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ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ การมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะด�านการศึกษา

พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข�ายชาวพุทธ จังหวัด
ลําพูน 
� พระครูสิริสุตานุยุต 

๒๔๑๒ 

๒ พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 
� พระศรีสัจญาณมุนี 

๒๔๒๓ 

๓ ความสัมพันธ�ระหว�างหลักฆราวาสธรรมกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน�าท่ีของบุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบล ในเขตอําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
� บุญมี นามพุทธา 

๒๔๓๗ 

๔ จิตสํานึก โอกาสและการมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการ
ธรรมาภิบาลท�องถ่ิน : กรณีศึกษา องค�การบริหารส�วนตําบล 
องค�กรภาคเอกชน และองค�กรวัฒนธรรม ในจังหวัดอุบลราชธานี 
� สมนึก จันทร โสดา 

๒๔๔๘ 

๕ ความพึงพอใจต�อสภาพแวดล�อมด�านอาคารสถานท่ีของผู�สูงอายุ
ศึกษาเฉพาะกรณี : ศูนย�พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุ
ขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น 
� ดร.สิทธิพร เกษจ(อย 
� พระวรชัด ทะสา 
� พระมหาสัจจารักษ  ไร.สงวน 

๒๔๖๔ 
 
 

๖ ความสัมพันธ�ระหว�างหลักสัปปุริสธรรมกับพฤติกรรมภาวะผู�นํา
ของเจ�าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
� พระปลัดเกษฎา มหาป4ฺโญ (ผาทอง) 

๒๔๗๔ 

๗ บทบาทผู�นําในการพัฒนาท�องถ่ิน กรณีศึกษานายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
� เกศสุดา โภคานิตย  
� กีฬา หนูยศ 

๒๔๘๕ 
 

๘ ความคิดเห็นของประชาชนต�อป=ญหาการจราจรในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
� เกษม สมสิน 

๒๔๙๖ 
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 ๒๔๑๐ 

๙ ศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู�บริหาร สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีหนองคายอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
� เจือจันท  วังทะพันธ  

๒๕๐๔ 

๑๐ แนวทางการส�งเสริมการบริหารกิจการคณะสงฆ� อําเภอไชยวาน 
จังหวัดอุดรธานี 
� พระสายยันต  วิสารโท (โลหิตดี) 

๒๕๑๔ 

๑๑ การจัดการทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพล 
อดุลยเดช เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด�านเศรษฐกิจแก�พสกนิกรไทย 
� พระมหาอุดร ธมฺมป4ฺโญ 
� พระวินัยธรนิรันทร  จนฺทสาโร (วรรณา) 
� พระครูปริยัติสัจจญาณ 

๒๕๒๔ 
 

๑๒ ทิศ ๖ : อารยวินัยแห�งการอยู�ร�วมกันในสังคม 
� พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร 
� พระครูปริยัติวรเมธี 
� ผศ.ดร.สุขพัฒน  อนนท จารย  

๒๕๓๖ 
 

๑๓ คุณภาพการให�บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ
ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น 
� พระมหาแดง คุณวีโร 

๒๕๔๗ 

๑๔ หลักอิทธิบาทธรรมกับวงจรคุณภาพเดมม่ิง ของบุคลากรองค�การ
บริหารส�วนตําบลบ�านกงอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก�น 
� พระมหาธนากร อนคฺฆเมธี (เหล.ารัตน ) 

๒๕๕๗ 

๑๕ หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด 
� พระระพิน ฐิตธมฺโม (วงศ พรมมา) 

๒๕๖๗ 

๑๖ ขบวนการพุทธใหม� : ผู�หญิงกับพ้ืนท่ีทางศาสนาในประเทศไทย 
� พระระพิน พุทธิสาโร 

๒๕๘๗ 

๑๗ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักภาวนา ๔ ของคณะผู�บริหาร
เทศบาลตําบลบ�านโต�น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก�น 
� พระประดิษฐ  สนฺติกโร 

๒๖๐๓ 

๑๘ ประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู�บริหารเทศบาลตําบลจอหอ
อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
� พระเกษม ป4ฺญาวชิโร 

๒๖๑๖ 
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๒๔๑๑

๑๙ การมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงาน ของเทศบาลตําบล
บึงเนียมอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น 
� พระจําลอง จนฺทโชโต (พิลาภัณฑ ) 

๒๖๒๘ 

๒๐ การใช�หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน เทศบาลตําบลทุ�งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ 
� ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี 
� พระมหาพุทธกร โสภณป4ฺโญ 

๒๖๓๘ 
 

๒๑ การพัฒนาศักยภาพมนุษย�ตามหลักพุทธธรรม 
� พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสด์ิรัตน  

๒๖๕๑ 

๒๒ ความจําเปCนในการใช�มาตรา ๔๔ ของคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ (คสช.) 
� สยามพร พันธไชย 
� สวาท ฮาดภักดี 
� ธีร ดนัย กับโก 
� ร.ต.ต.สนุก สิงห มาตร 

๒๖๖๗ 

๒๓ การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดหนองคาย 
� สุรไกร ชัยสาลี 

๒๖๗๘ 

๒๔ การพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
� ปรธภร ปุระกัน 

๒๖๘๖ 

๒๕ ความสัมพันธ�ระหว�างความพึงพอใจในสวัสดิการกับความผูกพัน
ต�อองค�กรของพนักงาน บริษัท สิริกาญจน� อินเตอร�เทรด จํากัด 
� สุภัสสร ระงับภัย 

๒๖๙๗ 

๒๖ ภาวะผู�นําในศตวรรษที่ ๒๑ ผ�านแนวคิดทฤษฎีของอิมมานูเอิล คานท� 
� วันทณีย  พรรณศรี 
� อดิศร ปราสารทอง 
� ชูเกียรติ ผลาผล 

๒๗๐๘ 
 

๒๗ พุทธศาสนากับประชาธิปไตยในสังคมไทย 
� ณรงค  ชัยช(าง 

๒๗๑๙ 

๒๘ กระบวนการการวางแผนในยุคป=จจุบัน 
� สรรค ชัย ไชยสกุลวงศ  

๒๗๒๙ 
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 ๒๔๑๒ 

การมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะด�านการศกึษาพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมของเครือข�ายชาวพุทธ จังหวัดลําพูน 

Participation in Public policy making in Buddhist Studies and Culture of 
Buddhist in Lamphun’s Buddhist Network 

 
พระครูสิริสุตานุยุต* 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ เพ่ือศึกษาระดับการมีส.วนร.วมของเครือข.ายชาว
พุทธจังหวัดลําพูน ในการกําหนดแนวนโยบายสาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม และเพ่ือศึกษาแนวทางในการส.งเสริมการมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข.ายชาวพุทธจังหวัด
ลําพูน ดําเนินการวิจัยโดยการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods)  

ผลการวิจัยพบว�า 
๑. ระดับการมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะด(านการศึกษา

พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ของเครือข.ายชาวพุทธจังหวัดลําพูน ด(านการก.อตัวของ
นโยบายค.าเฉลี่ยรวมอยู.ในระดับน(อย ด(านการเตรียมนโยบายและการเสนอร.างนโยบาย 
ค.าเฉลี่ยรวมอยู.ในระดับปานกลาง ด(านการอนุมัติประกาศเปVนนโยบาย ค.าเฉลี่ยรวมอยู.ใน
ระดับมาก ด(านการนํานโยบายไปสู.การปฏิบัติ ค.าเฉลี่ยรวมอยู.ในระดับปานกลาง ด(านการ
ประเมินผลนโยบายค.าเฉลี่ยรวมอยู.ในระดับปานกลาง และด(านการปรับปรุงแก(ไข วิเคราะห 
ข(อมูลย(อนกลับ ค.าเฉลี่ยรวมอยู.ในระดับปานกลาง  

๒. ผลการสนทนากลุ.ม (Focus Group) การมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ ด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข.ายชาวพุทธ จังหวัด
ลําพูน จําเปVนท่ีจะต(องสร(างการมีส.วนร.วมท่ีมีความชัดเจนและเปVนท่ีรับรู( ยอมรับ เข(าใจของ
ทุกฝ_าย ทุกหน.วยงานของเครือข.ายชาวพุทธ โดยเฉพาะการสร(างความเข(าใจให(เกิดข้ึนใน
เบ้ืองต(นก.อนท่ีจะดําเนินการตามข้ันตอนการกําหนดนโยบายสาธารณะ ซ่ึงเปVนความจําเปVน
พ้ืนฐานท่ีจะทําให(ทราบถึงปaญหาและความต(องการต.างๆ ในการนําไปกําหนดเปVนนโยบาย
สาธารณะต.อไป 

คําสําคัญ: การมีส.วนร.วม, นโยบายสาธารณะ, เครือข.ายชาวพุทธ 
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Abstract 

The objective of this research was to study the participation in public 
policy making in Buddhist studies and culture, and to find out the guideline in 
promoting participation in public policy making in Buddhist studies and 
culture of Buddhist in Lamphun’s Buddhist network. The research used mixed 
method research.  

The findings of this research as follows: 
1. The participation level of public policy making in buddhist studies 

and culture of buddhist in Lamphun’s buddhist network, the policy formation 
was at the low level, the policy preparation and the draft policy was at the 
medium level, the approved a policy announcement was l at the high level, 
the policy implementation was at the medium level, the policy evaluation 
was at the medium level and the modification, the analyst feedback was at 
the medium level. 

2. The focus group result of participation in public policy making in 
Buddhist studies and culture of Buddhist in Lamphun’s Buddhist network that 
need to create participation with clarity and awareness, acceptance, 
understanding of all parties, all departments of the Buddhist network. 
Especially, the understanding occurs in the primary before proceeding with 
the process of determining public policy which is necessary foundation to 
know the various problems and needs in determining public policy. 

Keywords: Participation, Public policy, Buddhist network 

๑. บทนํา 
การกําหนดนโยบายของรัฐเปVนหน(าท่ีท่ีสําคัญและเปVนเครื่องมือในการกําหนด

พัฒนาประเทศเพ่ือตอบสนองความต(องการของสังคม ในแต.ละยุคสมัย ซ่ึงนโยบายข้ึนอยู.กับ
ระบบการปกครอง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของสังคมนั้นๆ ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา การกําหนดนโยบายของรัฐอาจก.อให(เกิดผลกระทบในด(านต.างๆ เพราะต(องเร.งรัด
พัฒนาให(เกิดความเจริญเม่ือโลกมีความเจริญด(านวัตถุมากยิ่งข้ึนเท.าใด ความเจริญด(านจิตใจ
ของมนุษย ในสังคมกลับมีความเสื่อมถอยลง เพราะความนิยมในวัตถุ จนเรียกได(ว.าคนใน
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ปaจจุบันตกเปVนอยู.ภายใต(อํานาจของวัตถุนิยมก็ว.าได(๑ ดังท่ีพระพุทธเจ(าตรัสไว(ว.า โลกพร.อง
อยู.เปVนนิตย  ไม.รู(จักอ่ิม เปVนทาสแห.งตัณหา๒ 

การกําหนดนโยบายสาธารณะใดก็ตาม ต(องให(ประชาชนผู(มีส.วนได(เสียอย.างหนึ่ง
อย.างใด ท่ีเก่ียวข(องกับตนและชุมชน ได(มีส.วนร.วมในการกําหนด และแสวงหาทางเลือกใน
นโยบายสาธารณะนั้น ในกรณีท่ีนโยบายสาธารณะนั้น อาจส.งผลกระทบต.อผลได(เสียของ
ประชาชน หรือเก่ียวข(องกับวิถีชีวิต และความเปVนอยู.ของประชาชนในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง 
จะต(องจัดให(มีการทําประชาพิจารณ และได(รับความยินยอมของประชาชนในพ้ืนท่ีก.อน 
เพ่ือให(ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย.างสร(างสรรค  เ พ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถของชุมชนในการจัดการปaญหาของชุมชนด(วยตนเอง ส.งเสริมให(ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคมและองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเปVนพลังร.วมในการพัฒนา๓ การมีส.วนร.วม
จึงเปVนกระบวนการท่ีมีความสําคัญต.อสังคมมนุษย เพราะต.างพ่ึงพาอาศัยกันและต.างต(องมี
บทบาทภาระหน(าท่ีต(องรับผิดชอบตามวาระโอกาสท่ีมาถึง บทบาทหน(าท่ีท่ีได(รับจากการ
ยอมรับ บทบาทท่ีสร(างข้ึนด(วยตนเอง ความสําคัญของบทบาทหน(าท่ีการงานต(องมี
กฎระเบียบและองค การท่ีม่ันคงคอยช.วยรับนโยบายให(สอดคล(องกับกฎหมายของบ(านเมือง
แต.ท้ังนี้ การมีส.วนร.วมนั้น รวมถึงการร.วมด(วยช.วยกันในด(านความคิดเห็น การบริหารจัดการ 
ตลอดการเสียสละเวลา อาคารสถานท่ี ปaจจัยอ่ืนๆ ในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือบรรลุ
เปxาหมาย 

การมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ด(านการศึกษา พระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ของเครือข.ายชาวพุทธจังหวัดลําพูน จึงมีความจําเปVนอย.างยิ่ง ท่ีต(อง
เข(าใจข้ันตอนและโครงสร(างเหล.านี้อย.างถ.องแท( เนื่องจากส.งผลต.อความสําเร็จ และความ
ล(มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ท่ีผ.านมาในภาพรวม อาจกล.าวได(ว.าการศึกษาเรื่องการ
นํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ มุ.งเน(นสนใจเฉพาะบางเรื่อง หรือบางประเด็น มากกว.าการ
สร(างทฤษฎีตัวแบบในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติแบบเบ็ดเสร็จ จึงทําให(ไม.มีกรอบ
ทฤษฎีท่ีเด.น หรือตัวแบบท่ีมีความสมบูรณ เพียงพอ ท่ีจะอธิบายถึงปaญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน ใน
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติได( แต.ต.อมาเม่ือมีนักวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกับปaจจัยหรือตัว
แบบท่ีใช(อธิบายความสําเร็จ และความล(มเหลวของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติกัน

                                                           
๑ พุทธทาสภิกขุ, บางแง�มุมของกามในทัศนะพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

สุขภาพใจ, ๒๕๔๒), หน(า ๔๕-๔๗. 
๒ ม.ม. (ไทย ) ๑๓ / ๓๐๕ / ๓๖๘. 
๓ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ, สรุปสาระสําคัญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๖๐), (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เพชร
รุ.งการพิมพ  จํากัด, ๒๕๕๑), หน(า ๑๐-๑๒. 
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อย.างกว(างขวางมากข้ึน ก็ประสบกับปaญหาของการเหมารวมและไม.สามารถอธิบายปaญหาท่ี
เกิดข้ึนจริงได( 

จากภาพรวมท่ีกล.าวมาข(างต(น ทําให(ผู( วิจัย ซ่ึง เปVนผู(บริหารสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ถือเปVนหน.วยหนึ่งของสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน และเคยได(รับเชิญไปร.วม
กิจกรรมต.างๆ กับเครือข.ายชาวพุทธในจังหวัดลําพูน อยู.เสมอ จึงเกิดแนวคิดท่ีต(องการศึกษา 
การมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะด(านพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของ
เครือข.ายชาวพุทธจังหวัดลําพูน เพ่ือ นําเข(าไปกําหนดเปVนนโยบายสาธารณะท่ีสําคัญ เพ่ือ
นําเสนอให(ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน ได(เข(าใจถึงคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาพุทธ
เจ(า ตลอดจนร.วมกันรักษา อนุรักษ  และร.วมกิจกรรมตามจารีตประเพณีพ้ืนบ(าน เพ่ือให(เกิด
ความตระหนัก ซึมซับเอาสิ่งท่ีดีงามนําไปปรับตัวอยู.ร.วมกันในสังคมอย.างสงบสุขหรือสามารถ
นําไปประกอบอาชีพการงาน และไม.มีความคิดทะเยอทะยาน แก.งแย.งชิงดีชิงเด.นต.อกัน 
ส.งผลให(สังคมมีความวุ.นวายข้ึน ผู(วิจัย จึงเห็นว.าเปVนความจําเปVนเร.งด.วนท่ีจะศึกษาการมีส.วน
ร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะด(านพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของเครือข.าย
ชาวพุทธจังหวัดลําพูน เพ่ือเปVนการสร(างความม่ันคงของรัฐและการเสริมสร(างธรรมาภิบาลให(
เกิดข้ึนในชุมชนท(องถ่ินอย.างแท(จริง 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการมีส.วนร.วมของเครือข.ายชาวพุทธจังหวัดลําพูน ในการ

กําหนดแนวนโยบายสาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
๒. เพ่ือศึกษาแนวทางในการส.งเสริมการมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข.ายชาวพุทธจังหวัด
ลําพูน 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะด(านการศึกษา

พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข.ายชาวพุทธจังหวัดลําพูน ผู(วิจัยได(ใช(การวิจัย
แบบผสม (Mixed Methods) โดยใช(ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยการเก็บรวบรวมข(อมูลด(วยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ.มตัวอย.างท่ี
ได(กําหนดไว( และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข(อมูล
ด(วยวิธีการสนทนากลุ.ม (Focus Group) 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ระดับการมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะด(านการศึกษา

พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ของเครือข.ายชาวพุทธจังหวัดลําพูน 
๑.๑ ด(านการก.อตัวของนโยบาย ระดับการมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด(านการก.อตัวของนโยบาย 
ค.าเฉลี่ยรวมอยู.ในระดับน(อย และเม่ือพิจารณาในแต.ละข(อพบว.า ค.าเฉลี่ยสูงสุด ในข(อท่ีว.า 
ท.านแสดงความคิดเห็นในการเสนอข(อมูล สภาพปaจจุบันปaญหาความต(องการของเครือข.าว
ชาวพุทธจังหวัดลําพูน และค.าเฉลี่ยตํ่าสุด ในข(อท่ีว.า ท.านมีส.วนรับทราบข(อมูลพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวข(องกับพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

๑.๒ ด(านการเตรียมนโยบายและการเสนอร.างนโยบาย ระดับการมีส.วนร.วมใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด(านการ
เตรียมนโยบายและการเสนอร.างนโยบาย ค.าเฉลี่ยรวมอยู.ในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาในแต.ละข(อพบว.า ค.าเฉลี่ย ในข(อท่ีว.า ท.านมีส.วนร.วมประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับ
การแต.งต้ังคณะกรรมการทํางานจัดทํานโยบายด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ของเครือข.ายชาวพุทธ และค.าเฉลี่ยตํ่าสุด ในข(อท่ีว.า ท.านมีส.วนร.วมในการ
กําหนดนโยบายด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ของเครือข.ายชาวพุทธ
จังหวัดลําพูน  

๑.๓ ด(านการอนุมัติประกาศเปVนนโยบาย ระดับการมีส.วนร.วมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด(านการอนุมัติ
ประกาศเปVนนโยบาย ค.าเฉลี่ยรวมอยู.ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในแต.ละข(อพบว.า 
ค.าเฉลี่ยสูงสุด ในข(อท่ีว.า ท.านมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบาย เตรียมความพร(อมในการ
ดําเนินงานตามนโยบายด(านการศึกษาพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมไปสู.การปฏิบัติท่ี
ชัดเจน และค.าเฉลี่ยตํ่าสุด ในข(อท่ีว.า ท.านแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการกําหนดโครงการ
ตามนโยบายด(านการศึกษาพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม   

๑.๔ ด(านการนํานโยบายไปสู.การปฏิบัติ ระดับการมีส.วนร.วมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด(านการนํานโยบาย
ไปสู.การปฏิบัติ ค.าเฉลี่ยรวมอยู.ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแต.ละข(อพบว.า 
ค.าเฉลี่ยสูงสุด ในข(อท่ีว.า ท.านเสนอแนะแนวทางแก(ไขปaญหาอุปสรรคต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะ
ดําเนินงานตามนโยบายด(านการศึกษาพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม รองลงมาคือ 
ท.านเสนอแนะแหล.งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามนโยบายด(านการศึกษา
พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม และค.าเฉลี่ยตํ่าสุด ในข(อท่ีว.า ท.านแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามนโยบายด(านการศึกษาพระพุทธศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมอย.างชัดเจน 
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๑.๕ ด(านการประเมินผลนโยบาย ระดับการมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด(านการประเมินผลนโยบาย
ค.าเฉลี่ยรวมอยู.ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแต.ละข(อพบว.า ค.าเฉลี่ยสูงสุด ในข(อ
ท่ีว.า ท.านมีส.วนร.วมเสนอแนะในการกําหนดแนวทางนโยบายในการวางแผนงบประมาณ 
และค.าเฉลี่ยตํ่าสุด ในข(อท่ีว.า ท.านรับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด(าน
การศึกษาพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

๑.๖ ด(านการปรับปรุงแก(ไข วิเคราะห ข(อมูลย(อนกลับระดับการมีส.วนร.วมใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ของ
เครือข.ายชาวพุทธจังหวัดลําพูน ด(านการปรับปรุงแก(ไข วิเคราะห ข(อมูลย(อนกลับ ค.าเฉลี่ย
รวมอยู.ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแต.ละข(อพบว.า ค.าเฉลี่ยสูงสุด ในข(อท่ีว.า ท.าน
มีส.วนร.วมช.วยเหลือแก(ปaญหาด(านการศึกษาพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม และ
ค.าเฉลี่ยตํ่าสุด ในข(อท่ีว.า ท.านมีส.วนร.วมในการส.งเสริมด(านการศึกษาพระพุทธศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ  

๒. แนวทางการส.งเสริมการมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะด(าน
การศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข.ายชาวพุทธจังหวัดลําพูน 

๒.๑ ด(านการก.อตัวของนโยบาย การส.งเสริมการมีส.วนร.วมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข.ายชาวพุทธ
จังหวัดลําพูน ด(านการก.อตัวนโยบายสาธารณะ จําต(องสร(างความรู(ความเข(าใจ ความ
ตระหนักในวิถีวัฒนธรรมประเพณีให(เกิดข้ึนกับทุกคน เพ่ือสร(างคุณค.าและความสําคัญให(
เกิดข้ึน และต(องมีการร.วมกันกําหนดปaญหา ประเด็นแนวทางในการแก(ไขและพัฒนาเพ่ือให(
เกิดนโยบายท่ีเกิดจากความร.วมมือระหว.างเครือข.ายชาวพุทธ จังหวัดลําพูน ซ่ึงผู(มีส.วน
เก่ียวข(องในทุกฝ_ายจะต(องทํางานอย.างประสานสอดคล(องกันเพ่ือให(การกําหนดนโยบาย
สาธารณะมีความเชื่อมโยงและตรงตามสภาพความเปVนจริงมากท่ีสุด  

๒.๒ ด(านการเตรียมนโยบาย การส.งเสริมการมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข.ายชาวพุทธจังหวัด
ลําพูน ด(านการเตรียมนโยบาย เปVนการสร(างการมีส.วนร.วมด(วยการศึกษาข(อมูลต.างๆ ให(รอบ
ด(าน มองในทุกบริบทของปaญหาและความต(องการ รวมถึงร.วมกันวิเคราะห ปaญหาต.างๆ ท่ีจะ
นําไปเปVนตัวแบบในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู( 
โดยการศึกษาดูงานหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องการการดําเนินงานด(านพระพุทธศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสู.การกําหนดเปVนนโยบายท่ีเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดลําพูน
ต.อไป  

๒.๓ ด(านการอนุมัติประกาศเปVนนโยบาย การส.งเสริมการมีส.วนร.วมในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข.าย
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ชาวพุทธจังหวัดลําพูน ด(านการอนุมัติประกาศเปVนนโยบาย จําเปVนต(องสร(างการมีส.วนร.วม
ด(วยการพิจารณาถึงความเปVนไปได(ของนโยบายว.าสามารถนําไปปฏิบัติให(ก.อประโยชน ได(
อย.างแท(จริงหรือไม. รวมท้ังต(องอาศัยความร.วมมือจากเครือข.ายในการความเข(าใจในนโยบาย
เพ่ือให(สามารถอนุมัตินโยบายท่ีตรงตามความต(องการและสามารถแก(ไขปaญหาหาหรือเปVน
การพัฒนาด(านต.างๆ ได(อย.างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ ด(านการนํานโยบายไปสู.การปฏิบัติ การส.งเสริมการมีส.วนร.วมในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข.าย
ชาวพุทธจังหวัดลําพูน ด(านการนํานโยบายไปสู.การปฏิบัตินั้นจะต(องดูความพร(อมของ
เครือข.ายว.ามีศักยภาพมากน(อยเพียงใด ผู(ท่ีนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะต(องมีความรู(ความ
เข(าใจในนโยบายนั้นๆ ด(วยว.านํามาใช(เพ่ือประโยชน อันใด และจะต(องเกิดข้ึนจากความ
ร.วมมือของเครือข.าย ด(วยการสร(างความเข(าใจและตระหนักรู(ในปaญหาและความสําคัญของ
นโยบายร.วมกันของทุกฝ_าย เพ่ือให(กานํานโยบายสาธารณะมีประสิทธิภาพและตรงตามความ
ต(องการของท้ังเครือข.ายและผู(รับผลกระทบจากนโยบายมากท่ีสุด 

๒.๕ ด(านการประเมินผลนโยบาย การส.งเสริมการมีส.วนร.วมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข.ายชาวพุทธ
จังหวัดลําพูน ด(านการประเมินผลนโยบาย เปVนการทํางานร.วมกันของเครือข.ายในการ
ติดตามและประเมินผลการนํานโยบายสาธารณะไปใช(ท้ังในระดับหน.วยงานและในระดับ
เครือข.าย ซ่ึงจําเปVนต(องสร(างการรับรู(ร.วมกันของคนในเครือข.ายท่ีท้ังมีเก่ียวข(องโดยตรงและ
โดยอ(อม เพ่ือสร(างการรับรู(และแก(ไขปaญหาอันเกิดข้ึนจากการนํานโยบายไปปฏิบัติร.วมกัน 

๒.๖ ด(านการปรับปรุงแก(ไขข(อมูลย(อนกลับ การส.งเสริมการมีส.วนร.วมในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของเครือข.าย
ชาวพุทธจังหวัดลําพูน ด(านการปรับปรุงแก(ไขข(อมูลย(อนกลับ เปVนการศึกษาถึงปaญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยอาศัยการประชุมเพ่ือร.วมกันวิเคราะห ถึงปaญหาและ
แนวทางแก(ไข รวมถึงวิเคราะห ผลการดําเนินงานตามนโยบายว.าเปVนไปในทิศทางท่ีต(องการ
หรือตรงตามวัตถุประสงค ของนโยบายหรือไม.อย.างไร และควรสร(างความร.วมมือจาก
หน.วยงานในเครือข.ายในการสะท(อนปaญหา และช.วยกันวิเคราะห ปaญหาและหาทางออก
ร.วมกัน อันจะเปVนการแก(ไขปaญหาท่ีเกิดข้ึนได(อย.างตรงตามเปxาหมายและมีประสิทธิภาพ 

๕. การอภิปรายผล 
การมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ด(านการศึกษาพระพุทธศาสนา

และศิลปวัฒนธรรมของเครือข.ายชาวพุทธ จังหวัดลําพูน จากการศึกษาวิจัย อภิปรายได(ดังนี้ 
การมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะของเครือข.ายชาวพุทธในจังหวัด

ลําพูน ด(านการก.อตัวของนโยบาย ค.าเฉลี่ยรวมของระดับการมีส.วนร.วมอยู.ในระดับน(อย ท้ังนี้
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เปVนเพราะการนําเสนอข(อมูลปaญหาต.างๆ ยังไม.เปVนท่ีรับรู(ท่ัวไปของเครือข.ายชาวพุทธ เพราะ
การประชาสัมพันธ และความรับรู(ถึงปaญหายังไม.กว(างขวางและไม.ชัดเจน ปaญหาต.างๆ ยังคง
เปVนปaญหาภายในหน.วยงานท่ีรอรับเพียงนโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงปaญหาในบางส.วนยังไม.ได(รับ
การสะท(อนให(เห็นอย.างชัดเจนเท.าท่ีควร และการเข(ามามีส.วนร.วมในข้ันต(นหรือข้ันการก.อตัว
ของนโยบายนั้นยังไม.ได(รับความสนใจจากเครือข.ายมากเท.าใดนัก แต.เม่ือได(เข(ามามีส.วนร.วม
แล(วพบว.ามีการแสดงความคิดเห็นในการเสนอข(อมูล สภาพปaจจุบันปaญหาความต(องการของ
เครือข.าวชาวพุทธจังหวัดลําพูนในระดับมากกว.าการก.อตัวของนโยบายด(วยกิจกรรมอ่ืน ซ่ึง
แสดงให(เห็นว.าผู( ท่ีเข(ามามีส.วนร.วมได(ให(ความสําคัญในการสะท(อนปaญหาท่ีมีอยู.ให(กับ
เครือข.าย เพ่ือท่ีจะนําไปกําหนดเปVนประเด็นปaญหาเพ่ือการวิเคราะห และพิจารณาเตรียมเปVน
นโยบายต.อไป 

การมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะของเครือข.ายชาวพุทธในจังหวัด
ลําพูน ด(านการเตรียมนโยบายและการเสนอร.างนโยบาย ค.าเฉลี่ยรวมของระดับการมีส.วน
ร.วมอยู.ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เปVนเพราะสืบเนื่องมาจากความสนใจในการนําเสนอปaญหาใน
เบ้ืองต(นยังไม.ได(รับการตอบสนองท่ีดีจากเครือข.ายชาวพุทธ จึงทําให(การจัดเตรียมและเสนอ
ร.างนโยบายไม.ได(รับความสําคัญเท.าท่ีควรตามไปด(วย แต.เนื่องจากว.า ในข้ันการเตรียม
นโยบายนั้นเปVนการพิจารณาปaญหาท่ีนําเสนอเพ่ือเข(าสู.กระบวนการวิเคราะห และพิจารณา
เพ่ือการกําหนดเปVนนโยบายสาธารณะ ในกระบวนการข้ันตอนนี้จึงเปVนข้ันตอนสําคัญท่ี
เครือข.ายเริ่มให(ความสนใจมากข้ึน เพราะเริ่มท่ีจะเห็นทิศทางของนโยบายสาธารณะว.า
เปVนไปในทิศทางใด และจะสามารถเอ้ือประโยชน ต.อหน.วยงานหรือเครือข.ายชาวพุทธได(มาก
น(อยเพียงใดด(วย เพราะหากไม.มีการเข(าร.วมในข้ันตอนนี้อาจทําให(เสียโอกาสหากมีการ
พิจารณาอนุมัตินโยบายเพ่ือนําไปปฏิบัติ นอกจากนั้นการเตรียมนโยบาย ยังเปVนการสร(างการ
มีส.วนร.วมด(วยการศึกษาข(อมูลต.างๆ ให(รอบด(าน มองในทุกบริบทของปaญหาและความ
ต(องการ รวมถึงร.วมกันวิเคราะห ปaญหาต.างๆ ท่ีจะนําไปเปVนตัวแบบในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ การประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู( โดยการศึกษาดูงานหน.วยงานท่ีเก่ียวข(อง
การการดําเนินงานด(านพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสู.การกําหนดเปVน
นโยบายท่ีเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดลําพูนต.อไป 

การมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะของเครือข.ายชาวพุทธในจังหวัด
ลําพูน ด(านการอนุมัติประกาศเปVนนโยบาย ค.าเฉลี่ยรวมของระดับการมีส.วนร.วมอยู.ในระดับ
มาก ท้ังนี้เปVนเพราะการประกาศอนุมัตินโยบายส.วนมากแล(วดําเนินการในรูปแบบของคณะ
กรรมเครือข.ายและคณะกรรมการร.วมของแต.ละหน.วยงาน การมีส.วนร.วมในข้ันตอนนี้จึงมี
ความสําคัญเช.นกันในการตัดสินใจเลือกนโยบายและประกาศเปVนนโยบายสาธารณะ ซ่ึง
เครือข.ายมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบาย เตรียมความพร(อมในการดําเนินงานตามนโยบาย
ด(านการศึกษาพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมไปสู.การปฏิบัติท่ีชัดเจน อันเปVนการแสดง
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ให(เห็นถึงว.าเครือข.ายมีความพร(อมท่ีจะดําเนินการในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู.การปฏิบัติท่ี
ชัดเจน มีเปxาหมายหรือแนวทางการปฏิบัติงานรองรับท่ีชัดเจน นอกจากนั้นแล(วการมีส.วน
ร.วมในด(านการอนุมัติประกาศเปVนนโยบายยังจําเปVนต(องสร(างการมีส.วนร.วมด(วยการ
พิจารณาถึงความเปVนไปได(ของนโยบายว.าสามารถนําไปปฏิบัติให(ก.อประโยชน ได(อย.างแท(จริง
หรือไม. รวมท้ังต(องอาศัยความร.วมมือจากเครือข.ายในการความเข(าใจในนโยบายเพ่ือให(
สามารถอนุมัตินโยบายท่ีตรงตามความต(องการและสามารถแก(ไขปaญหาหาหรือเปVนการ
พัฒนาด(านต.างๆ ได(อย.างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให(การดําเนินการตามนโยบายตรงตามเปxา
หมายความคาดหวังของนโยบายมากท่ีสุด 

การมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะของเครือข.ายชาวพุทธในจังหวัด
ลําพูน ด(านการนํานโยบายไปสู.การปฏิบัติ ค.าเฉลี่ยรวมของระดับการมีส.วนร.วมอยู.ในระดับ
ปานกลาง ท้ังนี้เปVนเพราะกระบวนการในการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเปVนถาระหน(าท่ีของ
เครือข.ายในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยอาศัยหน.วยงานแต.ละหน.วยงานเปVนตัวขับเคลื่อน
นโยบาย ทําให(การนํานโยบายไปปฏิบัติในแต.ละหน.วยงานนั้นมีความแตกต.างกันในแง.ของ
ผู(รับผิดชอบนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงในระหว.างการดําเนินงานนั้นย.อมมีปaญหาและอุปสรรค
ต.างๆ เกิดข้ึน และในแต.ลพหน.วยงานก็มีบริบทท่ีต.างกัน การนํานโยบายไปปฏิบัติจึงมีความ
แตกต.างกันไปด(วย ซ่ึงแนวทางในการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะต(องดูความพร(อมของ
เครือข.ายว.ามีศักยภาพมากน(อยเพียงใด ผู(ท่ีนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะต(องมีความรู(ความ
เข(าใจในนโยบายนั้นๆ ด(วยว.านํามาใช(เพ่ือประโยชน อันใด และจะต(องเกิดข้ึนจากความ
ร.วมมือของเครือข.าย ด(วยการสร(างความเข(าใจและตระหนักรู(ในปaญหาและความสําคัญของ
นโยบายร.วมกันของทุกฝ_าย เพ่ือให(การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพและตรง
ตามความต(องการของท้ังเครือข.ายและผู(รับผลกระทบจากนโยบายมากท่ีสุด อันจะนํามาซ่ึง
ความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค ของนโยบายและสามารถชี้ให(เห็นถึงผลกระทบอันจะเกิดข้ึน
จากการนํานโยบายไปปฏิบัติได(จากการติดตามประเมินผล 

การมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะของเครือข.ายชาวพุทธในจังหวัด
ลําพูน ด(านการประเมินผลนโยบาย เปVนการทํางานร.วมกันของเครือข.ายในการติดตามและ
ประเมินผลการนํานโยบายสาธารณะไปใช(ท้ังในระดับหน.วยงานและในระดับเครือข.าย ซ่ึง
จําเปVนต(องสร(างการรับรู(ร.วมกันของคนในเครือข.ายท่ีท้ังมีเก่ียวข(องโดยตรงและโดยอ(อม เพ่ือ
สร(างการรับรู(และแก(ไขปaญหาอันเกิดข้ึนจากการนํานโยบายไปปฏิบัติร.วมกัน ซ่ึงค.าเฉลี่ยรวม
ของระดับการมีส.วนร.วมอยู.ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เปVนเพราะการประเมินนโยบายส.วนใหญ.
แล(วผู(ประเมินต(องมีความรู(ความเข(าใจในนโยบายเปVนอย.างดี และยังต(องรับรู(ถึงเปxาหมาย
หรือวัตถุประสงค ของนโยบายว.านําไปปฏิบัติเพ่ืออะไร ซ่ึงการประเมินผลนโยบายนั้นสามารถ
ทําได(ในหลายระยะ เช.น ระยะเริ่มต(น ระยะกลาง หรือระยะสุดท(ายคือนํานโยบายไปปฏิบัติ
จนสัมฤทธิ์ผลแล(ว ซ่ึงผลการประเมินนโยบายอาจเปVนไปท้ังในด(านลบและด(านบวก ซ่ึง
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จะต(องสังเกตจากผลสะท(อนกลับว.ามีปaญหาหรืออุปสรรคใดบ(างท่ีส.งผลทําให(นโยบายไม.
สามารถขับเคลื่อนได(ตามแผนงานท่ีวางไว( หรือเกิดความติดขัดในข้ันตอนใดของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ เพ่ือให(เกิดความเข(าใจในปaญหาอุปสรรคนั้นๆ และสามารถแก(ไขได(อย.างถูกต(อง 

การมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะของเครือข.ายชาวพุทธในจังหวัด
ลําพูน ด(านการปรับปรุงแก(ไขข(อมูลย(อนกลับ เปVนการศึกษาถึงปaญหาท่ีเกิดข้ึนจากการนํา
นโยบายไปปฏิบัติโดยอาศัยการประชุมเพ่ือร.วมกันวิเคราะห ถึงปaญหาและแนวทางแก(ไข 
รวมถึงวิเคราะห ผลการดําเนินงานตามนโยบายว.าเปVนไปในทิศทางท่ีต(องการหรือตรงตาม
วัตถุประสงค ของนโยบายหรือไม.อย.างไร และควรสร(างความร.วมมือจากหน.วยงานใน
เครือข.ายในการสะท(อนปaญหา และช.วยกันวิเคราะห ปaญหาและหาทางออกร.วมกัน อันจะ
เปVนการแก(ไขปaญหาท่ีเกิดข้ึนได(อย.างตรงตามเปxาหมายและมีประสิทธิภาพ และค.าเฉลี่ยรวม
ของระดับการมีส.วนร.วมอยู.ในระดับปานกลาง ท้ังนี้เปVนเพราะการแก(ไขปรับปรุงและ
วิเคราะห ข(อมูลย(อนกลับเปVนการสะท(อนปaญหาท่ีเกิดข้ึนจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงผู(มี
ส.วนเก่ียวข(องโดยส.วนใหญ.แล(วเปVนผู(ปฏิบัติงานในหน.วยงานต.างๆ ซ่ึงความเข(าใจในนโยบาย
อาจยังมีความไม.ชัดเจนเท.าท่ีควรและไม.สามารถรับรู(ถึงปaญหาต.างๆ อันเปVนผลสะท(อนกลับท่ี
สําคัญ และการวิเคราะห ข(อมูลย(อนกลับนั้นเปVนการวิเคราะห แบบทวนกลับของการกําหนด
นโยบายสาธารณะ กล.าวคือวิเคราะห จากผลท่ีได(จากการประเมิน เรื่อยไปจนถึงการก.อตัว
ของนโยบาย ซ่ึงมาจากสภาพการณ ของปaญหาต.างๆ ท่ีมีอยู.เดิมก.อนท่ีจะกําหนดเปVนนโยบาย
สาธารณะ จึงทําให(ความเข(าใจของผู(ท่ีจะมีส.วนร.วมในการวิเคราะห ข(อมูลย(อนกลับมีความ
คลาดเคลื่อนหรือไม.ชัดเจนได( 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. การศึกษาวิจัยนี้เปVนการศึกษาระดับการมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของเครือข.ายชาวพุทธจังหวัด
ลําพูน ซ่ึงพบว.า การมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะในแต.ละข้ันตอนนั้น ส.วนใหญ.
ยังอยู.ในระดับปานกลาง ซ่ึงผู(มีเก่ียวข(องของเครือข.ายควรให(ความสําคัญกับกระบวนการมี
ส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายอย.างจริงจังเพ่ือกําหนดเปVนนโยบายสาธารณะท่ีสามารถนําไป
ปฏิบัติได(อย.างเปVนรูปธรรม 

๒. การศึกษาวิจัยนี้เปVนการศึกษาแนวทางการส.งเสริมการมีส.วนร.วมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะด(านการศึกษาพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ของเครือข.ายชาวพุทธ
จังหวัดลําพูน พบว.า การมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีสําคัญคือการสร(าง
ความเข(าใจให(เกิดข้ึนกับทุกฝ_ายของเครือข.าย เพ่ือสร(างความตระหนักรู(และเห็นความสําคัญ
ของการกําหนดนโยบายสาธารณะร.วมกัน ผู(มีส.วนเก่ียวข(องโดยเฉพาะในระดับผู(บริหารจึง
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ควรให(ความสนใจและให(ความสําคัญในการร.วมกําหนดนโยบายสาธารณะด(านการศึกษา
พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ของเครือข.ายชาวพุทธจังหวัดลําพูน ต.อไป 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปlฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๙. 

