ยั่งยืนถาวร
สืบไปคือการบริหารกิจการคณะสงฆQให&เป0นไปด&วยความเรียบร&อยพระสังฆาธิการคือพระภิกษุ
ผู& มีหน&าท่ีในการส$งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ให&เจริญรุ$งเรืองสร&างศรัทธาแก$
พุทธศาสนิกชน สร&างความเข&มแข็งและความม่ันคงให&กับพระพุทธศาสนา อย$างไรก็ตาม
ท$ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ พระสังฆาธิการจําเป0นต&องปรับเปลี่ยน
บทบาทให&สอดคล&องกับสถานการณQท่ีเปลี่ยนไปแต$ยังคงดํารงไว&ซ่ึงเปaาหมายเดิม บทบาท
ประยุกตQของพระสังฆาธิการท่ีจําเป0น ได&แก$ บทบาทในเชิงสัญลักษณQของพระพุทธศาสนา 
บทบาทผู&ทรงไว&ซ่ึงคุณวิเศษ บทบาทนักบริหารศรัทธาบทบาทผู&นําแห$งจิตวิญาณ บทบาท
นัก พัฒนาสั งคม และบทบาทผู& นํ าสู$ ความพ&น ทุกขQ  ซ่ึ งจะช$วยส$ ง เสริม ทํานุ บํ ารุ ง
พระพุทธศาสนาให& ยืนยงสืบไป 

คําสําคัญ: ภาวะผู&นํา, บทบาท, พระสังฆาธิการ 

Abstract 

An important key to success in sustainable promotion of Buddhist 
affairs is in clerical administration. Buddhist executive monks are those who 
are appointed to preserve, promote, strengthen and stabilize Buddhism as 
well as induce faith to Buddhists. However, in the midst of changes of the ๒๑
st century, they have to adjust their roles in accordance with the changing 
situations, but maintain the original goals simultaneously. The essential 
applied roles of Buddhist executive monks include a symbolic role in 
Buddhism, a magician role, a faith management role, a spiritual leader role, a 
social developer role and a misery eradicator role. Hopefully, the 

Keywords: leadership, the character, Buddhist monks 
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๑. บทนํา 
ประเทศไทยเป0นประเทศท่ีมีประวัติศาสตรQมายาวนานมีสถาบันท่ีอยู$คู$บ&านคู$เมือง

ของคนไทยประกอบด&วย ๓ สถาบัน คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริยQ โดยเฉพาะสถาบันศาสนาชาวไทยโดยส$วนมากได&นับถือพระพุทธศาสนามา
เป0นเวลายาวนานพระพุทธศาสนาจึงได&เข&ามีบทบาทสําคัญ ในการดํารงชีวิตของคนไทยมาทุก
ยุคทุกสมัยพระสงฆQจึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะทําหน&าท่ีเผยแผ$ความรู&ธรรมะให&แก$ประชาชน
ได&รับทราบได&เข&าใจ๑ 

พระพุทธศาสนานอกจากเป0นปiจจัยสําคัญท่ีช$วยให&ชนชาติไทยมีศิลปวัฒนธรรมท่ี
เจริญก&าวหน&ามาในอดีตแล&ว ก็ยังคงเป0นสถาบันหลักของประเทศ และเป0นองคQประกอบ
สําคัญของสังคมไทยในปiจจุบัน เพียงแต$รอเวลาและรอความสามารถของคนไทยท่ีจะนํา
ศักยภาพของพระพุทธศาสนาท่ีมีอยู$อย$างสูงเอามาใช&ให&เป0นประโยชนQ ในการร$วมพัฒนาภูมิ
ธรรมภูมิปiญญาของมนุษยชาติให&อารยะธรรมของโลกเจริญประณีตยิ่งข้ึน๒ 

ภาวะผู&นําของพระสังฆาธิการเป0นปiจจัยท่ีมีอิทธิพลต$อประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ของการปฏิบัติหน&าท่ี เพราะพระสังฆาธิการ นอกจากจะมีความรู&ความสามารถมีบารมี มี
คุณธรรม และมีมนุษยQสัมพันธQท่ีดีแล&ว จะต&องมีรูปแบบผู&นําท่ีมีประสิทธิผลสูงของวัดแล&วยังได&
ชื่อว$า “เป0นผู&นําทางวิญญาณ” ของประชาชน พระสังฆาธิการต&องเป0นผู&นําต&องมีคุณสมบัติ 
เช$น มีสติปiญญาความรู&ความดีงามแล&ว ยังมีวิสัยทัศนQ มองกว&าง คิดไกล และใฝbสูง๓ 

๒. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นํา 
ขอนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู&นํา (Leadership) ประกอบด&วย ๑) 

ความหมายของภาวะผู&นําและภาวะผู&นํา ๒) ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู&นํา และ ๓) บทบาทของ
ภาวะผู&นําสรุปสาระสําคัญได&ดังต$อไปนี้ 

๑. ความหมายของภาวะผู&นําและภาวะผู&นํา 
๑.๑ ความหมายของผู&นํา ผู&นําว$าการท่ีผู&นําใช&อิทธิพลหรืออํานาจหน&าท่ีใน

ความสัมพันธQซ่ึงกันและกันในหมู$คณะเพ่ือความสมหวังตามเปaาหมายหรือจุดประสงคQร$วมกัน

                                                           

๑ พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), รัฐศาสตรXเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQ
ดอกหญ&ากรุªป, ๒๕๔๙), หน&า ๒๓. 

๒ พระธรรมปUฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู�นํา : ความสําคัญต�อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๕), หน&า ๔๖. 

๓ พระธรรมปUฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู�นําความสําคัญต�อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน&า ๑๔-๑๕. 
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ท่ีทําให&เกิดความรัก ความสามัคคีความร$วมมือในกิจการต$างๆ พระธรรมปUฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๔

กล$าวว$า ผู&นํา คือบุคคลท่ีมาประสานช$วยให&คนท้ังหลายรวมกันโดยท่ีว$าจะเป0นการอยู$รวมกัน
ก็ตามหรือทําการร$วมกันก็ตามให&พากันไปด&วยดีสู$จุดหมายท่ีดีงาม พระธรรมโกศาจารยQ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)๕ ให&ความหมายของผู&นําว$า ผู&นําคือผู&ชักพาให&คนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือ
กระทําการในทิศทางท่ีกําหนดเปaาหมายไว& 

สรุปได&ว$า “ผู&นํา” คือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติหลายประการท้ังคุณสมบัติภายนอก
และคุณสมบัติภายในท่ีบ$งบอกถึงความสมบูรณQท้ังร$างกายสติปiญญาและจิตใจท่ีจะเอ้ือ
ประโยชนQต$อการชักนําบุคคลกลุ$มคนหรือมวลชน  

๑.๒ ความหมายของภาวะผู&นําภาวะผู&นํา คือ ความริเริ่มและธํารงไว& ซ่ึง
โครงสร&างของความคาดหวังและความสัมพันธQระหว$างกันของสมาชิกของกลุ$ม(Stogdill)๖ 
ภาวะผู&นํา คือความสามารถท่ีจะชี้แนะสั่งการหรืออํานวยการหรือมีอิทธิพลต$อพฤติกรรมของ
ผู&อ่ืนเพ่ือให&มุ$งไปสู$จุดหมายท่ีกําหนดไว& (McFarland)๗ 

สรุปได&ว$าจากการนิยามความหมายข&างต&นภาวะผู&นําเป0นศิลปะท่ีจะนําพาและ
จูงใจเพ่ือนร$วมงานหรือผู&ใต&บังคับบัญชาและกระตือรือร&นเพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงคQของ
องคQการ 

๒. ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู&นํา 
จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู&นําได&มีนักวิชาการได&ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ

ภาวะผู&นําไว&หลายแนวคิดซ่ึงได&มีวิวัฒนาการทฤษฎีภาวะผู&นําตามการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ช$วงเวลาและยุคสมัยโดยแบ$งตามระยะการพัฒนาตามทฤษฎีดังต$อไปนี้ 

๒.๑ ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู&นํา (trait theories) ลักษณะผู&นําท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพสูงประกอบด&วยความเฉลียวฉลาดมีบุคลิกภาพซ่ึงแสดงถึงการเป0นผู&นําและต&อง
เป0นผู&ท่ีมีความสามารถ Dessler, Gary๘ กล$าวถึงคุณสมบัติท่ีดีของผู&นําว$ามี ๖ ประการดังนี้
๑) เป0นผู&นําท่ีมีแรงจูงใจท่ีมีความปรารถนาอย$างแรงกล&าท่ีจะประสบความสําเร็จ ๒) มีความ

                                                           

๔ พระธรรมปUฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู�นํา : ความสําคัญต�อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๕), หน&า ๔๖. 

๕ พระธรรมโกศาจารยQ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๔๙). 

๖ Stogdill, Ralph M., Handbook of Leadership : a Survey of Theory and 
Research, (New York: The Free press, 1974). 

๗ McFarland, Management : Foundation & Practices.5thed, (New York : 
Macmillan Publishing Inc., 1979). 

๘ Dessler Gary, Management : Principles and Practices for Tomorrow’s 
Leaders, (New Jersey : Pearson Education, 2004). 
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ต&องการท่ีจะเป0นผู&นํามากกว$าผู&ตาม ๓) มีความซ่ือสัตยQและมีคุณธรรม ๔) เป0นผู&มีความม่ันใจ
ซ่ึงความม่ันใจจะมีบทบาทสําคัญต$อการตัดสินใจ ๕) มีความสามารถในการรับรู&และมีความ
ฉลาด ๖) ต&องเป0นผู&ท่ีรู&จักองคQการเป0นอย$างดีเพราะจะเป0นข&อมูลท่ีช$วยในการตัดสินใจท่ี
ถูกต&องและเหมาะสม  

๒.๒ ทฤษฎีพฤติกรรมผู&นํา (behavioral theories) แนวคิดนี้เชื่อว$ามองในสิ่งท่ี
ผู&นําปฏิบัติและชี้ให&เห็นว$าท้ังผู&นําและผู&ตามต$างก็มีอิทธิพลโดยการแบ$งผู&นําตามลักษณะของ
การใช&อํานาจหน&าท่ีได&เพ่ือการบังคับบัญชาสั่งการต$อผู&ใต&บังคับบัญชา๙ 

๒.๓ ทฤษฎีตามสถานการณQ (situational or contingency leadership 
theories) ทฤษฎีตามสถานการณQนี้ได&เน&นสถานการณQท่ีเป0นวุฒิภาวะ (maturity) ของบุคคล
เพียงอย$างเดียวในการวิเคราะหQธรรมชาติของสถานการณQโดยวุฒิภาวะนี้จะหมายถึง
ความสามารถท่ีต้ังเปaาหมายไว&สูงแต$อยู$ในวิสัยท่ีจะปฏิบัติได&นอกจากนี้ยังหมายถึงความเต็ม
ใจและความสามารถท่ีจะรับผิดชอบและประสบการณQของบุคคลหรือของกลุ$มซ่ึงบุคคลท่ีมี
ระดับวุฒิภาวะท่ีเก่ียวข&องกับงานสูงไม$เพียงแต$จะมีความรู&ความสามารถประสบการณQและ
แรงจูงใจท่ีจะทํางาน๑๐  

๒.๔ ทฤษฎีความเป0นผู&นําเชิงปฏิรูป (transformational leadership 
theories) แนวคิดทฤษฎีความเป0นผู&นําเชิงปฏิรูป เบิรQนสQ เชื่อว$าการเป0นผู&นําควรมีลักษณะ
ความเป0นผู&นําเชิงเปaาหมายผู&นําควรมีวิธีการท่ีจะจูงใจผู&ตามให&ปฏิบัติตามท่ีคาดหวังไว&ด&วย
การระบุข&อกําหนดงานอย$างชัดเจนและให&รางวัลเพ่ือการแลกเปลี่ยนกับความพยายามท่ีจะ
บรรลุเปaาหมายของผู&ตามจะช$วยให&สมาชิกพึงพอใจในการทํางานร$วมกันเพ่ือบรรลุเปaาหมาย 

สรุปได&ว$าจากวิวัฒนาการทฤษฎีภาวะผู&นําตามการเปลี่ยนแปลงไปตามช$วงเวลา
และยุคสมัยโดยแบ$งตามระยะการพัฒนาประกอบด&วย ๑) ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู&นํา ๒) 
ทฤษฎีพฤติกรรมผู&นํา ๓) ทฤษฎีตามสถานการณQ และ ๔) ทฤษฎีความเป0นผู&นําเชิงปฏิรูป 

๓. บทบาทของภาวะผู&นํา  
มีนักวิชาการได&ศึกษาบทบาทของภาวะผู&นํามีบทบาทท่ีสําคัญ ดังนี้ 
รังสรรคQ ศรีประเสริฐศริ๑๑ ได&ให&ความหมายว$า บทบาทของภาวะผู&นํา 

(Leadership Roles) มีลักษณะดังนี้ ๑) เป0นตัวแทนในทุกสถานการณQ ๒) เป0นตัวแทน
กิจกรรมต$างๆ และ ๓) เป0นตัวแทนท่ีจะรวบรวมข&อมูลท่ีอยู$ภายนอกองคQการ 

                                                           

๙ ธงชัย สันติวงษQ, การบริหารทุนมนุษยX, (กรุงเทพมหานคร : ประชุมช$าง, ๒๕๔๖). 
๑๐ Hersey, P., and Blanchard, Management of Organization Behavior, (New 

Jersey: Prentice – Hall, 1982), p. 161. 
๑๑ รังสรรคQ ประเสริฐศรี, ภาวะผู�นํา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนธัชการพิมพQ จํากัด, 

๒๕๔๔). 
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สรุปได&ว$า บทบาทของภาวะผู&นําท่ีดีขององคQการเพ่ือให&บุคลากรในองคQกรเกิด
ความศรัทธา มีวิสัยทัศนQและทิศทางท่ีชัดเจน เป0นตัวแทนในทุกสถานการณQต$างๆ ได&ด&วยดี 

ความหมายของบทบาท นักวิชาการได&ให&ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทในแง$มุม
ต$างๆดังนี้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒) ได&ให&
ความหมายบทบาทไว&ว$าการทําตามหน&าท่ีท่ีกําหนดไว& เช$น บทบาทของพ$อแม$ บทบาทของครู 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการแสดงพฤติกรรมตามบทบาท หรือตําแหน$งหน&าท่ี ท่ีคาดหวังสําหรับผู&
ท่ีอยู$ในสถานภาพต$างๆว$าจะต&องปฏิบัติอย$างไร  

สรุปได&ว$า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคล ซ่ึงอยู$ในฐานะ
หรือตําแหน$ง เพ่ือสร&างคุณค$าให&แก$ตัวเองและสร&างประโยชนQให&แก$ครอบครัวชุมชน สังคม 
และประเทศ ตลอดถึงมวลมนุษยQชาติให&มากท่ีสุด 

๓. บทบาทของพระสังฆาธิการในศตวรรตท่ี ๒๑ 
บทบาทของพระสังฆาธิการในยุคปiจจุบันหรือในศตวรรตท่ี ๒๑ สรุปตาม

สถานการณQปiจจุบันดังต$อไปนี้ 
๑. บทบาทในเชิงสัญลักษณQของพระพุทธศาสนา (ตัวแทนพุทธศาสนาท่ีคนท่ัวไป

เข&าใจ) บทบาทในเชิงสัญลักษณQของพระพุทธศาสนา๑๒ ได&กล$าวว$า พระพุทธศาสนามี
เอกลักษณQท่ีมีแบบฉบับเฉพาะตัว ในฐานะท่ีเป0นชาวพุทธไทยจนสามารถมองเห็นองคQรวม
ท้ังหมดได& จะทําให&สามารถเข&าไปเก่ียวข&องและปฏิบัติตัวได&อย$างสอดคล&อง และถูกต&อง
เหมาะสม จนได&รับประโยชนQตามสมควรแก$สถานะ เริ่มจากองคQประกอบด&านรูปธรรมท่ี
เห็นชัดท่ีสุดคือ ศาสนบุคคล ผู&อาศัยศาสนพิธีเพ่ือเชื่อมโยงนําชีวิตเข&าหาศาสนธรรม นําไปสู$ 
ศาสนปฏิบัติ ศาสนวัตถุ และมีศาสนสถาน ตามลําดับ 

๒. บทบาทผู&ทรงไว&ซ่ึงคุณวิเศษ (เป0นผู&ทําพิธีกรรม เสก เปbา นํามนตQ เพ่ือเป0นกุศโล
บายให&เกิดศรัทธาเบ้ืองต&นก$อนการสอนธรรม) บทบาทพระสังฆาธิการโดยการปลูกฝiงศรัทธา
ผ$านวัตถุมงคลอาทิเช$นพระเทพวิทยาคม (หลวงพ$อคูณ ปริสุทโธ) ท$านได&ศึกษาท้ังฝbายคันถ
ธุระและวิปiสสนาธุระท$านจึงเผยแผ$ศาสนาทางคาถาอาคมต$างๆสอดคล&องกับหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาและได&สร&างวัตถุมงคลซ่ึงมีวัตถุประสงคQเพ่ือความเชื่อและศรัทธาทางด&าน
จิตใจได&บําเพ็ญพุทธานุสสติได&ระลึกถึงพระธรรมได&บําเพ็ญธัมมานุสสติ และได&ระลึกถึงคุณ
พระสงฆQได&บําเพ็ญสังฆานุสสติ บทบาทพระสังฆาธิการโดยการรักษาผู&ปbวยด&วยน้ํามนตQและ
สมุนไพรพระสังฆาธิการบางรูปท$านได&ศึกษาวิชาต$างๆ ด&านวิชาอาคม แล&วสามารถรักษา
โรคภัยไข&เจ็บให&แก$ ประชาชน พระธรรมกิตติวงศQ “น้ํามนตQคือน้ําท่ีผ$านพิธีน้ํามนตQปกติจะ
สําเร็จด&วยการเจริญพระพุทธมนตQของพระสงฆQในงานพิธีมงคลต$างๆ น้ํามนตQนิยมนํามาอาบ 
                                                           

๑๒ สุชาติ  หงษา, ประวัติศาสตรXพุทธศาสนาจากอดีตถึงปaจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๕). 
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ด่ืม เป0นต&น” เพ่ือความเป0นสิริมงคล โรคภัย ไข&เจ็บ ตลอดถึงกําจัดปiดเปbาสิ่งอัปมงคล 
อันตราย ภัยพิบัติต$างๆ ได& 

๓. บทบทนักบริหารศรัทธา (ต&องสร&างศรัทธาและรักษาศรัทธาเพ่ือขยายศาสนิก
ชน) พระพุทธทาสภิกขุ อินฺทป®ฺโญ ได&ให&ความหมายเก่ียวกับศรัทธาในความหมายโดยท่ัวไป
ไว&ว$า เป0นความเชื่อในเรื่องความสามารถของบุคคลสําคัญ ในการสร&างศรัทธาของพระสังฆาธิ
การในปiจจุบันแต$ละรูปจะแตกต$างกันตามบริบทของการเผยแผ$โดยการให&การอบรมการสอน
การแสดงธรรมและการเขียนตําราและการปฏิบัติธรรมผ$านสื่อต$างๆ เช$นวิทยุโทรทัศนQและ
หนังสือพิมพQหรือการปาฐกถา และการทํางานเชิงรุกออกไปให&ธรรมะแก$เด็กและเยาวชนผ$าน
โครงการต$างๆ เป0นต&น 

๔. บทบาทผู&นําแห$งจิตวิญาณ (ผู&ท่ีได&รับการยกย$องสูงสุด) พระสังฆาธิการเป0นผู&นํา
แห$ งจิตวิญาณ จะใช& วิ ธี การแสดงธรรมสั่ งสอนพุทธบริ ษัทโดยใช&หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหรือหยิบยกประวัติในสมัยพุทธกาลท่ีปรากฏในพระไตรปUฎกข้ึนมาบรรยาย
แสดงให&เห็นชัดถึงหลักธรรมท่ีสามารถนําไปใช&กับการดําเนินชีวิตประจําวันให&แก$เด็กและ
เยาวชนรวมถึงประชาชนท่ัวไปได&นําไปใช&เป0นต&น บทบาทด&านการเผยแผ$พระพุทธศาสนา คือ 
การประพฤติปฏิบัติตนเองตามหลักของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปiญญาความเป0นผู&นําทางจิต
วิญญาณจึงเป0นแนวคิดท่ีมีความสําคัญในการนําไปประยุกตQใช&ในด&านความคิด ความเชื่อ 
ความศรัทธา ในคุณค$าท่ีแท&จริงอันจะนําไปสู$ความสําเร็จในการแก&ไขปiญหาอย$างยั่งยืน 

๕. บทบาทนักพัฒนาสังคม (เป0นนักพัฒนาสังคม ประเทศชาติควบคู$ไปกับการ
บริหารราชกากรแผ$นดิน) บทบาทนักพัฒนาสังคมของพระสังฆาธิการ ผู&เป0นนักพัฒนาสังคม
เพ่ือมุ$งพัฒนาบุคคลให&มีความรู& (ปiญญา) อย$างแท&จริงเก่ียวกับปรากฏการณQต$างๆ บุคคลเป0น
คนดีของสังคม (ศีล) มีวินัยในตัวเอง เข&าใจระเบียบกฎเกณฑQในสังคม (สันติสุข) และให&บุคคล
มีจิตใจหนักแน$นในการทําความดีด&วย ความขยัน (วิริยะ) ไม$หวั่นไหวกับอารมณQต$างๆ ท่ีมา
กระทบ โดยมีความมุ$งม่ันเพ่ือให&จิตใจ มีความสว$าง สงบ สะอาด (สัมมาสมาธิ) สร&างแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเองแรงจูงใจในการพัฒนา (ฉันทะ) รู&จักกระตุ&นให&บุคคลผู&ตามมีความ
กระตือรือร&น ในการสร&างพลังแก$ ตัวเองอยู$เสมอ (พละ) การกระตุ&นให&มีความขยันและ
พยายามปฏิบัติตามคําแนะนําอย$างเคร$งครัด (วิริยะ) การกระตุ&นให&เห็นแก$ประโยชนQส$วนรวม
โดยยอมเสียสละประโยชนQส$วน(จาคะ) การกระตุ&นให&แสวงหาและพัฒนาสติปiญญาการ
พัฒนาสติปiญญา(สติ) กระตุ&นและพัฒนาในการทํางาน อุทิศพลังงานท้ังหมดให&แก$งาน 
(สมาธิ) 

๖. บทบาทผู&นําสู$ความพ&นทุกขQ (นักวิปiสสนาชี้ทางพ&นทุกขQ) บทบาทผู&นําสู$ความ
พ&นทุกขQของพระสังฆาธิการโดยการปลูกฝiงศรัทธาผ$านการประพฤติปฏิบัติการเผยแผ$
หลักธรรมคําสอนและหลักการประพฤติปฏิบัติโดยยึดถือพระธรรมวินัยในการประพฤติปฏิบัติ
ตนให&มีศีลาจารวัตรกิริยางดงามเรียบร&อยรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพ่ือฝ�กหัดล้ําค$าผ$านหลักการ
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ทางสติปiฏฐานคือ สมถกรรมฐาน และวิปiสสนากรรมฐาน เม่ือสามารถทําวิปiสสนาญาณให&
แจ&งได&แล&วการบรรลุมรรคผลจึงจะเกิดข้ึน(พระมหาอํานวย อานนฺโท (จันทรQเปล$ง),๒๕๔๒)  

๔. สรุป 
ภาวะผู&นํามีความสําคัญต$อกระบวนการทํางานของพระสังฆาธิการ ภาวะผู&นํานั้น 

เป0นศิลปะสําหรับบริหารจัดการและเป0นจุดศูนยQกลางของพฤติกรรม ในการบริหารเพราะ
ช$วยทําให&เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคQกรภาวะผู&นําจึงเป0นความสามารถ
ด&านอิทธิพลต$อบุคคลในกลุ$มอันนําไปสู$การบรรลุผลสําเร็จตามเปaาหมายในยุคทศวรรษท่ี ๒๑ 
นั้นมี ๖ ด&านดังนี้คือ  

๑. บทบาทในเชิงสัญลักษณQของพระพุทธศาสนา  
๒. บทบาทผู&ทรงไว&ซ่ึงคุณวิเศษ  
๓. บทบาทนักบริหารศรัทธา  
๔. บทบาทผู&นําแห$งจิตวิญาณ 
๕. บทบาทนักพัฒนาสังคมและ  
๖. บทบาทผู&นําสู$ความพ&นทุกขQในการส$งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให& ยืนยง 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
ธงชัย สันติวงษQ. การบริหารทุนมนุษยX. กรุงเทพมหานคร : ประชุมช$าง, ๒๕๔๖. 
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว). รัฐศาสตรXเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQดอก

หญ&ากรุªป, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปUฏก (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู�นํา : ความสําคัญต�อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ.

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๕. 
พระธรรมปUฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู�นําความสําคัญต�อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ.

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
พระธรรมปUฏก (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู�นํา : ความสําคัญต�อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ. 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๕. 
พระธรรมโกศาจารยQ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๔๙. 
สุชาติ หงษา. ประวัติศาสตรXพุทธศาสนาจากอดีตถึงปaจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

บันลือธรรม, ๒๕๔๕. 
รังสรรคQ ประเสริฐศรี. ภาวะผู�นํา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนธัชการพิมพQ จํากัด, ๒๕๔๔. 
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๒. ภาษาอังกฤษ 
(1) Book : 

Dessler Gary. Management : Principles and Practices for Tomorrow’s 
Leaders. New Jersey : Pearson Education, 2004. 

Hersey, P., and Blanchard, Management of Organization Behavior. New 
Jersey: Prentice-Hall, 1982. 

McFarland. Management : Foundation & Practices.5thed. New York : 
Macmillan Publishing Inc., 1979. 

Stogdill, Ralph M. Handbook of Leadership : a Survey of Theory and 
Research. New York: The Free press, 1974. 
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หลักธรรมาภิบาลสู�องคXกรแห�งความสุขในศตวรรษท่ี ๒๑ 
The Good Governance to Make Happiness of Organization in Century 21st 

พระศรีปริยัติธาดา* 
พระปลัดวีระชนมQ เขมวีโร** 

บทคัดย�อ 

หลักธรรมาภิบาลสู$องคQกรแห$งความสุขของสถานศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ โดย
การบูรณาการหลักธรรมาภิบาล ๖ อย$างคือการบริหารตามหลักนิติธรรม การบริหารตาม
หลักคุณธรรม การบริหารตามหลักความโปร$งใส การบริหารตามหลักการมีส$วนร$วม การ
บริหารตามหลักความรับผิดชอบ การบริหารตามหลักความคุ&มค$า กับหลัก ๙ ดีคือดีท่ี ๑ เป0น
คนดี ดีท่ี ๒ มีปiญญาดี ดีท่ี ๓ รายได&สมดุล ดีท่ี ๔ สุขภาพดี ดีท่ี ๕ สิ่งแวดล&อมดี ดีท่ี ๖ 
สังคมดี ดีท่ี ๗ หลุดพ&นอาชญากรรม ดีท่ี ๘ พ่ึงพาตนเอง ดีท่ี ๙ การสร&างความเข&มแข็งของ
บุคลากรไปสู$หลักการครองตนให&มีพฤติกรรมตามหลักพุทธธรรมเป0นคนดีนี้มีรากฐานแห$ง
ความดี คือ การยึดถือปฏิบัติศีล ๕ ประจําวันและดําเนินชีวิตด&วยความไม$ประมาทด&วยหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปiญญา ได&ครองทุกสิ่งรอบข&างตัวเราด&วยตามรอยครอบครัว
อย$างแท&จริง หลักครองคนผู&นําหรือผู&บริหารควรมีใจคุณธรรม-จริยธรรม ใช&หลักธรรม พุทธ
ธรรม อันเป0นธรรมท่ีสอดคล&องกับการดําเนินชีวิตตามหลักของมนุษยQสัมพันธQอย$างเป0น
รูปธรรม ย$อมทําให&สามารถครองใจคน และคุมคนได&ด&วยวิธีท่ีถูกต&อง อันจะนําไปสู$การ
พัฒนางานองคQกรให&ดีข้ึน หลักการครองงานการบริหารจัดการเก่ียวข&องกับคนและ
สิ่งแวดล&อมโดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีคุณค$า โดยหลักธรรมท่ีสามารถนํามาใช&ใน
การบริหารในองคQกร ท่ีเก่ียวข&องกับสังคมมนุษยQหรือปiจจัยแห$งสังคมในกระบวนการอาศัยซ่ึง
กันและกันการพิจารณาด&วยเหตุด&วยผล รู&จักโลก รู&จักธรรมชาติเพราะมนุษยQเท$านั้นท่ีจะเป0น
ผู&ท่ีบริหารจัดการองคQกรท่ีดีได&สําหรับในส$วนของ หลักการบริหารสมัยใหม$จะเน&นเทคนิคและ
วิธีการโดยแสวงหากําไร และการแข$งขันให&องคQกรบรรลุ สู$เปaาหมาย ตามแบบของทุนนิยมแต$
หากผู&บริหารจะนําหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรQเข&ามาประกอบหรือบูรณาการให&เข&ากับ
การบริหารงานในปiจจุบัน ก็ถือว$าเป0นแนวทางใหม$หรือเข&าสู$มิติของการบริหารงาน ท่ียั่งยืน 
มีความม่ันคงและสร&างความเป0นธรรมต$อบุคคล หรือสังคมท่ีเก่ียวข&องกับองคQกรอย$างชาญ
ฉลาดรวมท้ังสร&างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต$อการบริหารงานอย$างยั่งยืนและม่ันคงรวมท้ัง

                                                           

* ผู&อํานวยการวิทยาลยัสงฆQบุรีรัมยQ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
** ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว วิทยาลัยสงฆQ

บุรีรัมยQ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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จะเป0นหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการองคQกรของตนอย$างมีระบบโดยท่ียังมี
คุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการด&วยอีกด&วย 

คําสําคัญ : หลักธรรมาภิบาล, ความสุข, องคQกร, ศตวรรษท่ี ๒๑ 

Abstract 

The good governance of the organization to the delight of education 
in the 21st century by integrating good governance principles in the 
management of six by the rule of law. Administration by virtue Management 
based on transparency Management principles involved. Administration under 
the responsibility Management by value on the 9th is a good one as well as 
two wise good three revenue balance at four healthy at five environmental 
good that six social good that seven out of crime. well, eight self-reliance at 9 
strengthening of personnel to the principles govern their behavior according 
to Buddhist doctrines as well, this is the foundation of good is to abide 
baptized five daily and live by as a precaution. the main focus is threefold 
blessing and wisdom dominate everything around us with tracing the family. 
The main rule of leadership or management should have a moral - morality, 
ethics, the principles of which are fairly consistent with the lifestyle of the 
principles of human relations is concrete. Makes it possible to win the hearts 
of people And oversaw the correct way. This will lead to the development of 
the organization for the better, and the result is better. And principles govern 
the tasks related to the management of people and the environment, taking 
into consideration the moral and ethical values. The principles can be 
applied in the management of the organization. Associated with human or 
social factor in the process of considering each other as a result of the world, 
because only human nature to be managed for the good of the organization. 
Will focus on modern management principles and techniques to the 
nonprofit. Competition and organization towards a form of capitalism, but 
executives will be oriented principles of Buddhism into assembly or 
integration into administration today. It is a new approach to the 
management dimensions of sustainable stability and fairness to individuals. Or 
social-related organizations smarter and create efficiency to managing 
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sustainable and stable, as well as principles of management to manage their 
enterprise in a system where there are virtues attributed to consider. 
managed by well. 

Keywords : good governance, happiness, organization, Century 21 

๑. บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตนQได&ส$งผลกระทบให&ประเทศไทย

จําเป0นต&องเร$งพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ระบบการจัดการศึกษาของประเทศ เพ่ือให&
สามารถพัฒนาคนให&มีคุณภาพและศักยภาพอย$างเพียงพอต$อการดํารงชีวิตอยู$ได&ในสังคมท่ี
กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด&านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษามีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพของคนดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู$หัวภูมิพลอดุลย
เดชท่ีได&ตรัสไว&ว$า “นอกจากการศึกษาจะสอนให&คนเก$งแล&วจําเป0นอย$างยิ่งท่ีจะต&องอบรมให&
ดีพร&อมกันไปด&วย ประเทศของเราจึงจะได&คนดีมีคุณภาพ คือท้ังเก$งท้ังดีมาเป0นกําลังของ
บ&านเมือง ให&ความเก$งเป0นปiจจัยและพลังสําหรับการสร&างสรรคQ และให&ความดีเป0นปiจจัยเพ่ือ
ประคับประคองหนุนนําความเก$งให&เป0นไปในทางท่ีถูกท่ีอํานวยประโยชนQท่ีพึงประสงคQจะเห็น
ได&ว$าในปiจจุบันองคQกรหรือหน$วยงานใดท่ีสามารถดําเนินงานให&บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคQและเปaาหมายขององคQกรได&ย$อมข้ึนอยู$กับปiจจัยต$างๆ หลายประการ ซ่ึง
ประกอบด&วย คน เงิน วัสดุอุปกรณQ และการจัดการ ผู&บริหารนับว$าเป0นบุคคลสําคัญของ
หน$วยงาน เป0นอันมาก เพราะเป0นหัวหน&าท่ีควบคุม ดูแล ดําเนินงานให&เป0นไปด&วยความ
ราบรื่น และลุล$วงสําเร็จตามเปaาหมาย ผู&บริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญต$อการเรียนการสอน
และพัฒนาการด&านต$างๆ ผู&บริหารต&องเป0นบุคคลท่ีมีคุณภาพในทุกด&านท้ังด&านวิชาการและ
ด&านคุณธรรม วีระยุทธ ชาตะกาญจนQ ได&กล$าวไว&ว$า “คุณภาพของผู&บริหารการศึกษา 
หมายถึง ความพร&อมในการบริหารจัดการท่ีมีคุภาพของผู&บริหารสถานศึกษา โดยจะแสดงให&
เห็นถึงศักยภาพกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพของผู&บริหารโรงเรียน”๑ 
กล$าวได&ว$า ทรัพยากรทางการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุด คือผู&บริหาร ผู&บริหารเป0นผู&วางหลักชัยของ
หน$วยงาน และเป0นดวงประทีปของผู&ปฏิบัติงานหรือผู&ใต&บังคับบัญชา ผู&บริหารท่ีดีจะต&องเป0น
ผู&มีความรู& ความสามารถในการปฏิบัติงาน และทําตนให&เป0นท่ีเลื่อมใสศรัทธาของผู&ร$วมงาน
อย$างแท&จริง ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของการบริหารงานของผู&บริหารย$อมข้ึนอยู$กับ
องคQประกอบท่ีสําคัญหลายประการ ซ่ึงได&แก$ ความรู& ความเข&าใจในหลักการบริหารงาน 
รวมท้ังประสบการณQและทักษะการบริหารงานของผู&บริหาร ในการดําเนินงานของผู&บริหาร
                                                           

๑ วีระยุทธ ชาตะกาญจนQ, เทคนิคการบริหารสาหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, พิมพQครั้ง
ท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพQแห$งจุฬาลงกรณQราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน&า ๓๘.  
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นั้นจําเป0นต&องมีกระบวนการในการชักนําบุคคลในองคQกรให&มีความต้ังใจในการทํางานให&
ประสบความสําเร็จ โดยเปUดโอกาสให&ทุกคนมีส$วนร$วม ในการแสดงความคิดเห็นร$วมกัน
ตัดสินใจ ร$วมกันปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาผู&บริหารโรงเรียนมีหน&าท่ี
ให&บริการการศึกษาแก$ประชาชนและเป0นสถานศึกษาของรัฐ จึงต&องนําหลักการว$าด&วยการ
บริหารกิจการบ&านเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึงเรียกกันโดยท่ัวไปว$า “ธรรมาภิบาล” การบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงมีหน&าท่ีให&บริการการศึกษาแก$นักเรียน และเป0นสถานศึกษาของ
รัฐจึงต&องนําหลักการบริหารกิจการบ&านเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึงเรียกกันโดยท่ัวไปว$า “ธรรมาภิ
บาล” มาบูรณาการในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร&างความเข&มแข็งให&กับ
โรงเรียนในฐานะท่ีเป0นนิติบุคคล หลักการดังกล$าวได&แก$หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร$งใส หลักการมีส$วนร$วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ&มค$า หลักธรรมาภิ
บาลสามารถบูรณาการเข&ากับการดําเนินงานของสถานศึกษา ได&แก$ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การดําเนินงานด&านวิชาการและการบริหารท่ัวไป ซ่ึงเปaาหมายในการจัด
การศึกษาคือทําให&ผู&เรียนเป0นคนดี เก$ง มีความสุขต$อสังคมสืบต$อไป๒  

จากเหตุผลดังกล$าวผู&เขียนในฐานะผู&บริหารองคQกร จึงมองว$าหลักธรรมาภิบาลซ่ึงมี
หลักการเป0นหัวใจอันสําคัญยิ่งของทุกองคQกรไม$ว$าจะเป0นหน$วยงานราชการหรือเอกชน ท่ี
ต&องอาศัยการปรับตัวและเตรียมความพร&อมของประชาชน และผู&บริหารในทุกระดับ ธรร
มาภิบาลจึงเป0นแนวคิดในการบริหารองคQกร เพ่ือประกันการฉ&อราษฎรQบังหลวงและเรื่อง
ความไม$มีประสิทธิภาพและเป0นแนวทางในการบริหารจัดการองคQกรไปสู$ความสุขได& 

๒. ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
คําว$า ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ได&ปรากฏข้ึนมาเม่ือประมาณ 

๑๐กว$าปh ท่ีแล&ว โดยเกิดข้ึนครั้งแรกในปh ๑๙๘๙ และได&เข&ามาในประเทศไทยในช$วงปhวิกฤติ
เศรษฐกิจ๒๕๔๐ ในขณะนั้นสังคมเศรษฐกิจไทยได&รับความบอบช&าจากวิกฤติดังกล$าวอย$าง
มาก จนต&องรับความช$วยเหลือจาก IMF (International Monetary Fund) ซ่ึงรัฐบาลไทย
ในขณะนั้นได&ให&คําม่ันสัญญากับIMF ว$าจะต&องสร&าง Good Governance ข้ึนในการบริหาร
จัดการในภาครัฐดังท่ีกําหนดไว&ในหนังสือแสดงเจตจํานงท่ีรัฐบาลไทยได&ทําไว&กับ IMF สําหรับ
ความหมายของคําว$า Good Governance๓ นั้นยังมีความเข&าใจท่ีแตกต$างกันอยู$ซ่ึง
นักวิชาการหลายคนได&แปลความหมายของธรรมาภิบาล ว$า ธรรมาภิบาล หมายถึง การ

                                                           

๒ กระทรวงศึกษาธิการ, คู�มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป�นนิติบุคคล, 
(กรุงเทพมหานคร : องคQการรับส$งสินค&าและพัสดุภัณฑQ, ๒๕๔๖), หน&า ๔๙. 

๓ พระมหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ), “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู&บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธXพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 
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กํากับท่ีดี การดูแลอย$างดี เพ่ือประกันว$าองคQกรจะไม$มีการฉ&อราษฎรQบังหลวง ไม$ด&อย
ประสิทธิภาพ๔ ยังหมายรวมถึงกฎเกณฑQการปกครองบํารุงรักษาบ&านเมืองท่ีดีหรือกฎเกณฑQท่ี
ดีของบ&านเมืองและสังคมโดยมีขอบเขตของความหมายรวมถึงการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี
ซ่ึงครอบคลุมทุกภาคส$วนของสังคมท่ีเป0นระบบความเชื่อม่ันท่ีต้ังอยู$บนพ้ืนฐานของความ
เชื่อถือและความไว&วางใจ๕ สมเกียรติ มีธรรม ได&สรุปว$า พุทธศาสนภิบาล เป0นหลักบริหารท่ี
ไปพ&นหลักการของธรรมาภิบาล เข&าใกล&เรื่องจิตวิญญาณมากข้ึนเป0นการบริหารท่ีเรียกว$าเอา
คนเป0นศูนยQกลางในการบริหาร เป0นการพัฒนาคนท้ังร$างกาย จิตใจ สติปiญญาและการอยู$
ร$วมกันเป0นหมู$คณะในองคQกร รู&จักเอ้ือเฟlmอแบ$งปiนอยู$กันด&วยความรักความเมตตา ไม$เห็นแก$
ตัวมีความสุข สนุกกับการทางาน๖ จากความหมายท่ีนักวิชาการให&ไว& ผู&เขียนสรุปว$าธรรมาภิ
บาล หมายถึง หลักในการบริหารงานของผู&บริหารองคQกรบริหารงาน ซ่ึงรวมถึงการจัดระบบ
องคQกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี ส$วนราชการองคQกรของรัฐและรัฐบาลท่ีไม$ใช$ส$วนราชการ 
การบริหารราชการส$วนภูมิภาคและท&องถ่ิน องคQกรท่ีไม$ใช$รัฐบาล องคQกรเอกชน ชมรมและ
สมาคมเพ่ือกิจกรรมต$างๆ นิติบุคคลภาคเอกชนและภาคประชาชน มีการกําหนดความสัมพันธQ
ระหว$างส$วนต$างๆ ความร$วมมือเสมอภาค รับผิดชอบ โปร$งใส ถูกต&องชอบธรรม ยุติธรรม 
คํานึงถึงประโยชนQสาธารณะ ความเจริญ พัฒนาท่ียั่งยืนของครอบครัว กลุ$ม ชุมชน องคQกร 
หน$วยธุรกิจ สถาบันรัฐและเอกชน จนถึงระดับสังคมโดยรวม เพ่ือพัฒนาประเทศชาติให&
เป0นไปอย$างม่ันคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ และมีความสามัคคี เป0นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
๓. หลักธรรมาภิบาลสู�องคXกรแห�งความสุขของสถานศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑. หลักธรรมาภิบาลสู$องคQกรแห$งความสุขของสถานศึกษา หลักธรรมาภิบาลสู$
องคQกรแห$งความสุขของสถานศึกษา นั้นเป0นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดําเนินงานท่ี
เน&นความโปร$งใสตรวจสอบได& ความรับผิดชอบ ความประพฤติชอบ การมีส$วนร$วมและ
กระบวนการยุติธรรม อันเป0นกลไกสําคัญในการสร$างระบบการบริหารจัดการท่ีดีคือ 

๑.๒ การบริหารตามหลักนิติธรรม การบริหารตาม หลักนิติธรรม (The Rule 
of law) หมายถึง การปฏิบัติจัดทําหรืออํานวยการให&เป0นไปตามกฎหมายกฎข&อบังคับต$างๆ 
ให&ทันสมัยและเป0นธรรมเป0นท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร&อมใจปฏิบัติตาม
กฎหมายกฎข&อบังคับเหล$านั้น โดยถือว$าเป0นการปกครองภายใต&กฎหมายมิใช$ตามอําเภอใจ
หรืออํานาจของตัวบุคคลเป0นการนําหลักนิติธรรมนํามาบูรณาการกับงานบริหารคือปฏิบัติ
                                                           

๔ เกษม วัฒนชัย, ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรQดิ้ง
แอนดQพับลิสซ้ิง, ๒๕๔๖), หน&า ๖๐. 

๕ เจริญ เจษฎาวัลยQ, การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พอดี จํากัด, 
๒๕๔๕), หน&า ๘๑. 

๖ สมเกียรติ มีธรรม, พุทธทัศนXท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงแห�งยุคสมัย, (กรุงเทพมหานคร : 
ศยาม, ๒๕๔๖), หน&า ๕๗. 
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ตามกําหนดกฎระเบียบข&อบังคับต$างๆ เหล$านั้นโดยถือว$าเป0นการปกครองภายใต&กฎระเบียบ
และข&องตกลงของสถานศึกษามิใช$ตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัว บุคคลซ่ึงเก่ียวข&อง
โดยตรงกับงานบริหารงานบุคคล 

๑.๒ การบริหารตามหลักคุณธรรม หลักคุณธรรม ซ่ึงเป0นหลักการสําคัญในหลัก
ธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการบ&านเมืองและสังคมท่ีดีโดยการยึดม่ันในความ
ถูกต&องดีงามโดยรณรงคQให&เจ&าหน&าท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน&าท่ีให&เป0นตัวอย$างแก$
สังคมและส$งเสริมสนับสนุนให&ประชาชน พัฒนาตนเองไปพร&อมกันเพ่ือให&คนไทยมีความ
ซ่ือสัตยQจริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเป0นนิสัยประจําชาติโดนําหลัก 
คุณธรรม มาปฏิบัติยึดม่ันในความถูกต&องดีงามโดยรณรงคQให&บุคคลากรในสถานศึกษายึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหน&าท่ีให&เป0นตัวอย$างแก$หมู$คณะส$งเสริมสนับสนุนให&บุคคลากรพัฒนา
ตนเองไปพร&อมกันเพ่ือให&มีความซ่ือสัตยQ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ซ่ึงเก่ียวข&องกับ
งานบริหารงานคุคล งานบริหารงบประมาณ 

๑.๓ การบริหารตามหลักความโปร$งใส การบริหารตามหลักความโปร$งใส 
หมายถึง การสร&างความไว&วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการทํางาน
ขององคQกรทุกวงการให&มีความโปร$งใสมีการเปUดเผย ข&อมูลข$าวสารท่ีเป0นประโยชนQอย$าง
ตรงไปตรงมาด&วยภาษาท่ีเข&าใจง$ายประชาชนเข&าถึงข&อมูลข$าวได&สะดวกและมีกระบวนการให&
ประชาชนตรวจสอบความถูกต&องชัดเจนได&โดยปฏิบัติให&มีความโปร$งใส มีการสร&างความไว&
วางในซ่ึงกันและกันปรับปรุงกลไกการทํางานของสถานศึกษาให&มีความโปร$างใสมีการเปUดเผย
ข&อมูลข$าวสารท่ีเป0นประโยชนQอย$างตรงไปตรงมาและมีการตรวจสอบได&ถูกต&องชัดเจนซ่ึง
เก่ียวข&องกับการบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป   

๑.๔ การบริหารตามหลักการมีส$วนร$วม การบริหารตามหลักความมีความมี
ส$วนร$วม หมายถึง การเปUดโอกาสให&บุคลากรมีส$วนร$วมรับรู&และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปiญหาสําคัญของประเทศไมว$าด&วยการแสดงความคิดเห็นไต$สวนสาธารณะการ
ประชาพิจารณQการแสดงประชามติหรืออ่ืนๆโดยเปUดโอกาสให&บุคลากรและชุมชนมีส$วนร$วม
รับรู&และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปiญหาสําคัญต$างๆ ของสถานศึกษาซ่ึงเก่ียวข&องกับ
การบริหารงานบุคคล งานวิชาการ และงานบริหารท่ัวไป 

๑.๕ การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ 
หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน&าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบต$อสังคมการใส$ใจปiญหา
สาธารณะของบ&านเมืองและกระตือรือร&นในการแก&ปiญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเป0น
ท่ีแตกต$างและความกล&าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตนเองโดยตระหนักในสิทธิหน&าท่ี
มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต$อสถานศึกษาการใส$ใจในปiญหาและการกระตือรือร&นในการ
แก&ปiญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต$างกันและความกล&าท่ีจะยอมรับผลซ่ึง
เก่ียวข&องกับการบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานวิชาการ และงานบริหารท่ัวไป 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๑.๖ การบริหารตามหลักความคุ&มค$า การบริหารตามหลักความคุ&มค$า หมายถึง 
การบริหารจัดการและใช&ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือให&เกิดประโยชนQสูงสุดแก$ส$วนรวมโดย
รณรงคQให&คนไทยความประหยัดใช&ของอย$างคุ&มค$าสร&างสรรคQสินค&าและบริการท่ีมีคุณภาพ
สามารถแข$งขันได&ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให&สมบูรณQยั่งยืน มีการ
บริหารจัดการและการใช&ทัพยากรธรรมชาติให&สมบูรณQยั่งยืนเก่ียวข&องกับการบริหารงาน
บุคคล งานบริหารงบประมาณ งานวิชาการ และงานบริหารท่ัวไป 

๒. หลักธรรมนูญ ๙ ดีกับการบริหารองคQกร เนื่องจากว$าผู&เขียนเป0นชาวบุรีรัมยQจึง
ได&ศึกษาหลักการและบริบทของหลัก ๙ ดี ซ่ึง เป0น “คุณธรรม” นําทางในการดําเนินชีวิตไปสู$
ความสุขสงบตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู$หัว โดยมีหลักการคือ๗  

ดีท่ี ๑ เป0นคนดี ด&วยการส$งเสริมให&เคารพกฎกติกา ปฏิบัติตามประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีดีงาม ให&บุคลากรแสดงออกถึงการตอบแทนผู&มีพระคุณ รวมถึงสนับสนุนให&เข&า
ร$วมกิจกรรมสําคัญทางศาสนาเพ่ือสร&างจิตสํานึกให&บุคลากรประพฤติตนเป0นคนดี  

ดีท่ี ๒ มีปiญญาดี โดยการสนับสนุนให&บุคลากรมีโอกาสในการศึกษาในหลักสูตรท่ี
สนใจศึกษาและนํามาพัฒนาองคQกร 

ดีท่ี ๓ รายได&สมดุล ด&วยการกระตุ&นให&บุคลากรสามารถพ่ึงพาตนเองรู&จักพอเพียง
ในสิ่งท่ีตนมี 

ดีท่ี ๔ สุขภาพดี  
ดีท่ี ๕ สิ่งแวดล&อมดี คือเริ่มจากการทําความสะอาดในองคQกรและจัดสถานท่ีให&

น$าอยู$  
ดีท่ี ๖ สังคมดี ส$งเสริมให&บุคลากรเข&าวัดทําบุญร$วมกันของคนในครอบครัว การ

สนับสนุนให&สมาชิกในองคQกรอยู$ร$วมกันอย$างถ&อยทีถ&อยอาศัย มีความสมัครสมานสามัคคี 
และรักษากฎวินัยขององคQกรอย$างเข&มแข็ง  

ดีท่ี ๗ หลุดพ&นอาชญากรรม ปaองกันยาเสพติด จัดอบรมเยาวชนต&านยาเสพติด 
โดยการร$วมมือกับฝbายปกครอง ตํารวจ และสาธารณสุขให&และให&การอบรมบุคลากรให&อยู$ใน
ศีลธรรม  

ดีท่ี ๘ การจัดต้ังกองทุนพ่ึงพาตนเอง คือการจัดต้ังกองทุนเพ่ือช$วยเหลือบุคลากร  
ดีท่ี ๙ การสร&างความเข&มแข็งของบุคลากร ซ่ึงโดยการจัดให&มีการให&ความรู&และ

ให&โอกาสบุคลากรในการแสดงความคิดเห็นและมีเวทีแสดงออกอย$างเสรีภาพเพ่ือให&เกิดความ
เข&าใจในองคQกร 

                                                           

๗ ศูนยQปฏิบัติการบุรีรัมยQ ๙ ดี, การจัดทําแผนชีวิตหมู�บ�านตามกรอบธรรมนูญหมู�บ�านสันติ
สุข ๙ ดี, (บุรีรัมยQ : จังหวัดบุร ีรัมยQ, ๒๕๕๙), หน&า ๒๗. 
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๓. หลักธรรมาภิบาลสู$องคQกรแห$งความสุขของสถานศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑จาก
การศึกษาหลักธรรมาภิบาลและหลัก ๙ ดี ผู&เขียนมองว$า การนําหลักหลักธรรมภิบาลและ
หลัก ๙ ดีนั้นต&องต&องมีหลักการคือ 

๓.๑ การครองตน หลักการครองตนโดยการบูรณาการหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนา หลักธรรมาภิบาลและหลัก ๙ ดีมาใช&ในชีวิตประจําวันต&องอยู$ในภาวะท่ีมี
ความสมดุลกันทุกด&านจึงจะพบกับความสุขโดยแท&จริง นอกจากการมีพ้ืนฐานด&วยศีล ๕ แล&ว
ยังมีหลักพุทธธรรม เป0นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให&มีการครองตนอย$างสมบูรณQ ผู&เขียน
มองว$าหลักพุทธธรรมในการครองตน ดังกล$าว เป0นหลักฐานท่ีนิยมอย$างแพร$หลาย แต$สิ่งท่ี
สําคัญท่ีสุดการครองตนให&มีพฤติกรรมตามหลักพุทธธรรมเป0นคนดีนี้มีรากฐานแห$งความดี 
คือ การยึดถือปฏิบัติศีล ๕ ประจําวันและดําเนินชีวิตด&วยความไม$ประมาทด&วยหลักไตรสิกขา 
คือ ศีล สมาธิ และปiญญา ได&ครองทุกสิ่งรอบข&างตัวเราด&วยตามรอยครอบครัวอย$างแท&จริง 

๓.๒ การครองคน หลักในการครองคนพระพุทธศาสนาคือพรหมวิหาร ๔ ธรรม
เครื่องอยู$อย$างประเสริฐ ธรรมประจําใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์
ธรรมท่ีต&องมีไว&เป0นหลักใจกํากับความประพฤติ จึงจะเชื่อว$าดําเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตน
ต$อมนุษยQสัตวQท้ังหลายโดยชอบ มีดังนี้ ๑) เมตตา หมายถึง ความรักใคร$ ปรารถนาดี อยากให&
เขามีความสุข มีจิตแผ$ไมตรีและคิดทําประโยชนQแก$มนุษยQสัตวQท้ังหลาย ๒) กรุณา หมายถึง 
ความสงสารคิดช$วยให&พ&นทุกขQ ใฝbใจอันปลดเปลื้องบําบัดความทุกขQยากเดือดร&อนของปวง
สัตวQ ๓) มุทิตา หมายถึง ความยินดี ในเม่ือผู&อ่ืนอยู$ดีมีสุข มีจิตผ$องใสบันเทิง กอปรด&วย
อาการแช$มชื่นเบิกบานอยู$เสมอ ต$อสัตวQท้ังหลาย ผู&ดํารงในปกติสุข พลอยยินดีด&วยเม่ือเขาได&
ดี มีสุข เจริญงดงามยิ่งข้ึนไป และ ๔) อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเป0นกลาง อันจะทําให&
ดํารงอยู$ในธรรมท่ีพิจารณาเห็นด&วยปiญญา คือมีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชั่ง ไม$เอนเอียง
ด&วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตวQท้ังหลายกระทําแล&ว อันควรได&รับผลดีหรือชั่ว สมควร
แก$เหตุอันตนประกอบ พร&อมท่ีจะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมท้ังรู&จักวางเฉยสงบใจ
มองในเม่ือไม$มีกิจควรทํา เพราะเขารับผิดชอบของตน๘  

ในทัศนะของผู&เขียนนั้นการครองคน ผู&นําหรือผู&บริหารควรมีใจคุณธรรม-จริยธรรม 
ใช&หลักธรรม พุทธธรรม อันเป0นธรรมท่ีสอดคล&องกับการดําเนินชีวิตตามหลักของมนุษยQ
สัมพันธQอย$างเป0นรูปธรรม ย$อมทําให&สามารถครองใจคน และคุมคนได&ด&วยวิธีท่ีถูกต&อง อันจะ
นําไปสู$การพัฒนางานองคQกรให&ดีข้ึนและประผลสําเร็จได&เป0นอย$างดียิ่ง 

๓.๓ การครองงาน การครองงานต&องมีหลักอิทธิบาท ๔ ประการ เจริญอิทธิ
บาท ประกอบด&วยฉันทสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะและความเพียรท่ี

                                                           

๘ พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตรX ฉบับประมวลธรรม, พิมพQครั้ง
ท่ี ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อารQ.พริ้นติ้งแมสโปรดักสQ จํากัด, ๒๕๕๑), หน&า ๙๙. 
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มุ$งม่ัน วิริยสมาธิปธานสังขารหมายถึง สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะและความเพียรสร&างสรรคQ จิตต
สมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะและความเพียรสร&างสรรคQ เจริญอิทธิบาท
ประกอบด&วย วิมังสาสมาธิปธานสังขาร หมายถึงสมาธิท่ีเกิดจากวิมังสาและความเพียร
สร&างสรรคQ เพราะฉะนั้นอิทธิบาท ๔ มีองคQประกอบ ดังนี้  

ฉันทะ หมายถึง ความพอใจในกุศล 
วิริยะ หมายถึง ความเพียร  
จิตตะ หมายถึง ความมีจิตจดจ$อ 
วิมังสา คือ ความสอบสวนไตร$ตรอง  

ในทัศนะของผู&เขียนนั้นพระพุทธศาสนาอธิบายความสัมพันธQของการบริหารจัดการ
เก่ียวข&องกับคนและสิ่งแวดล&อมโดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีคุณค$า โดยหลักธรรม
ท่ีสามารถนํามาใช&ในการบริหารในองคQกร ท่ีเก่ียวข&องกับสังคมมนุษยQหรือปiจจัยแห$งสังคมใน
กระบวนการอาศัยซ่ึงกันและกันการพิจารณาด&วยเหตุด&วยผล รู&จักโลก รู&จักธรรมชาติเพราะ
มนุษยQเท$านั้นท่ีจะเป0นผู&ท่ีบริหารจัดการองคQกรท่ีดีได&สําหรับในส$วนของ หลักการบริหาร
สมัยใหม$จะเน&นเทคนิคและวิธีการโดยแสวงหากําไร และการแข$งขันให&องคQกรบรรลุ สู$
เปaาหมาย ตามแบบของทุนนิยมแต$หากผู&บริหารจะนําหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรQเข&ามา
ประกอบหรือบูรณาการให&เข&ากับการบริหารงานในปiจจุบัน ก็ถือว$าเป0นแนวทางใหม$หรือเข&า
สู$มิติของการบริหารงาน ท่ียั่งยืน มีความม่ันคงและสร&างความเป0นธรรมต$อบุคคล หรือสังคมท่ี
เก่ียวข&องกับองคQกรอย$างชาญฉลาดรวมท้ังสร&างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต$อการบริหารงาน
อย$างยั่งยืนและม่ันคงรวมท้ังจะเป0นหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการองคQกรของ
ตนอย$างมีระบบโดยท่ียังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการด&วยอีกด&วย 

๔. สรุป 
ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักในการบริหารงานของผู&บริหารองคQกรบริหารงาน ซ่ึง

รวมถึงการจัดระบบองคQกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี ส$วนราชการองคQกรของรัฐและรัฐบาล
ท่ีไม$ใช$ส$วนราชการ การบริหารราชการส$วนภูมิภาคและท&องถ่ิน องคQกรท่ีไม$ใช$รัฐบาล องคQกร
เอกชน ชมรมและสมาคมเพ่ือกิจกรรมต$าง ๆ นิติบุคคลภาคเอกชนและภาคประชาชน มีการ
กําหนดความสัมพันธQระหว$างส$วนต$าง ๆความร$วมมือเสมอภาค รับผิดชอบ โปร$งใส ถูกต&อง
ชอบธรรม ยุติธรรม คํานึงถึงประโยชนQสาธารณะ ความเจริญ พัฒนาท่ียั่งยืนของครอบครัว 
กลุ$ม ชุมชน องคQกร หน$วยธุรกิจ สถาบันรัฐและเอกชน จนถึงระดับสังคมโดยรวม เพ่ือพัฒนา
ประเทศชาติให&เป0นไปอย$างม่ันคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ และมีความสามัคคี เป0นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เป0นการบริหารท่ีว$าด&วยการสร&างระบบการ
บริหารกิจการบ&านเมืองและสังคมท่ีดี เพ่ือส$งเสริมและผลักดันให&ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนได&ตระหนักถึงบทบาทหน&าท่ีในการบริหารกิจการบ&านเมือง 
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และสังคมให&มีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมาย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีส$วน
รับผิดชอบในระบบการบริหารจัดการบ&านเมืองและสังคม 

หลักธรรมาภิบาลสู$องคQกรแห$งความสุขของสถานศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ โดย
การบูรณาการหลักธรรมาภิบาล ๖ อย$างคือการบริหารตามหลักนิติธรรม การบริหารตาม
หลักคุณธรรม การบริหารตามหลักความโปร$งใส การบริหารตามหลักการมีส$วนร$วม การ
บริหารตามหลักความรับผิดชอบ การบริหารตามหลักความคุ&มค$า กับหลัก ๙ ดีคือดีท่ี ๑ เป0น
คนดี ดีท่ี ๒ มีปiญญาดี ดีท่ี ๓ รายได&สมดุล ดีท่ี ๔ สุขภาพดี ดีท่ี ๕ สิ่งแวดล&อมดี ดีท่ี ๖ 
สังคมดี ดีท่ี ๗ หลุดพ&นอาชญากรรม ดีท่ี ๘ พ่ึงพาตนเอง ดีท่ี ๙ การสร&างความเข&มแข็งของ
บุคลากรไปสู$หลักการครองตนให&มีพฤติกรรมตามหลักพุทธธรรมเป0นคนดีนี้มีรากฐานแห$ง
ความดี คือ การยึดถือปฏิบัติศีล ๕ ประจําวันและดําเนินชีวิตด&วยความไม$ประมาทด&วยหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปiญญา ได&ครองทุกสิ่งรอบข&างตัวเราด&วยตามรอยครอบครัว
อย$างแท&จริง หลักครองคนผู&นําหรือผู&บริหารควรมีใจคุณธรรม-จริยธรรม ใช&หลักธรรม พุทธ
ธรรม อันเป0นธรรมท่ีสอดคล&องกับการดําเนินชีวิตตามหลักของมนุษยQสัมพันธQอย$างเป0น
รูปธรรม ย$อมทําให&สามารถครองใจคน และคุมคนได&ด&วยวิธีท่ีถูกต&อง อันจะนําไปสู$การ
พัฒนางานองคQกรให&ดีข้ึนและประผลสําเร็จได&เป0นอย$างดียิ่ง และหลักการครองงานการ
บริหารจัดการเก่ียวข&องกับคนและสิ่งแวดล&อมโดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีคุณค$า 
โดยหลักธรรมท่ีสามารถนํามาใช&ในการบริหารในองคQกร ท่ีเก่ียวข&องกับสังคมมนุษยQหรือ
ปiจจัยแห$งสังคมในกระบวนการอาศัยซ่ึงกันและกันการพิจารณาด&วยเหตุด&วยผล รู&จักโลก 
รู&จักธรรมชาติเพราะมนุษยQเท$านั้นท่ีจะเป0นผู&ท่ีบริหารจัดการองคQกรท่ีดีได&สําหรับในส$วนของ 
หลักการบริหารสมัยใหม$จะเน&นเทคนิคและวิธีการโดยแสวงหากําไร และการแข$งขันให&
องคQกรบรรลุ สู$เปaาหมาย ตามแบบของทุนนิยมแต$หากผู&บริหารจะนําหลักการบริหารเชิงพุทธ
ศาสตรQเข&ามาประกอบหรือบูรณาการให&เข&ากับการบริหารงานในปiจจุบัน ก็ถือว$าเป0นแนวทาง
ใหม$หรือเข&าสู$มิติของการบริหารงาน ท่ียั่งยืน มีความม่ันคงและสร&างความเป0นธรรมต$อบุคคล 
หรือสังคมท่ีเก่ียวข&องกับองคQกรอย$างชาญฉลาดรวมท้ังสร&างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต$อ
การบริหารงานอย$างยั่งยืนและม่ันคงรวมท้ังจะเป0นหลักการของนักบริหารในการบริหาร
จัดการองคQกรของตนอย$างมีระบบโดยท่ียังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหาร
จัดการด&วยอีกด&วย 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
กระทรวงศึกษาธิการ.  คู� มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป�นนิติ บุคคล .

กรุงเทพมหานคร : องคQการรับส$งสินค&าและพัสดุภัณฑQ, ๒๕๔๖. 
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เกษม วัฒนชัย. ธรรมาภิบาลกับคอรัปช่ันในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรQด้ิง
แอนดQพับลิสซ้ิง, ๒๕๔๖. 

เจริญ เจษฎาวัลยQ. การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พอดี จํากัด, 
๒๕๔๕. 

พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตรX ฉบับประมวลธรรม. พิมพQครั้ง
ท่ี ๑๖. กรุงเทพมหานคร : เอส.อารQ.พริ้นต้ิงแมสโปรดักสQ จํากัด, ๒๕๕๑. 
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การพัฒนาการสร�างเครือข�ายการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติธรรม 
เพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสาน 

Development of Network Building of Management of Dhamma Training 
for Moral and Ethical Enhancement of Communities in the Northeast 

 พระครูภัทรจิตตาภรณQ (ประสิทธิ์ ภทรฺจิตโต)* 

บทคัดย�อ 

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการสร&างเครือข$ายการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสานพบว$า ความเป0นมาของการจัด
การศึกษาของสํานักปฏิบัติธรรมท้ัง ๖ แห$ง ใน ๓จังหวัด ได&แก$ นครราชสีมา บุรีรัมยQ และ
สุรินทรQ พบว$าวัดต้ังใกล&เคียงกันแต$ท่ีเป0นสํานักปฏิบัติธรรมมีการต้ังก$อนและหลังกันไม$มาก
นัก และมีหลักเกณฑQในการพิจารณาคัดเลือกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆQ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆQ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

การวิเคราะหQเครือข$ายการจัดการการศึกษา ๖ แห$ง ได&ดําเนินการไม$ครบถ&วน ด&าน
วิทยากร สาเหตุเพราะวิทยากรขาดความรู&ความสามารถในการสอนการปฏิบัติ ผู&ปฏิบัติธรรม
มีจํานวนลดน&อยลง ท้ังยังขาดแคลนบุคลากรท่ีจะทําหน&าท่ีกํากับดูแลให&สํานักปฏิบัติเป0น
สถานน$าปฏิบัติธรรม และไม$สามารถสร&างองคQกรท่ีเป0นป�กแผ$นสามารถเชื่อมโยงเครือข$าย
และให&สอดคล&องกับการแก&ปiญหาในสํานักปฏิบัติธรรมได& 

การพัฒนาเครือข$ายการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติธรรม จะต&องพัฒนา
หลักสูตรให&เหมาะสม มีพระวิปiสสนาจารยQท่ีรอบรู&และเชี่ยวชาญในการสอน ส$งเสริมในการ
สนับสนุนด&านงบประมาณ มีการปรับปรุงอาคารให&สะอาด วัสดุ อุปกรณQครบครัน และ
ติดตาม ประเมินผลอย$างต$อเนื่องท้ังก$อนและหลังปฏิบัติธรรม  

คําสําคัญ: การสร&างเครือข$าย, สํานักปฏิบัติธรรม, คุณธรรม จริยธรรม 

Abstract 

Development of Network Building of Management of Dhamma 
Training for Moral and Ethical Enhancement of Communities in the Northeast 
the study found Of the management of agency practice in three of the six 
provinces including Nakhon Ratchasima, Buri Ram, Surin and find a location 
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nearby, but the agency practice are set before and after, not much. The 
criteria for consideration by the 2505 Act, the clergy and the ecclesiastical law 
(No. 2) Act 2535. 

Analysis of network management studies have been done six 
incomplete because the lecturer, lecturer lack of efficacy in teaching practice. 
The practice is declining. The shortage of staff to supervise the Bureau's 
practice is practice. And failed to create a unified organization to link 
networks and in accordance with the recommendations in the Bureau's 
practice. Network development and management of agency practice. 
Programs must be developed to suit With the intuitive and well-rounded 
teachers specialize in teaching. To promote budget support Building materials 
are thoroughly equipped and monitored continuously before and after 
practice. 

Keywords: Network Building, Meditation, Moral and Ethics 

๑. บทนํา  
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ&าได&ทรงปรารภถึงธุระหรือกิจท่ีพระสงฆQพึงกระทําใน

พระศาสนามี ๒ อย$าง คือ คันถธุระและวิปiสสนาธุระเท$านั้นาคันถธุรการเริ่มต้ังความสิ้นไป
และความเสื่อมไปในอัตภาพ เจริญวิปiสสนาทําติดต$อต$อเนื่อง จนถึงพระอรหัตของภิกษุท่ีมี
ความประพฤติคล$องแคล$วยินดียิ่งในเสนาสนะท่ีสงัด ชื่อว$าวิปiสสนาธุระ๑ พระพุทธองคQได&
ทรงวางหลักและวิธีปฏิบัติในการเผยแผ$หลักธรรมคําสอนให&แก$เหล$าพระสาวก ซ่ึงเป0นพระ
อรหันตQรุ$นแรก เพ่ือถือเป0นแนวทางในการเผยแผ$พระศาสนาร$วมกัน เพ่ือให&พระธรรมคําสอน
แผ$ไปในมวลมนุษยชาติและเพ่ือความดํารงม่ันแห$งพระสัทธรรม โดยตรัสว$า “ภิกษุท้ังหลาย 
เราพ&นแล&วจากบ$วงท้ังปวง ท้ังท่ีเป0นของทิพยQท้ังท่ีเป0นของมนุษยQภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจง
จาริกไป เพ่ือประโยชนQสุขแก$ชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะหQชาวโลก เพ่ือประโยชนQเก้ือกูล
และความสุขแก$ทวยเทพและมนุษยQ๒ เพ่ือให&มนุษยQพ&นจากทุกขQทางใจหรือทุกขQในวัฏสงสาร
ซ่ึงเรียกอีกอย$างหนึ่งว$าทุกขQจากขันธQ ๕๓ 

                                                           

๑ สมเด็จพระมหาสมณเจ&า กรมพระวชิรญาณวโรรส,  พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพQ
ครั้งท่ี ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน&า ๑๐. 

๒ วิ.มหา. (บาลี) ๔/๔/๔-๕) 
๓ พระธรรมปUฎก(ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสนX ฉบับประมวลธรรม, พิมพQครั้งท่ี ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน&า ๑๘๙. 
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พระพุทธเจ&าทรงประทานหลักการเผยแผ$ให&พระสาวกยึดถือเป0นหลักปฏิบัติว$า ให&
แสดงธรรมมีเหตุผลสัมพันธQต$อเนื่องกันไปโดยลําดับ ชี้แจงให&เข&าใจในแต$ละแง$แต$ละประเด็น
แสดงธรรมด&วยจิตเมตตาอนุเคราะหQมุ$งจะให&เป0นประโยชนQแก$ผู&ฟiง ไม$แสดงธรรมเพราะเห็น
แก$ลาภสักการะ แสดงธรรมไม$ยกตน ไม$เสียดสีข$มผู&อ่ืน๔ หลักเกณฑQความเหมาะสมของ
สถานท่ีปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ&าตรัสเบ้ืองต&นของการเจริญสติแก$ภิกษุปรากฏ
ในคัมภีรQพระไตรปUฎกหลายแห$ง ดังนี้“ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เราควรหลีกออกจากหมู$ไปอยู$ผู&
เดียว เธอใช&สอยเสนาสนะอันสงัด คือ ปbา โคนไม&ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปbาช&า ปbาทึบ ท่ีกลางแจ&ง 
ลอมฟาง ท่ีสงัดมีเสียงน&อย มีเสียง อึกทึกน&อย ไม$มีคนสัญจรไปมา ไม$มีคนพลุกพล$าน เหมาะ
เป0นท่ีหลีกเร&น เธอไปสู$ปbาก็ดีไปสู$ โคนไม&ก็ดีหรือไปสู$เรือนว$างก็ดีนั่งขัดสมาธิต้ังกายตรง ดํารง
สติไว&เฉพาะหน&า”๕ 

ในปiจจุบันพบปiญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําในเขตภาคอีสานมี ๓ ประการ คือ ๑) การบริหารจัดการ ได&แก$ ขาดการจัดทําสถิติ
และข&อมูลการปฏิบัติธรรม ขาดการประชาสัมพันธQท่ีต$อเนื่อง และการดูแลสถานท่ีไม$
ท่ัวถึง ๒) วิทยากร ได&แก$ วิทยากรมีน&อย ขาดความรู&ความเข&าใจในการปฏิบัติธรรมอย$าง
แท&จริงและการทํากิจกรรมใช&เวลานานเกินไป ๓) สถานท่ี ได&แก$ ในบางพ้ืนท่ีไม$ค$อยสะอาด ท่ี
พักและห&องน้ําไม$เพียงพอ ดังนั้นการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม๖ ดังนั้นมหาเถรสมาคม 
ให&ความสนใจสนับสนุนการปฏิบัติธรรมโดยออกระเบียบส$งเสริมการจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัด เพ่ือรองรับประชาชนพุทธบริษัทท่ีสนใจใคร$ปฏิบัติธรรมด&วยการฝ�กสมาธิเจริญ
วิปiสสนา 

ดังนั้น ผู&วิจัยจึงได&ศึกษาวิจัยการพัฒนาการสร&างเครือข$ายการจัดการศึกษาของ
สํานักปฏิบัติธรรมเพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสาน เพ่ือให&ทราบถึง
ความเป0นมา สภาพของเครือข$าย และการพัฒนาการสร&างเครือข$ายมีองคQประกอบและ
แนวทางปฏิบัติสํานักปฏิบัติธรรม และองคQประกอบอ่ืนๆ เช$น คุณสมบัติของสถานท่ีปฏิบัติ
ธรรม เป0นต&น อันจะเป0นประโยชนQอย$างยิ่งสําหรับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมอย$าง
ได&ผลและส$งเสริมนักปฏิบัติธรรมได&เป0นอย$างดี 

 
 

                                                           

๔ สุชีพ ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๒๔), หน&า ๓. 

๕ อง.นวก. (ไทย) ๒๓/๔ /๕๒๑. 
๖ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพQครั้งท่ี ๘, (นครปฐม : เพชร

เกษมการพิมพQ, ๒๕๔๙), หน&า ๒๘๐. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๒๒๑

๒. วัตถุประสงคXของการวิจัย  
๑. เพ่ือศึกษาความเป0นมาของการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติธรรมในภาคอีสาน 
๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะหQเครือข$ายการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติธรรมในภาคอีสาน 
๓. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการสร&างเครือข$ายการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติธรรม

เพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสาน 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
ดําเนินการโดยการเลือกประชากรและกลุ$มตัวอย$างด&วยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) จํานวน ๖ วัด ในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด ได&แก$ จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดบุรีรัมยQ จังหวัดสุรินทรQ แบ$งออกเป0น ๓ กลุ$ม คือ กลุ$มผู&รู& กลุ$มผู&ปฏิบัติ และกลุ$มผู&ให&
ข&อมูลท่ัวไป รวม ๘๗ รูป/คน การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข&อมูลโดยยึดหลักข&อมูลท่ีมีลักษณะ
สอดคล&องกับความมุ$งหมายของการวิจัย สามารถตอบคําถามของการวิจัยตามท่ีกําหนดไว& ซ่ึง
มีวิธีเก็บข&อมูลจากเอกสารและข&อมูลอิเล็กทรอนิกสQ ส$วนการเก็บข&อมูลภาคสนามจากแบบ
สํารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณQ และแบบสนทนากลุ$ม 

๑. การจัดกระทําและการวิเคราะหQข&อมูล 
๑.๑ การจัดกระทําข&อมูล ผู&วิจัยดําเนินการนําข&อมูลท่ีได&มาจากการศึกษา

เอกสารและข&อมูลจากภาคสนาม โดยแยกตามความมุ$งหมายของการวิจัยมาจัดกระทํา 
ดังต$อไปนี้ 

๑.๒ นําข&อมูลท่ีเก็บรวบรวมได&จากเอกสารต$างๆ มาศึกษาอย$างละเอียดพร&อม
จัดระบบหมวดหมู$ ตามความมุ$งหมายของการวิจัยท่ีกําหนดไว& 

๑.๓ นําข&อมูลจากภาคสนามท่ีรวบรวมได&จากการสํารวจ การสังเกต การ
สัมภาษณQ และการสนทนากลุ$ม ซ่ึงได&จดบันทึกไว&ในแถบบันทึกเสียงมาถอดความ แยก
ประเภท จัดหมวดหมู$และสรุปสาระสําคัญตามประเด็นท่ีทําการศึกษาวิจัย หากข&อมูลท่ี
จําเป0นต&องตรวจสอบใหม$จะต&องกลับไปเข&าสนามอีกครั้งเพ่ือความถูกต&อง  

๑.๔ นําข&อมูลท้ังท่ีเก็บรวบรวมได&จากเอกสารและข&อมูลภาคสนามท่ีรวบรวมได&
จากการสังเกต การสัมภาษณQและการสนทนากลุ$ม มาตรวจสอบความถูกต&องสมบูรณQ ซ่ึงใน
การตรวจสอบความถูกต&องของข&อมูล โดยการนําข&อมูลไปให&ผู&ให&ข&อมูลอ$านหรือกลับไป
สอบถามผู&ให&ข&อมูลซํ้าอีก เพ่ือให&ได&ข&อมูลตรงกับความเป0นจริงและใช&วิธีการตรวจสอบข&อมูล
แบบสามเส&า 

๒. การวิเคราะหQข&อมูล ผู&วิจัยดําเนินการวิเคราะหQข&อมูลตามความมุ$งหมายของการ
วิจัย โดยการนําข&อมูลท่ีได&จากการเก็บรวบรวมจากเอกสารและข&อมูลภาคสนามมาทําการ
วิเคราะหQข&อมูลและสรุปเป0นการพัฒนาการสร&างเครือข$ายการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติ
ธรรม เพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสาน 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการสร&างเครือข$ายการจัดการศึกษาของสํานัก

ปฏิบัติธรรมเพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสาน”สรุปได&ดังนี้ 
ส$วนท่ี ๑ ความเป0นมาของการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติธรรมในภาคอีสาน

ศูนยQปฏิบัติธรรมในภาคอีสานได&ก$อต้ังโดยมหาเถรสมาคม เพ่ือการจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ เป0นสํานักปฏิบัติธรรมท่ีทางคณะสงฆQโดยมหาเถรสมาคมให&การ
ส$งเสริมสนับสนุนให&วัดท่ัวประเทศจัดต้ังข้ึน เพ่ือรองรับประชาชนพุทธบริษัทท่ีสนใจใคร$
ปฏิบัติธรรมด&วยการฝ�กสมาธิ-เจริญวิปiสสนา โดยมุ$งให&แต$ละคณะสงฆQจังหวัดควรมีสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดท่ีมีมาตรฐานเป0นท่ียอมรับในด&านการฝ�กอบรมสมถกัมมัฏฐานหรือ
วิปiสสนากัมมัฏฐาน อย$างน&อย ๑ แห$งโดยมุ$งให&แต$ละสํานักปฏิบัติธรรมมีส$วนร$วมในการ
กําหนดเปaาหมายหรือวัตถุประสงคQการมีส$วนร$วมในการกําหนดวิสัยทัศนQหรือนโยบาย การมี
ส$วนร$วมในการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรม การมีส$วนร$วมในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน การมีส$วนร$วมในการปรับปรุงการดําเนินงานในส$วนท่ีมีเครือข$าย
หรือสาขา แต$สถานการณQการจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกลับไม$เพ่ิมข้ึน ท้ังยังไม$
กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดตามเจตนารมณQแห$งระเบียบ มส. ท้ังนี้ อาจเป0นเพราะ
ขาดการติดตามประสานกระตุ&นส$งเสริมให&ดําเนินการตามระเบียบ มส. ซ่ึงมิได&มีมาตรการ
บังคับ เพราะปiญหาอุปสรรคต$างๆ จึงก$อให&เกิดความสับสนในการเสนอเรื่องขอจัดต้ังท้ังแก$
เจ&าคณะผู&ปกครองฝbายสงฆQและเจ&าหน&าท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ซ่ึงส$วนใหญ$ได&
เสนอเรื่องผ$านความเห็นชอบของเจ&าหน&าท่ีปกครองฝbายบ&านเมืองส$วนภูมิภาค (นายอําเภอ
และผู&ว$าราชการจังหวัด) แล&วส$งเรื่องให&สํานักงานพระพุทธศาสนาแห$งชาตินําเสนอมหาเถร
สมาคม โดยไม$เสนอเรื่องผ$านความเห็นของเจ&าคณะภาคและเจ&าคณะใหญ$ ดังนั้น เพ่ือให&การ
จัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเป0นไปโดยถูกต&องตามระเบียบ และมีจํานวนเพ่ิมมาก
ข้ึนโดยเฉพาะในเขตภาคอีสานถือว$ามีสํานักปฏิบัติธรรมมากท่ีสุดและจํานวนเพ่ิมข้ึนอย$าง
ต$อเนื่อง  

ส$วนท่ี ๒ วิเคราะหQเครือข$ายการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติธรรมในภาคอีสาน
โดยสภาพของเครือข$ายคือในแต$ละเครือข$ายจะประกอบไปด&วยจํานวนสาขา ๒-๓ สาขา 
นโยบายในการส$งเสริมสํานักปฏิบัติธรรม มี ๓ระดับ นั่นคือนโยบายท่ีสนับสนุนเฉพาะ
งบประมาณสนับสนุนท้ังงบประมาณและบุคลากร และสนับสนุนมากกว$างบประมาณและ
บุคลากร ผู&ประสานงานเครือข$ายระหว$างสํานักปฏิบัติธรรมและองคQการบริหารส$วนตําบลคือ
นักวิชาการศึกษาท่ีประสานงานกับหัวหน&าศูนยQปฏิบัติธรรม ส$วนผู&ประสานงานเครือข$าย
ภายในระหว$างศูนยQปฏิบัติธรรม ได&แก$ เจ&าอาวาส และเลขาศูนยQปฏิบัติธรรม และภายใน
สมาชิกเครือข$ายมักไม$มีความชัดเจนแต$มักพบว$ามีผู&ดูแลสํานักปฏิบัติธรรมมีคุณลักษณะผู&นํา
ตามธรรมชาติคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน&าท่ีผู&ประสานงานเครือข$ายกิจกรรมเครือข$ายท่ีพบมี ๒



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๒๒๓

ลักษณะ คือเป0นกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต$างๆ ของชุมชน ศูนยQปฏิบัติ
ธรรมแต$ละศูนยQทําหน&าท่ีรวบรวมและจัดเก็บข&อมูลสารสนเทศเครือข$ายไว&ในลักษณะของ
แฟaมข&อมูล และการใช&ฐานข&อมูลสําเร็จรูปของศูนยQปฏิบัติธรรมในแต$ละแห$งโดยสํานัก
พระพุทธศาสนาจังหวัดจะให&การสนับสนุน การพัฒนาความรู&ให&กับสมาชิกเครือข$ายเช$น โดย
การสนับสนุนในการศึกษา การประชุมอบรมสัมมนาการมีส$วนร$วมของสมาชิกเครือข$ายท่ีพบ 
คือ มีการร$วมเสนอกิจกรรมและโครงการตลอดจนร$วมดําเนินกิจกรรมและโครงการต$างๆ 
ร$วมกับศูนยQปฏิบัติธรรมเพ่ือเข&าสู$การประเมินคุณภาพการศึกษาปฏิบัติธรรมภายนอกต$อไป
ดังนั้นในการแก&ปiญหาด&านการริหารงานของสํานักปฏิบัติธรรม คือ ถ&ามีปiญหาบุคคลกรควร
จัดทําหลักสูตรอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรให&ด&วยเจ&าสํานักต&องใช&บุคลากรให&เหมาะสม
กับงานจัดอบรมเจ&าสํานักปฏิบัติธรรม เพราะต&องการบุคลากรท่ีมีอุดมการณQมีความรู&อาศัย
รูปแบบแนวทาง ฝ�กฝนตนเองไปก$อน เรียนรู&ใฝbการศึกษาและท่ีสําคัญแม$งานต&องสั่งได& การ
สร&างสํานักไม$ใช$เรื่องยาก แต$การสร&างผู&อบรมหรือพระวิปiสสนาจารยQยากกว$า กระบวนการ
สร&าง พระวิปiสสนาจารยQคือ จัดส$งท$านไปอบรมกัมมัฏฐาน แลัวกลับมาช$วยกันสอนอบรมเม่ือ
มีการอบรม แต$เจ&าสํานักหรือวิทยากรไม$อยู$ ก็สามารถอัดเทปวีดีโอใช&สอนแทนได&บางโอกาส
สืบเนื่องจากปiญหาของเครือข$ายการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติธรรมในภาคอีสานมี ๓
ประเด็น คือ ประเด็นท่ี ๑ การขาดองคQความรู&ในด&านการจัดเก็บข&อมูลสารสนเทศ ประเด็นท่ี 
๒ การขาดองคQความรู&ในพัฒนาแผนยุทธศาสตรQ และการขาดองคQความรู&ในการพัฒนา
หลักสูตรตามความต&องการของชุมชน และประเด็นท่ี ๓ การขาดการส$งเสริมการมีส$วนร$วม 
และการขาดการสนับสนุนและให&ความสําคัญจากผู&บริหารเป0นต&นสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห$งชาติในนามของมหาเถรสมาคม ต&องสั่งการไปยังจังหวัดต$างๆให&การปกครองคณะสงฆQแต$
ละระดับให&ความร$วมมือ สนับสนุนการเปUดสํานักปฏิบัติธรรมตามมติของมหาเถรสมาคม ควร
มีการดําเนินการท่ีชัดเจนในการจัดต้ังควรมีระเบียบรองรับในด&านกฎหมาย ไม$ใช$มีเพียงแค$
มติมหาเถรสมาคมปรับลดเกณฑQใหผ$อนลงไม$ให&เข&มงวดมากเกินไปจัดอบรมพระวิปiสสนา
จารยQให&มีความรู&จริงๆ ให&สํานักงานพระพุทธศาสนาแห$งชาติออกสํารวจอย$างจริงจัง เพ่ือให&
ได&สํานักท่ีปฏิบัติจริง  

ส$วนท่ี ๓ การพัฒนาการสร&างเครือข$ายการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติธรรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสานองคQประกอบเครือข$ายการจัดการศึกษา
ของสํานักปฏิบัติธรรม ซ่ึงจากการศึกษาพบ ๓องคQประกอบหลัก คือ องคQประกอบหลักท่ี ๑ 
“การจัดการเครือข$าย” ประกอบด&วย ๓ ด&าน คือ ๑) ด&านความรู&เครือข$าย มี๔องคQประกอบ 
คือ เนื้อหาสาระใน การพัฒนาความรู&ให&กับสมาชิกเครือข$ายศูนยQปฏิบัติธรรมร$วมกันการ
สนับสนุนการให&ความรู&กับสมาชิกเครือข$าย และหน$วยงานพัฒนาความรู&ให&กับสมาชิก
เครือข$าย ๒) ด&านกลไกการจัดการเครือข$ายมี ๗ องคQประกอบคือ โครงสร&างสมาชิกเครือข$าย 
การมีส$วนร$วมในการกําหนดเปaาหมายและวัตถุประสงคQ การมีส$วนร$วมในการกําหนด
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วิสัยทัศนQหรือนโยบาย การมีส$วนร$วมใน การปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมของสํานัก
ปฏิบัติธรรม การมีส$วนร$วมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การติดต$อสื่อสาร
ภายในเครือข$ายและรูปแบบวิธีการติดต$อสื่อสารภายในเครือข$ายท่ีหลากหลาย และ ๓) ด&าน
ฐานข&อมูลเครือข$ายมี ๕ องคQประกอบคือ การรวบรวมข&อมูลสารสนเทศเครือข$าย การ
แลกเปลี่ยนข&อมูลสารสนเทศเครือข$าย การใช&ข&อมูลสารสนเทศเครือข$าย ระบบข&อมูล
สารสนเทศเครือข$าย และผู&รับผิดชอบระบบสารสนเทศเครือข$าย องคQประกอบหลัก ท่ี ๒ 
“กระบวนการดําเนินงานเครือข$าย” ประกอบด&วย๖องคQประกอบ คือ กฎเกณฑQหรือระเบียบ
หรือข&อตกลงเครือข$าย บทบาทหน&าท่ีสมาชิกเครือข$าย ตัวบ$งชี้ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานเครือข$าย การบูรณาการการดําเนินงานเครือข$าย การประเมินผลการดําเนินงาน
เครือข$าย และการปรับปรุงการดําเนินงานเครือข$าย องคQประกอบหลักท่ี ๓ “ปiจจัยการ
ขับเคลื่อนเครือข$าย” ประกอบด&วย ๔ องคQประกอบ คือ ผู&ประสานงานเครือข$าย บทบาทผู&
ประสานงานเครือข$าย สมาชิกเครือข$ายและงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนเครือข$าย 
และองคQประกอบหลักท่ี ๔ “ยุทธศาสตรQเครือข$าย”ประกอบด&วย ๓ องคQประกอบ คือ 
เปaาหมายเครือข$าย แผนกลยุทธQเครือข$าย และโครงการหรือกิจกรรมเครือข$ายแนวปฏิบัติท่ีดี
ของการพัฒนาเครือข$ายการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติธรรมประกอบไปด&วย ๔ ส$วน คือ 
๑) แนวทางในการพัฒนาเครือข$าย ๒) กระบวนการในการพัฒนาเครือข$าย ๓) เง่ือนไข
ความสําเร็จในการพัฒนาเครือข$าย และ ๔) ข&อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข$าย 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
สรุปได&ว$าการสร&างเครือข$ายจึงต&องมุ$งเสริมสร&างและปลูกฝiงความรู&และความเข&าใจ 

คุณค$าทางจริยธรรม เช$น การรู&จักเสียสละ ไม$เอารัดเอาเปรียบผู&อ่ืน รู&จักการผ$อนหนักผ$อน
เบา ลักษณะของเครือข$ายท้ังในรูปของบุคคล คือ ภูมิปiญญาผู&รู& และ เครือข$ายในรูปของ
สถาบัน ได&แก$ สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา สถาบันทางการศึกษา เป0นต&น โดยมี
กิจกรรมท่ีเครือข$ายต$างๆ ดําเนินการ และจัดระบบข&อมูลเครือข$ายเพ่ือการส$งเสริม และ
พัฒนาอย$างเป0นระบบ ท้ังในแง$เนื้อหาและองคQความรู&ท่ีมีเทคนิคและกระบวนการถ$ายทอด 
ตลอดจนความพร&อมอ่ืนๆ เพ่ือดําเนินการส$งเสริมและพัฒนาให&สอดคล&องกับสภาพของแต$ละ
เครือข$าย โดย ๑) การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ท้ังในแง$ของการพัฒนาองคQความรู& หรือ
เทคนิควิธีการถ$ายทอดและกิจกรรมรวมท้ังการบริหารและจัดการ๒) การสนับสนุน
งบประมาณ โดยจัดต้ังงบประมาณ เพ่ืออุดหนุนแก$เครือข$ายหรือเป0นแหล$งระดมทุนและการ
บริจาคทรัพยQสินเพ่ือสนับสนุนแก$เครือข$าย๓) การสร&างขวัญกําลังใจ โดยการเผยแพร$
ประชาสัมพันธQรวมท้ังการให&รางวัล และหรือประกาศเกียรติคุณแก$เครือข$าย ๓. การจัดระบบ
ข&อมูลเครือข$ายการเรียนรู&  เ พ่ือการเผยแพร$และประสานความร$วมมือคือ ช$วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพของการจัดและให&บริการการศึกษาให&มีคุณภาพการประเมินผล
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การใช&ระบบการบริหารเครือข$ายการมีส$วนร$วมในการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติธรรมใช&
แบบสอบถามกับกลุ$มบุคคลในเครือข$ายท่ีทดลองใช&รูปแบบเพ่ือประเมินผลในด&าน
ความสําเร็จ 

การพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมมี ๓ ด&าน ได&แก$ ๑) สภาพแวดล&อมท่ัวไปของการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมในปiจจุบัน มีจุดแข็ง คือ มีการส$งเสริมให&มีการศึกษา ปริยัติ
ธรรมและอบรมภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแก$พระภิกษุสามเณรภายในสํานัก เจ&าสํานักปฏิบัติ
ธรรมมีความเอาใจใส$ในการเผยแผ$พระธรรม คณะสงฆQสนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระ
วิปiสสนาจารยQ ส$วนจุดอ$อน คือบางสํานักมีอาคารไม$สามารถรองรับผู&มาปฏิบัติธรรมจํานวน
มากได& อาคารท่ีพักมีสภาพเก$าทรุดโทรม เครื่องอํานวยความสะดวกมีไม$เพียงพอ เจ&าสํานัก
บางแห$งขาดวิสัยทัศนQ ในการปรับปรุงสถานท่ี ขาดยุทธศาสตรQในการบริหารจัดการพระ
วิทยากรขาดประสบการณQในการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ขาดการประสานความร$วมมือเรื่อง
วิทยากรกับสํานักปฏิบัติธรรมอ่ืน ๒) ปiจจัยหลักสําคัญท่ีทําให&การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติ
ธรรมเกิดประสิทธิภาพนั้น คือการคํานึงถึงสภาพแวดล&อมท้ังภายในและภายนอก โดยต&องมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตรQการบริหารจัดการ มีปiจจัยสนับสนุน คือการวางแผนโครงการเพ่ือ
เป0นแนวทางของการทํางาน การจัดองคQการ การบังคับบัญชาสั่งการ การอํานวยการ การ
ควบคุมกํากับกิจกรรมต$างๆ ให&ดําเนินตามแผนท่ีวางไว& การรายงานผลการปฏิบัติของ
หน$วยงาน การจัดทํางบประมาณบัญชีการใช&จ$ายเงินและตรวจสอบ ส$วนการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมสําหรับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมนั้น เน&นหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด&วย 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เพ่ือให&การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยมีการจัดให&มีกิจกรรมท่ีสําคัญท้ังภายในและภายนอกสํานัก ๓) รูปแบบการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมท่ีเป0นมาตรฐาน คือ  

๑. เจ&าสํานักมีวิสัยทัศนQ มีการขวนขวายศึกษาดูงานของสํานักท่ีมีมาตรฐานนํามา
ปรับปรุงสํานักตนเอง เจ&าสํานักรู&จักกําหนดวัตถุประสงคQ รู&จักริเริ่มโครงงานท่ีเป0นแก$น
สารประโยชนQ รู&จักวางแผนโครงการเพ่ือปฏิบัติงาน จัดท่ีพัก อาคารปฏิบัติธรรม ให&มีความ
สะอาดพร&อมใช&งานได& และคุณสมบัติอีกประการท่ีสําคัญ คือ ๑)  เจ&าสํานักปฏิบัติธรรมมี
ความสนใจและเห็นความสําคัญของการศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ$ธรรมอย$างแท&จริง ๒) มีการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ$ายอย$างเป0นระบบ ท่ีมีความโปร$งใสสามารถเปUดเผยและตรวจสอบได& 
๓) มีบุคลากร/เจ&าหน&าท่ีเพียงพอในการทําหน&าท่ีดูแลด&านท่ีพัก อาหาร น้ําด่ืม ห&องน้ํา ห&อง
สุขาและอํานวยความสะดวกต$างๆ แก$ผู&ปฏิบัติธรรม ๔) มีการดูแลด&านการรักษาความ
ปลอดภัยภายในและบริเวณโดยรอบ ในกรณีท่ีมีผู&ปฏิบัติธรรมจํานวนมาก สามารถ
ประสานงานขอกําลังเจ&าหน&าท่ีตํารวจ หรือหน$วยอาสาสมัคร เพ่ือมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอย$างท่ัวถึง ๕) มีการดูแลด&านสุขอนามัย กล$าวคือ มีตู&ยาสามัญไว&ประจําหรือมี
เจ&าหน&าท่ีท่ีสามารถให&การปฐมพยาบาลเบ้ืองต&น ในกรณีท่ีมีผู&เข&าปฏิบัติธรรมจํานวนมาก 
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ควรจัดเตรียมเจ&าหน&าท่ีจากสถานพยาบาลอยู$ดูแล ถ&าหากมีผู&ปbวยฉุกเฉินก็สามารถนําส$ง
สถานพยาบาลได&ทันที ถ&าหากไม$ได&จัดเจ&าหน&าท่ีพยาบาลอยู$ดูแลประจํา ก็ต&องมีการประสาน
ไว&กับสถานพยาบาลใกล&เคียงให&สามารถปฐมพยาบาลหรือรับผู&ปbวยฉุกเฉินไว&รักษาตัวได&ทันที 
๖) มีการจัดการปฏิบัติธรรมอย$างต$อเนื่องตลอดปh และจัดทําตารางการฝ�กอบรมปฏิบัติไว&
อย$างชัดเจน ๗) มีกฎข&อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือสํานักท่ีจัดพิมพQไว&เป0นเอกสาร
หรือติดประกาศไว& ณ บริเวณท่ีเห็นได&โดยชัดเจน 

๒. ด&านบุคลากร รู&จักแบ$งงานและการมอบหมายอํานาจหน&าท่ีการงาน รู&จัก
ประสานความสามัคคีและประสานประโยชนQร$วมกัน รู&จักปกครองบังคับบัญชา รู&จักติดตาม
และประเมินผลงาน พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและบุคลากรให&มีภาวะความเป0นผู&นํา จัด
การศึกษาท้ังด&านปริยัติควบคู$กับการปฏิบัติ หม่ันประชุมกันเนื่องนิตยQ จัดทําสื่อการปฏิบัติ
ธรรม เช$น แผ$นซีดี ดีวีดี หนังสือสวดมนตQ และหนังสือคู$มือการปฏิบัติพระกัมมัฏฐานสืบไป 
การอบรมประพฤติปฏิบัติธรรมแก$พุทธศาสนิกชน สิ่งสําคัญท่ีจะทําให&การอบรมสําเร็จประโย
ชนQ นอกจากจะมสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีสัปปายะแล&ว บุคลากรท่ีจะมาช$วยเหลือในการอบรม
ประพฤติปฏิบัติธรรม ไม$ว$าจะเป0น แม$ครัว อาจารยQผู&ดูแล หรือแม&กระท้ังพระภิกษุ สามเณร
ท่ีอยู$ภายในวัดก็มีความสําคัญ ควรต&องมีความรู&ความเข&าใจ มีทักษะในการปฏิบัติธรรมตาม
แนวมหาสติปiฏฐาน ๔ ดังนั้น เพ่ือการส$งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ&า และความเข&าใจอันดีเป0นแบบเดียวกันของหมู$คณะ อันจะนํามา
ซ่ึงความสมัครสมานสามัคคีกัน อันเป0นสิ่งสําคัญของการอยู$ร$วมกันและเป0นไปตามเปaาหมาย
ของการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม จึงจําต&องมีการเตรียมการฝ�กอบรมบุคลากรเหล$านไว&
รองรับพร&อมไปกับการสร&างวางผังก$อสร&างอาคารปฏิบัติธรรมเพ่ิมเติม โรงครัว หอฉัน แม&แต$
การจัดระบบสัตวQเลี้ยง และการประดับตกแต$งต&นไม&ให&ดูร$มรื่น 

๖. ข�อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสร&างเครือข$ายการจัดการศึกษาของสํานักปฏิบัติ

ธรรมเพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสานผู&วิจัยมีข&อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ข&อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ ควรมีข&อกําหนดและมาตรฐานในการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัดให&มีความชัดเจนมากข้ึน เพ่ือหาข&อบ$งชี้ท่ีเหมาะสมแล&วกําหนดเป0นมาตรฐาน 
และนํามาใช&กับสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดท่ัวประเทศ 

๑.๒ ควรจัดให&มีการอบรมเจ&าสํานักปฏิบัติธรรม และพระวิปiสสนาจารยQ 
เก่ียวกับนโยบายการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม และกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ให&ความรู&เก่ียวกับการเจริญวิปiสสนากรรมฐานท่ีถูกต&องตามคําสอนของพระพุทธองคQอย$าง
ถูกต&อง เพ่ือการถ$ายทอดท่ีถูกต&องและชัดเจนต$อไป 
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๑.๓ ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานของสํานักปฏิบัติธรรม และสํารวจการ
ปฏิบัติหน&าท่ีของสํา นักปฏิบัติธรรมเป0นประจําตลอดเครือข$ายท่ีเป0นสาขา เพ่ือการพัฒนา
กระบวนการและวิธีการให&มีความเหมาะสมชัดเจนและสร&างมาตรฐานให&เกิดข้ึนกับสํานัก
ปฏิบัติธรรมและการประสานงานเครือข$ายต$อไป 

๒. ข&อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ ควรเพ่ิมเติมการบรรยายหรือวิธีการนําหลักธรรมไปประยุกตQใน

ชีวิตประจําวันได& เม่ือกลับไปสู$ครอบครัวหรือท่ีทํางาน เพ่ือให&เกิดประโยชนQสูงสุด รวมถึงการ
ใช&สื่อต$างๆ ประกอบการบรรยายเพ่ือให&เกิดความชัดเจนและสร&างความเข&าใจให&แก$ผู&ปฏิบัติ
ธรรมมากข้ึน 

๒.๒ ควรมีการบรรยายเก่ียวกับกฎระเบียบในการเข&าร$วมปฏิบัติธรรม เพ่ือ
สร&างความเข&าใจแก$ผู&ปฏิบัติธรรมให&เป0นไปในทิศทางเดียวกัน ไม$ว$าจะเป0นการบรรยายในท่ี
ประชุม หรือรูปแบบเอกสาร รวมถึงการดูแลผู&ปฏิบัติอย$างท่ัวถึง โดยเฉพาะเจ&าหน&าท่ีท่ีต&องมี
ศักยภาพนอกเหนือจากความรู&เรื่องการปฏิบัติธรรมแล&ว ควรมีทักษะและวิธีการในการแก&ไข
สถานการณQเฉพาะหน&าได&ดี มีรูปแบบท่ีชัดเจน เพ่ือสร&างความเคารพซ่ึงกันและกันของผู&ร$วม
ปฏิบัติธรรมกันเอง และระหว$างเจ&าหน&าท่ีด&วย 

๒.๓ ควรมีการจัดสถานท่ีให&เป0นสัดส$วนมากกว$าเดิม ท้ังในส$วนของห&องพัก
สําหรับผู&ปฏิบัติ ควรมีความเป0นส$วนตัวมากข้ึน เพ่ือให&เป0นการรบกวนกันในระหว$างปฏิบัติ 
และสถานท่ีปฏิบัติธรรมกับห&องพัก ก็ควรแยกจากกัน ควรมีสถานท่ีสําหรับปฏิบัติธรรมใน
อิริยาบถต$างๆ เพ่ือให&เหมาะสม และเกิดผลสัมฤทธิ์แก$ผู&ปฏิบัติธรรมด&วย 

๒.๔ รูปแบบการบริหารเครือข$ายการมีส$วนร$วมในการจัดการศึกษาสํานัก
ปฏิบัติธรรมไปใช&ควรมีการจัดอบรมชี้แจงทําความเข&าใจเก่ียวกับรูปแบบการบริหารเครือข$าย
ให&บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีปฏิบัติธรรมทราบซ่ึงจะทําให&เกิดความเข&าใจตรงกันและ
สามารถปฏิบัติงานได&อย$างมีประสิทธิภาพการบริหารเครือข$ายการมีส$วนร$วมในการจัด
การศึกษาสํานักปฏิบัติธรรมนี้ไปใช&ควรมีการจัดทําแผนแนวทางการปฏิบัติงานตามรูปแบบ
การบริหารเครือข$ายมีการกําหนดระยะเวลาในการนิเทศติดตามและประเมินผล 

๓. ข&อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต$อไป 
หากมีการวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาการสร&างเครือข$ายการจัดการศึกษาของ

สํานักปฏิบัติธรรมเพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนในภาคอีสานในครั้งต$อไป ผู&วิจัย
ขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยในลักษณะต$อไปนี้ 

๓.๑ ควรศึกษาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยมุ$งเน&นในด&านต$างๆ ให&
มากข้ึนเพ่ือนํามาประยุกตQใช&ในการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมต$อไป 
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๓.๒ ควรศึกษาจากกลุ$มประชากร หรือกลุ$มตัวอย$างท่ีมากกว$านี้ เช$น ระดับ
ภาค เป0นต&นเพ่ือศึกษาข&อมูลว$ามีการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม มีความเหมือน หรือ
แตกต$างจากการวิจัยครั้งนี้ 

๓.๓ ควรศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม เพ่ือพัฒนา
วิธีการและรักษารูปแบบ รวมถึงส$งเสริมสํานักปฏิบัติธรรม ให&คงอยู$เป0นโครงการพัฒนาสังคม
ให&ได&รับความสุขต$อไป 

๓.๔ ควรศึกษาหลักการและวิธีการในประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสํานัก
ปฏิบัติธรรมท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบหาจุดบกพร$องและแก&ไขให&มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปtฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 (ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

พระธรรมปUฎก(ป.อ. ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสนX ฉบับประมวลธรรม. พิมพQครั้งท่ี ๑๐.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. พิมพQครั้งท่ี ๘. นครปฐม : เพชร
เกษมการพิมพQ, ๒๕๔๙. 