(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

พุทธทาสภิกขุ. บางแง�มุมของกามในทัศนะพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
สุขภาพใจ, ๒๕๔๒. 
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กรุงเทพมหานคร : บริษัท เพชรรุ.งการพิมพ  จํากัด, ๒๕๕๑. 
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พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 
Buddhism And Politics In Thailand 

พระศรีสัจญาณมุนี* 

บทคัดย�อ 

พระพุทธศาสนาถือว.าเปVนศาสนาประจําชาติ เพราะการท่ีพระพุทธศาสนากับชน
ชาติไทยได(มีความสัมพันธ แนบแน.นเปVนอันหนึ่งอัน เดียวกัน ท้ังในทางประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม 

พระพุทธศาสนาเปVนศาสนาเอกของโลกท่ีมีหลักคําสั่งสอนอันเปรียบเสมือนห(วง
มหานทีแห.งสรรพศาสตร  จึงมิใช.เพียงแค.เปVนปรัชญาหรือทฤษฎีเท.านั้น หากแต.ยังมีเนื้อหา
ครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ความเปVนอยู. ความนึกคิดแทบทุกด(านและท่ีสําคัญพระพุทธศาสนาเปVน
ศาสนาแห.งการกระทํา เปVนศาสนาแห.งความเพียรพยายาม ไม.ใช.ศาสนาแห.งการอ(อนวอน
ปรารถนาหรือศาสนาแห.งความห.วงหวังกังวล การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ(าทรงมุ.งผล
ในทางปฏิบัติให(ทุกคนจัดการกับชีวิตท่ีเปVนอยู.จริงๆ ในโลก 

พระพุทธศาสนากับการเมือง ได(กล.าวถึงอธิปไตย ไว(ถึง ๓ แบบ คือ อัตตาธิปไตย 
โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตย โดยประการหลัง ธรรมาธิปไตยปกครองโดยเน(นธรรมะเปVนใหญ. 
ให(ผู(นํามีธรรมะ และประชาชนมีธรรมะ เน(นเสรีภาพทางจิต เปVนศาสนาแรกท่ีส.งเสริมสิทธิ
มนุษยชน มีสิทธิพิจารณาคัดเลือกผู(นํา มีสิทธิในด(านต.างๆ อันไม.ก.อความเดือดร(อนสู.ตนเอง
และผู(อ่ืน สอนให(รู(จักความพอดีในการปฏิบัติตน และการแก(ไขปaญหาต.างๆด(วยปaญญา ใน
การดําเนินตามอริยสัจ ๔ นักการเมืองควรนําไปปรับใช(ตามเหตุสถานการณ นั้นๆ สอนให(รู(จัก
ความสุจริต ในการปฏิบัติตนสมควรแก.หน(าท่ี รู(กาล รู(เวลา รู(หน(าท่ีของตน 

คําสําคัญ: พระพุทธศาสนา, การเมืองการปกครองของไทย 

Abstract 

Buddhism is the nation religion because there has been harmonized 
relationship between Buddhism and Thai population for a long time. Besides, 
Buddhism is in between both historic and cultural stories on Thailand since 
the Buddhist Era. 

                                                           
* ผู(อํานวยการวิทยาลัยสงฆ ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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Buddhism is one of the world's famous religions with the Buddha’s 
Teachings of creation that is compared to deep Mahanatee (Ocean) in all 
branches of science. It is not only a philosophy or theory but it also covers 
ways of life, living daily habits, and the thinking methods in every aspect. The 
most important thing is that Buddhism is the religion of manner and attempt 
not a religion of pleading, wishing nor worrying. The Buddha’s Teachings are 
emphasized on our own action and performance that are managed by 
ourselves to live our lives on earth with reality.  

Concerning the religion and politics, it is talked about the sovereignty 
of the three types of autocracy which are Self-dependence, Supremacy of 
the world and Righteousness. Righteousness is ruled emphasizing on ethics 
where rulers have Ethics and the public gain morals focusing on freedom in 
their hearts. Buddhism is the first religion that promotes human rights and 
having the right to elect leaders, the right in not leading hardship is to 
themselves and others. Moreover, Buddhists are taught to recognize 
themselves to behave sufficiently and to solve problems with intelligence 
following the four Noble Truths. Politicians should apply the Buddha’s 
Teachings to their current situation while they should be taught to be 
honesty and to perform their duties appropriately, suitably and rightly. 

Keywords: Buddhism, Politics of Thailand 

๑. บทนํา 
พระพุทธศาสนาต.อสังคมไทยในฐานะเปVนสถาบันหลักของสังคมไทย๑ วัดเปVน

ศูนย กลางของชุมชนในด(านการศึกษา พระสงฆ เปVนผู(อบรมสั่งสอนจัดการศึกษาเล.าเรียน 
ถึงแม(ในปaจจุบันบทบาทเหล.านี้จะลดน(อยลงไป เนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม สิ่งท่ีควรคํานึงถึง
ก็คือ พระพุทธศาสนามีความสําคัญทางการศึกษา โดยมีบทบาทท่ีสําคัญอยู. ๒ ประการ คือ 
๑) วัดเปVนศูนย กลางการศึกษาเล.าเรียนของชุมชน และพระสงฆ เปVนครูผู(ทําหน(าท่ีอบรมสั่ง
สอน มีประเพณีบวชเรียน และ ๒) นอกจากนี้วัดยังเปVนแหล.งศิลปวิทยาการ เปVนแหล.งศึกษา
ค(นคว(าต.างๆ องค ความรู(ต.างๆ การแพทย แผนโบราณ ด(านยาสมุนไพร ด(านภาษา นอกจาก
วัดยังเปVนศูนย กลางในด(านพิธีกรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีต.างๆ เปVนแหล.งสังคม
                                                           

๑ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนา
ประจําชาติ, พิมพ ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด), หน(า ๑๗-๒๕. 
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สงเคราะห  เช.น เปVนศูนย ฝ�กวิชาชีพของชุมชน ศูนย รับเลี้ยงเด็กเล็ก ศูนย สงเคราะห ผู(ป_วยโรค
ร(ายแรงต.างๆ เปVนต(น ส.วนพระก็จะทําหน(าท่ีเปVนผู(นําทางจิตใจและผู(นําทางสังคม เช.น ผู(นํา
ในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม ผู(นําในการส.งเสริมภูมิปaญญาท(องถ่ิน และ
ผู(นําทางการอบรมจิตใจของคนในสังคมให(ดีงาม เปVนต(น ด(านศิลปกรรม พุทธ สถานต้ังแต.ใน
อดีตจนถึงปaจจุบัน มีการก.อสร(างข้ึนมาด(วยจิตศรัทธาต.อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน 
จึงก.อให(เกิดความประณีต งดงาม แสดงถึงความเปVนศิลปะอย.างสูงส.ง และแสดงถึงความ
รุ.งเรืองของพระพุทธศาสนาในแต.ละยุคสมัย การก.อสร(างพุทธสถานเหล.านี้นอกจากจะทุ.มเท
ด(วยกําลังกายและกําลังทรัพย แล(ว ยังทุ.มเทจิตใจท่ีดีงาม เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ด(วย เปVนการทําบุญกุศล และเปVนสถานท่ีปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ และพุทธศาสนิกชน 
เปVนสถานท่ีสืบทอดพระพุทธศาสนาให(ยั่งยืนถาวรและเพ่ือเชิดชูความรุ.งเรือง ของ
พระพุทธศาสนา ดังนั้นวัดจึงเปVนแหล.งรวมศิลปกรรมแขนงต.างๆ ท้ังในการวิจิตรศิลป� 
สถาปaตยกรรม ประติมากรรม เปVนต(น๒ 

แต.อย.างไรก็ตาม เม่ือถึงจุดเปลี่ยนแห.งยุคสมัย พระสงฆ แบบเถรวาทประเทศศรี
ลังกา พม.า กัมพูชา รวมถึงประเทศไทย ไม.ได(ดํารงตนให(อยู.ในสถานะและบทบาทของตนใน
เองในแง.มุมของการเปVน “ท่ีปรึกษา” โดยการนําเสนอทศพิธราชธรรมเท.านั้น หากแต.เข(าไป
เก่ียวข(องกับการการเมืองท้ังโดยตรงและโดยอ(อม ไม.ว.าจะเปVนพระสงฆ ในประเทศศรีลังกาท่ี
เข(าไปเลือกต้ังนักการเมือง และเข(ารับสมัครเลือกต้ังเปVนนักการเมือง พระสงฆ ในประเทศ
พม.าได(เดินขบวนคว่ําบาตรรัฐบาลทหารพม.า หรือเข(าไปร.วมสนับสนุนกลุ.มคนท่ีตัวเองชื่นชม
ให(เปVนนักการเมืองเพ่ือปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเมืองให(สอดรับกับสิ่งท่ีตัวเองประสงค  
แนวโน(มการเดินขบวนเพ่ือประท(วงรัฐบาลหรือนักการเมืองดังกล.าว ได(เกิดข้ึนในสังคมไทย
อย.างชัดเจน และได(รับการจัดต้ังเปVนขวนการมากยิ่งข้ึนเม่ือสังคมไทยก(าวเข(าไปสู.ระบอบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย และในหลายกรณี หรือเหตุการณ พระสงฆ ได(เข(าไป
ประท(วงเพ่ือเรียกร(องต(องการ และความชอบธรรม เช.น กรณีการเรียกร(องความชอบธรรม
ให(แก. พระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) กรณีการเรียกร(องให(บรรลุพระพุทธศาสนาเปVน
ศาสนาประจําชาติ และกรณีของพระสงฆ ท่ีเข(าไปร.วมสนับสนุนขบวนการทางการเมือง 

กรณีดังกล.าวมิได(ปรากฏข้ึนเฉพาะกลุ.มสงฆ ท่ีประท(วงเพ่ือต.อต(านรัฐบาลเพ่ือ
เรียกร(องความต(องการเท.านั้น แต.บางสถานการณ พระสงฆ บางกลุ.มได(สนับสนุนท.าท่ีของ
รัฐบาลให(ดําเนินการบางอย.างโดยการตีความหลักการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให(รัฐบาลเกิด
ความชอบธรรมในการตัดสินใจทางการเมืองดังเช.นกรณีของพระกิตติวุฑโฒท่ีชี้ว.า “การฆ.า

                                                           
๒ บริษัท สํานักพิมพ แม็ค จํากัด, กทม. แหล.งท่ีมา : http://www.maceducation.com/e-

knowledge [๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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คอมมิวนิสต ไม.บาป”๓ แนวทางดังกล.าวชี้ให(เห็นว.า พระสงฆ บางรูปท้ังในประเทศศรีลังกา 
พม.า กัมพูชา และประเทศไทยได(กลายเปVนเครื่องมือของนักการเมือง เพ่ือให(นักการเมือง
สามารถสร(างความชอบธรรมในการดําเนินการบางอย.างแม(สิ่งนั้นอาจจะไม.สอดรับกับ
หลักการในพระพุทธศาสนาก็ตาม ดังจะเห็นได(จากตัวอย.างของงานวิจัยของรัตนาภรณ  พงษ 
พัฒนาท่ีชี้ว.า “รัฐบาลในประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาพยายามอย.างยิ่งท่ีจะนําหลักการ
ทางศาสนามาสร(างความชอบธรรมทางการเมือง”๔  

จากปรากฏการณ ดังกล.าว ทําให(เกิดคําถามสําคัญต.อบทบาทและท.าทีของพระสงฆ 
ท้ังในเชิงปaจเจก และองค กรว.า “สอดรับและเหมาะสมกับหลักการ หรือแนวคิดพ้ืนฐานใน
พระพุทธศาสนาหรือไม.อย.างไร” แท(ท่ีจริงแล(ว พระพุทธเจ(าได(ออกแบบ หรือวางสถานะของ
พระสงฆ ให(มีบทบาทพระสงฆ ไม.ควรยุ.งเก่ียวโดยเด็ดขาดใช.หรือไม. หรือว.าพระองค เลือกท่ีจะเข(า
ไปสัมพันธ กับความรุนแรงทางการเมืองในลักษณะยืดหยุ.นโดยให(เข(าไปสัมพันธ ได(ในบางกรณี  

งานวิจัยเรื่องนี้ จึงพยายามท่ีตอบคําถามการวิจัยว.า ๑) พระสงฆ ในยุคปaจจุบันใน
กลุ.มประเทศเถรวาท คือ ศรีลังกา พม.า กัมพูชา และไทยนั้นเข(าไปเก่ียวข(อง สัมพันธ และมี
บทบาทต.อการเมืองในลักษณะใด ๒) การเข(าไปสัมพันธ หรือมีบทบาทต.อการเมืองในลักษณะ
ต.างๆ นั้นสอดรับกับฐานความคิดด้ังเดิมของพระพุทธศาสนาหรือไม. อย.างไร การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค  ดังนี้ ๑) ศึกษาวิเคราะห บทบาทพระพุทธศาสนากับกับการเมือง ๒) วิเคราะห 
พระสงฆ กับการเมืองท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ ๓) เพ่ือนําเสนอแนวโน(ม
บทบาทพระสงฆ กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน(า  

พระพุทธศาสนากับการเมืองไทย 
การเมือง นักการเมืองมักถูกมองว.า เปVนกโลบายทางการเมือง เล.นพรรคเล.นพวก 

มือใครยาวสาวได(สาวเอา แต.มักเปVนไปแบบเช(าชามเย็นชาม นักการเมืองส.วนมากมัดทุจริต
และกอบโกยผลประโยชน  หรือเปVนระบบอุปภัมภ  ความไม.สามัคคีของนักการเมือง แม(จะ
หน.วยงานคอยตรวจสอบก็ตามที ก็เปVนไปอย.างไม.เต็มท่ีนักด(วยเกรงกลัวอํานาจและอิทธิพล 
ปaญหาอีกอย.างของการเมืองคือด(านการดําเนินนโยบายผิดพลาด อันเกิดผลเสียกับสังคมและ
ประเทศชาติผู(บริหารประเทศยังไม.ได(มีการบริหารอย.างเต็มความรับผิดชอบ ยังมีการเล.น
การเมืองมากเกินความจําเปVนซ่ึงมีผลทําให(การดําเนินนโยบายต.างๆยังไม.ได(แก(ปaญหาท่ี
แท(จริงของประเทศ บางครั้งนโยบายหลายๆ นโยบายก็ดูน.าจะดี แต.กลับไม.ได(ผลเต็มท่ีซ่ึงก็มี
สาเหตุมาจากการไม.สามารถนํา นโยบายไปปฏิบัติกันอย.าง มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 

                                                           
๓ สมบูรณ  สุขสําราญ, ความขัดแย�งทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆ�กรุงเทพมหานคร

, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมสังคมศาสตร แห.งประเทศไทย, ๒๕๒๒), หน(า ๑๕. 
๔ รัตนาภรณ  พงษ พัฒนา, “การใช�ศาสนาสร�างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาล

พม�า”, วิทยานิพนธ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๗. 
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บ.อย ครั้งเปVน การดําเนินนโยบายเพ่ือสร(างภาพให(แก. ส.วนตน แต.ให(ความสําคัญของ
ประสิทธิผลน(อยมาก หรือ แทบจะไม.ให(ความสําคัญเลย 

ในพระสุตตันตป�ฎกได(กล.าวถึงอธิปไตย ไว( ถึง ๓ แบบ คือ อัตตาธิปไตย 
โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตย โดยประการหลัง ธรรมาธิปไตยปกครองโดยเน(นธรรมะเปVนใหญ. 
ให(ผู(นํามีธรรมะ (มุขบุรุษท่ีดี) และประชาชนมีธรรมะ (สัมมาชน)๕ เน(นเสรีภาพทางจิต เปVน
ศาสนาแรกท่ีส.งเสริมสิทธิมนุษยชน มีสิทธิพิจารณาคัดเลือกผู(นํา มีสิทธิในด(านต.างอันไม.ก.อ
ความเดือดร(อนสู.ตนเองและผู(อ่ืน สอนให(รู(จักความพอดีในการปฏิบัติตน และการแก(ไข
ปaญหาต.างๆ ด(วยปaญญา ในการดําเนินตามอริยสัจ ๔ นักการเมืองควรนําไปปรับใช(ตามเหตุ
สถานการณ นั้นๆ สอนให(รู(จักความสุจริต ในการปฏิบัติตนสมควรแก.หน(าท่ี รู(กาล รู(เวลา รู(
หน(าท่ีของตน 

ความยัดแย(งทางการเมืองท่ีเปVนปaญหาสังคมอย.างหนึ่งนั้นอาจจะมาจากสาเหตุ
หลายประการ เช.น ผลประโยชน ขัดกัน ความคิดเห็นไม.ตรงกัน การขาดอุดมคติทางการเมือง
ท่ีแน.นอน เปVนต(น ในการแก(ปaญหานี้ ตามทัศนะของพุทธศาสนาแล(ว นักการเมืองจะต(องมี
ธรรมะสําหรับนักบริหาร นักปกครองซ่ึงพระพุทธองค ได(แสดงว.า เปVนคุณสมบัติของนัก
ปกครองหรือผู(บริหารปรากฏในพระคัมภีร ศาสนาหลายแห.งด(วยกัน แต.ในท่ีนี้จะขอนํามา
กล.าวเฉพาะท่ีท.านได(แสดงไว(ใน อรรถกถาอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกาย มีใจความว.าผู(ปกครอง
หรือนักบริหารนั้นจะต(องทํานุบํารุงประชาราษฎร ด(วยหลักธรรมท่ีเรียกว.าราชสังคหวัตถุ ๕ 
ประการ คือ 

๑. สัสสเมธะ ฉลาดสามารถในการบํารุงเกษตรกรรมและกสิกรรมเปVนต(น อัน
เปVนธัญญาหารให(เกิดผลผลิตท่ีดี มีการส.งเสริมการเกษตรและกสิกรรมให(อุดมสมบูรณ  อันจะ
เปVนประโยชน พ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทางด(านเศรษฐกิจ 

๒. ปุริสเมธะ ฉลาดสามารถในการบํารุงคน ส.งเสริมคัดเลือกคนมาทํางานให(
เหมาะสมกับความรู(ความสามารถของเขาและการงานท่ีจะทํานั้นๆ พร(อมท้ังจัดสวัสดิการให(
ดี เปVนต(น 

๓. สัมมาปาสะ ผูกประสานสงเคราะห ประชาชนพลเมืองบ.วงคล(องใจคน คือ
การดูแลสุขทุกข ของประชาชน ส.งเสริมอาชีพ เช.น จัดทุนให(คนยากจนยืมไปสร(างตนในทาง
พาณิชยกรรมหรือดําเนินกิจกรรมต.างๆ ไม.ให(เกิดความเลื่อมล้ําหรือช.องว.างจนแตกแยกกัน 
ซ่ึงเปVนการทําให(จิตใจของประชาชนเลื่อมใสในผู(ปกครอง 

๔. วาชเปยยะ พูดจาด(วยถ(อยคําไพเราะอ.อนหวานดูดด่ืมใจ รู(จักพูดรู(จักชี้แจง
แนะนํา รู(จักทักทายถามไถ.ทุกข สุขของประชาชนทุกชั้น ด(วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี ด(วยถ(อยคําท่ี

                                                           
๕ พระสุตตันตป�ฎก ๒๐/๑๑/๒๓๑. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๔๒๘ 

ประกอบด(วยเหตุผล ท่ีเปVนหลักฐานมีประโยชน  เปVนทางแห.งการสร(างสรรค แก(ไขปaญหาเสริม
ความสามัคคีทําให(เกิดความเข(าใจดี ความเชื่อถือและความนิยมนับถือ 

๕. นิรัคคฬะ บริหารประเทศชาติให(อยู.เย็นเปVนสุข โดยปxองกันและบําราบโจร
ผู(ร(าย ให(ประชาชนนอนตาหลับ โดยยึดหลักการท่ีว.า ความสุขของประชาชนคือยอด
ปรารถนาของตนและในทีฆนิกายปาฏิกวรรคก็ได(แสดงไว(ว.า ผู(บริหารหรือนักปกครองท่ีดีนั้น  

นอกจากนี้ มีความประพฤติดีเปVนแบบฉบับในการดํารงชีวิตของนักปกครองเพราะ
การปกครองท่ีดีคือ การให(แบบอย.างท่ีดี ความตรงความคดของนักปกครองมีอิทธิพลต.อ
ความประพฤติของประชาชน ความซ่ือตรงของประชาชน ข้ึนอยู.กับความซ่ือตรงของนัก
ปกครอง การแก(ความคดของส.วนใหญ.จึงต(องเริ่มมาจากฝ_ายปกครอง ความสัมพันธ ระหว.าง
บุคคล ๒ ประเภทนี้ พระพุทธเจ(าตรัสยกตัวอย.างไว(ในโพธิราชชาดก ขุททกนิกายว.า “เม่ือฝูง
โคกําลังข(ามแม.น้ํา ถ(าโคจ.าฝูงไปคด โคนอกนั้นก็คดตาม ในหมู.มนุษย ก็เช.นเดียวกันถ(าผู(ได(รับ
สมมติให(เปVนหัวหน(าเปVนผู(ปกครองไม.เปVนธรรม คนนอกนั้นก็ประพฤติไม.เปVนธรรม ดังนั้นเม่ือ
ผู(ปกครองประพฤติไม.เปVนธรรม ชาวเมืองก็พลอยทุกข กันไปท่ัว โดยนัยตรงกันข(าม เม่ือ
ผู(ปกครองทรงไว(ซ่ึงธรรม ชาวเมืองก็เปVนสุขกันไปท่ัว” 

ประชาธิปไตยมีการยกเอาวาทะของประธานาธิบดี ลินคอล น มาอ(าง เพราะคน
ชอบ และรู(จักกันมาก คือวาทะท่ีว.า "ประชาธิปไตยเปVนการ ปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน เพ่ือประชาชน" วาทะนี้คนจําได(แม.น เวลาพูดกัน คนมักมองความหมายในแง.ของ
ความรู(สึกต่ืนเต(นว.า ตนเองจะได( เช.น จะได(สิทธิ ได(อํานาจ หรือ ได(ความเปVนใหญ.ในการท่ีจะ
เปVนผู(ปกครอง แต.อีกแง.หนึ่งท่ีไม.ค.อยได(มองคือ "ความรับผิดชอบ"ถ(าประชาชนมีคุณภาพดี 
ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีด(วย ถ(าประชาชนมีคุณภาพตํ่า ประชาธิปไตยก็จะเปVน
ประชาธิปไตยอย.างเลวด(วย เพราะว.า คุณภาพของประชาธิปไตย ข้ึนต.อคุณภาพของ
ประชาชน แล(วคุณภาพของประชาชนข้ึนต.ออะไร ก็ข้ึนต.อการศึกษา๖ 

ลักษณะสําคัญ ๒ อย.างของสังคมมนุษย  คือวิถีชีวิตแห.งความพอดี ท่ีเปVนสายกลาง 
ซ่ึงองค ประกอบและปฏิบัติการท้ังหลายได(สัดส.วนสมดุลกัน อีกอย.างหนึ่งคือ การยอมรับ
ศักยภาพของมนุษย ว.า บุคคลแต.ละคนมีความสามารถท่ีพัฒนาได( ศักยภาพนั้น จะต(องได(รับ
การพัฒนา คือ ต(องมีการศึกษา เพ่ือให(บุคคลมีสติปaญญา สามารถคิดวินิจฉัย เลือกตัดสินใจ 
และใช(เสรีภาพเปVนต(น ได(อย.างถูกต(องพอดี... การจะมีประชาธิปไตยท่ีดีนั้น ไม.ใช.เพียงแค.เอา
อย.างรูปแบบเขามาใช(ตามไปเท.านั้นก็สําเร็จ แต.มีสิ่งท่ีจะต(องเพียรพยายามทําด(วยความต้ังใจ
จริง เฉพาะอย.างยิ่ง ต(องมีการแสวงหาปaญญา และใช(ปaญญาอย.างจริงจังโดย ให(บุคคลมี
เสรีภาพท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตน และให(ศักยภาพนั้นอํานวยผลดีในการท่ีจะใช(เสรีภาพใน

                                                           
๖ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กระบวนการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาคนไปสู�ประชาธิปไตย, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน(า ๓ 
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๒๔๒๙

การท่ีจะเก้ือกูลต.อชีวิตและสังคม ทําให(เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยเปVนไปอย.าง สมดุล 
โดยเปVนเสรีภาพของคนท่ีปกครองตนเองได( 

ผู(เปVนนักปกครอง เปVนนักการเมือง เปVนนักบริหาร ต(องยึดถือธรรมเปVนใหญ. คือ 
ถือหลักการ กฎกติกา กฎหมาย ถือความจริง ความถูกต(อง ความดีงาม เหตุผล ประโยชน สุข
ท่ีแท(เปVนใหญ. เปVนเกณฑ  และเปVนมาตรฐาน๗ เม่ือถือธรรมเปVนใหญ. ก็เห็นแก.ธรรม เห็นแก.
ความจริง ความถูกต(อง ความดีงาม และยึดถือตามหลักการ กฎกติกา รวมท้ังกฎหมายก็จะ
ไม.เอนเอียงไปข(างไหน ไม.เห็นแก.ผลประโยชน  ไม.เห็นแก.พรรคพวก ไม.เห็นแก.คะแนนนิยม 
เปVนต(น และจะมีความชัดเจนในการทํางาน ซ่ึงโดยท่ีสุดแล(ว ธรรมาธิปไตยเท.านั้นจะเปVนแกน
จริยธรรมของระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ แบบ พระพุทธศาสนาเปVนรากฐานสําคัญต.อ
การเมืองการปกครองท่ีจะให(มวลมนุษย อยู.ร.วมกันอย.างสันติสุขได( โดยใช(หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปVนหลักการ ความคิด และเปVนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท้ังผู(ปกครอง
รัฐและประชาชนในรัฐ รวมท้ังการเผยแผ.พระพุทธศาสนาไปท่ัวโลก เพ่ือเปVนแนวทางในการ
สร(างสรรค สันติภาพให(เกิดข้ึนแก.โลกได(อย.างแท(จริง 

บทบาทและความสัมพันธ ระหว.างพระสงฆ กับรัฐต้ังแต.อดีตจนถึงปaจจุบันนั้น 
สามารถจัดบทบาทออกเปVนลักษณะใหญ.ๆ ดังนี้ คือ ๑) บทบาทตามประเพณีท่ีเคยปฏิบัติสืบ
ต.อกันมาต้ังแต.สมัยพุทธกาลจนถึงปaจจุบันคือ บทการเปVนท่ีปรึกษาของผู(ปกครอง บทบาท
การเสนอแนะหลักการบริหาร บทบาทในการสนองตอบด(านพิธีกรรมทางการ สัญลักษณ  
บทบาทในการเข(าไปแซงแทรกและไกล.เกลี่ยข(อพิพาทของผู(นําทางการเมือง และบทบาทใน
ฐานะท่ีพ่ึงทางใจของผู(นําทางการเมือง และพลเมืองในรัฐ ๒) บทบาทตามพระราชบัญญัติ
การปกครองคณะสงฆ  เช.น บทบาทในการเปVนเจ(าพนักงานของรัฐ บริหารกิจการคณะสงฆ  
บทบาทในการการปกครอง การศึกษา สาธารณูปการ สาธารณะสงเคราะห  และบทบาท
บริหารสอดส.องความเปVนไปของพระสงฆ ให(เปVนไปตามกฎหมายกําหนด และ ๓) บทบาทใน
ฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ถึงกระนั้น บทบาทในฐานะพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น พระสงฆ ได(แสดงออกในหลายสถานการณ  เช.น การเรียกร(องให(รัฐอุปถัมภ 
และคุ(มครองพระพุทธศาสนา บทบาทในฐานะเปVนผู(สนับสนุนนักการเมือง ท้ังเปVนทางการ
และไม.เปVนทางการ รวมไปถึงบทบาทในการออกมาแสดงความคิดเห็นต.อการเป�ดพ้ืนให(
พระสงฆ มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกต้ังได(เช.นเดียวกับพระสงฆ ในประเทศศรีลังกาและ
กัมพูชา  

 
 

                                                           
๗ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สลายความขัดแย�ง : นิติศาสตร�-รัฐศาสตร�-เศรษฐศาสตร�

แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ  บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๖), หน(า ๑๙๗-๑๙๘. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๔๓๐ 

๒. แนวโน�มบทบาททางการเมืองของพระสงฆ� 
การวิเคราะห แนวโน(มบทบาททางการเมืองของพระสงฆ  เปVนการศึกษาเพ่ือ

ต(องการให(ทราบถึงบทบาททางการเมืองท่ีควรเปVนของพระสงฆ  ท้ังกิจท่ีควรทําและกิจท่ีควร
ละเก่ียวกับการเมือง เม่ือทราบชัดถึงกิจท่ีควรทําพระสงฆ เปVนท่ีแน.ชัดแล(ว จึงสามารถ
วิเคราะห พฤติกรรมของพระสงฆ กับการแสดงออกทางการเมืองได( และทําให(ทราบถึงท.าทีท่ี
ควรจะเปVนของพระสงฆ กับการแสดงออกทางการเมือง ดังนี้ 

๒.๑ วิเคราะห บทบาททางการเมืองท่ีควรเปVนของพระสงฆ  จากการศึกษาวิจัย
บทบาทพระสงฆ พบว.า บทบาททางการเมืองท่ีควรเปVนของพระสงฆ เก่ียวกับการเมืองนั้น 
สามารถมองได(หลายนัย มีท้ังส.วนท่ียุ.งเก่ียวได(และไม.ควรเข(าไปยุ.งเก่ียว กล.าวคือ การ
แสดงออกทางการเมืองมี ๕ ด(าน คือ  

๒.๑.๑ การแสดงออกทางการเมืองเพ่ือประโยชน ส.วนรวมแก.มหาชน พระสงฆ 
สามารถเข(าไปเก่ียวข(องกับการเมืองได( โดยยึดหลักการเผยแผ.ธรรมเพ่ือประโยชน สุขแก.
มหาชนหมู.มาก และเปVนไปตามทัศนะของท.านพุทธทาสภิกขุท่ีว.า “การเข(าไปจัดการทําให(คน
หมู.มากอยู.ร.วมกันอย.างเปVนสุข” โดยถือเปVนหน(าท่ีของพลเมืองทุกคนในประเทศชาติ ไม.เว(น
แม(กระท่ังพระสงฆ  ซ่ึงพระพรหมคุณภรณ ระบุว.า “มีบทบาทและหน(าท่ีจําเพาะในทาง
การเมือง”๘ พุทธทาสภิกขุยังระบุเพ่ิมเติมว.า “การเข(าไปเก่ียวข(องกับการเมืองจะต(องยึดหลัก
ประโยชน ของส.วนรวมเปVนใหญ.โดยไม.ต(องละท้ิงประโยชน ส.วนตน การเมืองจึงจะก.อให(เกิด
ประโยชน สูงสุดแก.มนุษย ได(”๙ จากทัศนะนี้ทําให(เข(าใจได(ว.า พระสงฆ มีหน(าท่ีในการทําให(
การเมืองประกอบไปด(วยธรรมะ โดยการทําหน(าท่ีนั้นต(องเปVนไปเพ่ือประโยชน ร.วมกันของ
สังคม แต.มีข(อยกเว(นว.า ต(องไม.เข(าไปก(าวก.ายแทรกแซงกิจการภายในของรัฐมากเกินไป 

๒.๒.๒ เพ่ือแนะนําสั่งสอนธรรม พระสงฆ ควรเก่ียวข(องกับการเมืองได(ในเรื่องท่ี
ต(องการให(เกิดความถูกต(อง โดยยึดหลักพระธรรมวินัยให(ม่ันคง คือ ต(องแสดงออกอย.างมีสติ 
มีสมณสารูป ไม.ให(สังคมติเตียน หรือท่ีเรียกว.า “โลกวัชชะ” แต.แสดงออกในเชิงให(คําแนะนํา 
ให(คําปรึกษา ให(ใช(สติ ใช(สันติวิธีในการต.อสู(ทางการเมืองได(ด(วยปaญญา และต(องสั่งสอนให(
ชาวโลกรู(จักเลือกคนดีเข(ามาปกครองบ(านเมือง จึงจะทําให(บ(านเมืองเกิดความสงบร.มเย็น ดัง
พุทธพจน ท่ีว.า “ผู(ใดได(รับแต.งต้ังให(เปVนใหญ. ถ(าผู(นั้นประพฤติชอบธรรม ประชาชนชาวเมือง
นั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด(วย”๑๐ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต) มีความเห็นว.า 
การเมืองเปVนงานท่ีมีวัตถุประสงค เพ่ือความสงบเรียบร(อยของสังคม สร(างสรรค ประโยชน สุข
ของประชาชน และความเจริญรุ.งเรืองม่ันคงของประเทศชาติ การเมืองโดยเนื้อแท(จึงเปVนสิ่งท่ี
                                                           

๘ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต), กรณีสันติอโศก, หน(า ๓๔. 
๙ พุทธทาสภิกขุ, การเมืองกับธรรมะใน ไพโรจน� อยู�มณเฑียร ธรรมเทศนากัณฑ การเมือง, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ สร(อยทอง, ๒๕๓๗), หน(า ๑๗-๒๖. 
๑๐ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๖. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ดีงาม เก่ียวข(องกับทุกคนและมีผลกระทบถึงทุกคน พระสงฆ อยู.ในสังคม ก็มีบทบาททาง
การเมือง แต.บทบาทนี้ก็เปVนบทบาทจําเพาะ บทบาทนี้คือการแนะนําสั่งสอนธรรมเก่ียวกับ
การเมือง เสนอให(นักการเมืองหรือผู(ปกครองมีคุณธรรม และพระสงฆ ก็ต(องต้ังอยู.ในธรรมคือ
มีความเปVนกลาง ต(องแสดงธรรมโดยมุ.งประโยชน ส.วนรวม มิใช.มุ.งให(เกิดผลประโยชน ส.วนตัว
แก.บุคคล กลุ.มคน หรือฝ_ายหนึ่งฝ_ายใด และจะต(องรักษาความเปVนอิสระของสถาบันสงฆ ไว(
เพ่ือเปVนหลักประกันให(พระสงฆ รุ.นต.อๆ มาได(แสดงบทบาททางการเมืองท่ีเหมาะสมได( 
พระสงฆ ไม.ควรเข(าไปก(าวก.ายในกิจการภายในของบ(านเมือง๑๑ พระสงฆ ต(องเก้ือกูลแก.
อาณาจักรเท.าท่ีถูกต(องตามพระธรรมวินัย ต(องทําหน(าท่ีเชื่อมรัฐกับราษฎร ดังเช.นท่ีพระสงฆ 
ในอดีตได(ทําหน(าท่ีในการเชื่อมราชกับราษฎร มาแล(ว๑๒ ส.วนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) มีความเห็นว.า การเมืองเปVนเรื่องของการแสวงหาอํานาจทางการปกครองเพ่ือปกปxอง
ประโยชน ของแต.ละกลุ.ม พระสงฆ ไม.ใช.กลุ.มผลประโยชน  จึงไม.ควรเก่ียวข(องกับการแสวงหา
อํานาจท้ังโดยตรงและโดยอ(อม ควรลอยตัวให(พ(นความขัดแย(งทางการเมืองท่ีแต.ละกลุ.มสร(าง
ข้ึนเพ่ือชิงชัยอํานาจทางการเมือง พระสงฆ ควรดําเนินตามพระพุทธจริยาท่ีพระองค ทรงสั่ง
สอนนักการเมืองให(ประพฤติธรรม และต(องไม.เปVนหัวคะแนนหาเสียงให(กับนักการเมือง๑๓ 
พระสงฆ ต(องไม.เปVนกลุ.มพลังทางการเมืองท่ีจะเข(าไปจัดการแก(ปaญหาทางการเมืองในลักษณะ
ท่ีเปVนรูปธรรม ควรมีบทบาทเพียงแค.แนะนําให(คําปรึกษาแก.นักการเมืองโดยยึดธรรมเปVน
หลัก๑๔ ด(วยเหตุนี้ พระสงฆ จึงควรทําหน(าท่ีในการแนะนําสั่งสอนธรรมให(แก.พวกผู(ปกครอง 
เหมือนเช.นในสมัยพุทธกาลท่ีพระพุทธเจ(าเคยแนะนําสั่งสอนธรรมแก.บรรดากษัตริย  ราช
กุมาร และเศรษฐีคหบดี เพ่ือให(ท.านเหล.านั้นหันมานับถือพระพุทธศาสนา และแนะนํา
หลักธรรมเพ่ือนําไปบริหารบ(านเมืองให(มีความสงบร.มเย็น กล.าวคือ ทําหน(าท่ีเปVนเหมือน
ปุโรหิตให(คําปรึกษาเรื่องการปกครองท่ีประกอบด(วยธรรม 

๒.๒.๓ การแสดงธรรมท่ีถูกต(อง พระสงฆ ควรเทศนาสั่งสอนธรรมให(ถูกต(องตาม
คุณสมบัติของผู(แสดงธรรมท่ีดี กล.าวคือ ควรแสดงธรรมไปตามลําดับ, แสดงอ(างเหตุ, แสดง
ธรรมอาศัยความเอ็นดู, แสดงธรรมแบบไม.เพ.งอามิส และไม.ควรแสดงธรรมกระทบตนและ

                                                           
๑๑ พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺ โต) , แรงจูงใจในการเขียนกรณีสันติอโศก , 

(กรุงเทพมหานคร : คณะพุทธบริษัท, ๒๕๓๒), หน(า ๓. 
๑๒ พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 

สมาคมศิษย เก.ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน(า ๗๓. 
๑๓ พระเมธีธรรมาภรณ  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระสงฆ�กับการเมืองใน พระเมธีธรรมาภรณ� 

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) จุดเปลี่ยนแห�งชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ธรรมสภา, ๒๕๓๘), หน(า ๙๓-
๙๘. 