สุชีพ ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๒๔. 

สมเด็จพระมหาสมณเจ&า กรมพระวชิรญาณวโรรส. พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑. พิมพQ
ครั้งท่ี ๑๖.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
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คุณภาพการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคXการบริหารส�วน 
ตําบลหนองไผ� อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

Service Quality Based on IV Sangahavatthu-Dhammas of Nong-Phai Sub-
District Administrative Organization, Muang Chaiyaphum District 

Chaiyaphum Province 

พระครูอรุณธรรมประกาศ* 
ร.ต.ดร.วสันตQ ศรีสะอาด, ดร.นิเทศ สนั่นนารี** 

บทคัดย�อ 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคQเพ่ือ ๑) ศึกษาระดับคุณภาพการให&บริการตามหลัก 
สังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๒) 
เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคมหวัตถุ ๔ ขององคQการ 
บริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓) เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการให&บริการขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ  

การวิจัยนี้ใช&รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) กลุ$มตัวอย$าง ได&แก$ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ ท่ีมีอายุต้ังแต$ ๑๘ ปhข้ึนไป จํานวน ๓๗๘ คน และผู&ให&ข&อมูลสําคัญ จํานวน ๕ 
คน เก็บรวบรวมข&อมูลโดยใช&เครื่องมือในการวิจัยเป0นแบบสอบถาม (Questionnaire) และ
แบบสัมภาษณQ (In-Dept Interview) ทําการวิเคราะหQข&อมูลด&วยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตรQ สถิติท่ีใช& ได&แก$ ค$าความถ่ี (Frequency) ค$าร&อยละ (Percentage) ค$าเฉลี่ย 
(Mean) ค$าส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค$าที (t-test) การ
วิเคราะหQความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต$าง
ค$าเฉลี่ยรายคู$ท่ีมีผลต$างนัยสําคัญน&อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD)  

ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด&วย ๑) ตัวแปรอิสระ ได&แก$ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และประสบการณQในการใช&บริการ ๒) ตัวแปรตาม คือ คุณภาพการ
ให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด&วย การทาน การปUยวาจา การอัตถจริยา และการสมานัตตตา 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรQ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 

** อาจารยQมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 
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ผลการวิจัยพบว�า 
๑. ระดับความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการ

บริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม อยู$ในระดับมาก มี
ค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๑๙ เม่ือพิจารณาเป0นรายด&าน พบว$า อยู$ในระดับมากทุกด&าน โดย
เรียงลําดับค$าเฉลี่ยจากมากไปหาน&อย ได&ดังนี้ ด&านคุณภาพการให&บริการว$าด&วยการทาน การ
ปUยวาจา การอัตถจริยา และการสมานัตตตา โดยมีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๒๐, ๔.๑๙, ๔.๑๙ และ 
๔.๑๘ ตามลําดับ  

๒. ผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
จําแนกปiจจัยส$วนบุคคล พบว$า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต$างกัน มี
ความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยรวมไม$แตกต$างกัน อย$างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงไม$เป0นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว& และพบว$า ประชาชน
ทีมีประสบการณQต$างกัน มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
องคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต$างกัน อย$างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงเป0นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว&  

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการ 
บริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พบว$า เจ&าหน&าท่ีพนักงานของ
องคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ควรประพฤติปฏิบัติตน
และปฏิบัติต$อ การให&บริการประชาชนด&วยความเป0นมิตร มีจิตใจอัธยาศัยดี ให&ความ
ช$วยเหลือเก้ือกูลต$อประชาชน ไม$เลือกปฏิบัติ ให&บริการด&วยความเป0นธรรม เสมอภาคเท$า
เทียมกัน และควรมีจิตใจท่ีเป0นสาธารณะ ท่ีจะร$วมกิจกรรมต$างๆ ของชุมชน เพ่ือแสดงออก
ถึงความรู&สึกรับผิดชอบและการมีส$วนร$วมกับภาคประชาชน และควรบริหารงบประมาณให&มี
ความคุ&มค$า ท่ัวถึง และมีความเป0นธรรม 

คําสําคัญ: คุณภาพการให&บริการ, สังคหวัตถุ 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the levels of the service 
quality based on the Sangahavatthu-dhamma (Pāli: sa�gahavatthu, bases of 
social solidarity) of Nong-Phai Sub-district Administrative Organization, Muang-
Chaiyaphum district, Chaiyaphum province, 2) to compare the opinions 
towards the service quality and 3) to study the ways to develop the service 
quality of such organization. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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This study used a mixture of research methodologies (or mixed 
methods). The population of this study included 378 residents in the research 
area with the age more than 18 years and 5 key informants. The tools used in 
data collecting were a questionnaire and an in-depth interview. The data 
were analyzed by the Social Sciences Software. The statistics used were: 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, One Way ANOVA 
and Least Significant Difference (LSD). 

The research results were as follows:  
1. The level of service quality based on the Sangahavatthu-dhamma 

of Nong-Phai Sub-district Administrative Organization in overall was at a high 
level (Mean = 4.19). Based the consideration of each aspect, it was found that 
all aspects were at a high level: dāna, giving = 4.20, piyavācā, kindly speech = 
4.19, atthacariyā, useful conduct = 4.19, samānattatā, equality consisting in 
impartiality = 4.18).  

2. Based on comparison of the opinions towards the service quality 
of the organization classified by personal factors, it was found that the 
informants with differences in gender, age, education and occupation had 
their opinions towards the service quality indifferently with the statistical 
significance level at .05. This denied the hypothesis determined. For those 
with differences in experience in using the service, they had their opinions 
towards the service quality differently with the statistical significance level at 
.05. This accepted the hypothesis determined.  

3. The ways to develop the service quality is that the staff of Nong-
Phai Sub-district Administrative Organization should treat the general public 
with friendliness, kindness, generosity, without bias, with morality, equality 
and public mind in participating in the community activities to show their 
responsibility and participation. Also, the budget should be allocated 
transparently and equally.  

4. The knowledge gained from this research is that the service quality 
is originated from the behavior of the service providers, which is the 
behavioral qualifications for achieving the goals of the organizations as 
follows 1) mind, 2) administration, 3) narrative, owner and 5) public mind. 
Keywords: Service quality, Sangahavatthu 
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๑. บทนํา 
สถานการณQปiจจุบันของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย$างต$อเนื่อง ซ่ึงเป0น

เหตุผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก โดยเฉพาะอย$างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสของโลกาภิวัตนQ ส$งผลให&ระบบเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย$างรวดเร็ว อย$างไร&พรมแดน การเปลี่ยนแปลงวัฎจักรท้ังหลายเป0นท้ังคุณ
เป0นท้ังโทษ หากประชาชนไม$สมารถรับรู&และเข&าใจสภาวะแวดล&อมได&อย$างถ$องแท& 

เพ่ือให&เกิดความท่ัวถึงในการให&บริการสาธารณะและแก&ไขปiญหา หรือตอบสนอง
ความต&องการของประชาชนในท&องถ่ินอย$างแท&จริงและรวดเร็ว ช$วยให&รัฐบาลสามารถ
ประหยัดงบประมาณหรือเป0นการลดค$าใช&จ$ายของรัฐบาล และทําให&ประชาชนมีความรู&ความ
เข&าใจในหลักการ รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเบ้ืองต&น ท่ีจะมีผลให&มี
ความรู&ความเข&าใจในรูปแบบการปกครองในระดับประเทศ๑ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส$วนท&องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ
แผ$นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗๐ ได&กําหนดให&จัดระเบียบบริหารราชการส$วนท&องถ่ินไว& ๔ 
รูปแบบ ได&แก$ ๑) องคQการบริหารส$วนจังหวัด ๒) เทศบาล ๓) องคQการบริหารส$วนตําบล 
และ ๔) ราชการส$วนท&องถ่ินอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงมีอยู$  ๒ รูปแบบ คือ ๑) 
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และ ๒) เมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๔ 

องคQการบริหารส$วนตําบล เป0นองคQการบริหารราชการส$วนท&องถ่ินท่ีจัดต้ังตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคQการบริหารส$วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก&ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีอํานาจหน&าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด&านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมซ่ึงให&บริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคQการบริหารส$วน
ตําบล มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจให&แก$องคQกรปกครองส$วนท&องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได&จัดแบ$งกรอบการ
ให&บริการสาธารณะได&แก$ ด&านโครงสร&างพ้ืนฐาน ด&านงานส$งเสริมคุณภาพชีวิต ด&านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร&อย ด&านการวางแผนการส$งเสริมการการ
ลงทุน เป0นต&น 

จากบทบาทและอํานาจหน&าท่ีขององคQการบริหารส$วนตําบลท่ีได&กล$าวมาแล&วนั้น 
เป0นอํานาจหน&าท่ีตามบทกฎหมาย แต$แท&จริงแล&วการบริหารปกครองขององคQการบริหาร
ส$วนตําบล ยังมีข&อจํากัดในหลายๆ ด&าน ซ่ึงไม$สามารถบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความ
ต&องการของประชาชนได&อย$างท่ัวถึง โดยเฉพาะอย$างยิ่งข&อจํากัดด&านงบประมาณรายจ$าย ซ่ึง

                                                           

๑ สมบูรณQ สุขสําราญ, “การปกครองส$วนท&องถ่ินและการกระจายอํานาจ”, วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน, ปhท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๕) : หน&า ๓๔๓-๓๔๔. 
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ในแต$ละปhงบประมาณได&รับ การจัดสรรอุดหนุนจากรัฐบาลส$วนกลาง แต$ก็ยังไม$เพียงพอแก$
การพัฒนาและสร&างคุณภาพชีวิตท่ีดี แก$ประชาชน การให&บริการสาธารณะต$างๆ จึงเป0นไป
อย$างค$อยเป0นค$อยไป ทําให&ประชาชนจํานวน ไม$น&อยท่ียังไม$เข&าใจ และมีความเข&าใจท่ี
คลาดเคลื่อนในการจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้ ทรัพยากรบุคคลขององคQการบริหารส$วน
ตําบล แม&ว$าจะมีศักยภาพในระดับหนึ่งก็ตาม แต$การบริหารงานราชการ จําเป0นอย$างยิ่งยวด
ท่ีจะได&คนดีมีคุณธรรมนําความรู&ไปสู$การพัฒนา ซ่ึงข&อจํากัด ด&านงบประมาณดังกล$าวทําให&
บุคลากรยังใช&องคQความรู&เดิมท่ีไม$อาจสามารถได&รับการพัฒนาให&มีคุณภาพท่ีจําเป0นต$อการ
พัฒนาปฏิบัติงานให&มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

องคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ เป0นองคQการบริหารราชการส$วนท&องถ่ิน ต้ังอยู$
ในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป0นองคQการบริหารส$วนตําบลขนาดกลาง มีบุคลากร 
ท้ังสิ้น จํานวน ๒๖ คน ดูแลประชาชนท้ังหมด ๑๔ หมู$บ&าน จํานวน ๒,๐๕๖ ครัวเรือน 
ประชากรท้ังสิ้น จํานวน ๖,๗๒๖ คน ซ่ึงประชาชนส$วนใหญ$ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การ
ให&บริการสาธารณะท่ีได&กําหนดไว&ในแผนพัฒนาตําบล หรือในข&อบังคับงบประมาณรายจ$าย 
ยังไม$สามารถท่ีจะดําเนินการได&อย$างรอบด&าน แม&กระท่ังในการสถานท่ีสํานักงานองคQการ
บริหารส$วนตําบล  

การให&บริการเป0นพฤติกรรมการปฏิบัติตนของบุคคลหรือหน$วยงานตามอํานาจ
หน&าท่ี ท่ีเก่ียวข&องเพ่ือตอบสนองความต&องการและความพึงพอใจของผู&รับบริการรวมถึงการ
ให& ความช$วยเหลือเก้ือกูลผู&อ่ืนด&วยจิตใจท่ีมีความปรารถนาดี การให&คําปรึกษา ด&วยความ
สมบูรณQ สอดคล&อง สมํ่าเสมอ เสมอภาค สะดวก ประหยัดค$าใช&จ$ายและประหยัดเวลา มี
คุณภาพ และไม$ทําให&เสียหายแก$บุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงในหลักธรรมทางพุทธศาสนามีหลักคําสอน
เพ่ือท่ีจะให&มนุษยQพึงอาศัยรวมอยู$ด&วยกันด&วยความเป0นปกติสุข พึงจําต&องยึดเหนี่ยวน้ําใจ
ช$วยเหลือเก้ือกูลกันและกันมีบัญญัติไว&ในสังหควัตถุสูตร๒ หมายถึง หลักสังคหวัตถุ ๔ 
ประกอบด&วยการทาน การปUยวาจาการอัตถจริยา และการสมานัตตา ซ่ึงสังคหวัตถุธรรม
เหล$านี้จักช$วยอุ&มชูโลกเหมือนลิ่มสลักท่ียึดควบรถซ่ึงแล$นไปไว&ได&ฉะนั้น๓ 

จากความสําคัญและสภาพปiญหาดังกล$าวนั้น ผู&วิจัยจึงได&ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพ
การให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงผลการวิจัยจักเอ้ือประโยชนQต$อการนําหลักธรรมสังคหวัตถุไป
ประยุกตQใช&ประโยชนQในการปฏิบัติราชการสําหรับองคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ และ
การบริหารราชการส$วนท&องถ่ิน รวมถึงจักเป0นการอธิบายขยายความแลการยึดถือปฏิบัติใน
ความตรัสรู&ของตถาคตเจ&าของพุทธศาสนาสืบไป 

                                                           

๒ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓๒/๓๗. 
๓ องฺจตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑. 
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๒. วัตถุประสงคXของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการ

บริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคห

วัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
๓. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป0นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช&รูปแบบ

การวิจัย แบบผสานวิธี (Mixed Methods) ระหว$างการวิชัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

๑. ประชากร ได&แก$ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน ๖,๗๒๖ คน๔ กลุ$มตัวอย$าง ได&แก$ ประชาชนผู&ไปใช&
บริการขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ท่ีมีอายุต้ังแต$ 
๑๘ ปhข้ึนไป จํานวน ๓๗๘ คน โดยใช&วิธีการกําหนดขนาดกลุ$มตัวอย$างของ ทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane)๕ และการสุ$มกลุ$มตัวอย$างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)๖

โดยกําหนดขนาดของกลุ$มตัวอย$างย$อยของแต$ละชั้นภูมิให&ได&สัดส$วนกัน (Proportionate 
Sampling) ผู&ให&ข&อมูลสําคัญ (Key Informants) ได&แก$ ผู&ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเป0นผู&บทบาทสําคัญ
ต$อ การบริหารปกครององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
จํานวน ๕ คน  

๒. เครื่องมือการวิจัย ผู&วิจัยได&ใช&แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ
สัมภาษณQ เป0นเครื่องมือในการวิจัย โดยดําเนินการ ดังนี้ ๑) แบบสอบถาม มีลักษณะปลาย
ปUดและปลายเปUด โดยแบ$งออกเป0น ๓ ตอน ดังนี้ ตอนท่ี ๑ เป0นแบบสอบถามเก่ียวกับปiจจัย
ส$วนบุคคลของผู&ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๕ ข&อ ประกอบด&วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และประสบการณQในการใช&บริการ ตอนท่ี ๒ เป0นแบบสอบถามท่ีใช&วัดระดับความ
คิดเห็นท่ีมีต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบล

                                                           

๔ องคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ป� (๒๕๕๘-๒๕๖๐), องคQการ
บริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, ๒๕๕๗. 

๕ Yamane อ&างถึงใน ธีรวุฒิ เอกกุล, ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรXและ
สังคมศาสตรX, (อุบลราชธานี : สถานบันราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๔๓), หน&า ๔๕. 

๖ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการเรียนรู�การทําวิจัย
ด�วยตนเอง, พิมพQครั้งท่ี ๒, (นนทบุรี : โรงพิมพQมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หน&า ๑๑๙. 
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หนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะเป0นมาตราส$วนประเมินค$า (Rating 
Scale) มี ๕ ระดับตามหลักการของ ลิเครQท (Likert)๗ จํานวน ๓๒ ข&อ และตอนท่ี ๓ เป0น
แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและข&อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพการให&บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ซ่ึงเป0นลักษณะคําถามปลายเปUด (Open ended Questionnaire) จํานวน ๔ ข&อ ๒) แบบ
สัมภาษณQ มีลักษณะปลายเปUด โดยแบ$งออกเป0น ๓ ตอน ดังนี้ ตอนท่ี ๑ เป0นแบบสัมภาษณQ
เก่ียวกับข&อมูลส$วนบุคคลของผู&ให&สัมภาษณQประกอบด&วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน$ง สถานท่ี
ปฏิบัติงาน และตอนท่ี ๒ เป0นแบบสัมภาษณQเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
การให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป0นลักษณะคําถามปลายเปUด (Open ended Questionnaire) 
จํานวน ๔ ข&อ 

๓. การสร&างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู&วิจัยได&ดําเนินการสร&าง
แบบสอบถามในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารและจากงานวิจัยต$างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับคุณภาพการ
ให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ ๑) ศึกษาแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข&อง
คุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง ๒) 
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและสรุปเป0นคํานิยามศัพทQในการวิจัย ๓) สร&างแบบสอบถาม
จากกรอบเนื้อหาในคํานิยามศัพทQท่ีใช&ในการวิจัย โดยแบ$งแบบสอบถามออกเป0น ๓ ตอน ๔) 
นําแบบสอบถามท่ีสร&างเสร็จเรียบร&อยแล&ว นําเสนอให&ผู&เชี่ยวชาญทําการตรวจความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา ๕) เม่ือผู&เชี่ยวชาญตรวจเรียบร&อยแล&ว จึงนําไปทดลองใช&กับหน$วยการวัดท่ีมิใช$
ประชากรในการวิจัย แล&วนํามาหาค$าความเชื่อม่ัน และ ๖) หากพบว$า แบบสอบถามมีความ
เชื่อม่ันแล&ว จึงนําไปใช&จริงกับกลุ$มตัวอย$างเปaาหมายต$อไป 

การเก็บรวบรวมข&อมูล ผู&วิจัยได&ดําเนินการเก็บรวบรวมข&อมูลแบบสอบถามตาม
ข้ันตอน ดังต$อไปนี้ ๑) ผู&วิจัยทําการขอหนังสือขออนุญาตในการแจกแบบสอบถามจาก
หัวหน&าศูนยQบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตขอนแก$น 
ถึงนายกองคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๒) ลงพ้ืนท่ีทํา
การแจกแบบสอบถามด&วยตนเองตามจํานวนกลุ$มตัวอย$าง จํานวน ๓๗๘ ฉบับ ๓) ทําการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามท่ีกลุ$มตัวอย$างทําการตอบเรียบร&อยแล&ว ๔) ตรวจความถูกต&อง ความ
ครบถ&วนสมบูรณQ แล&วไปวิเคราะหQข&อมูลต$อไป 

                                                           

๗ สุวรี ศิริโภคารภิรมยQ, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : สถาบันราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๔๖), 
หน&า ๑๔๐. 
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การวิเคราะหQข&อมูล ผู&วิจัยดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณQของแบบสอบถาม ให&
คะแนนตามเกณฑQท่ีได&กําหนดไว& แล&วทําการวิเคราะหQข&อมูลด&วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
วิจัยทางสังคมศาสตรQ โดยใช&สถิติการวิเคราะหQทางสังคมศาสตรQ ดังนี้ 

๑. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได&แก$ ๑) ใช&สถิติจํานวน (Frequency) 
และร&อยละ (Percentage) อธิบายปiจจัยส$วนบุคคลของผู&ตอบแบบสอบถาม วิเคราะหQโดย
การนําเสนอเป0นตารางประกอบการบรรยายผล และ ๒) ใช&สถิติวิเคราะหQโดยการหาค$าเฉลี่ย 
( ) ค$าส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อธิบายข&อมูลระดับความคิดเห็นต$อคุณภาพการ
ให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔  

๒. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได&แก$ ๑) ใช&สถิติวิธีการทดสอบค$าที (t-
test) เพ่ือหาค$านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ๒) ใช&สถิติการวิเคราะหQความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) ท่ีค$านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ และ ๓) หากพบว$ามีความ
แตกต$างอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ จะทําการวิเคราะหQเปรียบเทียบความแตกต$าง
ของค$าเฉลี่ยเป0นรายคู$ โดยใช&วิธีผลต$างนัยสําคัญน&อยท่ีสุด (Least Significant Difference : 
LSD) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑.ข&อมูลส$วนท่ัวไปของผู&ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว$า ประชาชนผู&สอบ

แบบสอบถาม มีท้ังสิ้น จํานวน ๓๗๘ คน ส$วนใหญ$ เป0นเพศชาย จํานวน ๑๙๒ คน คิดเป0น
ร&อยละ ๕๐.๘ มีอายุตั้งแต$ ๕๐ ปhข้ึนไป จํานวน ๑๔๕ คน คิดเป0นร&อยละ ๓๘.๔ มีการศึกษา
ส$วนใหญ$อยู$ในระดับประถมศึกษา จํานวน ๒๕๓ คน คิดเป0นร&อยละ ๖๖.๙ ส$วนใหญ$
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/รับจ&าง จํานวน ๒๙๗ คน คิดเป0นร&อยละ ๗๘.๖ มีประสบการณQ
ในการใช&บริการ ส$วนใหญ$อยู$ระหว$าง ๑-๑๐ ครั้ง จํานวน ๑๗๖ คน คิดเป0นร&อยละ ๔๖.๖ 

๒. ระดับความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการ
บริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว$า ระดับความ
คิดเห็นของประชาชน จํานวน ๓๗๘ คน ท่ีมีต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม อยู$ใน
ระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๑๙ เม่ือพิจารณาเป0นรายด&าน พบว$า อยู$ในระดับมากทุกด&าน 
โดยเรียงลําดับค$าเฉลี่ยจากมากไปหาน&อย ได&ดังนี้ ด&านคุณภาพการให&บริการว$าด&วยการทาน 
การปUยวาจา การอัตถจริยา และการสมานัตตตา โดยมีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๒๐, ๔.๑๙, ๔.๑๙ 
และ ๔.๑๘ ตามลําดับ  

๓. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบล
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หนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป0นการเปรียบเทียบความคิดเห็นตามการจําแนก
ปiจจัยส$วนบุคคล ดังนี้ 

๓.๑ จําแนกตามเพศ พบว$า ประชาชนผู&ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๓๗๘ คน 
ท่ีมีเพศต$างกัน มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยรวม ไม$
แตกต$างกัน อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงไม$เป0นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว& 

๓.๒ จําแนกตามอายุ พบว$า ประชาชนผู&ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๓๗๘ คน 
ท่ีมีอายุต$างกัน มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยรวม ไม$
แตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ และเม่ือพิจารณาเป0นรายด&าน พบว$า ผู&ท่ีมี
อายุอยู$ระหว$าง ๓๐-๓๙ ปh มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการว$าด&วยการปUยวาจา น&อย
กว$า กลุ$มผู& ท่ีมีอายุระหว$าง ๔๐-๔๙ ปh โดยมีค$าเฉลี่ยท่ีแตกต$างกันเท$ากับ .๒๘ อย$างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ แต$โดยภาพรวมแล&ว ไม$เป0นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว& 

๓.๓ จําแนกตามระดับการศึกษา พบว$า ประชาชนผู&ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
๓๗๘ คน ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต$างกัน มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ โดยรวม ไม$แตกต$างกัน อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ และเม่ือ
พิจารณาเป0นรายด&าน พบว$า กลุ$มประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็น
ต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังควัตถุ ๔ น&อยกว$า กลุ$มผู&ท่ีมีการศึกษาท่ีสูงกว$าปริญญา
ตรี โดยมีค$าเฉลี่ยท่ีแตกต$างกันเท$ากับ .๔๗ อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๒ ระดับ
มัธยมศึกษามีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ น&อยกว$า กลุ$มท่ีมี
การศึกษาสูงกว$าปริญญาตรี อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ โดยมีค$าเฉลี่ยท่ีแตกต$าง
กันเท$ากับ .๖๑ และกลุ$มปริญญาตรี มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ น&อยกว$า กลุ$มท่ีมีการศึกษาสูงกว$าปริญญาตรี อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๒ 
โดยมีค$าเฉลี่ยท่ีแตกต$างกันเท$ากับ .๕๓ ซ่ึงจะเห็นได&ว$ากลุ$มประชาชนท่ีมีการศึกษาสูงกว$า
ปริญญาตรีมีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหาร
ส$วนตําบลหนองไผ$ มากกว$า กลุ$มประชาชน ท่ีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และปริญญาตรี แต$โดยภาพรวมแล&ว ไม$เป0นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว&  

๓.๔ จําแนกตามอาชีพ พบว$า ประชาชนผู&ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๓๗๘ คน 
ท่ีมีอาชีพแตกต$างกัน มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
องคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวม ไม$แตกต$างกัน 
อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงไม$เป0นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว&  

๓.๕ จําแนกตามประสบการณQในการใช&บริการ พบว$า ประชาชนผู&ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน ๓๗๘ คน ท่ีมีประสบการณQต$างกัน มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการ
ให&บริการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม แตกต$างกัน อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงเป0นไปตาม
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สมมติฐานท่ีกําหนดไว& เม่ือพิจารณาตามการจําแนกดังกล$าวในภาพรวม พบว$า กลุ$มท่ีมี
ประสบการณQในการใช&บริการต้ังแต$ ๑-๑๐ ครั้ง มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ น&อยกว$า กลุ$มท่ีมีประสบการณQในการใช&บริการ ต้ังแต$ ๒๑ ครั้งข้ึนไป 
อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๐ โดยมีค$าเฉลี่ยท่ีแตกต$างกันเท$ากับ .๓๙ และกลุ$มท่ีมี
ประสบการณQในการใช&บริการระหว$าง ๑๑-๒๐ ครั้ง มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการ
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ น&อยกว$า กลุ$มท่ีมีประสบการณQในการใช&บริการต้ังแต$ ๒๑ ครั้งข้ึนไป 
อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๐ โดยมีค$าเฉลี่ยท่ีแตกต$างกันเท$ากับ .๔๙ และเม่ือ
พิจารณาเป0นรายด&าน ปรากฏดังนี้ ๑) คุณภาพการให&บริการว$าด&วยการทาน พบว$า กลุ$มผู&ท่ีมี
ประสบการณQในการใช&บริการต้ังแต$ ๒๑ ครั้งข้ึนไป มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการ
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ มากว$า กลุ$มผู&มีประสบการณQ
ในการใช&บริการ ๑-๑๐ ครั้ง และ ๑๑-๒๐ ครั้ง อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงมี
ค$าเฉลี่ยความแตกต$างเท$ากับ .๓๖ และ .๔๕ ๒) คุณภาพการให&บริการว$าด&วยการปUยวาจา 
พบว$า กลุ$มผู& ท่ีมีประสบการณQในการใช&บริการต้ังแต$ ๒๑ ครั้งข้ึนไป มีความคิดเห็นต$อ
คุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ มากกว$า 
กลุ$มผู&มีประสบการณQในการใช&บริการ ๑-๑๐ ครั้ง และ ๑๑-๒๐ ครั้ง อย$างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงมีค$าเฉลี่ยความแตกต$างเท$ากับ .๔๐ และ .๕๔ ๓) คุณภาพการให&บริการ
ว$าด&วยการอัตถจริยา พบว$า กลุ$มผู&ท่ีมีประสบการณQในการใช&บริการต้ังแต$ ๒๑ ครั้งข้ึนไป มี
ความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบล
หนองไผ$ มากกว$า กลุ$มผู&มีประสบการณQในการใช&บริการ ๑-๑๐ ครั้ง และ ๑๑-๒๐ ครั้ง อย$าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงมีค$าเฉลี่ยความแตกต$างเท$ากับ .๔๓ และ .๔๖ และ ๔) 
คุณภาพการให&บริการว$าด&วยการสมานัตตตา พบว$า กลุ$มผู&ท่ีมีประสบการณQในการใช&บริการ
ต้ังแต$ ๒๑ ครั้งข้ึนไป มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
องคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ มากกว$า กลุ$มผู&มีประสบการณQในการใช&บริการ ๑-๑๐ 
ครั้ง และ ๑๑-๒๐ ครั้ง อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงมีค$าเฉลี่ยความแตกต$าง
เท$ากับ .๓๙ และ .๔๙ 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย ซ่ึงพบว$า ประชาชนมีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตาม

หลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
โดยภาพรวมแล&วอยู$ระดับมาก ซ่ึงมีความสอดคล&องกับงานวิจัยของธัญญรัตนQ อินทรพิทักษQ 
ซ่ึงได&ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการให&บริการการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
เทศบาลตําบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรคQ ซ่ึงผลการวิจัยพบว$าประชาชนมีความคิดเห็นต$อ



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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คุณภาพ การให&บริการการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลลาดยาว โดย
ภาพรวม อยู$ระดับมาก 

จากท่ีกล$าวมาสามารถอภิปรายผลได&ว$า การนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาว$าด&วย
สังคหวัตถุ ๔ ไปประยุกตQใช&ในการให&บริการจะช$วยทําให&ประชาชน หรือผู&รับการบริการมี
ความพึงพอใจต$อการใช&บริการนั้นๆ โดยเฉพาะอย$างยิ่งการให&บริการสาธารณะในภาครัฐ ซ่ึง
จะช$วยให&การบริการมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังจะสามารถช$วยให&เจ&าหน&าท่ี หรือ
พนักงานมีคุณภาพท่ีสามารถถ$ายทอดคุณธรรมต$อการดําเนินชีวิตความเป0นอยู$ของตนเอง
และผู&อ่ืนได&อย$างเป0นปกติสุข สามารถทําให&หน$วยงานบรรลุวัตถุประสงคQ สามารถส$งต$อ
บริการท่ีดีมีคุณภาพแก$ประชาชนหรือผู&รับบริการท่ีจะทําให&องคQกรหรือสถาบันมีความม่ันคง
ยั่งยืน และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ จะทําให&สังคมสามารถธํารงดํารงอยู$ด&วยอย$างม่ันคงมีความ
เจริญรุ$งเรืองสืบไป และเม่ือพิจารณาผลการวิจัยในแต$ละด&านสามารถอภิปรายผล โดย
เรียงลําดับตามค$าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากมากไปหาน&อย ดังนี้ 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สําหรับการวิจัยครั้ง
นี้ ได&ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต$อคุณภาพการให&บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
โดยจําแนกความคิดเห็นตามปiจจัยส$วนบุคคลคือ ปiจจัยด&านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และประสบการณQในการใช&บริการ ซ่ึงผลการวิจัยพบว$า ปiจจัยส$วนบุคคล ด&านเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และด&านอาชีพท่ีแตกต$างกัน มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ ไม$แตกต$างกัน แต$พบว$า ประชาชน
ท่ีมีประสบการณQท่ีแตกต$างกัน มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ แตกต$างกัน ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

๑. จําแนกตามเพศ จากการวิจัยซ่ึงพบว$า ประชาชนท่ีมีเพศต$างกัน มีความคิดเห็น
ต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ไม$แตกต$างกัน ซ่ึงไม$เป0นไตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว& สามารถอภิปรายผลได&ว$า เจ&าหน&าท่ีองคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ ให&บริการต$อประชาชนผู&รับบริการโดยเท$าเทียมกันโดยไม$จํากัดเรื่องเพศ ซ่ึง
สอดคล&องกับการวิจัยของธัญญัตนQ อินทรพิทักษQ เรื่อง คุณภาพการให&บริการการรับชําระ
ภาษี ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรคQ ซ่ึงผลการวิจัย
พบว$า ความคิดเห็นของประชาชนต$อคุณภาพการให&บริการการชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ ของเทศบาลตําบลลาดยาว ท่ีมีเพศต$างกัน มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการไม$
แตกต$างกัน อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

๒. จําแนกตามอายุ จากการวิจัยซ่ึงพบว$า ประชาชนท่ีมีอายุต$างกัน มีความคิดเห็น
ต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ไม$แตกต$างกัน ซ่ึงไม$เป0นไป ตามสมมติฐาน
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ท่ีต้ังไว& สามารถอภิปรายผลได&ว$า เจ&าหน&าท่ีองคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ให&บริการต$อประชาชนผู&รับบริการโดยเท$าเทียมกันโดยไม$จํากัดเรื่องอายุ 
ซ่ึงสอดคล&องกับการวิจัยของพระอธิการปณิธิ อธิปุ®ฺโญ (แก&ว บุดดี) เรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนต$อการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ล&อม 
อําเภอหนองสองห&อง จังหวัดขอนแก$น ซ่ึงพบว$า ประชาชนท่ีมี อายุต$างกัน มีความพึงพอใจ
ในการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ไม$แตกต$างกัน อย$างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .๐๕  

๓. จําแนกตามระดับการศึกษา จากการวิจัยซ่ึงพบว$า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ต$างกัน มีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ไม$แตกต$างกันซ่ึงไม$
เป0นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว& สามารถอภิปรายผลได&ว$า เจ&าหน&าท่ีองคQการบริหารส$วนตําบล 
หนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ให&บริการต$อประชาชนผู&รับบริการโดยเท$าเทียมกัน
โดยไม$จํากัดระดับการศึกษา ซ่ึงสอดคล&องกับการวิจัยของ พรกมล ชูนุกูลพงษQ เรื่อง การ
ให&บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผลการวิจัย
พบว$า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต$างกัน ไม$มีผลต$อความคิดต$อการให&บริการตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

๔. จําแนกตามอาชีพ จากการวิจัยซ่ึงพบว$า ประชาชนท่ีมีอาชีพต$างกันมีความ
คิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ไม$แตกต$างกัน ซ่ึงไม$เป0นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว& สามารถอภิปรายผลได&ว$า เจ&าหน&าท่ีองคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ให&บริการต$อประชาชนผู&รับบริการโดยเท$าเทียมกันโดยไม$
จํากัดเรื่องอาชีพ ซ่ึงสอดคล&องกับการวิจัยของสมหมาย บัวจัน เรื่อง การวิเคราะหQและ
ยกระดับความพึงพอใจในการให&บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว$า ประชาชนท่ีมีอาชีพต$างกันมีความพึงพอใจต$อ
การให&บริการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครไม$แตกต$าง
กัน อย$างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

๕. จําแนกตามประสบการณQในการใช&บริการ จากการวิจัยซ่ึงพบว$า ประชาชนท่ีมี
ประสบการณQในการใช&บริการต$างกันมีความคิดเห็นต$อคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ แตกต$างกัน ซ่ึงเป0นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว& สามารถอภิปรายผลได&ว$าการให&บริการ
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเจ&าหน&าท่ีองคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ ให&บริการต$อประชาชนผู&รับบริการอย$างสมํ่าเสมอเท$าเทียมกันไม$ว$าประชาชน
ท่ีมาใช&บริการจํานวนก่ีครั้งก็ตาม ซ่ึงพิจารณาได&จากความคิดเห็นของประชาชนผู& ท่ีมี
ประสบการณQในการใช&บริการมากกว$า ๒๑ ครั้งข้ึนไป ก็จะมีความคิดเห็นต$อคุณภาพการ
ให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มากกว$าผู&ท่ีมีประสบการณQในการใช&บริการท่ีน&อยกว$า ซ่ึงไม$
สอดคล&องกับการวิจัยของศิวพร สัจจวัฒนา เรื่อง การใช&หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการให&บริการ
ของโรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบลโนนฝรั่งตามการรับรู&ของประชาชน ผลการวิจัยพบว$า 
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ประชาชนท่ีมีประสบการณQมาใช&บริการต$างกัน ไม$มีผลต$อมีความคิดเห็นต$อการใช&หลักสังคห
วัตถุ ๔ ในการให&บริการให&บริการของโรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบลโนนฝรั่ง อย$างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

๖. ข�อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยได&แนวทางในการพัฒนาท่ีใช&เป0นข&อเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิง

ปฏิบัติการ และใช&ในการวิจัยครั้งต$อไป ดังนี้ 
๑. ข&อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ องคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ ควรกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการ 
จัดบริการสาธารณะ 

๑.๒ องคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ควรกําหนดวิสัยทัศนQท่ีสามารถสะท&อน
ถึงเปaาหมายการให&บริการสาธารณะ 

๑.๓ องคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$ควรกําหนดค$านิยมเพ่ือสร&างวัฒนธรรม
องคQกรในการให&บริการสาธารณะ เพ่ือสะท&อนถึงพฤติกรรมการให&บริการของเจ&าหน&าท่ี 
ตลอดจนสมาชิกองคQการบริหารส$วนตําหนองไผ$ ท่ีจะพึงยึดถือปฏิบัติร$วมกัน เพ่ือยังแห$ง
วัตถุประสงคQแห$งรัฐ 

๑.๔ องคQการบริหารส$วนตําบลควรวางกรอบนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ
รายจ$ายท่ีสะท&อนความคุ&มค$าของการใช&ทรัพยากรของรัฐ  

๒. ข&อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๒.๑ ผู&บริการองคQการบริหารส$วนตําบลต&องประพฤติตนแบบอย$างต$อการ

ให&บริการสาธารณะต$อประชาชน รวมถึง การประพฤติปฏิบัติตนของข&าราชการเมืองส$วน
ท&องถ่ินทุกคนให&เข&าใจในบทบาทหน&าท่ีสําคัญต$อการครองตําแหน$งและการใช&อํานาจหน&าท่ี
อย$างเอกบุรุษ 

๒.๒ ควรวางกรอบกฎเกณฑQการให&บริการท่ีชัดเจน 
๒.๓ การปรับทัศนียภาพขององคQการบริหารส$วนตําบลเสมือนหนึ่งบ&านของตน 
๒.๔ องคQการบริหารส$วนตําบลพึงปฏิบัติงานราชภาคการสนามให&มาก อย$าง

เป0นผู&มีจิตสาธารณะ เพ่ือยังประโยชนQสุขของประชาชน 
๒.๕ เจ&าหน&าท่ีพนักงานควรประพฤติปฏิบัติตนเป0นผู& มีจิตใจอัธยาศัยดี มี

หลักการบริหารจัดการ มีเหตุและผลในการพิจารณาตามสภาพความเป0นจริง เป0นผู&มีส$วน
ร$วมผูกพันในพันธะสัญญา หรือมีความเป0นเจ&าของในกิจการงานหน&าท่ีแห$งรัฐ และเป0นผู&มี
เกียรติสมกับฐานะ ภาระ ความรับผิดชอบและความรู&สึกรับผิดชอบต$อตนเอง ประชาชน 
สังคม และประเทศชาติ 
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๒.๖ องคQการบริหารส$วนตําบลควรจัดทําแผนพัฒนาท่ีสามารถปฏิบัติได&อย$าง
เป0นรูปธรรมคุ&มค$าต$อทรัพยากร หรืองบประมาณท่ีได&รับจัดสรร 

๒.๗ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือแผนท่ีดําเนินการอย$างต$อเนื่อง 
๒.๘ เปUดเผยข&อมูลข$าวสารการปฏิบัติงานต$อสาธารณชนอย$างท่ัวถึง 
๒.๙ เน&นการปฏิบัติงานโดยยึดประชาชนเป0นศูนยQกลาง ให&ยึดหลักการมีส$วน

ร$วมในการแก&ไขปiญหา ปรับปรุง และการพัฒนา มองเปaาหมายท่ีประเทศเป0นสําคัญ  
๓. ข&อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต$อไป 

๓.๑ ควรศึกษาวิจัยการนําหลักธรรมสังคหวัตถ ๔ ไปประยุกตQใช&ในบริบทการ
บริหารจัดการบริการสาธารณะ 

๓.๒ ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการให&บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
องคQการบริหารส$วนตําบลอ่ืน ท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ี ประชาชนท่ีใกล&เคียงกัน  

๓.๓ ควรศึกษาวิจัยถึงความพึงพอใจต$อโครงการสําคัญๆ ขององคQการบริหาร
ส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือสะท&อนผลการปฏิบัติงานการ
ให&บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔  

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปtฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

ธีรวุฒิ เอกกุล. ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรXและสังคมศาสตรX. อุบลราชธานี : 
สถานบันราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๔๓. 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการเรียนรู�การทําวิจัยด�วย
ตนเอง. พิมพQครั้งท่ี ๒. นนทบุรี : โรงพิมพQมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 

สุวรี ศิริโภคารภิรมยQ. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : สถาบันราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๔๖. 
องคQการบริหารส$วนตําบลหนองไผ$. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ป� (๒๕๕๘-๒๕๖๐). องคQการ

บริหารส$วนตําบลหนองไผ$ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, ๒๕๕๗. 
(๒) วารสาร : 

สมบูรณQ สุขสําราญ. “การปกครองส$วนท&องถ่ินและการกระจายอํานาจ”. วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน, ปhท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๕). 
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การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของ 
ผู�บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

Conduct Oneself Accordance With Iddipadadhamma And Administrative 
Efficiency Of Administrators Nonsoong Sub-District Municipality 

Nakornrachasima Province 

พระมหาชุมพร อธิปุ®ฺโญ (ฝอยกลาง)*  
ผศ.ดร. ชาญชัย ฮวดศรี, ดร.ปชาบดี แย&มสุนทร** 

บทคัดย�อ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคQเพ่ือ ๑) ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรม
ของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา ๒) ศึกษาประสิทธิผล
การบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓) 
ศึกษาความสัมพันธQระหว$างการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูงอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๔) ศึกษา
แนวทางในการนําหลักอิทธิบาทธรรม มาประยุกตQใช&กับการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาล
ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป0นการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยใช&สถิติวิเคราะหQความสัมพันธQของตัวแปร ๒ ตัว ท่ีเป0นอิสระต$อกันโดยใช&สถิติสหสัมพันธQ
อย$างง$ายของเพียรQสัน  

ผลการวิจัยพบว�า 
๑. การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอ

โนนสูง จังหวัดนครราชสีมาโดยรวม อยู$ในระดับมาก  
๒. ประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง

จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม อยู$ในระดับปานกลาง 
๓. ความสัมพันธQการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิผลการ

บริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูงการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมมี
ความสัมพันธQเชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง โดยมี
ความสัมพันธQอยู$ในระดับสูงมาก 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรQ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก$น 

** อาจารยQมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก$น 
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๔. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง ตามหลัก
อิทธิบาทธรรมของผู&บริหารเทศบาล ดังนี้ ควรมีความเพียรเอาใจใส$ต$อการบริหารงานเพ่ือให&
บรรลุวัตถุประสงคQควรมีความพอใจท่ีจะบริหารงานอย$างเต็มท่ีโดยไม$หวังผลตอบแทนรักท่ีจะ
บริหารงานเพ่ือให&ประชาชนได&อยู$ดีกินดี ควรเอาใจใส$ต$อการปฏิบัติงานของผู&ใต&บังคับบัญชา 
และควรบริหารงานโดยใส$ใจใฝbรู&วิเคราะหQหาสาเหตุของปiญหาในสิ่งท่ีเก่ียวข&องกับงานอย$างถ่ี
ถ&วนเพ่ือให&เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

คําสําคัญ: หลักอิทธิบาทธรรม, ประสิทธิผลการบริหารงาน, ผู&บริหารเทศบาล 

Abstract 

The objective of this research aims : 1) to study behave by 
Iddhipadadhamma of administrators Nonsung Sub District Municipality, 
Nakornrachasima Province. 2) to study the effectiveness administration of the 
administrators Nonsung Sub District Municipality, Nakornrachasima Province. 3) 
to study the relationship between behave by Iddhipadadhamma with 
effectiveness administration of the administrators Nonsung Sub District 
Municipality, Nakornrachasima Province. 4) to study guidelines in the using 
Iddhipadadhamma applied to the administration of the administrators 
Nonsung Sub District Municipality, Nakornrachasima Province. This study 
research is a qualitative research. By using statistical analysis, the relationship 
between the two variables, independently using simple statistical pearson’s 
product moment correlation coefficient. 

The results showed that: 
1. The levels behave by Iddhipadadhamma of administrators Nonsung 

Sub District Municipality, Nakornrachasima Province, overall in the high. 
2. The levels effectiveness administration of the administrators 

Nonsung Sub District Municipality, Nakornrachasima Province, overall in the 
moderate. 

3. The relationship behave by Iddhipadadhamma with effectiveness 
administration of the administrators Nonsung Sub District Municipality, 
Nakornrachasima Province, overall in the very high. 

4. The guidelines develop administration of the administrators 
Nonsung Sub District Municipality by Iddhipadadhamma of administrators 
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Municipality, There should be a painstaking attention to the administration for 
achieve objectives. Administration should be satisfied to the fullest by hope 
of return love that will be managed for the public welfare. Should respect 
the work of subordinates. And should be administered by a conscious desire 
to determine the cause of the problems related to work diligently to achieve 
maximum effectiveness. 

Keywords: Iddhipadadhamma, Effectiveness of Administration, Municipality 
Administrators 

๑. บทนํา 
ในประเทศไทยนั้นการปกครองส$วนท&องถ่ินถือได&ว$าเป0นการปกครองอีกรูปแบบ

หนึ่งท่ีเป0นรูปแบบการปกครองช$วยพัฒนาประเทศไทย ซ่ึงอยู$ในรูปแบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย โดยได&มีการกระจายอํานาจจากส$วนกลางลงสู$ท&องถ่ินในการบริหารการพัฒนา
ชนบทให&สอดคล&องกับสถานการณQในปiจจุบัน เพ่ือให&สามารถพ่ึงตนเองได&ในการแก&ไขปiญหา
ต$างๆ และการพัฒนาในด&านต$างๆ ได&อย$างมีประสิทธิผล๑ การบริหารงานของเทศบาลตําบล
โนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมานั้น เป0นองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินท่ีสังกัด
กรมการปกครองส$วนท&องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีการบริหารงาน ซ่ึงประกอบด&วย การ
ออกแบบองคQการ การวางแผนและการควบคุม กระบวนการทางด&านพฤติกรรมและการ
ตัดสินใจ เป0นเรื่องท่ีผู&บริหารจะต&องเข&าไปเก่ียวข&องกับองคQการหากผู&บริหารสามารถเรียนรู& 
และเข&าใจมิติท้ังสี่ด&านของการบริหารใช&ในทุกๆ องคQการ๒ แผนยุทธวิธีการพัฒนาในด&านการ
บริหารงานของผู&บริหารกับประชาชน ประชาชนกับผู&บริหารบุคลากรกับผู&บริหาร และ
ผู&บริหารกับบุคลากร ผู &วิจัยได&ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารงานภายในเขต
เทศบาลว$าปiญหาและอุปสรรคในด&านต$างๆ คือ ด&านการสรรหาบุคลากร ด&านการธํารงรักษา
บุคลากร ด&านการพัฒนาบุคลากร ด&านการเลื่อนตําแหน$งด&านการให&ออกจากงาน๓ 
นอกจากนี้ผู&บริหารจะต&องบริหารงานโดยการหม่ันตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นใช&
ปiญญาพิจารณาหม่ันใคร$ครวญตรวจตราหาเหตุผลและคิดค&นหาทางแก&ไขปรับปรุงปiจจัยใน

                                                           

๑ ถาวร เกียรติทับหิว, กฎหมายปกครอง, พิมพQครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQนิติ
บรรณการ, ๒๕๕๔), หน&า ๑๕๒. 

๒ สัมฤทธ์ิ ยศสมบัติ, รัฐประศาสนศาสตรX : แนวคิดทฤษฎี, พิมพQครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เอ็กซเปอรQเน็ท จํากัด, ๒๕๔๙), หน&า ๑๖๑. 

๓ บทความในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ.mis.cola.kku.ac.th/.../ [๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
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การบริหารงานซ่ึงประกอบด&วย คน (Man), เงิน (Money), วัสดุ (Material), และวิธีการ 
(Management) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคQท่ีตั้งไว&ได&ดียิ่งข้ึน 

ถ&าต&องการพัฒนาในด&านการบริหารได&ความสําเร็จในสิ่งใด ต&องทําตนให&สมบูรณQ 
ด&วยสิ่งท่ีเรียกว$า“อิทธิบาท”หลักอิทธิบาท ๔ คือคุณเครื่องให&ถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสู$
ความสําเร็จแห$งผลท่ีมุ$งหมาย ประกอบด&วย ๑) ฉันทะความพอใจ คือ ต&องการท่ีจะทําใฝbใจรักท่ี
จะทําสิ่งนั้นอยู$เสมอและปรารถนาจะทําให&ได&ผลดียิ่งๆ ข้ึนไป ๒) วิริยะ ความเพียร คือ ขยัน
หม่ันประกอบสิ่งนั้นด&วยความพยายาม เข&มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม$ท&อถอย ๓) จิตตะ ความคิด
มุ$งม่ัน คือ ต้ังจิตรับรู&ในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งนั้นด&วยความคิดเอาจิตฝiกใฝbไม$ปล$อยใจให&ฟุaงซ$านเลื่อน
ลอย อุทิศตัวอุทิศใจให&แก$สิ่งท่ีทํา และ ๔) วิมังสา ความไตร$ตรอง หรือ ทดลอง คือหม่ันใช&
ปiญญาพิจารณาใคร$ครวญ ตรวจตรา หาเหตุผล และตรวจสอบข&อยิ่งหย$อนในสิ่งท่ีทํานั้นมี
การวางแผน วัดผล คิดค&น วิธีแก&ไขปรับปรุง หากนําคําสอนของหลักอิทธิบาท ๔ มา
ประยุกตQใช&ในชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางานก็จะทําให&การดําเนินงานมีประสิทธิผลอย$าง
ยั่งยืน๔ 

ดังนั้น ผู&วิจัยจึงมีความประสงคQท่ีจะทําการศึกษาในเรื่อง “การปฏิบัติตนตามหลัก
อิทธิบาทธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของ ผู&บริหารงานเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” เพ่ือต&องการส$งเสริมหลักธรรมทางพุทธศาสนาคือ หลักอิทธิ
บาทธรรมเพ่ือการปฏิบัติตนของผู&บริหารงานในส$วนของผู&ท่ีทําหน&าท่ีปกครองหรือนักบริหาร
ให&ดียิ่งข้ึนเพราะจะทําให&ทราบและรู&แนวทางการปฏิบัติงาน ทราบถึงปiญหาและข&อเสนอแนะ
ในการนําหลักธรรมไปใช&ในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมให&แก$ผู&ปกครองหรือผู&บริหารและหน$วยงาน
อ่ืนๆ ต$อไป 

๒. วัตถุประสงคXของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนน

สูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
๒. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอ

โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธQระหว$างการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 

๔. เพ่ือศึกษาแนวทางในการนําหลักอิทธิบาทธรรม มาประยุกตQใช& กับการ
บริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
                                                           

๔ พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรXฉบับประมวลธรรม, พิมพQครั้ง
ท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อารQพริ้นติ้งแมสโปรดักสQ จํากัด, ๒๕๔๘), หน&า ๑๖๐. 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิผลการ

บริหารงานของ ผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเป0นการ
วิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช&วิธีการสํารวจ (Survey Reseach) 
เครื่องมือคือแบบสอบถาม (Questionnarire) ผู&วิจัยได&ดําเนินการศึกษาดังต$อไปนี้ประชากร 
ได&แก$ ประชาชนท่ีอาศัยอยู$ในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน ๙,๗๑๗ คน๕ กลุ$มตัวอย$าง ได&แก$ ประชาชนท่ีอาศัยอยู$ในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยการหากลุ$มตัวอย$างท่ีเหมาะสม โดยการคํานวณจาก
สูตร Taro Yamane๖ ได&จํานวนกลุ$มตัวอย$าง ๓๘๕ คน 

นําแบบสอบถามท่ีสร&างเสร็จเรียบร&อยแล&วไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผู&วิจัย
ทําการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีสร&างข้ึนไปให&
ผู&เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต&องและความครอบคลุมของเนื้อหาท่ีต&องการศึกษา จํานวน ๕ 
ท$าน นําแบบสอบถามท่ีผู&เชี่ยวชาญตรวจสอบแล&วนํามาหาค$าดัชนีความสอดคล&องตาม
วัตถุประสงคQของข&อคําถาม (Indexof congruence : IOC) ซ่ึงแต$ละข&อได&ค$า IOC อยู$
ระหว$าง ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ทุกข&อนําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผู&เชี่ยวชาญและ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธQ แล&วนําไปทําการทดสอบหาค$าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดย
นําแบบสอบถามท่ีได&ไปปรับปรุงแล&วไปทดลองใช& (Try out) กับประชากรท่ีไม$ได&เป0นกลุ$ม
ตัวอย$าง จํานวน ๓๐ คน แล&วนํามาตรวจหาค$าสัมประสิทธิ์แอลฟbา (Alpha Coefficients) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช&โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรQ ได&ค$า
สัมประสิทธิ์แอลฟbาของความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท$ากับ ๐.๙๘๒ แบบสอบถามท่ีหาค$าความ
เชื่อม่ันแล&วนําไปเก็บข&อมูลต$อไป 

การวิเคราะหQข&อมูลการวิเคราะหQข&อมูลแบบสอบถาม ผู&วิจัยได&วิเคราะหQข&อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใช&โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรQ โดยใช&สถิติดังนี้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics)ใช&สถิติจํานวน (Frequency) และร&อยละ (Percentage) 
อธิบายปiจจัยส$วนบุคคลของผู&ตอบแบบสอบถาม วิเคราะหQโดยการนําเสนอเป0นตาราง
ประกอบการบรรยายผล ใช&สถิติวิเคราะหQโดยการหาค$าเฉลี่ย (x̄) ค$าส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) อธิบายข&อมูลระดับความคิดเห็นท่ีมีต$อการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมาเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยายสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช&
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQอย$างง$ายของเพียรQสัน (Pearson’s Product Moment 

                                                           

๕ เทศบาลตําบลโนนสูง. www.nonsung.go.th/index.php. [๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
๖ Taro Yamane, Elementary sampling theory, (London : 1967), p. 398. 
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Correlation Coefficient) วิเคราะหQความสัมพันธQระหว$างการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาท
ธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 

๔. สรุปผลการวิจัย 
การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรม คือ การท่ีผู&บริหารงานของเทศบาลตําบล

โนนสูง มีการปฏิบัติตนอยู$ในหลักธรรมเพ่ือการทํางานให&สําเร็จสมประสงคQทางจะไปสู$
ความสําเร็จ ๔ ประการคือ ๑) ฉันทะ คือ มีความชื่นชอบมุ$งหวังให&ผลงานท่ีได&รับบรรลุผล
ตามจุดมุ$งหมาย ๒) วิริยะ คือ ไม$ย$อท&อต$ออุปสรรค และไม$ละท้ิงงานมีความเพียร ๓) จิตตะ 
คือ เอาใจใส$ ไม$ปล$อยใจให&ฟุaงซ$าน ในขณะท่ีการบริหารงานใส$ใจใฝbรู&ในสิ่งท่ีเก่ียวข&องกับงาน 
และ ๔) วิมังสา คือ ความหม่ันตรึกตรองพิจารณาเหตุผลประสิทธิผลการบริหารงาน คือ ผล
ของการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง มีการบริหารงานในการทํางานเก่ียวกับ
ปiจจัยในการบริหารงานได&อย$างมีประสิทธิผล ปiจจัยในการบริหารงานประกอบด&วย ด&งนี้ ๑) 
คน Man คือ บริหารงานบุคคลากรตรงกับงานท่ีถนัด จัดการฝ�กอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ในการทํางาน ๒) เงิน Money คือ ใช&จ$ายเงินงบประมาณอย$างโปร$งใสเงินงบประมาณ
สามารถตรวจสอบได& ๓) วัสดุ Materialคือ ใช&วัสดุและทรัพยากรท่ีมีในเขตเทศบาลให&เกิด
ประโยชนQสูงสุดแก$ประชาชนในเขตเทศบาล และ ๔) วิธีการ Management คือ ไตร$ตรอง
และตรวจสอบข&อบกพร$องของการบริหารงานอยู$ตลอดเวลาคิดค&นแนวทางการปรับปรุงงาน 

ผู&บริหาร คือ ผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อันได&แก$ นายกเทศมนตรี (ฝbาย
การเมือง) ปลัดเทศบาล (ฝbายข&าราชการประจํา) รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี (ฝbายการเมือง) และรองปลัดเทศบาล (ฝbาย
ข&าราชการประจํา) ผลการวิจัยพบว$า ๑) ผู&ตอบแบบสอบถามส$วนใหญ$ เป0นเพศหญิง จํานวน 
๒๒๐ คน มีอายุ ๑๘-๒๕ ปh จํานวน ๑๕๓ คน มีการศึกษาตํ่ากว$า ม.๖, ปวช. หรือ ปวท.
จํานวน ๒๕๖ คน มีรายได&ต$อเดือนตํ่ากว$า ๙,๐๐๐ จํานวน ๒๓๘ ๒) การปฏิบัติตนตามหลัก
อิทธิบาทธรรมของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง โดยรวม อยู$ในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ด&านพบว$า ค$าเฉลี่ยทุกข&ออยู$ในระดับมาก ๔ ด&านเรียงลําดับจากมากไปน&อย ได&แก$ ด&าน
ฉันทะด&านจิตตะด&านวิริยะ และด&านวิมังสาตามลําดับ ๓) ประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง โดยรวม อยู$ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด&านพบว$า 
ด&านท่ีมีค$าเฉลี่ยอยู$ในระดับมาก ๓ ด&านเรียงลําดับจากมากไปน&อย ได&แก$ ด&านวัสดุด&านคน
ด&านวิธีการ และด&านเงินอยู$ในระดับปานกลาง ๔) ความสัมพันธQการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิ
บาทธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อย$างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ๐.๐๑ จึงเป0นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว& โดยมีค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQอยู$ใน
ระดับสูงมาก (r=.๘๕๓) ๕) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบล



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๒๔๙

โนนสูง ตามหลักอิทธิบาทธรรมของผู&บริหารเทศบาลควรมีความพอใจท่ีจะบริหารงานอย$าง
เต็มท่ีโดยไม$หวังผลตอบแทนรักท่ีจะบริหารงานเพ่ือให&ประชาชนได&อยู$ดีกินดี ควรมีความ
เพียรเอาใจใส$ต$อการบริหารงานเพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงคQ ควรเอาใจใส$ต$อการปฏิบัติงานของ
ผู&ใต&บังคับบัญชา ควรบริหารงานโดยใส$ใจใฝbรู&วิเคราะหQหาสาเหตุของปiญหาในสิ่งท่ีเก่ียวข&อง
กับงานอย$างถ่ีถ&วนเพ่ือให&เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอ

โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม อยู$ในระดับมาก แยกเป0นรายด&าน ดังนี้ ๑) ด&านฉันทะ 
พบว$า ผู&บริหารมีความสมัครใจและมุ$งหวังในผลสําเร็จของงานเหนือสิ่งอ่ืนใดยินดีรับผิดชอบ
และพร&อมให&คําแนะนําปรึกษาและพัฒนางานอยู$ตลอดเวลาไม$หยุดนิ่งเพ่ือให&ผลงานท่ีได&รับมี
ประสิทธิผล ๒) ด&านวิริยะ พบว$า ผู&บริหารไม$ย$อท&อต$ออุปสรรค และไม$ละท้ิงงานมีความเพียร
แม&งานนั้นจะมีอุปสรรคและต&องใช&ระยะเวลายาวนานทุ$มเทเวลาและความสามารถในการ
บริหารงานแม&เป0นงานท่ีไม$ถนัด ๓) ด&านจิตตะ พบว$า ผู&บริหารเอาใจใส$ ไม$ปล$อยใจให&ฟุaงซ$าน 
ในขณะท่ีการบริหารงานใส$ใจใฝbรู&ในสิ่งท่ีเก่ียวข&องกับงานอยู$ เป0นนิตยQท้ังในและนอกเวลางาน
ต้ังม่ันและต้ังใจจริงท่ีจะการบริหารงานให&ประสบความสําเร็จตามเปaาหมาย และ ๔) ด&าน
วิมังสา พบว$า ผู&บริหารมีความหม่ันตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นใช&ปiญญาพิจารณาหม่ัน
ใคร$ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข&อยิงหย$อนเกินเลยบกพร$องหรือขัดข&องเป0นต&น
ในกิจท่ีทํารู&จักทดลองและคิดค&นหาทางแก&ไขปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม อยู$ในระดับปาน
กลาง แยกเป0นรายด&าน ดังนี้ ๑) ด&านคน พบว$า เจ&าหน&าท่ีมีมารยาทสัมพันธQท่ีดี เจ&าหน&าท่ี
และประชาชนมีส$วนร$วมกับการบริหาร ประขาขนเข&ามามีส$วนร$วมกับกิจกรรมท่ีเจ&าหน&าท่ีจัด 
และ เจ&าหน&าท่ีและประชาชนมีความกล&าแสดงความคิดเห็น ๒) ด&านเงิน พบว$าผู&บริหารมี
งบประมาณใช&เพียงพอต$อการบริหาร มีงบประมาณเหลือเพียงพอต$อการสนองตอบของ
ประชาชน การจัดซ้ือจัดจ&างมีความโปร$งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบงบประมาณได&
ว$ามีรายรับรายจ$าย ๓) ด&านวัสดุ พบว$า สามารถเดินทางไปใช&บริการได&ด&วยความสะดวก 
สภาพยวดยานพาหนะวัสดุภัณฑQมีความเหมาะสมต$อการปฏิบัติงานจัดทําคู$มือระเบียบ
ให&บริการสําหรับเจ&าหน&าท่ีและประชาชน และ ท$านสามารถใช&บริการด&านระบบออนไลนQ
ด&วยความเหมาะสม และ ๔) ด&านวิธีการ พบว$า ผลงานพร&อมการตรวจสอบจากภาครัฐและ
ประชาชน แผนท่ีนําเสนอผ$านการตรวจสอบได&นําไปปฏิบัติ แผนและงบประมาณสนองตอบ
ต$อหน$วยงานและประชาชน และเทศบาลเปUดโอกาสให&ท$านประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ความสัมพันธQการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงาน
ของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมามีค$าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธQอยู$ในระดับสูงมาก (r=.๘๕๓) แยกเป0นรายด&าน ดังนี้ (๑) การปฏิบัติตนตามหลัก
อิทธิบาทธรรม ด&านฉันทะ กับประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง 
มีความสัมพันธQกันในเชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงาน โดยมีความสัมพันธQอยู$ในระดับสูง 
(r=.๗๕๔) เป0นเช$นนี้ พบว$า ผู&บริหารมีความพอใจท่ีจะบริหารงานอย$างเต็มท่ีโดยไม$หวัง
ผลตอบแทนรักท่ีจะบริหารและพัฒนางานอยู$ตลอดเวลาไม$หยุดนิ่งเพ่ือให&ผลงานท่ีได&รับมี
ประสิทธิผล ๒) การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรม ด&านวิริยะ กับประสิทธิผลการ
บริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนนสูง มีความสัมพันธQกันในเชิงบวกกับประสิทธิผล
การบริหารงาน โดยมีความสัมพันธQอยู$ในระดับสูง (r=.๗๙๕) เป0นเช$นนี้ พบว$า ผู&บริหารไม$ย$อ
ท&อต$ออุปสรรค และไม$ละท้ิงงานมีความเพียรแม&งานนั้นจะมีอุปสรรค ๓) การปฏิบัติตนตาม
หลักอิทธิบาทธรรม ด&านจิตตะ กับประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบลโนน
สูง มีความสัมพันธQกันในเชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงาน โดยมีความสัมพันธQอยู$ใน
ระดับสูง (r=.๗๗๙) เป0นเช$นนี้ พบว$า ผู&บริหารเอาใจใส$ ไม$ปล$อยใจให&ฟุaงซ$าน ในขณะท่ีการ
บริหารงานใส$ใจใฝbรู&ในสิ่งท่ีเก่ียวข&องกับงานอยู$เป0นนิตยQท้ังในและนอกเวลางานต้ังม่ันและ
ต้ังใจจริงท่ีจะการบริหารงานให&ประสบความสําเร็จตามเปaาหมาย และ(๔) การปฏิบัติตนตาม
หลักอิทธิบาทธรรม ด&านวิมังสา กับประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลตําบล
โนนสูง มีความสัมพันธQกันในเชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงาน โดยมีความสัมพันธQอยู$ใน
ระดับสูงมาก (r=.๘๖๑) เป0นเช$นนี้ พบว$า ผู&บริหารมีความหม่ันตรึกตรองพิจารณาเหตุผลใน
สิ่งนั้นใช&ปiญญาพิจารณาหม่ันใคร$ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข&อยิงหย$อนเกิน
เลยบกพร$องหรือขัดข&องเป0นต&นในกิจท่ีทํารู&จักทดลองและคิดค&นหาทางแก&ไขปรับปรุง 

๖. ข�อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยสามารถนําข&อมูลไปใช&เพ่ือปรับปรุงเพ่ือให&การทํางานประสบ

ผลสําเร็จดังนี้ 
๑. ข&อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ ควรมีการกําหนดนโยบายควรให&ผู&บริหารใคร$ครวญตรวจสอบการ
บริหารงานต$อสาธารณะด&วยความเอาใจใส$อย$างต$อเนื่อง 

๑.๒ ควรมีการกําหนดนโยบายให&ประชาชนมีส$วนร$วมในการตรวจสอบการ
บริหารงาน 

๑.๓. ควรมีการกําหนดนโยบายให&ใช&งบประมาณให&เกิดประโยชนQสูงสุดเหลือ
เพียงพอต$อการสนองตอบของประชาชน 

๒. ข&อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ เทศบาลควรมีการวิเคราะหQปiญหาการร&องทุกขQร&องเรียนของประชาชน 
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๒.๒ เทศบาลควรรับฟiงและเปUดโอกาสให&ประชาชนเข&ามามีส$วนร$วมในกิจ
กรรมการบริหารงาน 

๒.๓ เทศบาลควรมีการจัดซ้ือจัดจ&างอย$างมีความโปร$งใสงบประมาณสามารถ
ตรวจสอบได 

๓. ข&อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต$อไป 
๓.๑ ศึกษาเปรียบเทียบปiจจัยส$วนบุคคลกับการบริหารงาน 
๓.๒ ศึกษาอายุงานมีอิทธิพลต$อการบริหารงานหรือไม$อย$างไรและเปรียบเทียบ

แต$ละกลุ$มด&วยว$ามีความแตกต$างกันหรือไม$ 
๓.๓ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององคQกร 
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ระบบอิเล็กทรอนิกสXกับการบริหารงานและการให�บริการสู�ภาคประชาชน 

The Government's Work in Thailand, 4.0-D.Electronically with the 
Administration and Service to the Public 

พระมหาไทยน&อย ญาณเมธี* 
ด.ต.ดร.สุทธิพันธQ อรัญญวาส** 

ดร.อªอต โนนกะยอม*** 

บทคัดย�อ 

แนวคิดในการพัฒนารูปแบบใหม$ท่ีจะนํามาสู$ความเจริญ ในการพัฒนาการทํางาน
ของภาครัฐยุคท่ีมีการใช&นวัตกรรมใหม$เพ่ือเป0นเครื่องมือ เสริมแรงในด&านการบริหารและการ
ให&บริการท่ีทันสมัยองคQกรต$างๆจําเป0นท่ีจะต&องมีปรับตัวให&อยู$รอด และความเจริญก&าวหน&า
ในสภาพแวดล&อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย$างรวดเร็ว องคQกรก็มีความจําเป0นในการท่ีจะเรียนรู&ถึง
สถานการณQ แนวคิด เทคนิคการดําเนินงาน และเทคโนโลยีต$างๆ จากภายนอก การนําระบบ
เทคโนโลยีสารเทศมาใช&ทําให&เกิดการพัฒนาฐานข&อมูลของหน$วยงานภาครัฐมากข้ึน มีการ
เชื่อมโยงด&านข&อมูลทําให&องคQกรภาครัฐสามารถบริหารจัดการได&อย$างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ท่ีสําคัญยังมีการขยายขีดความสามารถของหน$วยงานภาครัฐในการให&บริการแก$
ภาคประชาชน เพราะการนําเอาด&านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช&ถือเป0นเครื่องมือท่ีสําคัญใน
การให&บริการแก$ประชาชนโดยวิธีการใช&งานในระบบอิเล็กทรอนิกสQ ท่ีทําให&การบริการแก$
ประชาชนรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง ทําให&ประชาชนเกิดความพึงพอใจก$อให&เกิดการพัฒนา
หน$วยงานท่ีดีต$อหน$วยงานของภาครัฐ เป0นการเปUดโอกาสให&ประชาชนรับรู&ข&อมูลข$าวสารได&
อย$างรวดเร็ว ทําให&หน$วยงานภาครัฐได&ศักยภาพ สามารถเป0นองคQกรแห$งการเรียนรู&ท่ีทันสมัย 
มีวิสัยทัศนQท่ีกว&างไกล ช$วยเสริมประสิทธิภาพการทํางานขององคQกรภาครัฐ ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต&องการและความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต$อภาครัฐได&อย$างแท&จริง 

คําสําคัญ : การทํางานองคQกรภาครัฐ, ยุคไทยแลนดQ ๔.๐, ระบบอิเล็กทรอนิกสQ, การบริหาร
และบริการภาคประชาชน 
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Abstract 

The concept of developing new ways to bring prosperity. 
Development work in the public sector where it is used as a tool for 
innovation. Reinforcement of administrative services and modern 
organizations need to have adapted to survive. And progress in a fast 
changing environment. Organizations also need to learn the concept of 
technical operations. And technologies from external systems Technology 
Migration to cause the development of a database of more government 
agencies.There are links to the information made public corporations to 
manage efficiently and effectively. Also important is extending the capabilities 
of government agencies in providing services to the public sector. Since the 
introduction of information technology is an important tool used to provide 
services to the public on the operation of electronic systems. Makes available 
to the public quickly.High efficiency Give the satisfaction contributes to 
development agencies that agencies of government. It allows people to get 
information quickly. Make government agencies have potential. Can the 
organization of learning with modern vision far. Enhance the performance of 
public sector organizations. That can meet the needs and expectations of the 
people towards the government truly. 

Keywords: Government organizations, working in Thailand's, Electronic 
Systems 4.0, The administration and public service 

๑. บทนํา 
คําว$า “Internet of Things” จะสร&างการเปลี่ยนแปลงให&แก$โลกอย$างมาก ข&อมูล

แทบทุกอย$างในอนาคตจะถูกเชื่อมโยงอยู$ ในโลกอินเตอรQเน็ต แม&แต$ประเทศไทยก็
เตรียมพร&อมท่ีปรับตัวสู$ Thailand Digital Economy ดังนั้นในอนาคต นัก HR จึงต&องมี
แผนแล&วว$า จะขับเคลื่อนคนให&พร&อมกับโลกยุคดิจิทัลอย$างไร จะมีวิธีบริหารการทํางานผ$าน
ระบบออนไลนQอย$างไร และจะบริหารจัดการดิจิทัลคอนเทนตQในองคQกรให&เกิดประโยชนQได&
อย$างไร  

หากพูดถึงระบบการทํางานภาครัฐ หรือ ระบบ E-Government กล$าวได&ว$าถือ
เป0นปรากฏการณQท่ีเกิดข้ึนในระบบการบริหารงานของข&าราชการท่ีได&มีการพัฒนาเป0นเวลา
สักระยะหนึ่งแล&ว อันเป0นผลท่ีเนื่องมาจากระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม$ ท่ีได&มีการ
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เห็นความสําคัญท่ีจะพัฒนาให&เกิดผลสัมฤทธิ์ท้ังในด&านผลผลิต กระบวนการ ผลลัพธQ และ
ความคุ&มค$าของเงิน รวมท้ังการพัฒนาด&านคุณภาพและสร&างความพ่ึงพอใจให&แก$ผู&รับบริการสู$
ประชาชน โดยการทํางานภาครัฐต&องมีการใช&ระบบ Digital Workplace ให&ทันสมัยตามยุค
สมัยใหม$หรือยุคไทยแลนดQ ๔.๐ ท่ีจะได&พัฒนาระบบการทํางานของข&าราชการให&รวดเร็วทัน
ต$อเหตุการณQ ในระบบการบริหารการให&บริการแก$ภาคประชาชนให&เกิดความพอใจจากภาค
ประชาชนมากข้ึน โดยมุ$งเน&นเอาเทคนิคหรือวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม$เข&ามาอย$างท่ีได&รับ
ความนิยมในการนํามาประยุกตQใช&เพ่ือช$วยในการบริหารด&านงานบริการแก$ภาคประชาชน
ของภาครัฐ (e-public Service) ซ่ึงทําให&ระบบราชการมีความทันสมัยยิ่งข้ึน๑ 

หน$วยงานภาครัฐของไทยได&นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช&ในการทํางานรูปแบบ
ใหม$ท่ีเรียกว$า Digital Workplaceเพ่ือให&การบริหารงานและการบริการหน$วยงานของ
ราชการ ท่ีนําไปสู$ภาคประชาชนเป0นอย$างรวดเร็วและสร&างโอกาสทางสังคมอย$างเท$าเทียม 
ด&วยข&อมูลข$าวสารและบริการต$างๆ ผ$านสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน๒ 

การเข&ามาของเทคโนโลยีท่ีช$วยให&การทํางานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถ
หยิบยกมาให&ทุกคนเห็นภาพได&โดยง$ายก็คือ การนําเทคโนโลยีสําหรับการทํางานบริการแก$
ประชาชนรวดเร็วและท่ัวถึง เช$นการทําบัตรประชาชน บัตรสมารQทการQด ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร การจัดซ้ือ ระบบทะเบียนราษฏรQ ระบบทําหนังสือเดินทาง ระบบการบริหารงาน
การเงินและการคลังของภาครัฐ และการชําระค$าภาษีผ$านอินเตอรQเน็ต ความเร็วสูง ต&องใช&ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสQ เป0นต&น 

ดังนั้น การขับเคลื่อนองคQกรภาครัฐยุคไทยแลนดQ ๔.๐ ต&องเป0นการขับเคลื่อนการ
ทํางานท่ีรวดเร็วใช&ด&านเทคโนโลยีในการให&การบริการภาคประชาชน การติดต$อระหว$าง
หน$วยรัฐกับประชาชนสามารถติดต$อทางระบบอินเตอรQเน็ตหรือการส$งเอกสารในระบบ 
อิเล็กทรอนิกสQท่ีทันสมัยแม&ต$อการยื่นชําระค$าภาษีต$างๆ ในบทความนี้ ผู&เขียนได&สื่อให&เห็น
ระบบการทํางานองคQกรภาครัฐ ท่ีจะขับเคลื่อนไปพร&อมกับการใช&เทคโนโลยีท่ีทันสมัยยิ่งข้ึน 
และเป0นการนําเสนอแนวความคิดพ้ืนฐานการทํางานขององคQกรภาครัฐยุคไทยแลนดQ ๔.๐ 
สามารถนํามาเป0นรูปแบบการขับเคลื่อนการสร&างหน$วยงานให&มีการดึงเอาด&านเทคโนโลยี 
หรือนวัฒนกรรมใหม$เข&ามาใช& รวมท้ังข&อดีและข&อจํากัดของภาครัฐความสําคัญของการ
                                                           

๑ ยืน ภู$วรรณ, การดําเนินงานอิเล็กทรอนิกสXในหน�วยงานรัฐ : บทบาทและความสําคัญ.ใน 
เอกสารวิชาการประจําป� พ.ศ. ๒๕๔๔ เร่ืองปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสX (e-
Government), (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการสํานักงาน ก.พ., 
๒๕๔๔), หน&า ๓๙-๖๗. 

๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตรXการพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑). แหล$งท่ีมา : http://www.opdc.go.th/uploads/files/2556/text_ 
yutasad.pdf [๖ มีนาคม ๒๕๕๘]. 
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ทํางานองคQกรภาครัฐ ต&องเป0นรูปแบบท่ีภาคประชาชนสามารถเข&าไปดูข&อมูลหรือการ
ให&บริการท่ีรวดเร็ว ประหยัดเวลาการเดินทาง การขับเคลื่อนองคQกรภาครัฐ ยุคไทยแลนดQ 
๔.๐ นั้นต&องเน&นให&หน$วยงานภาครัฐได&ศึกษาทําความเข&าใจระบบการบริหารและระบบการ
ให&บริการและให&ความรู&แก$ประชาชนให&มีความเข&าใจ ระบบการบริการสู$ภาคประชาชนมากข้ึน 

การให&ความรู&ความเข&าใจแก$ประชาชนในระบบการทํางานของภาครัฐทําความ
เข&าใจเป0นเบ้ืองต&น อันท่ีจะเป0นพ้ืนฐานของการพัฒนาระบบหน$วยงานอันเป0นสิ่งท่ีสําคัญต$อ
การศึกษาเรื่องนี้ต$อไป๓ 

๒. ความสําคัญและระบบอิเล็กทรอนิกสXการบริหารงานและการให�บริการ 
องคQกรภาครัฐอิเล็กทรอนิกสQ หมายถึง การท่ีภาครัฐนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช&

เป0นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหน$วยงานของภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ์ภาพใน
การขับเคลื่อนในการดําเนินงานด&านต$างๆ รวมถึงเพ่ิมการเข&าถึงการให&บริการระหว$าง
หน$วยงานภาครัฐกับภาคประชาชนให&เกิดความรวดเร็วมายิ่งข้ึน ซ่ึงการนําเอาด&านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานสามารถเสริมสร&าง ความเข&มแข็งในระบบ
การบริหารและการทํางานภาครัฐให&เกิดความโปร$งใสทุกข้ันตอน ลดต&นทุน ลดค$าใช&จ$าย ลก
กําลังคนในหน$วยงาน สนับสนุนให&ประชาชนได&เข&ารับการให&บริการด&านต$างๆในการติดต$อ
งาน กับองคQกรภาครัฐง$ายมากข้ึนสะดวกรวดเร็ว และมีความใกล&ชีดกับภาครัฐมากข้ึน อีกท้ัง
ทําให&ประเทศในยุคไทยแลนดQ ๔.๐ ได&มีแนวทางการขับเคลื่อนองคQกรภาครัฐท่ีส$งผลต$อ
ประเทศชาติได&มี ความสามารถในการแข$งขันกับนานาประเทศได&ดีข้ึนด&วย 

แนวคิดเก่ียวกับการขับเคลื่อนองคQกรภาครัฐอิเล็กทรอนิกสQ ยุคไทยแลนดQ ๔.๐ นั้น
ถือเป0นการประสานต$อในการทําข&อตกลงเข&าร$วมด&านอิเล็กทรอนิกสQของอาเซียน (e-Asean 
Agreement) เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ท่ีมีจุดประสงคQร$วมกันตามหลักข&อตกลง
ด&านอิเล็กทรอนิกสQของอาเซียน ในการท่ีจะเสริมสร&างด&านศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศใน
แถบภูมิภาคอาเซียน ต&องมีการดําเนินการสร&างโครงสร&างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
จะทําให&เกิดการเชื่อมโยงระว$างกันอย$างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลักดันในการขับเคลื่อน
หน$วยงานภาครัฐในประเทศท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาใช&ในองคQกรภาครัฐมากข้ึน รวมถึงการ
ให&บริการแก$ประชาชนมากข้ึนในยุคไทยแลนดQ ๔.๐ การขับเคลื่อนประเทศองคQกรภาครัฐการ
ให&บริการแก$ประชาชน ต&องมีการพัฒนาการด&านอิเล็กทรอนิกสQ ท่ี เรียกว$า (e-Thailand) ข้ึน
และเป0นแนวทางการพัฒนาประเทศเพ่ือลดช$องว$างความเหลื่อนล้ําในสังคมอย$างเป0นธรรม 
และพัฒนาสังคมชุมชน บุคลกร และเทคโนโลยีสารสนเทศอย$างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง

                                                           

๓ สุรศักดิ์ ชะมารัมยQ, “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสQกับมิติการประยุกตQใช&ในการบริหารการบริการ
สาธารณะของภาครัฐไทย”, จุลสารนิติรัฐศาสตรX, ปhท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) : หน&า ๒๗. 
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ส$งเสริมการค&า เศรษฐกิจ การลงทุน สร&างความน$าเชื่อม่ัน และอํานวยความสะดวกให&แก$
ประชาชนและภาคเอกชน ม่ังค่ัง ม่ันคง ยั่งยืน ของประเทศ๔ 

๓. รูปแบบองคXกรภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกสX 
รูปแบบของทํางานองคQกรภาครัฐระบบท่ีมี ๔ รูปแบบ ดังนี้ 
๓.๑ การนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข&ามาช$วยในการบริหารงานระหว$าง

หน$วยของภาครัฐกับภาคประชาชนหรือการติดต$อส$งข&อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกสQมากข้ึน 
ท่ีเป0นลักษณะ(Government to Governments) การทําธุรกรรมระหว$างหน$วยงานภาครัฐ
ด&วยกันเองท้ังในประเทศและระหว$างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนข&อมูลข$าวสารระหว$างกันและ
กัน เช$น การร$วมมือโครงการต$างๆ การประกาศข&อระวังในแต$ละเรื่องท่ีสําคัญเพ่ือให&
ปฏิบัติงานสอดคล&องซ่ึงกันและกัน เป0นต&น๕ 

๓.๒ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข&ามาช$วยในการบริหารงานและการ
บริการระว$างภาครัฐสู$ภาคประชาชน ได&อย$างรวดเร็วท่ีเป0นรูปแบบการทํางานของหน$วยงาน
ภาครัฐเพ่ือบริการเพ่ือแก$ประชาชน สามารถเข&าถึงแหล$งข&อมูล และการบริการของภาครัฐได&
ทุกสถานท่ีประชาชนสามารถรับรู&ข&อมูลข$าวสารของภาครัฐหรือส$งข&อมูลให&กับภาครัฐโดย
ผ$านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศต$างๆ เช$น การดาวนQโหลดเอกสารต$างๆ ของหน$วยงาน
ราชการผ$านทางเว็บไซตQของหน$วยงาน เช$น ปiจจุบันประชาชนทุกคนได&เข&ารับการบริการยื่น
แบบเสียภาษีผ$านทางเว็บไซตQของกรมสรรพากร เป0นต&น 

๓.๓ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข&ามาช$วยในการบริหารงานระวห$าง
รัฐบาลสู$บุคลากรในหน$วยงาน/องคQกร ผลการดําเนินงานระหว$างหน$วยงานภาครัฐและ
บุคลากรของรัฐเองเพ่ือการติดต$อสื่อสารจากส$วนกลางไปสู$ผู&ปฏิบัติงานได&อย$างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ ปiจจุบันนี้ภาครัฐในหลายๆ ประเทศก็ได&เห็นความสําคัญในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป0นสื่อกลางระหว$างรัฐ กับบุคลากรของรัฐเอง เช$น การส$วนจดหมายเวียน 
หรือการประกาศต$างๆ เป0นต&น 

๓.๔ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข&ามาช$วยในการบริหารงานระหว$าง
รัฐบาลสู$องคQการธุรกิจ การท่ีภาครัฐต&องดําเนินธุรกรรมต$างๆ กับภาคเอกชน และในทาง
กลับกันซ่ึงอาจมีความสอดคล&องเก่ียวข&องกับประชาชนกับรัฐหน$วยงานภาคธุรกิจสามารถเข&า
ไปติดต$อขอข&อมูลผ$านการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต$างๆ ท่ีรัฐจัดเตรียมไว& ท้ังนี้รัฐกับภาค
ธุรกิจจะเพ่ิมส$วนของการซ้ือขายแลกเปลี่ยนระหว$างกัน การให&ข&อมูลเพ่ือพิจารณาก$อนการ
                                                           

๔ ทิพวรรณ หล$อสุวรรณรัตนQ, รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสX e-Government, พิมพQครั้งท่ี ๒,
(กรุงเทพมหานคร : รัตนไตร, ๒๕๔๙). 

๕ กฤษณQ รักชาติเจริญ, “ตัวแบบการประเมินรัฐอิเล็กทรอนิกสQ”, วารสารนักบริหาร, ปhท่ี ๓๒
ฉบับท่ี ๓ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๕) : หน&า ๑๐๔. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๒๕๗

ทําธุรกิจ เช$น การจัดซ้ือจัดจ&างของภาครัฐการยื่นซองประกวดราคา ยื่นซองประมูลผ$าน
ระบบเครือข$าย เป0นต&น 

๔. การสร�างการทํางานในองคXกรภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกสX 
หลักสําคัญของการสร&างการสร&างการทํางานองคQกรภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกสQ 

การนําการบริการของภาครัฐไปสู$ภาคประชาชนโดยใช&อิเล็กทรอนิกสQ เป0นสื่อในการให&บริการ
โดยหลักการของ ท่ีเด่ียว ทันใด ท่ัวไทย ทุกเวลา ท่ัวถึง และเท$าเทียม โปร$งใสและเป0นธรร
มาภิบาลมากข้ึน 

๔.๑ ท่ีเด่ียว คือ การพัฒนาระบบการทํางานองคQกรภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกสQ
ทําให&สามารถสร&างท่ีรวบรวมเว็บ ท่ีสามารถบูรณาการบริการต$างๆ ท่ีเคยอยู$กระจัดกระจาย
มารวมอยู$ท่ีเดียวกัน เพ่ือใช&ง$ายต$อประชาชนในการติดต$อท่ีจุดเดียว หรือหน&าต$างเดียวเพ่ือ
บริการเบ็ดเสร็จ 

๔.๒ ทันใด คือ รายการอิเล็กทรอนิกสQสามารถทําได&และมีการตอบรับทันทีไม$ต&อง
เสียเวลารอคอยการตอบกลับทางเอกสาร ทําให&งานต$างๆ ท่ีต&องรอคําตอบนานๆ สามารถ
ได&รับคําตอบในทันทีทันใด 

๔.๓ ท่ัวไทย คือการใช&เครือข$ายอินเทอรQเน็ตทําให&การเชื่อมโยงประชาชนชาวไทย
ไม$ว$าอยู$ท่ีไหนในโลกสามารถใช&บริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกสQท่ีภาครัฐไทยจัดการให&บริการ
ได&รับการบริการต$างๆ ท่ีเคยต&องทําในเวลาราชการสามารถทําได&ตามท่ี ประชาชน สะดวก 
และพร&อมตลอดเวลา 

๔.๔ ทุกเวลา คือเนื่องจากคอมพิวเตอรQแม$ข$ายและระบบอินเทอรQเน็ตสามารถเปUด
ได&ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันเช$นเดียวกับตู&เอทีเอ็ม เป0นต&น 

๔.๕ ท่ัวถึงและเท$าเทียม คือการให&บริการองคQกรภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกสQทําให&
ภาคประชาชนและผู&ด&อยโอกาสจะได&มีโอกาสในการรับบริการ โดยไม$ต&องเดินทางมาติดต$อท่ี
ส$วนกลาง และประชาชนท่ีด&อยโอกาสสามารถรับบริการท่ีสะดวกสบายเช$นเดียวกับ
ประชาชนในเมืองได&อย$างเท$าเทียมกัน  

๔.๖ โปร$งใสและสร&างธรรมาภิบาลในองคQกรภาครัฐ คือการบริการภาครัฐระบบ
อิเล็กทรอนิกสQทําให&การบริการของรัฐในหลายๆ เรื่องท่ีเคยไม$โปร$งใส การจัดซ้ือจัดจ&าง การ
เปUดรับสมัครข&าราชการการประมูลก$อสร&าง และอ่ืนๆ สามารถดําเนินการอย$างเปUดเผยผ$าน
ระบบออนไลนQท่ีมีผู&เข&าร$วมและรู&เห็นจํานวนมากเพ่ือความโปร$งใส และเป0นธรรม 

เม่ือมีการปรับเปลี่ยนองคQกรภาครัฐกับการทํางานสู$ระบบอิเล็กทรอนิกสQสําหรับ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานองคQกรภาครัฐ เข&าสู$ระบบการทํางานแบบอิเล็กทรอนิกสQ 
ถือเป0นแนวคิดท่ีมีความมุ$งม่ันการใช&ด&านเทคโนโลยี ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของหน$วยงานภาครัฐท่ีส$วนกลางและส$วนภูมิอย$างมีแบบแผนและเป0นระบบจน



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๒๕๘ 

สามารถพัฒนาสู$การเป0นองคQกรภาครัฐณุปแบบใหม$ในยุคไทยแลนดQ ๔.๐ เน&นนวัตกรรมใหม$
เข&ามาช$วยในการบริหารโดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู$ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสQท่ีขับเคลื่อนโดยความต&องการของประชาชนหรือผู&ใช&บริการ (citizen driven)
ซ่ึงหมายถึงการท่ีประชาชนสามารถเข&าถึงบริการได&โดยไม$มีข&อจํากัดทางกายภาพพ้ืนท่ีและ
ภาษาซ่ึงความก&าวหน&าของเทคโนโลยีสารเทศจะช$วยให&องคQกรรัฐสามารถหลอมรวมการ
ทํางานของภาครัฐเสมือนเป0นองคQกรเดียว ในระบบอิเล็กทรอกนิกสQในอนาคตจะต&องเปUด
โอกาสให&ประชาชนมีส$วนร$วมในการกําหนดแนวทางการบริหารบ&านเมืองและเสนอความ
คิดเห็นต$อการดําเนินงานของภาครัฐได&อย$างสมบูรณQท้ังนี้ การปรับเปลี่ยนและยกระดับ
ภาครัฐไทยสู$การเป0นองคQกรภาครัฐยุคใหม$จําเป0นต&องดําเนินการในหลายส$วนในการ
ปรับเปลี่ยนการทํางานภาครัฐด&วยเทคโนโลยีสารสนเทศให&มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
เน&นการเชื่อมโยงข&อมูลและการทํางานของหน$วยงานภาครัฐเข&าด&วยกัน(connected 
government) โดยบูรณาการข&อมูลข&ามหน$วยงานจนเสมือนเป0นองคQกรเดียว(one 
government) ทําให&เกิดการใช&ทรัพยากรด&านการใช&เทคโนโลยีร$วมกันอย$างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดซ่ึงจะลดความซํ้าซ&อนในการลงทุนในทรัพยากร๖ 

นอกจากนี้ การพัฒนา back office รุ$นใหม$เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการบริหารจัดการทุกอย$างของรัฐให&อยู$ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสQอย$างเป0นระบบ
รวมถึงการนําเอกสารอิเล็กทรอนิกสQมาใช&แทนกระดาษเพ่ือลดข้ันตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการทํางานของหน$วยงานภาครัฐท้ังในส$วนการให&บริการประชาชนและการบริหาร
จัดการหน$วยงานภาครัฐ 

โดยระบบ back office ของส$วนราชการต&องรองรับการแลกเปลี่ยนข&อมูล
อิเล็กทรอนิกสQได&โดยสมบูรณQรวมท้ังต&องมีการเตรียมความพร&อมสําหรับการเพ่ิมข้ึนของ
ข&อมูลจํานวนมหาศาลในระบบในด&านการจัดเก็บข&อมูลการวิเคราะหQข&อมูลและการจัดการ
ความปลอดภัยไซเบอรQ (Cyber Security) 

การสนับสนุนให&มีการเปUดเผยข&อมูลท่ีเป0นประโยชนQ (open data) และส$งเสริมให&
ประชาชนมีส$วนร$วมในกระบวนการทํางานของรัฐ (open government) เพ่ือนําไปสู$การ
เป0น Digital Thailand โดยการส$งเสริมให&หน$วยงานภาครัฐและประชาชนเปUดเผยจัดเก็บ
แลกเปลี่ยนและบูรณาการข&อมูลตามมาตรฐาน open data เพ่ือนํามาซ่ึงการพัฒนา
ฐานข&อมูลรวมถึงชุดข&อมูลด&านต$างๆ โดยเชื่อมโยงข&อมูลจากทุกหน$วยงานภาครัฐโดยไม$ยึดติด
ความเป0นเจ&าของและเปUดเผยต$อสาธารณะเพ่ือให&เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการและสร&าง

                                                           

๖ ประสบโชค ประมงกิจ, คู�มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม�ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี : รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสX, พิมพQครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สห
มิตรพริ้นติ้ง, ๒๕๔๙). 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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คุณค$าทางเศรษฐกิจและสังคมเช$นทะเบียนข&อมูลประชาชนท่ีเก็บรวบรวมข&อมูลบุคคลต้ังแต$
เกิดจนตายสําหรับการวางแผนพัฒนาคนตลอดช$วงชีวิตข&อมูลสุขภาพท่ีจะพัฒนาสู$บริการ
สุขภาพดี 

การจัดให&มีบริการอัจฉริยะ (smart service) ท่ีอํานวยความสะดวกต$อประชาชน
ตามความต&องการของประชาชนผู&รับบริการบริการอัจฉริยะเป0นการแปรสภาพการบริการ
ภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสู$รูปแบบการบริการท่ีประชาชนผู&รับบริการสามารถเลือกใช&บริการ
สาธารณะผ$านระบบอิเล็กทรอนิกสQตามความต&องการของแต$ละบุคคลได&ด&วยตนเองรวมท้ัง
การพัฒนาไปสู$การบริการสาธารณะในลักษณะอัตโนมัติ (automated public services) 
ตามหลักการออกแบบท่ีเป0นสากลและเข&ากับสถานการณQโดยประชาชนผู&รับบริการไม$ต&อง
ร&องขอหรือยื่นเรื่องต$อรัฐเช$นเม่ือมีเด็กเกิดใหม$ประชาชนไม$ต&องแจ&งเกิดต$อภาครัฐแต$ระบบ
จะเชื่อมโยงกับข&อมูลการแจ&งเกิดโดยโรงพยาบาลและบันทึกข&อมูลลงฐานข&อมูลทะเบียน
ราษฎรQรวมท้ังส$งหลักฐานให&ผู&ปกครองของเด็กเกิดใหม$เองเป0นต&น๗ 

๕. การทํางานองคXกรภาครัฐยุคไทยแลนดX ๔.๐ ระบบอิเล็กทรอนิกสX 
กระบวนการทํางานขององคQกรภาครัฐยุคไทยแลนดQ ๔.๐ ระบบอิเล็กทรอนิกสQข&อดี

และข&อจํากัด๘ 
- การสร&างโอกาสให&ประชาชนได&เลือกใช&บริหารและบริการท่ีหลากหลายผ$าน

ระบบอินเตอรQเน็ต 
- ประชาชนได&รับบริการจากองคQกรภาครัฐทีดีข้ึน แม$นยําข้ึน สะดวกข้ึน เสียเวลา

กับองคQกรภาครัฐน&อยลงเพราะมีช$องทางการบริการใหม$ๆ 
- การสร&างระบบศูนยQบริการทางโทรศัพทQบริการทางเว็บไซตQ การใช&อินเตอรQผ$าน

มือถือ เป0นต&น 
- องคQกรภาครัฐให&ข&อมูลแก$ประชาชนได&มากข้ึน 
- ลดช$องว$างและความเหลื่อมล้ําในการเข&าถึงแหล$งข&อมูลและการให&บริการของรัฐ 
- ลดความยุ$งยากของกฎเกณฑQ เพ่ิมความโปร$งใสในการทํางาน 
- หากมีการนําระบบองคQกรภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกสQ มาใช&อย$างเต็มรูปแบบ

ประชาชนจะได&รับควาสะดวก รวดเร็วในการติดต$อกับการองคQกรภาครัฐมากข้ึนโดยสามารถ
ขอรับบริการได&ตลอดทุกวัน ๒๔ ชั่วโมง 

                                                           

๗ วิพร เกตุแก&ว, เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารรัฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙), หน&า ๒๑๖-๒๑๗. 

๘ ยุทธพร อิสรชัย, การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลัก
และวิธี การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรQ หน$วยท่ี ๑๐, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๕๒), หน&า ๔๙. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๒๖๐ 

อย$างไรก็ตาม องคQกรภาครัฐกับการทํางานท่ีจะประสบผลสําเร็จและการพัฒนา
ศักยภาพของผู&บริหารการนําเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ท่ีมีความสามารถในด&าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย$างเหมาะสมเพ่ือการบริหารองคQกรท่ีจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช&ในการทํางานมากข้ึนและช$วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตามท่ีได&วางแผนงาน
ไว& ดังนั้นระบบการทํางานองคQกรภาครัฐ ยุคไทยแลนดQ ๔.๐ ต&องมีมิติการนําด&านการบริหาร
การให&บริการแก$ประชาชนท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึนถือเป0นรูปแบบใหม$ ของการทํางานภาครัฐท่ี
จะต&องพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน เพ่ือเสริมสร&างความทันสมัยในการบริหารงานและ
การให&บริการเพ่ือประโยชนQสุขแก$ประชาชนโดยรวมนั่นเอง๙ 

นอกจากระบบอิเล็กทรอนิกสQ ท่ีจะช$วยในการทํางานแล&วจะมีข&อดีหลายประการ
แล&วในทางตรงกันข&ามก็ยังพบในข&อเสียหรือข&อจํากัดอยู$หลายประการ เช$น เดียวกันในด&าน
ข&อเสียของการให&บริการภาครัฐท่ีจะมีการลงทุนกับการพัฒนาโครงการท่ีจะให&ระบบการ
ทํางาน ให&ทันสมัยนั้นต&องพิจารณา ดังนี้ ประการท่ี ๑ ต&องลงทุนโครงสร&างพ้ืนฐานด&านไอที 
ประการท่ี ๒ ต&องตรวจสอบท่ีเข&มงวด และประการท่ี ๓ อาจเข&าไม$ถึงพ้ืนท่ีห$างไกล ในด&าน
ข&อเสียนั้น จะต&องลงทุนโครงสร&างพ้ืนฐานนั้น องคQกรภาครัฐต&องใช&งบประมาณในโครงการ
ขนาดใหญ$เป0นหม่ืนแสนล&านบาท และจะต&องมีการตรวจสอบท่ีเข&างวดนั้นประชาชนสามารถ 
ตรวจสอบการทํางานและการใช&งบประมาณของภาครัฐและจะทําให&องคQกรภาครัฐสามารถท่ี
จะทําให&ประชาชนเข&ามามีส$วนร$วมในการตรวจสอบการทํางานขององคQกรภาครัฐมากข้ึน 
การเปUดเผยข&อมูลท่ีสําคัญของภาครัฐในอินเตอรQเน็ตนั้นอาจทําให&ภาครัฐรู&สึกเป0นกังวลมาก
ข้ึน ประเด็นสุดท&าย การท่ีเข&าไม$ถึงพ้ืนท่ีห$างไกลนั้นทําให&ประชาชนในพ้ืนท่ีห$างไกลไม$
สามารถใช&บริการ องคQกรภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกสQได&และมีอุปสรรคทางภูมิศาสตรQอาจ
เป0นปiญหาสําคัญท่ีทําให&โครงสร&างพ้ืนท่ีด&านไอทีเข&าไม$ถึงในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู$การเป0น
องคQกรภาครัฐยุคใหม$ต&องโปร$งใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป0นหนึ่งเดียว
การบริการของภาครัฐต&องตอบสนองต$อความต&องการของประชาชนได&อย$างสะดวก รวดเร็ว 
และแม$นยํา และต&องมีโครงสร&างพ้ืนฐาน การจัดเก็บการบริหารข&อมูลท่ีบูรณาการไม$ซํ้าซ&อน
พร&อมรองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหว$างหน$วยงาน การให&บริการประชาชนได&อย$างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังให&ประชาชนเข&าถึงข&อมูลภาครัฐได&สะดวก และเหมาะสม เพ่ือส$งเสริม
ความโปร$งใส และการมีส$วนร$วมของประชาชนอย$างไรก็ตามประชาชนมีส$วนร$วมในการ
พัฒนาองคQกรภาครัฐตามแนวประชารัฐเกิดการเชื่อมโยงหน$วยงานภาครัฐและบูรณาการ

                                                           

๙ สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, งานทะเบียนราษฎร อิเล็กทรอนิกสQ : e-
Registration. ในเอกสารวิชาการประจําป� พ.ศ. ๒๕๔๔ เร่ือง รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสX (e-
Government), (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ., 
๒๕๔๔), หน&า ๑๑๓-๑๔๑. 
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ข&อมูลข&ามหน$วยงานโดยสมบูรณQผู&บริหารภาครัฐสามารถเข&าถึงข&อมูลได&ทุกระดับและใช&
ประโยชนQจาก  

แม&แต$การวิเคราะหQข&อมูลขนาดใหญ$เพ่ือประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ
อย$างถูกต&องทันสถานการณQพัฒนาบริการภาครัฐตามความต&องการของประชาชนผู&รับบริการ
ตามหลักการออกแบบท่ีเป0นสากล (universal design) ผ$าน single window service 
เพ่ิมข้ึนการบริหารจัดการภาครัฐและการบริการภาครัฐต&องยึดประชาชนเป0นศูนยQกลางและ
ให&ประชาชนมีส$วนร$วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายผ$านทางอิเล็กทรอนิกสQ (connected 
governance) ตลอดจนเปUดโอกาสให&ประชาชนเข&าถึงข&อมูลและมีส$วนร$วมในการกําหนด
แนวทางการพัฒนาภาครัฐ (open government) และเสนอความคิดเห็นต$อการดําเนินงาน
ของภาครัฐได&อย$างสะดวกทันสถานการณQม่ันคงปลอดภัยและรักษาความเป0นส$วนตัวของ
ข&อมูล ซ่ึงนํ า ไปสู$ การ ดํา เนินงาน ท่ี มีความโปร$ ง ใส (transparency)  และน$า เชื่ อ ถือ
(accountability) ซ่ึงสามารถถูกตรวจสอบได&จากประชาชนเป0นต&น 

๖. สรุป 
หน$วยงานองคQกรภาครัฐของไทยได&มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช&ในรูปแบบท่ี

เรียกว$า องคQกรภาครัฐอิเล็กทรอนิกสQ เพ่ือการให&ข&อมูลส$งมอบบริการสู$สาธารณะไปยัง
ประชาชนเป0นไปย$างรวดเร็วและท่ัวถึง ซ่ึงมีอยู$ ๔ ข้ันตอนท่ีเป0นรูปแบบการพัฒนา คือการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข&าช$วยในการบริหารงานระหว$างองคQกรภาครัฐสู$หน$วยงาน
ภาครัฐด&วยกันเองและบริหารงานสู$องคQกรของรัฐอ่ืนและรวมท้ังการให&บริการสู$ภาค
ประชาชนมากข้ึน การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข&ามาช$วยในการบริหารงานระหว$าง
องคQกรภาครัฐสู$ประชาชน และการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข&ามาช$วยในการ
บริหารงานระหว$างองคQกรรัฐสู$บุคลากรในหน$วยงาน/องคQกรอ่ืนๆ เข&าช$วยในการจัดการการ
บริหารงานสู$องคQกรธุรกิจ โดยหลักสําคัญของการสร&างองคQกรภาครัฐในการทํางานในระบบ
อิเล็กทรอนิกสQ ก็คือ การนําหลักการให&การบริการของภาครัฐนําไปสู$ภาคประชาชนมากข้ึน
ตามยุคไทยแลนดQ ๔.๐ ท่ีจะมีการพัฒนาการด&านระบบการทํางานขององคQกรภาครัฐให&ทันต$อ
เหตุการณQและอํานวยความสะดวกให&แก$ประชาชน ได&ใช&ระบบอิเล็กทรอนิกสQในการรับการ
บริการจากองคQกรภาครัฐ ท่ียึดถือหลักการโดย ท่ีเด่ียว ทันใด ท่ัวไทย ทุกเวลา ท่ัวถึง และเท$า
เทียม โปร$งใสและเป0นธรรมาภิบาล นอกจากนั้นองคQกรภาครัฐในยุคไทยแลนดQ ๔.๐ ในมิติ
การทํางานในระบบอิเล็กทรอนิกสQ ก็มีข&อดีอยู$หลายประการ ท่ีได&มีการสร&างโอกาสให&
ประชาชนได&เลือกใช&บริหารท่ีหลากหลายผ$านระบบอินเตอรQเน็ต ประชาชนได&รับบริการจาก
องคQกรภาครัฐท่ีดีข้ึน แม$นยําข้ึน สะดวกข้ึน เสียเวลากับรัฐน&อยลง เพราะมีช$องทางให&บริการ
ใหม$ๆ เกิดข้ึนในศูนยQการให&บริการทางโทรศัพทQ บริการทางเว็บไซตQ การใช&ระบบอินเตอรQเน็ต
ผ$านมือถือ เป0นต&น แต$ก็มีข&อเสียอยู$หลายประการ เช$นเดียวกัน ท่ีจะต&องลงทุนโครงการ



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๒๖๒ 

พัฒนาด&านไอที ต&องมีการตรวจสอบท่ีเข&มงวดและอาจเข&าไม$ถึงท่ีห$างไกล รัฐบาลจะต&องมี
การพัฒนาระบบการให&บริการแก$ประชาชนท่ัวถึงให&สังคมชุมชนในแต$ละท&องท่ีได&รับการ
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การพัฒนาชุมชนบนมิติภูมิปaญญาท�องถ่ิน 
Community development on the local dimension 

พระมหาสมศักด์ิ สติสมฺปนฺโน* 
พระสิริรัตนเมธี** 

ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา*** 

บทคัดย�อ 

บทความวิชาการเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคQ เพ่ือศึกษาแนวคิดภูมิปiญญาท&องถ่ินในการ
พัฒนาชุมชน บางครั้งเรียกว$า การพัฒนาแบบด้ังเดิม หรือระบบความรู&แบบภูมิปiญญาใน
ท&องถ่ิน หรือยุทธศาสตรQการพัฒนาแบบวัฒนธรรมชุมชน ซ่ึงมีจุดกําเนิดมาจากการต$อต&าน
ข&อเท็จจริง ท่ีว$า ทฤษฎีและนักวางแผนการพัฒนานั้น ถ&าไม$มองวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมว$าเป0น
พลังท่ีมีผลในทางลบ ก็จะไม$ค$อยเห็นความสําคัญขององคQกรท&องถ่ินหรือภูมิปiญญาชาวบ&านท่ี
มีอยู$ ว$ามีคุณค$าต$อการพัฒนาชุมชน ซ่ึงเป0นงานท่ีเก่ียวข&องกับชีวิตผู&คนจํานวนมากท่ีสุดใน
ประเทศไทยในปiจจุบัน  

คําสําคัญ: การพัฒนาชุมชน, ภูมิปiญญาท&องถ่ิน 

Abstract 

The objective of this academic article was to study the concept of 
local wisdom on the community development, which was sometimes called 
the traditional development, the knowledge system of local wisdom, or the 
development strategy of community culture. This concept was derived from 
an argument with the fact that if the theories, including the development 
planners, did not regard the traditional culture as the negative power, they 
would ignore an importance of the local organizations and the existing folk 
wisdom (popular wisdom or indigenous knowledge) on the community 
development. This was currently the work involving with the majority of 
people in Thailand.  

                                                           

* อาจารยQประจําสาขาวิชารัฐศาสตรQ วิทยาลัยสงฆQเลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
** อาจารยQประจําสาขาวิชารัฐศาสตรQ วิทยาลัยสงฆQเลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*** อาอาจารยQสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรQ มหาวิทยาลยัราชภฎัชัยภูม ิ
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๑. ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
องคQการ หน$วยงาน และนักวิชาการด&านการพัฒนาชุมชน ได&ให&ความหมายของ

การพัฒนาชุมชน ไว&หลายความหมาย ซ่ึงมีความหมายคล&ายคลึงกันดังนี้ 
ท่ีประชุมสัมมนาของผู&เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารและการปกครองประเทศแอฟริกา 

ณ มหาวิทยาลัยแคมบริดจQ ประเทศอังกฤษ ได&ให&ความหมายของการพัฒนาชุมชนเป0นครั้ง
แรกเม่ือปh ค.ศ. ๑๙๔๘ ไว&ว$า การพัฒนาชุมชน เป0นกระบวนการท่ีมุ$งส$งเสริมความเป0นอยู$
ของประชาชนให&ดียิ่งข้ึน โดยอาศัยความร$วมมืออย$างจริงจังของประชาชน เกิดจากความคิด
ริเริ่มของประชาชน ถ&าหากประชาชนไม$เกิดความคิดริเริ่มก็ ใช&เทคนิคการกระตุ&นให&เกิด
ความคิดริเริ่ม เพ่ือให&ได&รับความร$วมมือจากประชาชนด&วยความกระตือรือร&นอย$างแท&จริง๑ 

องคQการสหประชาชาติ (The United Nation Orgenization) ได&ให&ความหมายว$า 
การพัฒนาชุมชน เป0นกระบวนการรวมกําลังระหว$างประชาชนในชุมชนกับเจ&าหน&าท่ีของ
รัฐบาล เพ่ือปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ให&เจริญยิ่งข้ึน
และผสมผสานเข&าเป0นชีวิตของชาติทําให&ประชาชนสามารถอุทิศตนเองเพ่ือความก&าวหน&า
ของประเทศชาติได&อย$างเต็มท่ี๒ 

กรมการพัฒนาชุมชน ได&ให&ความหมายไว&ว$า การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนา
ความรู&ความสามารถของประชาชน เพ่ือให&เกิดความเชื่อม่ันในการช$วยตนเอง เพ่ือนบ&านและ
ชุมชน ให&มีมาตรฐานความเป0นอยู$ดีข้ึนโดยร$วมมือกันระหว$างประชาชนกับรัฐบาล เป0นวิธีการ
ท่ีนําเอาบริการของรัฐบาลผนวกเข&ากับความต&องการของประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให&ดีข้ึน๓ 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนต$างประเทศ คือ ออเธอรQ ดันแฮม๔ และปhเตอรQ ดู ซาว
ตอย๕ (Peter Du Soutoy) ได&ให&ความหมายในทํานองเดียวกันว$า การพัฒนาชุมชน เป0น
กระบวนการทางสังคมท่ีประชาชนในชุมชนได&มีส$วนร$วมในการวางแผนและปฏิบัติการใน
                                                           

๑ สัญญา สัญญาวิวัฒนQ, การพัฒนาชุมชน, พิมพQครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๒๖), หน&า ๑๐. 

๒ UN. Bureau of social Affair, Social Progress Though Community Development, 
(New York : The UN Pubication, 1955), p. 6. 

๓ กรมการพัฒนาชุมชน, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน, 
๒๕๒๗), หน&า ๑. 

๔ Authur, Dunham, Community Welfare Organization, (New York : Thomas y. 
Crowell Company, 1985), p. 3.  

๕ Peter Du Soutoy, The Organization of A Community Development 
Programme, (London : Oxford University press, 1962), p. 1.  
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รูปแบบของกลุ$ม การสนับสนุนช$วยเหลือจากองคQกรของรัฐบาลหรือองคQการเอกชน อันเป0น
ผนึกกําลังกันเพ่ือแก&ไขปiญหาและปรับปรุงชีวิตความเป0นอยู$ของชุมชนให&มีความเป0นป�กแผ$น 
ความต&องการท่ีแท&จริงของชุมชน สอดคล&องกับสภาพของสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของ
ชุมชน 

สัญญา สัญญาวิวัฒนQ ได&ให&ความหมาย การพัฒนาชุมชน คือ การเปลี่ยนแปลง
ส$วนประกอบของชุมชนจากสภาพท่ีเป0นอยู$ (สภาพท่ีไม$พึงปรารถนา ท่ีดีงาม หรือเจริญ) 
กล$าวคือเป0นการจูงใจเพ่ือก$อให&เกิดความเปลี่ยนแปลงข้ึนในชุมชน เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
สภาพของส$วนต$างๆ ในชุมชน จากสภาพท่ีไม$พึงปรารถนาไปสู$สภาพท่ีพึงปรารถนาอันเป0น
เปaาหมายท่ีชุมชนต้ังไว& กล$าวโดยสรุปการพัฒนาชุมชน ได&แก$ การเปลี่ยนแปลงชุมชนโดยมี
การวางแผน (Planned Community Change)๖  

สรุปได&ว$า การพัฒนาชุมชน หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การสร&างสรรคQปรับปรุง
อย$างมีการบวนการ (Process) และเป0นการเปลี่ยนแปลงอย$างมีโครงสร&างและแบบแผน 
(Planed and Structured Change) หรือมีการกําหนดทิศทางเปaาหมายท่ีแน$นอน 
(Ulitimate Goal) ท่ีอาจเป0นได&ท้ังการกระทําของภาครัฐและเอกชนหรือเป0นความร$วมมือ
ระหว$างภาครัฐกับเอกชน ท้ังนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด&านต$างๆ ให&ดีข้ึน เช$น เศรษฐกิจ 
การศึกษาเรียนรู& สุขภาพ อนามัย วัฒนธรรมและการมีส$วนร$วมของคนในชุมชน เพ่ือให&มี
ความสามารถท่ีจะพ่ึงตนเองได& ในขณะเดียวกันยังอาจหมายถึงการเรียนรู&และการธํารงไว&ซ่ึง
ทุนทางสังคม (Social Capital) ท่ีชุมชนมีมาแต$ด้ังเดิม คือ ภูมิปiญญา ระบบนิเวศ ความเชื่อ 
ค$านิยม วัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียม ชาติพันธุQ ศาสนา และภาษา อีกด&วย  

๒. หลักในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 
จากปรัชญา และแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชนได&นํามาใช&เป0นหลักในการ

ดําเนินงานพัฒนาชุมชน๗ ดังต$อไปนี้ 
๑. ยึดหลักความมีศักด์ิศรีและศักยภาพของประชาชน และเปUดโอกาสให&ประชาชน

ใช&ศักยภาพท่ีมีอยู$ให&มากท่ีสุด นักพัฒนาต&องเชื่อม่ันว$าประชาชนนั้นมีศักยภาพท่ีมีอยู$ให&มาก
ท่ีสุด นักพัฒนาต&องเชื่อม่ันว$าประชาชนนั้นมีศักยภาพท่ีจะใช&ความรู& ความสามารถท่ีจะ
ปรับปรุง พัฒนาตนเองได& จึงต&องให&โอกาสประชาชนในการคิด วางแผนเพ่ือแก&ปiญหาชุมชน
ด&วยตัวของเขาเอง นักพัฒนาควรเป0นผู&กระตุ&น แนะนํา ส$งเสริม 

                                                           

๖ สัญญา สัญญาวิวัฒนQ, การพัฒนาชุมชน, พิมพQครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๒๖), หน&า ๑๐. 

๗ โกวิทยQ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทบพิธ
การพิมพQ จํากัด, ๒๕๕๓), หน&า ๑๕๒-๑๕๗. 
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๒. ยึดหลักการพ่ึงตนเองของประชาชน นักพัฒนาต&องยึดม่ันเป0นหลักการสําคัญว$า
ต&องสนับสนุนให&ประชาชนพ่ึงตนเองได& โดยการสร&างพลังชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนส$วนรัฐบาล
จะช$วยเหลือ สนับสนุนอยู$เบ้ืองหลัง และช$วยเหลือในส$วนท่ีเกินขีดความสามารถของ
ประชาชน 

๓. ยึดหลักการมีส$วนร$วมของประชาชน เป0นการเปUดโอกาสให&ประชาชนร$วมคิด 
ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใดๆ ท่ีจะ
ทําให&ชุมชน เพ่ือให&ประชาชนได&มีส$วนร$วมอย$างแท&จริงในการดําเนินงาน อันเป0นการปลูกฝiง
จิตสํานึกในเรื่องความเป0นเจ&าของโครงการ หรือกิจกรรม 

๔. ยึดหลักประชาธิปไตย ในการทํางานพัฒนาชุมชนซ่ึงจะตองเริ่มด&วยการพูดคุย 
การประชุม ปรึกษาหารือร$วมกัน คิดร$วมกัน ตัดสินใจ และทําร$วมกัน รวมถึงรับผิดชอบ
ร$วมกันภายใต&ความช$วยเหลือซ่ึงกันและกันตามวิถีทางแห$งประชาธิปไตย 

หลักการพัฒนาชุมชนท่ีนักพัฒนาชุมชนนํามาใช&ในประเทศไทย นอกจากยึดถือ
หลักการพัฒนาชุมชนขององคQการสหประชาชาติแล&ว ยังได&ปรับเปลี่ยนให&เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนฐานของสังคมไทยซ่ึงมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

๑. หลักการมีส$วนร$วมของประชาชน เป0นกระบวนการท่ีประชาชนในชุมชนมี
ส$วนร$วมในการพัฒนาชุมชนในทุกข้ันตอน คือ ร$วมศึกษา ร$วมคิด ร$วมวิเคราะหQ ร$วมตัดสินใจ 
ร$วมวางแผน ร$วมแก&ไขปiญหา ร$วมติดตามประเมินผลร$วมรับผิดชอบ ร$วมรับผลของการ
พัฒนา ท้ังในรูปของบุคคล กลุ$มและองคQกรอย$างแท&จริงและด&วยความสมัครใจ ไม$ใช$ด&วย
ความเกรงใจหรือถูกบังคับ เพ่ือสร&างความเชื่อม่ันในตนเองมองเห็นและตระหนักถึงศักยภาพ
หรือพลังความรู& ความสามารถของตนเองเกิดความรู&สึกเป0นเจ&าของชุมชนและเจ&าของงาน
พัฒนาชุมชน (Sense of Belonging) ซ่ึงเป0นพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนให&
ประสบความสําเร็จ 

๒. หลักการพ่ึงตนเองของชุมชน (Self Reliance) หลักการพัฒนาชุมชนท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งคือการพ่ึงตนเองของชุมชนตามศักยภาพหรือพลังความสามารถท่ีมีอยู$ในชุมชน
ท้ังศักยภาพคน ทรัพยากรและทุนต$างๆ ของชุมชนด&วยการพัฒนาให&ประชาชนมี
ความสามารถในการแก&ไขปiญหาและพัฒนาชุมชนได&ด&วยตนเองเพราะเป0นผู&รู&สภาพปiญหาท่ี
แท&จริงในชุมชนมากกว$าผู&อ่ืน เป0นผู&ท่ีเก่ียวข&องกับชุมชนมากกว$าผู&อ่ืนและต&องดํารงชีวิตใน
ชุมชนนานกว$าผู&อ่ืน การพ่ึงตนเองได&ของชุมชนช$วยแบ$งเบาภาระของรัฐบาล ทําให&คนและ
ชุมชนมีความเข&มแข็ง สามารถดํารงรักษาพัฒนาชุมชนไก&อย$างยั่งยืน 

๓. หลักการทํางานร$วมกันเป0นกลุ$มและองคQกร กลุ$มและองคQกรเป0นศูนยQกลาง
การดําเนินงานพัฒนาชุมชน เป0นแหล$งการของการร$วมคิด ร$วมตัดสินใจ ร$วมวางแผน ร$วม
ปฏิบัติและร$วมรับผิดชอบ เป0นแหล$งผลึกกําลังความรู&ความสามารถของชุมชน ทําให&เกิด
ศักยภาพหรือพลังในการพัฒนาชุมชนอย$างเต็มท่ี สนับสนุนส$งเสริมหลักการมีส$วนร$วมของ
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ประชาชนและหลักการพ่ึงตนเองของประชาชนท่ีกล$าวมาแล&วให&เกิดข้ึนและดํารงอยู$ต$อไปอีก
ด&วย กลุ$มและองคQกรยังช$วยให&เกิดความม่ันใจว$าการพัฒนาชุมชนจะไม$ประสบความล&มเหลว
เพราะถึงแม&บุคคลท่ีเก่ียวข&องกับการพัฒนาประสบปiญหาและไม$เข&าร$วมในกิจกรรมการ
พัฒนา แต$กลุ$มและองคQกรยังคงมีอยู$สามารถดําเนินงานพัฒนาต$อไปได&อีก 

๔. หลักการค&นหาและพัฒนาผู&นํา ผู&นําในการพัฒนาชุมชนเป0นผู&ท่ีมีความรู&
ความสามารถ ยอมรับในหลักการของระบอบประชาธิปไตย มีบุคลิกภาพเด$นเป0นพิเศษ เป0น
ท่ียอมรับนับถือของคนในชมชน ท้ังผู&นําท่ีเป0นทางการและไม$เป0นทางการ ท้ังท่ีได&รับการ
แต$งต้ังและได&รับเลือกต้ังให&เป0นผู&นํา ผู&นําท&องถ่ินจึงเป0นผู&ทําหน&าท่ีประสานงานการพัฒนา
ชุมชนได&ดีและเป0นพลังสําคัญท่ีทําให&การพัฒนาชมชนประสบความสําเร็จ 

๕. หลักประชาธิปไตย ในการดําเนินงานปรัชญาและความคิดของระบอบ
ประชาธิปไตยกับปรัชญาแลละแนวความคิดของการพัฒนาชุมชนเป0นหลักการเดียวกัน 
กล$าวคือให&ประชาชนมีสิทธิ อิสรภาพ เสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพในการดํารงชีวิต
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว& หลักประชาธิปไตยในการดําเนินงานคือกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
ต&องเปaนของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนในชุมชนด&วยความสมัครใจไม$ใช$ถูก
บังคับ เม่ือมีความคิดเห็นไม$ตรงกันจะใช&เสียงข&างมากตัดสิน ยอมรับฟiงความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกันแบบพ่ีน&องในครอบครัวเดียวกัน ทุกคนมีโอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นได&เท$าเทียมกัน 
มีความสําคัญทัดเทียมกันและได&รับประโยชนQจากการพัฒนาเท$าเทียมกัน 

๖. หลักการประสานงาน การพัฒนาชุมชนมีบุคคล กลุ$มและองคQกรเก่ียวข&อง
เป0นจํานวนมาก การดําเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต&องใช&การประสานงานเป0นหลักการท่ีสําคัญ
ท้ังการประสานพ้ืนท่ี ประสานคน ประสานหน$วยงาน ประสานเงิน ประสานทรัพยากร 
ประสานแผนและโครงการ ประสานผลประโยชนQท่ีเกดข้ึนต้ังแต$เริ่มต&นจนกระท่ังการพัฒนา
สิ้นสุดลง การประสานงานช$วยในการแบ$งเบาภาระหน&าท่ีรับผิดชอบและสร&างความร$วมมือ
รับผิดชอบในกิจกรรมร$วมกัน ทําให&การพัฒนาชุมชนดําเนินไปอย$างมีประสิทธิภาพ คือ
เป0นไปตามลําดับข้ันตอนไม$ซํ้าซ&อน ประหยัดแรงงาน งบประมาณ ทรัพยากร เวลาทําการ
พัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จด&วยดี 

๗. หลักการจัดการชุมชน คือให&ผู&คนและคนในชุมชนเรียนรู&ในหลักการบริหาร
จัดการชุมชนของตน ร$วมกันดําเนินการบริหารจัดการชุมชน สามารถศึกษาปiญหา วิเคราะหQ
ปiญหา จัดทําแผนและโครงการ ดําเนินงานพัฒนาชุมชน ประเมินผลสรุปบทเรียนในการ
ดําเนินงานได&ด&วยตนเอง สามารถพัฒนาระบบการบริหารและจัดการชุมนให&เหมาะสมกับ
สถานการณQของชุมชน 

๘. หลักการบูรณาการ เป0นการผสมผสานขององคQประกอบต$างๆ ของการ
พัฒนาชุมชนให&เป0นเอกภาพเพ่ือสร&างศักยภาพหรือพลังในการพัฒนา ทําให&การพัฒนามี
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เปaาหมายร$วมกัน ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน ประสบความสําเร็จร$วมกัน ไม$ใช$เป0นแบบต$าง
คนต$างทํา 

๙. หลักการพัฒนาแบบองคQรวม (Holistic) เป0นการพัฒนาชุมชนท่ีดําเนินการ
พัฒนาองคQประกอบต$างๆของชุมชนไปพร&อมๆ กัน เพราะองคQประกอบต$างๆของชุมชนมี
ความเชื่อมโยงสัมพันธQกัน การพัฒนาส$วนใดส$วนหนึ่งเพียงส$วนเดียวไม$สามารถทําให&ชุมชน
ท้ังหมดพัฒนาได& 

๑๐. หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable) การพัฒนาชุมชนต&องไม$ทําลาย
สิ่งแวดล&อมท้ังสิ่งแวดล&อมทาธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมทางวัฒนธรรม แต$สนับสนุนส$งเสริมให&
สิ่งแวดล&อมและชุมชนดํารงอยู$ได&อย$างม่ันคงถาวรหรือยั่งยืนไม$ล$มสลายไปได&ง$ายๆ 

๑๑. หลักการใช&วัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมเป0นสิ่งท่ีประชาชนยอมรับและ
นํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนกลายเป0นวิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรมเกิดจากการกระทํา
หรือผลงานของมนุษยQ ท้ังท่ีเป0นวัฒนธรรมทางวัตถุ เช$น เครื่องมือ เครื่องใช&สิ่งประดิษฐQต$างๆ 
เป0นต&น และวัฒนธรรมท่ีไม$ ใช$ วัต ถุ  เช$น ความเชื่ อ  ค$ านิยม อุดมการณQ  ศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีต$างๆ เป0นต&น วัฒนธรรมบางอย$างเป0นภูมิปiญญาของชุมชน คือเกิด
จากสมาชิกในชุมชนเอง วัฒนธรรมมีความสําคัญต$อการพัฒนาชุมชนมาก เพราะการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนจะได&รับความร$วมมือหรือถูกต$อต&านจากประชาชนหรือไม$ มากน&อย
เพียงใดและจะประสบความสําเร็จหรือไม$นั้นข้ึนอยู$กับความสอดคล&องหรือความขัดแย&งกับ
วัฒนธรรมของชุมชนเป0นสําคัญ 

๑๒. หลักการเรียนรู&ร$วมกันของชุมชน หลักการเรียนรู&ในการงานพัฒนาชุมชน
คือ การเรียนรู&ร$วมกันของคนในชุมชน ท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู&ประสบการณQของคนใน
ชุมชนและการเรียนรู&สิ่งใหม$ๆ จากภายนอกชุมชน ทําให&สามารถสรุปบทเรียน สร&างบทเรียน
รับความรู&ใหม$ได&พร&อมๆ กันและมีความรู&ความเข&าใจตรงกันช$วยกระตุ&นให&สมาชิกของชุมชน
มีความต่ืนตัวอยู$ตลอดเวลาและนําไปสู$การตัดในใจในการพัฒนาชุมชนร$วมกัน 

๑๓. หลักการสร&างเครือข$ายการเรียนรู&อย$างชุมชน (Community Network) 
นอกจากชุมชนจะเกิดการเรียนรู&ร$วมกันแล&วการเชื่อมโยงการเรียนรู&ของคนในชุมชนต&อบง
ดําเนินการในลักษณะเครือข$ายเพราะทําให&ระบบการเรียนรู&ของชุมชนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน แล&วขยายไปสร&างเครือข$ายการเรียนรู&กับชุมชนอ่ืนๆ ทําให&ชุมชนมีพลังหรือศักยภาพ
มากข้ึน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู& ท่ีกว&างขวางเป0นองคQความรู&ใหม$มากข้ึน เกิดความ
สมานฉันทQระหว$างชุมชนนําไปสู$การพัฒนาชุมชนท่ีมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

๑๔. หลักการขยายผล โครงการและกิจกรรมพัฒนาชุมชน ท่ีประสบ
ความสําเร็จในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเป0นองคQความรู&ของชุมชนนั้นควรนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู&
กับชุมชนอ่ืน เพ่ือเป0นแนวทางในการประยุกตQใช&ให&เหมาะสมกับชุมชน โดยเฉพาะอย$างยิ่งกับ
ชุมชนเครือข$าย เพราะความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนจะสร&างขวัญ กําลังใจความศรัทธา
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เชื่อม่ัน ไม$ท&อถอยในการเข&าร$วมกิจกรรมการพัฒนาการขยายผลจะทําให&การพัฒนาชุมชนแผ$
ขยายไปได&อย$างรวดเร็วและการสร&างเครือข$ายทําให&เกิดพลังและประสบความสําเร็จในการ
พัฒนามากยิ่งข้ึน 

๑๕. หลักการสมทบ การพัฒนาชุมชนมุ$งท่ีจะให&ชุมชนเป0นศูนยQกลางของการ
พัฒนา โดยใช&ประชาชนและทรัพยากรในชุมชนเป0นสําคัญ แต$พลังหรือศักยภาพของ
ประชาชนและชุมชนนั้นมีขีดจํากัดกล$าวคือมีเพียงระดับใดระดับหนึ่งเท$านั้นไม$สามารถระดม
มาใช&ได&อีกต$อไปการสนับสนุนช$วยเหลือจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนท่ีอยู$ภายในชุมชนจึง
เป0นสิ่งท่ีจําเป0น แต$ต&องต้ังอยู$บนหลักการช$วยเหลือตนเองและการพ่ึงตนเองของชุมชนไม$ใช$
พ่ึงพารัฐบาลและองคQกรเอกชนตลอดไป หลักการสมทบจึงเป0นการสมทบกันระหว$างขีด
ความสามารถท้ังหมดท่ีชุมชนมีอยู$กับการสนับสนุนส$งเสริมของรัฐบาลและองคQกรเอกชนต$าง 
อย$างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนให&ประชาชนอีกทางหนึ่ง 

จากปรัชญา และแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชนท่ีได&กล$าวมาข&างต&น เป0น
หลักการพัฒนาชุมชนท่ีนักพัฒนาชุมชนนํามาใช&ในประเทศไทย นอกจากยึดถือหลักการ
พัฒนาชุมชนขององคQการสหประชาชาติแล&ว ยังได&ปรับเปลี่ยนให&เหมาะสมกับสภาพพ้ืนฐาน
ของสังคมไทยในปiจจุบัน และยังใช&ภูมิปiญญาท&องถ่ินแต$ละท&องถ่ินมาช$วยในการพัฒนาชุมชน
ดังจะกล$าวต$อไปนี้ 

๓. การพัฒนาชุมชนบนมิติภูมิปaญญาท�องถ่ิน 
การพัฒนาชุมชนบนมิติภูมิปiญญาท&องถ่ิน บางครั้งเรียกว$า การพัฒนาแบบด้ังเดิม 

หรือระบบความรู&แบบภูมิปiญญาในท&องถ่ิน หรือยุทธศาสตรQการพัฒนาแบบวัฒนธรรมชุมชน 
ซ่ึงมีจุดกําเนิดมาจากการต$อต&านข&อเท็จจริง ท่ีว$าทฤษฎีและนักวางแผนการพัฒนานั้น ถ&าไม$
มองวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมว$าเป0นพลังท่ีมีผลในทางลบก็จะไม$ค$อยเห็นความสําคัญขององคQกร
ท&องถ่ินหรือภูมิปiญญาชาวบ&านท่ีมีอยู$ว$ามีคุณค$าต$อการพัฒนา ภูมิปiญญาเหล$านี้ได&ถูกละเลย
ในการวางแผนโครงการและการปฏิบัติงาน๘ และแนวคิดการพัฒนาแบบภูมิปiญญาท&องถ่ิน/
ชาวบ&านได&ถูกให&ความสําคัญอีกครั้ง โดยความเชื่อพ้ืนฐานท่ีว$าภูมิปiญญา คือฐานอันทรงพลัง
ของชุมชนท่ีสําคัญของการพัฒนา ด&วยว$าการพัฒนาท่ียืนอยู$บนฐานรากท่ีแข็งแกร$งหรือ
เข&มแข็งนั้นช$วยให&ฐานส$วนอ่ืนๆ ของสังคมเข&มแข็งไปด&วยนั่นเอง๙ 

                                                           

๘ บัณฑร อ$อนดํา และ วิริยา น&อยวงศQ, ยุทธศาสตรXในการพัฒนาชนบท: ประสบการณXของ
ประเทศไทย, (สาขาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะหQศาสตรQ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรQ, ๒๕๓๓), 
หน&า ๒๔. 

๙ โกวิทยQ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทบพิธ
การพิมพQ จํากัด, ๒๕๕๓), หน&า ๑๔๙. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ภูมิปiญญาและศักยภาพของชุมชน หากมองกันในฐานะท่ีไม$เข&าใจทฤษฎีอะไรมาก
นัก อาจเห็นว$าชุมชนก็ดี ประเทศก็ดีท่ีอยู$มาได&เป0นช$วงเวลายาวนานนั้นน$าจะต&องมีภูมิปiญญา
และศักยภาพของตัวเอง เช$นเดียวกับคนจําต&องมีปiญญาจึงมีชีวิตอยู$ได& เพราะถ&าไม$มีปiญญา 
เขาจะปรับตัวและเรียนรู&ไม$ได& ชีวิตก็จะอยู$ไม$ได& ชีวิตท่ีดํารงมาเป0นเวลาหลายร&อยปhนั้น 
จะต&องมีภูมิปiญญาและศักยภาพในตัวเองแต$การพัฒนาท่ีแล&วมาเราทอดท้ิงภูมิปiญญาและ
ศักยภาพของชุมชน มุ$งมองไปหาสิ่งใหม$การกล$าวเช$นนี้ไม$ได&หมายความว$า จะคัดค&านการ
เรียนรู&จากตะวันตก อินเดีย ญ่ีปุbน ฯลฯ เรารับเอามาใช&ได& แต$ไม$ควรกระทําในลักษณะท้ิงฐาน
ของตัวเอง เพราะฐานเป0นสิ่งท่ีก$อรากสร&างตัวมานานแล&วและเป0นฐานใหญ$การพัฒนาท่ีท้ิง
ฐานตนเองไปจะก$อให&เกิดปiญหาตามมาและสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนจะไม$ม่ันคง ย$อมโยกเยก สั่นคลอน 
ฉะนั้นในการพัฒนาทุกอย$างจะต&องมีรากฐานและยอมรับรากฐานอันเป0นสิ่งท่ีสืบทอดต$อกัน
มาซ่ึงเป0นภูมิปiญญาชุมชนและเป0นความก&าวหน&าของการพัฒนาอยู$ตรงท่ีฐานม่ันคงและหนึ่ง
ในฐานท่ีสําคัญคือระบบภูมิปiญญาชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

๔. ความหมายของภูมิปaญญาชาวบ�านและภูมิปaญญาท�องถ่ิน 
การให&ความหมาย นักวิชาการและผู&ท่ีเก่ียวข&อง สนใจงานด&านภูมิปiญญาต$างเห็น

พ&องต&องกันในการให&ความหมายภูมิปiญญาชาวบ&าน ท่ีให&ความสําคัญต$อองคQความรู& ความรู& 
และความรอบรู&ในด&านต$างๆ ของชาวบ&าน และชาวบ&านสามารถนําสิ่งเหล$านั้นมาใช&แก&ปiญหา
ท่ีต&องประสบในชีวิตประจําวัน เพ่ือให&ชีวิต ครอบครัว และชุมชนอยู$ร$วมกันอย$างมีความสุข 
หรือเกิดดุลยภาพในทุกระดับ 

ภูมิปiญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู&ความสามารถของคนท้ังมวลท่ีเกิดจากการ
เรียนรู&ศึกษา สังเกต อบรม สั่งสอนซ่ึงคนได&สั่งสมถ$ายทอด และสืบเนื่องกันมาอย$างไม$ขาด
สาย จากอดีต จนถึงปiจจุบัน นับเป0นเวลายาวนาน ซ่ึงภูมิปiญญาเป0นองคQความรู&ท่ีมีคุณค$าท่ี
คนได&นํามาประยุกตQใช&ในการดํารงชีวิตทําให&การอยู$ร$วมกันในสังคมมีความผาสุก อุดม
สมบูรณQ เจริญก&าวหน&า และอยู$รอดปลอดภัยในสังคมโลกปiจจุบัน 

ประเวส วะสี๑๐ กล$าวว$า “ภูมิปiญญา” เป0นสิ่งท่ีเกิดข้ึนและดํารงอยู$กับสังคมมนุษยQ
มาช&านาน เป0นการดํารงอยู$ในชีวิตท่ีเก่ียวพันอยู$กับธรรมชาติของแต$ละท&องถ่ิน โดยมีการปรับ
สภาพการดําเนินชีวิต ให&เหมาะสมกับสภาพแวดล&อมธรรมชาติตามกาลเวลา เนื่องจากมนุษยQ
เป0นสัตวQโลกท่ีพิเศษกว$าสัตวQอ่ืนๆ กล$าวคือ มีมันสมองท่ีมีความสามารถในการคิดค&น เรียนรู& 
แก&ปiญหา และมีการสืบทอดเป0นมรดกมาช&านานแม&ว$าภูมิปiญญาเป0นสิ่งท่ีสั่งสมและถ$ายทอด
มาช&านาน แต$มีลักษณะท่ีสําคัญอย$างหนึ่งคือเป0นองคQความรู&ท่ีเชื่อมโยงกันไปหมดไม$ว$าจะ

                                                           

๑๐ ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาคม แนวทางพลิกฟ��นเศรษฐกิจสังคม,
(กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ&าน, ๒๕๔๒), หน&า ๒๕. 
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เป0นเรื่องของอาชีพเศรษฐกิจ ความเป0นอยู$ การใช&จ$าย การศึกษาวัฒนธรรมจะมีความผสม
กลมกลืนกัน 

ภูมิปiญญาชาวบ&านกับภูมิปiญญาท&องถ่ิน ดูเหมือนจะเป0นเรื่องเดียวกันและเป0น
ความหมายหน$วยย$อยของภูมิปiญญาไทย เพราะภูมิปiญญาไทยกล$าวถึงภูมิปiญญาชาติในภาพ
กว&างๆ ท่ีกินความรวมเอาภูมิปiญญาชาวบ&านและภูมิปiญญาท&องถ่ินไปด&วย แต$ภูมิปiญญา
ชาวบ&านหรือภูมิปiญญาท&องถ่ินนั้นมีความหมายท่ีแคบลงมากกว$าและจํากัดลงในชุมชน
ท&องถ่ินนั้นๆ ดังนั้นภูมิปiญญาท&องถ่ินหรือภูมิปiญญาชาวบ&าน จึงหมายถึงงานหรือกิจกรรม
ต$างๆท่ีเกิดจากการกระทําของชาวบ&าน ชุมชน ท&องถ่ิน เพ่ือให&เกิดความเข&มแข็ง และสามารถ
พ่ึงตนเองได&ในชุมชนและท&องถ่ินนั้นๆ ด&วยภูมิปiญญา หรือศักยภาพของตนเอง บนลําแข&ง
ของตนเอง ซ่ึงเป0นสิ่งท่ีสั่งสมและถ$ายทอดกันมาในชุมชนจากรุ$นสู$รุ$นและผนึกกับวิทยาการ
สมัยใหม$บางประการในการสร&างความเข&มแข็งให&กับตนเอง และนําไปสู$การพ่ึงพาตนเองได&ใน
ท่ีสุดในขณะเดียวกันก็ลดการพ่ึงพาจากภายนอกให&มากท่ีสุดจนกลายเป0นสังคมแห$งการพ่ึงพา
ตนเองอันก$อให&เกิดการเรียนรู&และถ$ายทอดกันในชุมชน 

วิชิต นันทสุวรรณ๑๑ กล$าวว$า ภูมิปiญญาชาวบ&าน หมายถึง แกนหลักของการมอง
ชีวิต การใช&ชีวิตอย$างมีความสุข ซ่ึงมีความหมายท้ังในแง$ของปiจเจกบุคคลและสังคมหมู$บ&าน 
เพราะหมายถึงพ้ืนเพรากฐานของความรู&ของชาวบ&านหรือความรอบรู&ของชาวบ&านท่ีเรียนรู& 
และมีประสบการณQสืบต$อกันมา กล$าวอีกนัยหนึ่งว$าภูมิปiญญาชาวบ&าน หมายถึงสิ่งทุกสิ่งทุก
อย$างท่ีชาวบ&านคิดได&เองท่ีนํามาใช&ในการแก&ปiญหา เป0นสติปiญญา เป0นองคQความรู&ท้ังหมด
ของชาวบ&านท้ังกว&างท้ังลึกท่ีชาวบ&านสามารถคิดเอง ทําเองโดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู$เพ่ือการ
แก&ปiญหา และการดําเนินชีวิตได&ในท&องถ่ินอย$าสมสมัย 

๕. ลักษณะและประเภทของภูมิปaญญาท�องถ่ิน 
ในการศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนท่ีเรียกว$า ฐานของระบบการศึกษาเพ่ือชุมชน 

เพ่ือให&ทราบชัดถึงกระบวนการการมีอยู$จริงของภูมิปiญญา มีอยู$อย$างไร จากแหล$งใดบ&าง 
เป0นต&น จําต&องทราบจุดเกิดหรือท่ีมาของแหล$งภูมิปiญญาก$อนเป0นเบ้ืองแรก และแหล$งท่ี
สําคัญของภูมิปiญญาของสังคมไทยหลักๆ จะมาจาก ๒ แหล$ง คือ๑๒ 

๑. ภูมิปiญญาหรือความรู&ท่ีซึมซาบอยู$ในวิถีชุมชน ได&แก$ การเรียนรู&สืบทอดจากคน
รุ$นหนึ่งในชุมชนท่ีต&องอาศัยการเรียนรู& การสืบสานจากบรรพชน เช$น การทําไร ทํานา การ

                                                           

๑๑ วิชิต นันทสุวรรณ, ขบวนการชุมชนใหม� การพัฒนาแบบแผนใหม�ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาทรัพยากรชุมชน, ๒๕๔๗), หน&า ๕๔. 

๑๒ พิทยา ว$องกุล, ยุทธศาสตรXประเทศไทย ๑๙๙๙-๒๐๐๐, เอกสารงานสัมมนา วันท่ี ๑๓-
๑๕ มกราคม ๒๕๔๒ ณ ศูนยQสิริกิติ์, (กรุงเทพมหานคร : โครงการวิถีทรรศนQ, ๒๕๔๒), หน&า ๑๔๘-๑๕๐. 
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เพาะปลูกหรือการเลี้ยงชีพด&วยวิธีทางอ่ืนๆ เช$น การปimนหม&อ การสร&างเครื่องมือ เครื่องใช& 
เป0นต&น 

๒. มีปiญญา หรือ ความรู&ท่ีมาจากองคQกรชุมชน ได&แก$ ภูมิปiญญาหรือ ความรู&ท่ี
เกิดข้ึนจากการถ$ายทอดมาจากองคQกรชุมชน ซ่ึงอาจได&แก$ปราชญQชุมชน วัด พระสงฆQหรือครู 
เป0นต&น 

ประเวส วะสี๑๓ ได&สรุปลักษณะภูมิปiญญาท&องถ่ินว$า มี ๔ ประการ ดังนี้ 
๑. มีวัฒนธรรมเป0นฐาน ไม$ใช$วิทยาศาสตรQ 
๒. มีลักษณะบูรณาการสูง 
๓. มีความเชื่อมโยงไปสู$หลักนามธรรมท่ีสูงส$ง 
๔. เน&นความสําคัญของจริยธรรมมากกว$า วัตถุธรรม 

วิชิต นันทสุวรรณ๑๔ ได&แบ$งลักษณะของภูมิปiญญาท&องถ่ิน หรือภูมิปiญญาชาวบ&านไว& 
๓ ประการ คือ 

๑. ภูมิปiญญาท่ีเกิดจากการใช&ชีวิตตามธรรมชาติ เป0นความสัมพันธQระหว$างชีวิตกับ
ธรรมชาติท่ีชาวบ&าน หรือท&องถ่ินปฏิบัติ เช$น ความเชื่อต$างๆ เรื่องผี ผีไร$ ผีนา เป0นต&น ซ่ึงมี
ส$วนทําให&เกิดสภาวะสมดุลของการอยู$ร$วมกันระหว$างคนกับธรรมชาติ 

๒. ภูมิปiญญาท่ีเกิดจากการอยู$ร$วมกัน หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของสังคมท่ี
บอกว$า สิ่งนั้นดี สิ่งนั้นไม$ดี ซ่ึงมีลักษณะของสันติวิธีแห$งการอยู$ร$วมกัน 

๓. ภูมิปiญญาจากประสบการณQเฉพาะด&าน เช$น ภูมิปiญญาจากประสบการณQ การ
ทํามาหากิน การประกอบอาชีพ รวมท้ังประสบการณQในด&านต$างๆ เช$น การรักษาโรคและ
สุขภาพ เป0นต&น 

๖. พัฒนาการของภูมิปaญญาชาวบ�าน 
ภูมิปiญญาชาวบ&าน เป0นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในช$วงท่ีกระแสวิพากษQวิจารณQทิศทางการ

พัฒนาประเทศกําลังแพร$หลายในสังคมไทย หรือเม่ือประมาณ ๒๐ กว$าปhท่ีผ$านมา ผลจากการ
ปะทะกันของความคิดสองกระแสดังกล$าวข&างต&น ช$วยให&สังคมไทยมีโอกาสทบทวนแนวคิดและ
ทิศทางการพัฒนาในอดีต แสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมและสอดคล&องกับสังคมของเรา 

การพัฒนาชนบท ซ่ึงเป0นงานท่ีเก่ียวข&องกับชีวิตผู&คนจํานวนมากท่ีสุดในประเทศ
ไทยนั้น แต$เดิมเป0นหน&าท่ีหรืองานของรัฐ กิจกรรมหรืองานพัฒนาในยุคแรกๆเกิดข้ึนบน
พ้ืนฐานการมองประชาชนในฐานะโง$ จน เจ็บ ขาดความรู&เรื่องการทํามาหากิน ล&าหลัง ไม$
                                                           

๑๓ ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาคม แนวทางพลิกฟ��นเศรษฐกิจสังคม, 
(กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ&าน, ๒๕๔๒), หน&า ๒๖. 

๑๔ วิชิต นันทสุวรรณ, ขบวนการชุมชนใหม� การพัฒนาแบบแผนใหม�ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาทรัพยากรชุมชน, ๒๕๔๗), หน&า ๖๓. 
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ทันสมัย และด&อยพัฒนา เจ&าหน&าท่ีและหน$วยงานของรัฐจึงมีหน&าท่ีเข&าไปช$วยเหลือคน
เหล$านั้นให&มีความรู&และรายได&เพ่ิมข้ึน โดยการฝ�กอบรมอาชีพ จัดหาแหล$งทุน และบางครั้งก็
ช$วยจัดการด&านการตลาด บทบาทของชาวบ&านเป0นเพียงผู&รับ ส$วนรัฐเป0นผู&ให& แนวทางการ
พัฒนานี้ได&กลายเป0นหลักในการทํางานในช$วง ๒๐ ปhแรกของการพัฒนาชนบทไทย คือ
ระหว$าง พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๒๓ 

แม&ว$าในช$วงเวลาดังกล$าว แนวคิดในการพัฒนาชนบทไทยจะเปลี่ยนไปบ&าง จาก
การเน&นเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได&ให&ประชาชนมาเป0นแนวเศรษฐกิจ-สังคม เพราะเห็นว$าการ
พัฒนาต&องกะทําควบคู$กันท้ังสองด&าน จึงนําเรื่องกลุ$มเข&ามาเก่ียวข&อง แต$วิธีทํางานก็ยังไม$
เปลี่ยนไปจากเดิม คือหน$วยงานและเจ&าหน&าท่ีรัฐเป0นผู&กําหนดและมีบทบาทสําคัญเหนือ
ชาวบ&านตลอดมา 

ปh พ.ศ. ๒๕๒๔ ได&เกิดปรากฎการณQสําคัญท่ีนําไปสู$การพลิกโฉมการพัฒนาชนบท
ไทยในเวลาต$อมา กล$าวคือ องคQกรเอกชน (Non-Government Organization = NGO) ท่ี
ทํางานด&านการพัฒนาชนบทจํานวนหนึ่งได&ร$วมกันวิเคราะหQงานท่ีกําลังดําเนินการอยู$ใน
ขณะนั้น พร&อมกับต้ังคําถาม ๒๕ ข&อ และจัดพิมพQเป0นหนังสือเล$มเล็กๆชื่อ ใครพัฒนา
ใคร คําถามเหล$านี้เกิดจากงานพัฒนาท่ีทําไปแล&วได&สร&างปiญหาให&ชาวบ&านมากมาย และ
วิธีการทํางานก็ยังเป0นแบบเดิม คือการสอน การบอกเล$า การจัดกระบวนการ และช$วย
ชาวบ&านทํางาน 

ย&อนหลังไปเม่ือปh พ.ศ. ๒๕๑๐ องคQกรเอกชนท่ีทํางานด&านการพัฒนาชนบทได&เก
ข้ึนเป0นครั้งแรกในประเทศไทย คือมูลนิธิบูรณะชนบนแห$งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภQ 
ผู&มีบทบาทสําคัญในการก$อต้ังมูลนิธินี้ คือ ดร.ป²วย อ๊ึงภากรณQ อย$างไรก็ตาม ก$อนหน&านี้มี
องคQกรทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนาคริสตQท้ังนิกายโปรเตสแตนทQและแคธอลิคต$างได&ทํางาน
พัฒนาชนบทแนวใหม$มาต้ังแต$ปh พ.ศ. ๒๕๐๘ และได&ก$อต้ังสภาแคธอลิคแห$งประเทศไทยเพ่ือ
การพัฒนาข้ึนอย$างเป0นทางการเม่ือปh พ.ศ. ๒๕๑๖ หน$วยงานท้ังสองนี้ได&เป0นแหล$ง
ประสบการณQของนักพัฒนาและองคQกรเอกชนพัฒนาชนบทรุ$นต$อๆ มาผลจาการวิเคราะหQ
การทํางานและต้ังคําถามตามท่ีกล$าวข&างต&น ทําให&นักพัฒนาเอกชนกลุ$มนี้และนักวิชาการ
จํานวนหนึ่งได&ร$วมกันจัดสัมมนาเรื่อง วัฒนธรรมกับการพัฒนาชนบท เม่ือปลายปh พ.ศ.
๒๕๒๔ เพ่ือแสวงหาแนวทางให&การพัฒนาต้ังอยู$บนฐานวัฒนธรรมชุมชน ซ่ึงหมายถึงการ
พิจารณาสภาพท่ีเป0นจริงของวิถีชีวิตชาวบ&าน ความเป0นมาหรือประวัติศาสตรQ ศักยภาพและ
พลังท่ีมีอยู$ในชุมชน 

ท่ีสําคัญ การสัมมนาในครั้งนี้ได&ชี้ให&เห็นว$าวัฒนธรรมกับการพัฒนาไม$ใช&สองสิ่งท่ี
แยกจากกัน แต$เป0นสิ่งเดียวกัน การพัฒนาคือการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมไปสู$สิ่งท่ีดีกว$า 
นอกจากนั้น ยังเกิดการยอมรับว$าไม$มีใครรู&ปiญหาชาวบ&านดีไปกว$าชาวบ&าน และไม$มีใคร
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แก&ปiญหาชาวบ&านได&ดีกว$าชาวบ&าน ฉะนั้นการส$งเสริมและสนับสนุนให&ชาวบ&านได&รวมตัวกัน
แก&ปiญหาของชุมชนจึงเป0นสิ่งจําเป0น 

หากวิเคราะหQปรากฏการณQท่ีเกิดข้ึนข&างต&น จะพบว$าสิ่งท่ีเกิดข้ึนนี้ได&สะท&อน
ลักษณะท่ีเป0นสากลและลักษณะเฉพาะของการพัฒนาชนบทไทยไปพร&อมกัน ลักษณะท่ีเป0น
สากลก็คือ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณQโลกท้ังทางด&านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได&
ส$งผลกระทบต$อแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของไทยตลอดช$วง ๒ ทศวรรษแรกของการ
พัฒนา หลังจากนั้นการทํางานได&หันเข&าสู$ลักษณะเฉพาะท่ีให&ความสําคัญต$อวัฒนธรรมชุมชน 
การค&นหาประสบการณQระดับชุมชน ทําให&เกิดทฤษฎีทางสังคมศาสตรQท่ีเกิดจากสภาพท่ีเป0น
จริงของอดีตและปiจจุบันของสังคมไทย และการแสวงหาความร$วมมือจากทุฝbาย ท้ังหมดนี้
เป0นการพัฒนาอย$างรอบด&าน มีรากฐานอยู$ท่ีระบบคุณค$าด้ังเดิม และแสวงหารูปแบบใหม$
เพ่ือสืบทอดจิตวิญญาณแห$งอดีตและการพ่ึงตนเอง 

สําหรับองคQกรเอกชนด&านการพัฒนาชนบท การสัมมนาในครั้งนั้นได&ถือเป0นส$วน
หนึ่งของการปรับยุทธวิธีในการทํางาน คนเหล$านี้ได&ลงพ้ืนท่ี เข&าหมู$บ&าน ทรรศนะเปUดกว&าง 
ยอมรับคุณค$า และศักยภาพของชาวบ&าน ส$งผลให&ค&นพบผู&นําท่ีมีความสามารถ และบางคน
ได&รับการยกย$องเป0นปราชญQชาวบ&าน คนเหล$านี้มีภูมิปiญญาท่ีประกอบด&วยภูมิรู&และภูมิธรรม 

อย$างไรก็ตาม ในระยะแรกๆ คําว$าภูมิปiญญาชาวบ&านใช&สื่อความหมายกันในวง
นักพัฒนาเอกชนกลุ$มเล็กๆ แล&วค$อยกระจายออกสู$หน$วยงานอ่ืนในเวลาต$อมา สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห$งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เป0นหน$วยงานภาครัฐท่ีให&ความ
สนใจต$อภูมิปiญญาชาวบ&านเป0นหน$วยงานแรก ดร.เอกวิทยQ ณ ถลาง ซ่ึงดํารงตําแหน$ง
เลขาธิการสํานักงานแห$งนี้ในขณะนั้นได&ให&ความสําคัญในเรื่องนี้ และได&จัดการประชุมสัมมนา
ครั้งสําคัญข้ึน ๒ ครั้ง ครั้งแรกจัดข้ึนท่ีจังหวัดนครราชสีมา เม่ือปh พ.ศ.๒๕๓๓ ในหัวข&อ ภูมิ
ปiญญาชาวบ&าน และครั้งท่ีสอง จัดข้ึนท่ีศูนยQวัฒนธรรมแห$งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
เม่ือปh พ.ศ.๒๕๓๔ ในหัวข&อภูมิปiญญาชาวบ&านกับการดําเนินงานด&านวัฒนธรรมและการ
พัฒนาชนบท การสัมมนาท้ังสองครั้งนี้เป0นแรงผลักดันสําคัญให&แนวคิดนี้เข&าสู$แนวนโยบาย
ของรัฐ ดังเห็นได&จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙)
ในส$วนท่ีว$าด&วยวัฒนธรรมกับการพัฒนา๑๕ 

๗. สรุป 
การพัฒนาชุมชนเป0นการเปลี่ยนแปลง การสร&างสรรคQปรับปรุงอย$างมีการบวนการ 

(Process) และเป0นการเปลี่ยนแปลงอย$างมีโครงสร&างและแบบแผน (Planed and 
                                                           

๑๕ จํานงคQ แรกพินิจ, บทความ ภูมิปaญญาชาวบ�านเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย. 
แหล$งท่ีมา : http://elearning.aru.ac.th/2500102/soc02/topic3/linkfile/print5.htm [๑๐ มกราคม 
๒๕๖๐]. 
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Structured Change) หรือมีการกําหนดทิศทางเปaาหมายท่ีแน$นอน (Ulitimate Goal) ท่ี
อาจเป0นได&ท้ังการกระทําของภาครัฐและเอกชนหรือเป0นความร$วมมือระหว$างภาครัฐกับ
เอกชน ท้ังนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด&านต$างๆ ให&ดีข้ึน เช$น เศรษฐกิจ การศึกษาเรียนรู& 
สุขภาพ อนามัย วัฒนธรรมและการมีส$วนร$วมของคนในชุมชน เพ่ือให&มีความสามารถท่ีจะ
พ่ึงตนเองได& ในขณะเดียวกันยังอาจหมายถึงการเรียนรู&และการธํารงไว&ซ่ึงทุนทางสังคม 
(Social Capital) ท่ีชุมชนมีมาแต$ด้ังเดิมคือ ภูมิปiญญา ระบบนิเวศ ความเชื่อ ค$านิยม 
วัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียม ชาติพันธุQ ศาสนา และภาษา อีกด&วย  

ชุมชนมีนัยและความหมายท่ีอยู$บนฐานของการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวไป
ตามกระแสของสังคม เพราะชุมชนไม$ใช$สิ่งท่ีหยุดนิ่ง แต$ชุมชนในท่ีนี้หมายถึง ชุมชนท่ีมีชีวิต 
(Community Life) เม่ือพิจารณาอย$างท$องแท& จะพบว$า ความเป0นชุมชน หรือความเป0นหมู$
คณะ ล&วนมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู$ตลอดเวลา ความเป0นชุมชนนั้น จะเน&นเรื่อง
ความสัมพันธQและความเกาะเก่ียวกันของเพ่ือนมนุษยQในระดับต$างๆ  

การพัฒนาชุมชนบนมิติภูมิปiญญาท&องถ่ิน บางครั้งเรียกว$า การพัฒนาแบบด้ังเดิม 
หรือระบบความรู&แบบภูมิปiญญาในท&องถ่ิน หรือยุทธศาสตรQการพัฒนาแบบวัฒนธรรมชุมชน 
แนวคิดการพัฒนาแบบภูมิปiญญาท&องถ่ิน ได&ถูกให&ความสําคัญอีกครั้ง โดยความเชื่อพ้ืนฐาน
ท่ีว$าภูมิปiญญาคือฐานอันทรงพลังของชุมชนท่ีสําคัญของการพัฒนา ด&วยว$าการพัฒนาท่ียืนอยู$
บนฐานรากท่ีแข็งแกร$งหรือเข&มแข็งนั้นช$วยให&ฐานส$วนอ่ืนๆ ของสังคมเข&มแข็งไปด&วย 
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print5.htm [๑๐ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู�ใหญ�บ�านในเขตตําบลกําปaง 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

The Performance in Accordance with Gavasadhamma of Headman in 
Kampang sub-District Nonthai District Nakhonratchasima Province 

พระนพรัตนQ นนฺทสาโร (บ$าพันดุง)* 

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี, ดร.ปชาบดี แย&มสุนทร** 

บทคัดย�อ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคQเพ่ือ ๑) ศึกษาระดับการปฏิบัติงาน ตามหลัก
ฆราวาสธรรม ของผู&ใหญ$บ&าน ๒) เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน ตามหลักฆราวาสธรรม ของ
ผู&ใหญ$บ&าน โดยจําแนกตามปiจจัยส$วนบุคคลและ ๓) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามหลักฆราวาสธรรม ของผู&ใหญ$บ&าน ในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา 
เป0นการวิจัยผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ$มตัวอย$างคือ ประชาชน จํานวน ๓๙๙ คน 
เครื่องมือท่ีใช&เป0นแบบสอบถาม วิเคราะหQข&อมูลด&วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตรQ สถิติท่ีใช& คือ ค$าความถ่ี ค$าร&อยละ ค$าเฉลี่ย ค$าส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค$าที การวิเคราะหQความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบความแตกต$าง
ค$าเฉลี่ยรายคู$ท่ีมีผลต$างนัยสําคัญน&อยท่ีสุด การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช&เป0นแบบ
สัมภาษณQ โดยวบรวมข&อมูลจากการสัมภาษณQเชิงลึกกับผู&ให&ข&อมูลสําคัญ จํานวน ๕ คน 
วิเคราะหQข&อมูลเชิงเนื้อหา อธิบายในรูปความเรียงและแบบสัมภาษณQ  

ผลการวิจัยพบว�า 
๑. ประชาชนมีความคิดเห็นต$อการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม โดยภาพรวม 

อยู$ในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๒) และเม่ือพิจารณาเป0นรายด&านโดยเรียงค$าเฉลี่ยจากมากไปหา
น&อย พบว$า ด&านสัจจะ (x̄ = ๔.๐๙) ด&านทมะ (x̄ = ๔.๐๕) ด&านขันติ (x̄ = ๓.๙๘) และด&าน
จาคะ (x̄ = ๓.๙๘) ตามลําดับ 

๒. ประชาชนท่ีมี อายุ และระดับการศึกษา ต$างกัน มีความคิดเห็นการปฏิบัติงาน
ตามหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&านในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
แตกต$างกัน เป0นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว& ส$วนประชาชนท่ีมี เพศ และสถานะภาพ ต$างกัน มี

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรQ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 

** อาจารยQมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 
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ความคิดเห็นการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&านในเขตตําบลกําปiง อําเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไม$แตกต$างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว&  

๓. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน ตามหลักฆราวาสธรรม ของผู&ใหญ$บ&าน ใน
เขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา คือผู&ใหญ$บ&านควรปฏิบัติงานด&วยความ
จริงใจ มีความปรารถนาให&พ่ีน&องในชุมชนอยู$ กินดี หมดหนีหมดสิน มีความมุ$งม่ัน และ
มุ$งหวังให&เกิดผลสําเร็จ ยอมรับฟiงความคิดเห็นของอีกฝbาย ใช&ความมีสติ สุชุม รอบคอบใน
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the levels of work 
performance according Gharavasa-dhamma (Pali: gharavasa-dhamma, virtues 
for a good household life) of the headmen in Kampang sub-district, Nonthai 
district, Nakornratchasima province, 2) to compare work performance of the 
headmen, classified by their personal factors and 3) to study the ways to 
improve work performance according Gharavasa-dhamma of the headmen. 
This research employed mixed research methodology: qualitative and 
quantitative methods. The samples used in this study included 399 residents 
in the studied area. For quantitative research, the questionnaire was used as 
the research tool for collecting the data, analyzed by computer program to 
find the values of the following statistics: Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation, t-test, One-Way ANOVA and Least Significance Difference 
(LSD). For qualitative research, the interview form was used to collect the 
data from five key informants. The content data was analyzed and described 
in forms of essay and interview.  

The research results were as follows:  
1. The overall statistic value of the population opinion towards work 

performance was at a high level (x̄ = 4.02) and based on each aspect 
consideration, the respective scores of the aspects were Sacca (Pali: sacca, 
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truth, x̄ = 4.09), Dama (Pali: dama, taming, x̄ = 4.05), Khanti (Pali: khanti, 
tolerance, x̄ = 3.98), Caga (Pali: caga, liberality, x̄ = 3.98). 

2. The population with differences in age and education had 
different opinion towards work performance according to Gharavasa-dhamma 
of the headmen. This accepted the hypothesis determined. The population 
with differences in gender and status had their indifferent opinion work 
performance according to Gharavasa-dhamma of the headmen. This denied 
the set hypothesis. 

3. The ways to improve work performance according to Gharavasa-
dhamma of the headmen were that the headmen should work sincerely and 
wish all the villagers to be well-being, happy, completely out of debt, 
energetic and successful. They should listen to the others, be conscious, 
calm, careful to solve the problems of the villagers, be sincere to work 
towards the target, be generous, help people and society always. 

Keywords : The Performance, Gavasadhamma, Headman 

๑. บทนํา 
ผู&ใหญ$บ&านถือเป0นส$วนหนึ่งของสถาบันการเมืองการปกครอง ซ่ึงได&ถือกําเนิดและมี

พัฒนาการอย$างต$อเนื่องมาต้ังแต$สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยู$หัวรัชกาลท่ี ๕ 
โดยผู&ใหญ$บ&านมีบทบาทและอํานาจหน&าท่ีในเขตหมู$บ&าน ท่ีเรียกกันว$า “การปกครองท&องท่ี”๑ 

ดังนั้นอํานาจหน&าท่ีของผู&ใหญ$บ&าน ซ่ึงเป0นบุคคลท่ีประชาชนให&ความเชื่อถือและ
มอบความไว&วางใจให&เป0นตัวแทนของชุมชน จึงมีบทบาทต$อชีวิตประจําวันของประชาชนใน
เรื่องต$งๆ ซ่ึงเป0นไปตามอํานาจหน&าท่ีตามพระราชบัญญัติการปกครองท&องท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗ ใน
เรื่องการรับแนวนโยบายมาปฏิบัติเพ่ือช$วยแก&ไขปiญหาท่ีประชาชนในท&องท่ีประสบอยู$๒ 

นอกจากนี้ในเขตอําเภอโนนไทยก็ถูกผลกระทบท่ีต&องเผชิญกับปiญหาความขัดแย&ง 
แม&ท้ังประเทศไทยขณะนี้กําลังเผชิญกับปiญหาความขัดแย&งในระดับท่ีรุนแรงไม$ว$าจะเป0น 
ความขัดแย&งเชิงโครงสร&าง ท่ีเป0นเรื่องของการแย$งชิงอํานาจ ความขัดแย&งจากผลประโยชนQ ท่ี

                                                           

๑ สุริยะ วิริยะสวัสดิ์, “บทบาทกํานันผู&ใหญ$บ&านท$ามกลางสังคมไทยท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง
ปiจจุบัน”, วารสารกํานันผู�ใหญ�บ�าน, ปhท่ี ๖๒, ฉบับท่ี ๓ (มีนาคม ๒๕๕๒) : หน&า ๑๑-๑๕. 

๒ สมนึก คําใจหนัก, “ภาวะผู&นําของกํานันผู&ใหญ$บ&านอําเภอขุนยวม จังหวัดแม$ฮ$องสอนต$อการ
เสริมสร&างเศรษฐกิจพอเพียง”, การค�นคว�าแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม$), ๒๕๕๒. 
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มีการแย$งชิงผลประโยชนQกัน หรือแม&กระท่ัง ความขัดแย&งท่ีเก่ียวข&องกับนโยบายสาธารณะท่ี
มีผู&มีส$วนได&ส$วนเสีย เก่ียวข&องกันเป0นจํานวนมาก ซ่ึงต$างก็มีผลประโยชนQต$างกัน หากไม$ขจัด
ความขัดแย&งหรือข&อตกลงหรือไม$มีการประนีประนอม ก็จะก$อให&เกิดการเผชิญหน&าและความ
รุนแรงได& ทําให&การปฏิบัติงานไม$มีความซ่ือสัตยQต$อกัน แม&กระท้ังขาดความอดทนอดกลั้น ไม$
มีการเสียสละ การแบ$งปiนมีน้ําใจ ถ&าผู&ปฏิบัติหน&าท่ีหรือผู&บริหารมีความซ่ือสัตยQต$อคนรอบ
ข&างจะทําให&คนรอบข&างไว&วางใจไม$เกิดความระแวงต$อกัน๓ 

ดังนั้นผู&ใหญ$บ&านจะต&องเป0นแบบอย$างในการปฏิบัติงานในหน&าท่ีให&ดี จะต&องมี
วิญญาณของนักปกครอง กล$าวคือ มีความอุตสาหะ อดทนต$อความเหนื่อยยากเป0นผู&มีความ
เสียสละและเห็นประโยชนQสุขของราษฎรมากกว$าประโยชนQสุขส$วนตัว เป0นผู&ท่ีมีความต้ังจริง
อุทิศและทุ$มเทร$างกาย จิตใจให&กับงานในการปฏิบัติงานให&เป0นไปอย$างถูกต&อง อํานวยความ
เป0นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร&อยและความปลอดภัย ให&แก$ราษฎรในหมู$บ&านสร&าง
ความสมานฉันทQและความสามัคคีให&เกิดข้ึนในหมู$บ&าน รวมท้ังส$งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีในท&องท่ีประสานหรืออํานวยความสะดวกแก$ราษฎรในหมู$บ&านในการติดต$อรับฟiง
ปiญหาและนําความเดือดร&อน ทุกขQสุขและความต&องการท่ีจําเป0นของ ราษฎรในหมู$บ&าน แจ&ง
ต$อส$วนราชการ หน$วยงานของรัฐ 

การปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญและจําเป0น
ต$อมนุษยQ หลักธรรมของบุคคลผู&มีความเก่ียวข&องกันเป0นเครื่องมือ ในการปฏิบัติตนต$อกันจึง
จะทําให&อยู$ด&วยกันอย$างมีความสุขในสังคมเอาไว& ๔ ประการด&วยกันซ่ึงอยู$ในหมวดธรรมท่ี
เรียกว$า “ฆราวาสธรรมธรรม ๔” ซ่ึงมีความหมายว$า ธรรมสําหรับครองเรือนหรือธรรม
สําหรับผู&อยู$ครองเรือน มี ๔ อย$างคือ ๑) สัจจะ ความซ่ือสัตยQต$อกัน ๒) ทมะ การฝ�กตน ๓) 
ขันติ ความอดทนอดกลั้น ๔) จาคะการเสียสละ การแบ$งปiน มีน้ําใจจึงเป0นหลักธรรมท่ี
เหมาะสมอย$างยิ่งในการประยุกตQใช&ในการปฏิบัติหน&าท่ี เพราะเป0นแหล$งสําคัญในการหล$อ
หลอมความเป0นมนุษยQให&แก$นักเรียนทุกคน ถ&าผู&ปฏิบัติหน&าท่ีหรือผู&บริหารมีความซ่ือสัตยQต$อ
คนรอบข&างจะทําให&คนรอบข&างไว&วางใจไม$เกิดความระแวงต$อกัน แต$ละคนก็จะต้ังใจ
ปฏิบัติงานตามหน&าท่ีของตนได&เต็มความสามารถ การงานท่ีทําก็จะออกมาดีประสบ
ความสําเร็จ ตามท่ีตั้งเอาไว&๔ 

ด&วยเหตุท่ีได&กล$าวมานี้ ผู&ศึกษาจึงมีความสนใจในการปฏิบัติงานของผู&ใหญ$บ&าน
ตามหลักฆราวาสธรรม ในหมู$บ&านต$างๆ ในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัด
                                                           

๓ ความขัดแย&งท่ียืดเยื้อ โดย Edward Azar ประกอบด&วย Communal content, Human 
needs, Governance and The state and International Linkages ดู รายละเอียดใน Ramsbotham 
et al, 2011), หน&า ๙๙-๑๒๒. 