๑๔ พระเมธีธรรมาภรณ  (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต), พุทธศาสนากับประชาธิปไตย , 
(กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการศาสนาเพ่ือการพัฒนา, ๒๕๓๕), หน(า ๒-๕. 
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ผู(อ่ืน การแสดงธรรมท่ีดีต(องประกอบด(วยหลักดังกล.าวอย.างครบถ(วน โดยเฉพาะข(อท่ีสําคัญ
ท่ีสุด คือ การไม.ควรแสดงธรรมกระทบตนและผู(อ่ืน เนื่องจากการแสดงธรรมท่ีกระทบผู(อ่ืนจะ
เปVนเหตุก.อให(เกิดความบาดหมาง วิวาท แตกแยก ขัดแย(งกันได( จึงต(องรู(จักระมัดระวัง
รอบคอบในการแสดงธรรมเปVนอย.างมาก เพ่ือไม.ให(ตกเปVนเครื่องมือของฝ_ายใดฝ_ายหนึ่งได(
โดยง.าย พระมหาจรรยา สุทฺธิฃาโณ มีความเห็นว.า ศาสนากับการเมืองมีคุณูปการต.อกันและ
กัน การช.วยแก(ปaญหาประชาชนท้ังทางกายและวัตถุ ส.วนศาสนาก็มีส.วนในการแก(ปaญหาและ
พัฒนาทางด(านจิตใจ พระสงฆ ควรมีจุดยืนท่ีถูกต(องไม.ควรสนับสนุนหรือต.อต(านระบบทาง
การเมือง กลุ.มการเมือง หรือนักการเมืองใดๆ ท่ีตนชอบหรือเกลียด ควรพร(อมท่ีจะมอบ
ธรรมะและคําแนะนําท่ีเหมาะสมให(แก.ระบบการเมือง กลุ.มการเมือง และนักการเมือง ไม.ควร
ทําตนให(เปVนเครื่องมือทางการเมือง หรือใช(การเมืองเปVนเครื่องมือแสวงหาลาภ เงินทอง 
เกียรติยศ และชื่อเสียง พระสงฆ กับนักการเมืองควรร.วมมือกันทํางานเพ่ือประชาชน ยึดพุทธ
ธรรมเปVนสรณะ ไม.ยึดอํานาจและผลประโยชน เปVนสรณะ๑๕ ส.วนนายประเวศ วะสี มี
ความเห็นว.า ปaจจุบันพระสงฆ สูญเสียบทบาทปaญญาชนท่ีมีอิสระ เปVนท่ีพ่ึงของประชาชน
ท่ัวไปท้ังทางจิตใจและปaญญา พระสงฆ เก่ียวข(องกับประชาชนในเรื่องพิธีกรรมเปVนส.วนใหญ. 
บางครั้งก็ถูกใช(เปVนเครื่องมือทางการเมืองของผู(มีอํานาจ พระสงฆ ควรจะปรับบทบาทให(มี
ศักยภาพในการปxองกันความรุนแรงในสังคม ควรพิจารณาแก(ไขระเบียบและวิธีการปกครอง
คณะสงฆ ท่ีเปVนอุปสรรคต.อการปรับบทบาทของคณะสงฆ  โดยเฉพาะอย.างยิ่งด(านการศึกษา 
พระสงฆ ควรจะศึกษาพุทธธรรมท้ังปริยัติและปฏิบัติให(เข(าใจลึกซ้ึง ศึกษาให(รู(เท.าทันสังคม
ปaจจุบัน จะได(สามารถสั่งสอนประชาชนอย.างได(ผล วางตัวเปVนกลาง ไม.ตกเปVนเครื่องมือทาง
การเมืองของผู(แสวงหาอํานาจ และศึกษาเรื่องการสื่อสารให(สามารถสื่อสาระพุทธธรรมอย.าง
มีประสิทธิผล เม่ือพระสงฆ เปVนผู(รู(จริง จึงจะสามารถมีบทบาททางการเมืองท่ีเหมาะสมได(๑๖ 
พระสงฆ ท่ีมีการแสดงธรรมท่ีดีได(ต(องมีจุดยืนท่ีถูกต(อง กล.าวคือ มีความเปVนกลางไม.สนับสนุน
หรือต.อต(านระบบทางการเมืองอย.างมีอคติ และการจะแสดงธรรมท่ีดีได(ต(องอาศัยการศึกษา
ทางด(านปริยัติและปฏิบัติอย.างท่ัวถึง เม่ือพระสงฆ มีความรู(ท่ีดีจากการศึกษา ย.อมสามารถนํา
ความรู(ทางธรรมมาประยุกต ใช(เพ่ือช.วยเหลือทางโลกได(อย.างลงตัว พระสงฆ ก็จะไม.เปVน
เครื่องมือแสวงหาอํานาจทางการเมืองอีกด(วย  

๒.๒.๔ ไกล.เกลี่ยระงับข(อพิพาทเปVนกลางทุกกรณี สมัยพุทธกาลจะพบว.า 
พระพุทธเจ(าเปVนนักไกล.เกลี่ยระงับข(อพิพาทชั้นเลิศ กล.าวคือ พระพุทธองค ทรงเข(าไปไกล.
เกลี่ยระงับข(อพิพาทท่ีจะนําไปสู.ความขัดแย(ง และก.อให(เกิดสงครามได(หลายครั้ง ไม.ว.าจะเปVน
                                                           

๑๕ พระมหาจรรยา สุทฺธิฃาโณ, พุทธศาสนากับการเมืองใน พระมหาจรรยา สุทฺธิฃาโณ, 
ธรรมชําระการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, มปป.), หน(า ๔๓-๕๒. 

๑๖ ประเวศ วะสี, บทเรียนจาก ๑๘ พฤษภามหาวิปโยค กับการฟstนฟูบูรณะชาติบ�านเมือง, 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปaญญา, ๒๕๓๕), หน(า ๖๙-๗๑. 
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การเข(าไประงับสงครามการแย.งปaนน้ําเข(านาของพวกเจ(าศากยะกับพวกเจ(าโกลิยะซ่ึงเปVน
พระญาติกันเอง หรือการระงับสงครามฆ.าล(างเผ.าพันธุ พวกเจ(าศากยะของพระเจ(าวิฑูฑภะก็
ตามที เม่ือพระพุทธองค ทอดพระเนตรเห็นถึงความขัดแย(งท่ีกําลังจะเกิดข้ึนแก.ผู(คนโดยท่ัวไป
แล(ว หากสามารถเข(าไปไกล.เกลี่ยระงับข(อพิพาทให(สงบลงได( โดยไม.เปVนการแทรกแซงการ
ทํางานของฝ_ายบ(านเมืองมากจนเกินไป พระพุทธองค ก็จะทรงกระทําการนั้นเพ่ือความสงบ
สุขของมหาชนเปVนอันมาก  

๒.๒.๕ การแทรกแซงทางการเมืองเพ่ือเตือนสติ โดยปกติแล(วพุทธจักรจะไม.เข(า
ไปแทรกแซงการทํางานเพ่ือบ(านเมืองของฝ_ายอาณาจักร แต.หากเกิดเหตุการณ ท่ีอาจ
ก.อให(เกิดอันตรายแก.พรหมจรรย  หรือพระศาสนาข้ึนต.อฝ_ายพุทธจักรแล(ว บางครั้งก็มีความ
จําเปVนท่ีจะต(องเข(าไปแทรกแซงเพ่ือเตือนสติบ(าง เช.น กรณีวัดราชการาม ท่ีพระพุทธเจ(าทรง
เข(าไปแทรกแซงการทํางานของพระราชาโดยตรง แต.การแทรกแซงนี้ได(มีการลงมือกระทํา
เปVนข้ันตอน โดยเริ่มจากส.งพระอานนท พร(อมพระสงฆ สาวกออกไปรอท่ีประตูหลวง จากนั้น
จึงค.อยส.งพระอัครสาวกท้ังสองพร(อมท้ังพระสงฆ สาวกออกไปอีกครั้งหนึ่ง เม่ือทําเช.นนี้ถึง ๒ 
ครั้งแล(วพระราชายังไม.เสด็จออกมารับเรื่อง ในวาระท่ี ๓ พระพุทธเจ(าจึงเสด็จไปด(วย
พระองค เอง ทําให(พระราชาต(องเสด็จออกมาต(อนรับและรับสั่งให(ขับไล.พวกเดียรถีย ออกไป
จากเขตท่ีสร(างวัด การแทรกแซงในลักษณะเช.นนี้ มีความจําเปVนกับพระศาสนาเปVนอย.างมาก 
เนื่องจากหากปล.อยให(พวกเดียรถีย สร(างวัดจนเสร็จสมบูรณ ได( จะก.อความวุ.นวายและปaญหา
ความขัดแย(งตามมาอีกมากมาย การเข(าไปแทรกแซงในลักษณะนี้จึงเปVนลักษณะของการ
เตือนสติ โดยเสด็จไปท่ีประตูหลวงของพระราชาเท.านั้น หากพระราชาทรงสนใจในสุขทุกข 
ของอาณาประชาราษฎร  ก็จะทรงออกมารับรู(เรื่องราวพร(อมท้ังช.วยแก(ปaญหาให(กับชาวบ(าน
เอง และประชาชนก็ควรทําเพียงแค.นี้ หากกระทําการยิ่งไปกว.านี้ก็ถือว.าเปVนแทรกแซงท่ีเกิน
งาม เกินความจําเปVน จะก.อให(เกิดความไม.เหมาะสมในการแทรกแซงเหมือนอย.างพระ
เทวทัตได( ดังนั้น ขอบเขตของการแทรกแซงทางการเมืองของพระสงฆ จึงอยู. ท่ีว.า การ
แทรกแซงดังกล.าวเปVนไปโดยชอบธรรม ประกอบด(วยเหตุอันควรหรือไม. 

๓. กิจท่ีพระสงฆ�ควรละเก่ียวกับการเมือง 
กิจท่ีเก่ียวกับการเมืองท่ีพระสงฆ ไม.ควรแสดงออกถือเปVนสิ่งต(องห(าม ไม.ควรกระทํา

เปVนอย.างยิ่งมี ๒ ประการ คือ การพูดกระทบผู(อ่ืน และการสนับสนุนเลือกฝ_ายโดยขาดความ
เปVนกลาง การพูดกระทบผู(อ่ืน พระสงฆ ไม.ควรพูดโจมตีฝ_ายตรงข(ามอย.างมีอคติ ปราศจาก
เหตุผล โจมตีให(ฝ_ายตรงข(ามได(รับความเสียหาย ถือเปVนการราดน้ํามันเข(ากองไฟ ทําให(
เหตุการณ มีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน และอาจสร(างความพยาบาทโกรธแค(นให(กับผู(ฟaงได( การ
แสดงธรรมดังกล.าวเปVนสิ่งท่ีขัดกับหลักการแสดงธรรมท่ีเหมาะสม เปVนข(อห(ามอย.างเด็ดขาด
สําหรับผู(แสดงธรรมท่ีดี และการสนับสนุนเลือกฝ_ายโดยขาดความเปVนกลาง ดังท่ีพระพุทธเจ(า
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และพระอานนท ได(เคยแสดงเอาไว( เนื่องจากหากพระสงฆ เข(าข(างฝ_ายใด ฝ_ายนั้นย.อมเกิด
ความลําพองในใจท่ีมีคนเห็นด(วยกับตน  

ด(วยเหตุนี้ พระสงฆ จึงไม.ควรเลือกฝ_าย แต.ควรยืนอยู.บนความถูกต(อง กล.าวคือ ยึด
ความถูกต(องไม.ใช.ยึดตัวบุคคลหรือฝ_าย เพราะตัวบุคคลหรือฝ_ายเปVนสิ่งท่ีไม.แน.นอน เปVน
อนิจจัง เปลี่ยนแปลงได(ตลอดเวลา แต.หลักการ คือความถูกต(องจะคงอยู.ชั่วนิรันดร  
เพราะฉะนั้น “พระสงฆ จึงควรอยู.เหนือการเมือง ไม.ควรให(ข(อคิดเก่ียวกับการเลือกต้ัง ไม.ควร
เสนอแนะว.านักการเมืองคนใดสมควรได(รับการเลือกต้ัง” พระสงฆ ไม.ควรเลือกฝ_ายใดฝ_าย
หนึ่ง แต.ต(องมองทุกฝ_ายอย.างปราศจากอคติ เปVนผู(ประกอบไปด(วยใจท่ีเปVนกลางเพ่ือไม.ให(
เปVนท่ีตําหนิติเตียนของชาวโลกได(  

สรุปความว.า กิจท่ีควรทําเก่ียวกับการเมืองของพระสงฆ  จะต(องเปVนกิจท่ีเปVนไป
เพ่ือประโยชน ของมหาชน เพ่ือการแนะนําสั่งสอนให(คําแนะนําหลักธรรมในด(านการปกครอง
บ(านเมือง และต(องเปVนการแสดงธรรมท่ีถูกต(องตามหลักธรรมโดยไม.กระทบกระท่ังผู(อ่ืน 
มุ.งเน(นให(มีการเจริญสติ ใช(สันติวิธีในการไกล.เกลี่ยระงับข(อพิพาททางการเมือง ส.วนกิจท่ีควร
ละของพระสงฆ  คือ การพูดกระทบผู(อ่ืนอย.างมีอคติ ไร(เหตุผล และการแสดงจุดยืนท่ีไม.มี
ความเปVนกลาง เลือกฝaกฝ_ายแบ.งแยกจนก.อให(เกิดขัดแย(งข้ึนแก.สังคม  

๔. สรุป 
พระสงฆ ในฐานะท่ีเปVนสมาชิกของสังคมหน.วยหนึ่ง เปVนพลเมืองของประเทศชาติ 

จึงน.าจะทํากิจกรรมทางการเมืองต.างๆ ได(เหมือนชาวบ(านท่ัวไป แต.อีกสถานภาพหนึ่ง 
พระสงฆ ก็เปVนนักบวชผู(แสวงหาความสงบในพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมวินัยให(ต(อง
ประพฤติปฏิบัติตามแบบอย.างเคร.งครัด จึงมีกิจบางอย.างท่ีแสดงออกทางการเมืองได(ไม.
เหมือนชาวบ(าน 

หากพิจารณาจากหลักธรรมวินัยแล(ว การแสดงออกทางการเมืองก็มิได(มีความผิด
แต.ประการใด ส.วนการพิจารณาตามหลักกิจเสริม ท่ีประกอบไปด(วยการแนะนําสั่งสอน การ
เผยแพร.ธรรมแก.ประชาชน ก็ถือว.าเปVนหน(าท่ีโดยตรงของพระสงฆ อยู.แล(ว เม่ือทําการแนะนํา
สั่งสอนธรรม พร(อมท้ังการเผยแพร.ให(ความรู(ความเข(าใจอย.างถูกต(อง ให(ประพฤติปฏิบัติอยู.
ในศีลธรรม และรู(จักฝ�กอบรมจิตเจริญปaญญา ประชาชนก็อยู.ร.วมกันด(วยความสงบสุข 
ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล(ว ก็เปVนผลประโยชน แก.แผ.นดินโดยทางอ(อม 

นอกเหนือจากกิจท่ีต(องปฏิบัติต.อประชาชนแล(ว แท(จริงยังมีกิจในฐานะเปVนท่ี
ปรึกษาให(กับเหล.านักปกครองแผ.นดิน เช.น นักการเมือง และพระมหากษัตริย ด(วย โดย
สามารถให(ความรู(ความเข(าใจแนะนําในทางธรรมท่ีเก่ียวข(องกับการเมืองการปกครอง เช.น 
การใช(ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุเปVนต(น แต.การแนะนําดังกล.าว 
จะต(องไม.เปVนการเข(าไปกุมอํานาจ ก(าวก.าย หรือแทรกแซงทางการเมือง 
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การพูดพาดพิงทางการเมือง หากไม.พูดก(าวล.วงมากจนเกินไป ก็ถือว.าเปVนสิ่งท่ี
สมควร โดยต(องพูดอยู.ในหลักแห.งความถูกต(อง ประกอบด(วยธรรม มุ.งประโยชน แก.มหาชน 
และต(องไม.กระทบกระท่ังผู(อ่ืนให(เจ็บช้ําน้ําใจ หากพูดแสดงธรรมพาดพิงการเมืองในลักษณะ
นี้ ก็ถือว.าเปVนเรื่องท่ีถูกต(อง เพราะเปVนไปในลักษณะการเตือนสติ ให(แง.คิดมุมมองท่ีเปVนกลาง 
ไม.ให(เกิดความแตกแยกเกลียดชังกัน ไม.ให(ใช(ความรุนแรงแก(ปaญหาผ.านการพูด การเขียน 
หรือผ.านสื่อต.างๆ ก็ถือว.าเปVนเรื่องท่ีควรทํา 

ด(วยเหตุนี้ พระสงฆ จึงควรเข(าไปเก่ียวข(องในลักษณะของการสั่งสอน ห(ามปรามท้ัง
โดยตรงหรือโดยอ(อมได( เช.นท่ีพระพุทธเจ(าทรงห(ามสงครามแย.งน้ํา ห(ามทัพพระเจ(าวิฑูฑภะ 
เปVนต(น พระสงฆ จะเข(าไปเก่ียวข(องกับการเมืองในลักษณะนี้ได( และควรถือว.าเปVนกิจท่ีต(อง
ทําโดยการนําธรรมะเข(าไปช.วยเหลือเยียวยา เช.น การเตือนสติ ให(มีขันติธรรม เมตตาธรรม 
ใช(เหตุผล ใช(สันติวิธีในการแก(ปaญหา เปVนต(น แต.พระสงฆ จะไปเข(าข(างฝ_ายใดฝ_ายหนึ่งเพ่ือ
ต.อสู(ให(ได(มาซ่ึงอํานาจรัฐไม.ได( พระสงฆ ควรวางตัวเปVนกลางทางการเมือง เพราะฝ_ายทาง
การเมืองเปVนอนิจจัง เปลี่ยนแปลงอยู.เสมอ หากพระสงฆ ปฏิบัติตามหลักการข(างต(นได(อย.าง
ถูกต(องด(วยดี ก็จะมีคําตอบท่ีสามารถสร(างความม่ันใจให(กับสังคมได(อย.างชัดเจนว.า 
“การเมืองเปVนกิจของสงฆ ” 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :     

โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 (ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 

 (๑) หนังสือ : 
ประเวศ วะสี. บทเรียนจาก ๑๘ พฤษภามหาวิปโยค กับการฟstนฟูบูรณะชาติบ�านเมือง.
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ความสัมพันธ�ระหว�างหลักฆราวาสธรรมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน�าท่ี 
ของบุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบล ในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
The Relationship Between Gharavasadhamma And Efficiency Of Staff 

Performance Of Subdistrict Administrative Organization, Kantharawichai 
District, Mahasarakham Province 

บุญมี นามพุทธา* 
ดร.ประชาบดี แย(มสุนทร, ดร. ปaญญา คล(ายเดช**  

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  ๑) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรม
ของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม ๒) เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๓) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ ระหว.างหลักฆราวาสธรรมกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนากับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีตามหลัก
ฆราวาสธรรมบุคลากรขององค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม เปVนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช(เครื่องมือการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ.มตัวอย.างคือ บุคลากรองค การบริหารส.วน
ตําบลในเขต อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๑๘๗ ฉบับสถิติท่ีใช( ได(แก. 
ค.าความถ่ี (Frequency) ค.าร(อยละ (Percentage) ค.าเฉลี่ย (Mean) ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบเพียร สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว�า  
๑. การปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลใน

เขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู.ในระดับมากท่ีสุด  
๒. ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีของบุคคลากร โดยรวมอยู.ในระดับมาก  
๓. ผลการวิเคราะห ความสัมพันธ  พบว.า การปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมมี

ความสัมพันธ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีของบุคลากร อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ 
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จึงเปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว( โดยมีค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เชิงบวกอยู.ในระดับตํ่า (r=.
๒๖๓)  

๔. แนวทางการพัฒนา คือ องค กรควรจัดอบรบเพ่ือเสริมสร(างทักษะและองค 
ความรู(ใหม.ให(เหมาะสมกับบุคลากรและสถานการณ เช.น โครงการอบรมธรรมะ โครงการ
ฝ�กอบรมเม่ือมีมีกฎ ระเบียบใหม. เปVนต(น บุคลากรควรมีความอดทน อดกลั้น ไม.ท(อแท( เม่ือ
ประสบปaญหาในการปฏิบัติ มีความเอ้ือเฟ��อ เผื่อแผ. ซ่ือสัตย จริงใจ ท้ังต.อองค กรและสังคม  

คําสําคัญ: ฆราวาสธรรม, ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ี 

Abstract 

The objective of this research aims : This research aims 1) to study a 
behave according virtues for lay people of personnel Subdistrict 
Administrative Organization the Kantharawichai District, Maha Sarakham 
Province 2) to study efficiency duties of personnel Sub district Administrative 
Organization the Kantharawichai District, Maha Sarakham Province 3) to study 
the relationship between the virtues for lay people and efficiency duties of 
personnel Sub district Administrative Organization the Kantharawichai District, 
Maha Sarakham Province 4) to study development with efficiency duties of 
personnel Sub district Administrative Organization the Kantharawichai District, 
Maha Sarakham Province. The quantitative research, researchers used 
questionnaires by using a questionnaire. The questionnaires to sample is a 
personnel Sub district Administrative Organization the Kantharawichai District, 
Maha Sarakham Province the number 187 edition. Statistics used were 
Frequency, Percentage, Average (Mean), Standard Deviation and the Pearson's 
Product Moment Correlation Coefficient. 

The results showed that:  
1. A behave according virtues for lay people of personnel subdistrict 

administrative organization the Kantharawichai district, Maha Sarakham 
province. Were at the highest level. 

2. The efficiency of duty of personnel, overall in the high. 
3. Correlation analysis showed that behave according virtues for lay 

people is a relationship to the efficiency of duty of personnel statistical 
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significance is 0.01, according to the hypothesis. By positive correlation 
coefficient was low (r = .263). 

4. The development of the organization should be a training for to 
strengthen the skills and knowledge news to the appropriate with a personel 
and circumstances. such as the project Dhamma training, Project training on 
the new rules etc.. People should have patience, tolerance, not discouraged, 
when facing problems in practice, there leniency, honesty. Both the 
organization and society 

Keywords : Virtues for Lay People, Effectiveness,  

๑. บทนํา 
การปกครองท(องถ่ิน (Local Government) ถือว.าเปVนหัวใจและเปVนรากฐานของ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเปVนองค กรท่ีกระจายอํานาจการปกครองให(กับ
ประชาชนอย.างแท(จริงและเป�ดโอกาสให(ประชาชนมีส.วนร.วมในการปกครองการบริหารการ
ตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานท(องถ่ินของตนตามวิถีทางประชาธิปไตยให(เปVนไปใน
ทิศทางท่ีตนปรารถนาอันเปVนสิทธิโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญอีกท้ังยังเปVนการยอมรับใน
คุณค.าศักด์ิศรีและความสําคัญของประชาชนในท(องถ่ินให(รู(สึกว.าตนมีความเก่ียวข(องมีส.วนได(
ส.วนเสียในการบริหารท่ีตนได(เข(าไปมีส.วนร.วมในกิจกรรมทางการเมืองไม.ว.าจะเปVนการ
เลือกต้ังการควบคุมการตรวจสอบและการถอดถอนเปVนต(นให(เกิดความรับผิดชอบเกิดความ
หวงแหนและปกปxองผลประโยชน อันพึงมีต.อท(องถ่ินท่ีตนอยู.อาศัยและเปVนกลไกลในการ
ดําเนินงานเพ่ือประโยชน ส.วนรวมร.วมกันของประชาชนในท(องถ่ินอันจะนํามาซ่ึงความ
เลื่อมใสศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในท่ีสุด องค การบริหารส.วนตําบล 
(อบต.) เปVนองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินรูปแบบหนึ่งซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค การบริหารส.วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๗ มีฐานะเปVนนิติบุคคลโดยมีเจตนารมณ เพ่ือ
กระจายอํานาจการปกครองการบริหารและการตัดสินใจของรัฐบาลส.วนกลางและส.วน
ภูมิภาคไปสู.ประชาชนในพ้ืนท่ีระดับตําบลเพ่ือเป�ดโอกาสให(ประชาชนได(เรียนรู(ได(แก(ไขปaญหา
และสนองตอบความต(องการของตนเองโดยการเข(าไปมีส.วนร.วมทางด(านการปกครองการ
บริหารท่ีเรียกว.าการปกครองตนเอง (Local Self Government) ตามระบอบประชาธิปไตย
องค การบริหารส.วนตําบลจึงเปVนองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินท่ีใกล(ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด
คือมีสมาชิกสภาและผู(บริหารท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในตําบลมีการ
บริหารงานโดยให(ประชาชนเข(าไปมีส.วนร.วมในการให(คําปรึกษาแนะนําตัดสินใจกําหนด
ทิศทางและวางแผนพัฒนาตําบลกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะผู(บริหาร
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องค การบริหารส.วนตําบลการบริหารงานก็ย.อมสามารถท่ีจะแก(ไขปaญหาและตอบสนองความ
ต(องการของท(องถ่ินระดับตําบลตรงเปxาหมายและมีประสิทธิภาพอันจะส.งผลให(ประชาชนใน
ตําบลมีความรู(สึกเชื่อม่ันและศรัทธาต.อองค การบริหารส.วนตําบลของตนและเปVนเครื่องมือท่ี
ดีสําหรับนักการเมืองท(องถ่ินท่ีจะก(าวและพัฒนา องค การบริหารส.วนตําบลมีภาระหน(าท่ี
ความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทําร.างข(อบัญญัติและข(อบังคับ
ตําบล การประชุมสภา การจัดทําระเบียนสมาชิกองค การบริหารส.วนตําบล คณะผู(บริหาร 
พนักงานส.วนตําบล ลูกจ(าง พนักงานจ(าง การเลือกต้ัง งานเก่ียวกับกฎหมายและคดี การ
ประนีประนอม ข(อพิพาทต.างๆ งานส.งเสริมการเกษตร การท.องเท่ียว การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให(
คําปรึกษาใน หน(าท่ีและความรับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส.วนตําบล 
ลูกจ(าง พนักงานจ(าง การบริหารงานบุคคล ขององค การบริหารส.วนตําบลท้ังหมด การ
ดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตต.างๆ รวมท้ังกํากับและเร.งรัดการปฏิบัติ ราชการของส.วน
ราชการในองค การบริหารส.วนตําบล ให(เปVนไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการ ขององค การบริหารส.วนตําบล รวมถึงปฏิบัติหน(าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข(อง 

อย.างไรก็ตามองค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม เปVนส.วนหนึ่งของการปกครองส.วนท(องถ่ินของประเทศไทย มีบทบาท 
ภาระหน(าท่ี ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส.วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(แก(ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖)๑ ซ่ึงการปฏิบัติหน(าท่ีของบุคลากรในหน.วยงานจะมีผล
ต.อสภาพสังคมนั้นๆ จากการศึกษาพบว.าในการปฏิบัติหน(าท่ีของบุคลากรในองค กรบริหาร
ส.วนตําบลประสบปaญหาหลายประการ เช.น เจ(าหน(าท่ีไม.มีจรรยาบรรณปฏิบัติงาน คุณธรรม 
จริยธรรมน(อย ไม.มีการพัฒนาตัวเอง เกิดอคติในหน.วยงาน ไม.รอบคอบในการปฏิบัติงาน ไม.มี
ความเสมอภาคในการให(บริการ ใช(ทรัพย สินของหน.วยงานอย.างสิ้นเปลือง ไม.มีความ
รับผิดชอบในหน(าท่ีของตนเอง เห็นแก.ตัวไม.ยอมรับฟaงความคิดเห็นของผู(อ่ืน การทํางานไม.มี
ความต.อเนื่อง และประสบการณ ในการทํางานน(อย บุคลกรองค กรบริหารส.วนตําบลยังขาด
ความเข(าใจในบทบาทอํานาจและหน(าท่ีรวมถึงการปฏิบัติงานตามอํานาจหน(าท่ีนั้นๆว.าจะ
ดําเนินการอย.างไรหรือกล.าวได(ว.ายังขาดทักษะในการปฏิบัติตามหน(าท่ีขาดคู.มือท่ีจะแนะนํา
การทํางานตามอํานาจหน(าท่ีท่ีเปVนรูปธรรมเข(าใจง.ายและปฏิบัติได(ปฏิบัติงานตามใจตัวเอง
และพวกพ(องไม.ยึดกฎระเบียบและข(อบังคับซ่ึงแสดงให(เห็นถึงการปฏิบัติงานท่ียังไม.มี
ประสิทธิภาพยังคงต(องปรับปรุงแก(ไข 

                                                           
๑ โกวิทย  พวงงาม, การปกครองท�องถิ่นไทยหลักการและมิติใหม�ในอนาคต, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ วิญ4ูชน, ๒๕๕๒), หน(า ๒๕-๕๔.  
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หลักธรรมในพระพุทธศาสนาถือได( ว. าสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะสอนให(คนมีความเสมอภาคและเสรีภาพไม.ได(บังคับให(เชื่อสอนให(คนใช(
เหตุผลสอนให(สังคมเกิดความสามัคคีกันและรวมกลุ.มสอนให(คนประพฤติดีมีศีลธรรมหลัก
ฆราวาสธรรม ๔เปVนคุณสมบัติของผู(ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต เปVนธรรมท่ีสร(าง
ความซ่ือสัตย สุจริต ฝ�กตน ข.มใจ ยับยังตนไม.ให(หลงไปทําผิด อดทนต.ออุปสรรคและปaญหา
ต.างๆและเสียสละแก.ส.วนรวมจึงต(องการนําหลักฆราวาสธรรม๔มาประยุกต ใช(ในการ
ปฏิบัติงานขององค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัยเพ่ือจะช.วยให(การปฏิบัติ
ประสบผลสําเร็จเสริมสร(างความม่ันคงของการพัฒนาท(องถ่ินจูงใจให(คนมาร.วมกันทํา
กิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาท(องถ่ินยังนําไปสู.การกําหนดวิสัยทัศน และทิศทางการพัฒนา
ท(องถ่ินในอนาคตเปVนหลักในการแก(ไขปaญหาการพัฒนาท(องถ่ินโดยมติของส.วนรวมและ
เสริมสร(างพ้ืนฐานจิตใจของคนในท(องถ่ินโดยเฉพาะนักการเมืองท(องถ่ินให(มีจิตสํานึก
รับผิดชอบต.อสังคมและใส.ใจต.อปaญหาของท(องถ่ินเปVนพลังในการปxองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร รัปชั่นและประพฤติมิชอบของนักการเมืองท(องถ่ิน 

การปฏิบั ติหน(า ท่ีให(สํา เร็จผลท่ีพึงประสงค นั้น นอกจากจะอาศัยความรู(
ความสามารถในทางวิชาการแล(ว ผู(บริหารควรตระหนักถึงความสําคัญของแผนยุทธวิธี โดย
อาศัยความสามารถและคุณธรรม๒ อันเปVนรากฐานทางจิตใจท่ีดี คือความหนักแน.น ม่ันคงใน
สุจริตธรรมและความมุ.งม่ันท่ีจะปฏิบัติหน(าท่ีให(จนสําเร็จท้ังต(องมีกุศโลบายหรือวิธีการอัน
แยบคายในการปฏิบัติงาน ประกอบพร(อมกันด(วยจึงจะสัมฤทธิผลท่ีแน.นอน และบังเกิด
ประโยชน อันยั่งยืนท้ังแก.ตนเองและแผ.นดิน๓ 

จากเหตุผลท่ีกล.าวมาข(างต(น ทําให(ผู(วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ 
ระหว.างหลักฆราวาสธรรมต.อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีของบุคลากรองค การบริหารส.วน
ตําบล ในเขตอําเภอกันทรวิชัย เพ่ือท่ีจะนําไปสู.การบูรณาการและสร(างแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติหน(าท่ีของบุคลากรให(เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทําให(เกิดความเจริญรุ.งเรืองสงบ
ร.มเย็นเปVนสุขในสังคมต.อไป  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมของบุคลากรองค การบริหารส.วน

ตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

                                                           
๒ พระปลัดเกษฎา มหาป4ฺโญ (ผาทอง), ยุทธศาสตร การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการ

ประชาธิปไตยภายใต(กระบวนทัศน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, วารสารวิชาการธรรมทรรศน�, ป ท่ี ๑๖ 
ฉบับท่ี ๒, (กรกฎาคม-ตุลาคม, ๒๕๕๙), หน(า ๒๖๘-๒๖๙. 