๔ พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรX ฉบับประมวลธรรม, พิมพQ
ครั้งท่ี ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQบริษัทสหธรรมิกจํากัด, ๒๕๕๔), หน&า ๑๓๙ 
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นครราชสีมา ผลการวิจัยท่ีได&รับจะมีส$วนเพ่ือช$วยนําไปเป0นข&อมูลหรือแนวทางในการพัฒนา 
การปฏิบัติงานของผู&ใหญ$บ&านตามหลักฆราวาสธรรมต$อไป 

๒. วัตถุประสงคXของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&าน ในเขต

ตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&าน ในเขต

ตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกตามปiจจัยส$วนบุคคล  
๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของ

ผู&ใหญ$บ&าน ในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&าน ในเขตตําบล

กําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” การวิจัยครั้งนี้เป0นการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Method) โดยใช&วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช&แบบสอบถาม 
และใช&วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยใช&แบบสัมภาษณQเชิงลึก (In-
Dept Interview)ประชากร ได&แก$ ประชาชนท่ีอาศัยอยู$ ในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๙,๖๙๙ คนกลุ$มตัวอย$าง ได&แก$ ประชาชนท่ีอาศัยอยู$ ในเขต
ตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๓๙๙ คน โดยการหากลุ$มตัวอย$างท่ี
เหมาะสม โดยการคํานวณจากสูตร Taro Yamane ได&จํานวนกลุ$มตัวอย$าง ๓๙๙ คน โดยทํา
การสุ$มตัวอย$างแบบแบ$งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการหาสัดส$วนของ
ประชากรต$อกลุ$มตัวอย$างในแต$ละหมู$บ&านนําแบบสอบถามท่ีสร&างเสร็จเรียบร&อยแล&วไปหา
คุณภาพของแบบสอบถาม ผู&วิจัยทําการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยนําแบบสอบถามท่ีสร&างข้ึนไปให&ผู&เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต&องและความครอบคลุม
ของเนื้อหาท่ีต&องการศึกษา จํานวน ๕ ท$าน นําแบบสอบถามท่ีผู&เชี่ยวชาญตรวจสอบแล&ว
นํามาหาค$าดัชนีความสอดคล&องตามวัตถุประสงคQของข&อคําถาม (Index of congruence : 
IOC) ซ่ึงแต$ละข&อได&ค$า IOC เท$ากับ ๑.๐๐ ทุกข&อนําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคําแนะนํา
ของผู&เชี่ยวชาญและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธQ แล&วนําไปทําการทดสอบหาค$าความ
เชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีได&ไปปรับปรุงแล&วไปทดลองใช& (Try out) กับ
ประชากรท่ีไม$ได&เป0นกลุ$มตัวอย$าง จํานวน ๓๐ คน แล&วนํามาตรวจหาค$าสัมประสิทธิ์แอลฟbา 
(Alpha Coefficients) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช&โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอรQ ได&ค$าสัมประสิทธิ์แอลฟbาของความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท$ากับ ๐.๙๘๒ แบบสอบถาม
ท่ีหาค$าความเชื่อม่ันแล&วนําไปเก็บข&อมูลต$อไป 
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การวิเคราะหQข&อมูลการวิเคราะหQข&อมูลแบบสอบถาม ผู&วิจัยได&วิเคราะหQข&อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใช&โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรQ โดยใช&สถิติดังนี้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช&สถิติจํานวน 
(Frequency) และร&อยละ (Percentage) อธิบายปiจจัยส$วนบุคคลของผู&ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะหQโดยการนําเสนอเป0นตารางประกอบการบรรยายผล ใช&สถิติวิเคราะหQโดยการหา
ค$าเฉลี่ย ค$าส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อธิบายข&อมูลระดับความคิดเห็นท่ีมีต$อการ
ปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม ของผู&ใหญ$บ&านในตําบลกําปiง อําเภอโนนไทยเสนอในรูป
ตารางประกอบคําบรรยายสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช&สถิติทดสอบค$า (t-test) 
ในกรณีตัวแปรต&นสองกลุ$มใช&สถิติการวิเคราะหQความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ในกรณีตัวแปรต&น มากกว$าสองกลุ$มข้ึนไป เม่ือพบว$ามีความแตกต$าง จะทําการ
เปรียบเทียบความแตกต$างของค$าเฉลี่ยเป0นรายคู$ โดยใช&วิธีผลต$างนัยสําคัญน&อยท่ีสุด (Least 
Significant Difference : LSD.) การวิเคราะหQข&อมูลแบบสัมภาษณQการวิเคราะหQข&อมูลแบบ
สัมภาษณQ วิเคราะหQโดยใช&เทคนิคการวิเคราะหQเนื้อหา (Content Analysis Technique) 
ประกอบบริบท และประมวลผลเข&าด&วยกัน (รวมท้ังใช&แนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข&องมาสนับสนุนในการวิเคราะหQเพ่ือให&เห็นภาพรวม 

๔. สรุปผลการวิจัย 
การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานให&ประสบผลสําเร็จ

ตามเปaาหมายของหน$วยงาน และผู&ปฏิบัติงานปฏิบัติด&วยหลักคุณธรรมโดยแบ$งออกเป0น ๔ 
ด&าน ได&แก$ ๑) ด&านสัจจะ คือ การปฏิบัติงานของผู&ใหญ$บ&านเพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงคQตาม
บทบาทหน&าท่ีและความรับผิดชอบ ตามความจริง เท่ียงแท& มีความซ่ือสัตยQ สุจริต และมี
ความจริงใจ ๒) ด&านทมะ คือ การปฏิบัติงานของผู&ใหญ$บ&านเพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงคQตาม
บทบาทหน&าท่ีและความรับผิดชอบ โดยรู&จักฝ�กฝนพัฒนาตนเอง ควบคุมจิตใจฝ�กฝนข$มใจ 
ทุ$มเทเวลาความสามารถ สู&งานไม$ท&อถอยและรู&จักรักษาใจ ปรับตัวฝ�กหัดแก&ไขข&อบกพร$อง 
๓) ด&านขันติ คือ การปฏิบัติงานของผู&ใหญ$บ&านเพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงคQตามบทบาทหน&าท่ี
และความรับผิดชอบ ด&วยความอดทน ใฝbรู&ในสิ่งท่ีเก่ียวข&องกับงานไม$ท&อถอย อดกลั้นต$องาน
เพ่ือให&งานสําเร็จ มีต้ังใจขยันหม่ันเพียร มีสติเข&มแข็ง ๔) ด&านจาคะ คือ การปฏิบัติงานของ
ผู&ใหญ$บ&านเพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงคQตามบทบาทหน&าท่ีและความรับผิดชอบ ด&วยความ
เสียสละเวลา สละความสุขสบาย และผลประโยชนQส$วนตนได& ใจกว&างพร&อมท่ีจะรับฟiงความ
ความคิดเห็นของผู&อ่ืน พร&อมท่ีจะร$วมมือช$วยเหลือไม$คับแคบเห็นแก$ตัว 

การปฏิบัติหน&าท่ีของผู&ใหญ$บ&าน คือ ผู&มีอํานาจหน&าท่ีช$วยเหลือนายอําเภอ ในการ
ปฏิบัติงาน และเป0นหัวหน&าราษฎรในหมู$บ&านของตน และมีอํานาจหน&าท่ีหลักคือ ปฏิบัติตาม
คําสั่งทางราชการ รายงานเหตุการณQท่ีไม$ปกติซ่ึงเกิดข้ึนในหมู$บ&าน ดูแลความปลอดภัย รักษา
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ความสงบเรียบร&อย สร&างความสมานฉันทQความสามัคคี ประสานงานกับองคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ิน จัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินโดยเป0นผู&เสนอความต&องการของราษฎร ประสานงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในพ้ืนท่ีให&ถูกต&อง โปร$งใส ส$งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีในท&องท่ี ติดต$อประสานงานกับภาครัฐ อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติหน&าท่ี ประชุมราษฎรเพ่ือรับฟiงปiญหา นําความเดือดร&อนทุกขQสุขของราษฎร แจ&งต$อ
ส$วนราชการหน$วยงานภาครัฐ ให&การแก&ไขหรือช$วยเหลือ ช$วยเหลือบรรเทาทุกขQแก$ราษฎร
ผู&ประสบภัยอบรมหรือชี้แจงให&ราษฎรมีความรู& ทําความเข&าใจในระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ควบคุมดูแลราษฎรในหมู$บ&านให&ปฏิบัติให&เป0นไปตามกฎหมาย โดยทําตนให&เป0น
ตัวอย$างแก$ราษฎร ให&ความช$วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชนQ บําบัดปiดปaองภยันตราย 
สาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน  

ผู&ใหญ$บ&าน คือ บุคคลผู&มีอํานาจหน&าท่ี เป0นหัวหน&าราษฎรในหมู$บ&าน ท้ังหมด ๑๖ 
หมู$บ&าน ในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว$า ๑) ส$วน
ใหญ$เป0นเพศหญิง จํานวน ๒๑๗ คน จําแนกตามอายุ ส$วนใหญ$อยู$ในช$วงระหว$าง ๒๖-๓๐ ปh 
จํานวน ๑๐๗ คน จําแนกตามสถานะภาพ ส$วนใหญ$สมรส จํานวน ๒๒๔ คน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา ส$วนใหญ$จบการศึกษาระดับ ม. ๖ หรือ ปวช. จํานวน ๑๔๓ คนประชาชนท่ี
มีอายุ และระดับการศึกษาต$างกัน มีความคิดเห็นต$อการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม
ของผู&ใหญ$บ&านแตกต$างกัน เป0นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว&ส$วนประชาชนท่ีมี เพศ และ
สถานะภาพต$างกัน มีความคิดเห็นต$อการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&านใน
เขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาไม$แตกต$างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว& ๒) การปฏิบัติงาน ตามหลักฆราวาสธรรม ของผู&ใหญ$บ&าน ในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู$ในระดับมากมีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๐๒ และเม่ือ
พิจารณาเป0นรายด&านโดยเรียงค$าเฉลี่ยจากมากไปหาน&อย พบว$า ด&านสัจจะ ด&านทมะ ด&าน
ขันติ และด&านจาคะ ตามลําดับ ๓) เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน ตามหลักฆราวาสธรรม ของ
ผู&ใหญ$บ&าน ในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกตามปiจจัย
ส$วนบุคคล ดังนี้ ๑) จําแนกตามเพศ พบว$า ประชาชนท่ีมี เพศ ต$างกันมีความคิดเห็นการ
ปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&าน โดยรวม ไม$แตกต$างกัน ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีกําหนดไว&ท่ีระดับ ๐.๐๕ ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน ๒) จําแนกตามอายุ พบว$า 
ประชาชนท่ีมี อายุ ต$างกันมีความคิดเห็นต$อการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของ
ผู&ใหญ$บ&าน ได&ค$า F=๕.๙๘ จึงยอบรับสมมติฐาน ๓) จําแนกตามสถานะภาพ พบว$า 
ประชาชนท่ีมี สถานะภาพต$างกันมีความคิดเห็นการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของ
ผู&ใหญ$บ&าน ได&ค$า t=๒.๔๖ จึงปฏิเสธสมมติฐาน ๔) จําแนกตามระดับการศึกษา พบว$า 
ประชาชนท่ีมี การศึกษา ต$างกันมีความคิดเห็นต$อการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของ
ผู&ใหญ$บ&าน ได&ค$า F=๘.๒๔ ดังนั้น จึงยอบรับสมมติฐาน ๔) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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ตามหลักฆราวาสธรรม ของผู&ใหญ$บ&าน ในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา 
ควรปฏิบัติงานด&วยความจริงใจต$อชาวบ&าน เป0นคนตรงไปตรงมา สื่อสารกับลูกบ&านให&ชัดเจน 
เพ่ือพัฒนาหมู$บ&านให&เจริญก&าวหน&า ปฏิบัติงานด&วยความประนีประนอมและมีเหตุผล รับฟiง
ความคิดของประชาชนพร&อมท้ังระงับอารมณQเม่ือเจอปiญหา ปฏิบัติงานด&วยความอดทนอด
กลั้น ต$อทุกสถานการณQ ปฏิบัติงานด&วยความเสียสละให&มาก และให&ความช$วยเหลือกับ
ลูกบ&านทุกคน เอ้ือเฟlmอ และรู&จักแบ$งปiน เพ่ือให&เกิดประโยชนQส$วนรวมมากข้ึน  

ผู&ให&สัมภาษณQมีแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&าน
ในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด&านสัจจะ โดยกล$าวว$า ควร
ปฏิบัติงานด&วยความจริงใจ มีความปรารถนาให&พ่ีน&องในชุมชนอยู$ดี มีความมุ$งม่ัน และมุ$งหวัง
ให&เกิดผลสําเร็จ ตามท่ีได&ตั้งใจ และตรงมาไม$อ&อมค&อมและทํางานด&วยความสุจริต  

ผู&ให&สัมภาษณQมีแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&าน
ในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด&านทมะ โดยกล$าวว$า ควรฝ�กฝน
ความอดทน อดกลั้น รู&จักข$มใจ เม่ือเวลาชาวบ&านมีปiญหาข&อขัดแย&งกัน ใช&ความมีสติ  

ผู&ให&สัมภาษณQมีแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&าน
ในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด&านขันติ โดยกล$าวว$า ควรต้ังม่ัน 
ต้ังใจ จริงใจท่ีจะปฏิบัติหน&าท่ีให&สําเร็จจะตามเปaาหมาย เราต&องลดปiญหาในชุมชนให&ได& ไม$มี
การแบ$งพรรค แบ$งพวกให&ความเสมอภาค ไม$ใช&ความรุนแรงต้ัง  

ผู&ให&สัมภาษณQมีแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&าน
ในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด&านจาคะ โดยกล$าวว$า ควรทํางาน
ทุกอย$างต&องมีแผน หมู$บ&านก็มีแผนพัฒนาหมู$บ&าน และรู&จักแบ$งปiน ปฏิบัติตนให&เป0นคนของ
ประชาชน ช$วยเหลือสังคมหรือคนในหมู$บ&าน อยู$ตลอดเวลา  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&าน ในเขตตําบลกําปiง อําเภอ

โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู$ในระดับมาก แยกเป0นรายด&านดังนี้ ๑) ด&านสัจจะ 
พบว$า ควรจริงใจต$อชาวบ&าน ตรงไปตรงมาในการทํางานสื่อสารกับชาวบ&าน พัฒนาเรื่อง
ความร$วมมือในการทํางาน ๒) ด&านทมะ พบว$า ควร รับฟiงความคิดเห็นของลูกบ&านจะต&องข$ม
จิตใจของตัวเองให&ได& อย$าเชื่ออะไรง$ายๆอย$าท&อถอยในการทํางานควบคุมอารมณQให&มากข้ึน
กว$าเดิมพัฒนาเรื่องความร$วมมือในการทํางานด&วยความสมัครใจ ๓) ด&านขันติ พบว$า ควรรับ
ฟiงความคิดเห็นจากคนส$วนใหญ$ อดกลั้น การรักษาภาวะปกติของตนไว&ได&ความอดทน อด
กลั้น การรักษาภาวะปกติของตนไว&ได&ความอดทน ๔) ด&านจาคะ พบว$า การปฏิบัติงานของ
ผู&ใหญ$บ&านทําให&เห็นควรเสียสละเวลาดูแลความสงบให&มากกว$านี้ทํางานเป0นระบบเป0นข้ัน
เป0นตอนเสียสละ การแบ$งปiน เอ้ือเฟlmอ ให&เกิดข้ึนในตัวเพ่ือประโยชนQส$วนรวม 
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เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน ตามหลักฆราวาสธรรม ของผู&ใหญ$บ&าน ในเขตตําบลกํา
ปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกตามปiจจัยส$วนบุคคลด้ังนี้ จําแนกตาม
เพศ พบว$า ประชาชนท่ีมี เพศ ต$างกันมีความคิดเห็นการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของ
ผู&ใหญ$บ&านในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม ไม$แตกต$างกัน 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว&ท่ีระดับ ๐.๐๕ ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน จําแนกตาม
อายุ พบว$า ประชาชนท่ีมี อายุ ต$างกันมีความคิดเห็นต$อการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม
ของผู&ใหญ$บ&านในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได&ค$า F= ๕.๙๘ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๐ ซ่ึงมีค$าน&อยกว$าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว&ท่ีระดับ 
๐.๐๕ ดังนั้น จึงยอบรับสมมติฐาน จําแนกตามสถานะภาพ พบว$า ประชาชนท่ีมี สถานะภาพ
ต$างกันมีความคิดเห็นการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&านในเขตตําบลกําปiง 
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได&ค$า t= ๒.๔๖ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑๔ 
ซ่ึงมีค$ามากกว$าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว&ท่ีระดับ .๐๕ ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
จําแนกตามระดับการศึกษา พบว$า ประชาชนท่ีมี การศึกษา ต$างกันมีความคิดเห็นต$อการ
ปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&านในเขตตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา ได&ค$า F= ๘.๒๔ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๐ ซ่ึงมีค$าน&อยกว$าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว&ท่ีระดับ ๐.๐๕ ดังนั้น จึงยอบรับสมมติฐาน 

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม ของผู&ใหญ$บ&าน ในเขต
ตําบลกําปiง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แยกเป0นรายด&าน ดังนี้ ๑) ด&านสัจจะควร
ปฏิบัติงานด&วยความจริงใจ มีความปรารถนาให&พ่ีน&องในชุมชนอยู$ดี มีความมุ$งม่ัน และมุ$งหวัง
ให&เกิดผลสําเร็จ ตามท่ีได&ต้ังใจ คือ มีจิตอาสา พัฒนาหมู$บ&าน ๒) ด&านทมะ ควรฝ�กฝนความ
อดทน อดกลั้น รู&จักข$มใจ เม่ือเวลาชาวบ&านมีปiญหาข&อขัดแย&งกัน ไม$อ$าจะขัดแย&งกับผู&ใหญ$ 
๓) ด&านขันติ ควรมีความต้ังม่ัน ต้ังใจ จริงใจท่ีจะปฏิบัติหน&าท่ี ไม$มีการแบ$งพรรค แบ$งพวกให&
ความเสมอภาค โดยให&ทุกคนมีส$วนในการแสดงความคิดเห็น แล&วนํามาสรุปหาแนวทาง (๔) 
ด&านจาคะผู&ใหญ$บ&านควรทํางานทุกอย$างต&องมีแผน หมู$บ&านก็มีแผนพัฒนาหมู$บ&าน มีกฎข&อ
ระเบียบของหมู$บ&านเพ่ือให&เกิดประโยชนQสูงสุด ในการปฏิบัติติงานต$างๆ ต&องคิดเสมอว$าคน
สวนใหญ$ในชุมชนได&ประโยชนQ นอกจากหมู$บ&านได&ประโยชนQแล&ว  

๖. ข�อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยสามารถนําข&อมูลไปใช&เพ่ือปรับปรุงเพ่ือให&การทํางานประสบ

ผลสําเร็จดังนี้ 
๑. ข&อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ ควรปฏิบัติงานอย$างประนีประนอม แต$ต&องเด็ดขาด และรับฟiงความ
คิดเห็นของลูกบ&าน 
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๑.๒ ควรรับฟiงความคิดเห็นจากคนส$วนใหญ$และนํามาชี้แจงกับลูกบ&านให&
ถูกต&องตามจริง 

๒. ข&อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ ผู&ใหญ$บ&านควรอดทน อดกลั้น การรักษาภาวะปกติของตนไว&ให&ได& 
๒.๒ ผู&ใหญ$บ&านควรควบคุมอารมณQให&มากข้ึนกว$าเดิม 
๒.๓ ผู&ใหญ$บ&านควรพูดจาท่ีไม$สร&างความขัดแย&ง ทํางานส$วนรวมให&ข้ึน เข&ากับ

ลูกบ&านให&ได& ให&ความช$วยเหลือท่ีดีทุกด&าน 
๓. ข&อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต$อไป 
๓.๑ ควรศึกษาวิจัยการนําหลักฆราวาสธรรม ไปประยุกตQใช&ในการปฏิบัติงาน

ของผู&ใหญ$บ&าน 
๓.๒ ควรศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของผู&ใหญ$บ&าน

ในเขตตําบลอ่ืนท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีประชาชนท่ีใกล&เคียงกัน  

บรรณานุกรม 
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ปริทรรศนXวรรณกรรมท่ีสะท�อนแนวคิดด�านสถานภาพของสตรีในพ้ืนท่ีทางพุทธศาสนา 
A Periscope Literature Reflected To The Current Status Of Women  

In Buddhism 

พระสุธี สีลวิสุทฺโธ* 

บทคัดย�อ 

บทความนี้เป0นการนําเสนอสถานภาพของสตรีท่ีปรากฏบนพ้ืนท่ีของศาสนาพุทธ 
โดยจะพิจาณาถึงบทบาท หน&าท่ี ตลอดจนทัศนะคติท่ีเป0นตัวกําหนดบทบาทเหล$านั้นผ$าน
แนวคิดของสังคมว$า สถานภาพของสตรีในสังคมนั้นๆ เป0นอย$างไรบ&าง และมีสาเหตุอัน
เนื่องมาจากแนวคิดใด วรรณกรรมท่ีใช&ศึกษาเป0นบทความทางวิชาการจํานวน ๔ ฉบับ  

จากศึกษาพบว$า บทความท่ียกมาท้ังหมดมีความแตกต$างกัน คือสองบทความแรก
สะท&อนแนวคิดของผู& เขียนว$าสถานภาพของสตรีในทางศาสนายังถูกเอารัดเอาเปรียบ 
เนื่องจากการถูกครอบงําโดยระบอบปUตุราชาธิปไตย และจากอคติของพระสงฆQ ท้ังฉัตรสุมาล
และพุทธทาสภิกขุได&ตระหนักถึงข&อเสียเปรียบนี้และมีความมุ$งหมายท่ีจะยกระดับสถานภาพ
ของสตรีในศาสนาข้ึน โดยฉัตรสุมาลหันไปใช&วิธีสตรีนิยมแบบตะวันตกและต$อสู&ทางวิชาการ
เพ่ือให&ได&มาซ่ึงการบวชภิกษุณี ในขณะท่ีท$านพุทธทาสแสดงท$าทีแบบประนีประนอม อาจ
เป0นเพราะท$านเองต&องการรักษาหลักการฐานะผู&เผยแผ$ธรรมตามพระไตรปUฎกจึงจําต&อง
รักษาพระวินัยแบบเคร$งครัด ส$วนสองบทความหลังเป0นการสะท&อนแนวคิดสถานภาพสตรีท่ี
สูงอยู$แล&วโดยไม$จําต&องเรียกร&องหรือแก&ไขอะไรเพ่ิมเติม มองได&ว$าท้ัง แอนดาย$าและลีดอม 
ล&วนใช&รูปแบบการตีความในแง$ดี มองปรากฏการณQท่ีคนอ่ืนเห็นว$าเป0นความเหลื่อมล้ําเป0นข&อ
ได&เปรียบ ซ่ึงการตีความนั้นก็มิได&เลื่อนลอยกลับมีหลักฐานยืนยันชัดเจนค$อนไปทํานองการ
วิเคราะหQวาทกรรมมากกว$า  

คําสําคัญ: ระบอบปUตุราชาธิปไตย, สถานภาพของสตรี, และพุทธศาสนา 

Abstract 

This article is to present the position of women in the view of 
Buddhism by considering the rules, duties and attitudes which specificy these 

                                                           

* อาจารยQผู&รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรQ โครงการ
ขยายห&องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม        
สุราษฎรQธานี 
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rules through social concepts as; how is the status in that society and its 
cause leads from which concepts.  

After reviewed literature from 4 academic articles. The results were 
found that all academic articles have different views, the first two articles give 
the reflection details of the writers that the status of women in Buddhism is 
still being crushed because of dominating patriarchal regime and from 
prejudiced Buddhist monk. Chatsuman and Buddhathatu emphasized on the 
drawback and they have an expectation to upgrade the status of women in 
Buddhism. Chatsuman used the Western feminism and academic struggle to 
gain the nun ordained as Buddhist, while Buddathatu might be showing signs 
of a compromise because he wanted to maintain the position as the 
Missionary of the Holy Scriptures in order to follow the discipline strictly. In 
the last two academic articles they reflected the concept of the status of 
women in high status in society unnecessary to request or edit anything that 
looked both Ann and Lee Da Ya Dom all forms of interpretation optimistic 
view phenomena that others see as a disparity is advantageous. The 
metaphysical interpretation of it was not to have concrete evidence rather 
than melody discourse analysis. 

Keywords: Patriarchal regime, the status of women, Buddhism. 

๑. บทนํา 
บทบาทสตรีได&ถูกศึกษาและนํามาเผยแพร$มากข้ึนโดยเฉพาะอย$างยิ่งภายใต&แนวคิด

แบบสตรีนิยม (นับต้ังแต$คริสตQศตวรรษท่ี ๑๘ เป0นต&นมา) แนวคิดนี้ได&สร&างองคQความรู&ใหม$ใน
การศึกษาปรากฏการณQต$างๆ โดยเน&นไปท่ีการสะท&อนบทบาทความสําคัญของผู&หญิงท่ีถูก
มองข&ามด&วยอคติแบบชายเป0นใหญ$ อีกท้ังยังนําเสนอข&อจํากัด การถูกกดข่ีเอาเปรียบของ
ผู&หญิงในแต$ละสังคม พ้ืนท่ีหนึ่งท่ีนักสตรีนิยมให&ความสําคัญคือ พ้ืนท่ีทางศาสนา ด&วยว$า
ศาสนามีกรอบความเชื่อซ่ึงส$งผลต$อความคิดของผู&คนในแง$ของการดํารงชีวิตท่ัวไปตลอดจน
การใช&วิจารณญาณในการตัดสินถูกผิดซ่ึงภายหลังกลายมาเป0นแบบแผนของสังคม จึงต&อง
ยอมรับว$า ศาสนามีส$วนในการกําหนดความสูง-ตํ่าด&านสถานภาพของสตรีท้ังในพ้ืนท่ี
สาธารณะและพ้ืนท่ีปiจเจกบุคคล 

บทความนี้เป0นการนําเสนอสถานภาพของสตรีท่ีปรากฏบนพ้ืนท่ีของศาสนาพุทธ 
โดยจะพิจาณาถึงบทบาท หน&าท่ี ตลอดจนทัศนะคติท่ีเป0นตัวกําหนดบทบาทเหล$านั้นผ$าน
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แนวคิดของสังคมว$า สถานภาพของสตรีในสังคมนั้นๆ เป0นอย$างไรบ&าง และมีสาเหตุอัน
เนื่องมาจากแนวคิดใด วรรณกรรมท่ีใช&ศึกษาเป0นบทความทางวิชาการจํานวน ๔ ฉบับ โดย
จะแบ$งประเภทของบทความเป0น ๒ ประเภทหลักคือ ๑) บทความท่ีให&ภาพระบบชายเป0น
ใหญ$ของสังคมในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต& (เน&นไปท่ีประเทศลาวและไทย) อันส$งผลให&
พ้ืนท่ีทางศาสนาของสตรีถูกลดทอนลง และ ๒) บทความท่ีสะท&อนถึงความเป0นศูนยQกลาง/
ประธานของสตรีหรือมองสตรีในฐานะเป0นตัวผลักดันระบบพุทธศาสนาเถรวาท บทความ
ประเภทหลังนี้กลับชูธงความสูงส$งและบทบาทของสตรีซ่ึงหลายคนเคยมองข&ามไป โดยมอง
ว$าคําสอนทางพุทธศาสนาถูกใช&เป0นเครื่องมือหลักในการยกสถานภาพของสตรีให&สูงข้ึน (โดย
อาจไม$จําเป0นต&องเรียกร&องสิทธิเพ่ือสตรีอีกแล&ว) จากนั้นจะวิเคราะหQถึงข&อเด$น ข&อด&อยของ
แนวคิดท้ังสองว$าส$งผลอย$างไรต$อการใช&แว$นของแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเพ่ือศึกษาสถานภาพ
ของสตรีในพ้ืนท่ีทางพุทธศาสนา  

๒. แนวคิดท่ีสะท�อนภาพของระบบชายเป�นใหญ�ของสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
๑. บทความเรื่อง Buddhist Texts from a Feminist Perspective๑ เขียนโดย 

ฉัตรสุมาล กบิลสิงหQ โดยฉัตรสุมาลต&องการสื่อถึงความไม$เท$าเทียมกันของหญิงและชายใน
พ้ืนท่ีทางพุทธศาสนาของไทยท่ีได&รับอิทธิพลจากคัมภีรQพระไตรปUฎกท่ีอาศัยการตีความของ
ผู&ชายหรือพระท่ีถูกอคติทางเพศครอบงํา จึงได&พยายามกีดกันสตรีออกจากพ้ืนท่ีทางศาสนา
โดยเฉพาะอย$างยิ่ งโอกาสในการบวชเป0นภิกษุณี กล$าวให&ชัด ข้ึนคือ พระสงฆQได& ใช&
พระไตรปUฎกและประวัติศาสตรQพุทธศาสนามาเครื่องมือหลักในการปฏิเสธสตรีเพศในการ
ได&รับสิทธิอุปสมบท โดยจําแนกท$าทีของพุทธศาสนาต$อสตรีเป0น ๒ ระดับ คือ ๑) ระดับของ
ข&อปฏิบัติเพ่ือความพ&นทุกขQ ซ่ึงคําสอนในแง$นี้ไม$กระทบต$อสตรีแต$ประการใด ยังถือเป0นคํา
สอนท่ีข&ามพ&นความเป0นเพศ (Gender) ไปด&วยซํ้า ส$วนท่ีเป0นปiญหาคือ ๒) คําสอนในระดับ
ล$างท่ีเก่ียวพันกับการดํารงชีวิต ข&อปฏิบัติปลีกย$อยท่ีจัดสรรตามหน&าท่ีหรือเพศสถานะตาม
โครงสร&างและบริบทของสังคม ซ่ึงสร&างความเหลื่อมล้ําจํานวนมากแก$สตรี  

ฉัตรสุมาลต้ังข&อสังเกตว$า ภิกษุณีท่ีมีความสามารถมากมายท้ังแง$ปริยัติและปฏิบัติ 
ซ่ึงหลายคนก็ได&รับการยกย$องจากพระพุทธเจ&าว$าเป0นผู&ชํานาญด&านพระธรรม พระวินัย ฯลฯ 
ได&ถูกปฏิเสธโดยพระสงฆQโดยการปUดโอกาสในการเข&าร$วมทําสังคายนา หากมองประเด็นนี้
ตามกรอบคิดของสตรีนิยมแล&ว ย$อมเห็นอคติของพระสงฆQ (ซ่ึงเชื่อว$าเป0นอรหันตQท้ัง ๕๐๐ 
รูป) ได&อย$างชัดเจน อีกท้ังประเด็นการปรับอาบัติพระอานนทQท่ีพยายามทูลอ&อนวอน
พระพุทธเจ&าให&ทรงอนุญาตในการบวชภิกษุณี พระอรหันตQเหล$านั้นไม$ยอมโจทยQเรื่องนี้ต้ังแต$
                                                           

๑ Chatsumarn Kabilsingh, Buddhist Texts from a Feminist Perspective (An 
article in her book, (Thai Women in Buddhism), (The United States of America : 
Parallax Press, 1999), p. 24. 
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เนิ่นๆ ท่ีพระพุทธเจ&ายังพระชนมQอยู$ แต$กลับรอจนพระองคQปรินิพพาน พฤติกรรมนี้ส$อถึง
ความไม$บริสุทธิ์ใจของพระสงฆQท่ีร$วมทําสังคายนาและยังเชื่อต$อไปได&อีกว$า แท&จริงแล&ว
กฎระเบียบยิบย$อยท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือเป0นอุปสรรคในการบวชภิกษุณีเป0นเรื่องท่ีถูกยัดเข&ามา
ภายหลัง สังเกตได&จากกรณีท่ีนางมหาปชาบดีโคตมีและภิกษุณีอ่ืนๆ ในการบวชครั้งแรกไม$มี
ข&อจํากัด (ครุธรรม ๘ ประการ) เหล$านั้น๒ 

ฉัตรสุมาลยังได&ชี้ให&เห็นถึงอคติทางเพศท่ีมีอิทธิพลต$อความเชื่อของคนไทย เช$น
ระดับกุศลกรรมอันน&อยนิดท่ีส$งผลให&เกิดเป0นหญิง ความไม$สะอาดท้ังทางจิตใจและกายภาพ 
(จากการมีประจําเดือน) เป0นต&น ซ่ึงส$งผลต$อการผลักผู&หญิงออกจากพ้ืนท่ีทางศาสนา เช$น
สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ (เจดียQ อุโบสถ ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของบางจังหวัด) ด&วยเชื่อว$าสตรี
จะลดระดับของความศักด์ิสิทธิ์ลง๓ ซ่ึงสาเหตุของความเข&าใจผิดท้ังหลายนั้นส$วนหนึ่งเกิดจาก
ระบบการศึกษาของไทยในอดีตท่ีเปUดโอกาสให&เฉพาะผู&ชายในการเข&ามาบวชและศึกษา
พระไตรปUฎก ซ่ึงปiจจุบันการเข&าถึงแหล$งคําสอนเปUดกว&างข้ึนแต$โอกาสท่ีจะได&รับการ
อุปสมบทก็ยังริบหรี่ เพราะอิทธิพลท่ียังตกค&างอยู$อย$างมากในการนําเสนอหลักคําสอนจาก
การตีความของพระสงฆQเพียงด&านเดียว๔ 

๒. บทความเรื่อง Dhammamata: Buddhadasa Bhikkhu’s Notion of 
Motherhood in Buddhist Women Practitioners๕ เขียนโดย โทโมมิ (Tomomi Ito) 
บทความนี้ได&แสดงถึงท$าทีของพุทธทาสภิกขุ ท่ีไม$สนับสนุนการบวชภิกษุณี โดยโทโมมิ 
สันนิษฐานว$า เป0นความพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงความขัดแย&งภายใต&บริบทของสังคมซ่ึงมีมหา

                                                           

๒ Ibid. pp. 22-23. 
๓ Ibid. pp. 32. 
๔ ดูผิวเผินแล&วอาจมองได&ว$า ฉัตรสุมาลเป0นนักสตรีนิยมหัวก&าวหน&าท่ีได&รับอิทธิพลจาก

ตะวันตกผู&ต&องการเรียกร&องความเป0นธรรมให&แก$สตรีโดยไม$ติดกับหลักศรัทธาของศาสนา แต$น$าสังเกตว$า 
ฉัตรสุมาลไม$ได&วิจารณQคําสอนในพุทธศาสนาเลย เธอเปลี่ยนไปเน&นท่ีระบบโครงสร&างของสังคมและอคติ
ของพระผู&ตีความคําสอนมากกว$า กล$าวคือ สิ่งใดท่ีเธอไม$เห็นด&วย เธอจะมองว$าสิ่งน้ันไม$ได&เป0นคําสอนทาง
พุทธศาสนาตั้งแต$ต&น หลายคนเห็นว$า หากให&มีการบวชภิกษุณีข้ึนมาได&จริงแต$ต&องกลับไปรักษาพระวินัย
ตามสมัยพุทธกาล ผู&ท่ีเรียกร&องการบวชภิกษุณีตามแนวคิดสตรีนิยมตะวันตกก็จะไม$ตกลงอยู$ดี เพราะยังมี
สถานภาพท่ีต่ํากว$าและผูกติดอยู$กับคณะสงฆQ (ไม$ได&เป0นความเสมอภาคทางเพศอย$างแท&จริง) ซ่ึงก็เป0นไป
ได&เช$นกันว$า เธอไม$ได&มีแนวคิดแบบตะวันตก (สังเกตจากการเป0นนักอนุรักษQนิยม ท่ีใช&ความรู&ทางวิชาการ
เพ่ือปกปaองพุทธศาสนา ไม$ต$างจาก พุทธทาสภิกขุ และ ป.อ.ปยุตฺโต) การไม$ยอมรับระเบียบเดิมน้ันอาจ
เป0นเพราะเห็นว$า พระวินัยท่ีพระไตรปUฎกจัดสรรให&เป0นสิ่งแปลกปลอมท่ียัดเข&ามาภายหลังมากกว$า (ซ่ึง
เธอยังศรัทธาและประสงคQจะปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีเช่ือว$าเป0นของดั้งเดิมจริงๆ)      

๕ Tomomi Ito, “Dhammamata: Buddhadasa Bhikkhu’s Notion of Motherhood in 
Buddhist Women Practitioners”, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 38 No. 3 
(October 2007). 
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เถรสมาคมเป0นผู&นําหลัก (ในการต$อต&านการบวชภิกษุณี) พุทธทาสภิกขุ เองได&พบกับความท&า
ทายและแรงบันดาลใจหลายครั้งอันนําไปสู$การหาทางออกให&แก$ผู&หญิงผู&ท่ีต&องการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรมอย$างเต็มท่ีภายใต&สังคมท่ีมีความไม$เท$าเทียมทางเพศ การปฏิเสธสิทธิสตรีในการ
บวชเป0นภิกษุณีสันนิษฐานจากการเน&นหลักคําสอนข้ันโลกุตตระท่ีไม$สนใจสถานภาพเปลือก
นอกของคน แต$บ้ันปลายชีวิต พุทธทาสภิกขุ ได&จัดให&มี “อาศรมธรรมมาตา” ข้ึนเพ่ือเปUด
โอกาสให&สตรีได&ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย$างเติมท่ี (สถานท่ีนี้ต$างจากสํานักชีหรือเขตอุบาสิกา
ภายในสวนโมกขQเอง ตรงท่ีมุ$งการศึกษาและปฏิบัติอย$างจริงจัง ไม$ต&องรับบทบาทแม$ชีท่ีต&อง
คอยสนับสนุนหรือทําอาหารถวายพระ) ท่ีน$าสนใจคือ พุทธทาสภิกขุ ไม$ได&ต้ังข&อกําหนด
พ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติตัวของสตรีท่ีเข&ามาอาศัย ณ อาศรม ธรรมมาตานี้ไว&อย$างชัดเจน 
ไม$ได&ระบุว$าต&องโกนผมหรือไม$ใส$จีวรหรือชุดขาว กระท่ังต&องรักษาศีลแบบใด๖ อาจเป0น
เพราะท$านต&องการเน&นสาระด&านการศึกษาและปฏิบัติมากกว$า การเปUดโอกาสอย$าง
กว&างขวางเช$นนี้จึงมองได&ถึงความเป0นนักสตรีนิยมในตัวท$านเช$นกัน ท$านถึงกับส$งเสริมให&มี
การจัดพิมพQวารสารของธรรมมาตาเองโดยไม$ต&องข้ึนกับสวนโมกขQ และได&ใช&คําสอนทาง
ศาสนาท่ีสนับสนุนความสามารถของสตรีมาเผยแพร$ เช$นบุรุษมิได&เป0นบัณฑิตเสมอไป สตรีก็
เป0นบัณฑิตได&หากมีปiญญาเฉียบแหลม๗ พุทธทาสภิกขุเตือนให&คนเห็นคุณค$าและคุณธรรมท่ี
สูงส$งของแม$ ซ่ึงการย้ําในเรื่องนี้ถือเป0นการสวนกระแสระบอบปUตาธิปไตยอย$างถึงรากถึงโคน
เช$นกัน๘ กล$าวโดยสรุปคือ พุทธทาสภิกขุ ได&ใช&คําอธิบายท่ีมีน้ําหนักและทรงอิทธิพลใน
สังคมไทย คือประเด็นเรื่อง “ความเป0นแม$” มาเป0นตัวเปUดโอกาสแก$สตรีเพ่ือพัฒนาตนเองใน
ด&านคุณธรรมและอุดมคติสูงสุดทางพุทธศาสนาโดยไม$ต&องขัดแย&งกับกระแสสังคมและตัวพระ
ธรรมวินัย 

๓. แนวคิดท่ีสะท�อนถึงความเป�นศูนยXกลาง/ประธานของสตรีในฐานะเป�นตัวผลักดันพุทธ
ศาสนา 

บทความเรื่อง Localizing the Universal : Women, Motherhood and the 
Appeal of Early Theravada Buddhism๙ เขียนโดย แอนดาย$า (Barbara Andaya) 

                                                           

๖ Ibid. p. 420. 
๗ ดูรายละเอียดใน วิจกฺขโณ) (ขุ. ชา. อฏ´ฐก. ๒๗/๒๔๑. 
๘ แต$หากวิเคราะหQตามแนวสตรีนิยมแล&ว ความเช่ือเรื่องธรรมชาติของผู&หญิง (คุณธรรมท่ีติดตัว

ผู&หญิงมา ความเป0นแม$ ความเอ้ือเฟlmอเผื่อแผ$ฯลฯ) ก็ยังคงเป0นความคิดในระบอบชายเป0นใหญ$อยู$ดี เพราะ
เท$ากับผูกมัดผู&หญิงให&อยู$ในกรอบความเช่ือเดิม 

๙ Barbara Watson Andaya, “Localizing the Universal: Women, Motherhood and 
the Appeal of Early Theravada Buddhism”, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 33 
(February 2002). 
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บทความนี้สะท&อนให&เห็นถึงการประยุกตQหลักธรรมในพุทธศาสนาให&เข&ากับพ้ืนท่ีบริเวณเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต&จนสามารถหยั่งรากม่ันคงได&โดยใช&อุปมาเรื่อง “ความเป0นแม$” หรือสตรี
เพศเป0นเครื่องมือในการเผยแผ$ซ่ึงสอดรับกับการให&เกียรติแก$สตรีของบริเวณนี้อยู$ก$อนแล&ว 
แอนดาย$า ได&ยกตัวอย$างพิธีทําขวัญนาคก$อนเข&าอุปสมบทก็มีการสั่งสอนเรื่องพระคุณแม$ อีก
ท้ังแนวคิดเรื่องการบวช ผู&คนแถบนี้ก็นําไปเทียบกับการท่ีนาคจะเข&าสู$ท&องแม$๑๐ ซ่ึงหมายถึงผู&
ท่ีจะบวชกําลังจะเกิดใหม$อีกครั้งโดยพระอุปiชฌายQ โดยท้ังแม$และอุปiชฌายQล&วนมีบทบาทท่ี
สอดรับกัน คือการอบรมเด็กให&เป0นคนมีศีลธรรม มีพฤติกรรมท่ีดีงาม การเกิดใหม$นี้ยัง
สะท&อนถึงการทําให&บริสุทธิ์อีกครั้ง (Purified) ตลอดจนคําสอนต$างๆ เช$น เวสสันดรชาดก ท่ี
ประหนึ่งเหมือนเป0นการเล$าประวัติพระโพธิสัตวQ (ชาย) แต$การนําเสนอกลับเป0นการสะท&อน
ถึงความรัก ความเสียสละของแม$ท่ีมีมากกว$าพ$อ รวมถึงคติพระโพธสัตวQทุกองคQย$อมต&องดูแล 
ทะนุถนอมแม$ฯลฯ เทศนาเหล$านี้ล&วนส$งเสริมบทบาทของสตรีและสะท&อนถึงพ้ืนท่ีทางศาสนา
ท่ีไม$ตกตํ่าของสตรีในบริเวณนี้ 

บทความเรื่อง Women’s Power and Theravada Buddhism: A Paradox 
from Xieng Khouang๑๑ เขียนโดย ลีดอม (H. Leedom Lefferts) ลีดอมเขียนบทความนี้
จากการสังเกตพิธีกรรมฉลองพระใหม$ของ ลาวพวน ในโพนสวรรคQเม่ือปh ค.ศ.๑๙๙๑  โดย
อธิบายภาพของแม$ท่ีเดินถือชายจีวรของพระลูกชายซ่ึงเป0นพิธีกรรมท่ียอมรับกันท่ัวไปว$าเป0น
สัญลักษณQสะท&อนบทบาทท่ีสูงส$งของสตรีในบริเวณนี้ ลีดอมใช&ทฤษฎี วัฒนธรรมเชิงว$ามนุษยQ
มีความสัมพันธQอย$างแยกไม$ขาดจากวัตถุ ซ่ึงการศึกษาศาสนาจะต&องศึกษาบริบทหรือวัตถุ
ของศาสนานั้นๆ ด&วย ลีดอมอธิบายว$าผู&หญิงได&ควบคุมผู&ชาย (ลูก) ผ$านการให&จีวรและ
อนุญาตให&ลูกบวช ซ่ึงสามารถมองได&ว$าลูกกลับตกเป0นเครื่องมือของแม$ในการสร&างบุญกุศล 
(มิใช$ดังท่ีหลายคนเข&าใจว$า แม$มีบุญน&อยกว$า ต&องรอรับส$วนบุญจากลูก) โดยท้ังลูก (ท่ีเป0น
พระ) และจีวรล&วนเป0นผลผลิตของแม$ซ่ึงไม$แปลกแยกจากผู&ผลิต การบวชเพ่ือแม$เป0นการ
ปรารภบุญคุณของแม$เป0นหลัก มิใช$ปรารถนาพระนิพพาน ฉะนั้นแม$จึงเป0นประธานในการ
ขับเคลื่อนพิธีกรรมการบวชและเป0นแกนหลักในการขับเคลื่อนพุทธศาสนา การมองว$าพ้ืนท่ี
สตรีทางพุทธศาสนามีน&อย ไม$มีสิทธิบวชภิกษุณีนั้นถูกปฏิเสธโดยวัฒนธรรมทางวัตถุเหล$านี้ท่ี
สะท&อนชัดเจนถึงการครอบงําของผู&หญิงซ่ึงเป0นท่ียอมรับในพิธีกรรมผ$านการจับชายจีวรลูก
เพ่ือแสดงความเป0นเจ&าของ (แม&มิได&อุปสมบทเอง แต$ก็เป0นเจ&าของผู&ท่ีอุปสมบท) 

  

                                                           

๑๐  Ibid. 2002, p. 8. 
๑๑ H. Leedom Lefferts, Women’s Power and Theravada Buddhism: A 

Paradox from Xieng Khouang, An article in Grant Evens’s book, Laos : Culture and 
Society), (Chiangmai : Silkworm Book, 1999). 
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๔. ข�อเด�นข�อด�อยของการใช�กรอบสตรีนิยมศึกษาสถานภาพของสตรีในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต�  

ข&อเด$นของการใช&กรอบคิดแบบสตรีนิยมมาศึกษาบทบาทสตรีในพ้ืนท่ีทางศาสนา
คือ ทําให&เกิดการวิเคราะหQท่ีรอบด&านมากข้ึน เช$นกรณีการวิเคราะหQคัมภีรQของนักสตรีนิยม ท่ี
สะท&อนให&เห็นความไม$เท$าเทียมของผู&หญิงซ่ึงยังสามารถต้ังข&อสันนิษฐานต$อไป (จากการ
เทียบเคียงตํารา) ได&อีกว$า เกิดการกลั่นแกล&งปUดโอกาสในการบวชภิกษุณี ซ่ึงหากไม$มีแนวคิด
แบบนี้ อาจทําให&มองข&ามข&อเท็จจริงบางเรื่องและยอมรับโดยสิโรราบไปก็ได&เนื่องจากเห็นว$า
เป0นคัมภีรQทางศาสนาและต&องใช&ศรัทธาเป0นหลัก  

อีกประเด็นของ พุทธทาสภิกขุ ท่ีส$งเสริมให&ผู&คนเห็นความสําคัญของแม$ เชื่อใน
ธรรมชาติของความเป0นหญิงว$ามีความอ$อนโยน รักและปรารถนาดีต$อลูก แม$สร&างจิต
วิญญาณ (คุณธรรมและความรู&) ให&แก$ลูกมากกว$าพ$อ๑๒ คําพูดท่ีซาบซ้ึงนี้หากมองในกรอบ
ของสตรีนิยม (สํานักถอนรากถอนโคน) แล&วจะเห็นว$าพลาดตรงท่ีสอนให&คนเชื่อเรื่องความ
เป0นธรรมชาติของผู&หญิงซ่ึงไม$มีอยู$จริง สํานักนี้มองว$าความเป0นแม$หรือคุณสมบัติต$างๆ ล&วน
ถูกสังคมกล$อมเกลา ซ่ึงท่ีสุดแล&วความเชื่อในธรรมชาติเช$นนี้จะลดทอนเสรีภาพของความเป0น
แม$ลงอีกเช$นกันและแม$ท่ีไม$มีคุณสมบัติตามนั้นก็จะถูกสังคมประณาม นักสตรีนิยมจึงเชื่อว$า 
กายภาพหรือความจริงสากลจึงไม$ได&เป0นตัวกําหนดคุณสมบัติคน๑๓ แม&กระท่ังประเด็นการ
แบ$งงานกันทําของชาย-หญิง ศาสนาพุทธมักปฏิเสธการเรียกร&องสิทธิความเท$าเทียมว$าเป0น
เรื่องไร&สาระโดยยกเอาหลักทิศ ๖ มาอธิบายหน&าท่ีซ่ึงต&องแบ$งงานกันรับผิดชอบ ริทา (Rita 
M. Cross) ได&ให&คํานิยามของระบอบปUตาธิปไตยไว&น$าสนใจว$า “เป0นรูปแบบ โครงร&างของ
สังคมท่ีสนับสนุนความเป0นใหญ$ของชาย” ริทากล$าวเสริมว$า พวกปUตาธิปไตยส$วนใหญ$จะ
กล$าวยกย$องผู&หญิงว$ามีสิทธิเสมอกัน แต$จะรังเกียจพวกเธอทันทีหากเธอออกนอกกรอบท่ีตน
ขีดไว&๑๔ 

ข&อด&อยของแนวคิดสตรีนิยมคือการสนใจประเด็นเรื่องความเท$าเทียมหรือสนใจ
เจาะหาข&อได&เปรียบของอีกฝbายมากเกินไป จนทําให&มองมนุษยQเป0นเพียงวัตถุท่ีตนศึกษา เช$น
กรณีของสํานักมารQกซิส ท่ีวิจารณQการรณรงคQให&มีผัวเดียวเมียเดียวว$าเป0นความเลวร&ายของ
ระบอบปUตาธิปไตยภายใต&ทุนนิยม นั่นคือเพ่ือรักษาผลประโยชนQของฝbายชายเพ่ือให&แน$ใจว$า

                                                           

๑๒ (พุทธทาส, อ&างถึงใน Tomomi Ito, 2007), p. 423. 
๑๓ Kate Millett, Theory of sexual politics from “Sexual Politics”, 1969.   
๑๔ Rita M. Gross, Buddhism after Patriarchy : A Feminist History Analysis and 

Reconstruction of Buddhism, The United States of America, (State University of New York 
Press, 1993), p. 22. 
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เด็กท่ีเกิดมารับมรดกเป0นลูกตัวเอง๑๕ ซ่ึงแนวคิดนี้ได&ลดทอนชีวิตของมนุษยQลง กล$าวคือ
มนุษยQมีส$วนของจิตใจท่ีเป0นความรัก โกรธ อิจฉา หรือทุกขQเม่ือมีคนอ่ืนมาแย$งของท่ีตนรักไป 
อันนี้เป0นข&อดีของศาสนาท่ีมุ$งให&คนรู&จักมองความรู&สึกของผู&อ่ืนซ่ึงมีส$วนทําให&สังคมเกิดความ
ไว&วางใจกันมากยิ่งข้ึน   

๕. สรุป 
บทความท่ียกมาท้ังหมดมีความแตกต$างกันคือ สองบทความแรกสะท&อนแนวคิด

ของผู&เขียนว$าสถานภาพของสตรีในทางศาสนายังถูกกดทับ เนื่องจากการถูกครอบงําโดย
ระบอบปUตาธิปไตยและจากอคติของพระสงฆQ (ในประวัติศาสตรQรวมท้ังปiจจุบัน) ท่ีเลือก
ตีความคําสอนเฉพาะสิ่งท่ีตนได&ประโยชนQโดยไม$เห็นแก$สตรีเพศ ท้ังฉัตรสุมาลและพุทธทาส
ภิกขุได&ตระหนักถึงข&อเสียเปรียบนี้และมีความมุ$งหมายท่ีจะยกระดับสถานภาพของสตรีใน
ศาสนาข้ึน โดยฉัตรสุมาลหันไปใช&วิธีสตรีนิยมแบบตะวันตกและต$อสู&ทางวิชาการเพ่ือให&ได&มา
ซ่ึงการบวชภิกษุณี (อาจกล$าวได&เช$นกันว$า แท&จริงเธอมิใช$นักสตรีนิยมแบบตะวันตก เพียงแต$
ใช&ความรู&ทางวิชาการมาปกปaองสิทธิสตรีให&สอดคล&องกับหลักธรรม..ท่ีเธอเชื่อว$าเป0นของ..
ด้ังเดิมเท$านั้น) ในขณะท่ีท$านพุทธทาสแสดงท$าทีแบบประนีประนอม อาจเป0นเพราะท$านเอง
ต&องการรักษาหลักการฐานะผู&เผยแผ$ธรรมตามพระไตรปUฎก (จําต&องรักษาพระวินัยแบบ
เคร$งครัดด&วย) 

สองบทความหลังเป0นการสะท&อนแนวคิดสถานภาพสตรีท่ีสูงอยู$แล&วโดยไม$จําต&อง
เรียกร&องหรือแก&ไขอะไรเพ่ิมเติม มองได&ว$าท้ัง แอนดาย$าและลีดอม ล&วนใช&รูปแบบการ
ตีความในแง$ดี มองปรากฏการณQท่ีคนอ่ืนเห็นว$าเป0นความเหลื่อมล้ําเป0นข&อได&เปรียบ ซ่ึงการ
ตีความนั้นก็มิได&เลื่อนลอยกลับมีหลักฐานยืนยันชัดเจนค$อนไปทํานองการวิเคราะหQวาทกรรม
มากกว$า  

อย$างไรก็ตาม การชี้ให&เห็นข&อเด$นข&อด&อยของการใช&แนวคิดสตรีนิยมเข&ามาศึกษา
สถานภาพสตรีในพ้ืนท่ีทางศาสนาไม$ได&มีจุดประสงคQเพ่ือลดทอนทฤษฎีใดหรือยกย$องแนวคิด
ใด หากแต$การใช&หลายแนวคิดมีส$วนช$วยในการเข&าใจปรากฏการณQได&รอบคอบและผิดพลาด
น&อยลง หลายคนเช$น ริทา และโรเบิรQทมองว$าศาสนาไม$มีความเป0นดําหรือขาวท่ีชัดเจน     
(ไม$เป0นท้ังปUตาธิปไตยและไม$ใช$ไม$เป0นปUตาธิปไตย) หากแต$มีความเป0นเทา มีลักษณะผสม 
ข้ึนอยู$กับบริบทของสังคมสมัยนั้นๆ ทํานองเดียวกันศาสนายังเป0นท้ังฝU�นท่ีมอมเมาประชาชน
ให&ยอมรับชะตากรรมตัวเองโดยไม$ด้ินรนขวนขวายและเป0นท้ังยากระตุ&นให&คนรีบลุกข้ึนต$อสู&

                                                           

๑๕ Friedrich Engels, The origin of family, (private property and the state 
(Wendy), 1977), pp. 100-102. 
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กับอะไรบางอย$างตามแนวคิดของศาสนา๑๖ ฉะนั้นศาสนาจึงข้ึนอยู$กับการตีความของแต$ละ
แนวคิด การนําหลายทฤษฎีมาศึกษาจึงก$อให&เกิดความรอบคอบในแง$นี้  
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พระพุทธศาสนากับสังคมไทยในยุคปaจจุบัน : มิติสังคมตะวันตก 
Buddhism And Social In Thailand Today : D West 

พระพิทยพล กองพงษQ* 

บทคัดย�อ 

ทุกศาสนาในโลกล&วนมีคําสอนให&ศาสนิกชนประพฤติตนเป0นคนดี ท้ังดีต$อสังคม
และดีต$อศาสนา วิธีการทําความดีนั้นแต$ละศาสนาก็จะแตกต$างกันไปตามแต$บทบัญญัติและ
หลักการของศาสนานั้นๆ แต$ทุกศาสนาก็มีจุดร$วมกันคือการให&ความสําคัญแก$จิตใจการ
เชื่อม่ันในความดีการเสียสละโดยไม$ให&เห็นแก$ตัวน&อยท่ีสุด จนไม$มีความเห็นแก$ตัวเป0นท่ีสุดแต$
ปiจจุบันศาสนาสากลของโลกกําลังเผชิญกับปiญหาท&าทายร$วมกัน บางศาสนาเผชิญกับปiญหา
ท&าทายจากภายนอกบางศาสนาเผชิญกับปiญหาท&าทายจากภายใน และบางศาสนาก็เผชิญกับ
ปiญหาท&าทายท้ังสองประการ ในท่ีนี้จะกล$าวถึงเฉพาะกรณีพระพุทธศาสนาในสังคมไทยบ&าง
เล็กน&อยและสังคมตะวันตกเป0นท่ีต้ังท่ีนับถือพระพุทธศาสนา อันกําลังเผชิญกับปiญหา
นานาประการซ่ึงแยกเห็นเป0น ๓ ประเด็นคือ  
 ๑. ปiญหาท&าทายท่ีเกิดจากภายในหน$วยงานพระพุทธศาสนา  
 ๒. ปiญหาท&าทายท่ีเกิดจากการรุกรานของลัทธิความเชื่อและศาสนาอ่ืนๆ  
 ๓. ปiญหาท&าทายท่ีเกิดจากระบบความเชื่อและค$านิยมตามสื่อสมัยใหม$  

คําสําคัญ: พุทธศาสนา, สังคมไทย, ยุคปiจจุบัน, สังคมตะวันตก 

Abstract 

Every religion in the world has taught congregations behave as a 
good person. Both good for society and good for religion. How good was that 
each religion is different according to the provisions and principles of the 
religion itself. But all religions have a common point, it is important to believe 
in the great spirit of sacrifice by giving generously minimum. It is not 
selfishness, but the universal religion of the world are facing common 
challenges. Some religions are serious challenges from outside, some religions 
are serious challenges from within. Some religions also face challenges both. 

                                                           

* อาจารยQประจําสาขาวิชารัฐศาสตรQ วิทยาลัยสงฆQเลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
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This is discussed in the case of Buddhism in Thailand and other Buddhist. He 
is faced with numerous problems, which are seen as three separate issues. 
 1. The challenges posed by the religious authorities. 
 2. challenges caused by the invasion of cult and other religions. 
 3. Challenges arising from belief systems and values based on 
modern media. 

Keywords: Buddhism, Social, Thailand today, Western society 

๑. บทนํา 
การศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก มีข&อจํากัดอยู$หลายประการ 

อันเนื่องมาจากเป0นเรื่องค$อนข&างใหม$สําหรับวงการการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
การเคลื่อนตัวเข&าไปในตะวันตกของพระพุทธศาสนาเท$าท่ีมีหลักฐานยืนยันได&เม่ือประมาณ 
๒๐๐ ปh ดังนั้น ข&อมูลในด&านต$างๆไม$ว$าจะเป0นประวัติความเป0นมาสภาพการณQในปiจจุบัน 
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาตลอดถึงแนวโน&มในอนาคต ยังมีจํานวนน&อยอย$างไรก็ตาม
การศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนาในยุโรปและอเมริกา จะทําให&เราทราบถึงภาพรวมของ
พระพุทธศาสนาในเวทีโลกได&กว&างข้ึน ยิ่งหากมีความม่ันใจในกระบวนทัศนQแบบพุทธว$าจะ
เป0นดัชนีชี้นําสันติภาพแก$มวลมนุษยชาติ ดังท่ีคาดหวังกันอยู$ด&วยแล&ว การศึกษาสืบค&น
เรื่องราวของพระพุทธศาสนาในท่ัวทุกมุมโลกก็ยิ่งเป0นเรื่องท่ีน$าศึกษาและขยายขอบเขต
ความรู&ด&านนี้ให&กว&างขวางยิ่งข้ึน 

เรื่องราวของพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนจากจุดเล็กๆในแผ$นดินชมพูทวีปแถบเอเชียใต&
ต้ังแต$ยุคโบราณ ประมาณ ๒๕๐๐ ปhมาแล&ว ค$อยขยายตัวข้ึนเรื่อยๆ ตามกาล และแพร$หลาย
ไปท่ัวทุกภูมิภาคของโลกในปiจจุบัน ความเป0นมาของพระพุทธศาสนาจะเห็นว$ามีความเจริญ 
รุ$งเรืองและเสื่อมโทรมเป0นคู$ขนานมาตลอด เสื่อมโทรมจากท่ีหนึ่ง ไปรุ$งเรืองยังอีกท่ีหนึ่งบน
ผิวเปลือกโลก และในปiจจุบันซ่ึงถือว$าเป0นยุคไร&พรมแดนพระพุทธศาสนามีแนวโน&มจะ
ขยายตัวกว&างไกลยิ่งข้ึน ท้ังนี้เพราะกระบวนทัศนQแบบพุทธเน&นหลักสันติภาพ ภราดรภาพ 
สมภาพ ซ่ึงประเด็นนี้เป0นเหตุผลสําคัญทําให&องคQการสหประชาชาติ ให&การรับรองวันวิสาขบู
ชาเป0นวันสําคัญสากลสหประชาชาติ และน$าจะเป0นเ ง่ือนไขสําคัญท่ีจะผลักดันให&
พระพุทธศาสนากระจายกว&างไกล รวดเร็วเป0นท่ียอมรับมากข้ึน  

นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวในโลกของพระพุทธศาสนาในทศวรรษท่ีผ$านมา ถือว$า
เป0นความเคลื่อนไหวท่ีสําคัญ โดยชาวพุทธท่ัวโลกได&จัดประชุมการร$วมมือระหว$างชาวพุทธ
และเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาอย$างยิ่งใหญ$ท่ีประเทศไทย ทําให&มองได&ว$าในปiจจุบันชาวพุทธ
กําลังพยายามศึกษาแนวทางปรับปรุงพัฒนาพระพุทธศาสนาให&ก&าวหน&ายิ่งข้ึน โดยการ



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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แลกเปลี่ ยนเรียนรู&ประสบการณQร$วมกัน สร& างความเป0น เอกภาพเ พ่ือผลัก ดันให&
พระพุทธศาสนามีคุณค$าและความหมายต$อโลกอย$างแท&จริง เหตุการณQดังกล$าวถือเป0น
ประวัติศาสตรQครั้งสําคัญของพระพุทธศาสนา 

จากความเห็นเบ้ืองต&นสําหรับผู&เขียน พยายามมองให&เห็นภาพกว&างว$าในปiจจุบัน
พระพุทธศาสนาได&ขยายตัวไปปรากฏอยู$ทุกมุมโลก ดังนั้นจึงควรท่ีจะนําเสนอเรื่องราว
สถานการณQของพระพุทธศาสนาให&คลอบคลุมทุกด&านทุกพ้ืนท่ีท่ีพระพุทธศาสนาแผ$ขยายไป 
ซ่ึงบทความชิ้นนี้มุ$งเขียนเพ่ือถ$ายทอดความเป0นมาของพระพุทธศาสนาในซีกโลกตะวันตก
ท้ังหมดไม$ว$าจะเป0นทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอฟริกา 
แต$เนื่องจากว$ามีเนื้อหาท่ีกว&างและมากเกินกว$าจะศึกษาได&ท้ังหมดจึงทอนลงให&ศึกษาเฉพาะ
ทวีปยุโรปและอเมริกา  

จากข&อมูลกลุ$มประเทศในตะวันตก ท่ีตอบรับการเข&าร$วมประชุมชาวพุทธโลกท่ี
ประเทศไทยเม่ือ พ.ศ.๒๕๔๙ มีจํานวนถึง ๒๗ ประเทศ นอกจากนี้ยังมีอีกบางประเทศไม$ได&
ส$งตัวแทนเข&าร$วม บทความนี้มุ$งศึกษาเนื้อหาเชิงสํารวจข&อมูลพระพุทธศาสนาท่ีขยายไปยัง
ทวีปต$างๆ ได&แก$ ทวีปยุโรป และอเมริกา เนื่องจากข&อจํากัดด&านเวลาจึงศึกษาได&ในลักษณะ
เป0นการสํารวจข&อมูลเบ้ืองต&นเท$านั้น โดยมีประเด็นศึกษาอยู$ ๔ ประเด็น คือ ปiญหาการ
กระจายรายได& ปiญหาทางเศรษฐกิจอิทธิพลของพระพุทธศาสนาและอิทธิพลแนวโน&มใน
อนาคตของพระพุทธศาสนาในทวีปนั้นๆ 

๒. เนื้อหา 
จะกล$าวถึงในแง$ของปiญหา คือ ปiญหาการกระจายรายได&กับปiญหาทางเศรษฐกิจท่ี

สําคัญมากเป0นปiญหาหนึ่งก็คือ ช$องว$างระหว$างคนรวยกับคนจน คนรวยก็รวยเหลือเกิน ส$วน
คนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือคนร่ํารวยมีจํานวนน&อยแต$มีรายได&มาก ขณะเดียวกัน คนจนมี
จํานวนมากและมีรายได&ตํ่ามาก เม่ือความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจเป0นเช$นนี้ ก็ย$อมทําให&คน
จนมีความเดือนร&อนเป0นทุกขQและก็มีโอกาสท่ีจะยากจนมากยิ่งข้ึน เม่ือต&องการอยากจะทํา
อะไรก็มักจะติดขัดกลายเป0นอุปสรรคเป0นปiญหาไปเสียหมด และโอกาสท่ีจะต&องกู&หนี้ยืมสินก็
มีมากข้ึน ความยากจนก็ดี การกู&หนี้ยืมสินก็ดี ล&วนแต$เป0นสาเหตุแห$งความเดือดร&อนท้ังสิ้น 
และความขัดแย&งระหว$างนายจ&างกับลูกจ&าง ในการทํางานต$างๆ  

ดังนั้นเพ่ือให&ได&มาซ่ึงของกลาง คือ เงินไว&จับจ$ายใช&สอยบําบัดทุกขQบํารุงสุข เม่ือมี
งานทํา ก็ย$อมจะได&เงินเป0นค$าตอบแทน ดังคําขวัญท่ีว$า “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” 
ก็ย$อมมีผู&ท่ีเป0นเจ&าของงานในฐานะนายจ&างและผู&ทํางานในฐานะลูกจ&าง นายจ&างกับลูกจ&างนี้ 
ก็มักจะมีปiญหาขัดแย&งกันอยู$บ$อยครั้ง สาเหตุความขัดแย&งอาจมีมากมายหลายอย$าง เช$น 
ลูกจ&างไม$สนใจและรับผิดชอบต$อหน&าท่ีการงานเท$าท่ีควร ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน
หรือมีผลงานออกมาไม$เป0นท่ีพอใจของนายจ&าง ส$วนนายจ&างก็อาจจะไม$ปฏิบัติตามกฎหมาย
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แรงงาน นายจ&างใช&วิธีปกครองลูกจ&างไม$เป0นธรรมหรือไม$เข&าใจชีวิตจิตใจของลูกจ&างท่ี
ต&องการเรียกร&องให&ข้ึนค$าจ&างเนื่องจากค$าจ&างตํ่าไม$เพียงพอต$อการครองชีพและนายจ&างไม$
ยอมข้ึนให& เป0นต&น  

จึงทําให&เกิดความขัดแย&งข้ึนสังเกตได&ว$าความขัดแย&งต$างๆ ถ&าฝbายหนึ่งได&อีกฝbาย
หนึ่งมักเสีย เช$นถ&านายจ&างข้ึนค$าแรงค$าจ&างแก$ลูกจ&างนายจ&างก็จะรู&ว$า เป0นการเสียเปรียบ
เพราะต&นทุนสูงข้ึน เป0นต&น แต$ความขัดแย&งส$วนมากเกิดข้ึนเนื่องจากลูกจ&างรู&สึกว$าถูก
นายจ&างเอาเปรียบหรือปฏิบัติโดยไม$เป0นธรรม ลูกจ&างจึงมีการรวมกลุ$มกันข้ึนเพ่ือเรียกร&องสิ่ง
ท่ีลูกจ&างต&องการทําให&เกิดสมาคมลูกจ&างและการนัดหยุดงาน เป0นต&น เพ่ือให&มีกําลังต$อรอง
กับนายจ&างในการเรียกร&องสิ่งต$างๆท่ีตนต&องการมีการรวมกําลังลูกจ&างเพ่ือเจรจาต$อรองกับ
นายจ&างและใช&วิธีการต$างๆเช$น นัดหยุดงานก็เพ่ือให&เกิดอํานาจการเจรจาต$อรอง กล$าวคือ 
ถ&าอํานาจการเจรจาต$อรองของฝbายใดมากว$าก็จะมีสิทธิมีเสียงมากกว$าในการเจรจา  

ด&วยเหตุนี้ความขัดแย&งจึงมักจะเกิดข้ึนเสมอ โดยเฉพาะในกลุ$มอุตสาหกรรมและ
กลุ$มสาขาอ่ืนๆ นอกจากการเกษตร การหยุดงาน หรือการทําลายซ่ึงกันและกัน จึงเป0น
เหตุการณQธรรมดา ในระบบเศรษฐกิจ เป0นการทําให&สิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษยQ ตลอดทําให&
เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไปอย$างน$าเสียดายเม่ือมีการหยุดงาน ทรงผล
ให&เกิดปiญหาโจรผู&ร&ายชุกชุม โจรผู&ร&ายปล&นทรัพยQสินของผู&อ่ืน นอกจากเป0นผู&ทําผิดกฎหมาย
บ&านเมืองเป0นอาชญากร นําความเดือนร&อนมาสู$สังคมแล&วยังเป0นผู&ประพฤติผิดศีลธรรมและ
ทําลายเศรษฐกิจของชาติอีกด&วย เพราะเป0นผู&เบียดเบียนเจ&าทรัพยQและถ$วงความเจริญ คือ 
นอกจากตัวเองจะไม$ประกอบสัมมาอาชีวะแล&วยังขัดขวางผู& อ่ืน ซ่ึงทําการประกอบ
สัมมาอาชีวะเพ่ือประโยชนQและความเจริญของบ&านเมืองในการแก&ปiญหาโจรผู&ร&าย  

ดังนั้นจะต&องแก&ให&ถูกจุดและผู&ท่ีจะแก&ไขได&ดี ได&แก$ผู&เป0นหัวหน&าฝูงชนผู&ปกครอง
หรือผู&บริหารบ&านเมืองโดยจะต&องแก&ไขท่ีปiญหาเศรษฐกิจ ผลกระทบต$อสังคมไทยและในแง$
ของปiจเจกบุคคลคนไทยย$อมกินอยู$อย$างแร&นแค&นอดอยากไม$สามารถต้ังตนได&ไม$สามารถจะ
กระทําอะไรตามท่ีต&องการ ส$วนในแง$ของสังคมย$อมก$อให&เกิดช$องว$างความเหลื่อมล้ํากัน
ระหว$างคนรวยกับคนจนเป0นภาระของสังคมท่ีจะต&องให&ความช$วยเหลือ จึงก$อให&เกิดความ
ล$าช&าในการพัฒนาประเทศ ก$อให&เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและความไม$ม่ันคงทาง
สังคมก$อให&เกิดปiญหาสังคมอ่ืนๆตามมาเช$นปiญหาอาชญากรรม เป0นต&น 

ส$วนในแง$ของการเมือง เศรษฐกิจของชาติย$อมเป0นตัววัดคุณภาพของประเทศ 
คุณภาพของนักปกครอง คุณภาพของประชาชนและการให&ความเชื่อม่ันระหว$างประเทศ 
ส$งผลให&สังคมการเมืองทางพุทธศาสนากับการแก&ปiญหาเศรษฐกิจเกิดช$องว$างในทางความคิด
ของอีกชนชั้นจึงนํามาซ่ึงความขัดแย&งทางความคิดส$งผลให&การพัฒนาประเทศในด&าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมไม$มีความต$อเนื่องกัน ดังได&กล$าวมาแล&วว$า 
จุดประสงคQของเศรษฐกิจนั้น ก็เพ่ือบําบัดหรือสนองความต&องการของมนุษยQให&เกิดความม่ัง
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ค่ังสมบูรณQด&วยโภคทรัพยQหรือจะกล$าวอย$างง$ายๆก็เพ่ือให&ประชาชนมีการอยู$ดีกินดี หรือมี
มาตรฐานในการครองชีพสูงข้ึนในทางเศรษฐกิจถือว$ายิ่งมีการอยู$ดีกินดีด&วยเครื่องอุปโภค
บริโภคมากเพียงใด ชีวิตย$อมมีความสุขและสะดวกสบายมากเพียงนั้นและเชื่อว$าเม่ือมีสินค&า
และมีการบริการท่ีผลิตได&ให&แก$ประชาชนโดยท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน ประชาชนก็จะมีความสุขและ
ความเป0นอยู$ดีข้ึน ความสุขดังกล$าว จึงกล$าวได&ว$าเป0นความสุขในด&านวัตถุ จะกล$าวว$าความ
มุ$งหมายของเศรษฐกิจก็เพ่ือจะสร&างความสุขใจด&าน วัตถุให&แก$มนุษยQนั่นเอง  

อย$างไรก็ตามก็ย$อมเป0นการถูกต&องทางพุทธศาสนาอาจจะมีความมุ$งหมายท่ีจะ
สร&างความสุขให&แก$มนุษยQเช$นเดียวกัน แต$พุทธศาสนาแบ$งความสุขออกเป0น ๒ประเภทใหญ$ 
คือ โลกิยสุข และโกุตตรสุข โลกิยสุข เป0นความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผู&ครองเรือน เป0น
ความสุขท่ีพัวพันกับทรัพยQสมบัติ และวัตถุกามต$างๆเป0นประเภทอามิสสุข คือสุขท่ีเจือด&วย
อามิสสิ่งของ ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยู$ในความสุขประเภทนี้ เพราะเป0นความสุขของการ
แสวงหาและได&สิ่งของมาบําบัดความต&องการ ส$วนโลกุตตรสุขเป0นความสุขของผู&สิ้นกิเลสอา
สวะ และสําเร็จอรหัตผลแล&วเป0นความสุขท่ีเท่ียงแท&ยั่งยืน ไม$พัวพันอยู$กับวัตถุกามหรือ
อารมณQกามใดๆเป0นประเภทนิรามิสสุข หรือสุขไม$เจือด&วยอามิส ซ่ึงเป0นความสุขท่ีเกิดข้ึนได&
จากการบรรเทาความต&องการหรือทะยานอยากเสียหรือได& เป0นความสุขท่ีเกิดข้ึนจากการให&
หรือเสียสละ จะกล$าวว$าเป0นหลักเศรษฐกิจชั้นสูงในทางพุทธศาสนาก็ได&  

หลักของการพออยู$พอกินในพระพุทธศาสนา หรือหลักสร&างความสําเร็จทันตาเห็น 
บางทีท$านเรียกว$า หัวใจเศรษฐี (อุ.อา.กะ.สะ.) อันเป0นคําสอนให&ต้ังเนื้อต้ังตัวได&ในทาง 
เศรษฐกิจ เช$น ต&องมีความหม่ัน คือ มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหน&าท่ีการงาน 
ประกอบอาชีพอันสุจริต รู&จักใช&ปiญญาความสามารถจัดการดําเนินการไปให&ได&ผลดี ซ่ึงเป0น
ทางให&ได&ทรัพยQ ข&อนี้ตรงกับหลักเศรษฐกิจข&อแรกคือProductionหลักผลิตกรรม และ
ต&องการรักษา คือ ต&องรู&จักเก็บคุ&มครองทรัพยQ หน&าท่ีการงานและผลงานท่ีตนได&มาหรือได&ทํา
ไว&ด&วยความขยันหม่ันเพียรนั้น ไม$ให&เป0นอันตรายหรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะ ถ&าเป0นทรัพยQ ก็
ต&องยิ่งรู&จักเก็บออม ข&อนี้ตรงกับหลัก Saving หลักเก็บออม 

ส$วนในขณะฐานท่ีม่ันของพระพุทธศาสนาในตะวันออก ถูกทําลายไปฐานแล&วฐาน
เล$า ก็ได&มีบางสิ่งมาชดเชยเช$นกันตรงท่ีว$าพระพุทธศาสนาได&แผ$ขยายเข&าไปยังประเทศ
ตะวันตกอย$างช&าๆ แต$ม่ันคง โดยมีกระบวนซึมซับอยู$ ๓ ระดับ คือ ปรัชญา วิชาการ และ
นิกายระดับปรัชญาเริ่มข้ึนโดย อาเธอรQโชเปนอาวเออรQ(Schopenhauer)ในปh พ.ศ. ๒๓๖๒ 
และได&มีอิทธิพลต$อนักคิดรุ$นต$อๆมา เช$น เบอรQกซอง เฮเลนา เปรโตวนา บลาวัตสกี ริ
เคิรQทจัสแปอรQสวิตตเกนสไตนQและไฮเดกเกอรQ เขาเหล$านี้ได&รับอิทธิพลไปจากพระพุทธศาสนา 
และเม่ือยี่สิบกว$าปhทีผ$านมามีวรรณคดีต$างๆท่ีพูดถึงความสัมพันธQระหว$างระบบความคิดทาง
พระพุทธศาสนากับนักคิดสมัยใหม$ของยุโรปต$างๆมากมายระดับวิชาการในช$วง ๑๕๐ปh มี
เอกสารเก่ียวกับประวัติพระพุทธศาสนาเป0นจํานวนมาก ท้ังรูปแบบของวรรณคดีและศิลปะ 
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เช$น รัสเซียศึกษาทัศนะพุทธแบบไซบีเรียรีสเดวิดสQ (RhysDavids) ศึกษาพระพุทธศาสนา
แบบลังกาชาวฝรั่งเศสศึกษาวรรณกรรมในเวียดนาม  

ต$อมาอเมริกาก็สร&างวิทยาลัยภาษาตะวันออกข้ึนในกองทัพและขยายตัวออกไปใน
มหาวิทยาลัยต$างๆ ในอเมริกา พระพุทธศาสนาได&พิสูจนQตัวเองถึงความเป0นตัวแทนของ
วัฒนธรรมอินเดียมากท่ีสุด ไม$มีแนวคิดแบบเอเชียแนวใดท่ีได&รับความสนใจในยุโรปมากเช$น
กับแนวคิดทางพุทธ ไม$มีศาสนาอ่ืนใดท่ีจะดึงดูดความสนใจของกลุ$มนักวิชาการ นักปรัชญา
ระดับหัวกะทิท้ังหลายไม$เพียงแต$ยอมคลุกคลีกับภาษาท่ียากท่ีพระพุทธศาสนาแฝงอยู$เท$านั้น 
แต$ผู&ท่ีมีจิตใจสูงส$งก็ได&ยอมลดตัวลงมาเพ่ือเรียนความหมายของความอ$อนโยน ความลึกซ้ึง
ของพระพุทธศาสนาอีกด&วยพระ ส$วนพุทธศาสนาในรูปนิกายแบบชาวบ&าน ได&ผุดข้ึนเกือบจะ 
๘๐ ปh มาแล&ว ส$วนใหญ$เกิดข้ึนในประเทศท่ีนับถือนิกายโปรเตสแตนทQ นิกายพุทธก$อตัว
ข้ึนมาจากนิกายนอนคอนฟอรมิสตQเล็กๆ เน&นการปฏิบัติกัมมัฏฐานและประสบการณQทางจิต 
เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือชีวิตหมดจด  

ในช$วง ๒๐ ปhท่ีผ$านมากลุ$มนี้ได&เติบโตข้ึนอย$างรวดเร็ว ท้ังจํานวนผู&นับถือและฐานะ
ทางเศรษฐกิจ หนังสือของ ไดเซต ไตตาโรซูซูกิ ในปh พ.ศ. ๒๔๗๓ ทําให&เกิดความต่ืนตัวมาก
ยิ่งข้ึน มีการไหลบ$าของกระแสหนึ่งชื่อว$า “เซ็น” อย$างไรก็ตามชาวพุทธแบบนิกายนี้จะสนใจ
อยู$เฉพาะกับกลุ$มของตัวเอง มีผลกระทบต$อสังคมโลกโดยภาพรวมน&อยมากไม$มีใครสามารถ
ประเมินศักยภาพของชาวพุทธกลุ$มนี้ได&ทุกๆอย$างดูคลุมเครือไปหมดไม$ว$าจะเป0นจํานวน
แหล$งเงินทุนสถานภาพทางสังคมของสมาชิก แรงจูงใจ ความก&าวหน&าในการพัฒนาจิตใจ 
หลักคําสอนหรือขอบเขตท่ีมีอิทธิพล๑ ลักษณะการเคลื่อนตัวของพระพุทธศาสนาไปยัง
ประเทศตะวันตกนั้นในคราวประชุมฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ มีการนําเสนอข&อมูลทาง
วิชาการสอดคล&องกับข&อมูลข&างต&นว$า 

เม่ือพิจารณาตามประวัติศาสตรQ พระพุทธศาสนาแผ$ไปสู$ตะวันตกเองตามธรรมชาติ 
ไม$มีการวางโครงการล$วงหน&า โดยท่ีศาสนาและวัฒนธรรมตะวันออกรวมถึงพระพุทธศาสนา
ด&วยเป0นท่ีสนใจของนักปราชญQทางตะวันตกมาก ในมหาวิทยาลัยต$างๆ ได&บรรจุภาษา
สันสกฤต บาลี จีนและธิเบต เข&าในหลักสูตรการศึกษา ต$อมาได&มีการพิมพQและแปลคัมภีรQ
พระพุทธศาสนาเป0นอันมาก นักปราชญQท่ีมีชื่อเสียงได&สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา เช$น แม็
กมึลเลอรQ (Max Muler) ได&พิมพQหนังสือพระไตรปUฎกท้ังฉบับตะวันออก ท้ังฉบับยุโรป และ
หนังสือสําคัญๆ อีกหลายเล$ม รีสเดวิดสQ ได&พิมพQพระไตรปUฎก และหนังสือพระพุทธศาสนา
อ่ืนๆ ท้ังยังได&ต้ังสมาคมบาลีปกรณQ (Pali Text Society) เซอรQ เอ็ดวินอารQโนลดQ(Sir Edwin 
Arnold) เขียนหนังสือ “ประทีปแห$งเอเชีย”(Ligth of Asia) เป0นต&น  

                                                           

๑ Edward Conze, A Short History of Buddhism, แปลโดยสมหวัง แก�วสุฟอง, (เชียงใหม$  : 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา, คณะมนุษยศาสตรQ มหาวิทยาลัยเชียงใหม$, มปป.), หน&า ๑๕๑ - ๑๕๔. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๓๐๓

ในพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ พระพุทธศาสนาไม$เพียงแต$เป0นท่ีสนใจของนักปราชญQและ
นักประวัติศาสตรQเท$านั้น แต$ยังเป0นท่ีสนใจของปะชาชนผู&สนใจผู&แสวงหาศาสนาและแนวทาง
ดําเนินชีวิตท่ีดีกว$าศาสนาคริสตQด&วย โชวQเปนเฮาเออรQได&ประกาศตนเป0นพุทธศาสนิก และ
เขียนหนังสือแพร$หลายไปท่ัวยุโรป แต$พระพุทธศาสนาเพ่ิงต้ังลงม่ันคงในตะวันตกเม่ือตอน
ปลายพุธศตวรรษท่ี ๒๔ นี้เองเกิดสมาคมต$างๆ อย$างแพร$หลายช$วยเผยแผ$พระพุทธศาสนาใน
ปiจจุบันนี้อาจกล$าวได&ว$า พระพุทธศาสนาได&ต้ังลงม่ันคงในทุกภูมิภาคของโลกตะวันตก แม&ผู&
นับถือจะมีจํานวนน&อยแต$อิทธิพลของพระพุทธศาสนาก็แผ$ไปกว&างขวางมาก ต้ังแต$สิ้น
สงครามโลกครั้งท่ี ๒ เป0นต&นมา๒ 

พระพุทธศาสนาคลื่นใหม$ท่ีขยายเข&าไปยังดินแดนตะวันตกเริ่มข้ึนในยุคใหม$ เป0น
ช$วงของการล$าอาณานิคมของชาวยุโรปเม่ือประมาณปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๓ อันได&แก$ 
ประเทศอังกฤษ ฝรั่ ง เศส เป0นต&น เ ม่ือเข&ามาครอบครองดินแดนเอเชียแล&วสนใจ
พระพุทธศาสนา จากนั้นกลุ$มประเทศตะวันตกก็เริ่มหันมานับถือพระพุทธศาสนามากข้ึน
เรื่อยๆ ซ่ึงมีท้ังพระพุทธศาสนาฝbายเถรวาทและพระพุทธศาสนาฝbายมหายาน ส$วนลักษณะ
การศึกษาเรียนรู&พระพุทธศาสนาของชาวตะวันตกมักศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย แล&ว
นําไปสู$การฝ�กปฏิบัติขัดเกลา และเกิดองคQกรพุทธข้ึน ซ่ึงต$างจากตะวันออกท่ีฝ�กศึกษา
พระพุทธศาสนาในรูปแบบทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต 

อาจสรุปในประเด็นด&านประวัติความเป0นมาได&ว$า พระพุทธศาสนาแพร$ขยายเข&าสู$
ยุโรปต้ังแต$เม่ือไรไม$มีหลักฐานยืนยันตายตัว ลักษณะการขยายตัวของพระพุทธศาสนาเท$าท่ีมี
หลักฐาน เริ่มจากความสนใจของปiจเจกบุคคลชาวยุโรป จากนั้นก็ขยายตัวเป0นองคQกร ตลอด
ถึงการเคลื่อนตัวของกลุ$มชาวพุทธจากภูมิภาคตะวันออกเข&ายังยุโรป ทําให&เกิดชุมชนชาว
พุทธข้ึน ชาวตะวันตกบางท$านมีความศรัทธาแรงกล&าบวชเป0นพระภิกษุ แล&วทําการเผยแผ$ใน
แถบประเทศภูมิภาคของตน มีการศึกษาแล&วเรียบเรียงวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาข้ึน 
ในสถาบันทางการศึกษาบางแห$งจัดให&มีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาเกิดงานเขียนวิชาการ
ด&านพระพุทธศาสนามากข้ึน 

๓. สภาพการณXปaจจุบัน 
ในปiจจุบันมีชาวยุโรปหันมานับถือพระพุทธศาสนาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ มีท้ังท่ีเป0น ภิกษุ 

อุบาสก อุบาสิกา เช$น ท่ีประเทศอังกฤษ จากรายงานในวารสารทางสายกลางของพุทธ
สมาคมลอนดอนระบุว$า มีสมาคมองคQกรต$างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับพระพุทธศาสนาจัดอยู$ใน
ประเทศอังกฤษประมาณ ๓๐ แห$ง เพ่ือเผยแผ$พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ได&สร&างวัดพุทธ
ประทีปซ่ึงถือเป0นวัดแรกของไทยในยุโรป มีชาวพุทธไทยและชาติอ่ืนๆมาประกอบกิจกรรม
                                                           

๒ ไวทย, พีแอล, พุทธศาสนประวัติระหว�าง ๒๕๐๐ ป�ท่ีล�วงแล�ว, รวมบทความวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาพิมพQข้ึนในคราวฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ณ ประเทศอินเดีย, ๒๔๙๙), หน&า ๔๕๓-๔๕๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๓๐๔ 

ภายในวัดอยู$เสมอในระยะต$อมาก็มีการสร&างวัดต$างๆเพ่ิมข้ึนรวมท้ังหมด ๘ วัดท่ีประเทศ
เยอรมันในปiจจุบัน ชาวเยอรมันได&นับถือพระพุทธศาสนาในส$วนของเนื้อหา โดยเฉพาะด&าน
ปรัชญาพุทธ ปฏิบัติวิปiสนากรรมฐานมากกว$าสนใจในด&านรูปแบบและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเขาเข&าถึงพระพุทธศาสนาด&วยสติปiญญาของเขาเอง แม&จะไม$ปรากฏวัดวา
อารามทางพระพุทธศาสนามากมายก็ตาม  

แต$อย$างไรก็มีชาวเยอรมันไม$น&อยท่ีนับถือพระพุทธศาสนาจากหลักธรรมคําสั่งสอน 
ประเทศอ่ืนๆในยุโรปก็มีการเปUดรับพระพุทธศาสนามากข้ึน ปiจจุบันพระพุทธศาสนากระจาย
อยู$ท่ัวทวีปยุโรปเกือบทุกประเทศโดยนับจํานวนประเทศชาวพุทธท่ีได&รับเชิญมาประชุมชาว
พุทธนานาชาติเม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ท่ีผ$านมามีถึง ๑๘ ประเทศ ได&แก$ เดนมารQก 
(Denmark) ฟUนแลนดQ (Finland) ไอซQแลนดQ (Iceland) รัสเซีย (Russia) สวีเดน (Sweden) 
อังกฤษ (U.K.) เยอรมัน (Germany) ฝรั่งเศส (France) เนเธอรQแลนดQ (Netherlands) เบลเยี่ยม 
(Belgium) ออสเตรีย(Austria) สวิสเซอรQแลนดQ (Switzerland) โครเอเชีย (Croatia) โรมาเนีย 
(Romania) อิตาลี (Italy) สเปน (Spain) ตากิกิสถาน (Tagigistan) ยูเครน (Ukraine)  

พระพุทธศาสนาแบบไทยได&พัฒนาข้ึนในประเทศตะวันตก และมีความม่ันคง
เข&มแข็งหลากหลายข้ึนเรื่อยๆจากมุมมองของพระสงฆQท่ีเดินทางไปเผยแผ$พระพุทธศาสนาใน
ยุโรปให&ทัศนะว$า“อังกฤษเหมาะท่ีจะเป0นศูนยQกลางการเผยแผ$พระพุทธศาสนาให&กว&างไกลไป
ในตะวันตกได&ด&วยอาศัยปiจจัยหลายประการ โดยประเทศอังกฤษเป0นประเทศท่ีไม$ใหญ$โต
มากนักการติดต$อคมนาคมกับประเทศอ่ืนๆ แถบยุโรปและอเมริกาสะดวกเรื่องของ
พระพุทธศาสนาก็ไม$ใช$ของใหม$ทีเดียวสําหรับประเทศอังกฤษ และยังเป0นท่ียอมรับในหมู$
ปiญญาชนว$า พระพุทธศาสนาเป0นศาสนาท่ีมีเหตุผลน$ารับฟiง มีคําสอนท่ีละเอียดลึกซ้ึง 
ประกอบกับในปiจจุบัน การทําสมาธิ หรือ Meditation ได&รับความสนใจจากคนทุกระดับใน
สังคม เพราะเห็นว$าอย$างน&อยก็เป0นวิธีผ$อนคลายความตึงเครียด ซ่ึงมักเป0นปiญหาของคนใน
สังคมท่ีเจริญในด&านวัตถุแล&วแต$ละเลยทางด&านการพัฒนาจิตใจ  

อนึ่งในปiจจุบันชาวตะวันตกกําลังมีความวิตกกังวลอย$างมากเก่ียวกับเรื่องสภาพ
ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติสิ่งแวดล&อมและมีความรู&สึกซาบซ้ึงประทับใจในหลักคําสอน
ของพระพุทธศาสนาซ่ึงเน&นการดําเนินชีวิตให&กลมกลืนกับธรรมชาติ ให&มีความเมตตากรุณา
ต$อสรรพสัตวQท้ังหลายหลายคนจึงเห็นว$าพระพุทธศาสนาเข&าได&ดีกับอุดมการณQของคนท่ีมี
ความเป0นห$วงต$อสถานการณQของโลกปiจจุบัน”๓ ส$วนในเรื่องการสอนสมาธิแนวด้ังเดิมของ
ไทย คือ อานาปานสติ สมถะและวิปiสสนาท่ีลอนดอนได&รับความนิยมมากปh พ.ศ. ๒๕๔๘ มี
การเปUดสอนปฏิบัติสมาธิตามท่ีต$างๆกว$า ๒๐ แห$งท่ัวประเทศอังกฤษ และยังมีท่ี เวลสQ 

                                                           

๓ พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทโท), อุปลมณี, พิมพQครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๔๔), หน&า ๕๑๕. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๓๐๕

แคลิฟอรQเนีย สหรัฐอเมริกาด&วย๔ นอกจากนี้สาขาของสมาคมท่ีแคมบริจ ลอนดอนและแมน 
เซสเตอรQ มีความสัมพันธQอย$างเหนียวแน$นกับแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาแบบไทยมา
เป0นเวลาหลายปh โดยมีสมาชิกหลายท$านเดินทางไปเมืองไทยเพ่ือปฏิบัติกรรมฐานให&ลึกซ้ึง
ยิ่ง ข้ึนเป0นระยะในทํานองนี้ ความสัมพันธQท่ีมีอยู$แล&วก็จะแน$นแฟaนยิ่งข้ึน และทําให&
ความสัมพันธQใหม$พัฒนาต$อไป๕ 

จากหลักฐานดังกล$าวสะท&อนให&เห็นว$าพระพุทธศาสนาท้ังฝbายเถรวาทและฝbาย
มหายานท่ีแผ$ขยายไปในทวีปยุโรปมีพัฒนาการและได&รับการตอบรับท่ีดีชาวยุโรปให&ความ
สนใจพระพุทธศาสนาในด&านเนื้อหาเพ่ือนํามาใช&ในการดําเนินชีวิต ประยุกตQใช&ในด&านฝ�ก
ปฏิบัติอบรม พัฒนาจิตปiญญา และหลักการทางพุทธศาสนาก็เข&าได&ดีกับวัฒนธรรมการ
แสวงหาปiญญาของชาวยุโรป เพราะหลักการพุทธเน&นการใช&เหตุผลให&อิสระทางความคิดไม$
ผูกขาดทางความคิด ดังนั้นแม&ศาสนาพุทธจะเป0นสิ่งใหม$สําหรับชาวยุโรป ยังไม$เป0นท่ี
แพร$หลายขยายวงกว&างทางสังคม แต$ก็ค$อนข&างเข&ากันได&กับภูมิปiญญาแบบฝรั่ง มีคุณค$าต$อ
ชีวิตปiจเจกบุคคลและสิ่งแวดล&อม จึงอาจกล$าวได&ว$าสภาพการณQปiจจุบันของศาสนาพุทธใน
ยุโรปเป0นช$วงของการเริ่มต&นท่ีได&รับการยอมรับและม่ันคง การไม$ได&รับปฏิเสธและต$อต&าน
นับเป0นโอกาสท่ีดีของพระพุทธศาสนา ท่ีจะเติบโตในแผ$นดินยุโรปต$อไป 

๔. อิทธิพลของพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาในยุโรปยังอยู$ในช$วงเริ่มต&นจึงยังไม$มีอิทธิพลกว&างไกลมากนัก 

จํากัดอยู$เฉพาะกลุ$มชาวพุทธแถบเอเชียท่ีอพยพเข&าไปอยู$ในยุโรปเป0นส$วนใหญ$ โดยใช&วัดเป0น
แหล$งนัดพบปะ ประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ เป0นศูนยQรวมวัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบเอเชียในต$าง
แดน นอกจากนี้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนายังเป0นปรัชญาชีวิตท่ีลึกซ้ึง ให&โลกทัศนQชีว
ทัศนQ  ส$วนกลุ$มชาวพุทธ ท่ีเป0นชาวยุ โรปบางท$ านบางกลุ$ ม ท่ี เห็นความสํ า คัญทาง
พระพุทธศาสนาก็ประยุกตQหลักพุทธธรรมไปใช& เรียนรู&วิชาการทางพระพุทธศาสนาแล&ว
ศรัทธาละท้ิงศาสนาเดิมหันมานับถือพระพุทธศาสนา เปลี่ยนรูปแบบชีวิตมาเป0นชาวพุทธใช&
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป0นหลักปรัชญาดําเนินชีวิต อาจกล$าวได&ว$าพระพุทธศาสนาใน
ยุโรปมีอิทธิพลด&านแนวคิด หลักดําเนินชีวิตหลักปฏิบัติขัดเกลา ด&านการศึกษา ด&านสังคม 
และวัฒนธรรม ในวงท่ีจํากัดเฉพาะกลุ$มของตน ยังไม$มีอิทธิพลในระดับการเมืองหรือวงกว&าง
ออกไป  

                                                           

๔ พอล เดนนิสสัน, ดร., ความเป�นมาของสมาคมสมถะ, ในมหาสมัยสูตร, รวบรวมโดยพระ
มหาเหลา ประชาราษฎรQ, (วัดพุทธวิหารแอสตัน ประเทศอังกฤษ, ๒๕๔๘), หน&า ๓๔. 