๓ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู.หัว ท่ีพระราชทานแก.ข(าราชการพลเรือน
เน่ืองในโอกาสวัน ข(าราชการพลเรือน ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘. 
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๒. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบล
ในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ ระหว.างหลักฆราวาสธรรมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หน(าท่ีบุคลากรขององค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีบุคลากรตามหลัก
ฆราวาสธรรมกับขององค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัย “ความสัมพันธ ระหว.างหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน(าท่ีของ

บุคลากร องค การบริหารส.วนตําบล ในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ในครั้งนี้ 
เปVนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช(วิธีการวิจัยแบบสํารวจ 
(Survey Research) เครื่องมือคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู(วิจัยได(ดําเนินการศึกษา 
โดยศึกษาค(นคว(าแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข(องกับการปฏิบัติหน(าท่ี และหลักธรรมจากเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรุปเปVนคํานิยามศัพท ใน
การวิจัย สร(างแบบสอบถามจากกรอบเนื้อหาในคํานิยามศัพท ท่ีใช(ในการวิจัย โดยแบ.ง
แบบสอบถามเปVน ๔ ตอน นําแบบสอบถามท่ีสร(างเรียบร(อยแล(ว นําเสนอให(ผู(เชี่ยวชาญทํา
การตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เม่ือผู(เชี่ยวชาญตรวจเรียบร(อยแล(ว จึงนําไปทดลองใช(กับ
หน.วยการวัดท่ีไม.ใช.ประชากรในการวิจัย แล(วนํามาหาความเชื่อม่ัน เม่ือพบว.าเครื่องมือใน
การวิจัยมีความเชื่อม่ันแล(ว จึงนําไปใช(จริงกับกลุ.มตัวอย.างเปxาหมายต.อไป 

การวิเคราะห ข(อมูล ผู(วิจัยดําเนินการวิเคราะห ข(อมูลโดยใช(โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร  สถิติท่ีใช(วิเคราะห  ได(แก. ความถ่ี ร(อยละ อธิบายปaจจัยส.วนบุคคล
ของผู(ตอบ ใช(สถิติวิเคราะห โดยการหาค.าเฉลี่ย ค.าส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบายข(อมูลการ
ปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน(าท่ีของบุคลากร องค การบริหารส.วนตําบล 
ในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วิเคราะห หาค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของเพียร 
สัน (Pearson Correlation Coefficient) ระหว.างการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมกับ
การปฏิบัติหน(าท่ีของบุคลากร สรุปและวิเคราะห ข(อเสนอแนะนําจากคําถามปลายเป�ดนําไปสู.
การสร(างแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีตามหลักฆราวาสธรรมของ
บุคลากร การนําเสนอเปVนตารางประกอบการบรรยายผล 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ ระหว.างหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน(าท่ี

ของบุคลากร องค การบริหารส.วนตําบล ในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ผู(วิจัย



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๔๔๓

พบประเด็นของผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาเสนอเพ่ือทําการสรุปผลการวิจัย ดังรายละเอียด
ต.อไปนี้ 

๑. การปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลใน
เขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว.า วิจัยการปฏิบัติตนตามหลัก
ฆราวาสธรรมของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยภาพรวม อยู.ในระดับมากท่ีสุดมาก และเม่ือพิจารณารายด(าน พบว.า อยู.ใน
ระดับมากท่ีสุด ๒ ด(าน และมาก ๒ ด(าน โดยเรียงค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน(อย ได(แก. หลัก
สัจจะหลักทมะ หลักขันติ หลักจาคะ และ ตามลําดับ 

๒. ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบล ในเขต
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว.า ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีของ
บุคลากรองค การบริหารส.วนตําบล ในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดย
ภาพรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข(อพบว.าอยู.ในระดับมากท่ีสุด ๑๔ ข(อ อยู.ในระดับ
มาก ๕ ข(อ อยู.ในระดับปานกลาง ๑ ข(อ ข(อโดยเรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปน(อย คือ
บุคลากรต(องนําเสนอผลงานของตนอย.างซ่ือตรง ปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความซ่ือสัตย  สุจริต 
บริการประชาชนด(วนความยินดีและความเต็มใจ รวมถึงการต(องมีความตรงต.อเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน(าท่ีอย.าเต็มความรู(ความสามารถ ควรชี้แจง แนะนํา การปฏิบัติงาน
อย.างเปVนข้ันตอนแก.ผู(มาใช(บริการ เอาใจใส.ทุกคนในองค กร บุคลากรจําเปVนต(องประพฤติอยู.
ในกฎระเบียบ ข(อบังคับก็ได( ต(องปฏิบัติหน(าท่ีอย.างรอบคอบ สมเหตุสมผล เป�ดเผยข(อมูล
ข.าวสาร  

๓. ความสัมพันธ ระหว.างหลักฆราวาสธรรมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีของ
บุคลากรองค การบริหารส.วนตําบล ในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัย
พบว.า การปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรม มีความสัมพันธ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ี
ของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อย.างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ จึงเปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว( โดยมีค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เชิง
บวกอยู.ในระดับตํ่า (r=.๒๖๓) เม่ือพิจารณารายด(านพบว.า การปฏิบัติตนตามหลักทมะ และ
ด(านสัจจะ มีความสัมพันธ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ี อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ 
เชิงบวกอยู.ในระดับปานกลาง (r=.๔๑๖) และระดับตํ่า (r=.๒๓๖) ตามลําดับ ส.วนการปฏิบัติ
ตนตามหลักขันติและหลักจาคะ ไม.มีความสัมพันธ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีของ
บุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม จึงไม.เปVนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว( 
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 ๒๔๔๔ 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผู(วิจัยสามารถนําเสนอการอภิปรายประกอบแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวข(องดังรายละเอียดต.อไปนี้ 
๑. การปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลใน

เขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรม โดยภาพรวม 
อยู.ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายด(าน พบว.า อยู.ในระดับมากท่ีสุด คือ หลักสัจจะ 
หลักทมะ ระดับมาก คือ หลักขันติ หลักจาคะ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล(องกับงานวิจัยของ 
สมหมาย รัตตัญ4ู เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข(าราชการและลูกจ(างในกรม
ชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔ พบว.า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและราย
ด(านอยู.ในระดับมาก ได(แก. ด(านสัจจะ ด(านทมะ ด(านขันติและด(านจาคะ ตามลําดับ ด(าน
สัจจะ คือ เจ(าหน(าท่ีต(องมีความซ่ือสัตย ต.อกันความจริงใจ พูดจริงทําจริง ความเชื่อถือ และ
การปฏิบัติงานท่ีได(รับมอบหมาย ด(านทมะ คือการรู(จักข.มใจตนเอง การยอมรับความคิดเห็น
และให(ความสําคัญผู(อ่ืนความ กระตือรือร(นในการหาความรู(เพ่ิมเติม การรับฟaงคําตําหนิและ
พร(อมท่ีจะแก(ไข และ การหม่ัน แสวงหาความรู(อยู.เปVนนิจ ด(านขันติ คือ ความอดทนการ
ตําหนิติเตียน ความขยันในการ ทํางาน ความตรงต.อเวลา การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ
การปฏิบัติ และการปฏิบัติงานอยู.เหมาะสม และด(านจาคะ ได(แก. การเสียสละมุ.งหม่ันทํา
หน(าท่ีได(ทํางานเปVนทีม การเสียสละ เวลาพักผ.อนทํางานให(สําเร็จ การช.วยเหลือเพ่ือน
ร.วมงานทํางานทันเวลา และความเห็นแก.ประโยชน ส.วนรวม๔  

๒. ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบล ในเขต
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว.าประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีของ
บุคลากรองค การบริหารส.วนตําบล ในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดย
ภาพรวมอยู.ในระดับมาก อภิปรายผลได(ว.า บุคลากรรับผิดชอบในผลงานของตนเอง ปฏิบัติ
หน(าท่ีด(วยความซ่ือสัตย  สุจริต ให(บริการประชาชนด(วนความยินดีและความเต็มใจ รวมถึง
ตรงต.อเวลาในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน(าท่ีอย.าเต็มความรู(ความสามารถ มีการชี้แจง แนะนํา 
การปฏิบัติงานอย.างเปVนข้ันตอนแก.ผู(มาใช(บริการ เอาใจใส.ทุกคนในองค กร และประพฤติอยู.
ในกฎระเบียบ ข(อบังคับ ปฏิบัติหน(าท่ีอย.างรอบคอบ สมเหตุสมผล เป�ดเผยข(อมูลข.าวสาร ซ่ึง
สอดคล(องกับแนวคิดของ ทิพาวดี เมฆสวรรค  กล.าวว.า ประสิทธิภาพเปVนสิ่งท่ีวัดได(หลายมิติ 
ตามแต.วัตถุประสงค ท่ีต(องการพิจารณา ได(แก. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร 
(Process) ได(แก.การทํางานท่ีได(มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต(อง และใช(เทคนิคท่ีสะดวกข้ึนกว.าเดิม 

                                                           
๔ สมหมาย รัตตัญ4ู, “ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข(าราชการและลูกจ(างในกรม

ชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๔๔๕

หรือ ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ  คือการทํางานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชน ต.อ
สังคม ทันเวลาผู(ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดีต.อการทํางานและให(บริการเปVนท่ีพอใจของลูกค(า 
หรือผู(มารับบริการ การปฏิบัติงานด(วยความซ่ือสัตย สุจริต 

๓. ความสัมพันธ ระหว.างหลักฆราวาสธรรมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ีของ
บุคลากรองค การบริหารส.วนตําบล ในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัย
พบว.า การปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรม มีความสัมพันธ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน(าท่ี
ของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อย.างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ จึงเปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว( โดยมีค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เชิง
บวกอยู.ในระดับตํ่า อภิปรายผลได(ว.า บุคคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติตนอย.างเต็มความรู(
ความสามารถเปVนคุณสมบัติ รู(จักควบคุมอารมณ ในการดําเนินชีวิต ไม.ย.อท(อ ต.ออุปสรรค มี
น้ําใจเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ.ท้ังต.อประชาชนและต.อชุมชน มีความสัมพันธ ตํ่ากับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอาจเนื่องมาจากการดําเนินชีวิตในประจําวันของแต.ละบุคคลมีความแตกต.างกัน
กับการปฏิบัติหน(าท่ี และบุคคลกรนําหลักธรรมมาประยุกต ใช(น(อยมาก ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิด สัญญา สัญญาวิวัฒน  กล.าวถึง ประสิทธิภาพเปVนการวัดผลการทํางานขององค กร ว.า
ทํางานได(ปริมาณมากน(อยแค.ไหน คุณภาพงานดีมากน(อยแค.ไหน ใช(เงินใช(เวลา ใช(แรงงานไป
มากน(อยแค.ไหน เปVนผลดีต.อผู(รับบริการมากน(อยแค.ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพจึง 
หมายถึง การทํางานให(ได(ปริมาณและคุณภาพมาก องค กรมีความสมัครสมานสามัคคี มี
สันติภาพและความสุขร.วมกันเปVนผลดีต.อส.วนรวมและผู(รับบริการแต.ใช(เวลาแรงงาน และ
งบประมาณน(อย๕  

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข(อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

๑.๑ องค กรควรมีนโยบายการนําหลักฆราวาสธรรม ๔ มาใช(กับบริหารงานและ
พัฒนาองค กรให(เปVนระบบ 

๑.๒ องค กรควรท่ีจะมีนโยบายการให(ความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาต.างๆ เพ่ือมาประยุกต ใช(ในการปฏิบัติงาน  

๑.๓ องค กรมีนโยบายเก่ียวกับการสร(างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน(าท่ีให(กับ
บุคลากร 

๑.๔ องค กรควรจัดให(มีคณะกรรมการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบล ในเขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
                                                           

๕ สัญญา สัญญาวิวัฒน , ทฤษฎีองค�กรประสิทธิภาพ, รวมบทความสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน(า ๑๑๔. 
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 ๒๔๔๖ 

๑.๕ องค กรควรมีการกิจกรรมระหว.างบุคลากรกับชุมชนเพ่ือสานความสัมพันธ 
ซ่ึงกันและกัน 

๒. ข(อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ บุคลากรควรนําหลักฆราวาสธรรม ๔ และหลักธรรมอ่ืนๆมาประยุกต ใช(ใน

ชีวิตประจําวันเพ่ือให(เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังต.อองค กรและตนเอง 
๒.๒ บุคลากรควรสร(างความรู(ความเข(าใจและพัฒนาตนเองในปฏิบัติหน(าท่ี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเกิดข้ึนกับองค กรและเปVนการบริการประชาชนให(ดี
ท่ีสุด 

๒.๓ บุคลากรควรปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความรับผิดชอบ ขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย  
สุจริตและเปVนเท่ียงตรงท้ังต.อองค กรและชุมชน  

๒.๔ บุคลากรควรในความร.วมมือในกิจกรรมการสร(างความสามัคคีภายใน
องค กรและชุมชนในกิจกรรมต.างๆ เช.น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมปลูกป_ารักษ สิ่งแวดล(อม 
กิจกรรมปa¡นท้ังอําเภอ เปVนต(น 

๒.๕ เม่ือเกิดความขัดแย(งเกิดข้ึนควรรีบปรับความเข(าใจเพ่ือไม.สร(างปaญหาให(
เกิดข้ึนในองค กร 

๓. ข(อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต.อไป  
๓.๑ ควรศึกษาการนําหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ เช.น สาราณียธรรม พรหมวิหาร ๔ 

สังคหวัตถุ ๔ มาบูรณาการเพ่ือให(เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน(าท่ีต.อไป 
๓.๒ ควรศึกษาวิจัยกระบวนการสร(างแรงจูงใจนําหลักธรรมมาพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน(าท่ี 
๓.๓ ควรศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนกับการปฏิบัติหน(าท่ีของ
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การท่ีแต.ละองค กรมีวิธีการทํางานท่ีแตกต.างกัน ได(ส.งผลให(จิตสํานึกและโอกาสในการมีส.วน
ร.วมของประชาชนอยู.ในระดับท่ีแตกต.างกัน องค การบริหารส.วนตําบล จัดให(มีการทํา
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คิดเห็นของกลุ.มเปxาหมายในการร.วมกันค(นหาและแก(ไขปaญหา ตลอดท้ังให(ความรู(ช.องทาง
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ร.วมมือในการสนับสนุนวัด ขณะท่ีวัดได(เป�ดโอกาสให(ประชาชนเข(ามามีส.วนร.วม โดยการรับ
ฟaงและให(คุณค.าต.อความคิดเห็นของประชาชนนับต้ังแต.การแต.งต้ังเจ(าอาวาส นอกจากนี้วัด
ได(เป�ดโอกาสให(ประชาชนสามารถเข(าถึงข(อมูลเพ่ือร.วมตัดสินใจในการบริหารงานและการ
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ตําบลกับประชาชนเปVนส.วนหนึ่งท่ีส.งผลต.อการขาดจิตสํานึกในการมีส.วนร.วมของประชาชน
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องค กรภาคเอกชนท่ีสําคัญคือระยะเวลาดําเนินการโครงการเปVนช.วงสั้น ขาดความต.อเนื่องใน
การมีส.วนร.วมของประชาชนในระยะยาว และปaญหาขององค กรวัฒนธรรมคือบทบาทของวัด
ท่ียังจํากัดในการเชื่อมโยงองค กรหรือสถาบันอ่ืนในชุมชนให(เข(ามามีส.วนร.วมในกระบวนการ
ธรรมาภิบาลท(องถ่ิน 

๓. ปaจจัยท่ีส.งผลต.อจิตสํานึกและโอกาสของประชาชนในด(านการมีส.วนร.วมและ
ด(านความโปร.งใส ท้ังสามองค กรให(ความสําคัญกับการมีส.วนร.วมของประชาชนและความ
โปร.งใสเชิงโครงสร(าง แต.มีปaจจัยท่ีทําให(ระดับการมีส.วนร.วมและความโปร.งใสมีความแตกต.าง
กัน องค การบริหารส.วนตําบล การท่ีประชาชนขาดโอกาสในการเข(าถึงข(อมูลเปVนสาเหตุ
สําคัญท่ีไม.ได(มีส.วนร.วมเชิงลึกในการร.วมคิด ร.วมตัดสินใจ ร.วมดําเนินการและร.วมตรวจสอบ
ติดตามผล และส.งผลให(ประชาชนเห็นว.าการทํางานขององค การบริหารส.วนตําบลบางส.วน
ไม.ได(เปVนไปด(วยความโปร.งใสและมีประสิทธิภาพ องค กรภาคเอกชน ใช(ข(อมูลรอบด(านท้ัง
แหล.งข(อมูลมือสองจากหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องและข(อมูลเชิงลึกโดยการมีส.วนร.วมของ
ประชาชนทําให(ได(ข(อมูลกลุ.มเสี่ยงท่ีชัดเจน สร(างความเชื่อม่ันให(กลุ.มเสี่ยงมีความไว(วางใจ
และสมัครใจร.วมค(นหาปaญหาและความต(องการ ตลอดท้ังตระหนักในสิทธิมนุษยชนและมี
ข(อมูลในการเข(าถึงสิทธิและบริการจากหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องด(วยความโปร.งใสเปVนธรรม 
องค กรวัฒนธรรม ประชาชนมีส.วนร.วมในการสร(างความโปร.งใสด(วยปaจจัยสําคัญสองประการ 
ประการแรกคือศรัทธาของประชาชนท่ีมีต.อองค กรโดยเฉพาะผู(นําองค กรท่ีได(มาโดยความ
เห็นชอบของประชาชน ประกอบกับคุณลักษณะของผู(นําองค กรท่ีมีความซ่ือสัตย ปฏิบัติต.อทุก
คนด(วยความเสมอภาค ให(การสงเคราะห ชุมชน ให(และแบ.งปaนสิ่งท่ีได(มากับทุกคน ไม.เลือก
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ปฏิบัติ และประการท่ีสองคือการบริหารงานและบริหารเงินของผู(นําองค กร ท่ีเปVนไปอย.าง
เป�ดเผยโดยการกระจายอํานาจให(ประชาชนร.วมรับผิดชอบในการดําเนินงานและติดตามผล
การดําเนินงานขององค กรให(เปVนไปอย.างโปร.งใส  

คําสําคัญ: จิตสํานึก,  ธรรมาภิบาลท(องถ่ิน, โอกาส  

Abstract 

The objectives of this research include: 1) To study people’s 
consciousness and opportunity in local governance process specifically on 
participation and transparency of Tambon administration organization, non-
government organization and cultural organization in Ubonratchathani 
province; 2) To study the obstacles of people’s consciousness and 
opportunity in local governance process and; 3) To study factors affecting 
people’s consciousness and opportunity in local governance process.  

Findings of this research include:  
1. People’s consciousness and opportunity in local governance 

process specifically on participation and transparency: As each organization 
has its own approach, the levels of consciousness and opportunity in 
participation and transparency are, thus, different. For Tambon administration 
organization (TAO): A community meeting is organized once a year to open 
opportunity for villagers to express their views and make decision in 
prioritizing projects. Most villagers participate the meeting. However, there are 
some villagers do not participate. Special activities are, thus, organized to 
motivate them to participate. Most people are not interested in observing the 
meeting on drafting TAO annual budget. For non-government organization: 
Participatory approach is used to get access to the disadvantaged groups, 
listen and value the views of the target groups, open opportunity for them to 
cooperatively identify problems and solutions, educate the target groups to 
find channels to get access to their rights and related agencies’ services in 
relation to the issues transparently and equitably. For cultural organization: 
Participation is a result of people’s consciousness and faith towards the 
temple. They voluntarily organize themselves to support the temple. 
Meanwhile, the temple open opportunity for the people to participate by 
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listening and valuing the villagers’ views since the appointment of the 
temple’s abbot was under the consent of the villagers. In addition, the 
temple opens opportunity for villagers to get access to information for 
decision making in its administration and financial management.  

2. Obstacles of people’s consciousness and opportunity in local 
governance process specifically on participation and transparency: The crucial 
issue concerning TAO is that the people and civil society do not have 
opportunity to search in-depth information for identifying problems and 
needs. The proposed projects are, thus, not from the awareness of the 
people within the community. This causes the lack of people’s participation 
and transparency in other TAO processes such as budget draft, project 
implementation and monitoring. In addition, the gap of information and 
communication between TAO and the people affects the lack of people’s 
consciousness in participation and cause the people to understand that all 
this process is under the responsibility of TAO and the people are only the 
rights holders and beneficiaries. The obstacle found with non-government 
organization is that it is not a long-term projects and it causes the lack of 
continuity of people’s participation. The obstacle of the cultural organization 
is that the role of the temple is still limited in linking other organizations or 
institutions to commonly participate in the governance process.   

3. Factors affecting people’s consciousness and opportunity in local 
governance process specifically on participation and transparency: All the 
three organizations focus on structural participation and transparency. 
However, there are factors affecting the intensiveness of its participation and 
transparency. For the TAO: The lack of opportunity of the people to get 
access to information is the main cause that the people do not participate in 
in-depth brainstorming, making decision, implementing, and monitoring the 
projects. This causes the tendency of the people to think that the 
administration of TAO is not transparent and efficient. For non-government 
organization: Multi-levels of information are searched and used including 
through secondhand information from related agencies and in-depth 
information from the participation of the people. This helps clarifying the 
information of the disadvantaged groups. This process builds trust and 
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voluntary participation of the disadvantaged groups in indentifying their 
problems and needs, realizing the principle of human rights, having 
information to get access to their rights and services from related agencies 
transparently, equitably, thoroughly and relevantly. For cultural organization: 
People’s participation on reinforcing transparency is through two factors: The 
first one is faith of the people and their civil society towards the organization 
specifically the leader of the organization that was appointed through the 
consent of the people. In addition, the quality characters of the leader are 
also crucial including honesty, equality, sharing and non-discrimination; the 
second factor is the administration and financial management of the leader 
which is open and decentralized to the people to be responsible and 
transparently monitor the implementation of the organization.  

Keywords: Consciousness: Local Governance: Opportunity 

๑. บทนํา 
องค การบริหารส.วนตําบล มีหน(าท่ีรับผิดชอบในการบริหารให(บรรลุผลตาม

เจตนารมณ ของพระราชกฤษฎีกาว.าด(วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ(านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังท่ี วีระศักด์ิ เครือเทพ๑ ได(วิเคราะห การเป�ดโอกาสขององค กรปกครองส.วน
ท(องถ่ิน (อปท.) ในการให(ประชาชนเข(ามามีส.วนร.วม ว.านับต้ังแต.ป  พ.ศ. ๒๕๔๐ เปVนต(นมา 
ประเทศไทยได(ผลักดันการกระจายอํานาจทางการเมืองการปกครองและการเงินการคลังโดย
การให( องค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน มีการเลือกต้ังผู(บริหารและสมาชิกสภาท(องถ่ินของตนเอง 
มีขอบเขตภารกิจและมีแหล.งรายได(ท่ีชัดเจน แต.อย.างไรก็ตามยังมีข(อจํากัดในการทํางานท่ี
ตอบสนองต.อปaญหาและความต(องการของประชาชน มีปaญหาด(านธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการท่ีขาดการมีส.วนร.วมของประชาชนอย.างจริงจัง การแก(ไขปaญหาการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมดังกล.าว จําเปVนต(องอาศัยจิตสํานึกของประชาชนท่ีจะเข(าไปมีบทบาท
ในกระบวนการธรรมาภิบาลท(องถ่ิน ขณะเดียวกันองค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน จําเปVนจะต(อง
เป�ดช.องทางหรือโอกาสให(ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการธรรมาภิบาล ดังท่ีสถาบัน

                                                           
๑ วีระศักดิ์ เครือเทพ, การจัดทํางบประมาณแบบมีส�วนร�วมในระดับ อบต. บทวิเคราะห�เชิง

สถาบัน : หนังสือ ประเด็นท�าทายการกระจายอํานาจและการปกครองท�องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร
ศูนย ส.งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท(องถ่ิน, ๒๕๕๔), หน(า ๒๐๑-๒๐๓. 
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พระปกเกล(า ได(กําหนดองค ประกอบของธรรมาภิบาลหลักๆ ไว( ๑๐ ประการ๒ ท่ีเรียกว.าทศ
ธรรม ดังนี้ ๑) หลักนิติธรรม ๒) การมีส.วนร.วม ๓) คุณธรรม ๔) สํานึกรับผิดชอบ ๕) ความ
คุ(มค.า ๖) ความโปร.งใส ๗) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ๘) องค กรแห.งการเรียนรู( ๙) การ
บริหารจัดการ และ ๑๐) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยนี้จึงมุ.งท่ีจะศึกษา
จิตสํานึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท(องถ่ินโดยเฉพาะหลักการมี
ส.วนร.วมและหลักความโปร.งใส  

บทบาทขององค กรภาคเอกชน๓ เปVนกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส.วนร.วม ท่ี
มีลักษณะไม.เปVนทางการ ทํางานเจาะจงท้ังรายกลุ.มและรายบุคคล มีความยืดหยุ.น สามารถ
เข(าถึงกลุ.มด(อยโอกาส ตลอดท้ังสร(างความม่ันใจโดยเฉพาะประชาชนกลุ.มเสี่ยง (Vulnerable 
groups) ให(ได(มีส.วนร.วมในการตัดสินใจในสิ่งท่ีส.งผลกระทบต.อตนเอง จากการท่ีประเด็น
ปaญหาของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล(อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับภาพลักษณ ท่ีสังคม
บางส.วนมององค กรภาคเอกชนในเชิงลบ องค กรภาคเอกชนจึงต(องปรับตัวไปตามสภาพ
ปaญหาและบริบททางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล(อม จึงเปVนท่ีน.าสนใจว.า องค กร
ภาคเอกชนจะใช(กระบวนการใดในการสร(างจิตสํานึกและเป�ดโอกาสให(ประชาชนใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท่ียึดหลักการมีส.วนร.วมของประชาชนและหลักความโปร.งใส 

องค กรวัฒนธรรม เปVนแกนหลักในการสร(างความสัมพันธ ระหว.างพระพุทธศาสนา
กับสังคมไทย พระมหาสมทรง สิรินธโร ได(อธิบายความเก่ียวข(องสัมพันธ ระหว.าง
พระพุทธศาสนากับสังคมไทยว.า มีมาช(านานในฐานะท่ีเปVนพลังสร(างสรรค บูรณาการสังคม 
เปVนสถาบันท่ีถ.ายทอดและปลูกฝaงวัฒนธรรมและจริยธรรมทางสังคม ก.อให(เกิดความรู(สึกเปVน
อันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลต.อทัศนคติ ค.านิยม อันเปVนบทบาทสําคัญในการ
กําหนดความสัมพันธ ระหว.างสมาชิกในสังคมและเปVนกลไกในการควบคุมพฤติกรรมสมาชิก
ในสังคมให(อยู.ร.วมกันอย.างเปVนปกติสุข๔ แต.อย.างไรก็ตาม พระธรรมป�ฎก (ประยุทธ  ปยุตโต) 
ได(วิเคราะห กระบวนการท่ีสังคมไทยก(าวเข(าสู.ความเปVนสมัยใหม. ผลจากการเปลี่ยนแปลงเข(า
สู.ความทันสมัย ได(ดึงเอาหน(าท่ีทางสังคมหลายอย.างท่ีวัดเคยมีต.อชุมชนออกไป และสร(าง
สถาบันทางโลกข้ึนมาแทนท่ีท้ังการสร(างโรงเรียนแผนใหม. การแพทย  การสันทนาการ หรือ
ศิลปะ วัดจึงถูกผลักให(เข(าไปอยู.ในมุมแคบๆ ของหน(าท่ีในเชิงพิธีกรรม ทําให(อิทธิพลของ
                                                           

๒ ปธาน สุวรรณมงคล, การบริหารภาครัฐกับการสร�างธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร :
สถาบันพระปกเกล(า, ๒๕๕๘), หน(า ๑๑-๑๒ และ ๑๖-๑๘ 

๓ Gupta, Vivek Kumar, “Role of NGOs in Good Governance”, G-Journal of 
Environmental Science and Technology, Vol. 1 No. 4 (2014) : p .99.  

๔ พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุ.น) และคณะ, สุขท่ีได(ธรรม, จากการสังเคราะห โครงการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร(างเครือข.ายองค กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”, 
รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 
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สถาบันสงฆ ต.อการปลูกฝaงวัฒนธรรมและจริยธรรมทางสังคมลดลง ตลอดท้ังส.งผลให(บทบาท
สถาบันสงฆ ท่ีเคยเปVนศูนย กลางในด(านต.างๆ เหล.านี้ ต(องเปลี่ยนแปลงไป ประเด็นสําคัญคือ
ทําอย.างไรสถาบันศาสนาโดยเฉพาะสถาบันสงฆ จะเปVนสถาบันหลักท่ีมีความยั่งยืนสถาบัน
หนึ่งของประชาชน ท่ีประชาชนมีความศรัทธาและเข(ามามีบทบาทในกระบวนการธรรมาภิ
บาลโดยเฉพาะในด(านการมีส.วนร.วมดําเนินโครงการกิจกรรมให(เปVนไปด(วยความโปร.งใส  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. ศึกษาจิตสํานึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท(องถ่ินใน

ด(านการมีส.วนร.วมและด(านความโปร.งใส ขององค การบริหารส.วนตําบล องค กรภาคเอกชน 
และองค กรวัฒนธรรม ในจังหวัดอุบลราชธานี  

๒.  ศึกษาปaญหาอุปสรรคเ ก่ียวกับจิตสํานึกและโอกาสของประชาชนใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท(องถ่ินในด(านการมีส.วนร.วมและด(านความโปร.งใส  

๓. ศึกษาปaจจัยท่ีส.งผลต.อจิตสํานึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรร
มาภิบาลท(องถ่ินในด(านการมีส.วนร.วมและด(านความโปร.งใส 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข(อมูลจากเอกสารและจาก

ภาคสนามเพ่ือทําการเก็บรวบรวมข(อมูล สังเกต สัมภาษณ พระสงฆ และประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการขององค การบริหารส.วนตําบล องค กรภาคเอกชน และองค กรวัฒนธรรม ประชากร
และกลุ.มตัวอย.างท่ีใช(ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ คือฝ_ายบริหารและสมาชิกสภาองค การ
บริหารส.วนตําบลไหล.ทุ.ง อําเภอตระการพืชผล พระสงฆ และประชาชนวัดวาลุการาม หมู.ท่ี 
๑๒ บ(านระเว ตําบลระเว อําเภอพิบูลมังสาหาร และเจ(าหน(าท่ีมูลนิธิรักษ ไทยและประชาชน
ในพ้ืนท่ีบริการของโครงการมูลนิธิรักษ ไทย จังหวัดอุบลราชธานี ผู(วิจัยทําการสัมภาษณ เชิงลึก 
(In-depth interview) ผู(ให(ข(อมูลสําคัญ จํานวน ๔๕ รูป/คน ประกอบด(วย องค การบริหาร
ส.วนตําบลไหล.ทุ.ง จํานวน ๑๕ คน แยกเปVน ฝ_ายบริหารและสภาท(องถ่ินรวม ๓ คน และ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ีบริการ ๑๒ คน พระสงฆ และประชาชนวัดวาลุการาม จํานวน ๑๕ รูป/คน 
แยกเปVน พระสงฆ  ๓ รูป และประชาชน ๑๒ คน เจ(าหน(าท่ีโครงการมูลนิธิรักษ ไทยและ
ประชาชนพ้ืน ท่ีบริการ จํานวน ๑๕ คน แยกเปVน เจ( าหน(า ท่ี มูลนิธิ รักษ ไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ คน เจ(าหน(าท่ีสนาม จํานวน ๑ คน และประชาชนพ้ืนท่ีบริการ ๑๑ 
คน เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัย ได(แก. แบบสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth interview) ท่ีผู(วิจัยได(
พัฒนาข้ึนเองโดยการศึกษาค(นคว(าจากแนวคิด เอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง แล(ว
กําหนดเปVนข(อคําถามให(สอดคล(องกับวัตถุประสงค ของการวิจัย โดยมีแบบสัมภาษณ คําถาม
ปลายเป�ด (Open-ended questions) ท่ีไม.ชี้นํา ผู(วิจัยจะใช(ท้ังเทปบันทึกเสียง กล(องถ.ายรูป
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และสมุดบันทึกประกอบการเก็บข(อมูล โดยมีประเด็นคําถาม ท่ีเก่ียวกับจิตสํานึกและโอกาส
ของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท(องถ่ิน  

การวิเคราะห ข(อมูล จากการสัมภาษณ กลุ.มตัวอย.าง ผู(วิจัยจะนําข(อมูลจากการ
วิเคราะห จากเอกสาร ประกอบกับข(อมูลท่ีได(จากการสัมภาษณ แบบเจาะลึก (Depth 
Interview) มายืนยันความน.าเชื่อถือได(ของข(อมูล ด(วยการให(บุคคลท่ีอยู.ในปรากฏการณ ท่ี
ศึกษาและบุคคลท่ีมีความรู(เก่ียวกับเรื่องท่ีทําการศึกษา ตรวจสอบและรับรองความถูกต(อง  

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ด(านจิตสํานึกของประชาชน องค การบริหารส.วนตําบล องค กรภาคเอกชนและ

องค กรวัฒนธรรม ต.างให(ความสําคัญกับการมีส.วนร.วมของประชาชน แต.อย.างไรก็ตาม การท่ี
แต.ละองค กรมีรูปแบบและวิธีการทํางานท่ีแตกต.างกัน ได(ส.งผลให(จิตสํานึกในการมีส.วนร.วม
ของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท(องถ่ินของแต.ละองค กรอยู.ในระดับท่ีแตกต.างกัน
องค การบริหารส.วนตําบล จัดให(มีกระบวนการการมีส.วนร.วมของประชาชนในการจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการในรูปการทําประชาคมเพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนาตําบลและ
ข(อบัญญัติงบประมาณประจําป  การทําประชาคมเปVนรูปแบบท่ีกําหนดโดยองค การบริหาร
ส.วนตําบล โดยกําหนดวัน เวลา สถานท่ีและจํานวนประชาชนท่ีเข(าร.วมให(ครบองค ประชุม 
องค การบริหารส.วนตําบลจึงจําเปVนต(องสร(างแรงจูงใจให(ประชาชนเข(าร.วมให(ได(ตาม
เปxาหมายท่ีกําหนด แต.อย.างไรก็ตาม กระบวนการดังกล.าวไม.ได(เปVนกระบวนการการมีส.วน
ร.วมเชิงลึกท่ีเกิดจากจิตสํานึกภายในชุมชนในการศึกษาข(อมูลเพ่ือค(นหาปaญหาและความ
ต(องการก.อนท่ีจะเสนอโครงการเพ่ือจัดลําดับความสําคัญในวันทําประชาคม นอกจากนี้ 
ช.องว.างในการสื่อสารข(อมูลและการมอบหมายหน(าท่ีระหว.างองค การบริหารส.วนตําบลกับ
ประชาชน ได(ส.งผลต.อการขาดจิตสํานึกในการมีส.วนร.วมของประชาชนในกระบวนการ
พิจารณาข(อบัญญัติงบประมาณระดับตําบล การติดตามตรวจสอบการดําเนินโครงการ และ
การบํารุงรักษาสาธารณสมบัติและสาธารณประโยชน   

องค กรภาคเอกชน ใช(กระบวนการการมีส.วนร.วมของประชาชนโดยการสร(าง
อาสาสมัครในพ้ืนท่ีเปxาหมาย แล(วทํางานร.วมกับอาสาสมัครในการค(นหาและเข(าถึงกลุ.มเสี่ยง
หรือกลุ.มด(อยโอกาส ให(การศึกษาและสร(างจิตสํานึกให(กลุ.มเสี่ยงหรือกลุ.มด(อยโอกาส
ตระหนักในปaญหาของตนเอง ร.วมกันค(นหาสาเหตุของปaญหาและแนวทางแก(ไข พร(อมกับ
สร(างความเข(าใจและตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเข(าถึงข(อมูลและบริการของรัฐและ
ของหน.วยงานท่ีเก่ียวข(อง และให(กลุ.มเสี่ยงหรือกลุ.มด(อยโอกาสร.วมกับเครือข.ายประชาสังคม
และประชาชนมีส.วนร.วมในการปxองกันและแก(ไขปaญหาของตนเองและของชุมชน 

องค กรวัฒนธรรม เปVนกระบวนการการมีส.วนร.วมท่ีเกิดจากจิตสํานึกของประชาชน
ท่ีต(องการจะเข(ามามีส.วนร.วมในการดูแลวัดและร.วมปฏิบัติธรรม ซ่ึงเปVนการมีส.วนร.วมท่ีเกิด
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จากศรัทธาของประชาชนท่ีมีต.อวัดและคณะสงฆ โดยเฉพาะเจ(าอาวาส มีความผูกพันในการ
ให(การดูแลสงเคราะห เก้ือกูลกันระหว.างพระสงฆ ในวัดและชุมชน ประกอบกับการมีจิตอาสา
ภายในชุมชนท่ีเกิดจากกระบวนการเครือข.ายธรรมชาติในการรวมตัวกันเปVนกลุ.มคุ(มให(ความ
ร.วมมือสนับสนุนวัดในการปฏิบัติตามจารีตประเพณี 

๒. ด(านโอกาสของประชาชน องค การบริหารส.วนตําบล องค กรภาคเอกชน และ
องค กรวัฒนธรรมได(เป�ดโอกาสให(ประชาชนมีส.วนร.วมในกระบวนการธรรมาภิบาลท(องถ่ิน 
แต.มีลักษณะและระดับของการเป�ดช.องทางโอกาสท่ีแตกต.างกัน  

องค การบริหารส.วนตําบล เป�ดโอกาสให(ประชาชนมีส.วนร.วมตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดโดยเฉพาะข้ันตอนการทําประชาคมหมู.บ(าน แต.มีบางข้ันตอนท่ีประชาชนส.วนใหญ.
ไม.ได(รับโอกาสในการมีส.วนร.วมและบางหมู.บ(านขาดการรับฟaงและการให(คุณค.าต.อความ
คิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะการศึกษาข(อมูลเพ่ือค(นหาปaญหาและความต(องการก.อน
เสนอโครงการเข(าประชาคม ส.วนใหญ.ประชาชนจะมีโอกาสร.วมแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจเฉพาะในข้ันตอนการทําประชาคมเพ่ือจัดลําดับโครงการ นอกจากนี้ในบางข้ันตอน
โดยเฉพาะการประชุมจัดทําข(อบัญญัติงบประมาณประจําป  แม(องค การบริหารส.วนตําบลจะ
เป�ดโอกาสให(ประชาชนเข(าร.วมรับฟaงเพ่ือติดตามความโปร.งใสในการตัดสินใจโครงการบรรจุ
ลงในข(อบัญญัติงบประมาณ องค การบริหารส.วนตําบลยังขาดเครื่องมือและวิธีการสื่อสารท่ีให(
ประชาชนเข(าถึงข(อมูลข.าวสารและรู(ช.องทางโอกาสในการเข(าไปมีส.วนร.วม เช.นเดียวกับ
ข้ันตอนการติดตามตรวจสอบการดําเนินโครงการ องค การบริหารส.วนตําบลได(แต.งต้ัง
กรรมการตรวจสอบเองท้ังหมดซ่ึงมีจํานวนจํากัด แต.ไม.ได(เป�ดโอกาสหรือมอบหมายให(
ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการเข(ามามีส.วนร.วมในการติดตามตรวจสอบ 

องค กรภาคเอกชน เปVนกระบวนการสร(างอาสาสมัครในพ้ืนท่ีเปxาหมาย และทํางาน
ร.วมกับอาสาสมัครให(สามารถเข(าถึงกลุ.มเสี่ยงหรือกลุ.มด(อยโอกาสซ่ึงเปVนกลุ.มเปxาหมาย รับ
ฟaงและให(คุณค.าต.อความคิดเห็นตลอดท้ังสร(างความเชื่อม่ันให(กับกลุ.มเปxาหมายโดยเฉพาะ
การเก็บและใช(ข(อมูลท่ีไม.กลับมาสร(างปaญหาหรือเปVนภัยต.อกลุ.มเสี่ยงเอง ให(โอกาส
กลุ.มเปxาหมายได(สร(างเครือข.ายและเข(ามามีส.วนร.วมคิด ค(นหาปaญหาและตัดสินใจดําเนินการ
แก(ไขปaญหา ตลอดท้ังให(ความรู(แนวทางแก.กลุ.มเปxาหมายในการเข(าถึงข(อมูล เข(าถึงสิทธิและ
บริการของรัฐและของหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องให(มามีส.วนร.วมแก(ไขปaญหาได(ตรงกับพ้ืนท่ีและ
ประเด็นปaญหาโดยเปVนไปอย.างโปร.งใสและเปVนธรรม 