๕ เรื่องเดียวกัน, หน&า ๓๖. 
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 ๒๓๐๖ 

โดยเฉพาะด&านวิปiสสนากรรมฐานซ่ึงเป0นท่ีสนใจของชาวตะวันตกมาก มีข&อมูลบอก
ว$า “ปiจจุบันประเทศตะวันตก ได&นําวิธีการแบบพุทธมาสอนประยุกตQใช&ในท$ามกลางหลายๆ 
วิธีท่ีแพร$หลายไปยังตะวันตก วิธีวิปiสสนาก็เป0นวิธีหนึ่งท่ีแพร$หลายสู$ตะวันตก”๖ 

ชาวตะวันตกเกิดความสนใจและศึกษาเรียนรู&วัฒนธรรมตะวันออกอย$างจริงจัง ทํา
ให&เกิดองคQกรทางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญๆ ข้ึน โดยเริ่มต&นจากสถาบันการศึกษา สมาคม
ชาวพุทธ และองคQกรของคณะสงฆQ ซ่ึงมีประเด็นท่ีน$าศึกษา ดังนี้ 

๑.๑ สถาบันการศึกษา : พระพุทธศาสนาในตะวันตกก$อเกิดจากมหาวิทยาลัย
ต$างๆ ท่ีบรรจุวิชาการด&านตะวันออก จากนั้นก็มีนักคิดนักวิชาการด&านพระพุทธศาสนาข้ึนมี
ความศรัทธา บางท$านก็ออกบวชเป0นภิกษุ บางท$านก็เขียนหนังสือ แปลคัมภีรQทาง
พระพุทธศาสนา แล&วขยายตัวข้ึนเป0นกลุ$ม องคQกร  

๑.๒ สมาคม (กลุ$มชาวพุทธ) : เกิดจากความมุ$งม่ันของปiจเจกบุคคล กลุ$ม 
องคQกร และอ่ืนๆ การดําเนินการของสมาคมให&อยู$ได& ความเข&าใจพ้ืนฐานของสังคมตะวันตก 
ทุกชีวิตทุกองคQกรต&องอยู$ภายใต&กฎกติกาเง่ือนไขเดียวกัน คือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ี
ผูกพันทุกอย$างให&มีปฏิสัมพันธQต$อกันโดยใช&ตัวเชื่อมคือ ระบบเงินตรา ในลักษณะนี้จึงไม$มี
องคQกรใดจะอยู$อย$างอิสระอย$างปราศจากการเก่ียวพันธQกับสิ่ง อ่ืน การขยายตัวของ
พระพุทธศาสนาในสังคมเงินตรา จึงกระทําได&ภายใต&เง่ือนไขของระบบทุนนิยมท่ีมีโครงสร&าง
เครือข$ายโยงใยท่ัวถึงกันหมด การจะพัฒนาองคQกรพระพุทธศาสนาในยุคสังคมโลกาภิวัตนQให&
เติบโต จากเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนไปและแตกต$างกันจึงไม$อาจทําในรูปแบบเดิมเหมือนดังในอดีต 
และเหมือน กับท่ีเคยทําในช$วงสังคมโบราณท่ีมอบหมายให&สมณะทูตทําหน&าท่ี การเติบโต
ของพระพุทธ ศาสนาในยุโรปลักษณะเช$นนี้อาจสอดคล&องและเหมาะสมตามบริบทของโลก
ปiจจุบันนี้ก็ได& 

๑.๓ องคQกรสังฆะ : ในสมัยโบราณการขับเคลื่อนของพระพุทธศาสนาไปยัง
ดินแดนต$างๆ อาศัยการทําหน&าท่ีของพระสงฆQ (สมณทูต)เป0นหลัก ไม$ว$าจะเป0นพระสงฆQสาย
เถรวาทหรือมหายาน ถือว$าเป0นกลไกหรือแนวหน&าท่ีสําคัญในการผลักดันให&พระพุทธศาสนา
ขยายตัวไปท่ัวสารทิศ จะเป0นด&วยเหตุใดไม$ทราบ การปฏิบัติภารกิจด&านนี้ของคณะสงฆQในยุค
ใหม$อ$อนลง จึงเป0นท่ีสังเกตได&ว$าจากจุดเริ่มต&นของการเคลื่อนตัวของพระพุทธศาสนาเข&าไป
ยังตะวันตกต$างกันกับยุคโบราณ ท่ีไม$ได&พ่ึงพาคณะสงฆQเป0นผู&บุกเบิกในช$วงต&น แต$เกิดจาก
ความสนใจของชาวตะวันตกเอง ต$อมาคณะสงฆQก็เข&ามารับช$วงต$อเติมให&พระพุทธศาสนาใน
ตะวันตกมีความสมบูรณQยิ่งข้ึน ซ่ึงคณะสงฆQทางพระพุทธศาสนาในปiจจุบันมี ๒ สาย คือ สาย
เถรวาทกับสายมหายาน ว$าโดยลักษณะการทํางานของคณะสงฆQสองสายนี้มีวิธีการท่ีแตกต$าง

                                                           

๖ บรรจง โสดาดี, “การใช&ตรรกะในวิธีสอนของพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)”, วิทยานิพนธX
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (เชียงใหม$ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม$), ๒๕๔๖. 
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กันตามลักษณะของนิกายท้ังสอง กล$าวคือ สายมหายานมีการปรับตัวให&เข&ากับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได&เร็ว จึงสามารถสนองตอบหรือบริการชุมชนได&กว&างและรวดเร็วทัน
เหตุการณQ ส$วนเถรวาทมีการเปลี่ยนแปลงช&าแต$หนักแน$น ม่ันคง การเคลื่อนตัวเข&าไปในยุโรป
ของเถรวาทจึงเป0นแบบค$อยเป0นค$อยไป ไม$หวือหวา สร&างความเข&มแข็ง ม่ันคงข้ึนเรื่อยๆ การ
เติบโตของวัดพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทยในช$วงแรกๆ ต&องพ่ึงพาสมาคมต$างๆ ท่ีมีอยู$
ก$อนในการดําเนินการสนับสนุน ต$อมาก็ค$อยๆ พ่ึงพิงน&อยลงและเริ่มอิสระเสรีมากข้ึน ใน
ปiจจุบันบางวัดก็มีความเป0นอิสระในการบริหารจัดการ เช$น วัดพุทธประทีป วัดอมรวดี วัดศรี
นครินทรวราราม เป0นต&น การปรับตัวของคณะสงฆQหรือกลุ$มองคQกรพุทธในตะวันตกอาจมี
ความกระทบกระท่ังกันบ&างเป0นเรื่องธรรมดาในช$วงแรกของพัฒนาการ ซ่ึงก็ไม$ถือว$าเป0น
ปiญหาอุปสรรคสําคัญต$อการขยายตัวของพระพุทธศาสนาในตะวันตกแต$อย$างใด ไม$ว$าจะ
เป0นองคQกรสงฆQ องคQกรพุทธฝbายฆราวาส องคQกรต$างๆ เหล$านี้ทําให&พระพุทธศาสนาขยายตัว
และมีความม่ันคงมากข้ึนการศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา 
กําหนดขอบเขตการศึกษา ๓ ด&าน ได&แก$ อิทธิพลด&านสังคม อิทธิพลทางด&านเศรษฐกิจ และ
อิทธิพลทางด&านการเมือง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. อิทธิพลด&านสังคม พระพุทธศาสนาสนองความต&องการของชาวตะวันตกได& 
เพราะมีหลักประพฤติปฏิบัติ แสวงหาความจริงบนพ้ืนฐานแห$งเหตุผล และพิสูจนQให&เห็น
ผลได&ตามหลักธรรมชาติ เน&นความสุขสงบสุขทางจิตใจ ลดความรุนแรงของวัตถุนิยม ทําให&
ชีวิตเรียบง$าย และทําให&ลดปiญหาทางสังคมลง วัดในพระพุทธศาสนาเป0นศูนยQกลางศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และเป0นท่ีพ่ึงของประชาชนในยุโรปและอเมริกาได& 
มีชนชาวยุโรป และอเมริกาเข&ามาบรรพชาและอุปสมบท เพ่ือศึกษาเล$าเรียนทางพระพุทธ 
ศาสนาเป0นจํานวนไม$น&อย ช$วยให&สังคมชาวยุโรปอเมริกา และเอเชียมีความเป0นอยู$ผูกพันกัน 
สังคมแห$งชาวพุทธนั้น เป0นสังคมแห$งผู&มีเมตตาธรรม มีความกตัญ®ูกตเวทีต$อผู&มีอุปการะ 
คุณ และยังเป0นผู&อนุรักษQวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางศาสนาได&อย$างเหนียวแน$นและ
ม่ันคง นอกจากนี้วัดยังเป0นแหล$งพบปะแลกเปลี่ยนและศึกษาวัฒนธรรมสําหรับประชาชน
จากประเทศต$างๆ เปUดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยQแก$ลูกหลานชาวไทย และชาว
ต$างประเทศท่ีสนใจจะเรียนภาษาไทย ดนตรีไทยศิลปวัฒนธรรมอีกด&วย 

๒. อิทธิพลทางด&านเศรษฐกิจ กระบวนทัศนQทางพระพุทธศาสนา มีลักษณะ
ขัดแย& ง กับ แนว คิ ดแบบวั ต ถุนิ ยม  (Materialism) แล ะแนว คิดแบบบริ โ ภคนิ ย ม 
(Consumerism) โดยสอนเรื่องการดําเนินชีวิตด&วยความพอดี มีความสันโดษ ประหยัด ใช&
จ$ายตามความจําเป0น ไม$ส$งเสริมการบริโภคตามปรารถนาทุกอย$าง ส$งเสริมให&เกิดแนวคิด
แบบพอเพียง เน&นความจําเป0นในการสนองตอบต$อความต&องการปiจจัยพ้ืนฐานในการดําเนิน
ชีวิต ชาวยุโรปและอเมริกาเข&ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป0นจํานวนมาก จึงมีส$วนในการช$วย
ลดความฟุbมเฟlอยตามค$านิยมต$างๆ ในการดํารงชีพความเป0นอยู$ มีความสันโดษในการครอง



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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ชีพทางด&านเครื่องอุปโภค บริโภคต$างๆ คําสอนทางพระพุทธศาสนาเน&นถึงการเลี้ยงชีพให&
สุจริต (สัมมาอาชีวะ) ไม$ประกอบอาชีพในทางทุจริต (มิจฉาอาชีวะ) เน&นการผลิตและ
ประกอบกิจกรรมด&านเศรษฐกิจท่ีไม$เบียดเบียน ตลอดถึงการบริโภคอย$างรู&เท$าทันไม$เป0นทาง 

๓. อิทธิพลทางด&านการเมือง การสนับสนุนช$วยเหลือการก$อสร&างถาวรวัตถุ 
และความร$วมมือต$างๆ ของกลุ$มพุทธศาสนิก ชมรมสมาคมและองคQกรพุทธศาสนิกสัมพันธQ
ท่ัวโลก ทําให&เกิดความสัมพันธQอันดีระหว$างประเทศ และได&มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&เทคนิค
การเผยแพร$ธรรม การปฏิบัติธรรมของกันและกันท่ีอธิบายธรรมด&านประยุกตQ เพ่ือให&คนหนุ$ม
สาวเห็นคุณค$าของพระพุทธศาสนา เป0นความสัมพันธไมตรีทางศาสนาระหว$างประเทศ๗ 

หากถามว$าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต$อชาวยุโรปอเมริกาอย$างไรอาจตอบได&ว$า
พระพุทธศาสนาก$อให&เกิดคุณค$าใหม$ในด&านศาสนาแก$ชาวตะวันตก ต$างไปจากศาสนาเดิมท่ี
เขาพบเห็น เช$น การเปUดกว&างให&เสรีภาพทางความคิด ถือเป0นอาวุธท่ีสําคัญของพระพุทธ 
ศาสนา การเน&นสันติภาพ ภราดรภาพ มิตรภาพ หลีกเลี่ยงความรุนแรงทุกประการ เป0นจุด
แข็งของพระพุทธศาสนามาแต$อดีตท่ีเป0นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป การเติมเต็มด&านจิตปiญญาให&
ผ$อนคลายและปล$อยวางมากกว$าข&อบัญญัติอันเข&มงวด เป0นสิ่งท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปในพระพุทธ 
ศาสนา ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลด&านความคิด การปฏิบัติ ความสุข วิถีชีวิตของ
ชาวตะวันตก มากกว$านั้นการศึกษาถึงการเติบโตของพระพุทธศาสนาในตะวันตกจะเป0นไปได&
เพียงใด เง่ือนไขอะไรท่ีจะทําให&พระพุทธศาสนาในตะวันตกเฟl�องฟูข้ึนเป0นเรื่องท่ีจําเป0น 

๕. แนวโน�มในอนาคต 
มีเง่ือนไขหลายอย$างท่ีเป0นดัชนีบ$งชี้แนวโน&มของพระพุทธศาสนาในยุโรปได&แก$ 
๑. องคQการสหประชาชาติให&การสนับสนุนโดยรับรองวันวิสาบูชาเป0นวันสําคัญ

สากลของสหประชาชาติ ซ่ึงถือว$าเป0นความหวังของชาวโลก ทีจะสร&างสันติภาพในการอยู$
ร$วมกันได& ดังสาสQนแสดงความยินดีและสนับสนุนของเลขาธิการองคQการสหประชาชาติว$า “มี
งานสําคัญเร$งด$วน สําหรับผู&นําศาสนาท่ัวโลกท่ีต&องรวบรวมพลังกันให&เข&มแข็งยิ่งกว$าเดิม
เพ่ือท่ีจะให&พวกเรารู&ถึงปiญหาท่ีเป0นพ้ืนฐานของมนุษยQปiญญาท่ีเราสั่งสมมาแต$ด้ังเดิม จําเป0น
ท่ีจะต&องนํามาใช& ช$วยเหลือครอบครัวมนุษยQอย$างจริงจัง ให&อยู$เหนือความชิงชังและความ
แบ$งแยก” 

การประชุมสุดยอดสันติภาพโลกได&เริ่มกระตุ&นให&ผู&นําศาสนาร$วมกับองคQการ
สหประชาชาติ โดยเฉพาะอย$างยิ่งในการขจัดความรุนแรง และการเปลี่ยนความรุนแรงนั้น
ไปสู$สันติวิธีพระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญท่ีจะทําการรณรงคQเพ่ือสันติภาพของโลก นั่นอาจ
เนื่องมาจากข&อเท็จจริงท่ีว$า มีวัฏฏจักรแห$งการเบียดเบียนกันท่ีเกิดข้ึนในสังคมพุทธน&อยกว$า
เกิดข้ึนในสังคมศาสนาอ่ืน เม่ือผู&นํายิวและผู&นํามุสลิมจากตะวันออกกลางมานั่งประชุมกัน 
                                                           

๗ อ&างแล&ว, พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศต$างๆ, หน&า ๒๑๖-๒๑๘. 
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ข&าพเจ&าเชื่อว$าควรจะมีผู&นําชาวพุทธในโตªะนั่นด&วย ซ่ึงเป0นผู&ไม$เก่ียวข&องกับประวัติศาสตรQอัน
วุ$นวายนั่นและไม$มีความพยายามแบบใช&อารมณQในภูมิภาค…ด&วยปiญญาทาง พระพุทธศาสนา
จะช$วยเปลี่ยนความแปลกแยกท่ีเกิดข้ึนมายาวนานไปสู$แนวคิดแห$งความเป0นเอกภาพของ
มนุษยQในยุคใหม$๘ 

การร$วมมือกันของกลุ$มชาวพุทธท่ัวโลก ความเคลื่อนไหวล$าสุดเก่ียวกับกลุ$ม
ประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาได&ร$วมมือกันประชุม หาแนวทางร$วมกันพัฒนาสร&างสรรคQ
พระพุทธศาสนาให&เข&มแข็งและสอดคล&องกับสภาพการณQของโลกปiจจุบัน โดยประเทศไทยได&
เป0นศูนยQกลางประสานการร$วมมือของพระพุทธศาสนาฝbายเถรวาทและมหายาน ต้ังแต$ปh 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป0นต&นมา ก$อให&เกิดการร$วมมือกันของชาวพุทธมากข้ึน เช$น “สมัชชา
พระพุทธศาสนาแห$งโลก”๙ (The World Buddhism Conference) มีชื่อย$อว$า “สพล” 
(WBC) ประกอบด&วยสมาชิกภาพ ๑๖ ประเทศ ซ่ึงเป0นหลักประกันความม่ันคงและ
ความก&าวหน&าของพระพุทธศาสนาระดับหนึ่ง นอกจากการประชุมเม่ือปh พ.ศ.๒๕๔๗ ดังท่ีมี
การแถลงการณQมีสาระเป0นข&อสรุปประเด็นหลักๆ จะมีการสร&างวัดและปราสาทท่ีสวยงาม
เพ่ือใช&จัดสัมมนาวิชาการเรื่องการปฏิบัติวิปiสสนากรรมฐานของพระพุทธศาสนา การร$วมมือ
กันขององคQกรชาวพุทธถือเป0นประเด็นสําคัญองคQกรชาวพุทธ การศึกษาพระพุทธศาสนา การ
เผยแผ$พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะหQ การรับรองวันวิสาขบูชาเป0นวัน
สําคัญสากล๑๐ 

๒. การประชุมกลุ$มชาวพุทธท่ัวโลกในทศวรรษท่ีผ$านมา ทําให&องคQกรพุทธเข&มแข็ง
ข้ึน การทํางานอย$างจริงจัง ทุ$มเท เสียสละของเหล$าบรรดาพุทธศาสนิก ท้ังท่ีเป0นบรรพชิต
และคฤหัสถQ การไม$ขัดแย&งหักล&างกันเองในเรื่องของลัทธินิกาย รวมถึง “ทิศทางการวางแผน
เผยแผ$พระพุทธศาสนาในศตวรรษท่ี ๒๑”๑๑ อย$างเป0นระบบ นอกจากนี้การปฏิบัติภารกิจ
ของพระธรรมทูตไทยสายต$างประเทศ นับว$ามีความสําคัญต$อพัฒนาการของพระพุทธศาสนา

                                                           

๘ เดนา เมอรQเรียม, คําปราศรัยแสดงความยินดี, ในคณะกรรมการจัดพิมพQหนังสือ. การ
ประชุมสุดยอดผู&ชาวพุทธเพ่ือการเผยแผ$พระพุทธศาสนาแห$งโลก ครั้งท่ี ๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ประเทศไทย ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓), หน&า ๔๐๓-๔๐๕. 

๙ กฎบัตรสมัชชาพระพุทธศาสนาแห$งโลก, ในคณะกรรมการจัดพิมพXหนังสือ. การประชุมสุด
ยอดผู&ชาวพุทธเพ่ือการเผยแผ$พระพุทธศาสนาแห$งโลก ครั้งท่ี ๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประเทศ
ไทย ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓, หน&า ๗๖๒-๗๗๒. 

๑๐ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), วิสาขบูชาวันสําคัญสากลของโลก , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน&า ๖๗-๗๓. 

๑๑ พระ ดร.บอบ-ฮอง, ทิศทางการวางแผนเผยแผ�พระพุทธศาสนาในศตวรรษท่ี ๒๑, ใน
คณะกรรมการจัดพิมพQหนังสือ, การประชุมสุดยอดผู&ชาวพุทธเพ่ือการเผยแผ$พระพุทธศาสนาแห$งโลก ครั้ง
ท่ี ๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓, หน&า ๗๒๗-๗๓๘. 
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ในยุโรปเป0นอย$างมาก จะเห็นว$ามีการปรับปรุงพัฒนาองคQกรอยู$เรื่อยๆ พระสงฆQไทยหลายรูป
ท่ีปฏิบัติภารกิจเข&าถึงกลุ$มประชาชนท&องถ่ิน มีความสามารถเผยแผ$พุทธธรรมได&ลึกซ้ึงจน
สามารถปรับเปลี่ยนทัศนะคติชาวต$างชาติให&มานับถือพระพุทธศาสนาได& นอกจากนี้ยังมีกลุ$ม
พระสงฆQท่ีเป0นชาวตะวันตกเองท่ีมีศรัทธาและมาฝ�กปฏิบัติจากไทย พม$า ลังกา แล&วกลับไป
สั่งสอนในประเทศของตนจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย$างยอดเยี่ยม เช$น พระสุเมโธ ศิษยQหลวงพ$อชา 
พระสันติกโร ศิษยQหลวงพ$อพุทธทาส เป0นต&น 

๓. โลกยุคโลกาภิวัตนQ (Globalization) เป0นสื่อนํากระบวนทัศนQแบบพุทธท่ีเน&น
สันติภาพ มิตรภาพ ภราดรภาพ สอดรับกับสภาพการณQของโลกปiจจุบัน เข&าได&กับวิทยาการ
สมัยใหม$ ให&กระจายออกไปกว&างไกลอย$างไร&ขอบเขต เง่ือนไขเหล$านี้ เป0นดัชนีชี้วัดว$า
พระพุทธศาสนาในดินแดนยุโรปอาจ เจริญเติบโต รุ$งเรืองเฟl�องฟูข้ึนในเวลาอันใกล&นี้ ในส$วน
ของพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทย ในปh พ.ศ. ๒๕๑๓ ได&มีกลุ$มคณะพุทธศาสนิกชนชาว
ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ร$วมใจกันก$อต้ังพุทธสมาคมไทยอเมริกันข้ึน ท่ีนครลอสแองเจ
ลิส รัฐแคลิฟอรQเนีย ได&ก$อต้ังสํานักสงฆQชั่วคราวท่ีนั่น พ.ศ.๒๕๑๕ ได&เริ่มสร&างวัดไทยแห$งแรก
ในอเมริกา เสร็จสมบูรณQในปh พ.ศ.๒๕๒๕ เป0นท่ีเรียบร&อยเพ่ือทําการเผยแผ$พระพุทธศาสนา
ให&แก$ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิส เป0นสถานท่ีเริ่มต&นแห$งแรก เพ่ือจะทําการเผยแผ$พระ
ธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาขยายวงกว&างไปยังรัฐอ่ืนในสหรัฐอเมริกาต$อไป  

๖. สรุป 
พระสงฆQไทยท่ีเข&าไปเผยแผ$พระพุทธศาสนาในอเมริกา ให&ทัศนะว$า “มีสํานัก

ปฏิบัติกรรมฐานมากมายหลายสํานัก หลายครูบาอาจารยQ ผู&ปฏิบัติยังหาแนวทางตนเองไม$พบ 
มักชอบเปลี่ยนอาจารยQ เปลี่ยนแนวปฏิบัติลองปฏิบัติใหม$ไปเรื่อยๆ อาจารยQสอนกรรมฐาน
มากแต$คนทํากรรมฐานจริงๆ ไม$ค$อยมี”๑๒ จากทัศนะดังกล$าวส$งผลท้ังด&านลบด&านบวก ท้ังนี้
เพราะความหลากหลายก็เป0นทางเลือกมากข้ึน หลากหลายรูปแบบ แต$ก็อาจสร&างความ
สับสนขาดความเป0นเอกภาพและอ$อนแอได&เช$นกัน 

พระชาวอเมริกาท่ีบวชในสายมหายานให&ความเห็นว$า คลื่นพระพุทธศาสนาเข&าสู$
ยุโรปได&อย$างไร พระพุทธศาสนาเป0นทางเลือกใหม$ ความสัมพันธQของพระพุทธศาสนากับชาว
อเมริกาเป0นความสนใจช$วงต&น พระพุทธศาสนามหายานเข&าถึง ใกล&ชิดเสรีกว$า เข&าถึงง$ายกว$า 
ส$วนพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเข&าถึงยากแต$มีรายละเอียดลึกซ้ึงมากกว$า 

 
 

                                                           

๑๒ พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทโท), อุปลมณี, พิมพQครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๔๔), หน&า ๕๓๙. 
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ฆราวาสธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู�บริหารเทศบาลเมืองศิลา  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น 

The Virtues For Lay People With Effectiveness Of Administration In 
Municipality Muengsila Amphurmueng Khon Kaen Province 

พระไพรัตนQ วิชชาธโร (พระเนียงสุข)*  
ผศ.ดร.บุรินทรQ ภู$สกุล, ดร.เรียงดาว ทวะชาลี** 

บทคัดย�อ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคQเพ่ือ ๑) ศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาส
ธรรมของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น ๒) เพ่ือศึกษาประสิทธิผล
การบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น ๓) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธQระหว$างการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$นการวิจัยครั้งนี้เป0นการวิจัยเชิง
ปริมาณกลุ$มตัวอย$างคือ บุคลากรในเขตเทศบาลเมืองศิลา จํานวน ๑๔๑ คน จากจํานวน
ประชากรท้ังหมด ๒๒๖ คน เครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูลเป0นแบบสอบถาม 
วิเคราะหQข&อมูลโดยใช&โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรQ วิเคราะหQข&อมูลโดยหา
ค$าความถ่ีร&อยละ ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบายข&อมูลการปฏิบัติตนตามหลัก
ฆราวาสธรรม และประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารโดยใช&สถิติวิเคราะหQความสัมพันธQ
ของตัวแปร ๒ ตัว ท่ีเป0นอิสระต$อกันโดยใช&สถิติสหสัมพันธQอย$างง$ายของเพียรQสัน  

ผลการวิจัยพบว�า 
๑. ระดับความเห็นของบุคลากรท่ีมีต$อการปฏิบัติตนของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น ตามหลักฆราวาสธรรม โดยรวม อยู$ในระดับมาก  
๒. ระดับความเห็นของบุคลากรท่ีมีต$อประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหาร

เทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น ด&วยการบริหารงานตามหลัก 4M โดยรวม 
อยู$ในระดับมาก  

๓. การปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมมีความสัมพันธQเชิงบวกกับประสิทธิผล การ
บริหารงานของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น อย$างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ๐.๐๕ โดยรวมมีความสัมพันธQอยู$ในระดับสูงมาก จึงเป0นไป ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว& 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรQ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 

** อาจารยQมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 
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คําสําคัญ: ฆราวาสธรรม, ประสิทธิผล, การบริหารงานของผู&บริหารเทศบาล 

Abstract 

The objective of this research aims : 1) to study levels to behave by 
virtues for lay people of administration in Municipality Muengsila 
Amphurmueng KhonKaen Province, 2) to study effectiveness of management 
of administration in Municipality Muengsila Amphurmueng KhonKaen 
Province, 3) to study the relationship between virtues for lay people of 
administration with effectiveness of management of administration in 
Municipality Muengsila Amphurmueng KhonKaen Province. This research is a 
qualitative research, the sample personel was the 141 personel, from 
population was the sum 226 personel. The tools used for this research was a 
questionnaire. The data was analysis using computer software for social 
science. Data was analysis to find the rates of frequency, percentage, mean, 
Standard Deviation. The data description levels to behave by virtues for lay 
people and effectiveness of management of administration, using statistical 
analysis, the relationship between the two variables, independently using 
simple statistical pearson’s product moment correlation coefficient. 

The results showed that: 
1. The levels of personnel is to behave of administration in 

Municipality Muengsila Amphurmueng KhonKaen Province by virtues for lay 
people, overall in the high. 

2. The levels of personnel is to effectiveness of management of 
administration in Municipality Muengsila Amphurmueng KhonKaen Province, 
by the administration according to 4M, overall in the high. 

3. The behave by virtues for lay people is a positive correlation with 
effectiveness of management of administration in Municipality Muengsila 
Amphurmueng KhonKaen Province, significant 0.05, overall relationship is on 
very high level. Then according to the hypothesis. 

Keywords: Virtues for Lay People, Effectiveness, Administration in Municipality 
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๑. บทนํา 
หลักคําสอนของพระพุทธองคQทรงสอนให&ชาวพุทธรู&จักการเสียสละเพ่ือความสงบ

สุขของตนเองและประโยชนQส$วนรวม หนึ่งในนั้น คือ ฆราวาสธรรม ซ่ึงท$าน “พุทธทาสภิกขุ” 
ได&ให&ความหมายว$า คือธรรมธรรมดาท่ีจะต&องปฏิบัติสําหรับฆราวาส หรือ “คฤหัสถQ” เพ่ิมข้ึน
จากการรักษาศีล เพ่ือให&เกิดความสุขในชีวิตการครองเรือนและการอยู$ร$วมกัน ในสังคม
“ฆราวาสธรรม” ประกอบด&วย สัจจะ หมายถึง ความซ่ือตรงต$อหน&าท่ี ทมะ หมายถึง ข$มใจ
อย$าให&เกิดโทสะ ขันติ หมายถึง อดทนต$อความเหนื่อย คําด$า จาคะ หมายถึง การให& รู&จัก
เอ้ือเฟlmอเผื่อแผ$๑ เป0นเครื่องมือในการปฏิบัติตนให&อยู$ด&วยกันอย$างมีความสุขในสังคม 
“ฆราวาสธรรมธรรม ๔” เหมาะสมในการประยุกตQใช&กับการบริหารงาน ถ&าผู&นําทําให&คนรอบ
ข&างปฏิบัติงานตามหน&าท่ีของตนได&เต็มความสามารถ การงานท่ีทําก็จะออกมาดีประสบ
ความสําเร็จตามท่ีต้ังเอาไว&๒ 

ในประเทศไทยการปกครองส$วนท&องถ่ินเป0นแบบกระจายอํานาจจากส$วนกลาง 
เพ่ือบริหารท&องถ่ินในด&านต$างๆ อย$างมีประสิทธิผล เพ่ือแก&ไขปiญหา สามารถพ่ึงตนเองสร&าง
ความเจริญม่ันคงให&แก$ท&องถ่ิน จากรัฐธรรมนูญฉบับปh ๒๕๔๐ และปh ๒๕๕๐ บัญญัติให&รัฐ
ต&องกระจายอํานาจให&ท&องถ่ิน เปUดโอกาสให&ราษฎรเข&ามามีส$วนร$วมในการบริหารงานท&องถ่ิน
ของตนเอง โดยแบ$งเป0น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล เช$น บํารุงศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปiญญา วัฒนธรรมอันดี และการบริหารจัดการพัฒนาในด&านเศรษฐกิจ สังคม 
เพ่ือลดความเดือดร&อน ตอบสนองความต&องการของประชาชนในท&องถ่ินอย$างแท&จริง๓ 

การบริหารงานของเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเ มือง จั งหวัดขอนแก$น มี
องคQประกอบในการบริหารงาน คือการออกแบบองคQการ วางแผน ควบคุม การตัดสินใจ หาก
ผู&บริหารสามารถเรียนรู& เข&าใจมิติท้ังสี่ด&านของการบริหารงาน เพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงคQใน
องคQการ วิธีการท่ีทําให&บรรลุวัตถุประสงคQอาจเป0น “แผนกลยุทธQ” และ“แผนยุทธวิธี” แผน
ยุทธวิธีเป0นแผนท่ีมีวิธีหลายแผนประกอบกัน องคQการควรพัฒนาระบบการควบคุมเพ่ือ
ตรวจสอบว$าแผนท่ีวางไว&บรรลุเปaาหมายหรือไม$ ในหลายกรณีการควบคุมจะแก&ไขจากสิ่งท่ี
คลาดเคลื่อนจากแผนไปได&เองโดยอัตโนมัติและหลายๆ กรณีท่ีผู&บริหารจะต&องคอยแก&ไขเอง 

                                                           

๑ พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพQพระนคร, ๒๕๒๓), หน&า ๕๕. 
๒ ฝbายวิชาการ บริษัท สกายบุªกสQ จํากัด, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 

๑๐ พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สกายบุªกสQ จํากัด, ๒๕๔๙), หน&า ๒๐-๒๕.  
๓ ถาวร เกียรติทับหิว, กฎหมายปกครอง, พิมพQครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQนิติ

บรรณการ, ๒๕๕๔), หน&า ๑๕๒. 
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การควบคุมในระดับกลยุทธQ และยุทธวิธี ผู&บริหารสามารถใช&วิธีการวางแผนการควบคุมเป0น
เครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิผลในมิติด&านอ่ืนๆ ได&ด&วย๔ 

ผู&บริหารควรตระหนักถึงความสําคัญของแผนยุทธวิธี โดยอัธยาศัยความสามารถ
และคุณธรรม๕ เพ่ือพัฒนาข&อด&อยของด&านการบริหารงานว$าประสบปiญหาในด&านใดบ&าง เช$น 
ด&านการสรรหา และธํารงรักษาพัฒนาบุคลากร ควรจะมีแนวทาง ดังนี้ ด&านการสรรหา
บุคลากร ควรมีการสรรหาตามแผนอัตรากําลังและใช&ระบบคุณธรรม ด&านการธํารงรักษา
บุคลากร รัฐบาลควรจัดสวัสดิการเพ่ิมข้ึนเทียบเท$ากับพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใช&ระบบคุณธรรม
ในการประเมินผลงานและควรกําหนดระเบียบการบริหารงานบุคคลของท&องถ่ิน และ
ข&าราชการพลเรือนให&มีมาตรฐานเดียวกัน ด&านการพัฒนาบุคลากร ควรจัดฝ�กอบรมเน&นการ
ปฏิบัติจริง และควรเน&นด&านคุณธรรม จริยธรรมในหน$วยงาน มีการติดตามประเมินผล
บุคลากรทุกๆ ครั้ง ผู&บริหารต&องม่ันตรวจสอบปรับปรุง รู&จักคิดทดลองแนวทางใหม$ๆปiจจัยท่ี
ก$อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงอย$างอ่ืน เช$น การเล็งเห็นความจําเป0นในการเปลี่ยนแปลงหรือ
นโยบายของนโยบายประเทศ๖ ในการบริหารงานอย$างสมํ่าเสมอ โดยใช&หลักการบริหาร 4M 
ซ่ึงประกอบด&วย ๑) ด&านคน (Man) ๒) ด&านเงิน (Money) ๓) ด&านวัสดุ (Material) ๔) ด&าน
การจัดการ (Management) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคQท่ีตั้งไว&ให&ดียิ่งข้ึน๗ 

ผู&วิจัยจึงมีความคิดเห็นว$า “หลักฆราวาสธรรม” เหมาะสมท่ีควรนํามาประยุกตQใช&กับ
การบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น เพ่ือส$งเสริม
หลักธรรมในการปฏิบัติอย$างเหมาะสมให&แก$ผู&บริหารในการบริหารงานให&เกิดประสิทธิผลท่ีดี
ยิ่งข้ึนแก$หน$วยงาน และองคQกรอ่ืนๆ ต$อไป 

๒. วัตถุประสงคXของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมของผู&บริหารเทศบาลเมือง

ศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น 

                                                           

๔ สัมฤทธ์ิ ยศสมบัติ, รัฐประศาสนศาสตรX : แนวคิดทฤษฎี, พิมพQครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เอ็กซเปอรQเน็ท จํากัด, ๒๕๔๙), หน&า ๑๖๑ 

๕ เกษฎา ผาทอง, “ยุทธศาสตรQการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยภายใต&
กระบวนทัศนQหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”, วารสารวิชาการธรรมทรรศนX, ปhท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒ 
(กรกฎาคม-ตุลาคม, ๒๕๕๙) : หน&า ๒๖๘-๒๖๙. 

๖ เกษฎา ผาทอง, บทบาทพระสงฆQไทยกับการพัฒนาภายใต&กระบวนทัศนQประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน, การประชุมวิชาการระดับชาติ ด�านมนุษยศาสตรXและสังคมศาสตรX, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น, (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘), หน&า ๒๘๓๕. 

๗ พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรXฉบับประมวลธรรม, พิมพQครั้ง
ท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อารQพริ้นติ้งแมสโปรดักสQ จํากัด, ๒๕๔๘), หน&า ๑๖๐. 
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๒. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก$น 

๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธQระหว$างการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัย “ฆราวาสธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาล

เมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น” ในครั้งนี้เป0นการศึกษาวิจัยแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซ่ึงเป0นการใช&วิธีการวิจัยแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) 
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู&วิจัยได&ดําเนินการศึกษา โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

๑. ศึกษาค&นคว&าแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข&องกับการบริหารงาน และหลักธรรม
จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง  

๒. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรุปเป0นคํานิยามศัพทQในการวิจัย  
๓. สร&างแบบสอบถามจากกรอบเนื้อหาในคํานิยามศัพทQท่ีใช&ในการวิจัย โดย

แบ$งแบบสอบถามเป0น ๓ ตอน 
๔. นําแบบสอบถามท่ีสร&างเรียบร&อยแล&ว นําเสนอให&ผู&เชี่ยวชาญทําการตรวจ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  
๕. เม่ือผู&เชี่ยวชาญตรวจเรียบร&อยแล&ว จึงนําไปทดลองใช&กับหน$วยการวัดท่ีไม$

ใช$ประชากรในการวิจัย แล&วนํามาหาความเชื่อม่ัน  
๖. หากพบว$าเครื่องมือในการวิจัยมีความเชื่อม่ันแล&ว จึงนําไปใช&จริง กับกลุ$ม

ตัวอย$างเปaาหมายต$อไป 
การวิเคราะหQข&อมูลแบบสอบถาม ผู&วิจัยได&วิเคราะหQข&อมูลจากแบบสอบถามโดย 

ใช&โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรQ โดยใช&สถิติดังนี้ 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้ ๑) ใช&สถิติจํานวน (Frequency) 

และร&อยละ (Percentage) อธิบายปiจจัยส$วนบุคคลของผู&ตอบแบบสอบถาม นําเสนอเป0น
ตารางประกอบการบรรยายผล ๒) ใช&สถิติวิเคราะหQโดยการหาค$าเฉลี่ย (x̄) ค$าส$วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อธิบายข&อมูลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงาน 
ของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น เสนอในรูปตารางประกอบ คํา
บรรยาย และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช&สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQอย$างง$าย
ของเพียรQสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) วิเคราะหQ
ความสัมพันธQระหว$างการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง“ฆราวาสธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหาร 

เทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น” ผู&วิจัยพบประเด็นของผลการวิจัยท่ีสามารถ
นํามาเสนอเพ่ือทําการสรุปผลการวิจัย ดังรายละเอียดต$อไปนี้ 

๑. การปฏิบัติตนกับประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ของ
ผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น ผลการวิจัยพบว$า ระดับความเห็น
ของบุคลากรท่ีมีต$อการปฏิบัติตนกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลเมือง
ศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น ตามหลักฆราวาสธรรม โดยรวม อยู$ในระดับ 

๒. ความสัมพันธQระหว$างการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น การปฏิบัติตนตาม
หลักฆราวาสธรรมมีความสัมพันธQเชิงบวกกับประสิทธิผล การบริหารงานของผู&บริหาร
เทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ โดยรวม มี
ความสัมพันธQอยู$ในระดับสูงมากจึงเป0นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว& 

๓. ความสัมพันธQระหว$างการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น การปฏิบัติตนตาม
หลักฆราวาสธรรมมีความสัมพันธQเชิงบวกกับประสิทธิผล การบริหารงานของผู&บริหาร
เทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ โดยรวม มี
ความสัมพันธQอยู$ในระดับสูงมากจึงเป0นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว& 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผู&วิจัยได&นําประเด็นท่ีมีความสําคัญนํามาอภิปรายผลให&สอดคล&องกับวัตถุประสงคQ

การวิจัยดังต$อไปนี้ 
๑. การปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก$น ผลการวิจัยพบว$า ระดับความเห็นของบุคลากรท่ีมีต$อการปฏิบัติตน
ของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น ตามหลักฆราวาสธรรม โดยรวม 
อยู$ในระดับมาก ท่ีเป0นเช$นนี้อภิปรายได&ว$า ผู&บริหารมีความจริงใจ ต้ังใจต$อหน&าท่ี เสียสละ
เวลา และประโยชนQสุขส$วนตัว เพ่ือส$วนรวมเป0นหลัก มีสติ รู&จักข$มใจ เม่ือประสบปiญหา การ
แก&ไขปiญหา มีความขยันหม่ันเพียร ไม$ท&อต$องานและอุปสรรค ซ่ึงสอดคล&องกับคํากล$าวของ 
หลวงกถินอัตถโยธิน๘ ได&กล$าวไว&ว$า ฆราวาสธรรมเป0นธรรมโดยตรง ของฆราวาสเป0นธรรม
นํามาซ่ึงความสุขความเจริญเป0นสามัคคีธรรมอันควบคุมบุคคลไว&ให&กลมเกลียวกันผู&ปฏิบัติ
ย$อมเกิดความไพบูลยQ และต้ังตระกูลให&ถาวรมีความสุขเจริญ 
                                                           

๘ กถินอัตถโยธิน, หลวง, อธิบายธรรมวิภาค น.ธ.ตรี, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมบรรณาคาร, 
๒๕๑๑), หน&า ๒๒. 
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๒. ประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก$น ผลการวิจัยพบว$า บุคลากรมีความเห็นต$อประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหาร
เทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น ด&วยการบริหารงานตามหลัก 4M โดย
ภาพรวม อยู$ในระดับมาก ท่ีเป0นเช$นนี้อภิปรายได&ว$า ผู&บริหารเปUดโอกาสให&บุคลากรมีส$วน
ร$วมกับการบริหารงาน บริหารการจัดซ้ือจัดจ&างด&วยความโปร$งใส สามารถจัดระบบอุปกรณQ
สํานักงานไว&ใช&อย$างสะดวก และมีผลงานพร&อมให&ตรวจสอบจากภาครัฐและจากภายใน
องคQกร ซ่ึงสอดคล&องกับคํากล$าวของสมใจ ลักษณะ๙ ได&ให&ความหมาย ของคําว$าประสิทธิผล 
หมายถึงประสิทธิผลของบุคคล คือลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานใดๆ หรือ
ปฏิบั ติ กิจกรรมใดๆแล&วประสบผลสําเร็จทําให& บังเกิดผลตรงและครบถ&วนตามท่ีมี
วัตถุประสงคQท่ีต้ังไว& ผลท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะคุณภาพ เช$น ความถูกต&อง ความมีคุณค$า ความ
เหมาะสมดีงามตรงกับความคาดหวังและความต&องการของหมู$คณะ สังคม และผู&จะนําผลนั้น
ไปใช&เป0นผลท่ีได&จากการปฏิบัติอย$างมีประสิทธิผล คือเป0นการปฏิบัติด&วยความพอใจ ปฏิบัติ
เต็มความสามารถ ปฏิบัติด&วยการเลือกสรรกลวิธีและเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทํา
ให&บรรลุผลท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย$างสูงสุดแต$ใช&ทุน ทรัพยากรและระยะเวลา
น&อยท่ีสุดประสิทธิผลขององคQการ เน&นไปท่ีผลรวมขององคQการ  

๓. ความสัมพันธQระหว$างการปฏิบัติตนตามหลักธรรมกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น ผลการวิจัย พบว$า 
การปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมมีความสัมพันธQ เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงาน
ของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 
โดยภาพรวม มีความสัมพันธQอยู$ในระดับสูงมาก (r = ๐.๘๐๙) ท่ีเป0นเช$นนี้อภิปรายได&ว$า 
ผู&บริหารเสียสละเวลาและประโยชนQสุขส$วนตัว เพ่ือส$วนรวมเป0นหลัก เปUดโอกาสให&บุคลากรมี
ส$วนร$วมกับการบริหารงาน มีความขยันหม่ันเพียร ไม$ท&อต$องานและอุปสรรค ผู&บริหาร 
บริหารการจัดซ้ือจัดจ&างด&วยความโปร$งใส มีสติ รู&จักข$มใจเม่ือประสบปiญหา การแก&ไขปiญหา 
และผู&บริหาร มีความต้ังใจต$อหน&าท่ีหน&าท่ี ด&านท่ีมีค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธQ อยู$ในระดับ
สูงสุด ได&แก$ ด&านจาคะ คือผู&บริหารมีความเสียสละเวลาส$วนตัว เพ่ือส$วนรวมเป0นหลักด&วย
จิตใจโอบอ&อมอารี เอ้ือเฟlmอชอบช$วยเหลือทุกคนในองคQกร และด&วยความใจกว&าง ไม$คับแคบ
กับด&านคน (Man) คือผู&บริหารเปUดโอกาสให&บุคลากรมีส$วนร$วมกับการบริหารงานให&โอกาส
บุคลากรกล&าแสดงความคิดเห็นอย$างเสรี จัดฝ�กอบรมบุคคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางาน
และงานท่ีถนัดตามความสามารถของบุคคลากร ซ่ึงแสดงให&เห็นว$าผู&บริหารได&นําหลักฆราวาส
ธรรมมาใช&กับหลักการบริหารงาน ด&วยหลัก 4M เพ่ือประยุกตQให&กับการบริหารงานของ

                                                           

๙ สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQเพ่ิม
ทรัพยQการพิมพQ, ๒๕๕๒), หน&า ๕-๖. 
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เทศบาล จึงส$งผลให&ผลของการศึกษาวิจัยพบว$า ความสัมพันธQระหว$างฆราวาสธรรมกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น ด&วย
หลัก 4M ทําให&เกิดประสิทธิผลเป0นอย$างดียิ่ง สอดคล&องกับแนวคิดของยงยุทธ เกษสาคร๑๐ 
ได&กล$าวไว& ในหนังสือการวางแผนและนโยบายทางด&านทรัพยากรมนุษยQ ว$า ความมุ$งหมาย
สูงสุดด&านการบริหาร คือการท่ีสามารถนําองคQกรให&บรรลุถึงประสิทธิผลตามท่ีการกําหนด 
วางแผน ตามวิธีการท่ีวางไว& และการดําเนินการเป0นสิ่งสําคัญดังคําพูด “เริ่มต&นดีเริ่มต&นถูก
ทําให&มีชัยไปกว$าครึ่ง” 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข&อเสนอแนะเพ่ือนําไปบริหารงานให&เกิดประสิทธิผล  

จากผลการศึกษาวิจัย พบว$าความสัมพันธQระหว$างการปฏิบัติตนตาม หลัก
ฆราวาสธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก$น มีความสัมพันธQระดับสูงมาก และในรายด&านท่ีมีความสัมพันธQอยู$ในระดับสูง
ท่ีสุด คือด&านจาคะ มีความสัมพันธQกับด&านคน (Man) หรือด&านการบริหารบุคลากร และ
สัจจะ มีความสัมพันธQตํ่าสุด กับด&านเงิน (Money) หรือด&านการบริหารงบประมาณ ดังนั้น 
จึงมีข&อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ควรส$งเสริม สนับสนุนให&ระดับผู&บริหาร บริหารงานด&านงบประมาณ ใน
ระดับองคQกรให&มีความซ่ือสัตยQ โปร$งใส และสามารถตรวจสอบการจัดงบประมาณของระดับ
ผู&บริหารได& เพ่ือเป0นแบบอย$างในการบริหารงานให&กับองคQกรอ่ืนต$อไป  

๒. ควรส$งเสริม สนับสนุนให&ระดับผู&บริหารเปUดโอกาสให&บุคลากรได&มีส$วนร$วม
ในการบริหารงาน และให&กล&าแสดงความคิดเห็นอย$างเสรี ทําให&เกิดวิธีการใหม$ๆ ท่ี
สร&างสรรคQและวิสัยทัศนQคนรุ$นใหม$ๆ เพ่ือผลงานท่ีมีประสิทธิผลของทุกฝbายและตรงตาม
วัตถุประสงคQของแผนงานภายในองคQกร 

๓. ควรส$งเสริม สนับสนุนให&ระดับผู&บริหาร หรือทุกคนในองคQกร จัดกิจกรรม
เข&าวัดปฏิบัติธรรม เพ่ือปลูกฝi�งการเสียสละเวลาและประโยชนQสุขส$วนตัว เพ่ือส$วนรวมเป0น
หลัก สร&างความสามัคคีภายในองคQกร เพ่ือการทํางานภายในองคQกรมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

๔. ควรใช&หลักธรรมควบคู$กับหลักการบริหาร โดยเฉพาะหลักฆราวาสธรรม ใน
การสร&างความเป0นธรรม ซ่ือสัตยQ โปร$งใส อันจะก$อให&เกิดวัฒนธรรมอันดีในการทํางาน และ
การอยู$ร$วมกันของทุกคนทุกระดับในองคQกร เพ่ือผลของงานจะสําเร็จตามแผนงาน บรรลุ
วัตถุประสงคQ อย$างมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 
                                                           

๑๐ ยงยุทธ เกษสาคร, การวางแผนและนโยบายทางด�านทรัพยากรมนุษยX, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๕), หน&า ๘๘. 
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๒. ข&อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต$อไป 
หากมีการทําการศึกษาความสัมพันธQระหว$างการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาส

ธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหารในครั้งต$อไป ผู&วิจัยขอเสนอแนะในการ
ทําการศึกษา ดังต$อไปนี้ 

๑. ควรทําการศึกษาโดยแยกกลุ$มหน$วยงานของบุคลากรในองคQกรและ
เปรียบเทียบแต$ละหน$วยงาน ว$ามีความแตกต$างกันอย$างไร ด&านใดบ&าง 

๒. ควรศึกษากลุ$มตัวอย$างจากหน$วยงาน หรือองคQกรอ่ืนเพ่ือศึกษาข&อมูลว$ามี
ระดับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมอยู$ในระดับใดแล&วส$งผลต$อประสิทธิภาพในการบริหารงาน
หรือไม$ เหมือนหรือแตกต$างกันอย$างไร ด&านใดบ&าง 

๓. ควรทําการศึกษาโดยนําหลักธรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข&องกับการปฏิบัติตนและ
ประสิทธิผลการบริหารงานของผู&บริหาร มาทําการศึกษาเพ่ิมเติม เช$น หลักพรหมวิหาร ๔, 
อิทธิบาท ๔ เป0นต&น เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลงานการวิจัยครั้งนี้ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
กถิน อัตถโยธิน, หลวง. อธิบายธรรมวิภาค น.ธ.ตรี. กรุงเทพมหานคร : ธรรมบรรณาคาร, 

๒๕๑๑. 
ถาวร เกียรติทับหิว. กฎหมายปกครอง. พิมพQครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQนิติ

บรรณการ, ๒๕๕๔. 
ฝbายวิชาการ บริษัท สกายบุªกสQ จํากัด. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สกายบุªกสQ จํากัด, ๒๕๔๙. 
พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ.ปยุตโต).พจนานุกรมพุทธศาสตรXฉบับประมวลธรรม. พิมพQครั้งท่ี 

๑๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อารQพริ้นต้ิงแมสโปรดักสQ จํากัด, ๒๕๔๘. 
พุทธทาสภิกขุ. ฆราวาสธรรม. กรุงเทพมหานคร : การพิมพQพระนคร, ๒๕๒๓. 
ยงยุทธเกษสาคร. การวางแผนและนโยบายทางด�านทรัพยากรมนุษยX. กรุงเทพมหานคร:

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๕. 
สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQเพ่ิม

ทรัพยQการพิมพQ, ๒๕๕๒. 
สัมฤทธิ์ ยศสมบัติ. รัฐประศาสนศาสตรX : แนวคิดทฤษฎี. พิมพQครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร :

บริษัท เอ็กซเปอรQเน็ท จํากัด, ๒๕๔๙. 
 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๓๒๑

(๒) วารสาร : 
เกษฎา ผาทอง. “ยุทธศาสตรQการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยภายใต&

กระบวนทัศนQหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”. วารสารวิชาการธรรมทรรศนX, ปhท่ี 
๑๖ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๙). 

 (๓) เอกสาร : 
เกษฎา ผาทอง. “บทบาทพระสงฆQไทยกับการพัฒนาภายใต&กระบวนทัศนQประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด�านมนุษยศาสตรXและสังคมศาสตรX. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๓๒๒ 

แนวทางการประยุกตXใช�หลักพุทธธรรมกับภาวะผู�นําของนักการเมืองท�องถ่ิน 
The Application Of The Buddhist Leadership Of Local Politicians 

ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม* 
ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา** 

บทคัดย�อ 

 ผู&นํามีความสําคัญยิ่งในสังคมมนุษยQ เพราะเป0นผู& ท่ีจะนําพาองคQกรและคนใน
องคQกรไปสู$ความสําเร็จในงานตามท่ีได&วางเปaาหมายไว&โดยเฉพาะอย$างยิ่งภาวะผู&นําของ
นักการเมืองท&องถ่ินจะต&องเป0นผู&ท่ีมีวิสัยทัศนQ มีเปaาหมายท่ีชัดเจน รู&จักจัดลําดับความสําคัญ
ของสิ่งต$างๆ คิดการใดก็จะไม$มองเพียงผลประโยชนQเฉพาะตน รับฟiงและทําความเข&าใจผู&อ่ืน
ในลักษณะเอาใจเขามาใส$ใจเราอย$างปราศจากอคติใดๆแต$จะมองไปถึงผลประโยชนQของ
สังคมส$วนรวมและประเทศชาติเป0นหลัก จึงจะสามารถนําพาสังคมไปสู$ความสําเร็จและความ
เจริญรุ$งเรืองแล&วภารกิจท่ีสําคัญสําหรับผู&นํายังต&องนําสังคมไปสู$ความดีงามและยั่งยืนอีกด&วย
เพราะถ&าผู&นําทางการเมืองมีภาวะความเป0นผู&นําท่ีมีหลักธรรมในการนําไปประยุกตQใช&ให&
ถูกต&องและเหมาะสมกับองคQกรหน$วยงานหรือสังคมท่ีตนนําหรือปกครองอยู$เช$นหลัก 
ทศพิธราชธรรมหลักของพรมวิหาร ๔ และหลักสัปปุริสัทธรรม ๗ ก็เป0นท่ีหวังได&ว$า
ประเทศชาติบ&านเมืองนั้นก็จะมีแต$ความร$มเย็นเป0นสุข ก็จักไม$ก$อให&เกิดปiญหาเก่ียวกับ
จริยธรรมของผู&นําและจะเป0นผู&นําท่ีดีท่ีพึงประสงคQ 

คําสําคัญ: หลักพุทธธรรม, ภาวะผู&นํา, นักการเมืองท&องถ่ิน 

Abstract 

Leadership is of paramount importance in our society. It is to lead 
the organization and the people in our organization to success in as targeted 
especially leadership of local politicians. Must be a visionary. The goal is clear 
true able to prioritize things. Think it will not only benefit firsthand. Listen to 
and understand others in a thoughtful, clear mind us without any prejudice, 
but to look to the interests of society and the nation as a major. It can lead 
society towards success and prosperity, and mission-critical for leaders to be 

                                                           

* อาจารยQประจําวิทยาลัยสงฆQเลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
** อาจารยQสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรQ มหาวิทยาลัยราชภฎัชัยภมูิ   
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brought into society goodness and sustainable as well. If the political 
leadership is leadership that principles applied in the correct and appropriate 
to the organization or the society in which they led or ruled as the Virtues of 
carpet Temple 4 and the week key ring. Sattrrm7, it is hoped that the nation 
will have peace. shall not give rise to issues of ethics and leadership is good 
leadership at desirable. 

Keywords: Buddhism, leadership, local politicians 

๑. บทนํา 
ผู&นําเป0นผู&ท่ีมีความสําคัญยิ่งหากสังคมหรือองคQกรใดมีผู&นําท่ีมีความสามารถและมี

ประสิทธิภาพ สังคมหรือองคQกรนั้นๆ ย$อมสามารถฟiนฝbาวิกฤตหรืออุปสรรคต$างๆ และดําเนิน
ไปสู$เปaาหมายท่ีตั้งไว&หรือองคQกรไปสู$จุดหมายท่ีดีงามคือสําเร็จลุล$วงตรงตามเปaาหมายท่ีได&วาง
ไว&อย$างมีประสิทธิภาพ สามารถนําความสุข ความเจริญรุ$งเรืองและสันติสุขมาสู$คนท้ังหลายผู&
อยู$ภายใต&การปกครองได&ในทางตรงกันข&ามถ&าสังคมมีผู&นําท่ีไม$มีความสามารถหรือมี
ประสิทธิภาพก็อาจจะส$งผลให&สังคมหรือองคQกรนั้นๆ เกิดความวุ$นวาย เกิดการแย$งชิง หรือ
นําความหายนะมาสู$องคQกรได&โดยเฉพาะอย$างยิ่งผู&นําในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองคQได&
ให&ความสําคัญต$อผู&นําและภาวะผู&นําเช$นกันเพราะในทางพระพุทธศาสนาผู&นําจะต&องนําพา
คนท้ังหลายไปสู$ความสําเร็จและความเจริญรุ$งเรืองแล&วภารกิจท่ีสําคัญสําหรับผู&นํายังต&องนํา
สังคมไปสู$ความดีงามและยั่งยืนอีกด&วย 

ซ่ึงคุณลักษณะของผู&นําทางตะวันตกท่ีนักวิชาการหลายท$านได&ให&คํานิยามไว& ก็มีท้ัง
ความคล&ายคลึง สอดคล&อง และมีความแตกต$างกับคุณลักษณะผู&นําตามแนวพระพุทธศาสนา 
แต$แนวคิดท้ังหลายเหล$านี้ล&วนมีเปaาหมายเดียวกัน คือ เพ่ือให&เกิดผู&นําท่ีสามารถนําพาสังคม
และองคQกรไปสู$ความผาสุก และเกิดความเสมอภาคในสังคม  

๒. ผู�นําและผู�นําตามหลักพระพุทธศาสนา  
ผู&นําหมายถึง บุคคลท่ีมีบารมีและมีบทบาทรวมท้ังมีอิทธิพลเหนือผู&อ่ืน สามารถชัก

จูงสั่งการหรือชี้นําบุคคลอ่ืน ให&ปฏิบัติงาน สําเร็จตามวัตถุประสงคQท่ีวางไว&ได&อย$างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป0นผู&มีความสามารถจนได&รับความยกย$องยอมรับให&เป0นผู&นํา
ในการปฏิบัติงานต$างๆซ่ึงรับบทบาทเป0นผู&บริหารประสานประโยชนQในกลุ$มมีอิทธิพลและ
อํานาจ สามารถบังคับบัญชาบุคคลในกลุ$มให&ปฏิบัติงานจนบรรลุผลตามเปaาหมายท่ีองคQการ
กําหนดไว&ได& 
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได&ให&ความหมายว$า ผู&นํา หมายถึง ผู&ออกหน&า
ผู&ไปข&างหน&า ผู&เริ่มต&นโดยมีผู&อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนตามหรือทําตาม๑ การท่ีมนุษยQเรามีการอยู$ร$วมกัน
มากๆ จึงจําเป0นผู&นํา ผู&นําจึงมีความสําคัญดุจเข็มทิศท่ีจําเป0นสําหรับคนเดินทาง และเสาเข็ม
ท่ีมีความจําเป0นต$อการสร&างบ&านเรือน นอกจากนั้นผู&นํายังเป0นผู&สร&างหลักจริยธรรมให&เกิดข้ึน
ในสังคมและองคQกรต$างๆ ถ&าจะเปรียบไปแล&ว ผู&นําก็เปรียบเหมือนหลักชัยของประเทศชาติ 
ราษฎรเปรียบเหมือนทรัพยQสิน ผู&นําคือผู&รักษาทรัพยQสิน ซ่ึงหากต&องการทราบถึงความ
เจริญรุ$งเรืองของสังคม หน$วยงาน องคQกร บ&านเมือง ตลอดจนประเทศชาติ ต&องดูผู&นําเป0นหลัก 

ผู&นําทางการเมืองหรือนักการเมืองเป0นบุคคลผู&เก่ียวข&องกับการมีอิทธิพลต$อ
นโยบายสาธารณะและการวินิจฉัยสั่งการ ซ่ึงรวมผู&ดํารงตําแหน$งวินิจฉัยสั่งการในรัฐบาล และ
ผู&ท่ีมุ$งดํารงตําแหน$งเหล$านั้น ไม$ว$าด&วยวิธีการเลือกต้ัง การสืบทอด รัฐประหาร การแต$งต้ัง 
การพิชิต หรือวิธีอ่ืน การเมืองไม$ใช$จํากัดอยู$เพียงวิธีการปกครองผ$านตําแหน$งสาธารณะ
เท$านั้น ตําแหน$งทางการเมืองอาจถืออยู$ ในบรรษัทก็ได&๒ กล$าวคือ นักการเมืองหรือ
ผู&ปฏิบัติงานทางการเมือง เป0นส$วนประกอบสําคัญของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงมีความสําคัญพอๆ กับผู&มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง แต$ส$วนท่ีสําคัญอีก
ส$วนหนึ่งก็คือกติกาท่ีวางไว&ในรัฐธรรมนูญ และท่ีสําคัญไม$ยิ่งหย$อนกว$ากันก็คือ ในสังคมมีการ
พัฒนาวัฒนธรรมการเมือการปกครองแบบประชาธิปไตยต้ังแต$ระดับครอบครัว โรงเรียน ในท่ี
ทํางาน จนถึงสังคมโดยรวมมีคุณสมบัติ ๕ ประการดังต$อไปนี้๓ 

ประการแรก นักการเมืองผู&นั้นต&องมีความผูกพันทางอุดมการณQ (Ideological 
Commitment) โดยในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นจะต&องมีความเชื่อและ
ศรัทธาในระบบประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย และต&องเข&าใจว$าประชาธิปไตย
นั้นเป0นกรรมวิธี (means) เพ่ือจุดมุ$งหมายบางอย$าง และขณะเดียวกันก็เป0นสิ่งท่ีมีเปaาหมาย
บ้ันปลาย (end) ท่ีมีคุณค$าในตัวของมันเอง นักการเมืองท่ีดีจึงเป0นนักการเมืองท่ีปฏิบัติตาม
กรอบกติกาเพ่ือรักษาไว&ซ่ึงกระบวนการประชาธิปไตย โดยไม$ตะแบงละเมิด 

ประการท่ีสอง นักการเมืองท่ีดีจะต&องมีจริยธรรมทางการเมือง (Political Ethics) 
ในขณะท่ีอุดมการณQทางการเมืองมักจะรวมจริยธรรมอยู$ด&วย แต$จริยธรรมทางการเมือง
อาจจะเป0นรายละเอียดท่ีอยู$นอกกรอบอุดมการณQทางการเมืองซ่ึงเป0นกรอบใหญ$ ประเด็น
เรื่องจริยธรรมทางการเมืองจะเก่ียวข&องกับความถูกต&องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทาง
                                                           

๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทนานมีบุªคพับลิเคช่ัน, ๒๕๔๒), หน&า ๕๗๘. 

๒ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, นักการเมือง. แหล$งท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ [๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

๓ ลิขิต ธีรเวคิน, คุณสมบัติสําคัญของนักการเมืองท่ีดี. แหล$งท่ีมา : http://www.manager. 
co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000061572 [๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
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การเมือง และความน$าเชื่อถือรวมท้ังศรัทธา การกระทําอันใดก็ตามถึงแม&จะถูกต&องตาม
กฎหมายจะต&องพยายามหลีกเลี่ยงถ&าเกิดผลเสียตามมา จริยธรรมทางการเมืองจะเป0น
เครื่องชี้แนวทางในการปฏิบัติ ในขณะท่ีอุดมการณQทางการเมืองจะทําหน&าท่ีเสมือนจิต
วิญญาณของระบบการเมืองในภาพรวม 

ประการท่ีสาม นักการเมืองท่ีประสบความสําเร็จในฐานะนักการเมืองท่ีทํา
ประโยชนQต$อประเทศชาติและสังคม ไม$ว$าจะในฐานะสมาชิกรัฐสภาหรือรัฐมนตรีจะต&องมี
ความรู&ทางการเมือง (Political Knowledge) ซ่ึงความรู&ดังกล$าวนี้คือความรู&ทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม มีวิชาหนึ่งวิชาท่ีเริ่มต&นในอังกฤษเป0นท่ีทราบกันว$าเป0นวิชาท่ีเก่ียวข&องกับ
ปรัชญาการเมือง ความรู& เ ก่ียวกับการเมืองและเศรษฐศาสตรQ  หรือท่ีเรียกว$า PPE 
(Philosophy, Politics and Economic) วิชาดังกล$าวนี้มีแนวคิดท่ีว$า การบริหารประเทศ
นั้นจะต&องกระทําโดยบุคคลท่ีมีความรู&ทางการเมือง อันรวมถึงความรู&ทางสังคมด&วย 
ขณะเดียวกันก็ต&องมีความรู&เรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจ ท้ังเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว$าง
ประเทศ แต$ท่ีสําคัญจําเป0นต&องมีความรู&เรื่องปรัชญาทางการเมือง ซ่ึงปรัชญาทางการเมืองนั้น
จะรวมท้ังอุดมการณQและจริยธรรมเพ่ือเป0นเครื่องชี้นําในการปฏิบัติ นักการเมืองท่ีมีความรู&
ครึ่งๆ กลางๆ จะเป0นอันตรายอย$างยิ่ง เพราะจะทําให&เกิดการตัดสินใจผิดพลาดเนื่องจากขาด
ข&อมูลและความรู& ท่ีสําคัญขาดอุดมการณQท่ีจะเป0นเครื่องชี้นํา 

ประการท่ีสี่ นักการเมืองท่ีดีจะต&องมีประสาทสัมผัสทางการเมือง (Political 
Sense) ความสามารถในการเข&าใจนัยสําคัญทางการเมืองอันเกิดจากเหตุการณQทางการเมือง 
ซ่ึงจะส$งผลในทางลบหรือทางบวกนั้นเป0นเรื่องท่ีสําคัญอย$างยิ่ง เพราะการอ$านสถานการณQ
ทางการเมืองท่ีผิดพลาดอาจจะนําไปสู$ความสูญเสียอย$างมหาศาล กระบวนการทางการเมือง
ท่ีเริ่มต&นจากคนเพียงคนเดียวท่ีดูเหมือนไม$สําคัญเนื่องจากการอ$านสถานการณQท่ีผิดพลาด 
อาจจะนําไปสู$การขยายขอบข$ายอย$างกว&างขวาง เป0นผลร&ายทางการเมืองได& ดังปรากฏการณQ
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆ นี้ 

ประการท่ีห&า นักการเมืองท่ีดีคือนักการเมืองท่ีมีความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับอารมณQ
ทางการเมือง (Political Mood) ของสังคม การขาดความเข&าใจอารมณQทางการเมืองของ
สังคมจะนําไปสู$ความเสียหายทางการเมืองอย$างหนัก อารมณQทางการเมืองสามารถจะกระตุ&น
ปลุกเร&าให&เกิดข้ึนโดยขบวนการทางการเมือง ความไม$เข&าใจอารมณQทางการเมืองย$อมบ$งชี้ถึง
การขาดประสาทสัมผัสทางการเมือง เพราะท้ังสองส$วนนี้มีปฏิสัมพันธQต$อกันอย$างแน$นแฟaน 

ผู& นํ า ในพระพุทธศาสนา มี พ้ืนฐานมาจากกลุ$ ม ศัพทQหลาย คํา  กล$ าว คือ 
“กษัตริยQ”“ขัตติยะ” และ “ราชา”ผู&บริหารรัฐผู&ดูแลความสงบและสร&างสันติให&เกิดแก$ราษฎร
เป0นหลัก ท้ังนี้ก็เพราะว$า บ&านเมืองจะอยู$เย็นเป0นสุขมีระเบียบวินัยก็เพราะมีผู&นําเป0นศูนยQ
รวมจิตใจ มีผู&บริหารบ&านเมืองคอยเอาใจใส$ดูแล ดังหลักท่ีว$า“พระราชาเป0นเครื่องปรากฏ
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ของแว$นแคว&น๔ พระราชาเป0นประมุข ของมนุษยQท้ังหลาย”๕ ดังนั้น ผู&นําหมายถึง พระราชา 
เนื่องจากพระราชาทรงนําหน&าท่ีเป0นผู&นําคือผู&ปกครองดูแลแว$นแคว&น และผู&คนท้ังหลายใน
แว$นแคว&น หรือในรัฐ หรือประเทศท่ีตนปกครองนั้น ให&มีความสุขความเจริญ และความดีงาม 
พระราชาจึงถือว$าเป0นผู&นําสูงสุดของแว$นแคว&นในฝbายอาณาจักร พระไตรปUฎกให&ความสําคัญ
กับพระราชาผู&ทําหน&าท่ีปกครองรัฐให&มีความเจริญรุ$งเรืองและประสบความสุข 

ผู&นําตามหลักพระพุทธศาสนา หรือหลักพุทธธรรมได&อาศัยธรรมเป0นหลักการ
สําคัญในการปกครองดูแล และบริหารจัดการกิจการงานทุกอย$างให&บรรลุผลสําเร็จตาม
เปaาหมาย โดยมุ$งให&เกิดประโยชนQสุขแก$หมู$คณะ มวลชน สังคมและประเทศชาติอย$างม่ันคง 
ยั่งยืนตลอดไป ผู&นํานั้นมีความสําคัญต$อความเป0นอยู$ของสมาชิกในกลุ$ม หากผู&นําเป0นผู&รู&เหตุ 
รู&ผล หรือรู&จุดมุ$งหมาย จะทําอะไรต&องมีแผนการ หรือเปaาหมาย ย$อมจะทําให&หมู$คณะดําเนิน
ไปได&โดยสวัสดิภาพ การวางแผนงานได&ก$อนแล&วเดินตามลําดับของงาน ผลก็คือ จะไม$มี
ข&อผิดพลาดไม$ติดขัดในการทํางาน หรือในการทํางานเป0นคณะ ทุกคนร$วมมือกันอย$างพร&อม
เพรียง งานก็จะประสบกับความสําเร็จได&ผลดี มีประสิทธิภาพ ผู&นําเกิดความสบายใจท่ีมีส$วน
ช$วยให&งานส$วนรวมประสบผลสําเร็จ 

ในทางพระพุทธศาสนาคุณสมบัติของผู&นํา หมายถึงคุณความดีประจําตัวของผู&นํา 
ดังนั้นผู&นําท่ีดีจึงหมายถึงความเป0นผู&มีศักยภาพในตัวเองท้ังทางร$างกาย จิตใจ ความรู& และ
ความสามารถพร&อมท่ีจะปฏิบัติหน&าท่ีของตนอย$างชาญฉลาดและประสบความสําเร็จได& 
คุณสมบัติผู&นําตามหลักพระพุทธศาสนาต&องเป0นผู&นําท่ีฉลาดมีปiญญา มีความสามารถ
ปกครองหมู$คณะได& หากไม$มีปiญญาก็ไม$สามารถจะปกครองหมู$คณะให&มีความเจริญรุ$งเรือง
และประสบสันติสุขได& 

ผู&นําไม$จําเป0นต&องรู&ทุกอย$าง ทําทุกอย$าง เพราะสามารถหาคนอ่ืนท่ีชํานาญด&านนั้น 
ๆมาช$วยงานได& จากภาวะความเป0นผู&นําดังกล$าว สะท&อนถึงภาพลักษณQความเป0นผู&นําทุก
ระดับนับว$าเป0นเรื่องสําคัญมาก เพราะเป0นเรื่องความอยู$รอดและเสถียรภาพขององคQกรและ
ประเทศชาติโดยรวมด&วย 

การจะเป0นผู&นําหรือผู&นําทางการเมืองนั้นจะต&อง ให&บุคคลอ่ืนทําตามหรือมีความ
เชื่อม่ัน ผู&นําต&องสามารถนําการกระทําได&จะไม$ถูกตําหนิในภายหลัง หลักการดังกล$าวจึงเป0น
การสอนให&คนมีภาวะผู&นําในตนเองหรือพัฒนาตนเองให&ก&าวข้ึนสู$ความเป0นผู&นําและการ
พัฒนาตนเองนั้น ต&องพัฒนาท้ังกาย วาจาและใจ คือ ไม$คิดชั่วพูดชั่วและทําชั่วท่ีเป0นเหตุแห$ง
ความเดือดร&อนแก$ตนเองและสังคม ต&องทําในสิ่งท่ีถูกและเป0นไปเพ่ือประโยชนQสุขแก$ตนและ
ส$วนรวมด&วยและการจะพัฒนาตนเองตามกระบวนการดังกล$าวได& ต&องมุ$งเน&นท่ีการพัฒนา

                                                           

๔ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๗๒/๘๐. 
๕ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๐๐/๔๙๙. 
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จิตใจ ปลูกฝiงคุณธรรมให&มีจิตสํานึก ควบคุมตนเองได& พระพุทธศาสนาถือว$าผู&นําต&องเอาชนะ
ใจของตนเองเสียก$อน เม่ือสามารถชนะใจของตนได& ก็ชื่อว$าเอาชนะสิ่งอ่ืนได& ดังพุทธพจนQ
ท่ีว$า “บุคคลชนะหมู$มนุษยQตั้งล&านคน ในสมรภูมิ ยังไม$ชื่อว$า เป0นผู&ชนะสงครามอย$างเด็ดขาด
คนท่ีชนะตนเองได&เพียงคนเดียวนี่สิ จึงชื่อว$าเป0นผู&ชนะสงครามได&อย$างเด็ดขาด๖ 

๓. ภาวะผู�นําของนักการเมืองท�องถ่ิน 
ภาวะผู&นํา เป0นการมองโดยการเน&นไปท่ีภาวะคือ คุณสมบัติหรือความสามารถของ

บุคคล หมายถึงคุณลักษณะภายในของผู&นํา อันเป0นคุณลักษณะท่ีจําเป0นสําหรับผู&นํา 
ภาวะผู&นํา หมายถึง ศิลปะวิธีท่ีผู&นําได&ประยุกตQใช&ความรู& ความสามารถ จน

ก$อให&เกิดอํานาจอิทธิพล หรือเกิดการยอมรับจนสามารถจูงใจผู&อ่ืนหรือชักนําพาผู&อ่ืนให&
ปฏิบัติภารกิจ การงานของกลุ$มหรือองคQกรให&สําเร็จลุล$วงไปตามวัตถุประสงคQหรือเปaาหมายท่ี
ผู&นําหรือองคQกรต้ังไว&  

ภาวะผู&นํา หมายถึง ศิลปะวิธีท่ีผู&นําได&ประยุกตQใช&ความรู& ความสามารถ จน
ก$อให&เกิดอํานาจอิทธิพล หรือเกิดการยอมรับจนสามารถจูงใจผู&อ่ืนหรือชักนําพาผู&อ่ืนให&
ปฏิบัติภารกิจ การงานของกลุ$มหรือองคQกรให&สําเร็จลุล$วงไปตามวัตถุประสงคQหรือเปaาหมายท่ี
ผู&นําหรือองคQกรต้ังไว& 

ภาวะผู&นําทางการเมืองท่ีพึงประสงคQตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท&องถ่ิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากจากจะต&องมีความรู& ความสามารถ มีวิสัยทัศนQ และสามารถ
บริหารงานเพ่ือตอบสนองความจําเป0นของประชาชนได&อย$างมีประสิทธิภาพแล&ว จะต&องเป0น
คนดีมีคุณธรรมตามหลักคําสอนทางพุทธศาสนาด&วย โดยเฉพาะทศพิธราชธรรม ซ่ึงเป0นธรรม
อันดีงามท่ีผู&นําทางการเมืองควรนํามาบูรณาการร$วมกับแนวคิดทฤษฎีต$างๆ ท่ีเล$าเรียนมา 
ผู&วิจัยมีความคิดเห็นว$า KING MODEL เป0นหลักการหนึ่งท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู&ท่ี
เป0นคุณประโยชนQในด&านการปกครอง และเสริมสร&างภาวะผู&นําร$วมกับหลักทศพิธราชธรรม 
เพ่ือให&นักการเมืองท&องถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทราได&ปฏิบัติตามเพ่ือเสริมสร&างภาวะผู&นําทาง
การเมืองท่ีพึงประสงคQตามแนวพุทธปรัชญาต$อไป ดังนั้น หากนักการเมืองท&องถ่ิน จังหวัด
ฉะเชิงเทรามีการนํารูปแบบ KING MODEL มาใช&ตามนโยบายท่ีวางไว&ได&จริงแล&ว เชื่อว$า ย$อม
สามารถเสริมสร&างภาวะผู&นําทางการเมืองท่ีพึงประสงคQ ตามแนวพุทธปรัชญาได& ซ่ึงจะทําให&
ประชาชนมีทัศนคติท่ีดี เกิดความรัก ความไว&ใจ และเชื่อใจ เพราะผู&นําทางการเมืองท&องถ่ิน 

                                                           

๖ ขุ.ธ (ไทย) ๒๕/๑๐๓/๔๐. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๓๒๘ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีภาวะผู&นําทางการเมืองท่ีพึงประสงคQตามแนวพุทธปรัชญา อันจะเป0น
แบบอย$างท่ีดีให&แก$คนรุ$นหลังสืบต$อไป๗ 

ดังนั้น หลักการ KING MODEL นี้ จึงเป0นอีกหนึ่งกลยุทธQท่ีสามารถเสริมสร&างภาวะ
ผู&นําท่ีพึงประสงคQตามแนวพุทธปรัชญาข้ึนมาได& ผู&วิจัยเชื่อว$า หากผู&นําทางการเมืองท&องถ่ิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา นําไปบูรณาการใช&ได&จริงในชีวิตประจําวัน เราย$อมได&นักการเมืองท&องถ่ิน 
จังหวัดฉะเชิงเทราท่ีมีความรู&ความสามารถและเป0นคนดีมีคุณธรรม มีภาวะผู&นําท่ีสามารถ
ครองตน ครองคน และครองงาน ได&อย$างมีประสิทธิภาพสืบต$อไป 

๔. หลักธรรมของผู�นําตามหลักพระพุทธศาสนา  
หลักธรรมของผู&นําเป0นแนวทางหนึ่งท่ีสามารถนํามาแก&ปiญหาจริยาธรรมของผู&นํา

เนื่องจากเป0นหลักท่ีทําให&เกิดการพัฒนาท่ีดีแก$ผู&นําผู&ปกครองและผู&บริหารบ&านเมืองระดับ
ต$างๆ ซ่ึงผู&นําท่ีจะประสบความสําเร็จได&นั้นต&องมีหลักธรรมในการเป0นผู&นําและคุณสมบัติของ
ผู&นําท่ีดีนั้นหมายถึงความเป0นผู&มีศักยภาพในตัวเองท้ังทางร$างกาย จิตใจ ความรู& และ
ความสามารถ พร&อมท่ีจะปฏิบัติหน&าท่ีของตนอย$างชาญฉลาดและประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคQตามท่ีได&วางเปaาหมายเอาไว&อย$างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผู&นําหรือผู&ปกครองท่ีดีไม$ว$าจะเป0นผู&นําหรือผู&ปกครองในระบอบราชาธิปไตยใน
อดีตหรือผู&นําหรือผู&ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปiจจุบัน จักต&องดําเนินตามทศ
ราชธรรม หรือ ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ดังนี้ 

๑. ทาน มีจิตในเอ้ือเฟlmอเผื่อแผ$ รู&จักแบ$งปiน คือ ผู&นําหรือผู&ปกครองต&องไม$มีความ
อยากและความติดยึดในความม่ังค่ังและทรัพยQสมบัติ แต$จักต&องจําหน$ายจ$ายแจกความม่ังค่ัง
และทรัพยQสมบัตินั้นเพ่ือความกินดีอยู$ของประชาชน ข&อนี้ก็ยังมีหมายถึงการจัดสรรค$านิยมทาง
สังคมอย$างยุติธรรม  อันจะส$งผลให&เกิดการกระจายความม่ังค่ังไปท่ัวท้ังทุกภาคส$วนของสังคม  

๒. ศีล มีลักษณะทางศีลธรรมท่ีสูง คือ ผู&นําหรือผู&ปกครองอย$างน&อยต&องรักษาศีล 
๕ ให&ได& กล$าวคือ ๑) เว&นจากการฆ$าสัตวQตัดชีวิต ๒) เว&นจากการถือเอาทรัพยQท่ีเจ&าของเขา
ไม$ได&ให& ๓) เว&นจากการประพฤติผิดในกาม ๔) เว&นจากการพูดปด และ ๕) เว&นจากการเสพ
เครื่องดองของเมา 

๓. ปริจจาคะ  การเสียสละได&ทุกสิ่ง เพ่ือความดีของประชาชน คือ ผู&นําหรือ
ผู&ปกครองจักต&องเตรียมตัวท่ีจะเสียสละความสะดวกสบาย เสียสละชื่อเสียง เกียรติภูมิส$วน
ตนทุกสิ่งทุกอย$าง และแม&กระท่ังยอมเสียชีวิตเพ่ือผลประโยชนQและความสุขของประชาชน 

                                                           

๗ จันทรามาศ สุริเย, ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อภาวะผู�นําทางการเมืองท่ีพึงประสงคX
ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท�องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา, (นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน&า ๔๕. 
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๔. อาชชวะ มีความเชื่อตรงดํารงสัตยQ คือ ผู&นําหรือผู&ปกครองจักต&องปลอดพ&นจาก
กลัวหรืออคติใดๆในการปฏิบัติหน&าท่ีการงาน จักต&องมีความจริงใจในการทํางาน และจักต&อง
ไม$หลอกลวงประชาชน 

๕. มัททวะ มีความกรุณาและความสุภาพ คือ ผู&นําหรือผู&ปกครองจักต&องมีความ
อ$อนโยนละมุนละไม ไม$ทําตัวกระด&าง แสดงตนออกมาในทางกร$างวางกล&ามจนถึงน$าเกลียด 

๖. ตปะ มีความแผดเผาจิตใจให&คลายจากความชั่ว คือ ผู&นําหรือผู&ปกครองจักต&อง
นําเดินชีวิตแบบง$ายๆ จักต&องไม$ดําเนินชีวิตแบบฟุaงเฟaอต&องรู&จักควบคุมตนเองในเรื่องนี้ให&ได& 

๗. อักโกธะ ไม$โกรธ ไม$ประสงคQร&าย ไม$เป0นปฏิปiกษQ คือ ผู&นําหรือผู&ปกครองจักต&อง
ไม$โกรธแค&น ไม$อาฆาตมาตรร&ายต$อผู&ใด 

๘. อวิหิงสา การไม$ใช&ความรุนแรง คือ ผู&นําหรือผู&ปกครองจะต&องไม$เพียงแต$จะไม$
ทําร&ายผู&อ่ืนเท$านั้น แต$จักต&องพยายามส$งเสริมสันติภาพด&วยการงดเว&นการใช&สงครามเป0น
เครื่องมือในนโยบายต$างประเทศและปaองกันมิให&เกิดสงคราม ตลอดจนทุกสิ่งทุกอย$างท่ี
เก่ียวข&องกับความรุนแรงและการทําลายล&างชีวิต 

๙. ขันติ ความอดทน ความอดกลั้น ความเข&าอกเข&าใจผู&อ่ืน คือ ผู&นําหรือผู&ปกครอง
จะต&องมีความอดทนต$อความยากลําบากและรวมไปถึงการคําพูดด$าว$าแดกดันท่ีออกมาจาก
ปากของผู&อ่ืนให&ได& 

๑๐. อวิโนธนะ ความไม$ขัดขวาง ความไม$เป0นอุปสรรค คือ ผู&นําหรือผู&ปกครองจัก
ต&องไม$ขัดขวางเจตจํานงของประชาชน จักต&องไม$ขัดขวางมาตรการใดๆอันจะนําไปสู$สวัสดิ
ภาพของประชาชน กล$าวอีกนัยหนึ่ง คือจักต&องปกครองโดยสอดประสานเป0นอันหนึ่งอัน
เดียวกับประชาชนเท$านั้น 

ยึดหลักการอยู$ร$วมกันและรู&เท$าทันโลก หลักสัปปุริสธรรม ท่ีเก่ียวข&องกับการ
บริหารจัดการ พระพุทธศาสนา อธิบายความสัมพันธQของการบริหารจัดการเก่ียวข&องกับคน
และสิ่งแวดล&อม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีคุณค$า พบได&ในสังคมมนุษยQ หรือ
ปiจจัยแห$งสังคมในกระบวนการอาศัยซ่ึงกันและกัน การพิจารณาด&วยเหตุด&วยผล รู&จักโลก 
รู&จักธรรมชาติ เพราะมนุษยQเท$านั้นท่ีจะเป0นผู&ท่ีบริหารจัดการองคQการท่ีดีได& สําหรับในส$วน
ของ หลักการบริหารสมัยใหม$จะเน&นเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหากําไร และการแข$งขันให&
องคQกรบรรลุ สู$เปaาหมาย ตามแบบของทุนนิยม แต$หากผู&บริหารจะนําหลักการบริหารเชิง
พุทธศาสตรQเข&ามาประกอบ หรือบูรณาการให&เข&ากับการบริหารงานในปiจจุบัน ก็ถือว$าเป0น
แนวทางใหม$ หรือเข&าสู$มิติของการบริหารงาน ท่ียั่งยืน มีความม่ันคง และสร&างความเป0น
ธรรมต$อบุคคล หรือสังคมท่ีเก่ียวข&องกับองคQกรอย$างชาญฉลาด รวมท้ังสร&างประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ต$อการบริหารงานอย$างยั่งยืนและม่ันคง รวมท้ังจะเป0นหลักการของนักบริหารใน
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การบริหารจัดการองคQกรของตนอย$างมีระบบ โดยท่ียังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณา
บริหารจัดการด&วยอีกโสตหนึ่งด&วยมี ๗ ประการ๘ คือ 

๑. ธัมมัญ®ุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป0นผู&รู&จักเหตุ 
คือ รู&ความจริง รู&หลักการ รู&กฎเกณฑQ รู&กฎแห$งธรรมได& รู&กฎเกณฑQแห$งเหตุผล และรู&จัก
หลักการท่ีจะทํา ให&เกิดผล รวมความว$า การบริหารจัดการในองคQกร ผู&บริหารจําเป0นต&อง
พิจารณาข&อเท็จจริงอย$างถูกต&อง เพ่ือบรรลุเปaาหมายขององคQกรให&มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
รู&จักการวิเคราะหQความจริงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ อันว$า “สิ่งท้ังหลายเกิดข้ึน ต้ังอยู$ดับไป   
เป0นธรรมดา “โดยพิจารณาหลักการและเกณฑQแห$งเหตุผลมาบริหารจัดการองคQกร 

๒. อัตถัญ®ุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป0นผู&รู&
จักผล หรือความมุ$งหมาย คือรู&ความหมาย รู&ความมุ$งหมาย รู&ประโยชนQท่ีประสงคQ รู&จักผลท่ี
เกิดข้ึน สืบเนื่องจากการกระทําตามหลัก หมายถึง การบริหารงานองคQกรให&บรรลุถึง
วัตถุประสงคQ และรู&ถึงประโยชนQของ องคQกรท่ีนําไปสู$ความม่ันคง และไม$มีผลกระทบใดๆ ต$อ
องคQกร ในท่ีนี้ก็หมายถึงการมีแผนงานท่ีดี การวางแผนท่ีวิเคราะหQผลกระทบด&านต$างๆ 

๓. อัตตัญ®ุตา (Knowing Oneself) ความเป0นผู&รู&จักตน คือ รู&จักเราว$าเรานั้น โดย
ฐานะภาวะเพศ ความรู& ความสามารถ และคุณธรรมเป0นอย$างไร และเท$าใด แล&วประพฤติให&
เหมาะสม และรู&จักท่ีจะปรับปรุงต$อไป ในท่ีนี้หมายถึง รู&จักองคQกรท่ีเราบริหารเป0นอย$างดีว$ามี
จุดด&อย จุดแข็งอย$างไร มีขีดความสามารถอย$างไร และรู&จักการปรับปรุงองคQกรให&ทันต$อ
เหตุการณQท่ีมีผลกระทบ รวมท้ังการบริหาร ความแตกต$างท่ีจะทําให&องคQกรเป0นเลิศ มี
ประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร 

๔. มัตตัญ®ุตา (Moderation Knowing how to be temperate) ความผู&รู&จัก
ประมาณ คือ ความพอดีในการจ$ายโภคทรัพยQ ในท่ีนี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือการ
ขยายกิจการ ต&องพิจารณาให&รู&จักประมาณในความเพียงพอขององคQกร ขีดความสามารถของ
องคQกร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยQในองคQกร รวมท้ังการแข$งข้ันท่ีรอบคอบและ
รู&จักประมาณขีดความสามารถขององคQกร 

๕. กาลัญ®ุตา (Knowing the Propertime) ความเป0นผู&รู&จักกาล คือ รู&กาลเวลา 
อันเหมาะสม และระยะเวลาในการประกอบกิจ ในท่ีนี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะต&องมี
ความเข&าใจถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม การสร&างโอกาสขององคQกรจะต&องพิจารณาถึง
สถานการณQในเวลานั้นๆ ว$า ควรจะดําเนินการอย$างไร อะไรควรงด อะไรควรกระทํา เวลาใด
ควรขยายกิจการ หรือช$วงเวลาใดท่ีจะบริหารองคQกรให&ประสบผลสําเร็จต$อองคQกรมากท่ีสุด 

                                                           

๘ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห$งชาติ, หลักการบริหารงานสมัยใหม�กับหลักการบริหารงาน
เชิงพุทธศาสตรX. แหล$งท่ีมา : http://mahathera.org/detail.php?module=article&id=7&title=03 
[๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
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๖. ปริสัญ®ุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเป0นผู&รู&
จัก ชุมชน คือ รู&กริยาท่ีจะประพฤติต$อชุมชนนั้น ว$าควรจะดําเนินการอย$างไร การบริหาร
จัดการ จําเป0นต&อง ปฏิสัมพันธQกับองคQกรต$างๆ ท้ังท่ีเป0นพันธมิตร และคู$แข$ง การสร&างสรร 
หรือการประสานงานกับชุมชน หรือกลุ$มบุคคลท่ีมีผลต$อองคQกร ก็คือเข&าถึง เข&าใจ และ
พัฒนา เป0นการบริหารจัดการท่ีสร&างความสัมพันธQด&วยเมตตา ความเอ้ือเฟlmอเผื่อแผ$ต$อชุมชน 
หรือสาธารณะชน จะเป0นภาพลักษณQท่ีดีขององคQกร 

๗. ปุคคลัญ®ุตา (Knowing the individual, Knowing the different 
individuals) ความเป0นผู&รู&จักบุคคล คือ รู&จักความแตกต$างของบุคคลว$าโดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรู&ในความสามารถของบุคคล และใช&มอบงานท่ี
เหมาะสมให&การบริหารจัดการในการรู&บุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากร
มนุษยQท่ีจะต&องมีการพัฒนา และบริหารบุคคลในองคQกรให&มีความรู&ความสามารถ และภักดี
ต$อองคQกร มีความสามัคคี สร&างความเป0นธรรม และเสมอภาคให&แก$ บุคลากรในองคQกร 
รวมถึงการทํางานเป0นหมู$คณะ การติดต$อสื่อสารกับบุคคลต$างๆ ด&วยความเป0นมิตรไมตรี 
รวมท้ังมีความจริงใจต$อกัน 

และหลักผู&นําในพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญอีกหลักคือหลักพรหมวิหาร ๔ ประการ 
ซ่ึงถือเป0นคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีผู&บริหารจะต&องมีอยู$ประจําในจิตใจ เพ่ือนําไปสู$การแสดงออกท่ีดี
และเหมาะสม สําหรับตัวผู&นํา ถ&าสามารถแสดงออกได&อย$างดีและเหมาะสมแล&ว ก็จะนําไปสู$
ศรัทธาจากบุคคลต$างๆ ในองคQกร และทําให&สามารถนําพาทุกคนไปในทิศทางเดียวกันได& 
พรหมวิหาร ๔ นั้นประกอบด&วย ๑) เมตตา ความเป0นมิตรไมตรีต$อผู&อ่ืน มีน้ําใจ ปรารถนาดี
ต$อผู&อ่ืน ๒) กรุณา คือ ความต&องการช$วยเหลือให&ผู&อ่ืนพ&นจากความทุกขQ ความเดือดร&อน โดย
เม่ือผู&อ่ืนมีทุกขQนั้นผู&นําจะต&องมีกรุณา ช$วยบําบัดทุกขQให& ๓) มุทิตา คือ เม่ือพนักงาน เพ่ือน
ร$วมงานมีความสุข ความสําเร็จมากข้ึน ผู&นําก็จะต&องพลอยยินดี ช$วยส$งเสริมสนับสนุน และ
๔) อุเบกขา คือ การรักษาความเป0นกลาง ไม$ลําเอียง ไม$เข&าข&างใดข&างหนึ่ง  

ซ่ึงหลักพรหมวิหาร ๔ นั้นเป0นสิ่งท่ีผู&นําควรจะยึดเป0นหลักธรรมในการบริหารงาน
เป0นระจําวันท่ัวไป โดยเฉพาะกับผู&อ่ืน ไม$ว$าจะเป0นเพ่ือนร$วมงาน ลูกน&อง หรือผู&มีส$วน
เก่ียวข&องต$างๆ กับองคQกร โดยเม่ือบุคคลอ่ืนมีปiญหา มีทุกขQ เดือดร&อน ผู&นําก็ต&องมีความ
กรุณาท่ีจะแก&ไขปiญหา ในขณะเดียวกัน เม่ือบุคคลอ่ืนประสบความสําเร็จ มีความสุข ก็ต&องมี
มุทิตา ท่ีจะช$วยส$งเสริมสนับสนุน และยินดีในความสําเร็จของผู&อ่ืน ในช$วงสถานการณQปกติ
นั้นก็ต&องคอยดูแล เอาใจใส$ให&บุคคลต$างๆ ในองคQกรมีความสุขในการทํางาน และสุดท&าย ใน
การบริหารงานทุกอย$างผู&นําจะต&องมีและสามารถรักษาความเป0นกลาง ไม$ลําเอียง เข&าข&างใด
ข&างหนึ่ง ซ่ึงหลักของอุเบกขานั้นจะคุมเมตตา กรุณา มุทิตา ไว&อีกด&วย โดยการปฏิบัติหรือ
ช$วยเหลือผู&อ่ืนนั้น ก็จะต&องมีความเป0นกลาง ไม$ลําเอียง ปiจจุบันเรารับอิทธิพลในแนวคิด
ทางด&านการบริหารจากโลกตะวันตกมามากข้ึน ทําให&เรามักจะละเลยการนําหลักธรรมตาม
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คําสั่งสอนของพระพุทธเจ&ามาปรับใช&กับการนําองคQกรของเราแต$จริงๆ แล&ว การนําหลักธรรม 
คําสั่งสอนของพระพุทธเจ&ามาปรับใช&กับการบริหารองคQกรนั้น น$าจะเหมาะกับบริบทของ
ประเทศไทยมากกว$าการนําหลักของตะวันตกมาใช&แต$เพียงอย$างเดียว 

๕. สรุป 
นักการเมืองท&องถ่ินจะต&องเป0นคนดีมีคุณธรรม เป0นบัณฑิต เป0นสัตบุรุษ มีศีลธรรม

อันดี มีความประพฤติดีงาม สามารถนําพาตนให&ดํารงชีวิตตามครรลองครองธรรมได& และเม่ือ
ต&องทําหน&าท่ีเป0นผู&นํา ก็สามารถทําหน&าท่ีเป0นผู&นําท่ีดีนําพาสังคมและคนในสังคมไปสู$
ความสําเร็จ และความเจริญรุ$งเรืองและความสุขตามท่ีได&วางเปaาหมายไว&ได&โดยแท&ถ&าหาก
ผู&นํายึดม่ันหลักในการดํารงตน ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมตามท่ีกล$าวมา เพ่ือการบริหาร 
นําพาหน$วยงาน องคQกร ชุมชนหรือว$า หน$วยราชการอย$างไม$ขาดตกบกพร$องแล&ว ก็จะได&ชื่อ
ว$า เป0นผู&นําท่ีมีท้ังความรู& ความสามารถ มีทักษะ และทัศนคติได&อย$างเกิดผลอย$างจริงจังกับผู&
ตามและตนเอง ระบบหรือว$าองคQกรก็จะไม$เสียหายเพราะว$ามีผู&นํา นําไปในทางดี สอดคล&อง
กับนโยบายและแผนการพัฒนาข&าราชการดังเจตนารมณQของรัฐบาลและเลขาธิการ ก.พ.ได&
อย$างไม$ต&องสงสัย เพราะว$าในปiจจุบันนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยQเป0นระบบย$อย
ของระบบใหญ$ท่ีสําคัญๆหลายระบบด&วยกันและได&รับการพัฒนามาก เพราะว$าภาวะผู&นํานั้น 
ถือได&ว$าเป0นกระบวนการหนึ่งของการใช&อิทธิพล ด&วยการสั่งการกิจกรรมท่ีสัมพันธQเพราะว$ามี
ความสําคัญท่ีจะต&องติดต$อกับสมาชิกในองคQกรเพ่ือการบริหารจัดการ กับสมาชิกในกลุ$ม
หลายคนอาจจะยกย$อง หรือว$าอาจจะเกรงกลัวกับภาวะผู&นําหรือ ไม$ยอมรับศักยภาพของ
ภาวะผู&นําของตัวเอง ผู&นําหลายคนท่ีประสบความสําเร็จโดยการท่ีปราศจากทักษะการเป0น
ผู&นํานั้น น&อยท่ีจะไม$มีเลย ท่ีผู&นําจะปราศจากความสามารถหรือว$า ความเชี่ยวชาญ  
พฤติกรรมท่ีน$า เชื่อถือได& และการไม$ให&รางวัลจนเกินไป ประเทศไทยนั้นโชคดีท่ีมี
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเป0นบ$อเกิดวัฒนธรรมประเพณี แห$งความดีงามในสังคมท่ีสอนให&ผู&คน
เคารพกันตามลําดับความอาวุโส  

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปtฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
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พรรคการเมืองกับการพัฒนาการทางการเมืองไทย 
Political Party And Political Development Of Thailand 

 

ดร.สุรพล พรมกุล* 
จิระ ศรเสนา** 

ดร.จรัญ สายปU�น*** 
 

บทคัดย�อ 
 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือว$า เป0นการปกครองท่ียอมให&สิทธิเสรีภาพ
แก$ประชาชนในรัฐมากท่ีสุด และเป0นระบบการเมืองท่ีเปUดโอกาสให&ประชาชนมีส$วนร$วม
ในทางการเมืองมากท่ีสุด แต$โดยความเป0นจริงแล&วประชาชนทุกคนในประเทศไม$สามารถจะ
เข&าไปบริหารประเทศได&ด&วยกันท้ังหมด เม่ือเป0นเช$นนั้นประชาชนจะเลือกผู&แทนของตนเข&า
ไปปฏิบัติหน&าท่ีในสภา แต$การท่ีจะเลือกใครเข&าไปนั้น ผู&มีสิทธิในการเลือกจะต&องเลือกเอา
บุคคลท่ีมีแนวความคิด มีนโยบายบริหารประเทศตรงกับความต&องการหรือเจตจํานงของตน 
และผู&ท่ีสมัครเข&าไปเป0นสมาชิกสภาผู&แทนราษฎรนั้นจะสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่ง เม่ือสมาชิกพรรคการเมืองใดได&เสียงข&างมากพรรคการเมืองนั้นก็จะมีโอกาสจัดต้ังรัฐบาล 
เพ่ือบริหารประเทศต$อไป ฉะนั้นพรรคการเมืองจึงมีความจําเป0นและมีความสําคัญต$อระบอบ
การปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย  
 

คําสําคัญ: พรรคการเมือง, พัฒนาการทางการเมือง 
 

Abstract 
 

The democratic government treats A rule that allows freedom to the 
people of the state. And a political system that allows people to participate 
in politics as possible. But in reality, all the people in the country can not 
afford to get into the country all together. As such, the public will choose 
their representatives to serve on the council. But to choose who enters it. 
The right to choose is to choose the person with the idea. Policy 
administration Needs or their intent. And those who apply to be a member of 

                                                           

* อาจารยQประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรQ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 

** อาจารยQประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรQ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 

***
 อาจารยQสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรQ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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Parliament then. Affiliated to any political party, one political party When a 
member of a political party has a majority. Political parties will have the 
opportunity to form a government. For the country to a political party, 
therefore it is necessary and vital to the country's democratic regime. 
 

Keywords: Political Party, Political development of Thailand 
 

๑. บทนํา 
เป0นท่ีเชื่อกันว$า “พรรค” ในความหมายของกลุ$ม หรือองคQกรทางการเมืองเกิดข้ึน

เป0นครั้งแรกในสังคมตะวันตก ท้ังนี้ เพราะมีหลักฐานยืนยันว$า คําว$า “พรรค (party)” ได&
นํามาใช& ในวงการการเมืองของยุโรปมาต้ังแต$ตอนปลายของสมัยกลาง แต$ในระยะนั้นคําๆ นี้
มีความหมายท่ีส$อไปในทางลบและไม$เป0นท่ียอมรับกันในหมู$คนส$วนใหญ$ เนื่องจาก องคQกร
ประเภทนี้มักเข&าไปมีส$วนเก่ียวข&องกับการก$อความวุ$นวายและการสร&างความขัดแย&งทาง
การเมืองอยู$เสมอ อย$างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในสังคมตะวันตกในระยะต$อมา ได&ทําให&
ผู&คนเห็นความสําคัญ และยอมรับบทบาทของพรรคการเมืองในฐานะ ท่ีเป0นตัวแทนของ
ประชาชนมากข้ึน 

ส$วนพรรคการเมืองไทยมีลักษณะและสถานภาพของความเป0นพรรคการเมืองอย$าง
ชัดเจนในช$วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ แต$เพ่ือให&เห็นความเป0นมาและ
พัฒนาการของพรรคการเมืองไทย จึงขอแยกพิจารณาออกเป0น ๒ ยุคสมัยใหญ$ๆ ตาม
สาระสําคัญทางการเมืองไทย ดังนี้ คือ ๑) ยุคก$อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 
และ ๒) ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 
 

๒. ยุคก�อนเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 
ยุคนี้เป0นยุคของการเมืองสมบูรณาญาสิทธิ์ราชยQ (Absolute Monarchy) หรือ

โครงสร&างทางสังคมมีสองส$วนใหญ$ๆ คือ ฝbายของชนชั้นปกครองท่ีมีอํานาจและผูกขาดอาจ
ทางการเมืองกับสามัญชนหรือไพร$และทาสท่ีอยู$ภายใต&การควบคุมชนชั้นผู&ปกครอง พรรค
การเมืองตามแนวคิดสมัยใหม$จึงยังไม$เกิดข้ึน 

ยุคกรุงรัตนโกสินทรQเม่ือไทยเริ่มได&รับอิทธิพลในหลายๆ ด&านจากประเทศตะวันตก
แนวคิดเก่ียวกับพรรคการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงได&เริ่มปรากฏข้ึน
โดยเฉพาะอย$างยิ่งในกลุ$มของเจ&านายและขุนนางจึงเป0นชนชั้นผู&ปกครองท่ีติดต$อใกล&ชิด
โดยตรงกับชาวยุโรปและอเมริกา 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยู$หัว ซ่ึงได&ทรงปฏิรูปการปกครอง
ครั้งสําคัญตามแบบอย$างและอิทธิพลของประเทศยุโรป แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตย 
รวมท้ังเรื่องของพรรคการเมือง ได&มีการพูดถึงการวิพากษQวิจารณQกันมากในกลุ$มชนชั้น
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ผู&ปกครอง และมีความสนใจในประเด็นเหล$านี้ต$อเนื่องมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล&าเจ&าอยู$หัว และรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล&าเจ&าอยู$หัว จนกระท่ังเกิด
เหตุการณQเรียกร&องให&มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

อย$างไรก็ตามแนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยและพรรคการเมืองท่ีเกิดข้ึนในช$วงนี้ 
ยังมีความชัดเจนมากพอและยังมีข&อสงสัยและแนวคิดต$อต&านแนวคิดสมัยใหม$ท่ีมาจากยุโรป
อยู$ในกลุ$มชนชั้นผู&ปกครองของไทยอยู$มาก โดยเห็นว$าการให&สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ในขณะท่ีประชาชนหรือราษฎรยังไม$มีความพร&อม และยังด&อยการศึกษาคนบางคนหรือคน
บางกลุ$มท่ีมีความคิดฉ&อฉลและใช&วิธีการ “พวกมากลากไป” ก็จะเป0นฝbายได&ประโยชนQฝbาย
เดียวแต$แอบอ&างว$าทําเพ่ือผลประโยชนQของคนส$วนใหญ$ โดยคนเหล$านนี้จะทําการควบคุม
อํานาจไว&ท้ังหมดจนทําให&สาระทางการเมืองกลายเป0นระบอบเผด็จการ (Dictatorship) และ
หรือคณาธิปไตย (oligarchy) ในรูปแบบต$างๆ ข้ึนมาแทนท่ีประชาธิปไตย๑ (ชนชั้นผู&ปกครอง
ของไทยในยุคนี้ใช&คําว$า “ประชาธิปiตยQ” เป0นศัพทQท่ีมีความหมายว$าเป0นประชาธิปไตย ส$วน
คณาธิปไตยก็ใช&ศัพทQคําว$า “อัลปชนาธิปไตย” แทน และ dictatorship ก็คือ ดิกเตเตอรQ 
หรือ “เอกาธิปiตยQ”) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยู$หัว ได&ทรงวินิจฉัยการคาดการณQว$าถ&า
สามารถจัดการศึกษาให&ประชาชนได&อย$างท่ัวถึง และใช&หลักการทางกฎหมายสังคมมา
ควบคุมทางสังคมอย$างค$อยเป0นค$อยไปอีกราว ๓๐ ปhข&างหน&า ซ่ึงอยู$ ในช$วงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล&าเจ&าอยู$หัวอาจจะเริ่มต&นการปกครองในรูปแบบรัฐสภา หรือ 
“ปาลิเมนตQ” (Parliament) และมีรัฐธรรมนูญเป0นกฎหมายหลักสําหรับการปกครองได& 
ต$อมาในช$วงรัชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล&าเจ&าอยู$หัวการปกครองตามแบบ
ประชาธิปไตยและพรรคการเมืองก็ยังไม$เกิดข้ึน มีเพียงการจัดทํา “เมืองสมมติ” ท่ีเรียกชื่อว$า 
“ดุสิตธานี” ข้ึนเพ่ือเป0น “การเล$น และ/หรือทดลอง” ตามแนวทางท่ีพระองคQได&ทรงศึกษา
เรียนรู&มาต้ังแต$สมัยเสด็จฯ ไปประทับและเข&ารับการศึกษาอยู$ในประเทศอังกฤษ และแม&ว$า
จะจัดให&มีถนนชื่อ “ประชาธิปไตย” วัดชื่อ “ธรรมาธิปไตย” และมีพรรคโบวQน้ําเงินและพรรค
โบวQแดง ตลอดจนมี “ธรรมนูญลักษณะการปกครองนครภิบาล” พ.ศ. ๒๔๑๖ ข้ึนในดุสิตธานี
๒ แต$ดุสิตธานีก็ไม$ได&พัฒนาไปสู$การปกครองท่ีแท&จริงของสังคมไทยแต$อย$างใด อย$างไรก็ตาม 
การมีพรรคโบวQน้ําเงินและพรรคโบวQแดงข้ึนก็ทําให&คําว$า “พรรค” และการแบ$งฝbายเป0นท่ีรู&จัก
กันเกือบท่ัวไปในหมู$ชนชั้นผู&ปกครองของไทย 

                                                           

๑ พ.ณ. ประมวลมารค, รวบรวม สิบสองกวี (หนังสือกวีเปลี่ยนแปลง), พิมพQครั้งท่ี ๒, (พระ
นคร : แพร$พิทยา, ๒๕๑๑), หน&า ๕๖๑-๕๖๕. 

๒ ประพัฒนQ ตรีณรงคQ, ชีวิตและงานของอัศวพาหุ (พระมหาธีรราชเจ�า), (พระนคร : โรง
พิมพQวัฒนาพานิช, ๒๕๐๖), หน&า ๒๓๓-๒๕๒. 
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เหตุการณQท่ีเจ&านายและขุนนางบางกลุ$มได&เสนอและเรียกร&องให&มีการจัดการ
ปกครองในรูปแบบรัฐสภาและมีการประกาศใช&รัฐธรรมนูญถึง ๒ ครั้งในในสมัยของสอง
ราชการดังกล$าวข&างต&นท่ีรู&จักกันท่ัวไปในเวลาต$อมาว$า คือ “กบฏ ร.ศ. ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๔๒๘)” 
และ “กบฏ ร.ศ. ๑๐๓ (พ.ศ. ๒๔๕๔)” ก็ไม$ได&เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู$ระบอบประชาธิปไตย
แต$อย$างใด จนกระท่ังขุนนางกลุ$มหนึ่งท่ีกําลังศึกษาอยู$ในยุโรปได&รวมตัวกันข้ึนในราว พ.ศ. 
๒๔๖๗-๒๔๖๙ หรือในช$วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล&าเจ&าอยู$หัวต$อเนื่องถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกล&าเจ&าอยู$หัว โดยมีวัตถุประสงคQเพ่ือเรียกร&องให&มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง “กลุ$มการเมือง” ในการเรียกร&องให&มีการเปลี่ยนแปลงในการปกครองครั้ง
สําคัญ ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ และคณะนี้ก็เป0นกลุ$มการเมืองท่ีมีอิทธิพลทางการเมืองต$อเนื่องมาอีก
หลายปh๓ 
 

๓. ยุคหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕  
ประวัติและความเป0นมาของพรรคการเมืองกลุ$มนี้ สัมพันธQกับความเป0นจริงทาง

การเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงอยู$เป0นช$วงๆ ทําให&พรรคการเมืองเกิดข้ึน เปลี่ยนแปลงและยุติ
บทบาทไปหลายครั้งโดยสามารถแยกความเป0นมาของพรรคการเมืองไทยออกได&เป0นช$วงๆ 
ดังต$อไปนี้๔ 

๑. ความพยายามท่ีจะก$อต้ังพรรคการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
๒๔๗๕ การก$อตัวของพรรคการเมืองไทยเริ่มต&นจากการท่ีกลุ$มทหารและพลเรือนท่ีเรียกว$า 
คณะราษฎร ได&เปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยQ มาสู$ระบอบ
ประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๔๗๕ สมาชิกจํานวนหนึ่งของคณะราษฎร พยายามเปลี่ยนสถานภาพ
ของกลุ$มท่ีตนเองสังกัด ให&เป0นพรรคการเมืองอย$างเต็มตัว และเปUดรับสมาชิกจากประชาชน
ท่ัวไปต้ังแต$ พ.ศ. ๒๔๗๕ นอกจากนั้น ในปhถัดมา หลวงวิจิตรวาทการ นักการเมืองในสมัยนั้น 
ก็ขอจัดต้ังพรรคคณะชาติข้ึนมาบ&าง แต$รัฐบาลของพระยามโนปกรณQนิติธาดาในขณะนั้น ไม$
ยินยอม และห&ามไม$ให&มีพรรคการเมือง เพราะเกรงว$า จะก$อให&เกิดความขัดแย&ง และความ
วุ$นวายทางการเมืองข้ึน ความพยายามท่ีจะจัดต้ังพรรคการเมือง จึงถูกระงับไปชั่วคราว 
                                                           

๓ ดูรายละเอียดในประเสริฐ ปiทมะสุคนธQ,รัฐสภาไทยในรอบท่ีสิบสองป� ๒๔๗๕-๒๕๑๗.
(กรุงเทพฯ:ช.ชุมนุมการช$าง, ๒๕๑๗), หน&า ๑-๔๘ และประยูร ภมรมนตรี.“การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. ๒๔๗๕” ในการโค&นล&มระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยQ ม.ป.ท.. ม.ป.ป. หน&า ๖๔-๖๖ บางคนก็เรียก 
“คณะราชยQ” เป0นพรรคการเมืองและถือว$าคณะราชฎรเป0นพรรคการเมืองพรรคแรกของไทยโปรดดู นร
นิติ เศรษฐบุตร. เอกสารการสอนชุดวิชาปiญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ประชุมช$าง จํากัด, ๒๕๓๙), หน&า ๓๗๙-๓๘๒. 

๔ สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. พรรคการเมืองไทย, แหล$งท่ีมา : http://kancha 
napisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=31&chap=4&page=t31-4-infodetail02.html. 
[๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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๒. การเกิดพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๘๙ จาก
บทบัญญัติในมาตรา ๑๔ ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๙ ซ่ึงนับเป0นรัฐธรรมนูญฉบับท่ีสาม
ของไทยท่ีอนุญาตให&ประชาชนสามารถจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนได&๕ จึงมีผู&จัดต้ังพรรค
การเมืองข้ึนรวมแล&ว ๑๑ พรรค จนถึงก$อนการรัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยส$วนใหญ$ต้ังข้ึน
โดยสมาชิกสภาและเพ่ือให&การสนับสนุนผู&นําทางการเมืองสําคัญคนใดคนหนึ่ง  

พรรคการเมืองเหล$านี้ ได&แก$ ๑) พรรคก&าวหน&า ๒) พรรคสหชีพ ๓) พรรคแนวร$วม
รัฐธรรมนูญ ๔) พรรคประชาธิปiตยQ ๕) พรรคธรรมาธิปiตยQ ๖) พรรคอิสระ ๗) พรรค
ประชาชน ๘) พรรคสหพรรค ๙) พรรคชาติสังคมประชาธิปไตย ๑๐) พรรคกสิกรรมกร ๑๑)
พรรคกสิกรเม่ือเกิดการรัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๔ พรรคเหล$านี้ต$างสิ้นสุดลง จนกระท่ังมีการ
ประกาศใช&พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับแรก พ.ศ.๒๔๙๘๖ จึงมีการจัดต้ังพรรค
การเมืองข้ึนมาอีกครั้ง 

๓. พรรคการเมืองท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘ ในช$วง
นี้ไปจนถึงก$อนการรัฐประหาร พ.ศ. ๒๕๑๐ พรรคการเมืองท่ีจัดต้ังข้ึนมีจํานวนมากกว$า
ในช$วง พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๔ คือ มีจํานวนท้ังสิ้น ๓๐ พรรค ได&แก$ ๑) พรรคเสรีมนังคสศิลา๒) 
พรรคประชาธิปiตยQ ๓) พรรคชาติประชาธิปiตยQ ๔) พรรคเสรีประชาธิปiตยQ ๕) พรรคเศรษฐกร 
๖) พรรคกรรมกร ๗) พรรคชาวนา ๘) พรรคสังคมประชาธิปiตยQไตย ๙) พรรคสังเคราะหQ
อาชีพและการกุศล ๑๐) พรรคชาตินิยม ๑๑) พรรคสหภราดร ๑๒) พรรคสังคมนิยม ๑๓.
พรรคกระบวนการไฮปารคQ๑๔.พรรคหนุ$มไทย ๑๕.พรรคสหพันธQเกษตรกร ๑๖)พรรคราษฎร 
๑๗) พรรคคนดี ๑๘) พรรคอิสระ ๑๙) พรรคประชาชน ๒๐) พรรคศรีอาริยเมตไตรย ๒๑) 
พรรคไทยมุสลิม ๒๒) พรรคสยามประเทศ ๒๓) พรรคสหภูมิ ๒๔) พรรคชาติสังคม ๒๕) 
พรรคขบวนการสพันธQรัฐสากลนิยม ๒๖) พรรคอีสาน ๒๗) พรรคปUตุภูมิ ๒๘)พรรคประชา
ราษฎQ ๒๙) พรรคธรรมาธิปiตยQ และ ๓๐) พรรคสหประชาธิปไตย โดยพรรคสําคัญท่ีได&รับ
เลือกต้ังมีสมาชิกสภาผู&แทนราษฎร (ส.ส.) จํานวนมาก ก็คือ พรรคเสรีมนังคศิลาท่ีได&รับการ
สนับสนุน นายควง อภัยวงศQ โดยเป0นผู&นําคนสําคัญของคณะราษฎร และพรรคชาติสังคมท่ีมี
จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตQ เป0นหัวหน&าพรรค 

พรรคการเมืองท่ีต้ังข้ึนในช$วงนี้ ได&เข&าร$วมในการเลือกต้ังครั้งท่ัวไป ๒ ครั้งใน พ.ศ. 
๒๕๐๐ แต$ก็ต&องสิ้นสุดลงหลังจากเกิดการรัฐประหารเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ โดยคณะ
ปฏิวัติท่ีมีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตQ เป0นหัวหน&าคณะและต&องยุติบทบาททางการเมือง
ต$อเนื่องกันไปถึง ๑๐ ปh 

                                                           

๕ ราชกิจจานุเบกษา เล$ม ๖๓ ตอนท่ี ๓๐ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙ : ๓๑๘ – ๓๖๘ 
๖ วิกิพีเดียว สารนุกรมเสรี, พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับแรกใน พ.ศ. ๒๔๙๘. 

แหล$งท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ [๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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๔. พรรคการเมืองท่ีเกิดข้ึนในระหว$าง พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๔ หลังจากมีการใช&
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๑๑ และพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑ พรรคการเมืองจึง
ได&เกิดข้ึนอีกครั้งหนึ่งรวมแล&วมีจํานวน ๑๙ พรรค โดยพรรคสําคัญคือ พรรคสหประชาไทยท่ี
มี จอมพลถนอม กิตติขจร ผู&นําทหารและนายกรัฐมนตรีเป0นหัวหน&าพรรค พรรคนี้ได&เลือกต้ัง
มี ส.ส. มากท่ีสุดและเป0นพรรคฝbายรัฐบาล และอีกพรรคหนึ่งคือ พรรคประชาธิปiตยQท่ีเคย
ก$อต้ังเพ่ือสนับสนุน นายควง อภัยวงศQ มาต้ังแต$ พ.ศ. ๒๔๘๙ แต$ในครั้งนี้ นายควง ได&ถึงแก$
อนิจกรรม ม.ร.ว. เสนียQ ปราโมช อดีตรองหัวหน&าพรรคได&รับตําแหน$งหัวหน&าพรรคแทน
พรรคประชาธิปiตยQได&เลือกต้ังมี ส.ส. มากเป0นอันดับท่ีสอง ได&ทําหน&าท่ีเป0นพรรคฝbายค&าน 

อย$างไรก็ตามเม่ือเกิดรัฐประหาร โดยคณะปฏิวัติท่ีมี จอมพลถนอม กิตติขจร เป0น
หัวหน&าใน พ.ศ. ๒๕๑๔ พรรคการเมืองท้ังหมดก็ต&องสิ้นสุดลง จนกระท่ังเกิดเหตุการณQ
รุนแรงทางการเมืองครั้งสําคัญท่ีเรียกว$า “เหตุการณQ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖” ท่ีทําให&ผู&นําทหาร
ท่ีมีอํานาจทางการเมืองอยู$ในขณะนั้นต&องลาออกจากตําแหน$งและเดินทางไปยังต$างประเทศ 
พรรคการเมืองจึงมีโอกาสจัดต้ังข้ึนมาใหม$  

 

๔. สถานภาพของพรรคการเมืองไทย 
โดยท่ัวไปนั้นพรรคการเมืองท่ีเกิดข้ึนในช$วงเวลาต$างๆ และได&มีบทบาททาง

การเมืองอยู$ในช$วงเวลานั้นๆ มีสถานภาพท่ีชัดเจนแยกได&หลายประเด็นคือ 
๑. เป0นระบบหลายพรรค (multi-party system) กล$าวคือ มีพรรคการเมืองท่ี

จัดต้ังข้ึนเป0นจํานวนมากคือมากกว$า ๑๐ พรรคในแต$ละช$วงเวลาหรือยุคสมัยท่ีสามารถจัดต้ัง
พรรคการเมืองข้ึนได& และมีหลายพรรคท่ีได&รับเลือกต้ังมี ส.ส. ในสภาผู&แทนราษฎร และแม&ว$า
จะมีพรรคการเมืองท่ีมี ส.ส. จํานวนมากอยู$ระหว$าง ๓-๕ พรรค แต$การจัดต้ังรัฐบาลต&อง
ร$วมกันหลายพรรค โดยปกติแล&วจะมีต้ังแต$ ๒ พรรคข้ึนไป หรือในบางครั้งก็มีมากถึง ๑๖ 
พรรค เช$น สมัยรัฐบาลท่ีมี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหน&าพรรคกิจสังคม เป0นนายกรัฐมนตรี 
หลังจากการเลือกต้ังท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๑๘ เป0นต&น ทําให&รัฐบาลท่ีต้ังข้ึนมีลักษณะเป0นรัฐบาล
ผสม (coalition government) และมักเกิดปiญหาด&านประสิทธิภาพในการทํางานติดตามมา 

๒. เป0นพรรคการเมืองท่ีมีอายุสั้น หรือไม$ม่ันคง แข็งแรง (unstable parties) 
พรรคการเมืองไทยเกือบท้ังหมดท่ีก$อต้ังข้ึน มักมีอายุไม$ยืนยาวหรือล&มเลิกได&ง$าย เพราะความ
ไม$ม่ันคง เข&มแข็งของพรรค และสาเหตุจากการรัฐประหารหรือการแทรกแซงทางการเมือง
ของผู&นําทหารและข&าราชการ 

เม่ือเกิดการรัฐประหาร พรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีอยู$ก็ต&องหมดบทบาททาง
การเมืองลงอย$างสิ้นเชิง หรือเกือบสิ้นเชิงทุกครั้ง โดยท่ีพรรคการเมืองไม$สามารถต&านทาน
การเข&ายึดอํานาจทางการเมืองของฝbายทหารและข&าราชการได&แต$อย$างใด การรัฐประหารจึง
ทําให&พรรคการเมืองไทยดํารงอยู$เป0นช$วงๆ และต&องสิ้นสุดสถานภาพติดต$อกัน 
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๓. เป0นพรรคของชนชั้นนําหรือเป0นพรรคท่ีมีสมาชิกจํานวนน&อย (cadre party or 
party of the elites) และพรรคการเมืองไทยส$วนใหญ$มักก$อต้ังข้ึนโดยสมาชิกรัฐสภาหรือ
กลุ$มชนชั้นนําทางการเมืองและมักเป0นการรวมกลุ$มกันของจํานวนเพียงไม$ก่ีคน พรรค
การเมืองท่ีก$อต้ังข้ึนโดยบุคคลระดับล$างมีอยู$ไม$ก่ีพรรค และมักจะมีการรวมตัวกันของญาติพ่ี
น&องหรือคนใกล&ชิดกันเพียงไม$ก่ีคนและมีบทบาททางการเมืองอย$างจํากัด 

๔. เป0นพรรคการเมืองตามกฎหมาย (legal creature) และสัมพันธQกับการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) พรรคการเมืองไทยเกือบท้ังหมด ไม$เกิดข้ึนโดยปลอด
จากกฎหมายหรือตามธรรมชาติทางสังคม (natural creature) ยกเว&นเพียงพรรค
คอมมิวนิสตQแห$งประเทศ (พคท.)แต$ก็ถือว$าเป0นพรรคนอกกฎหมาย (outlaw party) เพราะ
แนวคิดของชนชั้นนําทางการเมืองไทยในช$วงเปลี่ยนแปลงการปกครองบางส$วนยังไม$ยอมรับ
การจัดต้ังพรรคการเมืองและการรวมกันตามธรรมชาติท่ีมีวัตถุประสงคQทางการเมือง การ
เกิดข้ึนของพรรคการเมืองไทยในเวลาต$อมา จึงต&องมีบัญญัติของรัฐธรรมนูญรับรองไว&และ
ส$วนใหญ$ต&องมีกฎหมายพรรคการเมืองออกประกาศใช&ด&วย 

๕. มีลักษณะเป0นตัวแปรตาม (dependent variables) หรือเปลี่ยนแปลงไปตาม
ผลกระทบจากสภาพแวดล&อมมากกว$าจะส$งผลกระทบต$อสภาพแวดล&อม เพราะปiจจัยจาก
สภาพแวดล&อมบางอย$าง เช$น การรัฐประหารและอิทธิพลางการเมืองของผู&นําทหารและ
ข&าราชการเป0น มีผลกระทบต$อพรรคการเมืองอย$างมากท้ังโยตรงและโดยอ&อม ปiจจัยเหล$านี้
จึงมีลักษณะเป0นตัวแปรต&นหรือตัวแปรอิสระ (independent variables) ท่ีมีอิทธิพลต$อ
พรรคการเมือง 

นอกเหนือจากอิทธิพลของทหารและระบบราชการแล&ว สภาพแวดล&อมอ่ืนๆ ล&วนมี
อิทธิพลต$อพรรคการเมืองท้ังสิ้น ท้ังสภาพแวดล&อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เช$น 
การท่ีนักธุรกิจเข&าไปเก่ียวข&อกับพรรคการเมืองมาต้ังแต$หลังเหตุการณQ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
เป0นต&นมา ก็เพราะเง่ือนไขทางด&านการรักษาผลประโยชนQของธุรกิจเหล$านี้ หรือการท่ีคนไทย
ส$วนใหญ$ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ยังยึดถือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร$ฟaา (subject 
political culture) หรือการยอมรับอํานาจของผู&ปกครอง ก็ล&วนมีผลให&พรรคการเมืองไม$มี
รากฐานระดับรากหญ&า (grass root) หรือขาดการสนับสนุนจากประชาชน เหล$านี้เป0นต&น 

สถานภาพของพรรคการเมืองไทยในปiจจุบัน คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 
คงได&พิจารณาในประเด็นกฎหมายแล&วพบว$า พรรคการเมืองสิ้นสภาพไปแล&วโดยประกาศ 
คสช. ฉบับท่ี ๑๑ จึงได&ทําหนังสือแจ&งไปยังพรรคการเมืองทุกพรรคให&คืนเงินจากกองทุนเพ่ือ
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พัฒนาพรรคการเมือง และขอให&ทุกพรรคงดการประชุมสมาชิกพรรคและกรรมการบริหาร
พรรคอีกด&วย๗ 
 
๕. พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยลักษณะของการพัฒนาของพรรคการเมืองไทย 

จากการก$อเกิดพรรคการเมืองไทยต้ังแต$ช$วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
๒๔๗๕ เป0นต&นมา สามารถสรุปลักษณะของพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงโดยท่ัวไปของ
พรรคการเมืองไทย 

๑. พัฒนาการเป0นไปอย$างไม$ต$อเนื่องเพราะพรรคการเมืองไทยต&องยุบบทบาทหรือ
สิ้นสุดลงอยู$เสมอจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะอย$างยิ่ง เม่ือเกิดรัฐประหาร บางครั้งพรรค
การเมืองติดต$อกันนานนับสิบปh ทําให&พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยเกิดข้ึนอย$างจํากัดใน
ช$วงเวลาสั้นๆ เป0นช$วงๆ บางช$วงมีระยะเวลาเพียง ๒-๓ ปhเท$านั้น 

๒. พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยเก่ียวข&องสัมพันธQอย$างมากกับระบบการเมือง
ของประชาธิปไตยซ่ึงแนวทางการกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไปสู$การเปUดกว&างให&ประชาชนมีส$วนร$วม
ทางการเมือมากข้ึน กล$าวคือ รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติยอมรับสิทธิและรัฐบาลท่ีมาจากการ
เลือกต้ัง (ถ&าไม$ท้ังหมดเป0นบางส$วน เช$นในรัฐสภา วุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ัง แต$สภา
ผู&แทนราษฎรมาจากการเลือกต้ัง เป0นต&น) 

๓. การรัฐประหารหรือการเปลี่ยนแปลงและสาระทางการเมืองไปสู$แนวทางเผด็จ
การอํานาจนิยมมีผลกระทบโดยตรงต$อพัฒนาการของพรรคการเมืองไทยคือทําให&พรรค
การเมืองท้ังหมดท่ีมีอยู$ในขณะนั้นต&องสิ้นสุดลงและต&องยุบบทบาททางการเมืองติดต$อก&น
หลายปh หรือต้ังแต$ ๑-๑๐ ปh จนกว$าจะมีการประกาศใช&รัฐธรรมนูญฉบับใหม$ท่ีมีบัญญัติ
รับรองสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนและอนุญาตให&ประชาชนสามารถจัดต้ัง
พรรคการเมืองข้ึนได& 

๔. พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยเกิดข้ึนจากการผลักดันและดําเนินการของชน
ชั้นนําทางการเมืองแต$ไม$มีฐานสนับสนุนอย$างแท&จริงจากกลุ$มพลังทางสังคม (social forces) 
และมวลชน จากขอเท็จจริงในการก$อเกิดหรือการจัดต้ังพรรคการเมือง และการบริหาร
จัดการพรรคการเมืองจากสาเหตุหรือเหตุผลภายในพรรคการเมืองเองนั้นพรรคการเมืองไทย
เกือบท้ังหมด โดยเฉพาะอย$างยิ่ง พรรคท่ีประสบความสําเร็จในการเลือกต้ังสูงและมีบทบาท
ในทางการเมืองหรือผู&นํากับพวกพ&องท่ีใกล&ชิดกันในกลุ$มชนชั้นนําทางการเมืองนับต้ังแต$ผู&นํา
และกลุ$มชนชั้นนําในคณะรัฐประหาร มาจนถึงผู&นําฝbายทหาร ข&าราชการ และบรรดาชนชั้น

                                                           

๗ สํานักข$าวพีเพิลยูนิตี้, วิเคราะหX // หากจะปฏิรูปการเมือง ต�อง SET ZERO พรรค
การเมือง. แหล$งท่ีมา : http://www.peopleunitynews.com/web02/ [๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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นําทางการเมืองในรัฐสภา และภายหลังเหตุการณQ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ก็มีชนชั้นนําจากภาค
ธุรกิจเอกชนหรือกลุ$มทุนเข&าไปจัดต้ังและดําเนินการในพรรคการเมืองมากข้ึน จนกลายเป0น
กลุ$มสําคัญท่ีมีบทบาทอยู$ในพรรคการเมืองสําคัญๆ หลายพรรคมาจนถึงปiจจุบัน 

๕. พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยมักสัมพันธQกับกรอบของกฎหมายหรือกติกา
ทางการเมือง กล$าคือ กฎหมายมีอิทธิพลโดยตรงต$อการเกิดข้ึนดํารงอยู$ และการสิ้นสุดของ
พรรคการเมือง ในช$วงเวลาใดหรือยุคสมัยใดท่ีรัฐธรรมนูญไม$มีบทบัญญัติอนุญาตให&จัดต้ัง
พรรคการเมืองไว& และไม$มีการประกาศใช&พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พรรคการเมืองไทย
ก็ไม$มีการก$อต้ังข้ึนเช$นภายใต&รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๗๕ พ.ศ. ๒๕๑๕ และ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
เป0นต&น แต$ถ&าในยุคสมัยใดท่ีรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติอนุญาตให&จัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนได& 
และบางครั้งก็มีการจัดทําและประกาศใช&พระราชบัญญัติพรรคการเมืองด&วย พรรคการเมืองก็
จะเกิดข&นจํานวนมากและมักจะต&องจัดองคQพรรคและดําเนินบทบทให&สอดคล&องกับกฎหมาย 
ต้ังแต$ข้ันตอนการก$อต้ังพรรค การหาสมาชิกพรรค การจัดต้ังสาขาพรรค การจัดส$งสมาชิก
เข&าร$วมกับการเลือกต้ัง การจัดต้ังคณะกรรมการบริหารพรรค ไปจนถึงการยุบเลิกพรรค 
 

๖. ผลของการพัฒนาการของพรรคการเมือง 
ในรอบกว$า ๘๔ ปh ต้ังแต$เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ มาจนถึงปiจจุบัน

พรรคการเมืองได&มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาแตกต$างไปจากพรรคการเมืองท่ีเกิดข้ึน
ในช$วงเริ่มแรกในหลายมิติหรือในหลายประเด็นท่ีสําคัญ โดยอาจสามารถสรปออกเป0น ๒ 
ด&านใหญ$ๆ คือ 

๑. พัฒนาการในด&านบวก หรือในด&านท่ีสนับสนุนให&พรรคการเมืองเข&มแข็ง และ
ม่ันคง และมีโอกาสพัฒนาไปสู$ความเป0นสถาบันทางการเองได&มากข้ึน สาระสําคัญของ
พัฒนาการพรรคการเมืองไทยในด&านนี้ก็ได&แก$ 

๑.๑ การเพ่ิมปริมาณกลุ$มชนชั้นนําในพรรคการเมือง คือมีชนชั้นจากกลุ$มพลัง
ทางสังคมและกลุ$มผลประโยชนQต$างๆ ในสังคมเข&าไปมีบทบาทหรือเก่ียวข&องกับการดําเนิน
กิจกรรมขอพรรคการเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะอย$างยิ่งต้ังแต$ภายหลังเหตุการณQ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๖ เป0นต&นมา 

พรรคการเมืองไทย เริ่มต&นจากชนชั้นนําเพียงไม$ก่ีคนในคณะราษฎรก$อน ต$อมา
จึงมีนชั้นนําฝbายทหาร และข&าราชการไปมีส$วนร$วมมากข้ึน แต$ก็ยังจํานวนจํากัด และคน
เหล$านี้บทบาททางการเมืองโดยตรงติดต$อกันไม$นานกว$า ๔๑ ปh จนถึงการเกิดเหตุการณQ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๑๖ หลังจากนั้น ชนชั้นนําจากภคธุรกิจ ตลอดจนกลุ$มอาชีพอ่ืนๆ รวมท้ัง
นักวิชาการ และปiญหาจึงได&เข&าไปร$วมก$อต้ังและมีส$วนร$วมในพรรคการเมืองมากข้ึน และมี
จํานวนนักธุรกิจและชนชั้นนําจากหลายสาขาอาชีพเข&าไปร$วมกิจกรรมกับพรรคการเมือง
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เพ่ิมข้ึนเสมอ โดยเฉพาะอย$างยิ่ง หลักจากการรัฐประหาร พ.ศ. ๒๕๓๔ และเหตุการณQ ๑๗- 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เม่ือพรรคการเมืองเริ่มมีบทบาทต$อเนื่องยาวนานมากข้ึน  

การมีชนชั้นนํากลุ$มใหม$ๆ เข&าไปมีบทบาทในพรรคการเมืองต$างๆ ทําให&เห็น
แนวโน&มของพัฒนาการพรรคการเมืองไทยว$า องคQกรพรรคมีลักษณะเปUดกว&างมากข้ึน กลุ$ม
ผลประโยชนQต$างๆ สามารถเข&าไปเรียกร&องผ$านกลไกและกระบวนการของพรรคการเมือง
มากกว$าในอดีต เพราะในยุคแรกเริ่มนั้นมีเพียงชนชั้นนําจากระบบราชการเท$านั้น ท่ีผูกขาด
การมีอํานาจตัดสินใจอยู$ในพรรคการเมือง และใช&พรรคการเมืองเป0นเครื่องมือเพ่ืออ&าง
ความชอบธรรมในการมีอํานาจทางการเมือง และใช&แสวงหาผลประโยชนQให&แก$ตนเองและ
พวกพ&องกลุ$มเล็กๆ เป0นด&านหลัก 

๑.๒ การพยายามสร&าง “เครือข$าย” ทางการเมือง เพ่ือระดมการสนับสนุนจาก
ประชาชนและเพ่ืออ&างความชอบธรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอย$างยิ่งในช$วงท่ีระบบ
การเมืองเริ่มเปUดกว&างให&ประชาชนมีส$วนร$วมทางการเมืองมากข้ึน มีการเลือกต้ังท่ัวไปเกิดข้ึน
ติดต$อกัน นับต้ังแต$หลังเหตุการณQ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป0นต&น 

เม่ือมีการเลือกต้ังตามแนวทางของการปกครองระบอบประชาธิปไตย พรรค
การก็จําเป0นต&องแสวงหาความสนับสนุนจากประชาชน เพ่ือรวบรวมคะแนนเสียงให&มากท่ีสุด
เพ่ือชนะการเลือกต้ังและเข&าไปใช&อํานาจทางการเมือง ตัดสินใจนโยบายสาธารณะ และถ&ามี
การเลือกต้ังอย$างสมํ่าเสมอและเลือกต้ังมีในระดับ คือ ต้ังแต$ระดับท&องถ่ินจนระดับชาติ และ
กระบวนการเลือกต้ังมีความชอบธรรมหรือบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป0นท่ีพอใจของทุกฝbายในสังคม 
พรรคการเมืองก็ยิ่งมีความจําเป0นต&องเปUดกว&างให&ประชาชนเข&ามามีส$วนร$วมในกระบวนการ
ทํางานของพรรคการเมืองมากข้ึน เพ่ือทําให&พรรคการเมืองเป0นท่ีพอใจของคนมีสิทธิออก
เสียงเลือกต้ังให&มากท่ีสุด 

กระบวนการจัดสร&างเครือข$ายทางการเมืองของพรรคการเมืองไทยยังอาจเป0น
เพียงการเริ่มต&น เพราะการเลือกต้ังเริ่มจะข้ึนอย$างต$อเนื่อง ต้ังแต$ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป0นต&นมา 
และกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการเลือกต้ังโดยกฎหมายยังไม$ส$งเสริมให&เกิดความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม และความชอบธรรมของการเลือกต้ังได&มากพอ พรรคการเมืองท่ีมีทุนมาก 
และมีกลุ$มชนชั้นนําท่ีเข&มแข็งอยู$ในพรรคมาก ยังเป0นพรรคท่ีได&เปรียบพรรคเล็กท่ีขาดแคลน
เงินทุนในการเลือกต้ัง แต$พรรคการเมืองทุกพรรคต&องแข$งขันกันในสมาชิก จัดต้ังสาขาหรือ
กลุ$มผู&สนับสนุนผู&สมัครของพรรคข้ึนในเขตเลือกต้ังต$างๆ หรือต&องพยายามสร&างเครือข$ายทาง
การเมืองเพ่ือระดมความสนับสนุนจากประชาชนให&มากท่ีสุดเท$าท่ีจะทําได& เพราะต$างมี
เปaาหมายว$าต&องชนะการเลือกต้ังเพ่ือเข&าไปมีอํานาจทางการเมือง กระบวนการดังกล$าวนี้ จึง
เป0นข้ันตอนของการพัฒนาพรรคการเมืองให&มีรากฐานม่ันคงต$อไปในอนาคต ถ&าสบันและ
กระบวนการทางการเมืองโดยรวมของไทย พัฒนาไปในแนวทางเดียวกันนี้ด&วย 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๓๔๔ 

๑.๓ การพยายามปรับตัวเข&ากับสถานการณQทางการเมืองและกรอบของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข&อง จากการท่ีพรรคการเมืองไทยต&องสิ้นสุดลงทุกครั้งเม่ือเกิดการรัฐประหาร
และบางครั้งต&องยุติบทบาททางการเมืองติดต$อกันนานนับสิบปh เม่ือสถานการณQทางการเมือง
มีความโน&มเอียงไปในทางเผด็จการอํานาจนิยม แต$เม่ือใดท่ีสถานการณQทางการเมือง
เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนมาสู$แนวทางประชาธิปไตยมากข้ึน พรรคการเมืองก็จะเกิดข้ึนใหม$
และเริ่มมีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง พอมาถึงยุคการเมือง “ก่ึงประชาธิปไตย” ในการ
ประกาศใช&รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๒๑ พรรคการเมืองต$างๆ ก็ปรับตัวไปในทาง
ประนีประนอมในการร$วมใช&อํานาจทางการเมืองกับชนชั้นนําทางทหารและข&าราชการ ด&วย
การร$วมจัดต้ังรัฐบาลกับฝbายข&าราชการท่ีไม$ได&มาจากการเลือกต้ัง 

ภายหลังในการประกาศใช&พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ เป0นต&น 
พรรคการเมืองก็ต&องพยายามปรับตัวเข&ากรอบกฎหมายท่ีมีลักษณะเข&มงวดมากข้ึน กล$าวคือ 
ต&องมีการจัดหาสมาชิกให&ครบ ๕,๐๐๐ คน ท่ีกระจายอยู$ในภูมิภาคต$างๆ ของประเทศ ตามท่ี
กฎหมายกําหนด และต&องส$งสมาชิกลงสมัครแข$งขันในการเลือกต้ังเป0นจํานวนมากข้ึนตาม
กรอบของกฎหมาย พอมาถึงกรอบกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พรรคการเมือง
จํานวนมากได&พยายามปรับตัวตามกรอบของกฎหมายอย$างมาก โดยหลายพรรค ได&อ&างมี
สมาชิกพรรคท่ัวประเทศหลายแสนหรือหลายล&านคน และต&องมีการจัดต้ังสาขาพรรคข้ึนทุก
พรรครวมท้ังต&องทํากิจกรรมต$างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หลังจากรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาพรรคการเมืองโดยการควบคุมของ ก.ก.ต. แล&ว  

การตกอยู$ภายใต&อิทธิพลของการรัฐประหาร การแทรกแซงทางการเมืองของ
ผู&นําทหารและข&าราชการและควบคุม ตรวจสอบของกฎหมาย สะท&อนถึงความเข&มแข็งของ
พรรคการเมืองไทย แต$ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ถือเป0นลักษณะเด$นของ
พรรคการเมืองไทยและทําให&พัฒนาการอยู$ในระบบการเมืองมาโดยตลอด ในช$วงท่ีมีการ
เลือกต้ังไปต$อเนื่อง ต้ังแต$ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป0นต&นมา และพรรคการเมืองก็ยังคงมีบทบาททาง
การเมืองอย$างกว&างภายใต&บริบททางการเมืองท่ีโน&มเอียงไปสู$แนวทางประชาธิปไตยดังกล$าว  

๑.๔ การพัฒนาด&านองคQกรพรรค จากพรรคการเมืองท่ีไม$มีสถานท่ีต้ังทําการ
พรรคและจัดองคQกรพรรค (party organization) ท่ีแน$นอนและไม$ชัดเจนในระยะแรกเริ่ม 
มาเป0นพรรคการเมืองท่ีมีท่ีทําการพรรคมีท่ีต้ังสํานักงานใหญ$ มีสาขาพรรค มีการจัดต้ัง
คณะทํางานฝbายต$างๆ ภายในพรรค และการดําเนินกิจกรรมหลายๆ ด&านอย$างต$อเนื่องใน
ปiจจุบันทําให&พรรคการเมืองไทยมีพัฒนาการในเชิงบวกมากข้ึนในการจัดการองคQกร และมี
โครงสร&างพรรคท่ีชัดเจนมากข้ึน แม&ว$าองคQกรพรรคยังไม$มีความเข&มแข็งมากเพียงพอ เพราะ
อยู$ในข้ันตอนเริ่มต&นของการพัฒนาองคQกรพรรคเท$านั้น 
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๒. พัฒนาการในด&านลบ หรือในด&านท่ีเป0นปiญหาและสะท&อนถึงความไม$เข&มแข็ง
และม่ันคงของพรรคการเมืองไทย สาระสําคัญของพรรคการเมืองไทยในด&านนี้ สามารถแยก
ออกได&ดังนี้ 

๒.๑ เน&นการใช&ตัวบุคคลและเงินในการดําเนินกิจกรรมสําคัญของพรรค
การเมืองเพียงด&านเดียวมากเกินไป หรือผู&นําพรรคและปiจจัยด&านการเงิน ถือเป0นปiจจัยท่ีชี้นํา
พรรคการเมืองไทยมาโดยตลอด นับต้ังแต$เริ่มต&นมีพรรคการเมืองอย$างเป0นทางการในระบบ
การเมืองไทย และต้ังแต$หลังยุคเหตุการณQ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป0นต&นมา อิทธิพลของชนชั้น
นําในพรรคและปiจจัยด&านการเงินยิ่งมีบทบาทเด$นชัดมากยิ่งข้ึน 

สาเหตุดังกล$าว เกิดมาจากพ้ืนฐานวัฒนธรรมการรวมกลุ$มทางการเมืองของคน
ไทย และความจําเป0นท่ีพรรคการเมืองต&องเร$งสร&างความนิยมในหมู$ประชาชนหรือความ
ต&องการอยากได&คะแนนเสียงในช$วงเวลาจํากัด เม่ือมีการเลือกต้ังจากภายหลังจากท่ีมีการ
จัดต้ังพรรคการเมืองเพียงไม$นาน เพราะพรรคการเมืองไทยมีเวลาดํารงชีวิตอยู$ในการเมือง
อย$างจํากัด และมีสถานการณQไม$ม่ันคงทางการเมืองสูงอยู$เกือบตลอดเวลา 

การเน&นใช&ตัวบุคคลและปiจจัยด&านการเงินเป0นหลัก ทําให&พรรคการเมืองขาด
ความสนใจในพัฒนาองคQประกอบด&านอ่ืนๆ ของพรรคท่ีสําคัญ คือ แนวนโยบาย สาขาพรรค 
องคQกรพรรค และสมาชิกพรรค ปiจจัยดังกล$าวนี้จึงอ$อนแอ หรือมีการพัฒนาน&อย ขณะท่ีชน
ชั้นนําพรรคกลับได&รับการพัฒนาจนมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ  

๒.๒ การเกิดพวกแยกย$อยภายในพรรค (fragmented) ทําให&พรรคขาด
เอกภาพและไม$ม่ันคง จากการเน&นให&ความสําคัญจากชนชั้นนําและเงิน และการยึดถือ
ความสัมพันธQส$วนตัวในเชิงอุปถัมภQ (patron-client relationship) ของบรรดาชั้นนําและ
สมาชิกท่ีมีบทบาทสําคัญภายในพรรค ซ่ึงเป0นวัฒนธรรมหลักในการรวมกลุ$มและจัดต้ังพรรค
การเมืองของคนไทยท่ีดําเนินต$อเนื่องมาทุกยุคทุกสมัย ส$งผลให&เกิดการแบ$งกลุ$มย$อยๆ ตาม
ระดับของความสัมพันธQส$วนตัวข้ึนหลายพวกหลาย “มุ&ง” ภายในพรรค ท้ังพรรคใหญ$มี ส.ส. 
มาก และพรรคเล็กก็มี ส.ส. น&อย 

พัฒนาการในลักษณะนี้ของพรรคการเมืองไทย ทําให&เกิดปiญหาความขัดแย&ง
และความไม$ม่ันคงอยู$ตลอดเวลา พรรคจึงเป0นเอกภาพอยู$ภายใน และมักเกิดข้ึนเสมอท้ัง
พรรคเก$าและพรรคใหม$ 

๒.๓ การให&ความสําคัญกับเปaาหมายในการเข&าร$วมจัดต้ังรัฐบาลเป0นเรื่องหลัก
หรือเป0นความสําคัญในลําดับต&นๆ ของพรรค ทําให&พรรคการเมืองไทยส$วนใหญ$ดําเนินการ
จัดต้ังพรรค มีการจัดองคQกร การบริหารจัดการภายในพรรค และทุมเททรัพยากรของพรรค
ไปเพ่ือให&ได&รับโอกาสมากท่ีสุดจะได&เข&าร$วมจัดต้ังรัฐบาล หรือทําให&สมาชิกระดับชนชั้นนํา
ของพรรคได&รับตําแหน$งทางการเมือง เพราะมุ$งหวังว$าพรรคจะได&รับผลประโยชนQด&านต$าง ๆ 
และมีโอกาสมากข้ึนท่ีจะได&รับเลือกต้ังในครั้งต$อๆ ไป 
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การมุ$งเน&นให&ความสําคัญกับเปaาหมายดังกล$าวนี้มากเกินไปทําให&พรรค
การเมือง ถูกมองว$าเป0นพรรคเพ่ือการเลือกต้ังบ&าง พรรคเฉพาะกิจ (เพ่ือหาทางเข&าร$วม
รัฐบาล) บ&าง และเป0นพรรคเพ่ือรอร$วมรัฐบาล (ไม$ใช$พรรคฝbายค&าน) พรรคเหล$านี้เป0นต&น 
พรรคการเมืองส$วนใหญ$จึงละเลยในการพัฒนาโครงสร&างและองคQกรพรรคเพ่ือสนองตอบข&อ
เรียกร&องและการต&องการของสังคม เพ่ือสร&างรากฐานของพรรคและสร&างความชอบธรรมใน
การดําเนินบทบาททางการเมืองของพรรคการเมือง ซ่ึงสิ่งเหล$านี้ถือเป0นปaาหมายสําคัญของ
พรรคการเมืองในระบอบการเมืองประชาธิปไตย 

๒.๔ ฐานระดับล$างของพรรคอ$อนแอหรือการขาดการวางรากฐานของพรรค
การเมืองไทย จากการท่ีพรรคการเมืองไทยมักเกิดข้ึนมาจากกลุ$มชนชั้นนําในสังคม และเน&น
ท่ีตัวบุคคลคือผู&นําคนสําคัญของพรคละปiจจัยด&านการเงินเพ่ือหาทางเข&าร$วมจัดต้ังรัฐบาลเป0น
หลัก พรรคการเมืองจึงให&ความสนใจกับการต้ังสาขาพรรคละการขยายสมาชิกท่ีจงรักภักดีต$อ
พรรคในระดับล$างหรือระดับท&องถ่ินโดยท่ัวไปน&อย หรือบางพรรคไม$ให&ความสนจนด&านนี้เลย
ยกเว&นจะต&องดําเนินการไปตามกรอบของกฎหมายท่ีบังคับและควบคุมไว&เท$านั้น 

พรรคการเมืองไทยจึงเป0นพรรคท่ีมีแต$โครงสร&างส$วนบน คือองคQกรของชนชั้น
นําพรรคแต$ไม$มีโครงสร&างในระดับล$างท่ีชัดเจน หรือให&ความสําคัญกับสาขาพรรคสมาชิก
ระดับล$างน&อยพัฒนาการท่ีรากฐานอ$อนแอหรือขาดฐานรากของพรรคดังกล$านี้ ทําให&พรรค
การเมืองไทยมีสถานภาพท่ีไม$ม่ันคงและไม$มีความเห็นชอบธรรมทางการเมืองมากพอในระดับ
การเมือง 
 

๗. สรุป  
สถานภาพพรรคการเมืองไทย ระบบหลายพรรค ไม$ม่ันคง เน&นท่ีตัวบุคคลหรือชน

ชั้นนํา เกิดข้ึนจากผลของกฎหมายและมีลักษณะเป0นตัวแปรตาม หรืออยู$ภายใต&อิทธิพลของ
สภาพแวดล&อมทางการเมือง ส$วนพัฒนาการของพรรคการเมืองไทย มีลักษณะของพัฒนาการ
ท่ีไม$ต$อเนื่องจากอิทธิพลของกฎหมายสําคัญ การรัฐประหาร และการเปลี่ยนแปลงของระบบ
การเมือง ๒ ด&าน คือ เผด็จการอํานาจนิยมและระบอบประชาธิปไตย และมักข้ึนอยู$กับ
บทบาทของชนชั้นนําเป0นสําคัญ ผลจากการพัฒนาดังกล$าวจึงทําให&พรรคการเมืองไทยมี
พัฒนาในด&านบวกและด&านลบ แต$โดยภาพรวมแล&วพรรคการเมืองไทยยังอ$อนแอ และยังมี
ความชอบธรรมทางการเมืองไทยไม$มากนัก 
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ความม่ันคงด�านประชาธิปไตยของชุมชนริมฝabงแม�น้ําโขง  
กรณีศึกษา การปกครองส�วนท�องถ่ิน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

Democratic stability of the community along the Mekhong River Bank A 
case Study in local administration Nongkhai District, Nongkhai Province  

ดร.คิด วรุณดี* 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคQคือ ๑) เพ่ือศึกษาปiจจัยท่ีมีอิทธิพลต$อความม่ันคงด&าน
ประชาธิปไตยของชุมชนริมฝi�งแม$น้ําโขงในการปกครองส$วนท&องถ่ินอําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะหQความม่ันคงด&านประชาธิปไตยของชุมชนริมฝi�งแม$น้ํา
โขงในการปกครองส$วนท&องถ่ินอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ ๓) เพ่ือเสนอ
แนวทางในการพัฒนาความม่ันคงด&านประชาธิปไตยของชุมชนริมฝi�งแม$น้ําโขงในการปกครอง
ส$วนท&องถ่ินอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  

ขอบเขตของการวิจัย คือ เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ
ประชากรท่ีอยู$ในอําเภอเมืองหนองคาย ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรในชุมชนริม
ฝi�งแม$น้ําโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และองคQการบริหารส$วนท&องถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดอยู$ใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยกําหนดเนื้อหาของการวิจัยเป0น
การศึกษาเรื่องความม่ันคงด&านประชาธิปไตยในชุมชนริมฝi�งแม$น้ําโขงในการปกครองส$วน
ท&องถ่ิน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย คือ แบบสังเกตท่ี
ไม$มีโครงสร&าง และแบบสัมภาษณQท่ีมีโครงสร&าง  

ผลการวิจัยพบว�า การปกครองส$วนท&องถ่ินอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย มีการรณรงคQในการเลือกต้ังแบบประชาธิปไตย และได&พบว$าการมีส$วนร$วม
ทางการเมืองของผู&นําชุมชนและประชาชนได&แสดงออกถึงการมีส$วนร$วมในลักษณะการไป
เลือกต้ังและ หน$วยงานภาครัฐให&การสนับสนุนการมีส$วนร$วมทางการเมืองอยู$ในระดับมาก 
โดยมีการประชาสัมพันธQเพ่ือการรณรงคQการเลือกต้ังและหาเสียงและปiจจัยท่ีส$งผลต$อการมี
ส$วนร$วมทางการเมืองของชุมชนคือการรับฟiงจากสื่อต$างๆ เก่ียวกับสถานการณQของบ&านเมือง
ท่ีทําให&ประชาชนได&รับรู&ถึงความไม$เป0นธรรมและปiญหาอุปสรรคQการมีส$วนร$วมในทาง
การเมืองของชุมชนและการปกครองส$วนท&องถ่ินคือ ความขัดแย&งทางการเมืองอย$างรุนแรงมี
การแบ$งฝbายและขาดความสามัคคีในชุมชน 

                                                           

* อาจารยQมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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แนวทางในการพัฒนาความม่ันคงด&านประชาธิปไตยคือให&หน$วยงานภาครัฐให&การ
สนับสนุนมากข้ึนในการส$งเสริมการมีส$วนร$วมในทางการเมืองทุก ๆ ด&านโดยเฉพาะผู&นํา
ชุมชนควรให&ความสําคัญต$อชุมชนทุกพ้ืนท่ีอย$างต$อเนื่อง มีการส$งเสริมให&เยาวชน นักศึกษา 
คนวัยทํางาน ท่ีมีอายุอยู$ในเกณฑQเลือกต้ังและให&กลุ$มคนเหล$านี้ได&มีโอกาสแสดงบทบาทของ
ตนเองเพ่ิมมากข้ึน ผู&นําชุมชนและนักการเมืองท&องถ่ินควรตระหนักในการรับฟiงความคิดเห็น
หรือปiญหาของประชาชนอย$างท่ัวถึงและนําไปปฏิบัติจริงให&บรรลุผลและควรตระหนักเสมอ
ว$า การจัดกิจกรรมใด ๆ ควรเปUดโอกาสให&ประชาชนทุกกลุ$มทุกอาชีพมีความเสมอภาค
ยุติธรรมและเพ่ือให&การปฏิบัติมีความสอดคล&องกันควรพัฒนารูปแบบของการปกครองส$วน
ท&องถ่ินโดยให&มีสภาท&องถ่ินโดยมีการคัดเลือกจากผู&นําชุมชนและให&มีคณะกรรมการเหมือน
องคQกรการปกครองส$วนท&องถ่ินท่ีมีส$วนร$วมในการบริหารโครงการส$วนท&องถ่ินได&โดย วิธีการ
มีส$วนร$วมคือให&สภาองคQกรมีส$วนร$วมให&ภารกิจของสภาขององคQกรชุมชนสามารถดําเนินการ
ให&บรรลุเปaาหมายเหมือนการผ$านแผนพัฒนาองคQกรบริหารส$วนท&องถ่ิน 

คําสําคัญ: ความม่ันคงด&านประชาธิปไตย, การปกครองส$วนท&องถ่ินชุมชนริมฝi�งแม$น้ําโขง 

Abstract 

The main purposes of this study aim to (1) study the influential 
factors to democratic stability of the communities along the Mekhong River 
bank in the part of local administration in Nongkhai District, Nongkhai Province 
(2) analytical study the democratic stability of the communities along the 
Mekhong River bank in the part of local administration in Nongkhai District, 
Nongkhai Province (3) Present the guidance of democratic stability 
development of the communities along the Mekhong River bank in the part 
of local administration in Nongkhai District, Nongkhai Province. 

The Scope of this research is in the area of Nongkhai District, 
Nongkhai Province and the population in the communities along the Mekhong 
River bank in municipal part and Phochai administration organization Tumbol 
Part. The substance of the research is to study the democratic stability of the 
communities along the Mekhong River bank in the part of local administration 
in Nongkhai District, Nongkhai Province. The research tools are non – 
structural observation form and structural interview form. 

The research result found that: there were democratic election 
campaigns in the part of local administration in Nongkhai District, Nongkhai 
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Province. The community leaders population expressed political participating 
for election. The government sector provided high support of public relation 
for election campaigns. The influential factors to political participating of the 
communities were political situation information and news from mass media 
which made the people in the communities had known the injustice done in 
political practice. And the obstacle problem of political participating and local 
administration are severely faction distribution and disharmony in the 
communities. 

The concoction of research result found that the way of democratic 
stability development are more support from government sector to promote 
the political participating activity of the communities and the community 
leaders should pay more attention to all aspects in the communities 
continuously. The youth, students and people in working age who qualify for 
diction should be promoted to pay more own role in political participating in 
the communities. The community leaders and local politicians should realize 
in listening to the opinion and problem throughout the communities and 
lead them to actual practice for the achievement. The leaders should always 
realize that all people should have equality and justice in all activity in the 
communities. For the harmony in practice the form of local administration 
should be developed by setting local council which consist of community 
leader and setting committee just like the local administration organization. 
The local council and the committee will have right to participate the local 
administration project and take action in the part of the council for the 
achievement as the local administration organization development plan.  

Keywords: Democratic stability, Local administration the communities the 
Mekhong River Bank A case Study in local administration Nongkhai District, 
Nongkhai Province  

๑. บทนํา 
ภายใต&สถานการณQในปiจจุบัน ขอบเขตของการรวมอํานาจมีขีดจํากัด เนื่องจากใน

ปiจจุบันมีประชากรเพ่ิมข้ึนมากมายและพ้ืนท่ีมีมากข้ึนทําให&ขอบเขตของศูนยQกลางแค$เพียง
สถาบันเดียว จึงทําให&เป0นไปได&ยากท่ีจะปกครองพ้ืนท่ีและประชากรท้ังหมด จึงมีความ
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จําเป0นต&องถ$ายเทหรือขยายอํานาจในทางการเมืองการปกครองให&อยู$ในองคQกรท่ีอยู$นอก
ศูนยQกลางออกไป 

รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได&กําหนดให&องคQกร
ปกครองส$วนท&องถ่ินมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน&าท่ีของตนเอง และกําหนดให&การกํากับดูแลองคQกร
ปกครองส$วนท&องถ่ินต&องทําเท$าท่ีจําเป0นและต&องเป0นไปตามความคุ&มครองประโยชนQของ
ประชาชนในท&องถ่ินหรือประโยชนQของประเทศเป0นส$วนรวม ซ่ึงองคQการบริหารส$วนท&องถ่ิน
จะได&รับการส$งเสริมและสนับสนุนให&มีความเข&มแข็งในการบริหารงานได&โดยอิสระและโดย
การตอบสนองความต&องการของประชาชนในท&องถ่ินอย$างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถท่ีจะ
พัฒนาระบบในท&องถ่ินไม$ว$าจะเป0นทางด&านการคลัง โดยจัดให&มีการบริการสาธารณะได&อย$าง
ครบถ&วนตามหน&าท่ี จัดต้ังหรือร$วมกันจัดต้ังองคQการเพ่ือให&การจัดต้ังองคQการสาธารณะตาม
อํานาจหน&าท่ีเพ่ือให&เกิดความคุ&มค$าเป0นประโยชนQและให&การบริการประชาชนอย$างท่ัวถึง 
(มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๔) 

การปกครองส$วนท&องถ่ิน หรือการปกครองท&องถ่ิน เป0นรูปแบบการปกครองท่ี
จําเป0นและมีความสําคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต$างๆ เฉพาะอย$างยิ่งชุมชนท่ี
มีการปกครองระบบประชาธิปไตย จะเห็นได&ว$า รัฐบาลซ่ึงเป0นกลไกในการบริหารการ
ปกครองของภาครัฐนั้น ย$อมมีภาระหน&าท่ีมากมายในการบริหารประเทศให&ประชาชนได&รับ
ความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต อีกท้ังความม่ันคงแห$งชาติท้ังในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม แต$ย$อมเป0นไปไม$ได&ท่ีรัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการให&กับประชาชนได&
ท่ัวถึงทุกชุมชนท้ังประเทศ เพราะอาจจะเกิดปiญหาความล$าช&าในการดําเนินงาน การท่ีไม$
อาจจะตอบสนองความต&องการของแต$ละชุมชนได& รวมไปถึงข&อจํากัดของงบประมาณ และ
รวมไปถึงเจ&าหน&าท่ีๆดําเนินงานไม$สามารถเข&าถึงประชาชนแต$ละบุคคลได& ดังนั้นการลดภาระ
ของรัฐบาลคือการให&ประชาชนมีส$วนร$วมในการปกครองตนเองเพ่ือตอบสนองต$อความ
ต&องการของชุมชน เพ่ือให&เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความประสงคQชองชุมชนนั้นๆ 
จึงเป0นผลให&การปกครองท&องถ่ินมีบทบาทและความสําคัญเกิดข้ึน 

ดังนั้น จึงทําให&เกิดแนวความคิดในการจัดการปกครองส$วนท&องถ่ินจึงเกิดข้ึน 
เพ่ือให&ท&องถ่ินได&มีอิสระในการปกครองตนเอง มีส$วนร$วมในทางการบริหาร มีสิทธิมีเสียง
ดําเนินการปกครองกันเองอันเป0นรากฐานและวิถีทางของการปกครองตามระบอบการ
ปกครองของประชาธิปไตย ทําให&ประชาชนรู&สึกว$าตนได&มีส$วนร$วมในการจัดทํากิจกรรม
ทางการเมือง เช$น การไปเลือกต้ัง การไปหาเสียงสนับสนุนรับเลือกต้ัง เป0นต&น ทําให&เกิด
ความรับผิดชอบ หวงแหนและปกปaองสิทธิประโยชนQท่ีควรได&รับซ่ึงเป0นเครื่องมือท่ีดีท่ีจะ
พัฒนาเมืองระดับชาติต$อไป แต$ประโยชนQของการปกครองส$วนท&องถ่ินท่ีเห็นเป0นรูปธรรมก็
ด&วยเหตุผลท่ีว$าไม$มีผู&ใดท่ีจะรู&ถึงปiญหาและความต&องการของท&องถ่ินได&ดีท่ีสุด ซ่ึงในการท่ีจะ
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ทําให&เกิดการมีส$วนร$วมในการแก&ไขปiญหาของตนเอง ได&เรียนรู&กระบวนการเมือง การ
ปกครอง การบริหารท&องถ่ิน อันจะก$อให&เกิดผู&นําท&องถ่ินท่ีจะก&าวมาเป0นผู&นําระดับชาติต$อไป
และยังเป0นการแบ$งเบาภาระรัฐบาล ซ่ึงสอดคล&องกับแนวคิดของนักรัฐศาสตรQเสรีนิยม ซ่ึง
สนับสนุนการปกครองตนเองของท&องถ่ินด&วยทัศนะท่ีว$าเป0นการสนับสนุนประชาชนให&มีส$วน
ร$วมทางการเมือง มีสิทธิมีเสียงดําเนินการปกครองตนเองอันเป0นรากฐานและวิถีทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย๑  

เทศบาลตําบล เป0นองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินสําหรับเมืองขนาดเล็ก โดยท่ัวไป
เทศบาลตําบลมีฐานะเดิมเป0นสุขาภิบาลหรือองคQการบริหารส$วนตําบล(อบต.) การจัดต้ัง
เทศบาลตําบลกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท&องถ่ินข้ึนเป0นเทศบาลตําบล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ เทศบาลตําบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทําหน&าท่ี
หัวหน&าฝbายบริหารและสภาเทศบาล ซ่ึงประกอบด&วยสมาชิกจานวน ๑๒ คนท่ีราษฎรในเขต
เทศบาลเลือกต้ังมาทําหน&าท่ีฝbายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ราษฎรเขตเทศบาล เทศบาลตําบลมีหน&าท่ีรักษาความสงบเรียบร&อยและความสะอาด สร&าง
และบํารุงถนน ดับเพลิงและจัดการศึกษา ให&บริการสาธารณะสุข สังคมสงเคราะหQ และรักษา
วัฒนธรรมอันดีในท&องถ่ินนอกจากนี้ยังอาจจัดให&มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืนๆ ได&
ตามสมควรหากท&องถ่ินท่ีเป0นเทศบาลตําบลเจริญเติบโตข้ึนจนมีประชากรถึง ๑๐,๐๐๐ คน 
และมีรายได&พอควรอาจได&รับการยกข้ึนเป0นเทศบาลเมือง (องคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินสา
หรับเมืองขนาดกลาง) ซ่ึงจะมีอํานาจหน&าท่ีและความเป0นอิสระมากข้ึน และเขตเทศบาลก็
อาจขยายออกไปตามชุมชนเมืองท่ีขยายตัวโดยยุบองคQการบริหารส$วนตําบลข&างเคียงท่ีกลาย
สภาพจากการเป0นชนบทเป0นเมืองเข&ามาร$วมด&วย แต$ท้ังนี้ต&องเป0นไปตามเจตนารมณQของ
ประชาชนท่ีอยู$ในท&องท่ีนั้นๆในสภาวการณQท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองในปiจจุบันทําให&ประชาชนขาดความสานึกในการปกครองตนเองและทัศนะคติ
เก่ียวกับการปกครองว$าเป0นของเบ้ืองบนหรือรัฐบาล หาใช$หน&าท่ีของตนท่ีจะเข&าไปเก่ียวข&อง
ในฐานะท่ีผู&วิจัยเป0นประชาชนคนหนึ่งใน อําเภอเมืองหนองคาย 

ดังนั้นผู&วิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญในเรื่องท่ีประชาชนจะต&องมีความรู&ความเข&าใจใน
การปกครองท&องถ่ินในรูปแบบเทศบาลตําบลในรูปแบบต$างๆ เช$น โครงสร&างของเทศบาล 
อํานาจหน&าท่ีของเทศบาล การเลือกต้ังเทศบาล และการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน
ของเทศบาล จึงเป0นปiญหาในการทําการวิจัยดังนี้ 

 

                                                           

๑ ชูวงศQ ฉายะบุตร, การปกครองท�องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส$วนท&องถ่ิน : ๒๕๓๙),  
หน&า ๔ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๓๕๓

๑. ประชาชนส$วนใหญ$ยังไม$มีความรู&ความเข&าใจในการปกครองอย$างแท&จริงและ
ชัดเจน  

๒. การเงินการงบประมาณท่ีจะใช&จ$ายในการบริหารการปกครองและการพัฒนา
ท&องถ่ิน 

๓. เจ&าหน&าท่ีบุคคลท่ีเข&ามาสู$ตําแหน$งนั้นๆ ท้ังฝbายประจําและฝbายมาจากการ
เลือกต้ังไม$เข&าใจเรื่องของกรอบระยะเวลา 

๔. การกระจายอํานาจมาให&นั้นยังไม$ให&ความเป0นอิสระต$อการปกครองและการ
บริหารตนเองอย$างเต็มรูปแบบ  

๒. วัตถุประสงคXของการวิจัย 
๑. ศึกษาปiจจัยท่ีมีอิทธิพลต$อความม่ันคงด&านการปกครองส$วนท&องถ่ินขององคQการ

บริหารส$วนตําบลในอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
๒. ศึกษาวิเคราะหQความม่ันคงด&านการปกครองส$วนท&องถ่ินขององคQการบริหาร

ส$วนเทศบาลในอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
๓. เสนอแนวทางการพัฒนาความม่ันคงด&านประชาธิปไตยขององคQกรปกครองส$วน

ท&องถ่ินใน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. แบบสัมภาษณQแบ$งออกเป0น ๔ ชุด  

แบบสัมภาษณQชุดท่ี ๑ เป0นแบบสอบถามข&อมูลท่ัวไป ด&านความเข&าใจทาง
การเมืองของผู&ตอบแบบสอบถามจํานวน ๗ ข&อ ได&แก$ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได& และระยะเวลาท่ีอยู$อาศัยในชุมชน ลักษณะคําถามเป0นแบบสัมภาษณQภาคสนาม 

แบบสัมภาษณQชุดท่ี ๒ เป0นแบบสอบถามด&านค$านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย สําหรับประธานชุมชนผู&ตอบแบบสัมภาษณQ ได&แก$สถานภาพในชุมชน และการ
เข&าร$วมกลุ$มต$างๆในชุมชน ลักษณะคําถามเป0นแบบภาคสนาม  

แบบสัมภาษณQชุดท่ี ๓ เป0นแบบสอบถามด&านอุดมการณQทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยสําหรับประชาชนในชุมชนท่ีมีส$วนร$วมในการพัฒนาชุมชนในในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาบ  

แบบสัมภาษณQชุดท่ี ๔ การกล$อมเกลาทางการเมืองในการมีส$วนร$วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายประการมีส$วนร$วมของประชาชน
ในการพัฒนา ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
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๒. แบบสังเกต ประกอบไปด&วย ๑) ด&านการมีส$วนร$วมในการ ตัดสินใจ ๒) ด&าน
การมีส$วนร$วมในการดําเนินงาน ๓) ด&านการมีส$วนร$วมในการรับผลประโยชนQ และ ๔) ด&าน
การมีส$วนร$วมในการประเมินผล  

๔. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความม่ันคงด&านประชาธิปไตยของชุมชนริมฝi�งแม$น้ําโขง 

กรณีศึกษา การปกครองส$วนท&องถ่ิน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายผู&ทําการวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยได&ดังนี้   

๑. ผลการวิเคราะหQข&อมูลท่ัวไปของผู&ตอบแบบสอบถาม ข้ันตอนนี้เป0นการสรุปผล
เก่ียวกับจํานวนและร&อยละของประชากรกลุ$มตัวอย$าง จําแนกตาม ปiจจัยส$วนบุคคล คือ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได&ต$อเดือน ระยะเวลาอาศัยอยู$ในชุมชน และ ปiจจัย
สภาพแวดล&อม คือ สถานภาพในชุมชน การเข&าร$วมกลุ$มในชุมชน ดังนี้ ปiจจัยส$วนบุคคล 
ประชากรท่ีเข&าร$วมในการบริหารชุมชนส$วนมาก มีอาชีพรับจ&าง ค&าขาย และรวมถึงผู&
เกษียณอายุราชการ มีระยะเวลาการอาศัยอยู$ในชุมชนมากกว$า ๑๐ ปhข้ึนไป ส$วนในด&าน
ปiจจัยสภาพแวดล&อม ประชากรท่ีเข&าร$วมในการบริหารชุมชนส$วนใหญ$มีสถานภาพเป0น
ประธานชุมชน ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด ๔๓ คน  

๒. การมีส$วนร$วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความม่ันคงด&านประชาธิปไตยของชุมชนริมฝi�งแม$น้ําโขง กรณีศึกษา 
การปกครองส$วนท&องถ่ิน อําเภอเมืองหนองคาย” ผู&วิจัยนําเสนอสรุปผลการวิจัย ในภาพรวม 
ตามลําดับ ดังนี้  

การมีส$วนร$วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
เม่ือพิจารณาจากการวิจัยพบว$า มีด&านการมีส$วนร$วมในการตัดสินใจ ด&านการมีส$วนร$วมใน
การดําเนินงาน ด&านการมีส$วนร$วมในการรับผลประโยชนQร$วมกัน และรวมถึงด&านการสรุป
และประเมินผลอยู$ในระดับปานกลาง  

การปกครองส$วนท&องถ่ิน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในส$วนของการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ประชาชนในชุมชนต$างให&ความร$วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการกําหนดให&มีประธานชุมชน เป0นผู&นําในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย โดยการนํานโยบายมาขยายผล เพ่ือให&เกิดผลร$วมกันทุกด&าน ส$วน
ร$วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย โดยภาพรวมและมีความหลากหลาย 
มีรายละเอียดดังนี้โดยภาพรวม ประชาชนท่ีมีปiจจัยส$วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ต$างกัน มีระดับการมีส$วนร$วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
โดยภาพรวม ไม$ต$างกัน ส$วนประชาชนท่ีมี ปiจจัยส$วนบุคคล คือ รายได& ระยะเวลาการอาศัย
อยู$ในชุมชน และปiจจัยสภาพแวดล&อม คือ สถานภาพในชุมชน การเข&าร$วมกลุ$มในชุมชน 
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ต$างกัน มีระดับการมีส$วนร$วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายท่ีต$างกัน 
และเม่ือจําแนกแต$ละด&านมีผลการวิเคราะหQสรุปดังนี้ ด&านการมีส$วนร$วมในการตัดสินใจ 
ประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ัวไปด&านปiจจัยส$วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และระยะเวลาการอาศัยอยู$ในชุมชน ต$างกัน ในด&านการมีส$วนร$วมในการตัดสินใจ ต$างกันท่ี
หน&าท่ีการเป0นอยู$ ด&านการมีส$วนร$วมในการดําเนินงาน ประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ัวไปด&าน
ปiจจัยส$วน บุคคลคือ เพศ อายุ อาชีพ และระยะเวลาการอาศัยอยู$ในชุมชน ต$างกัน มีระดับ
การมีส$วนร$วมในการพัฒนาชุมชมในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ไม$ต$างกันข้ึนอยู$กับผู&นํา
ชุมชน ประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ัวไปด&านปiจจัย ส$วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได& และระยะเวลาการอาศัยอยู$ในชุมชน ในด&านการมีส$วนร$วมในการรับ
ผลประโยชนQ ต$างกันข้ึนอยู$กับการทํางานของชุมชน ด&านการมีส$วนร$วมในการประเมินผล 
ประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ัวไปด&านปiจจัยส$วน บุคคลคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
ต$างกันเพราะส$วนมากข้ึนอยู$กับความเข&าใจของชุมชน 

ปiญหา อุปสรรคQ และข&อเสนอแนะในการมีส$วนร$วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความม่ันคงด&านประชาธิปไตย
ของชุมชนริมฝi�งแม$น้ําโขง กรณีศึกษา การปกครองส$วนท&องถ่ิน อําเภอเมืองหนองคาย” 
ข&อมูลท่ีได&จาการศึกษาวิจัยทําให&ทราบถึงปiญหา อุปสรรค และข&อเสนอแนะ ตามการมีส$วน
ร$วม ๔ ด&าน ได&ดังนี้ 

๑.๑ ด&านการมีส$วนร$วมในการตัดสินใจ ปiญหา อุปสรรค ข&อจํากัดในเรื่องของ
เวลา เนื่องจาก ประชาชนในชุมชนโดยมากประกอบอาชีพเกษตร และต$างมีภาระหน&าท่ี การ
งานอยู$ ทําให&โอกาสท่ีสมาชิกในชุมชนจะมีเวลาได&พบปะกันน&อย และ บทบาทการตัดสินใจ
ในกิจกรรมต$างๆส$วนมากจะเป0นประชาชนกลุ$มคนอายุ ๔๐-๖๐ปh มากกว$า เยาวชน 
เนื่องจากประชาชนกลุ$มนี้มีบทบาทในการเข&าร$วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนมากกว$า การ
เข&าถึงนโยบายของเทศบาลเมืองหนองคาย ผู&บริหารในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจึงได&
จัดทําวาระการประขุม ซ่ึงจะข้ึนอยู$กับนโยบายท่ีกําหนด และกลุ$มกิจกรรมต$างๆในชุมชนนํา
โดยประธานชุมชน จะได&นํานโยบายท่ีได&รับมาเพ่ือทําความเข&าใจกับชุมชนของตนเองต$อไป 
ซึงกําหนดเวลาข้ึนอยู$กับความพร&อมของสมาชิกในชุมชน ส$วนมากจะกําหนดในช$วงเย็น ท้ังนี้
เพ่ือให&สมาชิก มีส$วนร$วมรับรู& เสนอแนะ และนําข&อมูล ข$าวสาร ผ$านเครือข$ายกลุ$มต$างๆ และ
มีการเปUดโอกาสให& ประชาชนเข&าไปมีส$วนร$วมในการเสนอแผนงาน / โครงการท่ีเก่ียวกับการ
ให&การศึกษา และรับข&อมูลข$าวสารผ$านเครือข$ายกลุ$มกิจกรรม รวมท้ังการส$งเสริมให&
ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม สร&างจิตสํานึกรักชุมชนร$วมกัน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู& การส$งเสริมและเปUดโอกาสให&ประชาชนทุกช$วงอายุมีส$วนร$วมในกิจกรรมต$างๆ หรือ
แสดงความคิดเห็นต$อกิจกรรมหรือแสดงความต&องการผ$านกลุ$มกิจกรรมต$างๆ รวมถึงมีการ
รายงานปiญหา หรือข&อเสนอแนะต$างๆ  
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๑.๒ ด&านการมีส$วนร$วมในการดําเนินงาน ปiญหา อุปสรรค ประชาชนส$วนใหญ$
ยังขาดการแสดงความคิดเห็นส$วนตัวในส$วนนี้ เป0นแต$เห็นด&วยกับแนวทางการดําเนินงานของ
ผู&นําชุมชนหรือผู&นํากลุ$ม และประชาชนในชุมชนมีความเข&าใจเก่ียวกับบทบาทของตนในการ
มีส$วนร$วมดําเนินงานในบางกิจกรรมไม$เพียงพอ ข&อเสนอ แนะองคQการบริหารส$วนท&องถ่ิน ใน
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ควรเปUดโอกาสให&ประชาชนเข&า ไปมีส$วนร$วมในการแก&ไขปiญหา
อุปสรรคและเสนอข&อคิดเห็นเพ่ือเป0นแนวทางในการพัฒนาให&ชุมชนเจริญมากยิ่งข้ึนใน
ระหว$างดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต$างๆ ร$วมกัน  

๑.๓ ด&านการมีส$วนร$วมในการรับผลประโยชนQ ปiญหา อุปสรรค ประชาชนบาง
กลุ$มมองเห็นผลประโยชนQท่ีตนจะได&รับเป0นตัวเงินมากกว$าสิ่งอ่ืนท่ีจะเกิดข้ึนแก$ชุมชนในด&าน
อ่ืนๆ จึงมองว$าการเข&าร$วมกลุ$มกิจกรรมไม$สามารถสร&างรายได&แก$ตนเองได&เพียงพอและ
เสียเวลาในการประกอบอาชีพ ข&อเสนอแนะ เพ่ือเป0นการเพ่ิมรายได&และกระตุ&นความสนใจ 
ร$วมถึงแสดงประโยชนQท่ีเกิดข้ึนแก$ชุมชน ประโยชนQท่ีจะเกิดแก$ชุมชนมากกว$าตัวเงิน เช$น 
ความสามัคคี ความร$วมมือร$วมใจ โดยมีสื่อกลาง ประสานให&ประชาชนในชุมชนเรียนรู&การ
ทํางานร$วมกันเปUดโอกาสให&ผู&เข&าร$วมได&รับผลจากกระทําของตนเองหรือจากการเข&าร$วมกลุ$ม
กิจกรรมต$างๆ องคQกรบริหารท&องถ่ินในส$วนของเทศบาลเมืองหนองคายควรให&ประชาชนเข&า
ไปมีส$วนร$วมในการประชุมเพ่ือวิเคราะหQการกําหนดงบประมาณและจัดทําแผนงาน/โครงการ
ต$างๆ ตลอดจนความเป0นไปได&ในการดําเนินการของแผนงาน/โครงการร$วมกับ องคQกรการ
ปกครองส$วนท&องถ่ินในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมากกว$าท่ีเป0นอยู$และควรจัดกิจกรรม
ส$งเสริมให&ประชาชนในชุมชนได&ศึกษา พัฒนาวิสัยทัศนQจากการเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชน
อ่ืนๆ ท่ีประสบความสําเร็จหรือท่ีประชาชนในชุมชนสนใจเพ่ือได&นํามาปรับปรุง พัฒนาใช&ใน
ชุมชนของตน  

๑.๔ ด&านการมีส$วนร$วมในการประเมินผล ปiญหา อุปสรรค ประชาชนในชุมชน
ยังขาดความรู& ความเข&าใจในระบบการประเมินผลของกิจกรรมต$างๆ ท่ี ระบบ ระเบียบท่ี
ชัดเจน ข&อเสนอแนะ องคQการบริหารส$วนตําบล ควรเปUดโอกาสให&ประชาชนมีส$วนร$วมในการ
จัดลําดับความสําคัญของปiญหาตามความเร$งด$วนในการพัฒนาชุมชน รวมถึงควรให&
ประชาชนเข&าไปมีส$วนร$วมในการสํารวจข&อมูลเพ่ือค&นหาปiญหาในการพัฒนาชุมชนให&มาก
ท่ีสุด เพ่ือให&มีการปฏิบัติอย$างจริงจังและตรงประเด็นความต&องการ รวมถึงการรับฟiงการ
แถลงผลการดําเนินงานและให&ข&อเสนอในโครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาต$างๆ แล&วนํา
ข&อเสนอแนะท่ีได&รับจากประชาชนไปปรับปรุงให&ชัดเจนยิ่งข้ึนการ  

 
๕. อภิปรายผลการวิจัย 

อภิปรายผล จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความม่ันคงด&านประชาธิปไตยของชุมชน
ริมฝi�งแม$น้ําโขง กรณีศึกษา การปกครองส$วนท&องถ่ิน อําเภอเมืองหนองคาย”ประเด็นท่ีนํามา
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อภิปรายผลโดยรวมคือ อภิปรายผลโดยภาพรวม ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความม่ันคงด&าน
ประชาธิปไตยของชุมชนริมฝi�งแม$น้ําโขง กรณีศึกษา การปกครองส$วนท&องถ่ิน อําเภอเมือง
หนองคาย”โดยภาพรวมพบว$า ท้ัง ๔ ด&านอยู$ในระดับท่ีเหมือนกันท้ังหมด เรียงลําดับจาก
ด&านท่ีมากไปหาน&อย คือด&านการมีส$วนร$วมในการตัดสินใจ รองลงมา คือ ด&านการมีส$วนร$วม
ในการดําเนินงาน ด&านการมีส$วนร$วมในการรับผลประโยชนQ และด&านการมีส$วนร$วมในการ
ประเมินผล ตามลําดับ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
เก่ียวกับการมีส$วนร$วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

หนองคายคือประชาชนควรเข&าร$วมติดตามตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมร$วมกับองคQกร
ปกครองส$วนท&องถ่ินให&มากยิ่งข้ึน ร$วมเสนอแผนงาน โครงการท่ีเก่ียวกับการให&การศึกษา รับ
ข&อมูล ข$าวสาร ร$วมประชุมวิเคราะหQกําหนดงบประมาณและจัดทํารายงานของแผนงาน 
กิจกรรมโครงการต$างๆ ร$วมสํารวจข&อมูลเพ่ือปรับปรุงและแก&ไขปiญหาท่ีมีอยู$ให&เกิดการ
พัฒนาชุมชนให&ดีข้ึน นําปiญหาท่ีประชาชนเสนอให&องคQกรปกครองส$วนท&องถ่ิน หรือส$วน
ราชการ เห็นความต&องการ ความเดือดร&อนของประชาชนท่ีตรงประเด็นมากท่ีสุด เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงแก&ไข และมีการสนับสนุนการรวมกลุ$มทํากิจกรรม เพ่ือให&เป0นรูปประธรรมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การสร�างจิตสํานึกความเป�นพลเมืองตามหลักพระพุทธศาสนา 
Awareness of citizenship Buddhism 

ดร.จํานง วงศQคง* 

ดร.ทัชชวัฒน& เหล)าสวุรรณ** 

บทคัดย�อ 

การสร&างจิตสํานึกความเป0นพลเมืองตามหลักพระพุทธศาสนา การทําการสิ่งใด
จะต&องทําด&วยจิตวิญญาณ มีความรัก เอ้ืออาทรต$อสังคมและคนรอบๆ ตัว ตลอดจนถึง
ประเทศชาติบ&านเมือง ซ่ึงรวมความหมายถึงคุณธรรมจริยธรรมและไม$ทําความเสื่อมเสียหรือ
สร&างปiญหาต$อสังคมและประเทศชาติ มองเห็นประโยชนQส$วนรวมมากว$าประโยชนQส$วนตน มี
ความเอ้ือเฟl�อเผื่อแผ$ต$อเพ่ือนมนุษยQด&วยกัน มีความเสียสละ ความเป0นพลเมืองจึงต&องเริ่มต&น
ท่ีคนก$อน คนนับว$าเป0นรากฐานสําคัญของการพัฒนาสังคมก$อนสิ่งอ่ืนใดเป0น “พลังแผนดิน” 
การสร&างคนให&มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตยQสุจริต มีความสามัคคี 
เอ้ือเฟlmอเผื่อแผ$ต$อสังคมส$วนรวมการสร&าจิตสํานึกความเป0นพลเมืองดีต$อครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ มีความเสียสละ สามัคคี มีปiญญาธรรม เป0นพลเมืองท่ีดีของสังคม
ประเทศชาติและบ&านเ มืองต$อไป การสร&างจิตสํานึกความเป0นพลเมืองตามหลัก
พระพุทธศาสนานับว$ามีความสําคัญต$อสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ นี้อย$าง 

คําสําคัญ: การสร&างจิตสํานึก, ความเป0นพลเมือง, พระพุทธศาสนา 

Abstract 

Awareness of citizenship Buddhism. Doing anything to do with the 
spirit of love and generosity toward the people around the nation as well. 
This includes the definition of morality and not corrupted or create problems 
for the society and the nation. For the common good over personal gain. 
Reestablished a liberal to another human being. A sacrifice Citizenship must 
start at the first. It is the foundation of social development before anything 
else is "dynamic ground plan" to create the quality. Ethics Are honest Unity 
Leniency to society through the creation of awareness of good citizenship, 

                                                           

* อาจารยQประจําวิทยาลัยสงฆQเลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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  อาจารยQสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรQ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
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family, community, society and nation. A sacrifice harmony wise fairly good 
citizen of society and the country. Awareness of citizenship in Buddhism that 
are important to society in the 21st century, this very awareness of citizenship 
values 12 Commandments of the head of the NSO. Maj. Donna Prayut Chan-
o-cha that brings. used today to stimulate awareness of citizenship to happen 
to the people of the country to have social responsibility values are 12 to 
raise awareness to the youth of the nation to be good citizens in the future. 