องค กรวัฒนธรรม ใช(กระบวนการท่ีเป�ดโอกาสให(ประชาชนท่ีมีความศรัทธาเข(ามา
มีส.วนร.วม นับต้ังแต.การรับฟaงและการให(คุณค.าต.อความคิดเห็นของประชาชนในการให(
คําปรึกษาและเห็นชอบในการแต.งต้ังเจ(าอาวาส นอกจากนี้ประชาชนสามารถเข(าถึงข(อมูล
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการร.วมกันดําเนินโครงการและกิจกรรมตลอดท้ังการบริหารเงิน
ของวัด ท้ังนี้ ข้ึนอยู.กับคุณลักษณะของผู(นําองค กรโดยเฉพาะเจ(าอาวาสท่ีเป�ดโอกาสให(
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ประชาชนร.วมแสดงความคิดเห็น พร(อมท้ังรับฟaงและให(คุณค.าต.อความคิดเห็นของประชาชน 
พร(อมกับกระจายอํานาจความรับผิดชอบเป�ดช.องทางโอกาสให(ประชาชนเข(ามามีส.วนร.วม 

๓. ด(านจิตสํานึกและโอกาสในการมีส.วนร.วมของประชาชนท่ีส.งผลต.อความโปร.งใส
ของแต.ละองค กร องค การบริหารส.วนตําบล องค กรภาคเอกชนและองค กรวัฒนธรรม ให(
ความสําคัญกับการมีส.วนร.วมของประชาชนและความโปร.งใสเชิงโครงสร(าง แต.ด(วยเหตุท่ี
จิตสํานึกของประชาชนและโอกาสท่ีแต.ละองค กรเป�ดให(ประชาชนเข(ามามีส.วนร.วม มีลักษณะ
และระดับความเข(มข(นท่ีแตกต.างกันจึงนําไปสู.ธรรมาภิบาลด(านการมีส.วนร.วมและด(านความ
โปร.งใสท่ีแตกต.างกัน 

องค การบริหารส.วนตําบล ใช(กระบวนการการมีส.วนร.วมของประชาชนโดยการทํา
ประชาคมตามรูปแบบเพ่ือให(ครบกระบวนการตามท่ีทางราชการกําหนด ประชาชนและ
เครือข.ายประชาสังคมไม.ได(มีส.วนร.วมในการวางโครงการโดยเฉพาะการค(นหาปaญหาและ
ความต(องการเชิงลึก รวมถึงไม.ได(มีส.วนร.วมในกระบวนการ การประชุมพิจารณาข(อบัญญัติ
งบประมาณ การดําเนินโครงการ การติดตามตรวจสอบการดําเนินโครงการ ตลอดท้ังการ
บํารุงรักษาสาธารณประโยชน และสาธารณสมบัติ สาเหตุสําคัญท่ีประชาชนไม.ได(มีส.วนร.วม
เชิงลึกในกระบวนการดังกล.าวเกิดจากช.องว.างท่ีประชาชนไม.สามารถเข(าถึงข(อมูลและใช(
ข(อมูลประกอบในการร.วมคิด ร.วมตัดสินใจ ร.วมดําเนินการและร.วมตรวจสอบติดตามผล 
ช.องว.างดังกล.าวได(ส.งผลให(ประชาชนเห็นว.ากระบวนการทํางานขององค การบริหารส.วน
ตําบลบางส.วน ไม.ได(เปVนไปด(วยความโปร.งใสและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังทําให(
ประชาชนเข(าใจว.ากระบวนการท้ังหมดเปVนบทบาทหน(าท่ีขององค การบริหารส.วนตําบลส.วน
ประชาชนเปVนผู(เรียกร(องสิทธิหรือผู(รอรับประโยชน   

องค กรภาคเอกชน มีกระบวนการการมีส.วนร.วมท่ีใช(ข(อมูลรอบด(านท้ังจาก
แหล.งข(อมูลมือสองจากหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องก.อนลงพ้ืนท่ีเปxาหมาย และจากการค(นหาข(อมูล
เชิงลึกแบบมีส.วนร.วมและยืดหยุ.นตามสภาพพ้ืนท่ีและสภาพปaญหาของกลุ.มเสี่ยงหรือ
กลุ.มเปxาหมาย ทําให(ได(ข(อมูลกลุ.มเสี่ยงท่ีชัดเจน มีกระบวนการเข(าถึงกลุ.มเสี่ยง ให(ความรู(และ
สร(างความเชื่อม่ันให(กลุ.มเสี่ยงมีความไว(วางใจและสมัครใจร.วมค(นหาปaญหาและความ
ต(องการท้ังด(วยตนเองและในรูปเครือข.าย กระบวนการดังกล.าวส.งผลให(กลุ.มเสี่ยงและ
กลุ.มเปxาหมายตลอดท้ังชุมชนได(มีส.วนร.วมในการค(นหาปaญหาและแนวทางแก(ไขปaญหา 
ตลอดท้ังมีข(อมูลในการเข(าถึงสิทธิและบริการจากหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องด(วยความโปร.งใสและ
เปVนธรรม ทําให(การแก(ไขปaญหาและการตอบสนองความต(องการของกลุ.มเสี่ยงและของ
ชุมชนเปVนไปได(อย.างครอบคลุมท่ัวถึง ตรงกับประเด็นปaญหาและพ้ืนท่ีปaญหา  

องค กรวัฒนธรรม มีกระบวนการการมีส.วนร.วมท่ีสร(างความโปร.งใสโดยข้ึนอยู.กับ
ปaจจัยสําคัญสองประการ ประการแรกคือศรัทธาของประชาคมเครือข.ายและประชาชนท่ีมีต.อ
องค กรโดยเฉพาะท่ีมาของผู(นําองค กร ในกรณีของวัดวาลุการามได(เจ(าอาวาสมาจากการ
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ปรึกษาและเห็นชอบโดยการมีส.วนร.วมของประชาชน และคุณลักษณะของเจ(าอาวาสท่ีมี
ความซ่ือสัตย ซ่ึงตรงกับหลักอาชวะซ่ึงเปVนหนึ่งในทศพิธราชธรรม นอกจากนี้เจ(าอาวาสยังได(
ปฏิบัติต.อทุกคนด(วยความเสมอภาค มีความสัมพันธ อันดีกับชุมชน ให(การสงเคราะห ชุมชน 
ไม.สะสมสิ่งของ ให(และแบ.งปaนสิ่งท่ีได(มากับทุกคนไม.เฉพาะคนใกล(ชิด ไม.เลือกปฏิบัติ และ
ประการท่ีสองคือการบริหารงานและบริหารเงินท่ีเปVนไปอย.างเป�ดเผยของผู(นําองค กร โดย
การกระจายอํานาจความรับผิดชอบให(กรรมการฝ_ายต.างๆ และผู(นําชุมชน ตลอดท้ังเป�ด
โอกาสให(ประชาชนมีส.วนร.วมในการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานขององค กรให(
เปVนไปอย.างโปร.งใส  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
องค การบริหารส.วนตําบล องค กรภาคเอกชนและองค กรวัฒนธรรม ต.างให(

ความสําคัญกับการมีส.วนร.วมของประชาชน การท่ีแต.ละองค กรมีรูปแบบและวิธีการทํางานท่ี
แตกต.างกัน ได(ทําให(ระดับจิตสํานึกและโอกาสในกระบวนการธรรมาภิบาลท(องถ่ินด(านการมี
ส.วนร.วมและด(านความโปร.งใสมีความแตกต.างกัน 

๑. จิตสํานึกและโอกาสของประชาชนในการมีส.วนร.วม องค การบริหารส.วนตําบล 
การมีส.วนร.วมของประชาชนจะอยู.ในข้ันตอนการจัดทําประชาคมหมู.บ(านร.วมกับองค การ
บริหารส.วนตําบลเปVนหลัก ซ่ึงเปVนการมีส.วนร.วมเพียงรูปแบบท่ีถูกกําหนดจากภายนอก ไม.
เปVนการมีส.วนร.วมท่ีแท(จริงท่ีประชาชนมีอํานาจควบคุมตลอดวงจรโครงการ กระบวนการ
ดังกล.าวไม.ได(เปVนกระบวนการการมีส.วนร.วมเชิงลึกท่ีเกิดจากจิตสํานึกภายในชุมชนใน
การศึกษาและใช(ข(อมูลเพ่ือค(นหาปaญหาและความต(องการก.อนท่ีจะเสนอโครงการ รวมถึง
การเป�ดโอกาสให(ประชาชนเข(ามามีส.วนร.วมในการรวบรวมข(อมูลท่ีถูกต(อง ใช(จิตสํานึกในการ
วิเคราะห ข(อมูลท่ีปราศจากอคติ และใช(ปaญญาแยกแยะระหว.างข(อเท็จจริงกับความคิดเห็น 
คิดอย.างมีวิจารณญาณและมีเหตุผลในการค(นหาปaญหาความต(องการ โดยผ.านการกระตุ(น
ส.งเสริมให(มีการสนทนา ถกเถียงและร.วมมือกัน อันจะเปVนการพัฒนาความป ติปราโมทย หรือ
ความเคารพศรัทธาเห็นคุณค.าในตนเองให(เกิดข้ึนในหมู.ประชาชน และเปVนการสร(างความ
ตระหนักต่ืนรู(ในสิทธิและผลประโยชน ของประชาชนตลอดท้ังตระหนักถึงปaญหาของสังคมใน
ฐานะท่ีตนเองเปVนสมาชิกส.วนหนึ่ง การท่ีประชาชนไม.ได(มีส.วนร.วมต้ังแต.การค(นหาปaญหา
และความต(องการทําให(ประชาชนขาดจิตสํานึกในการเปVนส.วนหนึ่งของความเปVนเจ(าของ
โครงการ ซ่ึงส.งผลต.อการมีส.วนร.วมในการดําเนินโครงการ การตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินโครงการให(เปVนไปด(วยความโปร.งใส ในการจัดทําข(อบัญญัติงบประมาณ แม(องค การ
บริหารส.วนตําบลจะเป�ดโอกาสให(ประชาชนเข(าร.วมติดตามความโปร.งใสในการตัดสินใจ
โครงการท่ีเสนอ องค การบริหารส.วนตําบลยังขาดวิธีการสื่อสารท่ีให(ประชาชนเข(าถึงข(อมูล
ข.าวสารและรู(ช.องทางโอกาสในการเข(าไปมีส.วนร.วม ประชาชนส.วนหนึ่งอยากเข(าร.วมแต.ไม.
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ทราบด(วยสาเหตุปaญหาของการสื่อสาร แต.อย.างไรก็ตามมีประชาชนส.วนหนึ่งไม.สนใจท่ีจะเข(า
ร.วม คิดว.าไปร.วมแล(วไม.ได(อะไร มอบให(คนท่ีมีเงินเดือนหรือมีค.าตอบแทนไปทําหน(าท่ี 
ประชาชนบางส.วนขาดจิตอาสาท่ีจะเข(าไปมีส.วนร.วม ส.วนในข้ันตอนการติดตามตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ กรรมการตรวจสอบได(รับการแต.งต้ังจากองค การบริหารส.วนตําบล
ท้ังหมดซ่ึงมีจํานวนจํากัด แต.ไม.ได(เป�ดโอกาสหรือมอบหมายให(ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการเข(า
มามีส.วนร.วมในการติดตามตรวจสอบ 

องค กรภาคเอกชน ใช(กระบวนการการมีส.วนร.วมของประชาชนโดยการสร(าง
อาสาสมัครในพ้ืนท่ีเปxาหมาย การเข(าถึงชุมชนและการสืบค(นข(อมูลเชิงลึก (In-depth 
searching) พร(อมกับการจัดกิจกรรมสร(างความเชื่อม่ันและไว(วางใจ ทําให(มูลนิธิฯ สามารถ
เข(าถึงและได(ข(อมูลจากกลุ.มเปxาหมายหรือกลุ.มเสี่ยงโดยท่ัวถึงท้ังเปVนรายบุคคลและรายกลุ.ม 
วิธีการศึกษาข(อมูลเชิงลึก ประกอบด(วย การประเมินชุมชน (Assessment) โดยการศึกษา
ข(อมูลมือสอง (Secondhand information) จากหน.วยงานท่ีเก่ียวข(อง แล(วทําการสํารวจ
อย.างไม.เปVนทางการโดยประชาชนมีส.วนร.วมด(วยการ สอบถามและสังเกตพฤติกรรม จัด
กิจกรรมเป�ดโอกาสให(กลุ.มเสี่ยงเข(าร.วมจนเกิดความไว(วางใจและเป�ดเผยข(อมูลของตนเอง 
การจัดทําแผนท่ีข(อมูลแบบมีส.วนร.วมตามประเด็นปaญหาของกลุ.มเสี่ยง ทําให(ผู(นําชุมชนและ
อาสาสมัครมีความรู(ความเข(าใจในประเด็นปaญหาและมีความภาคภูมิใจและม่ันใจในแผนท่ี
ข(อมูล การเข(าถึงกลุ.มเปxาหมายหรือกลุ.มเสี่ยงส.งผลให(กลุ.มดังกล.าวได(ตระหนักในความเปVน
ส.วนหนึ่งของหมู.คณะและพร(อมท่ีจะทํางานเพ่ือการเรียนรู(ร.วมกัน ทําให(องค กรภาคเอกชน 
สามารถดึงศักยภาพของกลุ.มเปxาหมายหรือกลุ.มเสี่ยงในการรับอาสาเข(าสู.กระบวนการการมี
ส.วนร.วมกับชุมชนด(วยความสมัครใจในการวิเคราะห สาเหตุของปaญหาและแนวทางแก(ไข
ปaญหาได(ตรงจุด ให(โอกาสกลุ.มเปxาหมายได(สร(างเครือข.ายและเข(ามามีส.วนร.วมคิด ค(นหา
ปaญหาและตัดสินใจดําเนินการแก(ไขปaญหา ตลอดท้ังให(ความรู(แนวทางแก.กลุ.มเปxาหมายใน
การเข(าถึงข(อมูล เข(าถึงสิทธิและบริการของรัฐและของหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องให(มามีส.วนร.วม
แก(ไขปaญหาได(ตรงกับพ้ืนท่ีและประเด็นปaญหาโดยเปVนไปอย.างโปร.งใสและเปVนธรรม ปaญหา
อุปสรรคสําคัญในกระบวนการธรรมาภิบาลท(องถ่ินคือโครงสร(างทางการเมืองของแต.ละ
ชุมชน บางชุมชนผู(นํามีการแบ.งแยก การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอาจส.งผลดีต.อกลุ.ม
หนึ่งแต.ส.งผลกระทบต.ออีกกลุ.มหนึ่ง การทํางานขององค กรภาคเอกชน จึงต(องเข(าถึงผู(นําท้ังท่ี
เปVนทางการและไม.เปVนทางการ จะไม.ยึดเฉพาะโครงสร(างใดโครงสร(างหนึ่งของการเมือง
ท(องถ่ิน แต.จะดึงให(ทุกฝ_ายเข(ามามีส.วนร.วมรับผิดชอบและตัดสินใจร.วมกัน 

องค กรวัฒนธรรม เปVนกระบวนการการมีส.วนร.วมท่ีเกิดจากจิตสํานึกของประชาชน
ท่ีต(องการจะเข(ามามีส.วนร.วมในการดูแลวัดและร.วมปฏิบัติธรรม ซ่ึงเปVนการมีส.วนร.วมท่ีเกิด
จากศรัทธาของประชาชนท่ีมีต.อวัดและคณะสงฆ โดยเฉพาะเจ(าอาวาส มีความผูกพันในการ
ให(การดูแลสงเคราะห เก้ือกูลกันระหว.างพระสงฆ ในวัดและชุมชน ประกอบกับการมีจิตอาสา
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ภายในชุมชนท่ีเกิดจากกระบวนการเครือข.ายธรรมชาติในการรวมตัวกันเปVนกลุ.มคุ(มให(ความ
ร.วมมือสนับสนุนวัดในการปฏิบัติตามจารีตประเพณี องค กรวัฒนธรรมมีกระบวนการท่ีเป�ด
โอกาสให(ประชาชนท่ีมีความศรัทธาเข(ามามีส.วนร.วม นับต้ังแต.การรับฟaงและการให(คุณค.าต.อ
ความคิดเห็นของประชาชนในการให(คําปรึกษาและเห็นชอบในการแต.งต้ังเจ(าอาวาส 
ประชาชนสามารถเข(าถึงข(อมูลประกอบการตัดสินใจร.วมกันดําเนินโครงการและกิจกรรม
ตลอดท้ังการบริหารเงินของวัด ท้ังนี้ข้ึนอยู.กับคุณลักษณะของผู(นําองค กรโดยเฉพาะเจ(า
อาวาสท่ีรับฟaงและให(คุณค.าต.อความคิดเห็นของประชาชน พร(อมกับกระจายอํานาจความ
รับผิดชอบเป�ดช.องทางโอกาสให(ประชาชนเข(ามามีส.วนร.วม ในการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมร.วมกันระหว.างวัดและชุมชน เจ(าอาวาสได(ใช(หลักสาราณียธรรมโดยการเป�ดโอกาส
ให(มีการปรึกษาหารืออย.างเสมอภาค ให(ทุกฝ_ายแสดงความคิดเห็น เคารพความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน มีเมตตาต.อกัน เม่ือเจ(าอาวาสและชาวบ(านเห็นชอบกับโครงการหรือกิจกรรม จะ
ร.วมกันต้ังกรรมการโดยแบ.งหน(าท่ีออกเปVนฝ_าย ได(แก. กรรมการสืบราคา กรรมการจัดซ้ือจัด
จ(าง กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจสอบและติดตามผลให(คําแนะนําแก(ไข การบริหารงาน
และระบบการเงินการบัญชีของวัดมีความโปร.งใส ตรวจสอบได( สําหรับกิจกรรมท่ีมีรายรับ
รายจ.าย เจ(าอาวาสยกให(กรรมการวัด ไวยาวัจกร ผู(ใหญ.บ(าน ผู(นําชุมชน เปVนผู(นับเงิน ตรวจ
รับเงิน อธิบายรายรับรายจ.าย เจ(าอาวาสให(เฉพาะความคิดเห็นท่ีจําเปVน จากนั้นจะจัดพิมพ 
รายงานประกาศให(ชาวบ(านทราบ หากไม.ประกาศประชาชนมีจิตสํานึกท่ีจะถามหรือติดตาม 
การฝากเงินมีบัญชีเดียว การตัดสินใจดําเนินธุรกรรมทางการเงิน ดําเนินการร.วมกันระหว.าง
เจ(าอาวาส ไวยาวัจกรและผู(นําชุมชน  

๒. จิตสํานึกและโอกาสในการมีส.วนร.วมท่ีส.งผลต.อความโปร.งใส องค การบริหาร
ส.วนตําบล องค กรภาคเอกชนและองค กรวัฒนธรรม ให(ความสําคัญกับการมีส.วนร.วมของ
ประชาชนและความโปร.งใสเชิงโครงสร(าง แต.ด(วยเหตุท่ีจิตสํานึกของประชาชนและโอกาสท่ี
แต.ละองค กรเป�ดให(ประชาชนเข(ามามีส.วนร.วม มีลักษณะและระดับความเข(มข(นท่ีแตกต.าง
กันจึงนําไปสู.ธรรมาภิบาลด(านการมีส.วนร.วมและด(านความโปร.งใสท่ีแตกต.างกัน  

องค การบริหารส.วนตําบล ใช(กระบวนการการมีส.วนร.วมของประชาชนโดยการทํา
ประชาคมตามรูปแบบเพ่ือให(ครบกระบวนการตามท่ีทางราชการกําหนด ประชาชนและ
เครือข.ายประชาสังคมไม.ได(มีส.วนร.วมในการวางโครงการโดยเฉพาะการค(นหาปaญหาและ
ความต(องการเชิงลึก รวมถึงไม.ได(มีส.วนร.วมในกระบวนการ การประชุมพิจารณาข(อบัญญัติ
งบประมาณ การดําเนินโครงการ การติดตามตรวจสอบการดําเนินโครงการ ตลอดท้ังการ
บํารุงรักษาสาธารณประโยชน และสาธารณสมบัติ สาเหตุสําคัญท่ีทําให(ประชาชนไม.ได(มีส.วน
ร.วมเชิงลึกในกระบวนการดังกล.าวเกิดจากช.องว.างท่ีประชาชนไม.สามารถเข(าถึงข(อมูลและใช(
ข(อมูลประกอบในการร.วมคิด ร.วมตัดสินใจ ร.วมดําเนินการและร.วมตรวจสอบติดตามผล 
ช.องว.างดังกล.าวได(ส.งผลให(ประชาชนเห็นว.ากระบวนการทํางานขององค การบริหารส.วน
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ตําบลบางส.วน ไม.ได(เปVนไปด(วยความโปร.งใสและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังทําให(
ประชาชนเข(าใจว.ากระบวนการท้ังหมดเปVนหน(าท่ีขององค การบริหารส.วนตําบลส.วน
ประชาชนเปVนผู(เรียกร(องสิทธิหรือผู(รอรับประโยชน   

องค กรภาคเอกชน มีการใช(ข(อมูลรอบด(านท้ังจากแหล.งข(อมูลมือสองจาก
หน.วยงานท่ีเก่ียวข(องก.อนลงพ้ืนท่ีเปxาหมาย และจากการค(นหาข(อมูลเชิงลึกแบบมีส.วนร.วม
และยืดหยุ.นตามสภาพพ้ืนท่ีและสภาพปaญหาของกลุ.มเสี่ยงหรือกลุ.มเปxาหมาย ทําให(ได(ข(อมูล
กลุ.มเสี่ยงท่ีชัดเจน มีกระบวนการเข(าถึงกลุ.มเสี่ยง ให(ความรู(และสร(างความเชื่อม่ันให(กลุ.ม
เสี่ยงมีความไว(วางใจและสมัครใจร.วมค(นหาปaญหาและความต(องการท้ังด(วยตนเองและในรูป
เครือข.าย กระบวนการดังกล.าวส.งผลให(กลุ.มเสี่ยงและกลุ.มเปxาหมายตลอดท้ังชุมชนได(มีส.วน
ร.วมในการค(นหาปaญหาและแนวทางแก(ไขปaญหา ตลอดท้ังมีข(อมูลช.องทางในการเข(าถึงสิทธิ
และบริการจากหน.วยงานท่ีเก่ียวข(องด(วยความโปร.งใสและเปVนธรรม ทําให(การแก(ไขปaญหา
และการตอบสนองความต(องการของกลุ.มเสี่ยงและของชุมชนเปVนไปได(อย.างครอบคลุมท่ัวถึง 
ตรงกับประเด็นปaญหาและพ้ืนท่ีปaญหา  

องค กรวัฒนธรรม มีกระบวนการการมีส.วนร.วมท่ีสร(างความโปร.งใสโดยข้ึนอยู.กับ
ปaจจัยสําคัญสองประการ ประการแรกคือศรัทธาของประชาคมเครือข.ายและประชาชนท่ีมีต.อ
องค กรโดยเฉพาะท่ีมาของผู(นําองค กร ในกรณีของวัดวาลุการามได(เจ(าอาวาสมาจากการ
ปรึกษาและเห็นชอบโดยการมีส.วนร.วมของประชาชน และคุณลักษณะของเจ(าอาวาสท่ีมี
ความซ่ือสัตย ซ่ึงตรงกับหลักอาชวะซ่ึงเปVนหนึ่งในทศพิธราชธรรม นอกจากนี้เจ(าอาวาสยังได(
ปฏิบัติต.อทุกคนด(วยความเสมอภาค ให(การสงเคราะห ชุมชนดูแลประชาชนท่ีเจ็บป_วย สอน
ชุมชนให(จัดการฌาปนกิจเองโดยไม.ต(องเสียค.าใช(จ.าย ช.วยให(ประชาชนประหยัด มีความรัก 
ความเมตตา มีการดูแลและแบ.งปaนซ่ึงกัน ไม.สะสมสิ่งของ ให(และแบ.งปaนสิ่งท่ีได(มากับทุกคน
ไม.เฉพาะคนใกล(ชิด ไม.เลือกปฏิบัติ ถือได(ว.าเจ(าอาวาสได(ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลใน
แนวพระพุทธศาสนา และประการท่ีสองคือการบริหารงานและบริหารเงินท่ีเปVนไปอย.าง
เป�ดเผยของผู(นําองค กร โดยการกระจายอํานาจความรับผิดชอบให(กรรมการฝ_ายต.างๆ และ
ผู(นําชุมชน ตลอดท้ังเป�ดโอกาสให(ประชาชนมีส.วนร.วมในการดําเนินงานและติดตามผลการ
ดําเนินงานขององค กรให(เปVนไปอย.างโปร.งใส  

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข(อเสนอแนะต.อองค การบริหารส.วนตําบล  

๑.๑ องค การบริหารส.วนตําบล ควรสร(างจิตสํานึกของประชาชนในความเปVน
ส.วนหนึ่งของสังคม เป�ดพ้ืนท่ีให(ประชาชนพัฒนาพลังความมุ.งม่ันและทักษะในการ
ปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็น ตลอดท้ังตระหนักในความเปVนเจ(าของโครงการและกิจกรรม 
โดยให(ประชาชนมีส.วนร.วมในการคิดและตัดสินใจตลอดวงจรโครงการให(เปVนไปอย.างโปร.งใส 
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๑.๒ องค การบริหารส.วนตําบล ควรส.งเสริมให(ประชาชนมีส.วนร.วมในการ
พิจารณาแผนงานพัฒนาและข(อบัญญัติงบประมาณประจําป  เพ่ือร.วมติดตามการจัดสรร
ทรัพยากรของตําบล และเพ่ิมความรับผิดชอบตรวจสอบได( โดยมีการหารืออย.างเป�ดเผย
ระหว.างฝ_ายบริหารขององค การบริหารส.วนตําบล สภาองค การบริหารส.วนตําบล นักวิชาการ 
และประชาชน ควรพัฒนาการสื่อสารระหว.างองค การบริหารส.วนตําบล กับประชาชนเปVนให(
ไปอย.างต.อเนื่อง โปร.งใสและมีประสิทธิผล  

๑.๓ การสื่อสารแลกเปลี่ยนข(อมูลท่ีมีความชัดเจนและเป�ดเผย ระหว.างฝ_าย
บริหารและฝ_ายสภาฯ ขององค การบริหารส.วนตําบล ในข้ันตอนก.อนทําประชาคมและ
ระหว.างการพิจารณาข(อบัญญัติงบประมาณประจําป และข้ันตอนการติดตามผลการดําเนิน
โครงการ เปVนส.วนสําคัญท่ีจะทําให(ประชาชนมีข(อมูลท่ีถูกต(องในการเตรียมโครงการก.อน
นําเสนอประชาคมและในข้ันตอนการติดตามโครงการ  

๑.๔ ควรสร(างจิตสํานึกให(ประชาชนร.วมติดตามตรวจสอบโครงการ ให(ความรู(
ความเข(าใจในการติดตามตรวจสอบโครงการ เพ่ิมบทบาทและจํานวนตัวแทนประชาชนแต.
ละหมู.บ(านในการร.วมเปVนกรรมการติดตาม ตรวจสอบและตรวจรับโครงการ  

๑.๕ องค การบริหารส.วนตําบล ควรส.งเสริมโครงการและกิจกรรมผ.านเครือข.าย
ประชาสังคม ซ่ึงเปVนทุนทางสังคมท่ีมีอยู.แล(วให(มีส.วนสนับสนุนการเป�ดโอกาสให(เกิดเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเข(าถึงทรัพยากร ข(อมูล ความรู(และภูมิปaญญาท(องถ่ิน  

๒. ข(อเสนอแนะต.อองค กรภาคเอกชน 
๒.๑ ชุมชนพ้ืนท่ีเปxาหมายมีความพึงพอใจมากในการทํางานขององค กร

ภาคเอกชน ถือว.าเปVนโครงการท่ีสามารถเข(าถึงและครอบคลุมกลุ.มเปxาหมายท้ังรายบุคคล
และรายกลุ.ม แต.อย.างไรก็ตาม ควรเปVนกระบวนการท่ีเรียนรู(และปฏิบัติอย.างต.อเนื่อง ควรมี
ข.าวสารสัมพันธ กับพ้ืนท่ีโครงการอย.างต.อเนื่อง เช.น จุลสารหรือ วารสารหมุนเวียน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู(และสานต.อกิจกรรมดูแลท(องถ่ินอย.างยั่งยืน 

๒.๒ ควรเพ่ิมจํานวนบุคลากรหรือพัฒนาอาสาสมัครในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
เพ่ือให(ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีเปxาหมาย กลุ.มเปxาหมายและกลุ.มเสี่ยง ควรเพ่ิมความถ่ีของกิจกรรม
ท่ีประชาชนร.วมกันปกปxองสิทธิชุมชนและสิทธิของกลุ.มเสี่ยง ให(มีความเคลื่อนไหวต.อเนื่อง 
การเชื่อมโยงระหว.างมูลนิธิฯ กับประชาสังคมท่ีหลากหลาย จะทําให(เกิดเครือข.ายและการ
ทํางานในประเด็นต.างๆ เพ่ิมข้ึน  

๒.๓ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ งานขององค กรภาคเอกชน ให(หน.วยงานใน
ท(องถ่ินมีความรู(ความเข(าใจและไว(วางใจองค กรภาคเอกชน และพร(อมท่ีจะให(ข(อมูลมือสอง
แก.องค กรภาคเอกชนท่ีเปVนปaจจุบันและใกล(เคียงกับสถานการณ หรือข(อเท็จจริงในพ้ืนท่ี
เปxาหมายได(มากท่ีสุด 
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๓. ข(อเสนอแนะต.อองค กรวัฒนธรรม 
๓.๑ ประชาชนส.วนหนึ่งขาดการมีส.วนร.วมกับองค กรวัฒนธรรม ปaญหา

เศรษฐกิจเปVนปaญหาหลักปaญหาหนึ่งท่ีกระทบสถาบันศาสนา สังคมส.วนหนึ่งคงเหลือกิจกรรม
ทางศาสนาโดยการให(ทานเพียงอย.างเดียว วัดจึงจําเปVนต(องหาแนวทางให(คนกลุ.มนี้เข(ามาถือ
ศีล ปฏิบัติธรรม มีกิจกรรมร.วมกับวัด 

๓.๒ นอกเหนือจากการเชื่อมโยงโรงเรียนเข(าร.วมกิจกรรมทางศาสนาโดยจัดให(
มีการสอบสนามหลวงทุกป และวัดทําหน(าท่ีคุมห(องสอบ บทบาทของวัดท่ีเชื่อมโยงกับองค กร
อ่ืนในชุมชนยังมีอยู.จํากัด แต.ละองค กรต.างมีวิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตร  เปVนเอกเทศ
ท่ีไม.เชื่อมโยงกับวัด การสร(างความสัมพันธ ระหว.างสถาบันอ่ืนในชุมชนกับวัดเปVนเรื่องจําเปVน
ท่ีจะประสานการพัฒนาประชาชนให(มีความพร(อมท้ังทางด(านร.างกายและจิตใจ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
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ความพึงพอใจต�อสภาพแวดล�อมด�านอาคารสถานท่ีของผู�สูงอายุ ศึกษาเฉพาะกรณี : 
 ศูนย�พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุขอนแก�นจังหวัดขอนแก�น 

The Satisfaction of The Elders Towards Building Environments : A Case 
Study Social Welfare Development Center for Elders Khonkaen Province 

 

ดร.สิทธิพร เกษจ(อย* 
พระวรชัด ทะสา** 

พระมหาสัจจารักษ   ไร.สงวน*** 
 

บทคัดย�อ 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค  ๑) เพ่ือศึกษาปaจจัยส.วนบุคคลของผู(สูงอายุ ๒) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของผู(สูงอายุต.อสภาพแวดล(อมและ๓)เพ่ือศึกษาข(อเสนอแนะเก่ียวกับ
สภาพแวดล(อมด(านอาคารสถานท่ีศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น โดยใช(
แบบสอบถามเก็บข(อมูลจากกลุ.มตัวอย.าง ๑๙๖ คน นํามาวิเคราะห ประมวลผลด(วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร สําเร็จรูป สถิติท่ีใช( ได(แก. ค.าร(อยละ (Percentage) ค.าเฉลี่ย (Mean) และค.า
ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวิจัยพบว�า  
๑. ความพึงพอใจต.อสภาพแวดล(อมด(านอาคารสถานท่ีของผู(สูงอายุ ศึกษาเฉพาะ

กรณี : ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น จังหวัดขอนแก.นเม่ือพิจารณา
โดยรวมท้ังหมด พบว.า ผู(สูงอายุมีความพึงพอใจอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายด(าน 
พบว.า ผู(สูงอายุมีความพึงพอใจต.อทางลาด โดยรวมอยู.ในระดับมากผู(สูงอายุมีความพึงพอใจ
ต.อท่ีจอดรถ โดยรวมอยู.ในระดับมาก ผู(สูงอายุมีความพึงพอใจต.อทางบันไดโดยรวมอยู.ใน
ระดับมากผู(สูงอายุมีความพึงพอใจต.อราวจับโดยรวมอยู.ในระดับมากผู(สูงอายุมีความพึงพอใจ
ต.อห(องน้ํา โดยรวมอยู.ในระดับมาก 

๒. ข(อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพแวดล(อมด(านอาคารสถานท่ีของผู(สูงอายุ ศูนย 
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุ ขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น มีดังนี้ ๑) ควรจัด
สภาพแวดล(อมทางลาดให(มีหลังคามุงกันแดดกันฝน ๒) ควรเพ่ิมเครื่องหมายหรือสัญลักษณ 
ให(ชัดเจน ๓) ควรเพ่ิมหลังคาให(ดีและม่ันคงแข็งแรง ๔) ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจอดรถให(มาก

                                                           
* อาจารย ประจําสาขาวิชาสังคมสงเคราะห ศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา

เขตอีสาน 
** อาจารย ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา

เขตอีสาน 
*** อาจารย ประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ข้ึน ๕) ควรทําราวจับข้ึนบันไดให(ม่ันคงแข็งแรง ๖) ควรแยกราวจับทางเดินเปVนทางเข(าออก 
๗) ควรเพ่ิมแสงสว.างภายในห(องน้ําและเพ่ิมปริมาณให(เพียงพอ ๘) ควรมีปุ_มกดสัญญาณขอ
ความช.วยเหลือไว(ในห(องน้ําเวลาเกิดอุบัติเหตุ 
 

คําสําคัญ: สภาพแวดล(อม, ความพึงพอใจของผู(สูงอายุต.อสภาพแวดล(อมด(านอาคารสถานท่ี 
 

Abstract 
 

This research aimed to study: 1 personal factors of the elder, 2. 
satisfaction of elders towards building environments, and 3) the suggestions 
about building environments at Social Welfare Development Center for the 
Elder Khonkaen province. The data were collected by using questionnaire 
from 196 respondents and analyzed by percentage, mean, and standard 
deviation statistics.  

The findings were: 
2. In the overall aspect of the satisfaction of the elders towards the 

building environments :A case study Social Welfare Development Center for 
Elder Khonkaen province was at high mean level. While considering in each 
aspect, it was found that The elder had satisfaction towards parking, stairs, 
handrail, and toilet at high mean level. 

2. There were eight suggestions to develop building environment at 
Social Welfare Development Center for Elder Khonkaen province:1) Inclining-
pathway should be fixed with the roof to protect the sunshine and rain,2) 
clear signals and symbols should be added,3) strong roof was required,4) . 
Parking space should be expanded,5) handrail must be firm and strong ,6 
Handrail should be separated in the way in-out,7) 7. Lights in toilet should be 
bright enough, and 8) emergency switch should be fixed in the toilet. 
 

Keywords: Building Environment, Satisfaction of the Elders towards Building 
environments. 
 