Keywords: Awareness, citizenship, Buddhism 

๑. บทนํา 
คนนับว$าเป0นรากฐานของสังคมเป0นสิ่งสําคัญของการพัฒนาสังคมก$อนสิ่งอ่ืนใดให&มี

ความเข&มแข็งเป0น “พลังแผ$นดิน” ให&เป0นบุคคลท่ีมีความรู&ความสามรถดูและรับผิดชอบชีวิต
ของตนเองได&เป0นอย$างดี มีคุณภาพ มีคุณธรรมภายในกรอบกติกาของสังคมอย$างมีความสุข 
การพัฒนาคนก$อนแล&วจึงพัฒนาสังคมจะได&มีความยั่งยืน รากฐานการพัฒนาคนอยู$ท่ีคนมี
ความเป0นอยู$อย$างสงบสุขในสังคมนั้นๆ คือสามารถใช&ชีวิตกับคนอ่ืนในสังคมได&อย$างปกติสุข 
กระแสโลกาภิวัตนQและเศรษฐกิจฐานความรู&ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต$อ
สังคมไทยท้ังท่ีพึงประสงคQและไม$พึงปรารถนา การพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม$พัฒนาคนและ
สังคมย$องส$งผลเสียในด&านต$างๆ ซ่ึงนําไปสู$คุณภาพชีวิตของคนไทยท่ีตกตํ่าสังคมไทยใน
ปiจจุบันมีความเปราะบางทางด&านคุณธรรมจริยธรรมมุ&งเน&นการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วสู$วิถี
โลกปiจจุบันโดยเด็ดขาดการตริตรองอย$างรอบคอบของการก&าวเดินไปข&างหน&า๑ ภาพท่ีชัดก็
คือ การทุจริต คอรัปชั่น การก$ออาชญากรรม การเสพแลการค&าขายยาเสพติดของวัยรุ$น จาก
สภาพการณQต$างๆ เกิดข้ึน เด็กและเยาวชนได&รับผลกระทบโดยตรง ทําให&มีค$านิยมทางด&าน
วัตถุ ขาดระเบียบวินัยขาดความรับผิดชอบและจริยธรรมในสังคม๒ ตามหลักพระพุทธศาสนา
จะต&องมี คารวธรรม๓ ความสามัคคี ปiญญาธรรม 

คําว$า “พลเมือง” ปรากฏมาต้ังแต$สมัยกรีก และมักเก่ียวโยงกับอํานาจอธิปไตย 
(sovereignty) ของรัฐ (State) ซ่ึงลักษณะรัฐสมัยใหม$ (Modern State) ท่ีว$านี้ ต&องมี
องคQประกอบ ๔ องคQประกอบ คือ ๑) ประชาชน ๒) ดินแดนท่ีแน$นอน ๓) รัฐบาล และ ๔) 

                                                           

๑ ประเวศ วะสี, วิถีมนุษยXในศตวรรษท่ี ๒๑ สู�ภพภูมิใหม�แห�งการพัฒนา, พิมพQครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี, ๒๕๔๖), หน&า ๓๔. 

๒ องอาจ ชุมสาย ณ อยุธยา, คุณธรรมนําความรู�, (กรุงเทพมหานคร : พรีเมียรQ, ๒๕๕๓), หน&า ๑๓. 
๓ ปiญญา ใช&บางยาง, อธิบายหลักธรรมในพระไตรปtฎก, พิมพQครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๘), หน&า ๑๒๔. 
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อํานาจอธิปไตยสังคม จวบจนกระท่ังในยุคหลังสงครามเย็น (Post-Cold War) ทําให&เกิดพลัง
พลเมืองในสังคมยุคใหม$ ท่ีมีมิติความอิสระและเสรีภาพมากข้ึน บุคคลแต$ละคนสามารถแสดง
พลังอธิปไตยในตนเองให&ประจักษQ แก$การดํารงชีวิตของตนเอง หรือเรียกว$า ความเป0น
ประชาธิปไตย นั่นหมายถึง ประชาชนมีความพร&อม จะปกปูองและเรียกร&องความเสมอภาค
และยุติธรรมต$อการดํารงอยู$จนเกิดเป0นพลังแห$งความเป0น พลเมือง จนนําไปสู$ความเป0น
ชาตินิยม (nationalism) สร&างเง่ือนไขเรียกร&องความเป0นตัวตน ซ่ึงเป0น ปiญหาสําคัญใน
สังคมร$วมสมัย๔ 

คําว$า “พลเมือง” (Citizens) หมายถึง พลังหรือกําลังคนของประเทศซ่ึงอยู$ใน
ฐานะเป0นเจ&าของประเทศต$างจากชาวต$างด&าวเข&าเมืองซ่ึงเข&ามาในประเทศเพียงชั่วคราว เม่ือ
กล$าวถึงพลเมืองของประเทศใด ย$อมหมายถึงบุคคลท้ังหลายอยู$ในประเทศนั้นๆ ตาม
กฎหมายแต$ละประเทศ เช$น เม่ือกล$าวถึงพลเมืองของประเทศไทยย$อมหมายถึงคนท้ังหลายท่ี
มีสัญชาติไทยตามกฎหมายไทย พลเมืองของแต$ละประเทศย$อมมีสิทธิและหน&าท่ีตาม
กฎหมายของประเทศนั้น บุคคลต$างสัญชาติทีมาอาศัยอยู$เรียกว$าคนต$างด&าว ไม$มีสิทธิเท$า
เทียมกับพลเมืองและหน&าท่ีแตกต$างกันออกไป อาจมีหน&าท่ีเสียภาษีหรือค$าธรรมเนียม
เพ่ิมข้ึนตามท่ีกฎหมายของแต$ละประเทศบัญญัติไว& สิทธิและหน&าท่ีเป0นสิ่งท่ีคู$กัน เม่ือมีสิทธิก็
ต&องมีหน&าท่ีพลเมืองของทุกประเทศมีท้ังสิทธิและหน&าท่ี แต$จะมีมากน&อยเพียงใดข้ึนอยู$กับ
กฎหมายของประเทศนั้นๆ ความเป0นพลเมืองมีความหมายท่ีสะท&อนให&เห็นถึงบทบาทหม&าท่ี
ต&องรับผิดชอบของสมาชิกทางสังคมท่ีมีต$อรัฐต$อประเทศ 

พลเมืองคือรากฐานของประชาธิปไตย จิตสํานึกประชาธิปไตยก็คือจิตสํานึกความ
เป0นพลเมือง รัฐธรรมนูญท่ีมักการแบ$งแยกอํานาจ และการตรวจสอบถ$วงดุล (checks & 
balances) ท่ีดีเป0นเรื่องของระบบท่ีจําเป0นจะต&องมีการแก&ไข แต$เรื่องของคนเป0นสิ่งท่ีต&อง
ดําเนินการไปพร&อมๆ กันอย$างเร$งด$วน เพ่ือให&ประชาธิปไตยของประเทศไทยมีรากฐานท่ี
ม่ันคง ไม$เดินหน&าไปสู$การเผชิญหน&าความรุนแรง และจบลงด&วยรัฐประหารและการนอง
เลือดกันอีก การศึกษาเพ่ือสร&างพลเมือง หรือ Civil Education เปรียบเทียบประชาชนให&
เป0นพลเมือง จึงเป0นทางรอดของประชาธิปไตยของประเทศไทย ซ่ึงสามารถเรียนรู&เทคนิค
และวิธีการได&จากประเทศต$างๆ ในอเมริกาและยุโรปท่ีประสบความสําเร็จในเรื่องนี้มาแล&ว
ประเทศไทยผ$านเหตุการณQต$อสู&เรียกร&องประชาธิปไตยมาหลานเหตุการณQ ท้ังยังมีการเมือง
ภาคพลเมืองท่ีมีความเข&มแข็งพอสมควร ประเทศไทยจึงมิได&ริเริ่มจากศูนยQในการเปลี่ยน
ประชาชนให&เป0นพลเมือง ถ&าหากสามารถเชื่อมประสานกลุ$มองคQกรภาคเอกชนรวมถึงภาครัฐ 
ท่ีพยายามจะเผยแพร$ประชาธิปไตย หรือทํางานภาคประชาชน ให&รวมตัวกันภายใต& 

                                                           

๔ ทรงสิริ วิชิรานนทQ, แหล$งท่ีมา : http://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/ 
123456789/1357/Larts_56_14.pdf?sequence=1 [๗ กันยายน ๒๕๕๘]. 
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ยุทธศาสตรQเดียวกัน คือการเปลี่ยนแปลงประชาชนเป0นพลเมือง ด&วยวิธีการอันหลากหลายท่ี
มีเปaาหมายเดียวกันคือการสร&างพลเมือง โอกาสของประเทศไทยก็จะมีประชาธิปไตยท่ี
เข&มแข็งและม่ันคง ไม$ล&มเหลว หรือไม$ไร&ความหวัง จะเป0นสิ่งท่ีไปได&ในอนาคต 

การศึกษาเพ่ือสร&างพลเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงประชาชนให&เป0นพลเมือง เป0น
เรื่องท่ีจะต&องใช&เวลา โดยปกติคือคนหนึ่งรุ$น ประเทศเยอรมันนี้ใช&เวลา ๑๕ ปh สําหรับ
ประเทศไทยด&วยต&นทุนท่ีเรียนร&องประชาธิปไตย การต่ืนตัวของประชาชน และเทคโนโลยี
การสื่อสารท่ีทันสมัย ทีเรามีอยู$ตอนนี้ ถ&าเราเริ่มต&น ณ บัดนี้ เราอาจจะใช&เวลาเพียงแค$สิบปh 
หรือจะสั้นกว$านั้นก็ได& หากมีการดําเนินการศึกษาเพ่ือสร&างพลเมืองอย$างจริงจังนับแต$บัดนี้
เป0นต&นไป ในเวลาไม$ช&าประเทศไทยก็จะมีพลเมืองมากพอท่ีจะถึงจุดเปลี่ยนแปลงได& 
ประชาธิปไตยของประเทศไทย จะเปลี่ยนแปลงไปเป0นประชาธิปไตยท่ีเป0นการปกครองโดย
ประชาชนอย$างแท&จริง สังคมไทยก็จะกลายเป0นสังคมพลเมือง (Civil Society) เมืองถึงจุดนั้น
สังคมก็จะเข&มแข็ง ปiญหาการเมือง ปiญหาสังคม ปiญหาศีลธรรม ปiญหาเยาวชน ปiญหา
สิ่งแวดล&อม แม&แต$ปiญหาเศรษฐกิจ ก็แก&ไขได&ท้ังหมด ไม$มีระบอบการปกครองอ่ืนใดนอกจาก
ระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนเป0นเจ&าของประเทศ ไม$มีระบอบอ่ืนใดนอกจากระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและมีความเสมอภาคกัน ท่ีผ$านมาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยล&มเหลวเพราะไม$เคยสร&างประชาธิปไตยท่ีคน การสร&าง”พลเมือง”หรือประชาชน
ให&เป0น “พลเมือง”จึงเป0นหนทางในการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีรากฐาน ท่ีเราจะต&องเริ่ม
ดําเนินการแต$บัดนี้เป0นต&นไป เพ่ือให&ประเทศไทยมีประชาธิปไตยท่ีม่ันคง และประชาธิปไตยท่ี
เป0นการปกครองโดยประชาชน ของประชาชน และเพ่ือประชาชนอย$างแท&จริง๕ 

ความเป0นพลเมือง (อังกฤษ: citizenship) คือ สถานภาพของบุคคลท่ีจารีต
ประเพณีหรือกฎหมายของรัฐรับรองซ่ึงให&แก$สิทธิและหน&าท่ีแห$งความเป0นพลเมืองแก$บุคคล 
(เรียก พลเมือง) ซ่ึงอาจรวมสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง การทํางานและอาศัยอยู$ในประเทศ สิทธิ
กลับประเทศ สิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพยQ การคุ&มครองทางกฎหมายต$อรัฐบาลของ
ประเทศ และการคุ&มครองผ$านกองทัพหรือการทูต พลเมืองยังมีหน&าท่ีบางอย$าง เช$น หน&าท่ี
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ จ$ายภาษี หรือรับราชการทหาร บุคคลอาจมีความเป0นพลเมือง
มาก และบุคคลท่ีไม$มีความเป0นพลเมือง เรียก ผู&ไร&สัญชาติ (stateless) 

สัญชาติมักใช&เป0นคําพ&องกับความเป0นพลเมืองในภาษาอังกฤษ ท่ีสําคัญในกฎหมาย
ระหว$างประเทศ แม&คํานี้บางครั้งเข&าใจว$าหมายถึงการเป0นสมาชิกชาติ (กลุ$มชาติพันธุQขนาด
ใหญ$) ของบุคคล ในบางประเทศ เช$น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สัญชาติและความ

                                                           

๕ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพ่ือสร�างพลเมืองประชาธิปไตยท่ี “คน”. แหล$งท่ีมา : 
http://www.fnfthailand.org/blogs/admin. [๒๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 
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เป0นพลเมืองมีความหมายต$างกัน๖ สังคมใน ศตวรรษท่ี ๒๑ ก็ยังมีผู&นําในรัฐต$างๆ หยิบยกเอา 
“ความเป0นพลเมือง” เป0นเครื่องมือพัฒนาการอยู$ ร$วมกัน และส$งเสริมให&ระบบการเมืองการ
ปกครองจนก&าวไปสู$ความเป0นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย มากเท$าใด ก็ย$อมได&รับการ
ยอมรับและช$วยเหลือเก้ือกูลให&สังคมนั้นก&าวไปสู$การพัฒนาประเทศภายใต& ระเบียบโลกใหม$
โดยง$าย ทํานองเดียวกันประเทศนั้นๆ ต&องปลูกฝiงรากฐานความรู&ความเป0นพลเมืองให& สืบ
ทอดได&อย$างม่ันคงและยั่งยืน๗ 

ดังนั้น คนนับว$าเป0นรากฐานสําคัญของการพัฒนาสังคมก$อนสิ่งอ่ืนใดเป0น “พลัง
แผนดิน” การสร&างคนให&มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตยQสุจริต มีความสามัคคี 
เอ้ือเฟlmอเผื่อแผ$ต$อสังคมส$วนรวมการสร&าจิตสํานึกสาธารณะของความเป0นพลเมืองดีต$อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เป0นพลเมืองท่ีของสังคมประเทศชาติและบ&านเมือง
ต$อไป การสร&างจิตสํานึกสาธารณะของความเป0นพลเมืองนับว$ามีความสําคัญต$อสังคมใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ นี้อย$างมาก การสร&างจิตสํานึกของความเป0นพลเมืองตามค$านิยม ๑๒ 
ประการของหัวหน&า คสช. พล.เอก ประยุทธQ จันทรQโอชา ท่ีนํามาใช&ปiจจุบันนี้เป0นการกระตุ&น
การสร&างจิตสํานึกความเป0นพลเมืองให&เกิดข้ึนกับประชาชนของประเทศให&มีความรับผิดชอบ
ต$อสังคม ค$านิยม ๑๒ ประการ 

๒. การส�งเสริมค�านิยมไทย ๑๒ ประการ 
การสร&างค$านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห$งชาติ (คสช.) 

เพ่ือสร&างสรรคQประเทศไทยให&เข&มแข็ง โดยต&องสร&างคนในชาติ ให&มีค$านิยมไทย ๑๒ ประการ  
๑. มีความรักชาติ ศาสนQ กษัตริยQ เป0นพลเมืองดีของชาติ พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น ยืน

ตรงเคารพธงชาติ ร&องเพลงชาติและอธิบายความหมายของเพลงชาติได&ถูกต&อง ธํารงไว&ซ่ึง
ความเป0นไทย พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น เข&าร$วม ส$งเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีสร&างความสามัคคี 
ปรองดองท่ีเป0นประโยชนQต$อ โรงเรียน ชุมชนและสังคม ศรัทธา ยึดม่ัน ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนา พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น เข&าร$วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนเองนับถือ (ศาสนาพุทธ) 
และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยQ 
พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น มีส$วนร$วมหรือจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยQ  

๒. มีความซ่ือสัตยQสุจริต ประพฤติตรงตามความเป0นจริงต$อตนเองท้ังทายกาย 
วาจา ใจ พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น ให&ข&อมูลท่ีถูก ต&องและเป0นจริงปราศจากความลําเอียง และ
ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกต&องละอายและเกรงกลัวต$อการกระทําผิดและปฏิบัติตาม
                                                           

๖ วีกีพีเดีย สารนุกรมเสรี, ความเป�นพลเมือง, แหล$งท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki. 
[๒๑ มกราคม ๒๕๕๙]. 

๗ เอกสารประกอบการสอนวิชา ศท. ๑๒๑, การดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม�และประชาคม
อาเซียน. แหล$งท่ีมา : http://ge.kbu.ac.th/Download๙_files/img/07.pdf [๒๒ มกราคม ๒๕๕๙]. 
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คําม่ันสัญญาประพฤติตรงตามความเป0นจริงต$อผู& อ่ืนท้ังทายกาย วาจา ใจ พฤติกรรม
บ$งชี้ เช$น ไม$ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู&อ่ืนมาเป0นของตนเอง ปฏิบัติตนต$อผู&อ่ืนด&วยความ
ซ่ือตรงและไม$หาประโยชนQในทางท่ีไม$ถูกต&อง 

๓. กตัญ®ูต$อพ$อแม$ ผู&ปกครอง ครูบาอาจารยQ ปฏิบัติตามข&อตกลง กฎเกณฑQ ระเบียบ
ข&อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ สังคม พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น ปฏิบัติตามข&อตกลง กฎเกณฑQ 
ระเบียบข&อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม$ละเมิดสิทธิของผู&อ่ืน และตรงต$อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรมต$างๆในชีวิตประจําวันและรับผิดชอบในการทํางาน 

๔. ใฝbหาความรู& หม่ันศึกษาเล$าเรียนท้ังทางตรงและทางอ&อม ต้ังใจเพียรพยายามใน
การเรียน และเข&าร$วมกิจกรรมการเรียนรู&พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น ต้ังใจเรียน เอาใจใส$และมีความ
เพียรพยายามในการเรียนรู& และสนใจเข&าร$วมกิจกรรมการเรียนรู&ต$างๆ แสวงหาความรู&จาก
แหล$งเรียนรู&ต$างๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ด&วยการเลือกใช&สื่ออย$างเหมาะสม บันทึก
ความรู& วิเคราะหQสรุปเป0นองคQความรู& และสามารถนําไปใช&ในชีวิตประจําวันได& พฤติกรรมบ$ง 
ชี้ เช$น ศึกษาค&นคว&าหาความรู&จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพQ สื่อ เทคโนโลยีต$างๆ แหล$งเรียนรู&
ท้ั ง ภ าย  ในและภายนอก โ ร ง เ รี ยน  และ เลื อก ใช& สื่ อ ได& อย$ า ง เหมาะสม  บัน ทึก
ความรู& วิเคราะหQ ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู& สรุปเป0นองคQความรู& และแลกเปลี่ยนความรู&ด&วย
วิธีการต$างๆเพ่ือนําไปใช&ในชีวิตประจําวัน 

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญ®ูกตเวที พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น แต$งกายและมีมารยาทงดงามแบบ
ไทย มีสัมมาคารวะ กตัญ®ูกตเวทีต$อผู&มีพระคุณ ร$วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข&องกับประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย และชักชวน แนะนําให&ผู& อ่ืนตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย เห็นคุณค$าและใช&ภาษาไทยในการสื่อสารได&อย$างถูกต&องเหมาะสม พฤติกรรม
บ$งชี้ เช$น ใช&ภาษา ไทยและเลขไทยในการสื่อสารได&อย$างถูกต&อง เหมาะสมและชักชวน แนะนํา
ให&ผู&อ่ืนเห็นคุณค$าของการใช&ภาษาไทยท่ีถูกต&อง อนุรักษQและสืบทอดภูมิปiญญาไทย พฤติกรรม
บ$งชี้ พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น นําภูมิปiญญาไทยมาใช&ให&เหมาะสมในวิถีชีวิต ร$วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข&อง
กับภูมิปiญญาไทยและแนะนํา มีส$วนร$วมในการสืบทอดภูมิปiญญาไทย 

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตยQ หวังดีต$อผู&อ่ืน เผื่อแผ$และแบ$งปiน ไม$ทําให&ผู&อ่ืน
เดือดร&อนเสียหาย พร&อมกันนั้นก็สร&างประโยชนQให&แก$ผู&อ่ืนด&วย  

๗. เข&าใจเรียนรู&การเป0นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยQทรงเป0นประมุขท่ี
ถูกต&อง เช$น การไปใช&สิทธิ์ออกเสียงในการลงคะแนนเลือกตัวแทนเข&ามาทําหน&าเป0นปาก
เสียงแทนประชาชน จะต&องเลือกคนดีมีคุณธรรม ไม$ซ้ือสิทธิ์ขายเสียง ไม$เห็นเงินเป0นพระเจ&า 

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู&น&อยรู&จักการเคารพผู&ใหญ$ คนไทยต&องซึมซาบ 
จากการเข&าแถว เคารพในการมีระเบียบวินัย จะสร&างการเรียนรู&ไปถึงการเคารพบุคคลอ่ืน 
จากนั้นเราก็จะหนักแน$นในการเคารพกฎหมาย 
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๙. มีสติรู&ตัว รู&คิด รู&ทําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู$หัว ต้ังใจ
และรับผิดชอบ มีสติ คิดรอบคอบ ทําในสิ่งท่ีเป0นประโยชนQ ในการปฏิบัติหน&าท่ีการ
งาน พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น เอาใจใส$ต$อการปฏิบัติหน&าท่ีท่ีได&รับมอบหมาย ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการทํางานให&สําเร็จ และปรับปรุงและพัฒนาการทํางานด&วยตนเอง ทํางานด&วยความเพียร
พยายามและอดทนเพ่ือให&งานสําเร็จตามเปaาหมาย พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น ทุ$มเททํางาน อดทน 
ไม$ย$อท&อต$อปiญหาและอุปสรรคในการทํางาน พยายามแก&ปiญหาและอุปสรรคในการทํางาน
ให&สําเร็จ และชื่นชมผลงานด&วยความภาคภูมิใจ 

๑๐. รู&จักดํารงตนโดยใช&หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตอย$าง
พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น ใช&ทรัพยQสินของตนเอง เช$น 
เงิน สิ่งของเครื่องใช& ฯลฯ อย$างประหยัด คุ&มค$า และเก็บรักษาดูแลอย$างดี รวมท้ังการใช&เวลา
อย$างเหมาะสม ใช&ทรัพยากรของส$วนรวมอย$างประหยัด คุ&มค$า และเก็บรักษาดูแลอย$าง
ดี ปฏิบัติตนและตัดสิน ใจด&วยความรอบคอบมีเหตุผลและไม$เอาเปรียบผู&อ่ืนและไม$ทําให&ผู&อ่ืน
เดือดร&อน พร&อมให&อภัยเม่ือผู&อ่ืนกระทําผิด มีภูมิคุ&มกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพ่ืออยู$ในสังคมได&
อย$างมีความสุข พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น วางแผน การเรียน การทํางานและการใช&ชีวิตประจําวัน
บนพ้ืนฐานของความรู&  ข&อมูล ข$าวสารและรู& เท$าทันการเปลี่ยน แปลงของสังคมและ
สภาพแวดล&อม ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู$ร$วมกับผู&อ่ืนได&อย$างมีความสุข  

๑๑. มีความเข&มแข็งท้ังร$ายกายและจิตใจ ไม$ยอมแพ&ต$ออํานาจใฝbตํ่า ไม$ยอมแพ&ต$อ
อํานาจฝbายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต$อบาป ตามหลักของศาสนา ย้ําตรง ไม$
ยอมแพ&ต$ออํานาจฝbายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต$อบาป" ตัวอย$างผ$านไปหมาดๆ 
กรณีผู&ว$าการรถไฟคนท่ีแล&ว 

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนQของส$วนรวมมากกว$าผลประโยชนQของตนเอง ช$วยเหลือ
ผู&อ่ืนด&วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม$หวังผลตอบแทน พฤติกรรมบ$งชี้ เช$น ช$วยพ$อแม$ 
ผู&ปกครอง ครูทํางานด&วยความเต็มใจ อาสาทํางานให&ผู&อ่ืน ด&วยกําลังกาย กําลังใจ และ
กําลังสติปiญญาโดยไม$หวังผลตอบแทนและแบ$งปiนสิ่งของ ทรัพยQสิน และอ่ืนๆและช$วย
แก&ปiญหาหรือสร&างความสุขให&กับผู&อ่ืน เข&าร$วมกิจกรรมท่ีเป0นประโยชนQต$อโรงเรียน ชุมชน
และสังคม พฤติกรรมท่ีบ$งชี้ เช$น ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล&อมด&วยความเต็ม
ใจ เข&าร$วมกิจกรรมท่ีเป0นประโยชนQต$อโรงเรียน ชุมชนและสังคม และเข&าร$วมกิจกรรมเพ่ือ
แก&ปiญหาหรือร$วมสร&างสิ่ ง ท่ี ดีงามของส$วนรวมตามสถานการณQท่ี เ กิดข้ึนด&วยควาก
กระตือรือร&น 

ดังนั้น การยึดเอาหลักค$านิยม ๑๒ ประการ นํามาใช&ในสังคมไทยก็จะทําให&คนมี
ความรับผิดชอบต$อหน&าท่ี ชุมชน สังคมส$วนรวม และประเทศชาติบ&านเมือง ถ&าสังคมส$วน
ใหญ$ได&ปฏิบัติหลักค$านิยม ๑๒ ประการนี้แล&ว ปiญหาความวุ&นวายก็จะไม$เกิดข้ึนในบ&านเมือง
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เรา ก็จะเกิดความสงบสุข เพราะค$านิยม ๑๒ ประการจะเป0นพ้ืนฐานท่ีจะการสร&างสังคมไทย
ให&เป0นสังคมท่ีเข&มแข็งและเป0นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยได&อย$างสมบูรณQ 

๓. หน�าท่ีพลเมืองตามหลักพระพุทธศาสนามีอยู� ๓ ประการคือ 
๑. คารวธรรม คือความเคารพซ่ึงกันและกันการประพฤติตนเป0นผู&มีคารวธรรม

อาจารยQประเวศ วสี ได&กล$าวถึงความเป0นพลเมือง จะสร&างกายและจิตของประชาธิปไตย คํา
ว$าพลเมือง (citizen) บ$งบอกถึงคุณภาพ พลเมืองหมายถึงคนท่ีมีศักด์ิแห$งความเป0นคน มี
อิสระ มีความรู& มีเหตุผล มีส$วนร$วมในกิจการของส$วนรวม หรือกระบวนการทางนโยบาย 
ดังนั้น ความเป0นพลเมือง คือหัวใจของประชาธิปไตย เม่ือในประเทศมีความเป0นพลเมือง
มากๆ จะเกิดโครงสร&างและจิตใจประชาธิปไตย เริ่มจากแต$ละบุคคลศักด์ิแห$งความเป0นคน 
พากันทําเรื่องดีๆ และมีการรวมกลุ$มกันค&นหาความรู& ทําเรื่องดีๆ จนสามารถเชื่อมโยง
เครือข$าย เกิดโครงสร&างใหม$ในสังคม ซ่ึงเป0นโครงสร&างทางราบ ท่ีไม$ใช$โครงสร&างอํานาจ แต$
เป0นสัมพันธภาพด&วยใจ ด&วยการเรียนรู& ด&วนความร$วมมือตามหลักปริหานิยธรรม หรือธรรม
เพ่ือความเจริญ สังคมท่ีมีโครงสร&างทางราบนี้เรียกว$า Civil Society หรือสังคมแห$งความเป0น
พลเมืองหรือประชาคม หรือสังคมสันติประชาธรรม หรือมีความเป0นประชาธิปไตยโดยสาระ 
สังคมใดเป0นสังคมแห$งความเป0นพลเมือง เศรษฐกิจดี การเมืองจะดี และศีลธรรมจะดี โดย
ต&องยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช&ในการดําเนินชีวิต๘ 

๔. พลเมืองตามหลักพระพุทธศาสนามี ๓ ประการคือ 
๑. คารวธรรม คือ การมีเคารพซ่ึงกันและกัน การประพฤติตนเป0นผู&มีคารวธรรม

ปฏิบัติได&ดังนี้ ๑) มีความเคารพบุคคลท่ีเก่ียวข&อง โดยบิดารมารดาซ่ึงเป0นผู&ให&กําเนิด เคารพ
ญาติผู&ใหญ$ เซ$นปูb ย$า ตา ยาย และผู&สูงอายุ การให&ความเคารพครู อาจารยQ เพ่ือนๆ โดยการ
ทักทายด&วยคําสุภาพ ๒) เคารพระเบียบกฎกติกาของสังคม กฎหมายบ&านเมือง เช$น จารีต
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศชาติ ๓) เคารพสิทธิ
ของผู&อ่ืน เช$น ไม$รักทรัพยQของผู&มาเป0นของตนก$อนได&รับอนุญาต ไม$ทําร&ายผู&โดยเจตนา ไม$ทํา
ให&ผู& อ่ืนเสียชื่อเสียงเป0นต&น ๔) เคารพความคิดเห็นของผู&ถือว$าทุกคนสามารถแสดงความ
คิดเห็นได&โดยการรับฟiงความคิดเห็นผู&อ่ืนด&วยความเคารพด&วยอย$างต้ังใจ และไตรตรอง
เสียก$อน ก$อนท่ีจะตัดสินใจท่ีจะเชื่อหรือไม$เชื่อ ๕) เคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยQซ่ึงเป0นสถาบันท่ีสําคัญและสูงสุดของประเทศ และ ๖) สามัคคีธรรม คือ ให&
ความร$วมมือช$วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความเอ้ือเฟlmอเผื่อแผ$ซ่ึงกันและกัน ให&เกิดประโยชนQ

                                                           

๘ ประเวศ วสี, การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างพลังอํานาจชุมชน เพ่ือเสริมสร�างจิตสํานึก
ของความเป�นพลเมืองดีในวิถีชี วิตประชาธิปไตย. แหล$งท่ีมา : http://library2.parliament. 
go.th/ebook/content-er/2555-mingkwan.pdf [๒๘ กันยายน ๒๕๕๘]. 
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สูงสุดแกส$วนรวม การประพฤติตนเป0นผู&มีสามัคคีธรรม ดังนี้ ๑) ร$วมกันคิด ร$วมกันทํา 
ร$วมกันวางแผนด&วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ๒) ร$วมกันรับผิดชอบการทํางานท่ี
ได&รับมอบหมายให&สําเร็จ ๓) ร$วมกันติดตามประเมินผลงานอย$างต$อเนื่องเสมอ ๔) ร$วมกัน
ปรับปรุง การแก&ไข และพัฒนางานให&มีประสิทธิภาพ ๕) ร$วมกันทํางาน โดยการคํานึงถึง
ประโยชนQของส$วนรวมเป0นหลัก ๖) ปiญญาธรรม คือ มีความใช&สติปiญญาในการเดินชีวิต คือ
การประพฤติตนผู&มีปiญญาธรรม ดังนี้ ๑) มีความคิกว&างไกล มีการพัฒนาตนอยู$เสมอ โดยการ
รับฟiงข$าวสารและความคิดเห็นของผู&อ่ืน ๒) ใช&เหตุผลในการแก&ปiญหาต$างๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม$นํา
อารมณQหรือความรู&สึกส$วนตัวมาตัดสินปiญหา ๓) การแสดงความคิดเห็นอย$างมีเหตุผล 
ปราศจากอคติ ๔) รู&คิดวิเคราะหQปiญหา วิพากษQ วิจารณQ อย$างมีเหตุผลตรงไปตรงมา ๕) รู&จัก
โต&แย&งด&วยเหตุผล ให&ใช&เหตุผลในการโต&แย&ง ถ&ามีการโต&แย&งในหมู$คณะ อย$างมีสติ เพ่ือให&อีก
ฝbายหนึ่งยอมรับ ไม$ใช&อารมณQในการโต&แย&งให&มีสติและเหตุผลความเป0นพลเมืองตามหลักพร
ระพุทธศาสนา โดยจะต&องมีคุณธรรมในการสมารถลดปiญหา และแก&ปiญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับ
บุคคล สังคมและประเทศชาติได&ในท่ีสุด 

๕. สรุป 
ดังนั้นการสร&างจิตสํานึกความเป0นพลเมืองตามหลักพระพุทธศาสนา จึงหมายถึง

การทําการสิ่งใดจะต&องท&วยจิตวิญญาณ มีความรัก เอ้ืออาทรต$อสังคมและคนรอบๆ ตัว 
ตลอดจนถึงประเทศชาติบ&านเมือง ซ่ึงรวมความหมายถึงคุณธรรมจริยธรรมและไม$ทําความ
เสื่อมเสียหรือสร&างปiญหาต$อสังคมและประเทศชาติมอง เห็นประโยชนQส$วนรวมมากว$า
ประโยชนQส$วนตน มีความเอ้ือเฟl�อเผื่อแผ$ต$อเพ่ือนมนุษยQด&วยกัน มีความเสียสล 

ความเป0นพลเมืองจึงต&องเริ่มต&นท่ีคนก$อน คนนับว$าเป0นรากฐานสําคัญของการ
พัฒนาสังคมก$อนสิ่งอ่ืนใดเป0น “พลังแผนดิน” การสร&างคนให&มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความซ่ือสัตยQสุจริต มีความสามัคคี เอ้ือเฟlmอเผื่อแผ$ต$อสังคมส$วนรวมการสร&าจิตสํานึกความ
เป0นพลเมืองดีต$อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เป0นพลเมืองท่ีดีของสังคม
ประเทศชาติและบ&านเ มืองต$อไป การสร&างจิตสํานึกความเป0นพลเมืองตามหลัก
พระพุทธศาสนา นับว$ามีความสําคัญต$อสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ นี้อย$างมาก การสร&าง
จิตสํานึกของความเป0นพลเมืองตามค$านิยม ๑๒ ประการของหัวหน&า คสช. พล.เอก ประยุทธQ 
จันทรQโอชา ท่ีนํามาใช&ปiจจุบันนี้เป0นการกระตุ&นการสร&างจิตสํานึกความเป0นพลเมืองให&เกิด
ข้ึนกับประชาชนของประเทศให&มีความรับผิดชอบต$อสังคม ค$านิยม ๑๒ ประการ เป0นการ
ปลูกจิตสํานึกให&กับเยาวชนของชาติท่ีจะเป0นพลเมืองท่ีดีต$อไปในอนาคต 

คารวะธรรม คือ การมีเคารพซ่ึงกันและกัน การประพฤติตนเป0นผู&มีคารวะธรรมมี
ความเคารพบุคคลท่ีเก่ียวข&อง โดยบิดารมารดาซ่ึงเป0นผู&ให&กําเนิด เคารพญาติผู&ใหญ$ เซ$นปูb ย$า 
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ตา ยาย และผู&สูงอายุ การให&ความเคารพครู อาจารยQ เพ่ือนๆ โดยการทักทายด&วยคําสุภาพ
เคารพระเบียบกฎกติกาของสังคม กฎหมายบ&านเมือง เช$น จารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

สามัคคีธรรม คือ ให&ความร$วมมือช$วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความเอ้ือเฟlmอเผื่อแผ$ซ่ึง
กันและกัน ให&เกิดประโยชนQสูงสุดแกส$วนรวม การประพฤติตนเป0นผู&มีสามัคคีธรรม ปiญญา
ธรรม คือ มีความใช&สติปiญญาในการเดินชีวิต คือการประพฤติตนผู&มีปiญญาธรรม มีความคิก
ว&างไกล มีการพัฒนาตนอยู$เสมอ โดยการรับฟiงข$าวสารและความคิดเห็นของผู&อ่ืนใช&เหตุผล
ในการแก&ปiญหาต$างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
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วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของผู�นําในศตวรรษท่ี ๒๑ 
Cultural, Political Leaders in the 21st Century 

ศตวรรษ สงกาผัน* 

บทคัดย�อ 

การเมืองแบบประชาธิปไตยในท&องถ่ินชุมชนคนในสังคมปiจจุบันจะมีการพัฒนา
เจริญก&าวหน&าทางความคิดท้ังสติปiญญาผู&คนมากมายหลากหลายชนชั้นมีความต่ืนตัวในทาง
การเมืองท้ังระดับท&องถ่ินและระดับภูมิภาคโดยเฉพาะระดับท&องถ่ินท่ีมีความเป0นอยู$ใกล&ชิด
กับประชาชนมากท่ีสุดอาทิเช$น องคQการบริหารส$วนตําบล เทศบาลระดับต$างๆ รวมไปถึง
องคQการบริหารส$วนจังหวัด ซ่ึงโครงสร&างอํานาจทางการเมืองท&องถ่ินเหล$านี้ถูกปลูกฝiงมาจาก
ผู&นําท่ีมีอํานาจทางการเมืองท&องถ่ินเรื่อยมา จึงทําให&เกิดความผูกพันระหว$างชนชั้นทางสังคม 
ทําให&คนในสังคมมีความต่ืนตัวทางการเมืองจึงเกิดการกล$อมเกลาทางการเมืองท&องถ่ิน จน
กลายเป0นวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมทางการเมืองในศตวรรษท่ี ๒๑ เป0นเรื่องของความสัมพันธQระหว$าง
สมาชิกของสังคมทางการเมืองกับสังคมการเมืองในเชิงจิตวิทยา โดยวัฒนธรรมทางการเมือง
ใดท่ีสังคมการเมืองต&องการก็มักถูกปลูกฝiงให&เป0นความคิดอุดมการณQ ความเชื่อของสมาชิกใน
สังคมการเมืองนั้นๆ ดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป0นความคิด อุดมการณQ ความเชื่อท่ีข้ึน
ตรงกับกระบวนการสร&างความคิด อุดมการณQ ความเชื่อ จากสถาบันในทางการเมืองต$างๆ ท่ี
แปรผันต$างกันไปตามแต$ละสังคมการเมือง  

คําสําคัญ: วัฒนธรรม, การเมือง, การปกครอง, ผู&นํา 

Abstract 

Democratic local community, people in today's society will develop 
advanced conceptual understanding of many diverse political elite has been 
active in both the local and regional level, particularly at the local level there 
is close. with most public example. Sub district Administration 
Organization Municipal levels The Provincial Administration. The local political 
power structure were cultivated by local leaders with political power ever 

                                                           

* อาจารยQประจําวิทยาลัยสงฆQเลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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since. As a result, the bond between social classes. People in society are 
politically active, so the local Political. Into culture 

The political culture in the 21st century is about the relationship 
between members of the social, political, social, political and psychological. 
The political culture of any society always wanted to be indoctrinated into 
the idea of ideological beliefs in society itself. The political culture is the idea 
that ideological beliefs match up with the idea of ideological faith in political 
institutions, which vary according to the different social, political. 

Keywords : Culture, Politics, Governance, Leaders 

๑. บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิงจะมี

ปรากฏแน$ชัดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยู$หัวรัชกาลท่ี ๕ แห$งกรุง
รัตนโกสินทรQ ในครั้งท่ีท$านได&เสด็จเยี่ยมชมประเทศยุโรปตะวันตก และพระองคQท$านก็ได&เห็น
วิวัฒนาการในการพัฒนาของประเทศตะวันตกในด&านต$างๆ จึงมีแนวความคิดท่ีจะนําระบบ
ต$างๆเหล$านั้นมาพัฒนาประเทศไทยในด&านต$างๆ ให&เจริญทัดเทียมกับประเทศยุโรปตะวันตก 
มีหลายๆด&าน เช$น ด&าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะด&านการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมืองเพ่ือไปสู$ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ียั่งยืน ส$วนประวัติ
ความเป0นมาของวัฒนธรรมท&องถ่ินก$อนหน&านี้เป0นเพียงประวัติศาสตรQท&องถ่ินในระดับหมู$บ&าน
และการสร&างบ&านแปลงเมืองซ่ึงเป0นเมืองโบราณในท&องถ่ิน 

ซ่ึงปiจจุบันหลักฐานท่ีเก่ียวกับประวัติความเป0นมาของหมู$บ&านและเมืองเหล$านี้ก็
เป0นหลักฐานท่ีได&จากคําบอกเล$าสืบต$อกันมาโดยอาจได&รับการบันทึกไว&ในรูปของสมุดข$อย
คัมภีรQใบลานรวมท้ังพงศาวดารซ่ึงย$อมจะมีสาระรายละเอียดท่ีไม$ตรงกันนักเพราะเป0นการ
บันทึกจากคําบอกเล$าสืบต$อกันมาหลายชั่วคนตลอดท้ังหลักฐานประเภทจารึกเช$นศิลาจารึก
เป0นต&นมา สังคมไทยเป0นสังคมท่ีได&มีการรับวัฒนธรรมใหม$ๆ เข&ามาปรับปรุงและนํามา
ผสมผสานอย$างต$อเนื่องไม$ขาดสาย และสังคมคนท&องถ่ินก็เป0นเพียงการได&รับวัฒนธรรมทาง
ตะวันตกเข&ามาปรับเปลี่ยนทุกยุคทุกสมัยอย$างต$อเนื่องเช$นกับท&องถ่ินอ่ืนๆ ในภูมิภาค แต$
ท&องถ่ินท่ีผู&เขียนในบทความชิ้นนี้จะมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีชัดเจนอันเกิดจาก
การมีประวัติศาสตรQความเป0นมาและความเป0นเชื้อชาติลาวท่ีส$งผลทําให&มีการสร&างวัฒนธรรม
ท้ังในเชิงศิลปวัตถุและสิ่งท่ีเป0นนามธรรมเช$นความเชื่อทัศนคติ อุปนิสัยความศรัทธาร$วมกัน
ของคนในจังหวัดเลย 
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ส$วนวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีความสําคัญและเป0นท่ีรู&จักกันในระดับประเทศคือ
ประเพณีผีตาโขนประเพณีผีขนน้ําและประเพณีแห$ดอกไม&รวมไปถึงประเพณีแห$ดอกฝaายเมือง
เลยประเพณีเหล$านี้ถือว$าเป0นความเชื่อความศรัทธาและเป0นวัฒนธรรมท่ีมีการผสมผสานทาง
การเมืองการปกครองท่ีโดดเด$นของชาวจังหวัดเลยท่ีมีความสืบทอดกันมาอย$างยาวนาน
ดังท่ีลูเซียน พาย (Lucian Pye)๑ ได&ชี้ให&เห็นลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองว$า
วัฒนธรรมทางการเมืองเป0นทัศนคติ เป0นความเชื่อถือ และเป0นความรู&สึกของคน ทัศนคติหรือ
ความเชื่อดังกล$าว จะเป0นตัวกําหนดว$าเขาควรจะมีบทบาทอย$างไรและแค$ไหนในระบบ
การเมืองและการปกครองของชุมชน พฤติการณQทางการเมืองของบุคคลจะเป0นไปในลักษณะ
ใดหรือมีเรื่องอะไรมากน&อยแค$ไหน ข้ึนอยู$กับวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีเขามีอยู$นั้นเอง  

ดังนั้นวัฒนธรรมการจัดโครงสร&างอํานาจทางการเมืองและการปกครองของจังหวัด
เลยจะมีความเชื่อ ทัศนคติ อุปนิสัยและความศรัทธาเข&ามาเก่ียวข&องโดยตลอด เช$น 
วัฒนธรรมทางการเมืองในด&านการรับฟiงข$าวสารเหตุบ&านการเมืองของคนในจังหวัดเลย การ
ออกไปใช&สิทธิเลือกต้ังตามท่ีกฎหมายได&กําหนดไว& การสนทนากันในเรื่องของการเมืองมีการ
ชักชวนให&ผู&อ่ืนออกเสียงเลือกต้ังให&แก$ผู&สมัครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองท่ีตนนิยม
ชมชอบ มีการหาเสียงให&พรรคการเมืองหรือพรรคพวกท่ีสมัครรับเลือกต้ัง มีการสนับสนุน
พรรคการเมืองโดยการออกเงินช$วยเหลือ ซ่ึงจะพบเห็นในกลุ$มกดดันกลุ$มผู&มีผลประโยชนQและ
กลุ$มผู&มีอิทธิพลทางการเมือง โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต$างๆและ
มีการสมัครเป0นสมาชิกพรรคการเมืองหรือสมัครเป0นเจ&าหน&าท่ีของพรรคการเมืองตลอดจน
การจัดต้ังพรรคการเมืองรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินนโยบายของ
พรรคการเมืองหรือรัฐบาล ท่ีกล$าวมาท้ังหมดล&วนแต$เป0นสิ่งท่ีได&รับการปลูกฝiงให&ประชาชน
ประพฤติปฏิบัติจนกลายเป0นวัฒนธรรมทางการเมืองของคนจังหวัดเลยและมีวิวัฒนาการ
พัฒนาจากอดีตจากกลุ$มคนยุคหนึ่งไปยังอีกกลุ$มสังคมรุ$นหนึ่งอย$างนี้เรื่อยมาจนมาถึงทุกวันนี้ 

ส$วนประเด็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองในศตวรรษท่ี ๒๑ ภายใต&
โครงสร&างอํานาจของผู&นําท&องถ่ินจะเห็นได&ว$าปiจจัยท่ีเอ้ืออํานวยต$อการเป0นประชาธิปไตยนั้น 
วัฒนธรรมทางการเมืองเป0นปiจจัยหนึ่งท่ีจะดลบันดาลให&ประชาธิปไตยได&เกิดข้ึน โดยเฉพาะ
อย$างยิ่งวัฒนธรรมในแง$ท่ีเป0นวิถีชีวิต วัฒนธรรมทางการเมืองคือแบบฉบับการครองชีวิตของ
คน รวมท้ังทัศนคติ ความรู&สึก และความเชื่อถือของคนในชาติในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเมืองและ
การปกครองว$าจะมีความโน&มเอียงไปในทิศทางใด กล$าวคือ จะชอบเผด็จการ คอมมิวนิสตQ 
หรือประชาธิปไตย ถ&าคนในท&องถ่ินมีทัศนคติและความเชื่อในลัทธิคอมมิวนิสตQ ก็จะทําให&คน
ในท&องถ่ินนั้นกลายเป0นสังคมท&องถ่ินคอมมิวนิสตQได&รวดเร็วข้ึน แต$ถ&าคนในท&องถ่ินมีทัศนคติ

                                                           

๑ อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพทXทางรัฐศาสตรX, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQโอเดียนสโตรQ, 
มป.ป.), หน&า ๕๒๔. 
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และความเชื่อในลัทธิประชาธิปไตยและปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตยแล&ว ประชาธิปไตยก็
เจริญงอกงามได&รุ$งเรือง ลัทธิคอมมิวนิสตQก็จะไม$มีทางท่ีจะรุ$งเรืองได&  

ทัศนคติและความเชื่อแบบประชาธิปไตย รวมท้ังวิถีชีวิตของสังคมประชาธิปไตย 
ซ่ึงถือว$าเป0นส$วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมืองสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยในท&องถ่ิน
ชุมชนคนในสังคมจะมีการพัฒนาเจริญก&าวหน&าทางความคิดท้ังสติปiญญาผู&คนมากมาย
หลากหลายชนชั้นมีความต่ืนตัวในทางการเมืองท้ังระดับท&องถ่ินและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะ
ระดับท&องถ่ินท่ีมีความเป0นอยู$ใกล&ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดอาทิ เช$น องคQการบริหารส$วน
ตําบล เทศบาลระดับต$างๆ รวมไปถึงองคQการบริหารส$วนจังหวัด ซ่ึงโครงสร&างอํานาจทาง
การเมืองท&องถ่ินเหล$านี้ถูกปลูกฝiงมาจากผู&นําท่ีมีอํานาจทางการเมืองท&องถ่ินเรื่อยมา และ
ปiญหาท่ีพบบ$อยๆมากท่ีสุดในวัฒนธรรมทางการเมืองท&องถ่ินท่ีมีการสั่งสมมายาวนานยากท่ี
จะหาทางแก&ไขได&คือการสร&างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคอรQรัปชั่นเชิงนโยบายมี
ผลประโยชนQร$วมของผู&นําท&องถ่ินรวมไปถึงการสร&างวัฒนธรรมทางการเมืองโดยการซ้ือสิทธิ์
ขายเสียงของผู&มีสิทธิเลือกต้ังเป0นต&นมา  

จะเห็นได&ว$าการสร&างวัฒนธรรมท่ีกล$าวมาข&างต&นผู&ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดล&วนจะเป0น
ระดับของผู&ท่ีมีอํานาจและผู&นําทางการเมืองท&องถ่ิน ซ่ึงไม$มีวันท่ีจะเสื่อมสลายไปในสังคม
ท&องถ่ินท่ีมีค$านิยมความขัดแย&งกับระบอบประชาธิปไตยตราบใดท่ียังมีการสร&างวัฒนธรรม
ทางการเมืองท&องถ่ินท่ีไร&ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกท่ีดีต$อชาติและสังคมท&องถ่ินและ
ก็จะทําให&เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองต$อเนื่องในเชิงผสมกลมกลืนกับผลประโยชนQท่ีบรรดา
ท$านท้ังหลายมุ$งแสวงหาอํานาจโดยการผูกขาดทางการเมืองโดยส$งทายาทเข&าสู$ระบบและมี
ความสัมพันธQทางการเมืองอย$างต$อเนื่อง จึงทําให&เกิดการผูกขาดทางการเมือง ส$งผลให&การ
ดําเนินการทางการเมืองเกิดช$องโหว$ในการตรวจสอบอย$างจริงจังมีการกําหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑQของกฎระเบียบข&อบังคับของท&องถ่ินว$าด&วยการส$งเสริมคุ&มครองหรือ
กํากับดูแล เป0นต&น 

ซ่ึงรวมถึงการให&ข&อยกเว&นหรือการจงใจละเว&นท่ีจะบังคับใช&กฎหมายเพ่ือเอ้ือ
ผลประโยชนQให&แก$ธุรกิจท่ีตนหรือครอบครัวหรือญาติมีส$วนได&เสียด&วย และมีการจัดสรร
ทรัพยากรของรัฐให&แก$ธุรกิจท่ีมีส$วนได&เสีย เช$น งบประมาณในการส$งเสริมธุรกิจ สัมปทาน
ผูกขาดท่ีทําให&ธุรกิจมีกําไรส$วนเกินมาก เงินอุดหนุนท่ีช$วยลดค$าใช&จ$ายในการผลิตสินค&าหรือ
ให&บริการ การจัดสรรโควต&านําเข&าหรือส$งออก ฯลฯ มีการใช&ตําแหน$งหน&าท่ีในทางบริหาร
หรือทางปกครองในการแสวงหาหรือรักษาผลประโยชนQทางธุรกิจส$วนตัว เช$น การใช&ตําแหน$ง
หน&าท่ีในการบริหารท&องถ่ินเจรจาต$อรองในการประกอบธุรกิจส$วนตัวหรือในการเรียกระดม
ทุนจากธุรกิจเอกชนท่ีอยู$ภายใต&การกํากับดูแลของตน เป0นต&น  

แม&การใช&อํานาจดังกล$าวไม$ได&ทําให&เกิดกฎเกณฑQของรัฐท่ีบิดเบือนหรือสูญเสีย
งบประมาณ แต$การใช&ตําแหน$งหน&าท่ีท่ีเป0นสาธารณะเพ่ือผลประโยชนQส$วนตัวไม$ว$าจะใน
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ลักษณะใดก็ถือว$าเป0นการคอรQรัปชั่นโดยท้ังสิ้นท้ังหมดท้ังมวลล&วนเป0นการสร&างวัฒนธรรม
ทางการเมืองและการปกครองท่ีมีมาแต$ไหนแต$แต$ไรแล&ว ดังท่ีหลักรัฐธรรมนูญท่ีผิดปกติวิสัย
ย$อมมุ$งหวังผลบ้ันปลายอย$างผิดเปaา ผู&นําจึงมีความเห็นแก$ตัวเป0นท่ีต้ัง เช$น การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยมุ$งการเกิดโดยเสรีเป0นท่ีต้ังชนชั้นปกครองคือมหาชนท่ีเป0นคนจน ส$วน
การปกครองในระบอบคณาธิปไตยจะมุ$งทรัพยQเป0นท่ีต้ังชนชั้นปกครองคือพวกเศรษฐี และ
การปกครองในระบอบทรราชาธิปไตยจะมุ$งหวังอํานาจกดข่ีข$มเหงและการหลอกหลวง
ราษฎรเป0นท่ีตั้ง คนๆเดียวเผด็จการโดยปราศจากคุณธรรมใดๆ๒ 

๒. แนวคิดเก่ียวกับผู�นําทางการปกครอง 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับผู&นําทางการปกครองผู&นําทางการปกครองจะมีลักษณะของ

กระบวนการท่ีก$อให&เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมของตนแบบอย$างใดอย$างหนึ่งท่ีผู&นําหรือ
ผู&บริหารองคQกรของรัฐได&นํามาใช&เป0นเครื่องสําหรับการบริหารงานซ่ึงได&มีนักวิชาการได&ให&
ความหมายไว& คือ การกําเนิดผู&นํา ๔ แบบ คือ ๑) ผู&นําโดยกําเนิด ๒) ผู&นําท่ีมีความอัจฉริยะ 
๓) ผู&นําท่ีเกิดข้ึนตามสายงาน ๔) ผู&นําตามสถานการณQ 

ผู&นําท่ีกําเนิดจากผู& ท่ีมีความรู&  ความสามารถ ความกล&าหาญหรือบุคคลนั้นมี
คุณสมบัติพิเศษต$างๆผู&ชักพาให&คนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางท่ีผู&นํากําหนด
เปaาหมายไว&มีศิลปะมีอิทธิพลต$อกลุ$มชนกล$าวได&ว$าแนวคิดเก่ียวกับผู&นําทางการปกครองจะมี
ความสามารถ ทักษะศักยภาพและคุณลักษณะมากมายจึงจะสามารถก&าวไปสู$หนทางแห$ง
ความสําเร็จและเปaาหมายท่ีต้ังไว&เป0นประการท่ีสําคัญเพราะการเป0นผู&นําทางการปกครองได&
นั้นใช$ว$าจะมีเงินเพียงต$อคําสั่งท่ีต&องการให&บุคคลอ่ืนคล&อยตามแต$ยังต&องรู&จักการสร&าง
ความสัมพันธQการสร&างความสุขและความปลอดภัยในชีวิตของผู&ตามโดยเฉพาะการทําให&ผู&
ตามเห็นด&วยกับแนวทางการกระทําและการปฏิบัติตนเพ่ือการเสียสละต$อผู&อ่ืนไม$ยอมสิ้นหวัง
ต$อปiญหาและอุปสรรคท่ีจะเข&ามาก็พร&อมท่ีจะต$อสู&ฟiนฝbาไปด&วยกัน 

นักวิชาการหลายท$านอาจมองว$าภาวะผู&นําเป0นกระบวนการซ่ึงผู&นําจะต&องเข&าไป
เก่ียวข&องกับความคาดหวังค$านิยมของสังคมและกลุ$มองคQกรนั้นๆ ได&รับความม่ันใจและ
เชื่อถือต$อความคิดและการกระทําทุกๆ อย$างนอกจากนี้การเป0นผู&นําเป0นสิ่งท่ีทุกๆ สังคม
ต&องการนั้นก็คือ แบบอย$างท่ีดี หรือการเป0นตัวอย$างในความกล&าท่ีจะกระทําความดี ความ
กล&าท่ีจะพูดดี และความกล&าท่ีจะคิด รวมท้ังความกล&าในการปฏิเสธความผิดท้ังปวง และ
นําไปสู$การปฏิบัติท่ีถูกต&องถูกธรรมเพ่ือชี้นําให&สังคมได&มีแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตให&มี
ความสุขต$อไปอัลมอนดQและเพาเวลลQ (Gabriel A. Almond & Bingham G. Powell) ได&ให&
คําจํากัดความวัฒนธรรมทางการเมืองไว&ว$าวัฒนธรรมทางการเมืองคือแบบอย$างของทัศนคติ 
                                                           

๒ สุลักษณQ ศิวรักษQ , ปรัชญาการเมือง , พิมพQครั้ ง ท่ี  ๒๐, (กรุ งเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน&า ๑๔๐. 
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(Attitude) และแนวความโน&มเอียงซ่ึงบุคคลในฐานะสมาชิกของระบบการเมืองแบบใดแบบ
หนึ่งการศึกษาวัฒนธรรมการเมืองเป0นการมุ$งตีความว$าคนมีความเชื่อ (Belives) อย$างไร
เก่ียวกับโครงสร&างทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองรวมถึงวัฒนธรรมทางการเมือง
ประเทศใดประเทศหนึ่งคือลักษณะการกระจาย (Distribution) ของความโน&มเอียงทางด&าน
ความรู&ความรู&สึกและความประเมินค$าต$อวัตถุทางการเมือง (Political Objects) ท่ีมีอยู$ใน
บรรดาสมาชิกของสังคมซ่ึงได&แก$องคQประกอบต$างๆของระบบทางการเมืองเช$นฝbายบริหาร
ฝbายนิติบัญญัติพรรคการเมืองและทัศนคติของบุคคลเก่ียวกับตัวเขาเอง 

ในฐานะผู&กระทําทางการเมือง (Political Actor) และทัศนคติของเขาต$อบทบาท
ทางการเมืองของผู&อ่ืนซ่ึงคล&ายกับลูเซียนพายได&ให&ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองไว&
ว$าหมายถึงกลุ$มหรือแผนของทัศนคติความเชื่อความรู&สึกหรือจิตใจซ่ึงจะมีผลทําให&
กระบวนการทางการเมืองมีระเบียบและมีความหมายหรือเป0นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต$อกระบวนการ
หรือระบบการเมือง 

๓. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรม 
วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย$างท่ีมนุษยQสร&างข้ึนและสั่งสมมาเป0นระยะเวลา

ยาวนาน ต้ังแต$ภาษาศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจน
วิทยาการและเทคโนโลยีต$างๆ จนกลายเป0นแบบแผนในการดําเนินชีวิตท่ีคนในสังคมได&
เลือกสรรปรับปรุงแก&ไขจนถือว$าเป0นสิ่งท่ีดีงามเหมาะสมกับสภาพแวดล&อมเป0นมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีได&รับการสืบทอดมายาวนานก$อให&เกิดความภาคภูมิใจร$วมกันและสามารถ
ประยุกตQใช&เป0นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตในปiจจุบัน ซ่ึงการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมการ
ปกครองเกิดการเปลี่ยนแปลง ท้ังในด&านวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ 
เนื่องจากการเข&ามาของความทันสมัยและนโยบายของรัฐ ในการส$งเสริมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและท่ีสําคัญได&ส$งผลให&ประชาชนปรับเปลี่ยนบริบทความเป0นด้ังเดิมตามความทัน
สมัยใหม$ๆ ท่ีเข&ามาแต$ก็ยังคงรูปแบบวัฒนธรรมท่ีเป0นสิ่งท่ีดึงดูดใจดังนั้น 

วัฒนธรรม คือ วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมนับต้ังแต$วิธีกิน วิธีอยู$ วิธีแต$งกาย 
วิธีทํางาน วิธีพักผ$อน วิธีแสดงอารมณQ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนส$ง วิธีการอยู$ร$วมกันเป0น
หมู$คณะ วิธีการความสุขทางใจและหลักเกณฑQการดําเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงออกถึง
วิถีชีวิตนั้น อาจเริ่มมาจากเอกชนหรือคณะบุคคลทําเป0นต&นแบบแล&วต$อมาคนส$วนใหญ$ก็
ปฏิบัติสืบต$อกันมาและอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือพัฒนาให&วัฒนธรรมเป0นไปตาม
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ๓ 

                                                           

๓ อรุณี ตันศิริ, วัฒนธรรมถิ่นวัฒนธรรมไทย, พิมพQครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQ
วัฒนาพานิช, ๒๕๔๙), หน&า ๒๓. 
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๔. วัฒนธรรมประชาธิปไตย คือ 
๑. ประชาธิปไตยแบบมีส$วนร$วมจะต&องมีเวทีทางการเมืองให&กับประชาชนทุกภาค

ส$วนของสังคมได&เข&ามามีส$วนร$วมในทุกระดับในทุกภาคส$วนของการกระจายอํานาจหรือ
กําหนดนโยบายในทุกๆ ระดับท้ังในระดับชาติและระดับท&องถ่ินท่ีต&องอาศัยการสร&าง
วัฒนธรรมในเรื่องเหล$านี้วัฒนธรรมในการสร&างความรู&ความรู&ท่ีว$านี้มิใช$ความรู&ประเภทสองท่ี
ได&จากห&องเรียนหรืออ$านจากตําราความรู&ท่ีสร&างข้ึนมาจะต&องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรQ
ในการค&นคว&าสังเกตศึกษาเฝaามองมีท่ีมามีแหล$งอ&างอิงจนได&ข&อค&นพบท่ีเป0นความจริงท่ี
สามารถนําไปใช&ประโยชนQได& ซ่ึงหมายถึงการวิจัยนั่นเองการสร&างความรู&และนําความรู&มาใช&
จะให&ประโยชนQมากกว$าการใช&ความเห็นท่ีขาดความรู&เพราะความเห็นเพียงอย$างเดียวจะทํา
ให&เกิดอารมณQขาดเหตุและผล 

๒. วัฒนธรรมการรวมกลุ$มทางสังคมเป0นการจัดการโดยการรวมกลุ$มคนท่ีมี
จิตสํานึกร$วมกันในการทํากิจกรรมใดๆ ท่ีเป0นกิจกรรมสาธารณะจึงถือว$าเป0นจุดเริ่มต&นของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการระดมพลังสมองเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติสร&างวิสัยทัศนQด&วยกัน
หาทิศทางร$วมกันให&ได&การมองอนาคตร$วมกันต&องเร$งทําให&เกิดแม&เป0นเรื่องยากก็ต&องทําต&อง
สร&างเป0นการสร&างเครือข$ายกับองคQกรต$างๆ ท้ังองคQกรประชาชนระดับล$างตลอดจนชนชั้น
ระดับกลางในเมืองเพ่ือให&เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีพลังท้ังในแนวด่ิงและแนวราบ 

๓. วัฒนธรรมในการติดตามตรวจสอบเพ่ือให&การทํางานของภาครัฐทุกภาคส$วน
ตรงกับจุดประสงคQตรงกับความต&องการของชุมชนและปaองกันการทําผิดเป0นการช$วยเหลือ
ตัวแทนของตนได&อีกแนวทางหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลายๆ ฉบับปรากฏว$า
ประชาชนได&เข&ามามีส$วนร$วมในการกําหนดวิสัยทัศนQและการวางแผนเท$านั้นเม่ือถึงข้ันการ
ปฏิบัติมีปiญหาในเรื่องการเบิกจ$ายงบประมาณไม$โปร$งใสแต$ประชาชนไม$สามารถเข&าไป
ติดตามตรวจสอบได&  

๔. วัฒนธรรมในการจัดการให&มีการแบ$งงานตามภาระหน&าท่ีตามความถนัดกระตุ&น
ให&มีส$วนร$วมและมีการเรียนรู&อยู$ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเรียนรู&เรื่องการเมืองในระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยแบบมีส$วนร$วมภาคประชาชนจะต&องมีโอกาสได&รับข&อมูลข$าวสารและ
พัฒนาตนเองอยู$ตลอดเวลาเพ่ือยกระดับความรู&และการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนอัน
จะนําไปสู$สังคมแห$งการเรียนรู& (Learning Society) ซ่ึงจําเป0นต$อการพัฒนาในยุค
โลกาภิวัฒนQ 
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๕. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมือง๔ 
วัฒนธรรม คือ กระบวนการเรียนรู&และอบรมกล$อมเกลาทางการเมือง (Political 

Socialization) ของบุคคลท่ีมีต$อระบบการเมืองนั้น จะเริ่มต&นจากการรับรู&และความเข&าใจ
ต$อระบบการเมืองเป0นเบ้ืองแรก เม่ือบุคคลมีความรู& ความเข&าใจอย$างต$อระบบการเมืองและ
ส$วนต$างๆ ของระบบการเมืองอย$างไรแล&วจะพัฒนาต$อไปเป0นความรู&สึก อาจจะเป0นได&ท้ัง
ความพอใจและไม$พอใจเห็นไม$หรือไม$เห็นด&วย จากนั้นจะพัฒนาเป0นความเชื่อ และนําไปสู$
การใช&ดุลพินิจในการตัดสินใจว$าจะมีบทบาทอย$างไรหรือไม$ต$อระบบการเมือง ซ่ึงเป0นผลจาก
การประเมินค$าของระบบการเมืองในข้ันสุดท&ายนั้นเอง 

Almond และ Verba ได&เปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของกลุ$มคน
ในสังคมต$างๆ และพบว$ามีลักษณะท่ีแตกต$างกัน ๓ ลักษณะ 

๑. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบคือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้
ประชาชนแทบไม$มีความสัมพันธQกับระบบการเมืองและขาดสํานึกความเป0นพลเมืองของรัฐ
เขาไม$คิดว$าการเมืองระดับชาติจะกระทบเข&าได& และเขาไม$หวังว$าระบบการเมืองระดับชาติ
จะตอบสนองความต&องการอะไรของเขาได&เป0นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลท่ีไม$มี
ความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับระบบการเมืองเลยไม$มีการรับรู&ไม$มีความเห็น และไม$ใส$ใจต$อ
ระบบการเมืองไม$คิดว$าตนเองมีความจําเป0นต&องมีส$วนร$วมทางการเมืองจะพบได&ในกลุ$มคนท่ี
ยากจนและไร&การศึกษาเป0นกลุ$มคนท่ีขาดโอกาสในการรับรู&และเข&าใจบทบาทของตนต$อ
ระบบการเมือง 

๒. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร$ฟaา คือวัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบนี้ 
ประชาชนส$วนใหญ$ในสังคมรู&จักสถาบันทางการเมืองและมีความรู&สึกต$อระบบการเมืองโดย
ท่ัวๆ ไปไม$ว$าในแง$บวกหรือลบ ประชาชนเริ่มมีความสนใจและความสัมพันธQกับระบบ
การเมือง คือ เขารู&ว$าระบบการเมืองสามารถจัดสรรและจัดการผลประโยชนQให&เขาได& แต$เขา
ไม$สามารถมีบทบาทหรืออิทธิพลต$อระบบการเมืองนั้นได& เขารู&เรื่องราวเก่ียวกับอํานาจรัฐ
และการเมืองและยอมรับกับระบบนั้นๆ แต$ไม$รู&ว$าตนจะสามารถเข&าไปมีส$วนร$วมผ$านช$องทาง
หรือกลไกใดจะพบได&ในกลุ$มคนชั้นกลางเป0นกลุ$มคนท่ีมีความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับระบบ
การเมืองโดยท่ัวไป แต$มีความเชื่อว$าอํานาจรัฐเป0นของผู&ปกครอง ประชาชนท่ัวไปควรมีหน&าท่ี
เชื่อฟiงและปฏิบัติตามกฎหมายเท$านั้น 

๓. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส$วนร$วม คือวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ 
ประชาชนมีความรู&เก่ียวกับระบบการเมืองและรู&สึกเป0นส$วนหนึ่งของการเมืองไม$ว$าจะเป0น
ทางบวกหรือลบ ประชาชนมีสํานึกและตระหนักถึงบทบาทของตนในการเข&าไปมีส$วนร$วม

                                                           

๔ สมบัติ ธํารงธัญวงศQ, การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา, พิมพQครั้งท่ี ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQเสมาธรรม, ๒๕๔๕), หน&า ๓๐๔-๓๐๗. 
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ทางการเมือง พวกเขาเชื่อม่ันว$าตนเองสามารถมีอิทธิพลต$อการเมืองได&และมีอํานาจท่ีจะ
ก$อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงได&ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส$วนร$วมจะพบเห็นได&ใน
ชนชั้นกลางส$วนใหญ$ของประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศท่ีพัฒนาแล&ว ท้ังนี้ เพราะ
ประชาชนส$วนใหญ$เป0นเจ&าของอํานาจอธิปไตยท่ีแท&จริงวัฒนธรรมทางการเมืองไทยใน๓ยุค
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเกิดข้ึนและมีความสัมพันธQเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการเมืองท่ี
มีมาก$อน วัฒนธรรมทางการเมืองมีลักษณะไม$หยุดนิ่งและลักษณะวัฒนธรรมทางการเมือง
บางอย$างก็สืบทอดถึงปiจจุบัน ผ$านการศึกษา สื่อ ปฏิสัมพันธQระหว$างรัฐกับประชาชน 

๓.๑ ไทยโบราณ (ก$อน ร.๕) สังคมสมัยนั้นอํานาจกระจายอยู$ในชนชั้นปกครอง 
มีการต$อรองและเล$นการเมืองระหว$างขุนนางเกิดลักษณะความสัมพันธQแบบพ่ึงพาหรือระบบ
อุปถัมภQ เป0นความสัมพันธQเชิงอํานาจท่ีพ่ึงพากันและกัน 

๓.๒ สมบูรณาญาสิทธิราชยQวัฒนธรรมการเมืองแบบรวมศูนยQ หลัง ร.๕ 
สถาปนารัสมบูรณาญาสิทธิราชยQโดยรวมอํานาจท้ังหลายอยู$ภายใต&การกํากับควบคุมของ
กษัตริยQ การเมืองเป0นเรื่องของชนชั้นนําเท$านั้นเป0นเรื่องเฉพาะของชนชั้นนํา ท่ีมีความรู&และ
ฐานะทางเศรษฐกิจ มองว$าการเมืองเป0นเรื่องของความรู&และการใช&เทคนิคข้ันสูงในการ
บริหาร ให&คุณค$ากับการเมืองท่ีมีความสงบเรียบร&อย ฉะนั้นความหวาดกลัวต$อความไม$ม่ันคง
ของชนชั้นตนเองจึงมีอยู$ เป0นเหตุให&การจัดการทางการเมืองมีแนวโน&มในการใช&ความรุนแรง
อย$างมาก (เช$น รัฐใช&ความรุนแรงในการปราบปรามกลุ$มกบฏกลุ$มท่ีคิดต$าง) พัฒนาการของ
ชนชั้นกลางไทยมาต้ังแต$ช$วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยQ พวกพ$อค&า ข&าราชการ  

๓.๓ ในระบอบการเลือกต้ังและรัฐประหารวัฒนธรรมการเมืองท่ีใช&ความรุนแรง
เป0นเครื่องมือยังมีอยู$แต$อาจมีสมรรถภาพในการใช&ความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนวัฒนธรรมทาง
การเมืองของระบอสมบูรณาญาสิทธิราชยQยังคงอยู$ในขณะเดียวกันชนชั้นกลางยังสามารถ
ควบคุมอํานาจสมบูรณาญาสิทธิราชยQได&ผ$านอํานาจทากฎหมายและสื่อคนชนชั้นกลางนอก
ระบบราชการมีเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงพัฒนาวัฒนธรรมของสังคมใหม$ๆ ข้ึนและสถาปนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองใหม$ผ$านการวางกฎเกณฑQมาตรฐานวิถีชีวิตแทนชนชั้นสูงในระบบเก$า 

๖. แนวคิดเก่ียวกับการเมือง 
การเมือง คือความคิดความเข&าใจในเรื่องการเมืองของบุคคลหนึ่งหรือหลายคนท่ี

แสดงออกมาเพ่ือทําความเข&าใจว$าสิ่งๆ นั้นคืออะไรและควรเป0นไปอย$างไรอุดมการณQทาง
เมืองคือความเชื่อม่ันท่ีมีต$อระบอบการเมือง หรือต$อผู&นํา ซ่ึงส$งผลกระทบต$อค$านิยม และวิถี
ชีวิตความเป0นอยู$ของคนหรือเป0นระบบความคิดความเชื่อหรือความศรัทธาของกลุ$มสังคมใด
สังคมหนึ่งท่ีมีต$อระบบการเมืองการปกครองซ่ึงระบบความเชื่อต$างๆนี้จะสะท&อนให&เห็นถึง
รูปแบบของการเมืองหลักการในการปกครองวิธีดําเนินการปกครองของสังคมนั้นชัยอนันตQ 
สมุทรวณิช อธิบายว$า อุดมการณQเป0นเรื่องของความเชื่อโดยไม$จําเป0นว$าความเชื่อนั้นจะเป0น
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ความเชื่อท่ีถูกต&องด&วยเหตุผล หรือสอดคล&องกับสภาพความเป0นจริงเสมอไปแต$ความเชื่อ
(belief) โดยท่ัวๆ ไปอาจไม$มีลักษณะเป0นอุดมการณQก็ได& ความเชื่อท่ีจะเรียกว$าเป0น
อุดมการณQนั้นจะต&องเป0นระบบความคิดท่ีมีลักษณะสําคัญดังต$อไปนี้ ๑) ความเชื่อนั้นได&รับ
การยอมรับร$วมกันในกลุ$มชน ๒) ความเชื่อนั้นจะต&องเก่ียวกับเรื่องท่ีมีความสําคัญต$อกลุ$มชน 
เช$น หลักเกณฑQในการดําเนินชีวิต ๓) ความเชื่อนั้นจะต&องเป0นความเชื่อท่ีคนหันเข&าหาและใช&
เป0นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตัวและดําเนินชีวิตอย$างสมํ่าเสมอและในหลายๆ โอกาส 
และ ๔) ความเชื่อนั้นต&องมีส$วนช$วยในการยึดเหนี่ยวในกลุ$มเข&าไว&ด&วยกัน หรือช$วยสนับสนุน
หรือให&คนนํามาใช&เป0นข&ออ&างในการทํากิจการต$างๆ ได& 

๗. แนวคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
การเปลี่ยนแปลง (change) หมายถึง ความแตกต$างท่ีเกิดข้ึนต$อเนื่องในช$วงเวลา

หนึ่งขององคQกรหนึ่งซ่ึงยังคงตัวอยู$ได&ในปiจจุบันไม$มีใครปฏิเสธได&ว$าทุกสิ่งในโลกนี้ย$อมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู$เสมอไม$มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีสภาพม่ันคง หากแต$ย$อมเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา สังคมและวัฒนธรรมก็มีลักษณะเช$นเดียวกัน ไม$มีสังคมและวัฒนธรรมใดหยุดอยู$กับ
ท่ี โดยแท&จริงตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเสมออันเป0นลักษณะธรรมดาของสังคม
มนุษยQการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระบบความสัมพันธQ
ของบุคคลท่ีอยู$ร$วมกันเป0นกลุ$มเป0นพวกเดียวกันเป0นการเปลี่ยนแปลงในกรอบกําหนด
ขอบเขตสิทธิและหน&าท่ีท่ีบุคคลจะปฏิบัติต$อกันได&จากท่ีเคยกําหนดอยู$ก$อน 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมมีท้ังในระดับจุลภาค ได&แก$ การเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมส$วนบุคคลท่ีเกิดข้ึนอยู$เป0นปกติ แต$ในอัตราและความมากน&อยแตกต$างกันตาม
ท&องท่ีแล&วแต$โอกาสหรือกาลเวลา เช$น ในเรื่องค$านิยมหรือคุณค$าทางจริยธรรม การแต$งกาย
มารยาท และการใช&ภาษา การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะเปลี่ยนไปอย$างช&าๆ ในระดับมหา
ภาค คือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของสังคม การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้เกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงสะสมในระดับจุลภาค๕ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโครงสร&างและหน&าท่ีของสังคม มักจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร&างหรือของรูปแบบของความสัมพันธQ และการปะทะสัมพันธQกันทางสังคม ซ่ึงเก่ียวข&อง
กับบทบาท ระเบียบแบบแผน ค$านิยมและวัฒนธรรม ซ่ึงเป0นปรากฏการณQท่ีซับซ&อนมาก 
และเก่ียวข&องกับความสัมพันธQระหว$างสิ่งต$างๆ ในโครงสร&างสังคม รวมท้ังความสัมพันธQกับ
ปiจจัยท่ีไม$ใช$ทางสังคมด&วย เช$น การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ประชากรและเทคโนโลยี 

                                                           

๕ สนิท สมัครการ, การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม, พิมพQครั้งท่ี 
๓, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรQ โครงการส$งเสริมเอกสารวิชาการ, ๒๕๔๒), 
หน&า ๒. 
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดข้ึนได&หลายระดับ ต้ังแต$ระดับบุคคลไปจนถึงระดับ
โลกทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช&อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบ$งออกได&เป0นทฤษฎีใหญ$ๆ หลาย
ทฤษฎี ได&แก$ ทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (evolutionary theories of 
social change) ใช&อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว$าเป0นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนแบบค$อย
เป0นค$อยไปทฤษฎีพัฒนาการ(developmental theories) อธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในประเทศกําลังพัฒนาเข&าสู$การพัฒนาเกิดมาจากผลกระทบของโครงสร&างเศรษฐกิจ
ของประเทศตะวันตกท่ีมีต$อประเทศกําลังพัฒนา ทฤษฎีความขัดแย&งทางสังคม (conflict 
theories) อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว$าเป0นผลมาจากการขัดแย&งท่ีเกิดข้ึนระหว$างชน
ชั้นหรือกลุ$มบุคคลในสังคม ทฤษฎีโครงสร&างและหน&าท่ีของสังคม (structural functional 
theories) ซ่ึงโครงสร&างของสังคมคือรูปแบบของความสัมพันธQระหว$างบุคคลกับกลุ$มสังคม  

หน&าท่ีของสังคมกล$าวถึงผลท่ีได&จากรูปแบบของความสัมพันธQเหล$านั้น ยิ่งสังคมมี
ขนาดใหญ$เท$าใดความแตกต$างทางด&านโครงสร&างและหน&าท่ีของประชากรในสังคมน$าจะมี
มากข้ึนด&วย ความแตกต$างนี้หมายถึงความแตกต$างทางด&านเชื้อชาติ ศาสนาระดับการศึกษา 
อายุ ระดับรายได& ภูมิหลังของครอบครัว เป0นต&น และทฤษฎีจิตวิทยาสังคม (social 
psychology theories) มีรากฐานมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมี
ความคิดว$าการนําไปสู$ความทันสมัยจะทําสําเร็จได& โดยผ$านการกลายเป0นประเทศ
อุตสาหกรรม แนวความคิดสําคัญของกลุ$มนี้คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล เช$น 
บุคลิกภาพ ค$านิยมและทัศนคติ จะสามารถสร&างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม๖ หากพิจารณา
ถึงความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแล&ว การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจเกิดข้ึนได&จากความสัมพันธQทางสังคมในแต$ละเรื่อง อาจเกิดข้ึนใน
ส$วนย$อยหรือส$วนใหญ$ของความสัมพันธQทางสังคมก็ได&หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีมีผลทําให&
ความสัมพันธQทางสังคมเกิดมีความแตกต$างกันข้ึนในช$วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล&ว ไม$ว$าการ
เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเล็กน&อยหรือใหญ$โตเพียงไรก็ตาม ย$อมถือว$าเป0นการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมได&ท้ังสิ้น ส$วนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น เป0นการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของ
การดําเนินชีวิตของชนกลุ$มใดกลุ$มหนึ่งย$อมจะมีวิถีชีวิตเป0นของตนเอง การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น ในทางปฏิบัติแล&วยากท่ีจะแยกออกจากกันได&
โดยเด็ดขาด เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน ท&ายท่ีสุดการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลกระทบ
ถึงสองลักษณะดังกล$าวเสมอ๗ 

 
                                                           

๖ ผจงจิตตQ อธิคมนันทะ, การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม, พิมพQครั้งท่ี ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพQมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓), หน&า๑๑-๑๓. 

๗ นิเทศ ตินณะกุล, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : แอ็ค
ทีฟพริ้นทQ, ๒๕๔๓), หน&า ๖-๒๗. 
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ศรัทธาในการบริจาคทานของกลุ�มผู�ค�าตลาดพูนทรัพยX อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
A Study Of Faiths To Donation Of Merchants At Poonsap Market, Muang 

District,Pathumthanee Province 

       กรกมล เจริญพิศุทธQ* 
    พระเทพวิสุทธิโสภณ ดร., ดร. บุณชญา วิวิขจร** 

บทคัดย�อ 

วิทยานิพนธQนี้มีวัตถุประสงคQเพ่ือ ๑) ศึกษาศรัทธาในการบริจาคทานของกลุ$มผู&ค&า
ตลาดพูนทรัพยQ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และ ๒) ศึกษาอุปสรรคและข&อเสนอแนะต$อการ
บริจาคทาน คัดเลือกกลุ$มตัวอย$างโดยวิธีสุ$มจากกลุ$มผู&ค&าตลาดพูนทรัพยQ จํานวน ๓๒ คน ส$วน
ใหญ$เป0นเพศหญิง มีอายุระหว$าง ๔๑-๕๐ ปh เครื่องมือวิจัยเป0นแบบสอบถามท่ีมีค$า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท$ากับ ๐.๘๐ สถิติท่ีใช&ประกอบด&วย สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิง
อนุมาน 

ผลการศึกษาพบว�า การบริจาคทานของกลุ$มตัวอย$างส$วนใหญ$เป0นของแห&ง คิด
เป0นร&อยละ ๕๐ รองลงมาเป0นปiจจัย และของสด คิดเป0นร&อยละ ๔๓.๗๕ และ ๖.๒๕ 
ตามลําดับ และพบว$าส$วนใหญ$เป0นการบริจาคด&วยศรัทธาด&านตถาคตโพธิสัทธา รองลงมา
เป0นศรัทธาด&านวิปากสัทธา ด&านกัมมสัทธา และด&านกัมมัสสกตาสัทธา ตามลําดับ ศรัทธาต$อ
การบริจาคทานโดยจําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษาพบว$ามีความแตกต$างกันอย$างไม$มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ในทุกตัวแปรกลุ$มตัวอย$างท่ีบริจาคทาน มีข&อเสนอแนะจากความ
คิดเห็นท่ีสําคัญ คือ การจัดหาสินค&าท่ีดีท่ีสุดเพ่ือร$วมในการบริจาคทานเป0นการได&บุญ และช$วย
ให&กิจการค&าขายเจริญรุ$งเรือง หากได&มีโอกาสได&ร$วมเดินทางด&วยจะได&บุญมากยิ่งข้ึน 

อุปสรรคและข&อเสนอแนะผู&ค&าส$วนใหญ$มีความคิดเห็นว$า สุขภาพท่ีไม$แข็งแรงหรือ
สุขภาพท่ีเกิดความชราเป0นอุปสรรคในการเดินทาง การรวมตัวกันของกลุ$มผู&ค&าได&ยาก
เนื่องจากติดภารกิจการค&าขาย ด&านปiจจัยหรือสิ่งของท่ีจะร$วมทําบุญหรือบริจาคในแต$ละครั้ง 
ไม$เป0นไปตามเปaาหมายท่ีกําหนดไว& สถานท่ีในการเดินทางไปทําบุญหรือบริจาคทานอยู$
ห$างไกล ทําให&ไม$สะดวกในการเดินทาง  

คําสําคัญ: ศรัทธา, ทาน 
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Abstract 

This thesis has the objectives for 1) to study faiths to donation of 
merchants at Poonsap Market, Muang District, Pathumthanee and 2) to study 
the obstacles and suggestions on faiths to donation . Selected group sample 
by random from 32 merchants at Poonsap Market . Mostly are female age 
between 41-50 years old. Research instruments are questionnaire with the 
coefficient confidence equal to 0.80. The statistics used compose of both 
Descriptive Statistacs and Inference Statistics. 

The result of the studies found that donation of sample group 
mostly are dry items at the percentage of 50, lower are money and fresh 
items at the percentage of 43.75 and 6.25 respectively, and found that 
mostly donate with faiths on TathakataBhodhisatta, then faiths on 
Vipakasatta, Kammasatta and Kammakatasatta respectively. Faiths to 
donation divided by studied variables found the difference with no significant 
on statistics ta level of 0.05 in every variable sample group donated. The 
suggestions from important opinions are finding the best goods to join 
donation to get merit and help business grown up. The opportunity of joining 
together will bring greater merit. 

Obstacles and suggestions most of merchants thought that 
unhealthy or health occurred from oldness are the obstacles to travelling. It 
is difficult for merchants to join together due to business busy. Money or 
items to donate each time cannot achieve the desired target. Travelled 
places to make merit or donation are not as projected goal, Travelled places 
to make merit or donation are very far, thus cause inconvenient to travel. 

Keywords: Saddha, Dana 

๑. บทนํา 
ศรัทธา เป0นพ้ืนฐานในการพัฒนาปiญญา และในพระพุทธศาสนาจะมุ$งไปท่ีปiญญา 

คือ มีความรู&ความเข&าใจท่ีแท&จริงถึงการกระทํากรรมดี กรรมความชั่ว คนมีศรัทธาย$อมทํา
ประโยชนQให&เกิดข้ึนท้ังแก$ตนเองและผู&อ่ืน เพราะอาศัยคนมีศรัทธาจึงได&บริจาคทาน เพราะ
อาศัยคนมีศรัทธาจึงได&รักษาศีล เพราะอาศัยคนมีศรัทธาจึงได&มีการภาวนาเพ่ือความพ&นทุกขQ 
จะเห็นว$าศรัทธาเป0นองคQธรรมท่ีมีความสําคัญเป0นอันดับแรก ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ
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ความเชื่อถือ ความม่ันใจในพระรัตนตรัย ในหลักแห$งความจริงความดีงามมีเหตุผล ฉะนั้นใน
ศาสนาพุทธท่ีมีมากล$าวไว&ว$า คฤหัสถQท่ีขยันทําการงานเลี้ยงชีวิต และได&ทรัพยQมาโดยสุจริต 
กินใช&ทรัพยQเผื่อแผ$ให&แก$ผู&อ่ืน และใช&ทรัพยQทําประโยชนQให&แก$สังคม ชื่อว$าเป0นบุคคลท่ีได&รับ
การยกย$องอย$างสูงในทางพุทธศาสนา ถือว$าเป0นผู&มีชัย ท้ังโลกนี้และโลกหน&า ให&เป0นพ้ืนฐาน
ทางจิตใจท่ีมีในบุคคลท่ัวๆไป ดัง พระผู&มีพระภาคเจ&าตรัส ไว&ใน อชรสาสูตร๑ ว$า  

“ศีลท่ีไม$ชํารุดยังประโยชนQให&สําเร็จ ศรัทธาต้ังม่ันแล&วยังประโยชนQให&สําเร็จ 

ปiญญาเป0นรัตนะของคนท้ังหลาย บุญโจรลักไม$ได&” 
จากปiญหาท่ีกล$าวมา นั้นจะเป0นเรื่องท่ีทําได&ยาก แต$ยังมีบุคคลกลุ$มหนึ่งคือคณะ

พ$อค&าแม$ค&า ชาวตลาดพูนทรัพยQ เป0นผู&คนอีกกลุ$มหนึ่งท่ีมีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา มีจิต
ศรัทธาในการบริจาคทานแก$ผู&ปฏิบัติวิปiสสนาภาวนาไม$ว$าจะเป0นพระภิกษุสงฆQหรือฆราวาส 
ญาติโยม ท่ีเป0นผู&ใฝbในการปฏิบัติวิปiสสนาภาวนา โดยไม$คํานึงในเรื่องระยะทาง ไม$ว$าจะไกล
หรือใกล& ร$วมแรงร$วมใจกันไปออกโรงทาน โดยการนําอาหารและเครื่องด่ืมหรือเป0นสิ่งของท่ี
ตนเองมีอยู$ไปร$วมกันออกโรงทาน อานิสงสQท่ีคนกลุ$มนี้ได&คิดกันนั้นจะเป0นไปตามหลักของ
ศรัทธาในการบริจาคทานหรือไม$ 

 ผู&วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความศรัทธาของกลุ$มพ$อค&าแม$ค&าชาวตลาดพูนทรัพยQนี้ 
ว$าท$านท้ังหลายมีความศรัทธาแบบไหน ในเรื่องใด และ มีความเข&าใจในศรัทธาของตนเอง
อย$างถูกต&องตามหลักพุทธศาสนา หรือไม$ แล&วมีความหวังอย$างไรในศรัทธา ท่ีตนไปบริจาค
ทานต$อการสนับสนุนการปฏิบัติวิปiสสนาภาวนา เพราะท้ังๆ ท่ีตนก็ประกอบการค&าเพ่ือหวัง
ผลกําไร แต$ก็ยังเสียสละเวลา เงินทอง เครื่องอุปโภค บริโภคต$าง  

๒. วัตถุประสงคXของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาศรัทธาต$อการบริจาคทานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติวิปiสสนาภาวนาของ

กลุ$มผู&ค&าตลาดพูนทรัพยQ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
๒. เพ่ือศึกษาอุปสรรคและข&อเสนอแนะต$อการบริจาคทานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติ

วิปiสสนาภาวนาของกลุ$มผู&ค&าตลาดพูนทรัพยQ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 
๓. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป0นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู&วิจัยได&กําหนด
กรอบการวิจัย ตามข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้  

๑. ประชากรกลุ$มตัวอย$าง คือ กลุ$มผู&ค&าชาย และหญิงท่ัวไปท่ีมีศรัทธาในการ
บริจาคทานของกลุ$มผู&ค&า ระหว$างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จากบัญชีรายชื่อ 

                                                           

๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๕๓/๖๘. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๓๘๓

จํานวนท้ังหมด ๓๕ ร&านค&า โดยกําหนดขนาดกลุ$มตัวอย$างโดยใช&ตารางประมาณค$าของเครจ
ซ่ีและมอรQแกน (Krejcie and Morgan) และใช&วิธีเลือกแบบเจาะจํานวน ๓๒ ร&านค&า 

๒. ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรต&น ได&แก$ เพศ อายุ รายได&เฉลี่ยต$อเดือน และประเภท
สินค&า  

๓. เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย ศึกษาค&นคว&าจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข&องเพ่ือเป0นแนวทางในการสร&างแบบสอบถามให&สอดคล&องกับนิยามศัพทQเฉพาะและ
เหมาะสมกับกลุ$มเปaาหมายด&วยการวิเคราะหQเนื้อหา ทฤษฏี โดยแบ$งสอบถามออกเป0น ๒ ตอน 
ตอนท่ี ๑ ข&อมูลพ้ืนฐานของกลุ$มตัวอย$าง มีลักษณะของคําถามเป0นแบบเลือกตอบ 
ประกอบด&วย เพศ อายุ รายได&เฉลี่ยต$อเดือน และ ตอนท่ี ๒ ข&อมูลตามวัตถุประสงคQเป0น
แบบสอบถามลักษณะแบบมาตรส$วนประมาณค$า (Rating Scale) ชนิด ๕ อันดับ ตามวิธีของลิ
เคิรQต (Likert Scale) โดยกําหนดกรอบคําถามท่ีเก่ียวข&องกับศรัทธาในการบริจาคทานของกลุ$ม
ผู&ค&า โดยแบ$งออกเป0น ปiจจัย ๔ ด&าน คือ ๑) ด&านกัมมสัทธา ๒) ด&านวิปากสัทธา ๓) 
ด&านกัมมัสสกตาสัทธา ๔) ด&านตถาคตโพธิสัทธา แต$ละด&านได&กําหนดระดับการตัดสินใจ
ออกเป0น ๕ ระดับ มีจํานวน ๓๐ ข&อ 

โดยผู&วิจัยนําแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนไปเสนอต$อผู&เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต&องของเนื้อหา การใช&ภาษา ความชัดเจนของข&อคําถามและความควบคลุมของเนื้อหา
จํานวน ๕ ท$าน แล&วนําไปวิเคราะหQหาค$าดัชนีความสอดคล&อง (Index of item objective 
congruence: IOC)๒ และนําแบบสอบถามท่ีแก&ไขปรับปรุงเรียบร&อยแล&ว ไปดําเนินการหา
ประสิทธิภาพความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในกลุ$มตัวอย$าง ซ่ึงไม$ใช$กลุ$มตัวอย$างท่ีศึกษา 
จํานวน ๓๕ คน๓ และนําแบบสอบถามท่ีได&รับกลับคืนมาคํานวณหาค$า ความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม โดยใช&วิธีการหาค$าสัมประสิทธิ์ แอลฟbาของครอนบาค (Cronbach- 
Coefficient) พบว$ามีค$าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท$ากับ ๐.๘๐ สุดท&ายจึงนําแบบสอบถามท่ี
ทดลองแล&วมาปรับปรุงแก&ไขอีกครั้ง เพ่ือขออนุมัติใช&เป0นแบบสอบถามท่ีสมบรูณQไปแจกกลุ$ม
ตัวอย$างจริงท่ีกําหนดไว& 

๔. สถิติท่ีใช&การวิเคราะหQข&อมูล เป0นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
และสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) โดยใช&โปรแกรมสําเร็จรูป และสรุปผลนําเสนอ 
โดยแบ$งการวิเคราะหQข&อมูลออกเป0น ๓ ตอน คือ ตอนท่ี ๑ ข&อมูลพ้ืนฐานของกลุ$มตัวอย$าง 
วิ เคราะหQ โดยใช&ส ถิ ติแจกแจงความ ถ่ี  (Frequency)  และหาค$ า อัตราส$ วนร& อยละ 
(Percentage) และสรุปรายงานลงตารางประกอบการบรรยาย ตอนท่ี ๒ ข&อมูลผลการวิจัย
                                                           

๒ ธีระศักดิ์ อุ$นอารมณQเลิศ, เคร่ืองมือวิจัยทางการศึกษา : การสร�างและการพัฒนา, 
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), หน&า ๖๕.  

๓ ศรัทธาในการบริจาคทานของกลุ$มผู&ค&าตลาดพูนทรัพยQ ระหว$างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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ตามวัตถุประสงคQ วิเคราะหQโดยใช&สถิติการหาค$าเฉลี่ย (Mean) ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) พร&อมแปลผลระดับตามเกณฑQท่ีกําหนด และสรุปรายงานลงตาราง
ประกอบการบรรยาย และตอนท่ี ๓ ข&อมูลอุปสรรคและข&อเสนอแนะ วิเคราะหQโดยใช&วิธี
เคราะหQเนื้อหาแล&วจัดหมวดหมู$ข&อมูลและแจงความถ่ี (Frequency) และหาค$าอัตราส$วนร&อย
ละ (Percentage) และสรุปรายงานลงตารางประกอบบรรยาย 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ผลการวิเคราะหQข&อมูลท่ัวไปของผู&ตอบแบบสอบถามพบว$าผู&ตอบมีอายุ ๔๑-๕๐ 

ปh คิดเป0นร&อยละ ๔๖.๘๘ รายได&เฉลี่ยต$อเดือนระหว$าง ๑๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป0นร&อย
ละ ๓๕.๓๓ มูลค$าการบริจาคระหว$าง ๑๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป0นร&อยละ ๖๒.๕๐ 
สินค&าท่ีนํามาบริจาคส$วนใหญ$เป0นของแห&ง คิดเป0นร&อยละ ๕๐.๐๐     

๒. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคQ โดยรวม ๔ ด&าน พบว$ากลุ$มผู&ค&าตลาดพูนทรัพยQ.
ให&ความสําคัญอยู$ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = ๔.๔๒) เม่ือพิจารณาเป0นรายข&อ พบว$า ข&อท่ีอยู$ใน
ระดับมากท่ีสุด คือ ปiจจัยด&านตถาคตโพธิสัทธามาก (x̄ = ๔.๔๒) และรองลงมา คือ ปiจจัย
ด&านวิปากสัทธามาก (x̄ = ๔.๐๐) และรองลงมาคือ ปiจจัยด&านกัมมสัทธา (x̄= ๓.๙๗) 
ตามลําดับ และข&อท่ีมีค$าเฉลี่ยน&อยกว$าด&านอ่ืนคือ ปiจจัยด&านกัมมัสสกตาสัทธา (x̄ = ๓.๙๑) 

๓. ผลการวิเคราะหQข&อมูลปiจจัยด&านตถาคตโพธิสัทธา พบว$า ข&อท่ีกลุ$มผู&ค&าให&
ความสําคัญอยู$ในระดับมากท่ีสุด คือ การให&ทานช$วยให&ท$านระลึกถึงคุณของพระธรรมท่ีช$วย
ให&ผู&ปฏิบัติพ&นทุกขQภัยท้ังปวงมาก (x̄ = ๔.๕๓) รองลงมา คือ การให&ทานช$วยให&ท$านระลึกถึง
คุณของพระสงฆQท่ีได&ช$วยกันรักษาพระไตรปUฎกและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา (x̄ = ๔.๔๗) 
และข&อเฉลี่ยน&อยกว$าด&านอ่ืน คือ การได&ให&ทานช$วยให&ท$านระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ&าท่ี
ตรัสรู&ธรรมอันประเสริฐและเผยแผ$แก$สัตวQโลกให&พ&นทุกขQ (x̄ = ๔.๔๔) ตามลําดับ 

๔. ผลการวิเคราะหQข&อมูลปiจจัยด&านวิปากสัทธา พบว$าข&อท่ีท$านเชื่อว$าบุคคลทํา
กรรมแล&วย$อมเดือดร&อนใจในภายหลัง (x̄ = ๔.๔๔) รองลงมา คือ ท$านเชื่อว$าการให&ทานมีผล
ต$อการพัฒนาจิตใจ (x̄ = ๔.๓๘) และข&อท่ีมีค$าเฉลี่ยปานกลาง คือ ท$านเชื่อว$าทําบุญแล&วได&
บุญเป0นการส$งผลของการกระทํา (x̄ = ๓.๓๑) 

๕. ผลการวิเคราะหQข&อมูลปiจจัยด&านกัมมสัทธา พบว$าเม่ือทราบว$ามีการบริจาค
ทานท่ีใด ท$านจะร$วมด&วยอย$างเต็มใจ (x̄ = ๔.๕๐) รองลงมาได&แก$ ท$านเชื่อว$าการได&
ช$วยเหลือคนท่ีกําลังเดือดร&อนแล&วทําให&อยู$เย็นเป0นสุข (x̄ = ๔.๔๗) และข&อท่ีว$าท$านเชื่อว$า
เม่ือได&สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพราะได&เคยถวายทานมาก$อน (x̄ = ๔.๒๘) ตามลําดับ ผลการวิเคราะหQ
ข&อมูลปiจจัยด&านกัมมัสสกตาสัทธา พบว$า ข&อท่ีท$านเชื่อว$า คนท่ีได&ละจากโลกนี้ไปแล&วก็ต&อง
ไปเสวยผลแห$งกรรมท้ังดีและชั่วท่ีได&ทําไว& (x̄ = ๔.๓๔) รองลงมาได&แก$ ข&อท่ีท$านเชื่อว$าการ
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ดําเนินชีวิตมีพ้ืนฐานบนหลักการพุทธศาสนา (x̄ = ๔.๓๔) และข&อท่ีท$านเชื่อว$า สัตวQโลกล&วน
มีกรรมเป0นกําเนิด (x̄ = ๔.๑๙) ตามลําดับ  

๖. องคQความรู&จากการวิจัย 
๖.๑ ปiจจัยด&านตถาคตโพธิสัทธา กลุ$มผู&ค&าตลาดพูนทรัพยQมีความศรัทธาต$อการ

บริจาคทานสนับสนุนการปฏิบัติวิปiสสนาภาวนามากท่ีสุดเม่ือพิจารณาความศรัทธาในด&าน
ตถาคตโพธิสัทธา ส$วนใหญ$มีความคิดเห็นว$าการให&ทานช$วยให&ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ&าท่ี
ตรัสรู&และเผยแผ$ธรรมแก$สัตวQโลก 

๖.๒ ปiจจัยด&านวิปากสัทธา กลุ$มผู&ค&าตลาดพูนทรัพยQมีศรัทธาต$อการบริจาค
ทาน ส$วนใหญ$มีความคิดเห็นว$าเม่ือบุคคลทํากรรมแล&วย$อมได&รับผลของกรรมทําให&เดือดร&อน
ใจ และเชื่อว$าการให&ทานมีผลต$อการพัฒนาจิตใจ เป0นการส$งผลของการกระทํา  

๖.๓ ปiจจัยด&านกัมมสัทธา กลุ$มผู&ค&าตลาดพูนทรัพยQมีศรัทธาต$อการบริจาคทาน 
ส$วนใหญ$มีความคิดเห็นว$าคนท่ีได&ละจากโลกนี้ไปแล&วก็ต&องไปเสวยผลแห$งกรรมท้ังดีและชั่วท่ี
ได&ทําไว& และเชื่อว$าการดําเนินชีวิตมีพ้ืนฐานบนหลักการพุทธศาสนา และ สัตวQโลกล&วนมี
กรรมเป0นกําเนิด  

๖.๔ ปiจจัยด&านกัมมัสสกตาสัทธา กลุ$มผู&ค&าตลาดพูนทรัพยQมีศรัทธาต$อการ
บริจาคทาน ส$วนใหญ$มีเม่ือทราบว$ามีการบริจาคทานท่ีใด ท$านจะร$วมด&วยอย$างเต็มใจเพราะ
เชื่อว$าการได&ช$วยเหลือคนท่ีกําลังเดือดร&อนแล&วทําให&อยู$เย็นเป0นสุขและเชื่อว$าเม่ือได&สิ่งหนึ่ง
สิ่งใดก็เพราะได&เคยถวายทานมาก$อน 

๗. อุปสรรคและข&อเสนอแนะ ผู&ค&าส$วนใหญ$มีความคิดเห็นว$า สุขภาพท่ีไม$แข็งแรง
หรือสุขภาพท่ีเกิดความชราเป0นอุปสรรคในการเดินทาง การรวมตัวกันของกลุ$มผู&ค&าได&อยาก
เนื่องจากติดภารกิจการค&าขาย ด&านปiจจัยหรือสิ่งของท่ีจะร$วมทําบุญหรือบริจาคในแต$ละครั้ง 
ไม$เป0นไปตามเปaาหมายท่ีกําหนดไว& สถานท่ีในการเดินทางไปทําบุญหรือบริจาคทานอยู$
ห$างไกล ทําให&ไม$สะดวกในการเดินทาง 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยตามวัตถุประสงคQ คือเพ่ือศึกษาศรัทธาต$อการบริจาคทานท่ีสนับสนุน

การปฏิบัติวิปiสสนาภาวนาของกลุ$มผู&ค&าตลาดพูนทรัพยQ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อภิปราย
ผลได&ดังนี้ 

๑. ผลการวิเคราะหQข&อมูลโดยภาพรวม ๔ ด&าน ผลการวิจัยข&อมูล พบว$า ความ
ศรัทธาต$อการบริจาคทานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติวิปiสสนาภาวนาของกลุ$มผู&ค&าตลาดพูนทรัพยQ 
พบว$า ส$วนใหญ$มีความศรัทธาต$อการบริจาคทานมาก โดยเฉพาะด&านตถาคตโพธิสัทธาท่ี
พบว$ามีค$าเฉลี่ยความศรัทธาสูงท่ีสุด รองลงมา ได&แก$ ด&านวิปากสัทธา ด&านกัมมสัทธา และ
ด&านกัมมัสสกตาสัทธา เม่ือพิจารณาเป0นรายข&อ พบว$า วิปากสัทธา ส$วนใหญ$มีความคิดเห็น
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ว$าเม่ือบุคคลทํากรรมแล&วย$อมได&รับผลของกรรมทําให&เดือดร&อนใจ และเชื่อว$าการให&ทานมีผลต$อ
การพัฒนาจิตใจ เป0นการส$งผลของการกระทําความคิดเห็นต$อกัมมสัทธา ส$วนใหญ$มีความ
คิดเห็นว$าคนท่ีได&ละจากโลกนี้ไปแล&วก็ต&องไปเสวยผลแห$งกรรมท้ังดีและชั่วท่ีได&ทําไว& และเชื่อ
ว$าการดําเนินชีวิตมีพ้ืนฐานบนหลักการพุทธศาสนา และ สัตวQโลกล&วนมีกรรมเป0นกําเนิด
ความคิดเห็นต$อกัมมัสสกตาสัทธา ส$วนใหญ$มีเม่ือทราบว$ามีการบริจาคทานท่ีใด ท$านจะร$วม
ด&วยอย$างเต็มใจเพราะเชื่อว$าการได&ช$วยเหลือคนท่ีกําลังเดือดร&อนแล&วทําให&อยู$เย็นเป0นสุข
และเชื่อว$าเม่ือได&สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพราะได&เคยถวายทานมาก$อน 

๒. อภิปรายผลการวิจัยท่ีมีผลต$อการตัดสินใจรายด&าน มีดังนี้ 
๒.๑ ผลการวิเคราะหQข&อมูลปiจจัยด&านตถาคตโพธิสัทธา ผลการวิจัยพบว$ากลุ$ม

ผู&ค&าตลาดพูนทรัพยQ ส$วนใหญ$มีความศรัทธาในด&านตถาคตโพธิสัทธามากท่ีสุด โดยมีความ
คิดเห็นว$าการให&ทานช$วยให&ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ&าท่ีตรัสรู&และเผยแผ$ธรรมแก$สัตวQโลก 
คุณของพระธรรมท่ีช$วยให&ผู&ปฏิบัติพ&นทุกขQภัย และคุณของพระสงฆQท่ีช$วยสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา มีเหตุผลท่ีสอดคล&องกับการศึกษาของ สุมน อมรวิวัฒนQ๔ ศึกษาเรื่อง “การ
สอนโดยสร&างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ” พบว$า ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อและความรู&สึก
ซาบซ้ึงด&วยม่ันใจในเหตุผลเท$าท่ีตนมองเห็นเป0นความม่ันใจใน ๓ องคQประกอบ คือม่ันใจว$า
เป0นไปได& ม่ันใจว$ามีคุณค$าและเร&าใจให&อยากพิสูจนQความจริงศรัทธาท่ีแท&จริงตามนัยทางพุทธ
ศาสนาจึงมิใช$ศรัทธาท่ีใช&อารมณQจนลืมเหตุผล แต$ศรัทธาต&องมีปiญญาเป0นตัวควบคุม ส$งเสริม
ความคิด  

๒.๒ ผลการวิเคราะหQข&อมูลปiจจัยด&านวิปากสัทธา ผลการวิจัยพบว$ากลุ$มผู&ค&า
ตลาดพูนทรัพยQ ส$วนใหญ$มีความคิดเห็นว$าเม่ือบุคคลทํากรรมแล&วย$อมได&รับผลของกรรมทํา
ให&เดือดร&อนใจ และเชื่อว$าการให&ทานมีผลต$อการพัฒนาจิตใจ เป0นการส$งผลของการกระทํา 
มีความสอดคล&องกับการศึกษาของ พระอุดม ปรกฺกโม (โสภิพงษQ)๕ ได&ศึกษา “ศึกษาศรัทธา
ในการปฏิบัติวิปiสสนาภาวนาของอุบาสิกา วัดหน&าพระธาตุ จังหวัดชลบุรี” พบว$า ส$วนใหญ$มี
ความศรัทธาอยู$ในระดับมากโดยพบว$าด&านสถานท่ี อาหารและเครื่องด่ืมมีคะแนนเฉลี่ยอยู$ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือด&านวิปiสสนาจารยQ 

๓. ผลการวิเคราะหQข&อมูลปiจจัยด&านกัมมสัทธา ผลการวิจัยพบว$ากลุ$มผู&ค&าตลาดพูน
ทรัพยQ ส$วนใหญ$มีความคิดเห็นว$าคนท่ีได&ละจากโลกนี้ไปแล&วก็ต&องไปเสวยผลแห$งกรรมท้ังดี
และชั่วท่ีได&ทําไว& และเชื่อว$าการดําเนินชีวิตมีพ้ืนฐานบนหลักการพุทธศาสนา และ สัตวQโลก
                                                           

๔ สุมน อมรวิวัฒนQ, การสอนโดยสร�างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ, โครงการตํารา คณะครุ
ศาสตรQจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตรQ, ๒๕๓๐). 

๕ พระอุดม ปรกฺกโม (โสภิพงษQ), “ศึกษาศรัทธาในการปฏิบัติวิปiสสนาภาวนาของอุบาสิกา วัด
พระธาตุ จังหวัดชลบุรี, วิทยานิพนธXพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕. 
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ล&วนมีกรรมเป0นกําเนิด มีเหตุผลท่ีสอดคล&องกับการศึกษาของ พระครูนิติธรรมนาท ( บรรลือ 
วิสภักด์ิ)๖ ได&ศึกษา “เปรียบเทียบทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน” พบว$า ๑) 
ทาน ในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การให& การบริจาค การเสียสละ วิธีการให&ทาน
ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีจะมีผลมาก ๒) ทาน ในพระพุทธศาสนามหายาน 
หมายถึง ทานบารมี เพราะพระโพธิสัตวQจะต&อง สละทรัพยQ อวัยวะ และชีวิตเพ่ือรักษาชีวิต
ลักษณะของทาน ถือว$า เป0นการบําเพ็ญบารมี ๓) การเปรียบเทียบทานด&านความหมายและ
ลักษณะของพระพุทธศาสนาท้ัง ๒ นิกายมีความคล&ายคลึงกันทางพ้ืนฐาน โดยเห็นว$า ทาน 
คือจุดเริ่มต&นอันเป0นวิธีการ หลักการ อุปกรณQเครื่องมือแห$งการประพฤติปฏิบัติเพ่ือละความ  

๔. ผลการวิเคราะหQข&อมูลปiจจัยด&านกัมมัสสกตาสัทธา ผลการวิจัยพบว$ากลุ$มผู&ค&า
ตลาดพูนทรัพยQ ส$วนใหญ$มีเม่ือทราบว$ามีการบริจาคทานท่ีใด ท$านจะร$วมด&วยอย$างเต็มใจ
เพราะเชื่อว$าการได&ช$วยเหลือคนท่ีกําลังเดือดร&อนแล&วทําให&อยู$เย็นเป0นสุขและเชื่อว$าเม่ือได&สิ่ง
หนึ่งสิ่งใดก็เพราะได&เคยถวายทานมาก$อน มีเหตุผลท่ีสอดคล&องกับการศึกษาของ เมธี เมธี
สถิตนนทQ๗ ศึกษาเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหQการเข&าถึงพระรัตนตรัยในปฐมสรณานิสักกสูตร” 
พบว$า ปฐมสรณานิสักกสูตรพระพุทธเจ&าทรงตรัสแก$เจ&ามหานามศากยะปรารภการสวรรคต
ของเจ&าสรณานิศากยะ ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีกล$าวถึงลักษณะของผู&บรรลุธรรมไว& ๖ ประเภท คือ การ
ระลึกถึงพระรัตนตรัยเป0นบาทฐานมี ๔ ประเภท ผู&ปฏิบัติสามารถบรรลุธรรมเป0นพระอรหันตQ 
พระอนาคามี พระสกทาคามี และพระโสดาบัน เรียกว$า ผู&บรรลุธรรมประเภท สัทธานุสารี 
และการปฏิบัติตามหลักธรรมในอินทรียQ ๕ ซ่ึงมีอยู$ ๒ ประเภท สามารถบรรลุธรรมเป0นพระ
โสดาบันได&เช$นเดียวกัน คือ เป0นผู&บรรลุธรรมประเภท ธัมมานุสารี 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข&อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ควรจัดหลักสูตรการปฏิบัติวิปiสสนาภาวนาท่ีเหมาะสมสําหรับให&กลุ$มผู&ค&าตลาด
พูนทรัพยQ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีท่ีศรัทธาต$อการบริจาคทานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติ
วิปiสสนาภาวนาให&มีโอกาสได&มีส$วนร$วมในการปฏิบัติวิปiสสนาภาวนา 

๒. ข&อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
จัดกิจกรรมการปฏิบัติวิปiสสนาภาวนาสําหรับกลุ$มผู&ค&าตลาดพูนทรัพยQ อําเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี 

                                                           

๖ พระครูนิติธรรมนาท (บรรลือ วิสภักดิ์), “เปรียบเทียบทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
มหายาน”, วิทยานิพนธXพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๕. 

๗ เมธี เมธีสถิตนนทQ, “ศึกษาวิเคราะหQการเข&าถึงพระรัตนตรัยในปฐมสรณานิสักกสูตร”, 
วิทยานิพนธXพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 
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๓. ข&อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต$อไป 
๓.๑ ศึกษาสภาพท่ีเป0นปiญหาต$อการบริจาคทานของผู&ค&าขายท่ีสนับสนุนการ

ปฏิบัติธรรม 
๓.๒ ศึกษารูปแบบการพัฒนาความศรัทธาเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  
๓.๓ ศึกษาความเชื่อของผู&ค&าตลาดนัดต$อการปฏิบัติวิปiสสนาภาวนา 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปtฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพQมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 (ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 
ธีระศักด์ิ อุ$นอารมณQเลิศ. เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสร�างและการพัฒนา. นครปฐม 

: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 
สุมน อมรวิวัฒนQ. การสอนโดยสร�างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ. โครงการตํารา คณะครุ

ศาสตรQจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตรQ, ๒๕๓๐. 
  (๒) วิทยานิพนธX/ดุษฎีนิพนธX/สารนิพนธX/รายงานการวิจัย : 

พระอุดม ปรกฺกโม (โสภิพงษQ). “ศึกษาศรัทธาในการปฏิบัติวิปiสสนาภาวนาของอุบาสิกา วัด
พระธาตุ จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธXพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระครูนิติธรรมนาท (บรรลือ วิสภักด์ิ). “เปรียบเทียบทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
มหายาน”. วิทยานิพนธXพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

เมธี เมธีสถิตนนทQ. “ศึกษาวิเคราะหQการเข&าถึงพระรัตนตรัยในปฐมสรณานิสักกสูตร”. 
วิทยานิพนธXพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
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แรงบันดาลใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือชีวิตท่ีงดงามของผู�ติดเช้ือเอชไอวี 
Behavioral Changinginspiration For The Best Life In People Who Live  

With Hiv 
วันวิสาขQ ทิมมานพ* 

บทคัดย�อ 

มาตรฐานการรักษาผู&ติดเชื้อเอชไอวีในปiจจุบัน ส$งผลให&ผู&ติดเชื้อเอชไอวีมีอายุยืน
ยาวใกล&เคียงคนปกติมากข้ึนและทําให&มีผู&ปbวยเอดสQและผู&เสียชีวิตจากโรคเอดสQลดลงแต$การ
ดํารงชีวิตท่ีเร$งรีบของคนเมืองมักนําไปสู$การเป0นโรคเรื้อรังท่ีสําคัญได&แก$ โรคความดันโลหิตสูง 
ภาวะไขมันในเลือดสูงและ โรคเบาหวาน ซ่ึงเป0นปiจจัยเสี่ยงหลักท่ีเป0นสาเหตุทําให&เกิดโรค
ระบบหัวใจและหลอดเลือด และผู&ติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังเหล$านั้นได&มากและ
เร็วกว$าผู&ท่ีไม$ติดเชื้อเอชไอวี ท้ังนี้เนื่องจากเชื้อเอชไอวีเองไปทําลายผนังหลอดเลือด ดังนั้น
การดูแลให&ผู&ติดเชื้อเอชไอวีให&มีอายุยืนยาวและอยู$อย$างมีคุณภาพได&ต&องมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพท่ีดี ได&แก$พฤติกรรมส$งเสริมสุขภาพ ๖ ด&านของ Pender ประกอบด&วย ความ
รับผิดชอบต$อสุขภาพ กิจกรรมทางด&านร$างกาย ภาวะโภชนาการ การมีสัมพันธภาพระหว$าง
บุคคลการพัฒนาด&านจิตวิญญาณและการจัดการกับความเครียดโดยใช&หลักอิทธิบาท๔ได&แก$
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป0นพลังผลักดัน และใช&แรงบันดาลใจเป0นตัวกระตุ&นให&เกิด
ปiญญาจากการบูรณาการความรู&เก$าและความรู&ใหม$ ในการกระตุ&นการทํางานของอิทธิบาท 
๔ เพ่ือช$วยปรับพฤติกรรมเดิมไปสู$พฤติกรรมใหม$อย$างถาวร  

คําสําคัญ: แรงบันดานใจ, อิทธิบาท ๔, พฤติกรรมส$งเสริมสุขภาพและผู&ติดเชื้อเอชไอวี 

Abstract 

Today the standard treatment make long life for people who live 
with HIV. Now mortality rate in AIDS were Reduced. But the hustle of urban 
life leads to chronic disease are important such as Hypertension Diabetes 
Mellitus and Hyperlipidemia which cause for cardiovascular disease. The 
people infected with HIV have faster chronic diseases than people who are 
not infected with HIV because HIV destroy the blood vessel wall. Therefore, 
the best way is to take care people who infected with HIV to live longer and 
have better quality health care behavior by using Health Promotion of 
                                                           

* พยาบาลวิชาชีพประจําโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร 
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Pender. There are six aspects which consisted of responsibility for health, 
physical activity, Nutrition, relationships between individuals, spiritual 
development and stress management. The path of accomplishment including 
will effort thoughtfulness and investigation as the driving force. The inspiration 
was the catalyst for integrating intelligence from old knowledge and new 
knowledge. In order to activate the path of accomplishment to adjust the 
new behaviors. 

Keywords: Inspiration, path of accomplishment, Health Promotion, people 
who live with HIV 

๑. บทนํา 
การรักษาผู&ติดเชื้อเอชไอวีในโลกปiจจุบัน ได&เริ่มให&ยาต&านไวรัสเอดสQทันทีท่ีทราบ

ผลเลือดนั้น ส$งผลให&ผู&ติดเชื้อเอชไอวีมีอายุยืนยาวใกล&เคียงคนปกติมากข้ึน อายุเฉลี่ยของผู&ติด
เชื้อท่ีกินยาต&านไวรัส จะทํามีอายุยืนยาวเท$ากับคนอ่ืนๆท่ีไม$ติดเชื้อ จากการศึกษาผู&ติดเชื้อ
เอชไอวีในอูกันดาจํานวน ๒๒,๓๑๕ คน พบว$ามีอายุขัยไปอีก ๔๐ ปh นับจากอายุ ๓๐ ปhใน
ประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขจึงได&กําหนดนโยบายและแนวทางในการแก&ไขปiญหาเอดสQ
แห$งชาติ ทําให&ผู&ติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสเข&าถึงยาต&านไวรัสในโครงการยาต&านไวรัสระดับชาติ 
ในปhงบประมาณ ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ พบผู&ปbวยเอดสQรายใหม$ ๑,๐๓๘ ราย๙๐๐ 
รายและ๗๓๔ รายและผู&ปbวยเสียชีวิต ๑๒๖ ราย ๑๒๑ ราย และ ๑๐๔ ราย ตามลําดับ 
เนื่องจากการรักษาผู&ปbวยเอดสQด&วยยาต&านไวรัสทําให&ผู&ปbวยมีชีวิตท่ียืนยาวและมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนจึงทําให&มีผู&ปbวยเอดสQและผู&เสียชีวิตจากโรคเอดสQลดลงกว$าอดีต 

วิถีชีวิตท่ีรีบเร$งของสังคมเมืองทําให&เกิดการบริโภคอาหารท่ีไม$ถูกส$วน นําไปสู$การ
เป0นโรคเรื้อรังท่ีสําคัญได&แก$ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ซ่ึง
เป0นปiจจัยเสี่ยงหลักท่ีสําคัญ อันเป0นสาเหตุทําให&เกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและผู&ติด
เชื้อเอชไอวีมีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังเหล$านั้นได&มากและเร็วกว$าผู&ท่ีไม$ติดเชื้อเอชไอวีเนื่องจาก
เชื้อเอชไอวีทําให&เกิดการอักเสบของผนังเส&นเลือดท่ัวร$างกาย จากการติดตามผลการดูแล
รักษาผู&ติดเชื้อเอชไอวีท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในปh ๒๕๕๔ พบว$าผู&
ติดเชื้อเอชไอวีมีภาวะไขมันในเลือดสูงร&อยละ ๙.๒ ในปh ๒๕๕๖ ผู&ติดเชื้อเอชไอวีมีภาวะความ
ดันโลหิตสูงร&อยละ ๓๑.๖ ร&อยละ ๕๘.๖ ไม$สามารถควบคุมโรคได&๑ การดูแลให&ผู&ติดเชื้อเอช

                                                           

๑ วันวิสาขQ ทิมมานพ, สถานการณXความดันโลหิตสูงในผู�ติดเชื้อเอชไอวีและผู�ป�วยเอดสXท่ีมา
รักษาใน HIVClinic โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, 
๒๕๕๖), หน&า ๓๕. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๓๙๑

ไอวีให&มีอายุยืนยาวและอยู$อย$างมีคุณภาพได&ควรต&องมีการส$งเสริมสุขภาพ ท่ีองคQการอนามัย
โลกได&ให&การสนับสนุนและส$งเสริมให&มีการพัฒนามาตลอดโดยมีเปaาหมายเพ่ือให&ประชาชน
ท่ัวโลกได&มีสุขภาพดีท้ังร$างกายและจิตใจ  

การท่ีคนเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได&สําเร็จนั้นต&องพ่ึงตนเองโดยใช&
หลักธรรมท่ีนําไปสู$ความสําเร็จ ได&แก$ อิทธิบาท ๔ ประกอบด&วย ฉันทะ คือ ใฝbใจรักจะทําสิ่ง
นั้นอยู$เสมอ วิริยะ คือความพยายาม เข&มแข็ง อดทน เอาธุระไม$ท&อถอย จิตตะ คือต้ังจิตรับรู&
ในสิ่งท่ีทําและสิ่งนั้นด&วยความคิดเอาจิตฝiกใฝbไม$ปล$อยใจให&ฟุaงซ$านเลื่อนลอยไป และวิมังสา 
คือหม่ันใช&ปiญญาพิจารณาใคร$ครวญหาเหตุผลและตรวจสอบการวางแผน วัดผล คิดค&น
วิธีแก&ไขปรับปรุง๒ โดยมีแรงบันดาลใจซ่ึงหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมีอิทธิพลทําให&บุคคลนั้นๆ
เปลี่ยนพฤติกรรมภายใน(การเข&าไปสู$องคQธรรมอิทธิบาท ๔) อันนําไปสู$พฤติกรรมส$งเสริม
สุขภาพ๖ ด&านของ Pender๓ ประกอบด&วย ความรับผิดชอบต$อสุขภาพ กิจกรรมทางด&าน
ร$างกาย ภาวะโภชนาการ การมีสัมพันธภาพระหว$างบุคคลการพัฒนาด&านจิตวิญญาณ และ
การจัดการกับความเครียดนําไปสู$การมีชีวิตยืนยาวอย$างมีคุณภาพ 

 
ภาพท่ี ๑ แสดงการเกิดพฤติกรรมท่ีนําไปสู$โรคเรื้อรัง 

พฤติกรรมของมนุษยQเริ่มจากการมีความรู&๔ ความรู&เหล$านั้นเกิดจากการรับรู&ของแต$
ละบุคคลจากประสบการณQท่ีได&รับต้ังแต$อยู$ในครรภQมารดา ขณะคลอด หลังคลอดตลอดจน
การได&รับการเลี้ยงในแต$ละวันจาก พ$อ แม$ ครอบครัวหรือผู&ดูแล นอกจากนั้นความรู&ยังได&มา
จากความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี การปรับตัวจากการอยู$ร$วมกันของคนในครอบครัว 
ชุมชน สังคมท่ีแต$ละบุคคลอาศัยอยู$ ตลอดจนความรู& ท่ีได&รับจากสถานศึกษา สังคมใน

                                                           

๒ พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรX ฉบับประมวลธรรม, พิมพQครั้ง
ท่ี ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อารQ.พริ้นติ้งแมสโปรดักสQ จํากัด, ๒๕๕๑), หน&า ๒๑๐.  

๓ Pender N.J., Health promotion in nursing practice, 3rd ed, (Connecticut : 
Appleton & Lange, 1996), p. 24. 

๔ พระธรรมปUฎก (ประยุทธQ ปยุตฺโต), สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน&า ๗๔. 
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โรงเรียนท่ีได&รับในแต$ละวัย การเรียนรู&จากประสบการณQและการปรับตัวของแต$ละคนในแต$
ละวัยเป0นอิทธิพลท่ีเกิดจากการรับรู&จากความรู&ท่ีแต$ละบุคคลได&รับ 

ธรรมชาติของมนุษยQจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ไม$ว$าจะเป0นการเคลื่อนไหวทาง
ร$างกาย จิตใจหรือท้ังสองอย$างพร&อมกันก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้เกิดจากการมีความรู& 
ประสบการณQในการดําเนินชีวิต ทําให&เกิดตัณหา ๓ ได&แก$กามตัณหาคือความอยากได&ในสิ่ง
ท่ีมาตอบสนองความต&องการด&านตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ภวตัณหา คือความอยากได& อยากมี 
อยากเป0น และวิภวตัณหาความไม$อยากได& ไม$อยากมี ไม$อยากเป0น๕ การท่ีคนเราตัดสินใจท่ี
จะทําพฤติกรรมใดนั้นจะมีเจตนาเป0นตัวตัดสินหรือคอยบงการ นั่นคือการแสดงพฤติกรรมเริ่ม
จากการมีความรู&ทําให&เกิดความอยากโดยมีเจตนาเป0นตัวตัดสินใจในท่ีสุด 

ในสังคมปiจจุบันท่ีเต็มไปด&วยการแข$งขันกันสูงส$งผลให&พฤติกรรมของคนในสังคม
เต็มไปด&วยความเร$งรีบ เริ่มต้ังแต$การนอนดึก ต่ืนเช&า ทําให&พักผ$อนไม$เพียงพอ การแย$งกัน
เดินทางไปทํางาน การรับประทานอาหารจานด$วน การขาดการออกกําลังกาย การแข$งขันใน
ท่ีทํางานเพ่ือความก&าวหน&า พฤติกรรมในชีวิตประจําวันเหล$านี้ทําให&เกิดความเครียดสูง การ
ด่ืมแอลกอฮอลQ การสูบบุหรี่เพ่ือเข&าสังคม พฤติกรรมเหล$านี้นําไปสู$การเป0นโรคหลอดเลือด 
ซ่ึงพัฒนาไปเป0นโรคเรื้อรังนอกจากนั้นเชื้อเอชไอวีเองยังไปทําลายระบบหลอดเลือดส$งผลให&ผู&
ติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสเป0นโรคหลอดเลือดได&เร็วกว$าคนท่ีไม$ติดเชื้อเอชไอวี ดังนั้นความรู&ท่ี
มนุษยQได&รับในยุคปiจจุบันนําไปสู$ความอยากคือตัณหา โดยมีเจตนาเป0นตัวตัดสินในการทํา
พฤติกรรมท่ีส$งเสริมให&เกิดโรคเรื้อรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๒ แสดงการบูรณาการความรู&เก$าและใหม$เพ่ือไปสู$ชีวิตท่ีดีงาม 

 
 

                                                           

๕ พระธรรมปUฎก (ประยุทธQ ปยุตฺโต), สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน&า ๖๙. 
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ในการดํารงชีวิตของมนุษยQแล&วลึกๆ นั้นเป0นไปเพ่ือต&องการความอยู$รอดปลอดภัย
นั่นคือ เพ่ือชีวิตท่ีดีงาม แต$จุดเริ่มต&นของการเกิดพฤติกรรม เกิดจากความรู& ดังนั้นควรต&องให&
ความรู&ท่ีถูกต&องท่ีจะทําให&เกิดปiญญานําไปสู$การดูแลสุขภาพเพ่ือให&มีชีวิตท่ีดีงามได& สําหรับผู&
ติดเชื้อเอชไอวีท่ีต&องได&รับการรักษาตามมาตรฐานอย$างต$อเนื่องตลอดชีวิตจะต&องมีพฤติกรรม
ส$งเสริมสุขภาพท่ี๖ ถูกต&องเหมาะสมประกอบด&วยพฤติกรรมส$งเสริมสุขภาพ๖ ด&าน ได&แก$ด&าน
ความรับผิดชอบต$อสุขภาพ ด&านกิจกรรมทางกาย ด&านโภชนาการด&านสัมพันธภาพระหว$าง
บุคคล ด&านพัฒนาทางจิตวิญญาณ และด&านการจัดการความเครียด พฤติกรรมเหล$านี้จะ
สามารถนําไปสู$ชีวิตท่ีดีงามได& 

เนื่องจากจุดเริ่มต&นของพฤติกรรมนั้นคือความรู&  ดังนั้นการจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจึงต&องปรับความรู&ด&วยการนําความรู&เก$าได&แก$ความรู&ท่ีเกิดจากประสบการณQการ
เรียนรู&เดิม ความเชื่อท่ีเกิดจากการเลี้ยงดู ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส$งผลให&เกิดพฤติกรรมท่ี
นําไปสู$โรคเรื้อรัง มาบูรณาการร$วมกับความรู&ใหม$ ได&แก$ความรู&เรื่องพฤติกรรมส$งเสริมสุขภาพ
ตามแนวคิดของPender ทําให&เกิดความรู&ท่ีเป0นความคิดสร&างสรรคQ โดยนําความรู&เก$ามา
ปรับปรุงแก&ไขเพ่ือลด ละ เลิก พฤติกรรมเก$า และเสริมสร&างพฤติกรรมใหม$ท่ีพึงประสงคQ
ต$อไป การบูรณาการความรู&เก$าและความรู&ใหม$เข&าเป0นเนื้อเดียวกันนี้เองจะนําไปสู$การเกิด
ปiญญา ท่ีใช&ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู$พฤติกรรมส$งเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิตท่ีดีงามต$อไป 

ปiญญาท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู&เก$าและความรู&ใหม$นั้นจะสามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมได&นั้นต&องเป0นปiญญาท่ีแท&จริงเพราะปiญญาท่ีแท&จริงจะทําให&รู&ว$าอะไรมีคุณ อะไรมี
โทษ รู&เข&าใจในหลักเหตุและผลสิ่งใดท่ีควรทํา สิ่งใดท่ีไม$ควรทํา เห็นความสัมพันธQระหว$างเหตุ
และผลอย$างชัดเจนใช&การพิจารณาแยกแยะและใช&ปiญญานั้นในการตัดสินใจเลือกทํา
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเช$น รู&ว$าชีวิตจะดี มีความสุขต&องมาจากสุขภาพกายและใจท่ี
เข&มแข็ง ปiญญาจะทําให&เกิดความอยากหรือแรงจูงใจทางใฝbดีท่ีเรียกอีกอย$างว$าฉันทะ ความ
ใฝbดีนี้เองท่ีจะนําไปสู$กลไกของอิทธิบาท ๔ ซ่ึงเป0นหลักธรรมสําคัญท่ีนําไปสู$ความสําเร็จเพ่ือ
ชีวิตท่ีดีงามต$อไปได& 

 

                                                           

๖ Pender N.J., Health promotion in nursing practice, 3rd ed, (Connecticut : 
Appleton & Lange, 1996), p. 26. 
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ภาพท่ี ๓ แสดงอิทธิพลของแรงบันดาลใจและอิทธิบาท๔ในการกระตุ&นให&เกิดชีวิตท่ีดีงาม 

ฤทัยรัตนQ วรกิจโจดม ได&ศึกษาพุทธศาสนากับการมีชีวิตยืนยาว พบว$าอิทธิบาท ๔ 
เป0นหนึ่งในหลักธรรมท่ีสามารถส$งเสริมให&ผู&สูงอายุมีชีวิตยืนยาวได&ถึงร&อยละ ๗๙ เนื่องจาก
เป0นหลักธรรมท่ีนําไปสู$จุดมุ$งหมาย นอกจากนี้วิมังสายังเป0นตัวตัดอารมณQ ปaองกันสิ่งท่ีไม$ควร
จะเข&ามารบกวนจิตใจและชีวิตของเรา ทําให&ชีวิตเกิดความปลอดโปร$งโล$งสบาย เม่ือข&างใน
ตัวเรามีพลังทางเดินท่ีจะมุ$งไปข&างหน&าก็แน$ชัด ข&างนอกก็ไม$มีอะไรมาขัดขวางให&เกิด
ความเครียด ชีวิตก็จะยืนยาวขยายอายุออกไป๗ 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีมุ$งสู$ความสําเร็จ ได&แก$ อิทธิบาท ๔ เม่ือสามารถ
ปลุกเร&าฉันทะให&เกิดข้ึนอย$างแรงกล&า ให&เห็นความมีคุณค$าในจุดมุ$งหมายอย$างเต็มท่ี คนก็จะ
ทุ$มเทชีวิตและจิตใจท่ีจะทําทุกวิถีทางเพ่ือไปสู$จุดมุ$งหมายนั้น ความรักในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ส$งผลให&จิตใจแน$วแน$ท่ีจะทําสิ่งนั้นเกิดความเพียร ไม$ท&อถอยต$ออุปสรรคต$างๆท่ีจะผ$านเข&ามา 
เกิดเป0นแรงหนุน มีใจจดจ$ออยู$กับสิ่งนั้นสนับสนุนให&มีความเพียรพยายามมากข้ึน เม่ือมีความ
รัก ความพยายาม การมีใจจดจ$อเม่ือพบอุปสรรคก็จะพยายามคิดหาเหตุผล ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง เพ่ือไปสู$เปaาหมายท่ีตั้งไว&๘ 

การปลุกเร&าให&เกิดองคQธรรมใดเด$นองคQธรรมหนึ่งจะทําให&เกิดองคQธรรมอ่ืนๆตามมา
เองโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมนุษยQมีลักษณะนิสัยท่ีต$างกัน คนท่ีเด$นในด&านความรัก ความ
พอใจ ต&องปลุกเร&าให&เห็นคุณค$าและประโยชนQของพฤติกรรมท่ีพึงประสงคQ เด$นด&านความ
เพียรพยายามจะต&องท&าทายด&านสติปiญญา ความสามารถ กระตุ&นความเข&มแข็งในการทํา
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคQนั้นๆ ผู&ท่ีมีความโดดเด$นด&านจิตตะ ความใส$ใจเน&นท่ีความรับผิดชอบ 

                                                           

๗ ฤทัยรัตนQ วรกิจโจดม, พุทธศาสนากับการมีชีวิตยืนยาว, (ศิลปศาสตรบัณทิต สาขาศาสน
ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑), หน&า ๕๖. 

๘ พระธรรมปUฎก (ประยุทธQ ปยุตฺโต), สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน&า ๗๓. 
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การจดจ$อกับงาน ผู&ท่ีเด$นทางด&านวิมังสาเน&นค&นคว&าพิจารณาไตร$ตรอง ใช&หลักเหตุและผลใน
การปรับพฤติกรรมแต$การท่ีจะปลุกเร&าให&อิทธิบาท ๔ ทํางานได&นั้นต&องอาศัยแรงบางอย$างใน
การขับเคลื่อนเพ่ือให&เกิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา 

มีคนจํานวนมากท่ีไม$สามารถจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมไปสู$พฤติกรรมใหม$
อย$างถาวรได& เพราะเขาเหล$านั้น ไม$สามารถอดทนต$ออุปสรรคท่ีขวางก้ัน ทําให&เกิดการ
ล&มเลิกพฤติกรรมท่ีต้ังใจ ไม$สามารถก&าวต$อไปเพ่ือความฝiนท่ีต้ังไว&นั้นได& จึงต&องอาศัยองคQ
ธรรมคืออิทธิบาท ๔ ซ่ึงเป0นหลักธรรมท่ีนําไปสู$การประสบความสําเร็จ แต$การจะปลุกให&
มนุษยQเกิดหลักธรรมนั้นเพ่ือให&สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมข้ึนมาได&จําเป0นจะต&องอาศัย
ปiจจัยบางอย$างเพ่ือเป0นตัวกระตุ&นและสนับสนุนให&คนเราตระหนักถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอันนําไปสู$พฤติกรรมท่ีเป0นเปaาหมายและตัวกระตุ&นนั้นจะต&องมีพลังมากพอท่ีจะ
ต$อสู&เม่ือมนุษยQเกิดความอยากหรือตัณหานําคนเรากลับไปสู$พฤติกรรมเดิม และการเกิด
ปiญญากลับมาทําพฤติกรรมใหม$ การกลับไปกลับมาระหว$างพฤติกรรมเดิมและพฤติกรรมใหม$
นี้ อาจทําให&คนเราเกิดความล&มเหลวหรือความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคQได& ดังนั้นเพ่ือปaองกันความล&มเหลวจึงต&องค&นหาหรือสร&างบางสิ่งบางอย$างมากระตุ&น
กลไกไปสู$พฤติกรรมท่ีถาวรให&ได& นั่นก็คือ การสร&างแรงบันดาลใจ 

แรงบันดาลใจ (Inspiration) คือบางสิ่งบางอย$างท่ี หรือใครบางคนท่ีสามารถทําให&
คนๆหนึ่งทําสิ่งท่ีต&องการหรือการทําให&ใครบางคนเกิดความคิดสร&างสรรคQท่ีจะทําพฤติกรรมท่ี
พึงปรารถนาได&สําเร็จตามท่ีต้ังใจไว&นอกจากนั้นแรงบันดาลใจเป0นตัวกระตุ&นท่ีมีอิทธิพลทําให&
มนุษยQทําพฤติกรรมบางอย$างแบบไม$หยุดยั้ง อดทน มุ$งม่ัน ไม$ล&มเลิก ไม$ยอมแพ&ไปอย$างง$ายๆ
จนกว$าพฤติกรรมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแรงบันดาลใจอาจเป0นคน สัตวQ หรือสิ่งของก็ได&
และมีอยู$ได&ทุกท่ี ทุกเวลา แต$แรงบันดาลใจท่ีดีท่ีสุดคือแรงบันดาลใจท่ีสร&างจากตัวเอง ด&วย
ตัวเองและเพ่ือตัวเอง แรงบันดาลใจท่ีสร&างได&เองนี้เกิดจากการเห็นคุณค$าในตัวเองและพัฒนา
คุณค$านั้นให&มากพอจนกลายเป0น ความมหัศจรรยQของชีวิต ดังนั้นแรงบันดาลใจเป0น
ตัวกระตุ&นให&มนุษยQทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งให&สําเร็จไปตามความประสงคQได&จริงและ
เกิดพฤติกรรมใหม$อย$างถาวรโดยไม$กลับไปทําพฤติกรรมเดิมอีก 

การทํางานของแรงบันดาลใจเริ่มต้ังแต$กระตุ&นให&เกิดการบูรณาการความรู&เก$ากับ
ความรู&ใหม$ให&เป0นเนื้อเดียวกัน เกิดเป0นความรู&เชิงสังเคราะหQท่ีเป0นปiญญาอันสามารถนําไปสู$
ความคิดริเริ่มสร&างสรรคQ ท่ีนําไปสู$ความอยากทางใฝbดีท่ีเรียกว$าฉันทะนั่นเองนอกจากนั้นแรง
บันดาลใจยังต&องทําหน&าท่ีกระตุ&นองคQธรรมอิทธิบาท๔ ตลอดระยะเวลาท่ีเกิดฉันทะ วิริยะ 
จิตตะและวิมังสา ขณะท่ีกําลังทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะขณะปรับเปลี่ยนนั้น 
พฤติกรรมใหม$ท่ีเกิดข้ึนช$วงเวลาหนึ่งอาจกลับไปสู$พฤติกรรมเดิมได&อีกจากความรู& จาก
ประสบการณQเก$าพฤติกรรมท่ีทําตามความเคยชินจากการรับรู&ท่ีสั่งสมมาระยะเวลาหนึ่งของ
ช$วงชีวิต ดังนั้นแรงบันดาลใจจึงต&องทําหน&าท่ีกระตุ&นให&เกิดการบูรณาการความรู&ท้ังเก$าและ
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ใหม$เพ่ือให&เกิดปiญญาและทุกข้ันตอนของการนําไปสู$การเกิดพฤติกรรมท่ีต&องการเพ่ือให&
มนุษยQสามารถไปสู$พฤติกรรมส$งเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิตท่ีดีในผู&ติดเชื้อเอชไอวีและพฤติกรรมนั้น
จะต&องเกิดข้ึนอย$างถาวรจึงจะนําไปสู$ชีวิตท่ีดีข้ึนได& 

Zufelt๙ กล$าวว$ามนุษยQเราจะประสบความสําเร็จได&นั้นต&องรู&จริงๆว$าตัวเอง
ต&องการอะไร ความต&องการจริงๆนั้นคือแรงบันดาลใจท่ีเป0นกุญแจสําคัญท่ีนําไปสู$ความสําเร็จ
ท่ีปรารถนา และได&ไขรหัสวิถีทางสร&างความสําเร็จไปสู$พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาด&วยการหา
คําตอบของความต&องการท่ีแท&จริง“ท้ังใจ” เขาพบว$า ๙๗ % ของคนส$วนใหญ$ ไม$สามารถ
บอกได&ว$าสิ่งท่ีต&องการ “ท้ังใจ” คืออะไรดังนั้นการค&นหาความต&องการท่ีแท&จริงเริ่มจาก การ
“ใช&” ใจคือการใช&ความรู&สึก ไม$ใช&เหตุผล เพ่ือตอบคําถาม ๒ ข&อ ๑) อะไรคือสิ่งท่ีเราต&องการ
แต$คุณยังไม$มี ๒) เม่ือเราได&สิ่งนั้นมาแล&วเราจะได&อะไรหรือจะรู&สึกอย$างไร เม่ือคนแต$ละคน
ค&นพบแรงบันดาลใจท่ีแท&จริง สิ่งท่ีพบนั้นจะกระตุ&นให&เกิดการคิดและการกระทําในสิ่งท่ีพึง
ประสงคQ ไม$ว$าสิ่งท่ีกระทํานั้นจะยากสักเพียงใด ก็พร&อมท่ีจะฝbาฟiนอุปสรรคท้ังหลายสู$
ความสําเร็จท่ีต&องการให&จงได& แม&จะต&องเสียสละบางสิ่งของตนเองไปบ&าง ก็พร&อมท่ีจะ
เสียสละได&เสมอ ถ&าจะช$วยนํามาซ่ึงผลสําเร็จท่ีต&องการนั้นได&จริงๆ 

แรงบันดาลใจสามารถสร&างได& โดยเริ่มจากเปลี่ยนความคิดจากเดิมให&คิดบวกสร&าง
คุณค$าให&ตนเอง ดํารงชีวิตอย$างมีความสุข ต้ังเปaาหมายชีวิตแล&วไปไปให&ถึงโดยมีสติควบคุม
ตัวเองความทุกขQของคนเราเกิดจากความคาดหวังและไม$สามารถไปถึงเปaาหมายท่ีต้ังไว&ได& 
ความทุกขQทําให&เกิดความคิด เครียดกลุ&มใจ ต&องคาดหวังให&น&อยลงหยุดคิด หยุดมองโลกแง$
ร&ายโดยเลิก กลัว กังวล คิดมาก และปล$อยวาง จุดเริ่มต&นของความสมหวังและทุก
ความสําเร็จนั้นอยู$ท่ีความคิด กล&ายอมรับความเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
คือการเริ่มต&นใหม$ ไม$ใช$การสิ้นสุด ชีวิตเริ่มต&นใหม$ได&เสมอและสามารถเริ่มใหม$ได&ทุกเวลา 
ทุกปiญหาย$อมมีทางออก หาโอกาสท่ีเป0นทางออกให&เจอ มีสติกับทุกสิ่ง คิดลบเม่ือไรให&คิด
บวกทันที มองทุกปiญหาให&เป0นเรื่องท&าทายความสามารถ มองอุปสรรคให&เป0นบันไดก&าวไปยัง
จุดท่ีสูงข้ึน นําความผิดหวังท่ีพบมาใช&ในการเตือนตนเอง การคิดแง$บวกจะช$วยให&เรามองทุก
สิ่งรอบตัวและทุกเหตุการณQท่ีเกิดข้ึนกับเรา ด&วยความรู&สึกด&านบวกท่ีจะช$วยเพ่ิมความสุข 
และโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จอีกมากในชีวิต โดยใช&สติเป0นตัวกํากับ ดังนั้นการเปลี่ยน
มุมมองชีวิตสามารถทําให&ความคิดเปลี่ยนแปลงได&เสมอ  

เม่ือรู&สึกอ$อนแอ ท&อแท&ต&องสร&างคุณค$าให&ตนเองโดยเริ่มจากผ$อนคลายอยู$กับ
ตนเอง ศึกษาทําความเข&าใจตัวเองใช&ชีวิตด&วยความสันโดษตระหนักรู&ในความคิดของตนเอง 

                                                           

๙ Zufelt,J.M., Once you activate your Success Gene it's no longer a matter 
of if you will get what you want ... it's only when. Sources : http://thednaof 
successsystem.com [20 2 2017]. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๓๙๗

กลั่นกรองการรับรู&โดยพิจารณาความเป0นจริง เลือกคบกับกัลยาณมิตรท่ีทําให&เราดีข้ึน ภูมิใจ
ในตนเองรักในสิ่งท่ีตัวเองทํา ชื่นชมชีวิตของตนเอง เชื่อม่ันในตนเองรักตัวเองให&เป0น รักคน
อ่ืนให&ได&ยอมรับความคิดท่ีแตกต$าง เปลี่ยนวิกฤติเป0นโอกาสให&ได& ใช&ความผิดพลาดและนํา
ความล&มเหลวท่ีพบนั้นมาเป0นครูและเรียนรู&เปลี่ยนความอ$อนแอให&เป0นความเข&มแข็ง คิดดี 
พูดดี ทําดี เดินหน&าเพ่ือชีวิตใหม$ใช&ร$างกาย จิตใจและจิตวิญญาณของเรา เอาชนะอุปสรรค
ต$างๆไปให&ได& การทําในสิ่งท่ีไม$เคยทํามาเป0นโอกาสให&เราไปสู$ความสําเร็จได&โดยการปล$อยให&
ใจปราศจากเรื่องราวของคนอ่ืนๆการสร&างคุณค$าให&ตนเอง ใช&ชีวิตโดยการหยุดคิดถึงอดีต 
และเลิกวิตกกังวลเรื่องอนาคต สิ่งท่ีต&องทําในวันนี้คือการอยู$กับปiจจุบัน คิดและทําในสิ่งท่ีเรา
ทําได& โดยการบอกตนเองว$า ฉันจะทํา ฉันสามารถทําได&  

การใช&ชีวิตในทุกๆ วันของเราให&มีความสุขมากท่ีสุดอย$างสมดุลพอใจในคุณค$าของ
สิ่งท่ีตนมีเข&าใจชีวิตท่ีทุกสิ่งล&วนเกิดข้ึน ต้ังอยู$ ดับไป หยุดความทุกขQท่ีเกิดข้ึนมาให&ได&ฝ�กท่ีจะ
ให&อภัยตนเองและผู&อ่ืน ยอมรับความผิดพลาดท่ีตัวเองทําข้ึน ฝ�กการให&โดยไม$หวังสิ่งใดตอบ
แทน ยึดปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เป0นหลักยึดเหนี่ยวน้ําใจของคนในสังคมให&อยู$ร$วมกัน
อย$างมีความสุขได&แก$การกล$าววาจาสุภาพอ$อนหวานการกระทําตนให&เป0นประโยชนQต$อ
ตนเองและการวางตัวเหมาะสม เสมอต&น เสมอปลาย พรหมวิหาร๔ซ่ึงเป0นธรรมท่ีควรมี
ประจําใจ ประกอบด&วย ปรารถนาให&ผู&อ่ืนมีความสุขความปรารถนาช$วยผู&อ่ืนหรือสัตวQท่ี
ประสบความทุกขQ ให&พ&นทุกขQความยินดีเม่ือผู&อ่ืนได&ดีและความรู&สึกเป0นกลางๆ ไม$ดีใจ ไม$
เสียใจเม่ือเห็นผู&อ่ืนประสบความสุข หรือความทุกขQสัปปุริสธรรม ๗ เป0นหลักธรรมของคนดี 
คือความเป0นผู&รู&จักเหตุรู&จักผลรู&จักตนรู&จักประมาณรู&จักกาลเวลารู&จักปฏิบัติ การปรับตนและ
แก&ไขตนให&เหมาะสมและรู&จักปฏิบัติตนให&เหมาะสมกับบุคคลซ่ึงมีความแตกต$างกันดังนั้นการ
อยู$ร$วมในสังคมจึงจําเป0นต&องเข&าในหลักธรรมและนําไปใช&จริงมองเห็นประโยชนQและคุณค$า
ในทุกๆ สิ่งท่ีผ$านเข&ามาในชีวิต และใช&สิ่งเหล$านั้นมาเพ่ิมกําลังใจให&ตัวเองต$อไป 

เม่ือพบคุณค$าในตนเอง จะเกิดความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองว$าฉัน
สามารถทําได&และลงมือทําทันทีด&วยอิสรภาพทางด&านจิตใจท่ีหลุดพ&นจากโลภ โกรธ หลง 
กําหนดเปaาหมายในชีวิต ให&ชัดเจน เริ่มต&นวางแผนอย$างรอบคอบ เลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดและทํา
ตามข้ันตอนจนถึงจุดสิ้นสุดท่ีเรียกว$าความสําเร็จ ระหว$างดําเนินตามแผนอาจพบปiญหา
อุปสรรคความพยายามคือสิ่งสําคัญท่ีจะทําให&เราต$อสู&กับความพ$ายแพ&และความล&มเหลวได&ดี
ท่ีสุด ไม$ว$าจะเกิดอะไรข้ึน มุ$งม่ันท่ีจะเดินต$อไปยังเปaาหมายไม$ล&มเลิกความกระตือรือร&นท่ีจะ
ทําให&สําเร็จและความไม$ยอมแพ&อะไรง$ายๆกล&ายอมรับความผิดหวัง ทําสิ่งท่ีถูกต&องมากกว$า
สิ่งท่ีถูกใจ ใช&เหตุผลมากกว$าอารมณQ แก&ไขข&อบกพร$องของตนเอง เอาความผิดพลาดมาเป0น
บทเรียน ยอมรับความผิดพลาดแล&วเริ่มต&นใหม$ไปพร&อมกับการฝ�กการใช&สติให&อยู$กับปiจจุบัน 
เพราะความผิดพลาดคือบทเรียนท่ีมีค$าท่ีสุดในชีวิต ดังนั้นการต้ังเปaาหมายและไปให&ถึงเป0นสิ่ง
สําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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แรงบันดาลใจ เป0นบางสิ่งบางอย$างท่ี หรือใครบางคนท่ีสามารถนําไปสู$พฤติกรรมท่ี
พึงปรารถนาได&สําเร็จตามท่ีตั้งใจไว&โดยเป0นตัวกระตุ&นให&มนุษยQทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
ให&สําเร็จไปตามความประสงคQได&จริงและเกิดพฤติกรรมใหม$อย$างถาวรโดยไม$กลับไปทํา
พฤติกรรมเดิมอีก เพราะแรงบันดาลใจทําหน&าท่ีกระตุ&นให&เกิดการบูรณาการความรู& ท้ังเก$า
และใหม$เพ่ือให&เกิดปiญญาและทุกข้ันตอนของการนําไปสู$การเกิดพฤติกรรมท่ีต&องการเพ่ือให&
มนุษยQสามารถไปสู$พฤติกรรมส$งเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิตท่ีดีแรงบันดาลใจสามารถสร&างข้ึนมาได& 
โดยเริ่มจากเปลี่ยนความคิดจากเดิมให&คิดบวก สร&างคุณค$าให&ตนเอง ดํารงชีวิตอย$างมี
ความสุข และต้ังเปaาหมายชีวิตแล&วไปให&ถึงโดยขจัดอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและผ$านพ&นมันไปให&ได&
ด&วยความเชื่อม่ันของตนเองร$วมกับการใช&สตินําทางตลอดระยะเวลาของการทํางานแรง
บันดาลใจท่ีแท&จริงนั้นสามารถทํางานได&อย$างมีประสิทธิภาพและนําไปสู$พฤติกรรมส$งเสริม
สุขภาพเพ่ือชีวิตท่ีดีงามได& ซ่ึงสามารถแสดงกลไกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู$ชีวิตท่ีดีงาม 
ได&ดังภาพท่ี ๔ 

 
 

ภาพท่ี ๔ แสดงกลไกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู$ชีวิตท่ีดีงาม 
 
โดยสรุปแรงบันดาลใจเป0นตัวกระตุ&น แรงเสริมและคอยผลักดันให&ผู&ติดเชื้อเอชไอวี

สามารถเกิดพฤติกรรมส$งเสริมสุขภาพได& เนื่องจากแรงบันดาลใจเป0นบางสิ่งบางอย$างท่ี
กระตุ&น ส$งเสริมและผลักดัน ให&เกิดกลไก ในจิตใจ ท่ีทําให&เกิดความคิดสร&างสรรคQ เชื่อมโยง
เข&าสู$กระบวนการสร&างความพึงพอใจ ความเพียรพยายาม ความมุ$งม่ัน และส$งผลให&เกิดการ
พิจารณาไตร$ตรอง อันนําไปสู$พฤติกรรมส$งเสริมสุขภาพของผู&ติดเชื้อเอชไอวีให&มีชีวิตท่ียืนยาว
อย$างมีคุณภาพ ดังนั้น แรงบันดาลใจจึงเป0นสิ่งสําคัญท่ีจะนําไปสู$การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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ท่ีทีมดูแลสุขภาพควรค&นหาแรงบันดาลใจในผู&ติดเชื้อเอชไอวีเพ่ือนําไปสู$พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคQต$อไป 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
ฤทัยรัตนQ วรกิจโจดม. พุทธศาสนากับการมีชีวิตยืนยาว. ศิลปศาสตรบัณทิต สาขาศาสน

ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑. 
พระพรหมคุณาภรณQ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตรX ฉบับประมวลธรรม. พิมพQครั้ง

ท่ี ๑๖. กรุงเทพมหานคร : เอส.อารQ.พริ้นต้ิงแมสโปรดักสQ จํากัด, ๒๕๕๑. 
พระธรรมปUฎก (ประยุทธQ ปยุตฺโต). สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 
วันวิสาขQ ทิมมานพ. สถานการณXความดันโลหิตสูงในผู�ติดเช้ือเอชไอวีและผู�ป�วยเอดสXท่ีมา

รักษาใน HIVClinic โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, ๒๕๕๖. 

๒. ภาษาอังกฤษ 
 (1) Book : 
Pender N.J. Health promotion in nursing practice. 3rd ed. Connecticut: 

Appleton & Lange, 1996. 
 (2) Website : 
Zufelt,J.M. Once you activate your Success Gene it's no longer a matter of 

if you will get what you want ... it's only when. Sources : 
http://thednaofsuccesssystem.com [20 2 2017]. 
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การบริหารองคXกรปกครองส�วนท�องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม  
กรณีศึกษาองคXกรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยX 

The Administration Local Government with Saraniyadhamma, 
Case study Local Government in Buri Ram Province. 

รุ$งสุริยา หอมวัน* 
ปUยวัฒนQ คงทรัพยQ** 
วีรพล พิชนาหะรี*** 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคQ เพ่ือศึกษาการบริหารองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตาม
หลักสาราณียธรรม ขององคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินจังหวัดบุรีรัมยQ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
การบริหารองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรมขององคQการบริหารส$วนตําบล 
เทศบาล และองคQการบริหารส$วนจังหวัดและเพ่ือนําเสนอแนวทางการบริหารองคQกรปกครอง
ส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรมดําเนินการโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กับ
กลุ$มตัวอย$างท่ีเป0นบุคลากรองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมยQ 
ประกอบด&วย องคQการบริหารส$วนจังหวัดบุรีรัมยQ เทศบาลเมืองบุรีรัมยQ และองคQการบริหาร
ส$วนตําบลเสม็ด จํานวน ๑๐๕ คน เครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูลเป0นแบบสอบถาม
ท่ีผู&วิจัยสร&างข้ึนเอง โดยมีค$าความเชื่อม่ันเท$ากับ ๐.๘๕๕ วิเคราะหQข&อมูลโดยการหา
ค$าความถ่ี ร&อยละ ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค$าที (t-test) การวิเคราะหQ
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว�า 
๑. การบริหารองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม ขององคQกร

ปกครองส$วนท&องถ่ินจังหวัดบุรีรัมยQ โดยรวมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๐๕) เม่ือ
พิจารณาเป0นรายด&าน พบว$า บุคลากรมีความคิดเห็นต$อการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรม อยู$ในระดับมากทุกด&าน 

๒. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต$อการบริหารงานตามหลัก      
สาราณียธรรมขององคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินจังหวัดบุรีรัมยQ พบว$า บุคลากรท่ีมีระดับ
การศึกษา หน$วยงานท่ีสังกัดต$างกัน มีความคิดเห็นต$อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
                                                           

* อาจารยQวิทยาลัยสงฆQบุรรีัมยQ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
** อาจารยQวิทยาลัยสงฆQบุรรีัมยQ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*** หัวหน&ากลุ$มงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยสงฆQบุรีรัมยQ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
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ขององคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินจังหวัดบุรีรัมยQ แตกต$างกัน อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.๐๑ ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว& ส$วนบุคลากรท่ีมีเพศต$างกัน มีความคิดเห็นไม$แตกต$างกัน 
ซ่ึงไม$เป0นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว& 

๓. แนวทางในการนําหลักสาราณียธรรมมาประยุกตQใช&ในการบริหารงานของ
องคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินจังหวัดบุรีรัมยQ พบว$า ควรให&เกียรติผู&มารับบริการเสมือนญาติ
มิตร มีข&อสงสัยก็ให&คําแนะนําด&วยวาจาท่ีสุภาพต&องตอบสนองความต&องการของประชาชน 
รับรู&ปiญหา รับฟiงความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาให&สอดคล&องระหว$างองคQกร
ปกครองส$วนท&องถ่ินกับประชาชนในท&องถ่ินผู&บริหารทุกท$านต&องดูแลหน$วยงานทุกส$วน ไม$
ควรดูเฉพาะผู&บริหารด&วยกันมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย&มแจ$มใส ไม$พูดส$อเสียด นินทาว$าร&ายผู&อ่ืนการ
ติดต$อประสานงาน ไม$ว$าภายในองคQกร หรือภายนอกองคQกรกับประชาชนต&องถ&อยทีถ&อย
อาศัย รับฟiงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน แนะนําท่ีดีแก$ผู&ไม$รู& และพูดจาในสิ่งท่ีเป0นประโยชนQ
เพ่ือให&กําลังใจคนทํางานไม$โกหกใส$ร&ายกัน ต&องมีความจริงใจในหน&าท่ีและบริการประชาชน
ทุกระดับคิดเสมอว$าคนเรามีความแตกต$างกัน แต$สามารถอยู$ร$วมกันได& ต&องให&บริการหรือ
ปฏิบัติงานด&วยความเมตตา เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ควรจัดอบรมบุคลากรบ$อยๆ เพ่ือกระตุ&น
ให&เกิดแรงจูงใจ จัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ช$วยเหลือประชาชนท่ี
เดือดร&อนด&วยความยุติธรรม เพ่ือความเป0นอยู$ท่ีดีของประชาชนควรปลูกฝiง อบรมบุคลากร
ไม$ให&มีความอิจฉาริษยากันและกัน ควรมีความเอ้ือเฟlmอเผื่อแผ$ในทุกๆ ด&านในการทํางานต&อง
ปลูกฝiงให&มีทัศนคติท่ีดีในการอยู$ร$วมกันภายใต&กฎระเบียบต$างๆ ต&องยึดถือและปฏิบัติอย$าง
เคร$งครัด ประชุมหรือปรึกษาเรื่องการปฏิบัติงานให&เป0นไปในทิศทางเดียวกัน และยอมรับฟiง
ความคิดเห็นของเพ่ือนร$วมงานในองคQกรและประชาชน จัดประชุมแสดงความคิดเห็นในการ
แก&ปiญหาท่ีจําเป0นแก$ประชาชนบ$อยๆ เพราะประชาชนมีหลากหลายความเห็น เม่ือเกิด
ปiญหา จะทําให&มีแนวทางแก&ไขปiญหาได&ดีข้ึน 

คําสําคัญ: การบริหารองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ิน, หลักสาราณียธรรม 

Abstract 

The objectives of this research are: 1) to study the management of 
local governments according to the principle of Saraniyadhamma Of the local 
province B ram 2) to compare the local administrative organizations according 
to the principle of administration Saraniyadhamma of sub-district The 
municipalities and provincial administration. 3) to offer management 
guidelines for local governments on Saraniyadhamma. Operated by the 
method of survey research (Survey Research) samples were personnel local 
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administrative organizations in the urban area of ram. Contains Tao ram ram 
parts and municipal administrative district planning of 105 people the tools 
used in the data that the researcher. The reliability of equals 0.855. Analyze 
data by finding the percentage frequency values, standard deviation. Test t (t-
test), analysis of variance (ANOVA One way). 

The findings of this research were concluded as follows: 
1. There are personnel satisfaction management based on principles 

Saraniyadhamma of buriram province, local administrative organizations on 
many levels (average equals 4.05). When considering a list of aspects found 
that public opinion towards the administration according to the principle 
Saraniyadhamma is very level on all sides.  

2. to compare the opinions of people who have to work according to 
the principle of Saraniyadhamma local governments province of Buriram. It 
found that people that have a different work unit affiliation. There are 
reviews by management Saraniyadhamma of Buriram province, local 
Governments vary statistically significant at level 57, which accepted 
assumptions. set. The personnel section are different. There is no difference 
between the comments that don't meet the assumption set. 

3. Guidance on how to apply the Dharma Saraniyadhamma in the 
administration of local governments, province of Buriram. It found that it 
should honor those service a virtual family, there's no doubt it gives verbal 
instructions at. The needs of the people. Recognize the problems, listening to 
their opinions, to find ways to improve consistency between local 
governments, with local residents. Executives must supervise all Agency 
section. Should not see only the executives together. Very cheery doesn't say 
catty gossip that the evil others to communicate, whether internal or external 
to the Organization to the public must be readily t dialogue relies on your 
feedback to each other. Recommend good things to enrich knowledge, saying 
things that are helpful to encourage people to work. Not lying, slander, 
together. There must be sincere in their duties and public services at all 
levels and always thought the people we are different, but they can coexist. 
Need help or by kindness, favor mutual personnel training should be held to 
stimulate motivation, budgeting, improve the quality of life for citizens. Help 
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for people suffering with justice to citizens well-being should cultivate. 
Training of personnel so no envy each other should be contributing in every 
aspect to work. Want to have a good attitude to inculcate in coexistence 
under the various regulations must be strictly adhered to and practice. Or 
operational matters is in the same direction and listening to the opinions of 
colleagues in the Organization and the people. Comment on meetings to 
solve problems that required frequent because the public has a variety of 
public opinion. When the problem occurs, to make it a better solution. 

Keywords: The Administration Local Government, Saraniyadhamma 

๑. บทนํา 
การวิจัย เรื่ องนี้  เ กิด ข้ึนจากความสนใจท่ีจะศึกษาการนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาคือสาราณียธรรมมาประยุกตQใช&ในการบริหารงานขององคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQเพ่ือให&การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเป0นฐานข&อมูลในการนําไป
ประยุกตQใช&กับหน$วยงานหรือองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินอ่ืนต$อไป โดยมีวัตถุประสงคQ เพ่ือ
ศึกษาการบริหารองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม ขององคQกรปกครอง
ส$วนท&องถ่ินจังหวัดบุรีรัมยQ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารองคQกรปกครองส$วนถ่ินตามหลัก
สาราณียธรรมขององคQการบริหารส$วนตําบล เทศบาล และองคQการบริหารส$วนจังหวัดและ
เพ่ือนําเสนอแนวทางการบริหารองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม มี
ขอบเขตในการวิจัยด&านประชากรคือบุคลากรในองคQการปกครองส$วนท&องถ่ินจํานวน๓แห$ง
คือองคQการบริหารส$วนตําบลเสม็ด เทศบาลเมืองบุรีรัมยQ และองคQการบริหารส$วนจังหวัด
บุรีรัมยQ 

๒. วัตถุประสงคXของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม ของ

องคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินจังหวัดบุรีรัมยQ 
๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารองคQกรปกครองส$วนถ่ินตามหลักสาราณีย

ธรรมขององคQการบริหารส$วนตําบล เทศบาล และองคQการบริหารส$วนจังหวัด 
๓. เพ่ือนําเสนอแนวทางการบริหารองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณีย

ธรรม 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
ผู&วิจัยใช&รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงเป0นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใช&ในการศึกษา ได&แก$ บุคลากรในองคQกร
ปกครองส$วนท&องถ่ิน จํานวน ๓ แห$ง คือ องคQการบริหารส$วนตําบลเสม็ด เทศบาลเมือง
บุรีรัมยQ และองคQการบริหารส$วนจังหวัดบุรีรัมยQ จํานวน ๑๐๕ คน๑ 

เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย ผู&วิจัยได&ใช&แบบสอบถามเป0นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข&อมูลโดยมีข้ันตอนการสร&างและการหาคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้  

๑. ศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับเรื่องการบริหารองคQกร
ปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม แล&วกําหนดเป0นกรอบปiจจัยให&ครอบคลุมเนื้อหา
และวัตถุประสงคQท่ีทําการวิจัย 

๒. สร&างแบบสอบถามตามกรอบวิจัยท่ีกําหนดไว&โดยแบ$งแบบสอบถามออกเป0น
๓ ตอนดังนี้  ตอนท่ี๑ เป0นแบบสอบถามเ ก่ียวกับสถานภาพส$วนบุคคลของผู&ตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพระยะเวลาในการทํางาน รายได&และ
หน$วยงานท่ีสังกัด ซ่ึงมีลักษณะเป0นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี ๒ เป0น
แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม 
กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQประกอบด&วย ๑) ด&านเมตตา
กายกรรม ๒) ด&านเมตตาวจีกรรม ๓) ด&านเมตตามโนกรรม ๔) สาธารณโภคี ๕) ด&านสีล
สามัญญตา ๖) ด&านทิฏฐิสามัญญตามีลักษณะเป0นแบบมาตราส$วนประเมินค$า (Rating 
Scale) ๕ ระดับ และตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปลายเปUดเก่ียวกับแนวทางการนําหลักสาราณีย
ธรรมมาประยุกตQใช&ในการบริหารงานขององคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQ 

๔. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว$า ผู&ตอบแบบสอบถามส$วนใหญ$เป0นเพศหญิงจํานวน๗๔คนคิดเป0น

ร&อยละ ๗๐.๔ มีอายุ ๓๑-๔๐ปh จํานวน ๕๒ คน คิดเป0นร&อยละ ๔๙.๕ มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน ๕๙ คน คิดเป0นร&อยละ ๕๖.๒ มีอาชีพพนักงานราชการ จํานวน ๖๐ คน
คิดเป0นร&อยละ ๕๗.๑ มีระยะเวลาในทํางานมากกว$า ๑๐ ปh จํานวน ๓๔ คน คิดเป0นร&อยละ 
๓๒.๔ มีรายได& ๑๒,๐๐๐-๑๕,๐๐๐บาท/เดือน จํานวน ๓๒ คน คิด เป0นร&อยละ ๓๐.๕ และ
หน$วยงานท่ีสังกัดสังกัดองคQการบริหารส$วนจังหวัด จํานวน ๔๐ คน คิดเป0นร&อยละ ๓๘.๐๙
บุคลากรมีความคิดเห็นต$อการบริหารองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม 
กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQโดยรวมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ย
เท$ากับ ๔.๐๕) เม่ือพิจารณาเป0นรายด&านสรุปได&ดังนี้ 
                                                           

๑ บุญชมศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพQครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร :.สุวีริยาสาสQน, 
๒๕๔๕), หน&า ๑๐๕.  
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๑. ด&านเมตตากายกรรม บุคลากรมีความคิดเห็นต$อการบริหารองคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQด&าน
เมตตากายกรรมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ๔.๑๒) เม่ือพิจารณาเป0นรายข&อพบว$า
บุคลากรมีความคิดเห็นอยู$ในระดับมากทุกข&อ 

๒. ด&านเมตตาวจีกรรม บุคลากรมีความคิดเห็นต$อการบริหารองคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQด&าน
เมตตาวจีกรรมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ๓.๙๖) เม่ือพิจารณาเป0นรายข&อพบว$า
บุคลากรมีความคิดเห็นอยู$ในระดับมากทุกข&อ 

๓. ด&านเมตตามโนกรรม บุคลากรมีความคิดเห็นต$อการบริหารองคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQด&าน
เมตตามโนกรรมอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๑๕) เม่ือพิจารณาเป0นรายข&อพบว$า
บุคลากรมีความคิดเห็นอยู$ในระดับมากทุกข&อ 

๔. ด&านสาธารณโภคี บุคลากรมีความคิดเห็นต$อการบริหารองคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQด&าน
สาธารณโภคีอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๐๗) เม่ือพิจารณาเป0นรายข&อพบว$าบุคลากร
มีความคิดเห็นอยู$ในระดับมากทุกข&อ 

๕. ด&านสีลสามัญญตา บุคลากรมีความคิดเห็นต$อการบริหารองคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQด&าน
สีลสามัญญตาอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๓.๙๗) เม่ือพิจารณาเป0นรายข&อพบว$า
บุคลากรมีความคิดเห็นอยู$ในระดับมากทุกข&อ 

๖. ด&านทิฏฐิสามัญญตา บุคลากรมีความคิดเห็นต$อการบริหารองคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQ
ด&านทิฏฐิสามัญญตาอยู$ในระดับมาก (ค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๐๑) เม่ือพิจารณาเป0นรายข&อพบว$า
บุคลากรมีความคิดเห็นอยู$ในระดับมากทุกข&อ 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต$อการบริหารองคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQโดย
จําแนกตามสถานภาพส$วนบุคคลได&แก$เพศระดับการศึกษาและหน$วยงานท่ีสังกัด พบว$า
ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาอาชีพและรายได&ต$างกันมีระดับความคิดเห็นต$อการบริหาร
องคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม ในเขตจังหวัดบุรีรัมยQแตกต$างกันอย$างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ส$วนบุคลากรท่ีมีเพศอายุต$างกันมีระดับความคิดเห็นไม$
แตกต$างกันเม่ือพิจารณาในแต$ละส$วนมีประเด็นท่ีจะนามาอภิปรายดังนี้ 

๑. เพศบุคลากรท่ีมีเพศต$างกันมีความคิดเห็นต$อการบริหารองคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQ
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โดยรวมไม$แตกต$างกันซ่ึงชี้ให&เห็นว$าความเป0นชายและหญิงมีความรู&สึกนึกคิดมีความคิดเห็น
ไม$แตกต$างกัน 

๒. ระดับการศึกษาบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต$างกันมีความคิดเห็นต$อการ
บริหารองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQโดยรวมแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๑ซ่ึง
ชี้ให&เห็นว$าบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษามากหรือน&อยความหลากหลายของสาขาวิชาความรู&
เหล$านั้นส$งผลต$อระดับความคิดเห็น 

๓. หน$วยงานท่ีสังกัดบุคลากรท่ีมีหน$วยงานท่ีสังกัดต$างกันมีความคิดเห็นต$อการ
บริหารองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQโดยรวมแตกต$างกันในด&านเมตตากายกรรมด&านเมตตาวจีกรรมด&าน
สาธารณโภคีและด&านสีลสามัญญตาอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ชี้ให&เห็นว$า ไม$ว$า
บุคลกรท่ีสังกัดองคQการบริหารส$วนตําบล เทศบาลเมือง หรือสังกัดองคQการบริหารส$วนจังหวัด 
หน$วยงานท่ีบุคลากรเหล$านี้สังกัดมีผลต$อระดับความคิดเห็น 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาพบว$า บุคลากรมีความคิดเห็นต$อการบริหารองคQกรปกครองส$วน

ท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQโดย
รวมอยู$ในระดับมากแสดงให&เห็นว$าการบริหารงานขององคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินโดย
องคQการบริหารส$วนจังหวัดบุรีรัมยQ เทศบาลเมืองบุรีรัมยQ และองคQการบริหารส$วนตําบลเสม็ด 
สามารถบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมได&ครบทุกด&านเป0นการแสดงให&เห็นว$าผู&บริหาร
ขององคQกรท้ังฝbายการเมืองและข&าราชการประจําเป0นผู&ท่ีมีความรู&ความสามารถ โดยผู&บริหาร
ได&นํา เอาพ้ืนฐานความรู&และประสบการณQ เชิ งธุรกิจมาประยุกตQ ใช& กับการบริหาร
องคQกร รวมท้ังมีแนวความคิดในเรื่องการกระจายอํานาจการปกครองท&องถ่ินท่ีเป0นอิสระมุ$งสู$
การรับใช&ประชาชนมาถ$ายทอดความรู&และมุมมองให&แก$บุคลากรในองคQกร เพ่ือให&ทุกคนมี
ความรู&และมุมมองในการดําเนินงานเปUดกว&างและไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเป0นการเพ่ิม
ศักยภาพการทํางานให&แก$บุคลากรย$อมส$งผลต$อความเจริญก&าวหน&าของคนในชุมชนให&ได&รับ
ความสุขอย$างถ&วนหน&าแต$ตรงกันข&ามหากการบริหารงานขององคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินใน
แต$ละด&านบกพร$องย$อมเกิดความเสียหายต$อการบริหารงานองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ิน
โดยรวม 

 
 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๔๐๗

๖. ข�อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินตามหลักสาราณียธรรม 

กรณีศึกษาองคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมยQ ผู&วิจัยมีข&อเสนอแนะในการปฏิบัติ
ดังนี้ 

๑. ควรนําผลการศึกษานี้ไปเป0นข&อมูลในการวางแผนการบริหารงานขององคQกร
ปกครองส$วนท&องถ่ิน ให&มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนไป 

๒. ควรนําข&อเสนอแนะท่ีได&จากการศึกษามาปรับปรุงแก&ไขในส$วนท่ีเป0นปiญหาให&มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

๓. ควรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอ่ืนๆ มาประยุกตQใช&ควบคู$ไปกับการ
บริหารงานขององคQกรปกครองส$วนท&องถ่ินเพ่ือเป0นตัวอย$างท่ีดีแก$องคQกรปกครองส$วน
ท&องถ่ินอ่ืนๆ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
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