๑. บทนํา 
ผลจากการพัฒนาประเทศทางด(านเศรษฐกิจและสังคมทําให(สังคมไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู.สังคมอุตสาหกรรม ประชากรส.วนใหญ.ประกอบ
อาชีพท่ีมีความม่ันคงและมีรายได(เพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับความเจริญก(าวหน(าทางด(าน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีทางการแพทย ท่ีได(รับการพัฒนาไปอย.างมาก ตลอดจนด(านการ



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 
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รักษาพยาบาลได(มีวิธีการปxองกัน การรักษาโรคภัยไข(เจ็บต.างๆ ด(วยเครื่องมือท่ีทันสมัยทําให(
ประชาชนมีสุขภาพร.างกายแข็งแรงอัตราการตายลดลง สัดส.วนของประชากรผู(สูงอายุได(
เพ่ิมข้ึนอย.างต.อเนื่องจากข(อมูลสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห.งชาติ ระบุว.าในป  ๒๕๔๓ มีผู(สูงอายุถึงจํานวน ๕,๘๓๘ ล(านคน คิดเปVนร(อยละ ๙.๓๘ ต.อ
ประชากรท้ังหมด ป  ๒๕๕๓ นั้นจะมีผู(สูงอายุจํานวน ๘,๐๑๑ ล(านคน คิดเปVนร(อยละ ๑๑.๘๙ 
ต.อประชากรท้ังหมดและในป  ๒๕๖๓ จะมีผู(สูงอายุเพ่ิมข้ึนจํานวน ๑๒,๒๗๒ ล(านคน คิดเปVน
ร(อยละ ๑๗.๕๑ ต.อประชากรท้ังหมด๑ ในปaจจุบันจํานวนผู(สูงอายุและสัดส.วนผู(สูงอายุ (ผู(ท่ีมี
อายุตั้งแต. ๖๐ ป ข้ึนไป) ของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีรวดเร็ว ทําให(โครงสร(างประชากร
ของประเทศไทยกําลังเคลื่อนเข(าสู.ระยะท่ีเรียกว.า "ภาวะประชากรผู(สูงอายุ (Population 
Ageing)" อันจะมีผลต.อสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ การจ(างงาน ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอย.างต.อเนื่องในระยะยาว๒ รัฐธรรมนูญแห.ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติไว(ว.า บุคคลซ่ึงมีอายุเกิน ๖๐ ป บริบูรณ  และไม.มี
รายได(เพียงพอแก.การยังชีพมีสิทธิได(รับความช.วยเหลือจากรัฐ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว(
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล.าว ประกอบกับข(อกําหนดของปฏิญญาผู(สูงอายุไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีว.า “รัฐโดยการมีส.วนร.วมขององค กร ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม 
ต(องตรากฎหมายว.าด(วยผู(สูงอายุ เพ่ือเปVนหลักประกันและการบังคับใช( ในการพิทักษ สิทธิ 
คุ(มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการแก.ผู(สูงอายุ” จึงเปVนท่ีมาของการตราพระราชบัญญัติ
ผู(สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงมีผลบังคับใช(มาต้ังแต.วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๗ จนถึงปaจจุบัน แผน
ยุทธศาสตร ผู(สูงอายุจังหวัดขอนแก.น (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐) แผนยุทธศาสตร ผู(สูงอายุจังหวัด
ขอนแก.น (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐) มีการกําหนดยุทธศาสตร  โครงการ/กิจกรรม หน.วยงานท่ี
รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเปxาหมาย โดยแบ.งยุทธศาสตร ออกเปVน ๕ ยุทธศาสตร  ดังนี้๓  

ยุทธศาสตร ท่ี ๑ ด(านการเตรียมความพร(อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมี
คุณภาพ  

ยุทธศาสตร ท่ี ๒ ด(านการส.งเสริมและพัฒนาผู(สูงอายุ  
ยุทธศาสตร ท่ี ๓ ด(านระบบคุ(มครองทางสังคมสําหรับผู(สูงอายุ  

                                                           
๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ๒๕๕๔, การพัฒนา

ประเทศทางด�านเศรษฐกิจและสังคม. แหล.งท่ีมา : http://www.nesdb.go.th [๑๐ เมษายน ๒๕๕๗]. 
๒ แผนผู(สูงอายุแห.งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๔, ภาวะประชากรผู(สูงอายุ. แหล.งท่ีมา : 

http://www. oppo.opp.go.th> [๑๐ เมษายน ๒๕๕๗]. 
๓ สํานักงานเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชน ผู(ด(อยโอกาสและผู(สูงอายุ, ข�าว

ประชาสัมพันธ� สิทธิประโยชน�และกลุ�มเป�าหมาย. แหล.งท่ีมา : http://opp.go.th/ information 
_newsdetail.php?Page=1&id=38&category=6> [๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗]. 
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ยุทธศาสตร ท่ี ๔ ด(านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด(านผู(สูงอายุอย.างบูรณา
การระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด(านผู(สูงอายุ  

ยุทธศาสตร ท่ี ๕ ด(านการประมวล พัฒนาและเผยแพร.องค ความรู(ด(านผู(สูงอายุและ
การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผู(สูงอายุแห.งชาติ และในประเทศไทย ระบบ
และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุมีขอบข.ายจํากัดนอกจากนั้น แบบแผนการ
ให(บริการก็ยังไม.เปVนระบบและรูปแบบท่ีดีพอผู(สูงอายุในประเทศไทยนับว.ายังได(รับความ
สนใจดูแลน(อยท้ังจากภาครัฐและเอกชน นโยบายและการบริการต.างๆ ท่ีเก่ียวกับผู(สูงอายุมัก
ได(รับการมองว.าเปVนเรื่องไม.เร.งด.วนและมีความสําคัญเปVนอันดับรอง เม่ือเปรียบเทียบกับ
ประชากรกลุ.มอ่ืนในการดําเนินงานด(านสวัสดิการสังคมสําหรับผู(สูงอายุท่ีผ.านมาจนถึง
ปaจจุบันปaญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนคืองานสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุได(ส.งผลให(เกิดประโยชน แก.
ผู(สูงอายุเพียงบางกลุ.มเท.านั้นไม.สามารถกระจายได(ท่ัวถึงและตอบสนองต.อความต(องการท่ี
แท(จริงของผู(สูงอายุ๔ และไม.ได(มีการกระจายไปสู.ผู(สูงอายุในเขตชนบท ซ่ึงเปVนผู(สูงอายุส.วน
ใหญ.ของประเทศ บริการต.างๆ ท่ีจัดข้ึนยังมีลักษณะท่ีไม.กระจายตัวการดําเนินงานในส.วน
ขององค กรภาครัฐหรือเอกชนค.อนข(างจะจํากัด ท้ังในด(านปริมาณและรูปแบบ บางกรณีก็มี
การกําหนดคุณสมบัติของผู(สูงอายุเฉพาะกลุ.มอายุท่ีเปVนสมาชิกกลุ.มใดกลุ.มหนึ่งเท.านั้น 
นอกจากนี้การเก้ือหนุนผู(สูงอายุท่ีจัดโดยหน.วยงานภาครัฐก็ประสบปaญหาท้ังในด(านบุคลากร 
งบประมาณและการจัดการ การให(บริการแก.ผู(สูงอายุจึงยังไม.สามารถให(บริการได(อย.างท่ัวถึง
และไม.สามารถตอบสนองต.อปaญหาและความต(องการของผู(สูงอายุอย.างแท(จริง ศูนย 
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น เปVนหน.วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย  โดยมีวิสัยทัศน  คือ พัฒนาการจัดสวัสดิการประสาน
เครือข.าย กลุ.มเปxาหมายพึงพอใจเรื่องสภาพแวดล(อมนั้นถือว.าเปVนสวัสดิการตาม
พระราชบัญญัติผู(สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ข(อท่ี ๕ การอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยโดยตรงแก.ผู(สูงอายุในอาคารสถานท่ียานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืนการ
จัดสภาพแวดล(อมให(เหมาะสมนั้นต(องเอ้ืออํานวยต.อความปลอดภัยความสะดวกสบายต.อการ
ใช(บริการของผู(สูงอายุให(ถูกต(องตามมาตรฐานสภาพแวดล(อมทางกายภาพเปVนส.วนสําคัญ
สําหรับการใช(ชีวิตของผู(สูงอายุท้ังนี้เปVนเพราะอุบัติเหตุของผู(สูงอายุมักเกิดจากสภาพ
สิ่งแวดล(อมทางกายภาพท่ีผู(สูงอายุนั้นอาศัยอยู.ยกตัวอย.างเช.นการเกิดอุบัติเหตุในศูนย 
พัฒนาการจัดสวัสดิการผู(สูงอายุขอนแก.นนับต้ังแต. การหกล(มเพราะเฟอร นิเจอร ในสถานท่ีท่ี
กีดขวางทางเดินหรือเฟอร นิเจอร ท่ีไม.ม่ันคงเวลาจับเพ่ือพยุงตัวอาจทําให(หกล(มได(สายไฟจาก

                                                           
๔ วันชัย ชูประดิษฐ , “การศึกษาความต(องการสวัสดิการสังคมของผู(สูงอายุในเขตเทศบาล

ตําบลลําทับอําเภอลําทับจังหวัดกระบ่ี”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ),๒๕๕๕. 
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ปลั๊กหรือสวิตซ ไฟต.างๆ ท่ีวางบนพ้ืนอาจทําให(สะดุดหกล(มได( โดยเฉพาะตรงทางเดินและ
บันได พ้ืนห(องไม.ว.าจะเปVนห(องนอนห(องรับแขก ห(องครัว ใช(วัสดุท่ีลื่น เสื่อหรือพรมเช็ดเท(าท่ี
ลื่นและขอบสูงเกินไปเพราะอาจทําให(สะดุดได( ราวบันไดท่ีติดต้ังอย.างไม.ม่ันคง มีราวบันได
ข(างเดียว นอกจากนี้แล(วการเกิดอุบัติเหตุนอกบ(านมักเกิดข้ึนได(ง.ายเช.น ถนน ทางเดินลื่น พ้ืน
ต.างระดับ ห(องน้ําห(องส(วมไม.ถูกสุขลักษณะ เปVนต(น 

ด(วยเหตุผลดังกล.าว คณะผู(วิจัย มีความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจต.อ
สภาพแวดล(อมด(านอาคารสถานท่ีของผู(สูงอายุ เพ่ือนําผลการศึกษาไปใช(เปVนแนวทางในการ
จัดสวัสดิการด(านการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก.ผู(สูงอายุ ในอาคาร 
สถานท่ี ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน ให(ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ข้ึนต.อไป 
 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาปaจจัยส.วนบุคคลของผู(สูงอายุ  
๒. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู(สูงอายุต.อสภาพแวดล(อมด(านอาคารสถานท่ี 
๓. เพื่อศึกษาข(อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพแวดล(อมด(านอาคารสถานที่ศูนย 

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น 
 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้ เปVนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) คณะผู(วิจัยได(ต้ัง

วัตถุประสงค ไว( เพ่ือศึกษาปaจจัยส.วนบุคคลของผู(สูงอายุเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู(สูงอายุ
ต.อสภาพแวดล(อมเพ่ือศึกษาข(อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพแวดล(อมด(านอาคารสถานท่ีศูนย 
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น ผู(วิจัยได(กําหนดขอบเขตในการศึกษาไว(ดังนี้ 

๑. ขอบเขตด(านประชากร ประชากรท่ีศึกษาได(แก. สมาชิกผู(สูงอายุศูนย พัฒนาการ
จัดการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น จํานวน ๓๘๖ คน แบ.งเปVน ชาย ๙๘ คน หญิง ๒๘๘ คน 

๒. ขอบเขตพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีศึกษา ได(แก. ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุ
ขอนแก.น อําเภอเมืองขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น  

๓. ขอบเขตด(านเนื้อหา ด(านเนื้อหาท่ีศึกษา ได(แก.ความพึงพอใจต.อสภาพแวดล(อม
ด(านอาคารสถานท่ีของผู(สูงอายุศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น จําแนก
ออกเปVน ๕ ด(าน คือ ๑) ทางลาด ๒) ท่ีจอดรถ ๓)  ทางบันได ๔)  ราวจับ ๕)  ห(องน้ํา 

 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ข(อมูลท่ัวไปของผู(ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑๙๖ คน เปVนเพศหญิง ร(อยละ 

๕๙.๗ และเปVนเพศชาย ร(อยละ ๔๐.๓ อายุ ๖๐-๖๕ ป  ร(อยละ ๔๗.๔ อายุ ๖๖-๗๐ ป  ร(อย
ละ ๓๐.๑ อายุ ๗๑-๗๕ ป  ร(อยละ ๑๔.๘ อายุ ๗๖-๘๐ ป  ร(อยละ ๕.๑ อายุ ๘๐ ป ข้ึนไป ร(อย
ละ ๒.๖ การศึกษา ท่ีศึกษาปริญญาตรีร(อยละ ๓๙.๘๐ปวส.ร(อยละ ๒๕.๕๐ มัธยมศึกษา/



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๔๖๙

ปวช.ร(อยละ ๑๓.๘๐ สูงกว.าปริญญาตรีร(อยละ ๙.๗๐ ประถมศึกษา ร(อยละ ๖.๖๐ ตํ่ากว.า
ประถมศึกษา ร(อยละ ๔.๖๐รายได( มากกว.า ๕,๐๐๐ ร(อยละ ๙๒.๙๐ ตํ่ากว.า ๕,๐๐๐ ร(อย
ละ ๗.๑๐ สถานภาพ สมรสอยู.ร(อยละ ๕๗.๑๐ หม(าย/หย.า/แยกกันอยู.ร(อยละ ๓๔.๒๐ โสด 
ร(อยละ ๘.๗๐ 

๒. ความพึงพอใจของผู(สูงอายุ 
๒.๑ ความพึงพอใจต.อสภาพแวดล(อมด(านอาคารสถานท่ีของผู(สูงอายุ ศึกษา

เฉพาะกรณี : ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู.ในระดับมาก (x̄=๓.๖๓) ระดับความพึงพอใจต.อสภาพแวดล(อม
ด(านอาคารสถานท่ีของผู(สูงอายุ ศึกษาเฉพาะกรณี : ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู(สูงอายุขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น ในแต.ละด(าน  

๒.๑.๑ ทางลาด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู.ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปVน
เพราะ ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น มีการจัด
สภาพแวดล(อมทางลาดสําหรับผู(สูงอายุ ท่ีเหมาะสม เช.น วัสดุท่ีใช(เปVนทางเดินมีพ้ืนผิวท่ี
เหมาะสมไม.ลื่น สภาพแวดล(อมทางลาดมีความปลอดภัย ขนาดของทางเดินมีระยะความยาว
และกว(างเหมาะสม พ้ืนผิวหน(าทางลาดมีความเปVนระเบียบไม.มีสิ่งกีดขวาง มีราวจับท้ัง ๒ 
ข(าง ในทางเดินท่ีเพียงพอและขนาดท่ีเหมาะสม จึงทําให(ผู(สูงอายุมีความพึงพอใจต.อทางลาด 
อยู.ในระดับมาก (x̄ =๓.๗๕)  

๒.๑.๒ ท่ีจอดรถ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู.ในระดับมาก (x̄=๓.๔๘) 
ท้ังนี้อาจเปVนเพราะ ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น มี
การจัดสภาพแวดล(อมท่ีจอดรถสําหรับผู(สูงอายุ ท่ีเหมาะสม เช.น ท่ีจอดรถม่ีพ้ืนผิวเรียบ
เหมาะสมไม.มีสิ่งกีดขวาง มีพ้ืนผิวสัมผัสเตือน ท่ีเห็นได(ชัดเจน ปxายสัญลักษณ มองเห็นได(
ชัดเจน ช.องจอดรถมีระยะห.างท่ีเพียงพอและเหมาะสม ท่ีว.างด(านข(างของรถมีระยะห.างท่ี
เหมาะสม จึงทําให(ผู(สูงอายุมีความพึงพอใจต.อท่ีจอดรถ อยู.ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล(องกับ 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู(สูงอายุไทยได(กล.าวไว(ว.าท่ีจอดรถต(องมีผิวเรียบเสมอกัน มี
สัญลักษณ รูปผู(พิการ/ผู(สูงอายุท่ีพ้ืนและปxายโดยจัดทําสัญลักษณ รูปผู(พิการ/ผู(สูงอายุท่ีพ้ืน
ตามแบบและจัดช.องจอดรถให(มีขนาด ๒.๔๐ x ๖.๐๐ เมตร และมีท่ีว.างด(านข(างรถไม.น(อย
กว.า ๑.๐๐-๑.๔๐ เมตร และควรติดต้ังปxายสัญลักษณ รูปผู(พิการ/ผู(สูงอายุท่ีพ้ืนตามแบบโดย
ติดสูงจากพ้ืน ๒.๐๐ เมตร ยังสอดคล(องกับ Burton ได(ศึกษาการเสนอแนะการออกแบบการ
จัดการจราจรภายในท่ีจอดรถให(เปVนไปตามพ้ืนฐานของผู(ใช(บริการท่ีจอดรถ ๔ ข(อ คือ (๑) 
ความสะดวกสบายรวมท้ังผังท่ีจอดรถท่ีมีประสิทธิภาพและการจัดการจราจรภายในท่ีจอดรถ
โดยไม.มีสิ่งกีดขวาง (๒) การกําหนดแนวเสาท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงทัศนวิสัยและความ
ปลอดภัย (๓) ให(แสงสว.างตามมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให(กับชีวิตและทรัพย สินของ
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ผู(ใช(บริการท่ีจอดรถ และ (๔) ความสะอาดรวมท้ังความสว.างภายในท่ีจอดรถและสภาพ
ภายนอกของท่ีจอดรถท่ีเหมาะสม  

๒.๑.๓ ทางบันได โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู.ในระดับมาก (x̄=๓.๕๘) 
ท้ังนี้อาจเปVนเพราะ ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น มี
การจัดสภาพแวดล(อมทางบันไดสําหรับผู(สูงอายุ ท่ีเหมาะสม เช.น ความต.างระดับของพ้ืนผิวมี
ความเหมาะสม พ้ืนผิวต.างสัมผัสเตือนมีความชัดเจนเข(าใจง.าย บันไดมีราวจับสองข(างและมี
ความสูงในระดับท่ีเหมาะสม ความกว(างของบันไดสําหรับทางเดียวมีความเหมาะสม มีราวจับ
ท้ัง ๒ ข(าง ในทางเดินท่ีเพียงพอและขนาดท่ีเหมาะสม จึงทําให(ผู(สูงอายุมีความพึงพอใจต.อ
ท า ง บั น ไ ด  อ ยู. ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ซ่ึ ง ส อ ด ค ล( อ ง กั บ  ค ณ ะ ส ถ า ปa ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. กล.าวไว(ว.า บันไดควรมีความกว(างสุทธิไม.น(อยกกว.า ๑,๕๐๐มิลลิเมตร 
มีชานพักทุกระยะในแนวด่ิงไม.เกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร ลูกนอนควรกว(างไม.น(อยกว.า ๒๘๐ 
มิลลิเมตรผิวบันไดควรทําด(วยวัสดุไม.ลื่น มีราวจับตามมาตรฐาน ลูกต้ังห(ามเปVนช.องโล.ง บันได
ควรมีปxายแสดงชื่อของชั้นให(ชัดเจน ยังสอดคล(องกับ ศูนย วิชาการ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร(างเสริมสุขภาพ ได(กล.าวไว(ว.า ทางบันได หลีกเลี่ยงการใช(บันไดเวียน ชั้น
บันไดควรเปVนแบบเดียวกัน มีระยะเท.ากันทุกชั้น สําหรับบันไดทางเดียว ความกว(างต(องไม.
น(อยกว.า ๐.๙๐ เมตร และสําหรับบันไดท่ีเดินสวนกัน ไม.น(อยกว.า ๑.๕๐ เมตร ลูกต้ังสูงต้ังแต. 
๑๒-๑๕ เซนติเมตร ไม.เป�ดโล.ง ลูกนอนกว(างไม.น(อยกว.า ๒๘ เซนติเมตร มีพ้ืนผิวเรียบ ไม.ลื่น 
มีชานพักเปVนระยะ ความกว(างของชานต(องไม.น(อยกว.า ๑.๒๐ เมตร มีราวจับต.อเนื่องท้ังสอง
ข(าง ทําด(วยวัสดุผิวเรียบ ลักษณะกลมมน แต.ถ(าบันไดกว(างกว.า ๓ เมตร ควรติดต้ังราวจับ
ตรงกลางเพ่ิมเปVนต(น  

๒.๑.๔ ราวจับโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู.ในระดับมาก (x̄=๓.๖๘) ท้ังนี้
อาจเปVนเพราะ ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น มีการ
จัดสภาพแวดล(อมราวจับสําหรับผู(สูงอายุ ท่ีเหมาะสม เช.นวัสดุท่ีใช(ทําราวจับมีความ
เหมาะสมและปลอดภัยราวจับมีผิวเรียบสามารถยึดเกาะได(สะดวกไม.ลื่นราวจับมีความสูง
พอเหมาะกับผู( ใช(บริการราวจับมีขนาดท่ีเหมาะสมสามารถจับได(สะดวกเหมาะมือ
สภาพแวดล(อมรอบข(างมีความเปVนระเบียบไม.มีสิ่งกีดขวางจึงทําให(ผู(สูงอายุมีความพึงพอใจ
ต. อ ร า ว จั บ  อ ยู. ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ซ่ึ ง ส อ ด ค ล( อ ง กั บ ค ณ ะ ส ถ า ปa ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.กล.าวว.าราวจับ ลักษณะท่ัวไปควรติดต้ังราวจับหรือราวก้ันตามสถานท่ี
ท่ีอันตราย เช.น บันได ทางลาดชัน ระเบียงและบริเวณท่ียกสูงข้ึนจากพ้ืนต้ังแต. ๔๐๐ 
มิลลิเมตร ข้ึนไป หน(าต.างท่ีอยู.ตํ่ากว.า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรตรงบริเวณบันไดควรมีราวก้ันหรือ
ลูกกรงควรมีราวจับภายในห(องน้ําหรือห(องอาบน้ํา ช.องระหว.างราวจับแนวต้ังและแนวนอน 
ควรจะแคบเพ่ือความปลอดภัยของผู(ใช(งาน ราวจับไม.ควรก้ันหรือขีดขวางทางสัญจร 
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๒.๑.๕ ความสูง เพ่ือความสะดวกสบายของผู(พิการและผู(สูงอายุ ราวจับควร
จะติดต้ังอยู.ในระดับความสูงไม.น(อยกว.า ๘๐๐ มิลลิเมตร แต.ไม.ควรเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร จาก
พ้ืน เพ่ือประโยชน ต.อผู(ใช(เก(าอ้ีล(อ (Wheelchair) ควรติดต้ังราวจับราวท่ีสองในระดับความสูง
ระหว.าง ๗๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๗๕๐ มิลลิเมตร จากพ้ืน เพ่ือความปลอดภัยของเด็กควรติดต้ัง
ราวจับท่ีสามระดับความสูง ๖๐๐ มิลลิเมตรจากพ้ืน และเพ่ือการนําทางสําหรับผู(พิการทาง
สายตาท่ีใช(ไม(เท(า ควรติดต้ังราวหรือขอบทางสัญจรท่ีมีระดับความสูง ๑๕๐ มิลลิเมตร จาก
พ้ืน เนื่องจากสามารถช.วยในการห(ามล(อของเก(าอ้ีล(อได( 

๒.๑.๖ ราวจับท่ีติดต้ังกับผนัง ราวจับควรจะติดอยู.กับกําแพงหรือโครงสร(าง
ท่ีแข็งแรง เพ่ือให(สามารถรองรับน้ําหนักจํานวนมากได( และส.วนปลายสุดของราวจับควรจะ
ยึดติดเข(าไปในกําแพงหรือพ้ืน เพ่ือไม.ให(เปVนอันตรายต.อผู(พิการทางสายตา 

๒.๑.๗ รูปทรงของราวจับ ราวจับควรจะมีลักษณะท่ียึด เกาะง.าย 
เส(นผ.าศูนย กลางของราวจับคือไม.ตํ่ากว.า๓๐มิลลิเมตรแต.ไม.เกิน ๔๐มิลลิเมตร และควร
หลีกเลี่ยงขอบราวจับท่ีแหลมคม 

๒.๑.๘ ราวจับสําหรับทางลาดชันและบันได ราวจับควรยาวต.อเนื่องกันโดย
นอกจากจะเปVนประตูทางเข(าออก ควรยื่นออกมาในระยะ ๓๐๐ มิลลิเมตร แต.ไม.เกิน ๔๐๐ 
มิลลิเมตร ตามแนวนอนตรงสุดทางลาดชันหรือบันได ยกเว(นถ(าราวจับกีดขวางทางสัญจร 
ติดต้ังราวจับตรงกลางเพ่ิมอีกราว สําหรับทางลาดหรือบันไดท่ีกว(างมากกว.า ๓,๐๐๐ 
มิลลิเมตร และระยะห.างระหว.างราวจับสองด(านในกรณีท่ีราวท้ังสองถูกใช(ในการจับ ควรมี
ความกว(างไม.น(อยกว.า ๙๐๐ มิลลิเมตร แต.ไม.เกิน ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 

๒.๑.๙. ราวจับท่ีติดต้ังเข(ากับกําแพง ระยะห.างระหว.างกําแพงกับราวจับ
ควรอยู.ระหว.าง ๔๐ มิลลิเมตร ถึง ๕๐ มิลลิเมตร สําหรับกําแพงเรียบและอยู.ระหว.าง ๔๐ 
มิลลิเมตร ถึง ๖๐ มิลลิเมตร สําหรับกําแพงลักษณะหยาบ ในกรณีท่ีราวจับนั้นหลบซ.อนอยู.
ในกําแพง ควรจะมีช.องว.างระหว.างด(านบนของราวจับกับขอบกําแพงเหนือราวจับอย.างน(อย 
๑๕๐ มิลลิเมตรยังสอดคล(องกับ สํานักส.งเสริมและพิทักษ ผู(สูงอายุ,สํานักงานส.งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชนผู(ด(อยโอกาสและผู(สูงอายุ กล.าวว.า ราวกันตกหรือราวก้ันมีหน(าท่ี
ช.วยปxองกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกตามสถานอันตราย เช.น บันได ทางลาด ระเบียง บริเวณ
ท่ียกสูงข้ึนจากพ้ืนต้ังแต. ๔๐ เซนติเมตรข้ึนไป  

๒.๑.๑๐ ห(องน้ํา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู.ในระดับมากท้ังนี้อาจเปVน
เพราะ ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น มีการจัด
สภาพแวดล(อมห(องน้ําสําหรับผู(สูงอายุ ท่ีเหมาะสม เช.นพ้ืนห(องน้ํามีผิวไม.ลื่นสามารถเดินได(
สะดวกมีราวจับท่ีสามารถเดินได(ท่ัวห(องชนิดของฝaกบัวมีแรงดันท่ีเหมาะสมห(องน้ํามีพ้ืนท่ี
เหมาะสมเปVนสัดส.วนประตูห(องน้ําเหมาะท่ีจะสามารถให(คนอ่ืนเข(าไปได(เม่ือเกิดอุบัติเหตุจึง
ทําให(ผู(สูงอายุมีความพึงพอใจต.อห(องน้ํา อยู.ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล(องกับจารุวรรณ จินดา
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นิล ได(กล.าวไว(ว.า ห(องน้ํา เปVนบริเวณท่ีพบว.าผู(สูงอายุเกิดการหกล(มมากท่ีสุด จึงเปVนส.วนท่ี
ควรได(รับการดูแลอย.างใกล(ชิด พ้ืนห(องน้ําควรมีการปูพ้ืนกันลื่น หรือปูด(วยกระเบ้ืองชนิดไม.
ลื่น สามารถดูแลทําความสะอาดง.าย มีการติดต้ังราวยึดจับบริเวณข(างท่ีขับถ.าย หรือท่ีอาบน้ํา 
ใช(ท่ีนั่งขับถ.ายชนิดนั่งได( มีความสูงพอเหมาะ มีความม่ันคง ประตูห(องน้ํา ควรเปVนแบบเป�ด
ออกด(านนอกและท่ีล็อกควรเป�ดออกจากนอกได( เม่ือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน กระจกควรติดต้ังใน
ตําแหน.งท่ีตําใกล(กับอ.างอาบน้ําเพ่ือให(ผู(ใช(ได(มองเห็นตัวเองได(ง.ายข้ึน อ.างน้ําไม.ควรลึกเกินไป 
ถ(ามีก®อกน้ําร(อนควรมีมาตรการปxองกันการเกิดน้ําร(อนลวกในผู(สูงอายุ สําหรับอ.างอาบน้ํา 
การเดินเข(า-ออกอ.างอาบน้ําในผู(สูงอายุอาจเกิดอุบัติเหตุได( ในขณะท่ีการใช(ฝaกบังจะ
ปลอดภัยมากกว.าแต.ต(องระมัดระวังอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใช(น้ําร(อนด(วย หรือการติดต้ัง
ฝaกบัวแบบปรับระดับได(ก็เปVนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับบ(านแบบไทยโดยท่ัวไปอาจใช(ถังหรือ
ตุ.มตักอาบ ความสูงของถังน้ําหรือโอ.งควรอยู.ในระดับท่ีพอเหมาะสมไม.สูงจนเกินไป เพราะ
อาจทําให(ผู(สูงอายุต(องเอ้ือมตักน้ําเกิดพลัดลื่นได( อุปกรณ ของใช(ในห(องน้ําควรจัดเก็บให(
ระเบียบมีเฉพาะของท่ีจําเปVนยังสอดคล(องกับ อารยา เอกปริญญาได(กล.าวไว(ว.า ห(องน้ําควร
กว(าง ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ประตูเป�ดออกระดับพ้ืนภายในและภายนอกเท.ากัน มีราวจับขนาด
เส(นผ.านศูนย กลาง ๔ เซนติเมตร ท่ีสามารถเดินได(ท่ัวห(องน้ําบริเวณฝaกบัวและบริเวณอาบน้ํา
ควรมีท่ีนั่งและสัญญาณฉุกเฉิน ฝaกบัวควรเปVนชนิดแรงดันตํ่า พ้ืนผิวไม.ควรลื่น ก®อกน้ําเปVน
แบบก(านโยก 
 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข(อเสนอแนะด(านทางลาด 

๑.๑ ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น ควรจัดสภาพแวดล(อม
ทางลาดให(มีหลังคา เพ่ือเปVนร.มเงาบังแดดฝนให(กับผู(สูงอายุ 

๒. ข(อเสนอแนะด(านท่ีจอดรถ 
๒.๑ ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น ควรเพ่ิมเครื่องหมาย

หรือสัญลักษณ ให(ชัดเจนและหลังคากันแดดฝน  
๓. ข(อเสนอแนะด(านทางบันได 

๓.๑ ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.นควรทําพ้ืนสัมผัสเตือน 
เช.น การใช(กระเบ้ืองชนิดหยาบถูกน้ําแล(วไม.ลื่นมาใช( 

๔. ข(อเสนอแนะด(านทางราวจับ 
๔.๑ ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น ควรเพ่ิมราวจับในท่ีท่ี

ยังไม.มีมากพอ เช.น ทางลาด ท่ีผู(สูงอายุเดินเล.นปล.อยๆ 
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๕. ข(อเสนอแนะด(านห(องน้ํา 
๕.๑ ศูนย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู(สูงอายุขอนแก.น ควรทําราวจับให(ท่ัว

ห(องและปุ_มกดขอความช.วยเหลือเวลาเกิดอุบัติเหตุ 
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๑. ภาษาไทย 
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ความสัมพันธ�ระหว�างหลักสัปปุริสธรรมกับพฤติกรรมภาวะผู�นําของเจ�าอาวาส 
ในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

Correlation Between Sappurisa-Dhamma Principles And Leadership 
Behavior Of The Abbots In Muang Nongkhai District, Nongkhai Province 

พระปลัดเกษฎา มหาป4ฺโญ (ผาทอง)*  
ผศ.ดร.ปaญญา คล(ายเดช, ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม, ดร.เรียงดาว ทวะชาลี** 

บทคัดย�อ 

การศึกษาวิจ ัยฉบับนี ้ม ีว ัตถุประสงค คือ ๑) เ พื ่อศึกษาการปฏิบัติตนตาม
หลักสัปปุริสธรรมของเจ(าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๒) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมภาวะผู(นําของเจ(าอาวาส ๓) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ ระหว.างหลักสัปปุริสธรรมกับ
พฤติกรรมภาวะผู(นําของเจ(าอาวาส ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตนตาม
หลักสัปปุริสธรรมกับพฤติกรรมภาวะผู(นําของเจ(าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย ดําเนินการ
วิจัยแบบผสม โดยเปVนการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงเปVนการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใช(การสัมภาษณ เชิงลึก กับผู(ให(ข(อมูลสําคัญ เก็บรวบรวมข(อมูลโดยใช(แบบสอบถามกับ
ประชากรท่ีเปVนเจ(าอาวาส ในอําเภอเมืองหนองคาย จํานวน ๑๙๓ รูป โดยใช(แบบสอบถาม
ลักษณะของแบบสอบถามเปVนท้ังปลายป�ดและปลายเป�ด ผู(วิจัยได(วิเคราะห ข(อมูลท่ีได(โดยหา
ค.าความถ่ี ค.าร(อยละ ค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยสถิติค.า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบเพียร สัน และการสัมภาษณ เชิงลึก กับผู(ให(ข(อมูลสําคัญ จํานวน ๕ 
รูป โดยเทคนิคการวิเคราะห เนื้อหาประกอบบริบท  

ผลการวิจัยพบว�า 
๑. การปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรมของเจ(าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู.ในระดับมากมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ ๔.๐๙  
๒. พฤติกรรมภาวะผู(นําของเจ(าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โดยรวม อยู.ในระดับมากมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ ๔.๐๐  
๓. การปฏิบัติตนหลักสัปปุริสธรรมมีความสัมพันธ เชิงบวกกับพฤติกรรมภาวะผู(นํา

แบบสนับสนุนอยู.ในระดับสูงมาก (r = ๐.๘๒๗) พฤติกรรมภาวะผู(นําแบบบงการ แบบมีส.วน
ร.วม และแบบเน(นความสําเร็จ อยู.ในระดับสูง (r = ๐.๘๐๐, ๐.๗๒๔, ๐.๗๑๘) ตามลําดับ  

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก.น 
** อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก.น 
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๔.  แนวทางการพัฒนาคือ ควรเป�ดโอกาสให(คณะสงฆ  ผู( นํ าชุมชนและ
พุทธศาสนิกชนได(เสนอแนะถวายความเห็น ร.วมกําหนดเปxาหมายและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให(เกิดประโยชน ต.อวัด สร(างความรู(สึกเปVนเจ(าของ การมีส.วนร.วม และความ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  

คําสําคัญ: หลักสัปปุริสธรรม, พฤติกรรมภาวะผู(นําของเจ(าอาวาส 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the self-conducts 
according to the principles of Sappurisa-dhamma of the abbots in 
MuangNongkai District, Nongkai Province, 2) to study the behavior of 
leadership of the abbots, 3) to study the correlation between the principles 
and leadership behavior and 4) to study the ways to promote the self-
conduct according to the principles of the abbots in the studied area. This 
study was a mixed method research. For the quantitative research, the survey 
research, and for the qualitative research, the in-depth interview with Key 
Informants. was used to collect the data by using both types of Open and 
End closed questionnaires asking 193 abbots to respond. The statistics used 
to analyze the obtained data were: Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. And in-
depth interview form was used to ask five key informants; by the means of 
Content Analysis Technique. 

The research results were as follows: 
1. The overall statistic score of self-conducts according to the 

principles of Sappurisa-dhamma of the abbots in MuangNongkai District, 
Nongkai Province was at a high level (x̄ = 4.09). 

2. The overall statistic score of the behavior of leadership of the 
abbots was at a high level (x̄ = 4.00). 

3. There was very high correlation between the principles and 
leadership behavior (r = 0.827); there was also positive correlation of the 
conduct and command leadership, participatory leadership and achievement 
emphasis leadership at a high level (r = 0.800, 0.724, 0.718).  
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4. The ways to promote is opportunity for the monks, community 
leaders and Buddhist in expressing their opinions should be given; 
participation of target determination for the monastery benefits, awareness as 
the temple owner, participation, being proud of success of work should be 
made. 

Keywords: Sappurisa-dhamma , Behavior Leadership of the Abbots 

๑. บทนํา 
พระพุทธศาสนามีความสําคัญกับประเทศไทยต้ังแต.สมัยสุโขทัยเปVนต(นมาจนถึง

ปaจจุบัน โดยเฉพาะอย.างยิ่งความสําคัญท่ีพระสงฆ เปVนผู(นําในการกล.อมเกลาจิตใจ เปVนผู(นํา
ในการอบรมคุณลักษณะนิสัยอันดีงามให(กับผู(คนในสังคม ตลอดถึงการให(ความอนุเคราะห 
เก่ียวกับบริการสาธารณะตามความต(องการของประชาชน อีกท้ังการแก(ไขปaญหาให(กับสังคม
ประเทศชาติมาแล(วเปVนอย.างดี นอกจากนี้พระสงฆ ยังมีความสําคัญเปVนอย.างมากมากต.อการ
ดํารงชีวิตและความเปVนอยู.ของชาวบ(านพร(อมกับการพัฒนาชุมชน กล.าวคือหน(าท่ีในการ
เผยแพร.คําสั่งสอนขององค สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ(า เปVนผู(นําในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา แล(วยังได(จัดการศึกษาให(แก.บุตรหลานชาวบ(านโดยการสั่งสอนอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ช.วยสอนหนังสือให(แก.นักเรียนโรงเรียนต.างๆ การสงเคราะห ชาวบ(านท่ียากจน การ
สนับสนุนกิจการต.างๆ ท่ีเปVนส.วนรวม การรักษาผู(ป_วยตามภูมิปaญญาชาวบ(าน การให(
คําแนะนําในการประกอบอาชีพหรือการไกล.เกลี่ยข(อพิพาท ให(คําชี้แนะแก.ครอบครัวท่ีมี
ปaญหา เปVนต(น วัดและพระสงฆ จึงถือว.าเปVนศูนย กลาง เปVนศูนย รวมในการพัฒนาด(านต.างๆ
เปVนผู(นําการริเริ่มสร(างสรรค สิ่งท้ังหลายท้ังปวงท้ังภายในวัด ภายนอกวัดด(วยหลักความ
ถูกต(องดีงาม สร(างความเจริญก(าวหน(าเปVนป�กแผ.นต.อวัดวาอารามและเปVนประโยชน แก.พุทธ
บริษัทท่ีเปVนชาวบ(านอย.างครบถ(วนบริบูรณ ๑ 

ด(วยเหตุนี้ ผู(ทําหน(าท่ีหลักในการเปVนผู(นําก็คือเจ(าอาวาส ซ่ึงเปVนผู(กําหนดแผน 
นโยบายในการพัฒนารูปแบบต.างๆ โดยเฉพาะในยุดปaจจุบันทางกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ได(จัดต้ังโครงการ บ(าน วัด โรงเรียน (บ ว ร) โดยให(วัดเปVนศูนย กลางการเชื่อมโยง
ระหว.างบ(านกับโรงเรียน ซ่ึงจะทําให(เราเห็นได(ว.าผู(จําทําหน(าท่ีหลักในการปฏิบัติศาสนกิจก็
คือเจ(าอาวาส เพราะเจ(าอาวาสนอกจากจะมีความรู(ความสามารถ มีบารมี และคุณธรรม มี
มนุษย สัมพันธ ท่ีดีกับหน.วยงานองค กรแล(ว ท่ีสําคัญเจ(าอาวาสจะต(องมีรูปแบบภาวะผู(นําท่ี
เปVนนักบริหารท่ีมีประสิทธิผลสูงซ่ึงเปVนปaจจัยสําคัญท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ
                                                           

๑ พิสิฐเจริญสุข, คู�มือการปฏิบัติงานของหน�วยอบรมประชาชนประจําตําบล ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ กรมการศาสนา, ๒๕๔๑), หน(า ๑๕.  
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ของพระภิกษุสามเณรผู(อยู.ใต(บังคับบัญชาและพฤติกรรมการยอมรับนับถือในการให(ความ
อุปถัมภ บํารุงในกิจการของวัดจากพุทธศาสนิกชน หากเจ(าอาวาสผู(ปกครองดูแลและบริหาร
กิจการของวัดยิ่งมีลักษณะหรือรูปแบบผู(นําท่ีมีประสิทธิผลมาก มีวิสัยทัศน  (Vision) 
กว(างไกล มีการการวางแผน การจัดองค การ การบริหารงานบุคคล การอํานายการ การ
ประสานงาน การประเมินผล และการงบประมาณ ยิ่งจะทําให(การขับเคลื่อนงาน โครงการ
ต.างๆ ดําเนินการอย.างรวดเร็ว  

ดังนั้น การนําหลักธรรมสัปปุริสธรรม ซ่ึงได(แก. ๑) ธัมมัญ4ุตา ความรู(จักธรรม รู(
หลัก หรือ รู(จักเหตุ หรือคือ รู(หลักความจริง ๒) อัตถัญ4ุตา ความรู(จักอรรถ รู(ความมุ.งหมาย 
หรือ รู(จักผล คือรู(ว.าเม่ือกระทําสิ่งใดไปแล(วผลท่ีออกมาจะเปVนอย.างไรและพร(อมท่ีจะยอมรับ
ปรับปรุงแก(ไข ๓) อัตตัญ4ุตา ความรู(จักตนคือ รู(ว.าเรานั้นว.าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง
ความรู( ความสามารถความถนัด และคุณธรรม เปVนอย.างไรควรนํามาใช(อย.างไรจึงจะได(ผล 
๔) มัตตัญ4ุตา ความรู(จักประมาณ คือ ความพอดี ๕) กาลัญ4ุตา ความรู(จักกาล คือรู(
กาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาท่ีจะต(องใช(ในการประกอบกิจกระทําหน(าท่ีการงาน
ต.างๆ ๖) ปริสัญ4ุตา ความรู(จักบริษัท คือ รู(จักชุมชน และรู(จักท่ีประชุม รู(กิริยาท่ีจะประพฤติ
ต.อชุมชนนั้นๆ และ ๗) ปุคคลัญ4ุตาหรือปุคคลปโรปรัญ4ุตา ความรู(จักบุคคล คือ ความ
แตกต.างแห.งบุคคลว.าโดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรม๒ มาใช(เปVนกรอบสร(าง
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมภาวะผู(นําของเจ(าอาวาส ก็จะทําให(เปVนผู(นําได(อย.างเหมาะสม อีก
ท้ังมีเหตุผลรู(จักความพอดีเก่ียวกับความต(องการ สามารถพัฒนาตนเองได( ภูมิคุ(มกันท่ีดี คือ
การมีจิตใจท่ีเข(มแข็ง ฝ�กตนเองได(๓ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรมของเจ(าอาวาสในอําเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย 
๒. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมภาวะผู(นําของเจ(าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย 
๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ ระหว.างหลักสัปปุริสธรรมกับพฤติกรรมภาวะผู(นําของ

เจ(าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

                                                           
๒ เกษฎา ผาทอง, “ยุทธศาสตร การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยภายใต(

กระบวนทัศน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน�, ป ท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒ 
(กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๙) : หน(า ๒๖๘-๒๖๙. 

๓ อัศวิน หนูจ(อย, “การพัฒนาผู(นําชุมชนแห.งการเรียนรู(”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน�, ป ท่ี 
๑๖ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๙) : หน(า ๒๖. 
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๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรมกับพฤติกรรม
ภาวะผู(นําของเจ(าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ ระหว.างหลักสัปปุริสธรรมกับพฤติกรรมผู(นําของเจ(า

อาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เปVนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) 
โดยเปVนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเปVนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช(การสัมภาษณ เชิงลึก 
(In-Depth Interview) กับผู(ให(ข(อมูลสําคัญ (Key Informants) พ้ืนท่ีทําการวิจัย ได(แก. เขต
ปกครองคณะสงฆ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายจํานวน ๑๖ ตําบล ประชากรท่ีใช(
ในการวิจัยครั้งนี้ ได(แก. เจ(าอาวาสในอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จํานวน ๑๙๓ รูป  

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู(วิจัยได(กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว( ดังนี้ ๑) ศึกษา
แนวคิดทฤษฏีเก่ียวข(องกับการปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรมกับพฤติกรรมภาวะผู(นําของ
เจ(าอาวาส ในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข(อง ๒) กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรุปเปVนคํานิยามศัพท ในการวิจัย ๓) 
สร(างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ จากกรอบเนื้อหาในคํานิยามศัพท ท่ีใช(ในการวิจัย ๔) 
นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ท่ีสร(างเสร็จเรียบร(อยแล(ว นําเสนอให(ผู(เชี่ยวชาญ ทําการ
ตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ๕) เม่ือผู(เชี่ยวชาญตรวจเรียบร(อยแล(ว จึงนําไปทดลองใช(กับ
หน.วยการวัดท่ีมิใช.ประชากรในการวิจัย แล(วนํามาหาค.าความเชื่อม่ัน และ ๖) หากพบว.า 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ มีความเชื่อม่ันแล(ว จึงนําไปทดลองใช(จริงกับกลุ.มตัวอย.าง
เปxาหมายต.อไป การวิจัยครั้งนี้มุ.งศึกษาเก่ียวกับหลักสัปปุริสธรรมกับพฤติกรรมภาวะผู(นําของ
เจ(าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผู(นําวิถีทาง - 
เปxาหมาย (Path - Goal of Leadership) ของเฮาส และอีแวนส  

การวิเคราะห ข(อมูล ผู(วิจัยดําเนินการวิเคราะห ข(อมูลโดยใช(โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร  สถิติท่ีใช(วิเคราะห ข(อมูล ได(แก. สถิติจํานวน (Frequency) ร(อยละ 
(Percentage) ค.าเฉลี่ย (µ) ค.าส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) การวิเคราะห หาค.าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ของเพียร สัน (Pearson Correlation Coefficient) หรือค.า r เพ่ือทดสอบ
ความสัมพันธ ระหว.าง ๒ ตัวแปรท่ีสนใจ และการพยากรณ ผลสัมฤทธิ์ด(วยการวิเคราะห การ
ถดถอยอย.างง.าย (Simple Regression Analysis) และการวิเคราะห ข(อมูลแบบ
สัมภาษณ  วิเคราะห โดยใช(เทคนิคการวิเคราะห เนื้อหา (Content Analysis Technique) 
ประกอบบริบท และประมวลผลเข(าด(วยกัน รวมท้ังใช(แนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข(องมาสนับสนุนในการวิเคราะห เพ่ือให(เห็นภาพรวม 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ ระหว.างหลักสัปปุริสธรรมกับพฤติกรรมภาวะ

ผู(นําของเจ(าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สรุปผลได(ดังนี้ 
๑. การปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรมของเจ(าอาวาสของเจ(าอาวาสในอําเภอเมือง

หนองคาย โดยรวมอยู.ในระดับมาก (µ = ๔.๐๙) เม่ือพิจารณาเปVนรายด(านพบว.า การปฏิบัติ
ตนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ(าอาวาส อยู.ในระดับมากทุกด(าน  

๒. พฤติกรรมภาวะผู(นําของเจ(าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย โดยรวมอยู.ใน
ระดับมาก (µ = ๔.๐๐) เม่ือพิจารณาเปVนรายข(อ พบว.า พฤติกรรมภาวะผู(นําของเจ(าอาวาส 
อยู.ในระดับมากทุกข(อ  

๓. ความสัมพันธ ระหว.างหลักสัปปุริสธรรมกับพฤติกรรมภาวะผู(นําของเจ(าอาวาส 
พบว.า การปฏิบัติตนหลักสัปปุริสธรรมมีความสัมพันธ เชิงบวกกับพฤติกรรมภาวะผู(นําแบบ
สนับสนุน อยู.ในระดับสูงมาก (r = ๐.๘๒๗) และมีความสัมพันธ เชิงบวกกับพฤติกรรมภาวะ
ผู(นําแบบบงการ แบบมีส.วนร.วม และแบบเน(นความสําเร็จ อยู.ในระดับสูง (r = ๐.๘๐๐, 
๐.๗๒๔, ๐.๗๑๘) ตามลําดับ 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ ระหว.างหลักสัปปุริสธรรมกับพฤติกรรมภาวะ

ผู(นําของเจ(าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผู(วิจัยสามารถอภิปรายผลตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง ดังรายละเอียดต.อไปนี้ 

๑. การปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรมของเจ(าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย 
พบว.า การปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม โดยรวมอยู.ในระดับมาก (µ = ๔.๐๙) เม่ือ
พิจารณาในรายด(าน พบว.า มีการปฏิบัติตนอยู.ในระดับมากทุกด(าน แสดงให(เห็นว.าเจ(าอาวาส
เปVนผู(รู(จักและเข(าใจระเบียบกฎเกณฑ  มีความมุ.งม่ันดําเนินงานอย.างมีเปxาหมายด(วยความ
เสียสละเพ่ือประโยชน ส.วนรวมเปVนหลัก เปVนผู(นําท่ีมีวิสัยทัศน  เต็มเป ¡ยมด(วยความรู( มีความ
เข(าใจหลักในการจัดการงบประมาณอย.างคุ(มค.าเกิดประโยชน ต.อวัด รวมถึงเปVนตัวอย.างใน
การดําเนินชีวิตบนวิถีแห.งความสันโดษ เข(าใจในการกําหนดนโยบายหรือโครงการให(
เหมาะสมกับระยะเวลา มีมนุษยสัมพันธ ท่ีดีกับทุกคน และท่ีสําคัญมีวิธีการคัดสรรบุคลากร
หรือจัดวางบุคคลได(เหมาะสมกับงาน ซ่ึงสอดคล(องกับบทสัมภาษณ ของพระราชรัตนาลงกรณ  
ว.า การท่ีจะนําพาพระพุทธศาสนาให(อยู.รอดรอดนี้ถือว.าเปVนเรื่องใหญ. เพราะพระพุทธศาสนา
ท่ีเราท้ังหลายอยู.ในสังฆมณฑลท้ังหมด ไม.ว.าจะเปVนบรรพชิต คือ เปVนพระภิกษุ สามเณร หรือ
คฤหัสถ  ญาติโยมท้ังหลายต.างก็มีส.วนได(ส.วนเสียในการอยู.รอดปลอดภัยของพระพุทธศาสนา
ศาสนา การทําพระพุทธศาสนาให(รอด คือการท่ีพุทธบริษัทท้ัง ๔ ศึกษาเล.าเรียนธรรมคําสอน
ในพระศาสนาให(ดีแล(วปฏิบัติตามและช.วยกันเผยแผ. ขณะเดียวกันก็ช.วยกันปกปxอง รักษา 
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ช.วยกันสนับสนุน เช.นนี้ย.อมทําให(วัดวา พระพุทธศาสนาอยู.วัฒนาสถาพรสืบต.อไปในอนาคต๔

อีกท้ังยังสอดคล(องกับงานวิจัยของพระยทุธศิลป� ยุทธสิปฺโป๕ ได(วิจัยเรื่องการบริหารงานโดย
การประยกุต ใช(หลกัสัปปริสธรรม ๗ ขององค การบริหารส.วนตําบลบ(านค(อ อําเภอโพนสวรรค 
จังหวัดนครพนม จากผลการศึกษา พบว.า การบริหารงานโดยการประยุกต ใช(หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ขององค การบริหารส.วนตําบลบ(านค(อ อําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม โดย
ภาพรวมอยู.ในระดับมาก  

๒. พฤติกรรมภาวะผู(นําของเจ(าอาวาสในอําเภอเมืองหนองคาย โดยรวมอยู.ใน
ระดับมาก (µ = ๔.๐๙) เม่ือพิจารณาในรายด(าน พบว.า มีการใช(พฤติกรรมภาวะผู(นําอยู.ใน
ระดับมากทุกด(าน แสดงให(เห็นว.าเจ(าอาวาส เปVนผู(กําหนดเปxาหมายและแนวทางในการ
ปฏิบัติเรียกร(องให(ผู(ใต(บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎเกณฑ และระเบียบต.างๆท่ีมีลักษณะเปVน
มิตรภาพ เปVนผู(ท่ีสามารถเข(าใกล(ชิดได( ให(ความเชื่อม่ันและให(ความไว(วางใจผู(ใต(บังคับบัญชา
อย.างเต็มท่ีและจะต้ังเปxาหมายท่ีท(าทายสําหรับผู(ใต(บังคับบัญชาซ่ึงสอดคล(องกับบทสัมภาษณ 
ของพระครูสุตรัตนาภรณ  ว.า บางครั้งก็ควรเป�ดโอกาสให(ภาคชุมชน คณะสงฆ  ผู(นําชุมชน 
พุทธศาสนิกชน เสนอแนะถวายความเห็น ร.วมกําหนดเปxาหมายและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือส.งผลดีต.อวัด ขณะเดียวกัน จะทําให(เกิดความรู(สึกเปVนเจ(าของ มีส.วนร.วม มี
ส.วนแบ.ง ภาคภูมิใจในความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ท่ีสําคัญนอกจากนี้ควรมีพรหม
วิหารธรรม มีความเอ้ือเฟ��อต.อบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ไม.เลือกชั้นวรรณะ มีลักษณะเปVนมิตร ไม.
สร(างศัตรูท้ังภายในวัด นอกวัด และให(การส.งเสริมเก่ียวกับความต(องการของผู(ใต(บังคับบัญชา
โดยยึดหลักพระธรรมวินัยเปVนท่ีต้ัง๖ อีกท้ังยังสอดคล(องกับงานวิจัยของพระครูไพโรจน ภัทร
คุณ๗ ได(วิจัยเรื่อง “ภาวะผู(นําของเจ(าอาวาสในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม” 
ผลการวิจัยพบว.า พระภิกษุในอําเภอกําแพงแสน มีความคิดเห็นต.อภาวะผู(นําของเจ(าอาวาส
ท้ัง ๗ ด(าน ในภาพรวมอยู.ในระดับมาก 

๓. ความสัมพันธ ระหว.างหลักสัปปุริสธรรมกับพฤติกรรมภาวะผู(นําของเจ(าอาวาส
ในอําเภอเมืองหนองคาย โดยใช(สถิติค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบเพียร สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) พบว.า ๑) การปฏิบัติตนหลักสัปปุริสธรรมมี

                                                           
๔ สัมภาษณ  พระราชรัตนาลงกรณ , ดร. (พิศิษฐ  สุวีโร), เจ(าคณะจังหวัดหนองคาย, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕ พระยุทธศิลป� ยุทธสิปฺโป (อุปศรี), “การบริหารงานโดยการประยกุต ใช(หลกัสัปปริสธรรม ๗ 

ขององค การบริหารส.วนตําบลบ(านค(อ อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 

๖ สัมภาษณ  พระครูสุตรัตนาภรณ  (สุดใจ วรญาโณ), เจ(าคณะตําบลมีชัย, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗ พระครูไพโรจน ภัทรคุณ (วิโรจน  ภทฺทป4ฺโญ), “ภาวะผู(นําของเจ(าอาวาสในอําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 
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ความสัมพันธ เชิงบวกกับพฤติกรรมภาวะผู(นําแบบบงการ อยู.ในระดับสูง (r=๐.๘๐๐) ๒) การ
ปฏิบัติตนหลักสัปปุริสธรรม มีความสัมพันธ เชิงบวกกับพฤติกรรมภาวะผู(นําแบบสนับสนุน 
อยู.ในระดับสูงมาก (r=๐.๘๒๗) ๓) การปฏิบัติตนหลักสัปปุริสธรรมมีความสัมพันธ เชิงบวกกับ
พฤติกรรมภาวะผู (นําแบบมีส.วนร.วม อยู .ในระดับสูง (r=๐.๗๒๔) ๔) การปฏิบัติตน
หลักสัปปุริสธรรม มีความสัมพันธ เชิงบวกกับพฤติกรรมภาวะผู(นําแบบความสําเร็จ อยู.ใน
ระดับสูง (r=๐.๗๑๘) แสดงให(เห็นว.าการปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม เปVนปaจจัยส.งเสริม
พฤติกรรมภาวะผู(นําของเจ(าอาวาส เนื่องจากเม่ือใดก็ตามท่ีเจ(าอาวาสมีการปฏิบัติตนตาม
หลักธัมมัญ4ุตา ก็จะทําให(เปVนผู(รู(หลักหรือรู(จักเหตุ หลักอัตถัญ4ุตา ซ่ึงหมายถึงความรู(จัก
อรรถ รู(ความมุ.งหมายหรือรู(จักผล หลักอัตตัญ4ุตา หมายถึง ความรู(จักตน คือรู(ว.าเรานั้นโดย
ฐานะ ภาวะ เพศ เปVนผู(นําแบบใด หลักมัตตัญ4ุตา หมายถึง ความเปVนผู(รู(จักประมาณ หลัก
กาลัญ4ุตา หมายถึง ความเปVนผู(รู(จักกาล หลักปริสัญ4ุตา หมายถึง ความเปVนผู(รู(จักบริษัท
หรือรู(จักชุมชน หลักปุคคลปโรปรัญ4ุตา หมายถึง ความเปVนผู(รู(จักบุคคล อันจะนําไปสู.การ
พัฒนาพฤติกรรมภาวะผู(นํา ๔ แบบ คือ ภาวะผู(นําแบบบงการ (Directive Leadership) 
หมายถึง พฤติกรรมของเจ(าอาวาส เปVนผู( กําหนดเปxาหมายและแนวทางในการปฏิบัติ
เรียกร(องให(ผู(ใต(บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎเกณฑ และระเบียบต.างๆ ภาวะผู(นําแบบสนับสนุน 
(Supportive Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของเจ(าอาวาส ท่ีมีลักษณะเปVนมิตรภาพ 
เปVนผู(ท่ีสามารถเข(าใกล(ชิดได( และเข(าไปยุ.งเก่ียวกับความต(องการ สถานภาพและความ
เปVนอยู.ของผู(ใต(บังคับบัญชา ภาวะผู(นําแบบมีส.วนร.วม (Participator Leadership) หมายถึง 
พฤติกรรมของเจ(าอาวาส ท่ีให(ความเชื่อม่ันและให(ความไว(วางใจผู(ใต(บังคับบัญชาอย.างเต็มท่ี 
เปVนมิตรกับผู(ใต(บังคับบัญชาเปxาหมายและการบังคับตัดสินใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับงาน จน
กระทํากลุ.มด(วยการจูงใจผู(ใต(บังคับบัญชา ภาวะผู(นําแบบเน(นความสําเร็จ (Achievement 
Oriented Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของเจ(าอาวาส ท่ีเน(นความสําเร็จ จะ
ต้ังเปxาหมายท่ีท(าทายสําหรับผู(ใต(บังคับบัญชา เน(นความสําคัญไปท่ีความเปVนเลิศในการ
ปฏิบั ติงานและปรับปรุงงานอย.างต.อเนื่อง แสดงความม่ันใจในความสามารถของ
ผู(ใต(บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานให(แสดงความสามารถได(อย.างเต็มท่ี ซ่ึงสอดคล(องกับ
งานวิจัยของณัฐวุฒิ แก(วบางพูด๘ ได(วิจัยเรื่องความสัมพันธ ระหว.างภาวะผู(นําการ
เปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค กรกรณีศึกษา : เทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัยพบว.า
ผลการวิจัยพบว.า ๑) ภาวะผู(นําการเปลี่ยนแปลงนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต โดยรวมคะแนน
เฉลี่ยอยู.ในระดับสูง ๒) วัฒนธรรมองค การในลักษณะสร(างสรรค  เทศบาลนครภูเก็ต โดยรวม

                                                           
๘ ณัฐวุฒิ แก(วบางพูด, “ความสัมพันธ ระหว.างภาวะผู(นําการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค กร

กรณีศึกษา : เทศบาลนครภูเก็ต”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๕๔. 
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คะแนนเฉลี่ยอยู.ในระดับสูง และ ๓) ภาวะผู(นําการเปลี่ยนแปลงนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกับ
วัฒนธรรมองค การในลักษณะสร(างสรรค เทศบาลนครภูเก็ต มีความสัมพันธ กันในระดับ
ค.อนข(างสูง (r= .๗๓๐**) อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข(อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ ให(เจ(าอาวาสมุ.งม่ันดําเนินงานอย.างมีเปxาหมายด(วยความเสียสละเพ่ือ
ประโยชน ส.วนรวมเปVนหลัก 

๑.๒ ให(เจ(าอาวาสเปVนผู(มีมนุษยสัมพันธ ท่ีดีกับทุกคน เปVนนักประสานงานท่ีดี 
ให(ความสําคัญกับประโยชน ส.วนรวมมากกว.าประโยชน ส.วนตน 

๑.๓ ให(เจ(าอาวาสใช(มีวิธีการคัดสรรบุคลากรหรือจัดวางบุคคลได(เหมาะสมกับ
งาน โดยให(การสนับสนุนคนท่ีมีความรู(ความสามารถให(ทําหน(าท่ีท่ีเหมาะสม 

๑.๔ ให(เจ(าอาวาสมีลักษณะเปVนมิตรภาพกับทุกคน เปVนผู(ท่ีสามารถเข(าใกล(ชิดได(  
๑.๕ ให(เจ(าอาวาสมีความเชื่อม่ันและให(ความไว(วางใจผู(ใต(บังคับบัญชาอย.างเต็มท่ี 
๑.๖ ให(เจ(าอาวาสต้ังเปxาหมายท่ีท(าทายสําหรับผู(ใต(บังคับบัญชาเน(นความสําคัญ 

ไปท่ีความเปVนเลิศในการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานอย.างต.อเนื่อง 
๒. ข(อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

๒.๑ ควรกําหนดแผนนโยบายในการจัดการวัดท่ีมีความเหมาะสม เข(าใจหลักใน
การจัดการงบประมาณอย.างคุ(มค.าเกิดประโยชน ต.อวัด รวมถึงเปVนตัวอย.างในการดําเนินชีวิต
บนวิถีแห.งความสันโดษ 

๒.๒ ควรรู(จักและเข(าใจระเบียบกฎเกณฑ ของหลักธรรมตามหลักสัปปุริสธรรม 
๗ รวมถึงใช(หลักการวางแผนนโยบายให(เหมาะสมสอดคล(องกับงานคณะสงฆ  

๒.๓ ควรเข(าใจในการกําหนดนโยบายหรือโครงการให(เหมาะสมกับระยะเวลา 
อีกท้ังสามารถจัดลําดับความสําคัญของปaญหาก.อนหลังได(ดีทันต.อเหตุการณ  

๒ .๔  ควร กําหนด เปx าหมายและแนวทางในการปฏิ บั ติ เ รี ยกร( อ ง ให(
ผู(ใต(บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎเกณฑ และระเบียบต.างๆ 

๒.๕ ควรมุ.งเน(นการเปVนผู(นําท่ีให(ความสําคัญกับการบริหารงานทางการคณะ
สงฆ ให(ครอบคลุมท้ัง ๖ ด(าน ได(แก. การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ. การ
สาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห และการสาธารณสงเคราะห  ซ่ึงจะเปVนผลดีต.อปฏิบัติตน
และสร(างศรัทธาให(แก.พุทธบริษัทท้ัง ๔ 

๒.๖ ควรควรเป�ดโอกาสให(ผู(ใต(บังคับบัญชาได(แสดงความคิดเห็นและมีส.วนใน
การร.วมแก(ไขปaญหาอย.างเต็มความสามารถ 
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๓. ข(อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต.อไป 
๓.๑ ในการวิจัยครั้งต.อไปควรเปลี่ยนกลุ.มประชากรจากเจ(าอาวาสในเขตอําเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปเปVนเจ(าอาวาสในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นให(กว(างมากยิ่งข้ึน จะได(เห็นถึงความสําคัญของ
หลักสัปปุริสธรรม ท่ีมีต.อภาวะผู(นําของเจ(าอาวาสเพ่ือการเผยแพร.พระพุทธศาสนาให(
กว(างขวางและให(มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

๓.๒ ในการวิจัยครั้งต.อไปควรใช(หลักพุทธธรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข(องกับการปฏิบัติตน
ของเจ(าอาวาส เช.น กุศลกรรมบถ ๑๐ สาราณียธรรม พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เปVนต(น 
เพ่ือส.งเสริมให(เจ(ามีหลักในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได(ดียิ่งข้ึน 

๓.๓ ในการวิจัยครั้งต.อไปควรศึกษาความสัมพันธ ระหว.างหลักพุทธรรมกับ
หลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให(เหมาะสมกับสถานการณ ปaจจุบัน 

๓.๔ ในการวิจัยครั้ งต.อไปควรนําผลการวิจัยท่ีได( ไปประยุกต ในองค กร 
หน.วยงานภาคีเครือข.ายท่ีเก่ียวข(องเช.น ภายใต(โครงการ บ(าน วัด โรงเรียน (บ ว ร) เพ่ือจะได(
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
พิสิฐ เจริญสุข. คู�มือการปฏิบัติงานของหน�วยอบรมประชาชนประจําตําบล . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ กรมการศาสนา, ๒๕๔๑. 
(๒) วารสาร : 

เกษฎา ผาทอง. “ยุทธศาสตร การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยภายใต(
กระบวนทัศน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน�, ป ท่ี 
๑๖ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๙). 

อัศวิน หนูจ(อย. “การพัฒนาผู(นําชุมชนแห.งการเรียนรู(”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน�, ป ท่ี 
๑๖ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๙). 
(๓) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

ณัฐวุฒิ แก(วบางพูด. “ความสัมพันธ ระหว.างภาวะผู(นําการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรม  
องค กรกร ณี ศึกษา  :  เทศบาลนครภู เ ก็ต” .  วิทยานิพนธ� ศิ ลปศาสตร� 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๕๔. 
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พระยุทธศิลป� ยุทธสิปฺโป (อุปศรี). “การบริหารงานโดยการประยกุต ใช(หลักสัปปุริส 
 ธรรม ๗ ขององค การบริหารส.วนตําบลบ(านค(อ อําเภอโพนสวรรค จังหวัด
นครพนม”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระครูไพโรจน ภัทรคุณ (วิโรจน  ภทฺทป4ฺโญ). “ภาวะผู(นําของเจ(าอาวาสในอําเภอ 
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต 
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

 (๔) สัมภาษณ� : 
สัมภาษณ  พระครูสุตรัตนาภรณ  (สุดใจ วรญาโณ). เจ(าคณะตําบลมีชัย, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ  พระราชรัตนาลงกรณ , ดร. (พิศิษฐ  สุวีโร). เจ(าคณะจังหวัดหนองคาย, ๕ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
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บทบาทผู�นําในการพัฒนาท�องถ่ิน กรณีศึกษานายกองค�การบริหารส�วนตําบลนาเสียว
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

The Role of Leaders in Developing Local Community : A Case Study of 
Chief Executive of Nasiaw Sub-district Administrative Organization 

เกศสุดา โภคานิตย * 
กีฬา หนูยศ** 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาท
ของนายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ิน และเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชน ท่ีมีต.อบทบาทของนายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวในการ
พัฒนาท(องถ่ิน ประชากรท่ีใช(ในการศึกษาครั้งนี้ ได(แก. ประชาชนท่ีอาศัยอยู.ในเขตพ้ืนท่ี
องค การบริหารส.วนตําบลนาเสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ท่ีมีอายุต้ังแต. ๑๘ ป ข้ึน
ไป จํานวน ๕,๕๕๒ คน ผู(วิจัยได(กําหนดขนาดกลุ.มตัวอย.างโดยใช(สูตรการคํานวณกลุ.ม
ตัวอย.างของ TARO YAMANE ได(ขนาดกลุ.มตัวอย.าง จํานวนท้ังสิ้น ๓๙๖ คน เครื่องมือท่ีใช(
ในการวิจัยวิจัยได(แก. แบบสอบถามสถิติท่ีใช(ในงานวิจัย ได(แก. ค.าร(อยละ ค.าเฉลี่ย t-test และ
การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว�า  
๑. ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาทของนายกองค การบริหารส.วนตําบล

นาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ินท้ัง ๖ ด(าน ประกอบด(วย ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน ด(านส.งเสริม
คุณภาพชีวิต ด(านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร(อย ด(านการ
วางแผน การส.งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรมและการท.องเท่ียว ด(านการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมด(านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปaญญาท(องถ่ิน 
อยู.ในระดับมาก 

๒. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาทของนายกองค การ
บริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ิน จําแนกตามเพศมีความคิดเห็นไม.แตกต.างกัน 
ส.วนจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู.ในพ้ืนท่ี พบว.า ประชาชนมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

คําสําคัญ: บทบาท, ผู(นําท(องถ่ิน, การปกครองท(องถ่ิน 
                                                           

* อาจารย ประจําคณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
** นักวิเคราะห นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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Abstract 

The objectives of this research were to study the opinion of people 
on the role of chief executive of Nasiaw Sub-district Administrative 
Organization and to compare the opinion of people on the role of chief 
executive of Nasiaw Sub-district Administrative Organization. The Population 
in this study include people living in the Nasiaw Sub-district Administrative 
Organization Muang Chaiyaphum Province Aged 18 years and over The 
number 5,552 people. Researchers have defined a sample using a formula to 
calculate the sample size of TARO YAMANE sample. A total of 396 people. 
Questionnaire survey was used to collect data. Percentage, mean, t-test and 
One-way ANOVA were used to analyze the data.  

The research results were as follows:  
1. The results of studying the people’s opinion on the role in 

developing local community of chief executive of Nasiaw Sub-district 
Administrative Organization revealed that all six dimensions of the roles, i.e. 
infrastructure; enhancing quality of life; organizing peace and order of 
community; planning; enhancing investment, commerce and tourism; 
preserving natural resource and environment; art, culture, custom and local 
wisdom, had much level means.  

2. The results of comparing the opinion of people on the role in 
developing local community of chief executive of Nasiaw Sub-district 
Administrative Organization revealed that all six roles were not different 
between genders, some dimension of role in developing local community of 
chief executive o fNasiaw Sub-district Administrative Organization, however, 
were different between groups of age, groups of education, and groups of 
length of staying in community at significance level of .05. 

Keywords: Role, Leaders Local Community, Local Government 

๑. บทนํา 
อริสโตเติลได(กล.าวไว(ว.า “มนุษย เปVนสัตว สังคม” มนุษย ไม.สามารถมีชีวิตท่ีสมบูรณ 

ได(ด(วยการอยู.เพียงลําพัง หากต(องอาศัยกันและกันจึงนําไปสู.การตัวรวมกันเปVนสังคม มนุษย 
กับสังคมเปVนสิ่ง ท่ีอยู.ควบคู. กัน เม่ือมนุษย มาอยู.รวมเปVนสังคม มีการพบปะสังสรรค  
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แลกเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติระหว.างกัน การพ่ึงพาอาศัยกันตลอดเวลา ดังนั้น จึงจําเปVนอย.าง
ยิ่งท่ีจะต(องเรียนรู(วิธีการท่ีจะอยู.ร.วมกัน การปรับตัวตลอดจนการแสดงพฤติกรรมต.างๆ ได(
อย.างถูกต(องเหมาะสมกับสังคมนั้นๆ การอยู.ร.วมกันเปVนสังคมนั้น จําเปVนอย.างยิ่งท่ีจะต(องมี
ผู(นําทําหน(าท่ีในการปกครองกลุ.ม และนํากลุ.มให(ดําเนินกิจกรรมต.างๆ ภายในกลุ.มหรือสังคม
มนุษย ให(เจริญงอกงาม กล.าวได(ว.าผู(นําเปVนสิ่งท่ีเกิดข้ึนพร(อมกับการต้ังชุมชนหรือสังคม เพ่ือ
นําชุมชนนั้นไปสู.ความเจริญก(าวหน(าหรือสิ่งท่ีเปVนประโยชน สูงสุดของคนในชุมชน การ
คัดเลือกผู(นําชุมชนเปVนสิ่งท่ีสําคัญ เพราะผู(นําชุมชนนั้นมีผลต.อการคงอยู. ความเจริญ หรือ
การล.มสลายของชุมชน ตลอดจนการสร(างความเจริญก(าวหน(าในด(านต.างๆ ของชุมชน จาก
อดีตจนถึงปaจจุบันท่ีโลกก(าวเข(าสู.ยุคโลกาภิวัตน  ความสําคัญของผู(นําชุมชนยิ่งมีความสําคัญ
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย.างยิ่ง ในสภาวะท่ีกระแสการต่ืนตัวต.อกระแสประชาธิปไตยอย.าง
กว(างขวาง มีการเรียกร(องให(กระจายอํานาจในทุกระดับ ท้ังในระดับประเทศและท(องถ่ิน 
โดยเฉพาะระดับท(องถ่ิน เพราะการส.งเสริม และการพัฒนาท(องถ่ินถือเปVนพ้ืนฐานของการ
พัฒนาประเทศให(เกิดความม่ันคงและยั่งยืน รัฐบาลจึงได(มีนโยบายกระจายอํานาจสู.ท(องถ่ิน
มากยิ่งข้ึน โดยให(ท(องถ่ินได(มีรูปแบบของการเปVนองค กรท่ีสามารถปกครองตลอดถึงกําหนด
แนวทางการพัฒนาของตนเอง เพ่ือให(สามารถแก(ไขปaญหาและสนองตอบความต(องการของ
คนในชุมชนได(อย.างทันท.วงที  

กล.าวได(ว.าองค การบริหารส.วนตําบล เปVนหน.วยงานท(องถ่ินท่ีมีอํานาจและหน(าท่ี ท่ี
ได(รับการยกฐานะจากสภาตําบล ท่ีมีรายได(โดยไม.รวมเงินอุดหนุนในป งบประมาณท่ีล.วงมา
ติดต.อกัน ๓ ป  เฉลี่ยไม.ต่ํากว.าป ละ ๑๕๐,๐๐๐บาท ตามท่ีรัฐบาลได(ออกพระราชบัญญัติสภา
ตําบล และองค การบริหารส.วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมุ.งหวังจะเปVนองค กรท่ีมีบทบาท
ตอบสนองความต(องการของชุมชนตามท่ีกล.าวมาแล(วในเบ้ืองต(น นอกเหนือจากองค การ
บริหารส.วนจังหวัด (อบจ.) สุขาภิบาล เทศบาล เปVนต(น เนื่องจากองค การบริหารส.วนตําบล 
(อบต.) เปVนหน.วยงานบริหารราชการส.วนท(องถ่ินจึงเปVนอิสระในระดับหนึ่ง ในการบริหาร
และพัฒนาท(องถ่ินให(เจริญก(าวหน(า ความสําเร็จของการพัฒนาจะข้ึนอยู.กับปaจจัยหลาย
ประการ เช.น ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบลด(านวางแผน การ
กําหนดนโยบายการพัฒนา และการจัดทําร.างข(อบังคับขององค การบริหารส.วนตําบล 
ประเด็นสําคัญ ผู(นําท(องถ่ิน กล.าวได(ว.าเปVนผู(นําท่ีเปVนทางการคือ นายกองค การบริหารส.วน
ตําบล ประธานสภาองค การบริหารส.วนตําบล สมาชิกองค การบริหารส.วนตําบล ข(าราชการ 
พนักงานส.วนท(องถ่ิน เปVนต(น ถือได(ว.าเปVนกลไกลหลักในขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา การ
ปฏิบัติงาน การบริหารงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบาย การวางแผนต.างๆ ขององค การ
บริหารส.วนตําบล รวมท้ังอํานาจหน(าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรง นอกจากท่ีกล.าวมาผู(นํา
อีกประเภทคือ ผู(นําท่ีไม.เปVนทางการ อันได(แก. สมาชิกอาวุโสของหมู.บ(าน พระภิกษุสงฆ  
ประธานกลุ.มแม.บ(าน ผู(ท่ีมีชื่อเสียง ผู(นําในองค กรท่ีจัดต้ังหรือ องค กรเอกชนในชุมชน เช.น 
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ประธานกลุ.มเกษตรกร ประธานกลุ.มอาชีพต.างๆ รวมถึงผู(ท่ีได(รับการยอมรับจากชุมชน เช.น 
ผู(ใหญ.บ(าน ท่ีไม.ได(เปVนสมาชิกขององค การบริการส.วนตําบลโดยตําแหน.ง ผู(ช.วยผู(ใหญ.บ(าน 
สารวัตรกํานัน เปVนต(น ผู(นําไม.เปVนทางการเหล.านี้ ได(มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
การวางแผน การกําหนดนโยบายขององค การบริหารส.วนตําบล เปVนต(น 

กล.าวได(ว.าผู(นําท(องถ่ินมีความสําคัญอย.างยิ่งต.อการพัฒนาท(องถ่ินและชุมชน การ
วิจัยในเรื่อง “บทบาทผู(นําในการพัฒนาท(องถ่ินกรณีศึกษานายกองค การบริหารส.วนตําบลนา
เสียวนั้น เปVนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับด(านพฤติกรรมของผู(นําท(องถ่ิน ท้ังนี้เนื่องจากการ
ศึกษาวิจัยท่ีพบ มักจะมุ.งเน(นในการศึกษาเก่ียวกับในด(านทัศนคติเปVนส.วนมาก ส.วนในด(าน
พฤติกรรมพบว.ามีผู(ศึกษาจํานวนไม.มากนัก ซ่ึงบทบาทผู(นําท(องถ่ิน ถือเปVนชนชั้นนํา (Elite) 
ในชุมชน ท่ีมีบทบาทอย.างมากโดยเฉพาะองค การบริหารส.วนตําบล ดังท่ีกล.าวมาแล(วข(างต(น 
บทบาทความสําคัญเหล.านี้สะท(อนให(เห็นอิทธิพลในทางปฏิบัติ และจะก.อให(เกิดผลต.อการ
เปลี่ยนแปลง หรือมุ.งประสงค ให(สอดคล(องต.อความต(องการของชุมชนนั้นๆ ได(อย.างไร 
เปVนไปในทิศทางท่ีสอดรับกับกระแสการกระจายอํานาจของรัฐ โดยเป�ดโอกาสให(ชุมชน มี
ส.วนร.วมในท(องถ่ินมากน(อยเพียงไรและสามารถเข(ามาแก(ไข ส.งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได(ตามเจตนารมณ ในการวางแผนของกระบวนการกําหนดนโยบายขององค การ
บริหารส.วนตําบลหรือไม. ซ่ึงผู(ท่ีเปVนตัวกําหนดทิศทางต.างๆ เหล.านี้ล(วนเกิดจากผู(นําท(องถ่ิน
ท้ังท่ีเปVนทางการ และไม.เปVนทางการโดยเฉพาะ การแสดงบทบาทในการะบวนการกําหนด
นโยบายการพัฒนาขององค การบริหารส.วนตําบล 

ผู(วิจัยเลือกศึกษานายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ด(วยเหตุผลสําคัญคือ นายกองค การบริหารตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ได(รับเลือกให(เปVนนายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวสองสมัยซ(อนโดยท่ีไม.มีสมาชิกใน
ตําบลคนใดลงสมัครรับเลือกต้ังแข.งขันเลยซ่ึงได(ถือว.าเปVนผู(นําท(องถ่ินท่ีได(รับการยอมรับจาก
ชุมชนให(เข(ามาบริหารงานองค การบริหารส.วนตําบล ด(วยเหตุผลดังกล.าวนั้นจึงนําไปสู.คําถาม
ของการวิจัยสองประเด็นด(วยกัน ประเด็นแรก บทบาทของนายกองค การบริหารส.วนตําบล
นาเสียว ต.อการพัฒนาท(องถ่ินเปVนอย.างไร ประเด็นท่ีสอง ทัศนของประชาชนท่ีมีต.อการ
บริหารงานของนายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวเปVนอย.างไร 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาทของนายกองค การบริหารส.วน

ตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ิน 
๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาทของนายก

องค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ิน 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปVนการวิจัยเชิงปริมาณ ทําการเก็บข(อมูลโดยใช(แบบสอบถาม ซ่ึงมี

วิธีการดําเนินการวิจัยแบ.งข้ันตอนหลักเปVน ๔ ระยะ ดังนี้ 
ระยะท่ี ๑ ข้ันตอนหลักท่ี ๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข(องใช(เวลา

ดําเนินการ ๓ เดือน 
ระยะท่ี ๒ ข้ันตอนหลักท่ี ๒ สร(างเครื่องมือท่ีใช(ในการเก็บรวมข(อมูลใช(เวลา

ดําเนินการ ๑ เดือน 
ระยะท่ี ๓ ข้ันตอนหลักท่ี ๓ เก็บรวบรวมข(อมูลใช(เวลาดําเนินการ ๒ เดือน 
ระยะท่ี ๔ ข้ันตอนหลักท่ี ๔ วิเคราะห ข(อมูล เขียนรายงานผลการวิจัยใช(เวลา

ดําเนินการ ๓ เดือน สถานท่ีทําการเก็บข(อมูลคือ พ้ืนท่ีองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียว
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาทของนายกองค การบริหารส.วนตําบล 

นาเสียว ในการพัฒนาท(องถ่ิน ท้ัง ๖ ด(าน ประกอบด(วย ๑) ด(านโครงสร(างพื้นฐาน 
๒) ด(านส.งเสริมคุณภาพชีวิต ๓) ด(านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร(อย ๔) ด(านการวางแผน การส.งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรมและการท.องเท่ียว ๕) 
ด(านการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม ๖) ด(านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปaญญาท(องถ่ิน อยู.ในระดับมาก 

๒. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาทของนายกองค การ
บริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ิน จําแนกตามเพศมีความคิดเห็นไม.แตกต.างกัน 
ส.วนจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู.ในพ้ืนท่ี พบว.า ประชาชนมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย เรื่องบทบาทผู(นําในการพัฒนาท(องถ่ินกรณีศึกษานายกองค การบริหาร

ส.วนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิพบว.า  
๑. ประชาชนมีความคิดเปVนต.อบทบาทของนายกองค การบริหารส.วนตําบลนา

เสียวในการพัฒนาท(องถ่ินโดยรวมอยู.ในระดับมาก แสดงให(เห็นว.านายกองค การบริหารส.วน
ตําบลนาเสียวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาท(องถ่ิน เพ่ือแก(ไขปaญหาและสนองตอบความ
ต(องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ในด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน ด(านส.งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด(านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร(อย ด(านการวางแผน การ
ส.งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรมและการท.องเท่ียว ด(านการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๔๙๐ 

สิ่งแวดล(อม และด(านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปaญญาท(องถ่ินได(เปVนอย.างดีทันต.อ
ความต(องการของประชาชน ซ่ึงสอดคล(องกับผลการวิจัยของวุฒิกร สุวิทยพันธุ ๑ ได(ศึกษา
เรื่องภาวะผู(นําในการพัฒนาท(องถ่ินของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลวัฒนานคร อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัด ผลการวิจัยพบว.า ภาวะผู(นําในการพัฒนาท(องถ่ินของนายกองค การ
บริหารส.วนตําบลโดยภาพรวมอยู.ในระดับมากและสอดคล(องกับผลการศึกษาของมัณตริณี    
คูวัฒนา๒ ได(ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต.อบทบาทของนายกเทศมนตรี ตําบลบางแพ 
จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว.าประชาชนมีความคิดเห็นต.อบทบาทของนายกเทศมนตรี
โดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาผลการวิจัยเปVนรายด(านสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยได( ดังนี้ 
๑.๑ ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน พบว.า ประชาชนมีความคิดเห็นต.อบทบาทของ

นายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ินโดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปVนรายข(อพบว.าประชาชนมีความเห็นอยู.ในระดับมากทุกข(อ โดยเฉพาะเก่ียวกับ
การจัดให(มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก เก่ียวกับการจัดให(มีโครงการบริการ
สาธารณะครอบคลุมทุกภารกิจ และเก่ียวกับการจัดให(มีระบบน้ําประปาหมู.บ(าน ซ่ึง
สอดคล(องกับงานวิจัยของทรงยศ อรัญยกานนท ๓ ได(ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชน
ต.อบทบาทของนายกเทศมนตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลท.าผา อําเภอบ(านโป_ง 
จังหวัดราชบุรี พบว.า บทบาทด(านการบริหารกิจการของนายกเทศมนตรีทุกข(ออยู.ในระดับ
มาก โดยเฉพาะในเรื่องการปรับปรุงถนนและเส(นทางสัญจรในเทศบาลให(ดีอยู.เสมอ การ
ปฏิบัติหน(าท่ีอย.างดีเพ่ือเสริมสร(างคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล และจัดให(มี
สวนสาธารณะสถานท่ีพักผ.อนหย.อนใจ และลานกีฬาอย.างเพียงพอ 

๑.๒ ด(านส.งเสริมคุณภาพชีวิต พบว.า ประชาชนมีความคิดเห็นต.อบทบาทของ
นายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ินด(านส.งเสริมคุณภาพชีวิต
โดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายข(อพบว.าประชาชนมีความคิดเห็นอยู.ในระดับ
มากทุกข(อ โดยเฉพาะบทบาทเก่ียวกับส.งเสริมการปxองกัน ประชาสัมพันธ ให(ความรู(เก่ียวกับ
โรคติดต.อ บทบาทเก่ียวกับการส.งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมให(กับชุมชน และบทบาทส.งเสริมจัด

                                                           
๑ วุฒิกร สุวิทยพันธุ , “ภาวะผู(นําในการพัฒนาท(องถ่ินของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลวัฒนา

นคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก(ว”, วิทยานิพนธ�รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๕๘. 

๒ มัณตริณี คูวัฒนา, “ความคิดเห็นของประชาชนต.อบทบาทของนายกเทศมนตรี ตําบลบางแพ 
จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ�รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ), ๒๕๔๙. 

๓ ทรงยศ อรัญยกานนท , “ความคิดเห็นของประชาชนต.อบทบาทของนายกเทศมนตรี :ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลตําบลท.าผา อําเภอบ(านโป_ง จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ�รัฐศาสตรมหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ), ๒๕๔๙. 
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ให(มีการแข.งขันกีฬาของชุมชนซ่ึงไม.สอดคล(องกับผลการศึกษาของพงศ ศักด์ิ ศิริกาญจนรักษ ๔ 
ได(ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาทของนายกเทศมนตรีตําบลนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ  พบว.า ด(านการส.งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเปVนรายข(อพบว.า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู.ในระดับปานกลางทุกข(อ โดยเฉพาะ
การส.งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู(สูงอายุ และผู(พิการ การส.งเสริมกีฬา และการออก
กําลังกายให(แก.ประชาชนทุกคนในชุมชน และมาตรการปxองกันและระงบโรคติดต.อภายใน
ชุมชน เช.น โรคเอดส  โรคติดต.อร(ายแรงอ่ืนๆ 

๑.๓ ด(านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร(อย พบว.า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต.อบทบาทของนายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนา
ท(องถ่ินด(านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร(อยโดยรวมอยู.ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปVนรายข(อพบว.า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู. ในระดับมากทุกข(อ 
โดยเฉพาะบทบาทการจัดให(มีถังขยะ สถานท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูล บทบาทส.งเสริมให(ประชาชนมี
ส.วนร.วมในการพัฒนาชุมชน และบทบาทส.งเสริมให(ประชาชนในชุมชนมีส.วนร.วมในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมของชุมชนซ่ึงไม.สอดคล(องกับผลการศึกษาของ พงศ ศักด์ิ 
ศิริกาญจนรักษ  ได(ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาทของนายกเทศมนตรี
ตําบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ  พบว.า ด(านจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ
เรียบร(อยโดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปVนรายข(อพบว.า ประชาชนมีความคิด
เปVนอยู.ในระดับปานกลางทุกข(อ โดยเฉพาะการจัดให(มีการฝ�กอบรมการรักษาความสงบ
เรียบร(อยภายในชุมชน สนับสนุนการปxองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในชุมชน และการ
จัดฝ�กอบรมให(ความรู(เก่ียวกับยาเสพติให(แก.เด็กและเยาวชนภายในชุมชน 

๑.๔ ด(านการส.งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรมและการท.องเท่ียว พบว.า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต.อบทบาทของนายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนา
ท(องถ่ินด(านการส.งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรมและการท.องเท่ียวโดยรวมอยู.ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปVนรายข(อพบว.า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู.ในระดับมาก เก่ียวกับจัดให(มี
แผนพัฒนาท(องถ่ิน บทบาทส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท(องถ่ิน ส.วนประเด็นส.งเสริมให(มีการลงทุนพร(อมท้ังจัดหาแหล.งทุน ส.งเสริมสนับสนุน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และส.งเสริมให(มีการพัฒนาชุมชนเปVนแหล.งท.องเท่ียวอยู.ในระดับ
ปานกลางซ่ึงไม.สอดคล(องกับผลการศึกษาของพงศ ศักด์ิ ศิริกาญจนรักษ  ได(ศึกษาเรื่องความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาทของนายกเทศมนตรีตําบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ  พบว.า 

                                                           
๔ พงศ ศักดิ์ ศิริกาญจนรักษ , “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาทของนายกเทศมนตรี

ตําบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ ”, การศึกษาค�นคว�าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม), ๒๕๕๓. 
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ด(านการลงทุน พาณิชย กรรมและการท.องเท่ียวโดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายข(อระดับความคิดเห็นอยู.ในระดับปานกลางทุกข(อ 

๑.๕ ด(านการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม พบว.า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต.อบทบาทของนายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ินใน
ด(านการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมโดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปVนรายข(อพบว.า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู.ในระดับมากทุกข(อ โดยเฉพาะเก่ียวกับการจัด
ให(มีกิจกรรมอนุรักษ สิ่งแวดล(อมในโอกาสวันสําคัญต.างๆ บทบาทส.งเสริมและสนับสนุนให(
ประชาชนใช(ปุ±ยอินทรีย ในการเพาะปลูก และมีบทบาทส.งเสริมให(ความรู(เก่ียวกับเรื่อง
มลภาวะและมลพิษต.างๆ ซ่ึงสอดคล(องกับผลการศึกษาของ ซ่ึงไม.สอดคล(องกับผลการศึกษา
ของระดม อินแสง๕ ได(ศึกษาเรื่องบทบาทขององค การบริหารส.วนตําบลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล(อมของท(องถ่ินในจังหวัดน.าน พบว.า ผู(บริหารองค การบริหารส.วน
ตําบล ๔ แห.งมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล(อมอยู.ในระดับปานกลาง 
มีความรู( ความเข(าใจเก่ียวกับบทบาทและหน(าท่ีในการบริหารและจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล(อมในท(องถ่ินค.อนข(างน(อยแต.มีบางโครงการท่ีจัดการทรัพยากรประสบความสําเร็จ
ในระดับหนึ่ง เช.น โครงการอนุรักษ สัตว น้ํา โครงการจัดต้ังป_าชุมชน โครงการเยาวนชน
อนุรักษ ทรัพยากรและสิ่งแวดล(อมเปVนต(น 

๑.๖ ด(านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปaญญาท(องถ่ิน พบว.า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต.อบทบาทของนายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนา
ท(องถ่ินด(านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปaญญาท(องถ่ินโดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปVนรายข(อพบว.า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู.ในระดับมากทุกข(อ โดยเฉพาะเก่ียวกับ
การส.งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน เช.น ประเพณีบุญเดือนสาม บุญเดือนห(า วัดศิลา
อาสน  บทบาทส.งเสริมสนับสนุนภูมิปaญญาท(องถ่ิน เช.น กลุ.มหัตถกรรม กลุ.มผ(าทอ และมี
บทบาทจัดให(มีสถานท่ีศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนซ่ึงไม.สอดคล(องกับผลการศึกษาของ
พงศ ศักด์ิ ศิริกาญจนรักษ  ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาทของ
นายกเทศมนตรีตําบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ  ผลการศึกษาพบว.าด(านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปaญญาท(องถ่ินโดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะทํานุบํารุงศาสนา 
เช.น บูรณปฏิสังขรณ  โบสถ  วิหาร กุฎีสงฆ ท่ีชํารุด ทรุดโทรม ให(สามารถใช(งานได( การอนุรักษ 
ภูมิปaญญาท(องถ่ิน และสนับสนุนให(ประชาชนทําบุญและเข(าวัดฟaงธรรมวันสําคัญทางศาสนา 
เช.น วันพระ วันเข(าพรรษา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา เปVนต(น  

                                                           
๕ ระดม อินแสง, “บทบาทขององค การบริหารส.วนตําบลในการบริหารจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล(อมของท(องถ่ินในจังหวัดน.าน”, การศึกษาค�นคว�าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม.), ๒๕๔๑. 
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๒. การเปรียบเทียวความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาทของนายกองค การ
บริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ิน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู.ในพ้ืนท่ีต.างกัน มีความคิดเห็นต.อบทบาทของนายกองค การบริหาร
ส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ินแตกต.างกัน อย.างมีนัยสําคัญที่ระดับ .๐๕ (ค.า p ≤ 
๐.๐๕) เม่ือพิจาณาแล(วมีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาได( ดังนี้ 

๒.๑ เพศ พบว.า ประชาชนท่ีมีเพศต.างกัน มีความคิดเห็นต.อบทบาทของนายก
องค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ินโดยรวมไม.แตกต.างกัน ท้ังนี้อาเปVน
เพราะว.าปaจจุบันประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงมีวิถีชีวิตท่ีเท.าเทียมกัน กล.าวคือ การ
ได(รับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการได(รับข(อมูลข.าวสาร เปVนต(น เพศจึงไม.เปVนปaจจัย
ท่ีทําให(ความคิดเห็นต.อบทบาทของนายกองค การบริหารส.วนตําบลแตกต.างกัน ซ่ึงสอดคล(อง
กับผลการวิจัยของทรงยศ อรัญยกานนท  ได(ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต.อบทบาท
ของนายกเทศมนตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลท.าผา อําเภอบ(านโป_ง จังหวัดราชบุรี 
พบว.า เพศไม.ได(เปVนปaจจัยท่ีมีผลต.อความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับบทบาทของ
นายกเทศมนตรี 

๒.๒ อายุ พบว.า ประชาชนท่ีมีอายุต.างกัน มีความคิดเห็นต.อบทบาทของนายก
องค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถิ่นโดยรวมแตกต.างกัน อย.างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ (ค.า p ≤ ๐.๐๕) ท้ังนี้อาจเปVนเพราะว.าประชาชนท่ีมีอายุต.างกันมี
ประสบการณ และมุมมอง และการเรียนรู(ระหว.างช.วงวัยท่ีแตกต.างกัน ส.งผลให(ความคิดเห็น
ต.อบทบาทนายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ินท่ีแตกต.างกัน ซ่ึงไม.
สอดคล(องกับผลการวิจัยของทรงยศ อรัญยกานนท  ได(ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชน
ต.อบทบาทของนายกเทศมนตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลท.าผา อําเภอบ(านโป_ง 
จังหวัดราชบุรี พบว.า อายุไม.ได(เปVนปaจจัยท่ีมีผลต.อความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ
บทบาทของนายกเทศมนตรี 

๒.๓ ระดับการศึกษา พบว.า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต.างกัน มีความ
คิดเห็นต.อบทบาทของนายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถ่ิน โดยรวม
ไม.แตกต.างกันท้ังนี้อาจเปVนเพราะว.าปaจจุบันช.องทางในการเข(าถึงสื่อต.างๆ ได(ง.าย กล.าวได(ว.า
เปVนโอกาสในการพัฒนาความรู(และการรับรู(ข(อมูลข.าวสารของประชาชนมีความรู(ความเข(าใจ
ในเรื่องต.างๆ มากข้ึน ซ่ึงสอดคล(องกับผลการศึกษาของ ผลการวิจัยของทรงยศ อรัญยกา
นนท  ได(ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต.อบทบาทของนายกเทศมนตรี : ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลตําบลท.าผา อําเภอบ(านโป_ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว.า ระดับ
การศึกษาไม.ได( เปVนปaจจัยท่ีมีผลต.อความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับบทบาทของ
นายกเทศมนตรี 
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๒.๔ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู.ในเขตพ้ืนท่ี พบว.า ประชาชนท่ีอาศัยอยู.ในเขตพ้ืนท่ี
องค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวระยะเวลาต.างกัน มีความคิดเห็นต.อบทบาทนายกองค การ
บริหารส.วนตําบลนาเสียวในการพัฒนาท(องถิ่น โดยรวมแตกต.างกัน อย.างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .๐๕ (ค.า p ≤ ๐.๐๕) ซึ่งไม.สอดคล(องกับผลการศึกษาของพระปลัดไพฑูลย  อินฺท
สุวณฺโณ (จรบํารุง)๖ ท่ีได(ศึกษาเรื่องบทบาทของเทศบาลตําบลบางพูนต.อการจัดการปaญหา
สิ่งแวดล(อมของชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว.า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัย
อยู.ในพ้ืนท่ีท่ีแตกต.างกันมีความคิดเห็นต.อบทบาทเทศบาลตําบลบางพูนต.อการจัดการ
สิ่งแวดล(อมของชุมชน โดยรวมไม.แตกต.างกันเม่ือพิจารณาเปVนรายด(านประชาชนก็มีความ
คิดเห็นไม.แตกต.างกันในทุกด(าน 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข(อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช( 

๑.๑ นายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวควรเน(นบทบาทด(านการส.งเสริม
การลงทุน พาณิชย กรรมและการท.องเท่ียวให(กับประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

๑.๒ นายกองค การบริหารส.วนตําบลนาเสียวควรส.งเสริมให(มีการพัฒนาชุมชน
ท่ีมีเอกลักษณ  หรือโบราณสถานเปVนแหล.งท.องเท่ียวประจําตําบล เพ่ือเปVนการสนับสนุน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  

๑.๓ นายกองค การบริหารส.วนตําบลควรส.งเสริมให(มีการลงทุนพร(อมท้ังจัดหา
แหล.งทุนให(กับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน 

๑.๔ นายกองค การบริหารตําบลนาเสียวควรรณรงค ให(ประชาชนมีการประหยัด 
ยึดหลักความพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

๑.๕ นายกองค การบริหารส.วนตําบลควรเน(นบทบาทด(านการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการประกอบอาชีพด(านเกษตรกรรม
ท่ีส.งผลกระทบต.อสิ่งแวดล(อม 

๒. ข(อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต.อไป 
๒.๑ ควรศึกษาบทบาทสมาชิกองค การบริหารส.วนตําบลในการพัฒนาท(องถ่ิน 
๒.๒ ควรศึกษาการมีส.วนร.วมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย 

สาธารณะขององค การบริหารส.วนตําบล 
 

                                                           
๖ พระปลัดไพฑูลย  อินฺทสุวณฺโณ (จรบํารุง), “บทบาทของเทศบาลตําบลบางพูนต.อการจัดการ

ปaญหาสิ่งแวดล(อมของชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 
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บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
ทรงยศ อรัญยกานนท . “ความคิดเห็นของประชาชนต.อบทบาทของนายกเทศมนตรี : ศึกษา

เฉพาะกรณีเทศบาลตําบลท.าผา อําเภอบ(านโป_ง จังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ�
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , ๒๕๔๙. 

พงศ ศักด์ิ ศิริกาญจนรักษ . “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อบทบาทของนายกเทศมนตรี
ตําบลนามน จังหวัดกาฬสินธุ ”. การศึกษาค�นคว�าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต.
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ความคิดเห็นของประชาชนต�อป=ญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
จังหวัดหนองคาย 

People’s Opinion On The Issue Of Traffic Muang Nong Khai Municipality  
In Nong Khai 

เกษม สมสิน* 

รศ.ดร.เสาวลักษณ  โกศลกิตติอัมพร** 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหา
การจราจร เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาการจราจร จําแนกตาม เพศ 
อายุ อาชีพ และชุมชนท่ีอาศัย และข(อเสนอแนะปaญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการจราจรใน
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประชาชนท่ีเปVนกลุ.มตัวอย.าง จํานวน ๓๕๔ 
คน เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประมาณค.า ซ่ึงมีค.าความเชื่อม่ัน .๘๒ 
สถิติท่ีใช(ได(แก. ร(อยละ ค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช(สถิติ t-
test และ F-test (One-Way ANOVA) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

ผลการวิจัยพบว�า 
๑. ความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีความคิดเห็นอยู.ในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปVนรายด(านพบว.า 
มีความคิดเห็นอยู.ในระดับมาก ๒ ด(าน คือ ด(านการบังคับใช(กฎหมายจราจร และด(าน
เศรษฐกิจ มีความคิดเห็นอยู.ในระดับปานกลาง จํานวน ๒ ด(าน คือ ด(านการศึกษา และด(าน
การวางแผนระบบถนนและผังเมือง  

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาการจราจรในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และชุมชนท่ีอาศัย ต.างกัน 
โดยรวมมีความคิดเห็นไม.แตกต.างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๓. ประชาชนในเขตเทศบาเมืองหนองคาย มีข(อเสนอแนะต.อปaญหาการจราจรใน
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย คือ เจ(าหน(าท่ีไม.ควรเรียกรับสินบนจาก
ผู(กระทําผิดกฎหมายจราจร ควรมีการประชาสัมพันธ สัญลักษณ จราจรตามไหล.ทางให(ชัดเจน 
เจ(าหน(าท่ีควรมีท.าทีเปVนมิตรและให(ความเปVนกันเองกับประชาชน เจ(าหน(าท่ีควรปฏิบัติหน(าท่ี

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
** อาจารย คณะรัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ด(วยความทุ.มเท เสียสละ เจ(าหน(าท่ีควรเข(มงวดกวดขันวินัยจราจรอย.างสมํ่าเสมอไม.ใช.ทํา
เฉพาะวันหยุดเทศกาล ควรใช(เอกสารสิ่งพิมพ เปVนสื่อในการ 

คําสําคัญ: ปaญหาการจราจร 

Abstract 

This research aims to study public opinion on traffic problems. 
Comparing public opinion on traffic problems by sex, age, occupation and 
living community. And suggestions about traffic problems in Nong Khai. Nong 
Khai The sample consisted of 354 individuals who were used in the research 
is a survey estimate. This is a conviction .82 statistics used were percentage, 
average, standard deviation. The hypotheses were tested by t- test and F-test 
(One-Way ANOVA) the statistical significance .05. 

The research result was found as follows:  
1. Public opinion on the issue of traffic in Nong Khai. Nong Khai 

Overall opinion is moderate. When it was found that classification. There are 
two opinions in many aspects, enforcement of traffic laws. And the economy 
Opinions are moderate number two aspects: education and planning the road 
system and urban planning. 

2. The comparison of public opinion to the traffic problems in Nong 
Khai. Nong Khai, sex, age, occupation and residential communities as well as 
opinion is no different. The statistical significance .05. 

3. People in the country municipality in Nong Khai. With 
recommendations to the traffic problems in Nong Khai. Nong Khai is not venal 
officials from the traffic offense. Should the promotion of the traffic along the 
flanks to clear. The staff should have a friendly attitude and friendly people. 
Officers should perform their duties with dedication; sacrifice authorities 
should be strict traffic discipline consistently, not only do holidays. Use 
printed materials as a medium to promote public informed of the cuts. 

Keywords: Traffic problems 
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๑. บทนํา 
จังหวัดหนองคายมีอาณาเขตติดกับแม.น้ําโขง ติดกับเมืองหลวงของประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงเปVนสาเหตุทําให(เกิดการข(ามแม.น้ําเข(ามาค(าขาย
กันระหว.างประเทศ ประชาชนส.วนใหญ.ทําการค(าขายโดยเฉพาะอย.างยิ่งการค(าขายกับ
ประเทศเพ่ือนบ(าน สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เส(นทางการค(าขายหลักๆคือ 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซ่ึงเปVนสะพานท่ีเชื่อมระหว.าง อําเภอเมืองหนองคายไปถึง อําเภอ
ท.านาแล(งของประเทศลาว การสัญจรไปมาระหว.างประเทศสะดวกมากข้ึน ทําให(ประชาชน
ลาวเข(ามาจับจ.ายใช(สอยในประเทศไทยเปVนจํานวนมาก เนื่องจากสินค(าในประเทศไทยมี
ราคาถูกมากกว.าประเทศลาว ซ่ึงเปVนการสร(างรายได(ให(แก.ให(ประชาชนในจังหวัดหนองคาย
เปVนอย.างมาก มีการลงทุน ทําธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือการส.งออกมากข้ึน เช.น อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ เพ่ือการส.งออกไปค(าขายในฝa¡งประเทศลาว แต.การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการส.งออกท่ีรวดเร็ว ทําให(ประชาชนลาวหลั่งไหลเข(ามาในจังหวัด
หนองคายในแต.ละวันมีจํานวนมาก และส.วนมากจะใช(รถยนต ส.วนตัวทําให(การจราจรแออัด๑  

จากท่ีกล.าวมาข(างต(น ทําให(ต(องมีการเพ่ิมมาตรการกวดขันวินัยการจราจร ซ่ึง
เจ(าหน(าท่ีตํารวจจราจรต(องปฏิบัติหน(าท่ีอย.างเข(มงวด ดังนี้ ๑) มีการต้ังจุดตรวจบ.อยครั้ง 
เพ่ิมเวลาในการต้ังจุดตรวจมากกว.าเดิม ตักเตือนผู(กระทําผิดวินัยการจราจรหรือดําเนินคดี ๒)
การเพ่ิมกําลังเจ(าหน(าท่ีตํารวจจราจรประจํา ตามแยกหรือปxอมตํารวจจราจร เพ่ือตรวจจับ
และดําเนินคดี ซ่ึงอาจยืมกําลังจากหน.วยงานอ่ืนหรือรับอาสาจราจรจากประชาชน ๓) การ
เพ่ิมปxายรณรงค ประชาสัมพันธ ตามถนนให(ปฏิบัติตามวินัยการจราจร การเพ่ิมปxายบอกทาง
เครื่องหมายจราจรให(ครบบนถนน ๔) การให(ความรู(และจัดอบรมแก.ประชาชนเก่ียวกับวินัย
การจราจรและกฎหมายจราจรท้ังสถานศึกษาและหน.วยงานภาครัฐและเอกชนจากการเพ่ิม
มาตรการกวดขันวินัยการจราจร  

จากการปฏิบัติหน(าท่ีของเจ(าหน(าท่ีตํารวจจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จะ
เห็นได(ว.ามีสถิติการจับกุมผู(ใช(รถใช(ถนนฝ_าฝ�นกฎจราจร ในรอบ ๓ เดือน (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๕๙) จํานวนประมาณ ๕๐๐ คน ส.วนใหญ.เปVนการขับข่ีจักรยานยนต ไม.สวม หมวกกันน็อค 
ขับรถย(อนศร ฝ_าสัญญาณไฟแดง ขับรถยนต โดยไม.คาดเข็มขัด ไม.มีใบขับข่ี และอีกส.วนหนึ่ง
เกิดจากการท่ีประชาชนไม.มีความรู(เ ก่ียวกับการใช(รถใช(ถนน เม่ือมีการตรวจจับทําให(
ประชาชนเกิดความไม.พึงพอใจต.อเจ(าหน(าท่ีตํารวจ ซ่ึงอาจส.งผลให(ประชาชนไม.ปฏิบัติตาม
วินัยการจราจรก็เปVนได( อาจทําให(เกิดอุบัติเหตุการจราจรและทําให(การจราจรติดขัดมากข้ึน  

                                                           
๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย, รายงานสถิติจังหวัดหนองคาย. แหล.งท่ีมา : http:// 

nongkhai.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435 [๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
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ผู(วิจัยจึงมีความประสงค ท่ีต(องการทราบ ความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหา
การจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เกิดจากอะไรเปVนส.วนใหญ. และ
เปVนการสร(างความพึงพอใจให(กับผู(ใช(รถใช(ถนน ผลท่ีได(จากการศึกษาเพ่ือใช(แก(ไขปรับปรุง
การปฏิบัติหน(าท่ีของเจ(าหน(าท่ีตํารวจจราจร และประโยชน สูงสุดการให(บริการประชาชน
และการปฏิบัติหน(าท่ีของตํารวจจราจรเปVนไปอย.างมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาการจราจร ในเขต

เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และชุมชนท่ีอาศัย 
๓. เพ่ือศึกษาข(อเสนอแนะปaญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการกฎจราจรในเขต

เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหา

การจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประชากรท่ีใช(ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได(แก. ประชาชนท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จํานวน 
๔๘,๒๗๔ คน กลุ.มตัวอย.าง จํานวน ๓๕๔ คน 

การวิเคราะห ข(อมูล ผู(วิจัยใช(เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร โปรแกรมสถิติทาง
สังคมศาสตร สําเร็จรูป ในการคํานวณหาค.า ร(อยละ (Percentage) ค.าเฉลี่ย (Mean) ส.วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบเปรียบเทียบค.าเฉลี่ยกลุ.มตัวอย.าง 
ใช(ค.า T-test, F-test และการทดสอบเปรียบเทียบค.าเฉลี่ยกลุ.มตัวอย.างต้ังแต. ๓ กลุ.มข้ึนไป
ใช(ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

๔. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาการจราจร เปรียบเทียบความ

คิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาการจราจร ผลการวิจัยพบว.า  
๑. ความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีความคิดเห็นอยู.ในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปVนรายด(านพบว.า 
มีความคิดเห็นอยู.ในระดับมาก ๒ ด(าน คือ ด(านการบังคับใช(กฎหมายจราจร และ ด(าน
เศรษฐกิจ มีความคิดเห็นอยู.ในระดับปานกลาง จํานวน ๒ ด(าน คือ ด(านการศึกษา และด(าน
การวางแผนระบบถนนและผังเมือง  
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๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาการจราจรในเขต
เทศบาล เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมี เพศ ต.างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม.
แตกต.างกันทางสถิต ท่ีระดับ .๐๕  

๓. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาการจราจรในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีอายุ ต.างกันโดยรวมมีความคิดเห็นไม.แตกต.าง
กัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๔. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาการจราจรในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีอาชีพ ต.างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม.
แตกต.างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๕. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาการจราจรในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมี ชุมชนท่ีอาศัย ต.างกัน โดยรวมมีความคิดเห็น
ไม.แตกต.างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๖. ประชาชนในเขตเทศบาเมืองหนองคาย มีปaญหาและข(อเสนอแนะเก่ียวกับการ
กับปaญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ดังนี้ เจ(าหน(าท่ีไม.ควร
เรียกรับสินบนจากผู(กระทําผิดกฎหมายจราจร ควรมีการประชาสัมพันธ สัญลักษณ จราจรตาม
ไหล.ทางให(ชัดเจน เจ(าหน(าท่ีควรมีท.าทีเปVนมิตรและให(ความเปVนกันเองกับประชาชน 
เจ(าหน(าท่ีควรปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความทุ.มเท เสียสละ เจ(าหน(าท่ีควรเข(มงวดกวดขันวินัยจราจร
อย.างสมํ่าเสมอไม.ใช.ทําเฉพาะวันหยุดเทศกาล ควรใช(เอกสารสิ่งพิมพ เปVนสื่อในการ
ประชาสัมพันธ ให(ประชาชนได(รับทราบ 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
๑. ความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยพบว.า ประชาชนมีความ
คิดเห็นต.อปaญหาจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อยู.ในระดับปานกลาง ซ่ึงเปVนไปตาม
สมมุติฐาน ท้ังนี้อาจเปVนเพราะว.าประชาชนมีความรู(สึกดีต.อการปฏิบัติหน(าท่ีของตํารวจ
จราจร ซ่ึงเจ(าหน(าท่ีมีการประชาสัมพันธ ให(ทราบถึงมาตรการและบทลงโทษของการขับข่ีรถ
ท่ีกระทําผิดกฎหมายจราจร การบังคับใช(กฎหมายให(ปฏิบัติตามให(ข(อมูลข.าวสารเก่ียวกับ
เส(นทางการจราจรได(รวดเร็ว มีการประชาสัมพันธ สัญลักษณ จราจรตามไหล.ทางไว(อย.าง
ชัดเจน ใช(โทรทัศน  วิทยุ เปVนสื่อในการประชาสัมพันธ ให(ทราบข(อมูลของการลดจํานวน
อุบัติเหตุ สื่อท่ีใช(ในการประชาสัมพันธ มีเนื้อหาสาระเข(าใจง.าย เจ(าหน(าท่ีตํารวจจราจรมีการ
กวดขันวินัยจราจรอย.างเคร.งครัด มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหน(าท่ี เปVนมิตรและให(
ความเปVนกันเอง ยิ้มแย(มแจ.มใส พูดจาสุภาพ รับฟaงความคิดเห็นของประชาชน ไม.เรียกรับ
สินบนจากผู(กระทําผิด ใช(ดุลพินิจในการบังคับใช(กฎหมายต.อทุกคนอย.างเท.าเทียมกัน เม่ือมี



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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การจับกุมผู(ท่ีกระทําผิดกฎหมายจราจรในข(อหาเดียวกันมีการเปรียบเทียบปรับเท.ากัน 
งานวิจัยสอดคล(องกับนัพวุฒิ ชื่นบาล๒ งานวิจัย สํานักงานปxองกันควบคุมโรคท่ี ๑ 
กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาปaจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมสุขภาพของผู(ขับข่ีรถจักรยานยนต  รับจ(างในพ้ืนท่ีเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว.ากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปVนเพศชาย ร(อยละ ๙๔.๐ อายุระหว.าง ๓๖-๔๕ ป 
ร(อยละ ๓๓.๘ จบชั้นประถมศึกษา ร(อยละ ๕๓.๑ ไม.ด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมี แอลกอฮอล 
ร(อยละ ๕๔.๓ ไม.สูบบุหรี่ ร(อยละ ๔๖.๐ และไม.มีโรคประจําตัว ร(อยละ ๗๗.๓ ผลการตรวจ
สุขภาพตาม ความเสี่ยงจากการทํางานท่ีพบมีปaญหามากท่ีสุด คือ สมรรถภาพการได(ยิน 

ผิดปกติร(อยละ ๖๓.๔ และระดับพฤติกรรมการปxองกันอุบัติเหตุของผู( ขับข่ี
รถจักรยานยนต รับจ(างส.วนใหญ.อยู.ในระดับสูง ร(อยละ ๖๙.๐ ระดับพฤติกรรมการปxองกัน
โรค ส.วนใหญ.อยู.ในระดับปานกลาง ร(อยละ ๖๙.๓ ระดับการรับรู(ประโยชน ของการดูแล
สุขภาพตนเอง ส.วนใหญ.อยู.ในระดับปานกลาง ร(อยละ ๗๖.๔ ผลการเปรียบเทียบความ
แตกต.าง ระหว.างปaจจัยส.วนบุคคลของผู( ขับข่ีรถจักรยานยนต รับจ(างท่ีมีผลต.อระดับ 
พฤติกรรม พบว.า อายุ ประสบการณ การขับข่ี ระยะเวลาการทํางาน ภาวะสุขภาพเก่ียวกับ
โรคประจําตัว และการ รับรู(ประโยชน ของการดูแลสุขภาพตนเอง ท่ีแตกต.างกัน มีผลต.อ
พฤติกรรมการปxองกันอุบัติเหตุ ท่ีแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
ข(อเสนอจากการวิจัย พบว.าผู(ขับข่ีรถจักรยานยนต รับจ(าง ยังมีพฤติกรรมการปxองกันโรค และ
การรับรู( ประโยชน ของการดูแลสุขภาพตนเอง ยังไม.เหมาะสม ดังนั้นจึงควรมีการรณรงค และ
ให(ความรู(แก.ผู(ขับข่ี รถจักรยานยนต รับจ(าง ให(เกิดความตระหนัก และมีวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือ
การปxองกันโรคท่ีถูกต(อง รวมท้ังหน.วย บริการทางสาธารณสุขควรมีการเฝxาระวังสุขภาพตาม
ความเสี่ยงอย.างต.อเนื่อง เพ่ือการมีสุขภาพอนามัยท่ีดีของผู( ประกอบอาชีพเหล.านี้ต.อไป 
สอดคล(องกับงานวิจัยของ  

๒. ความคิดเห็นของประชาชนต.อปaญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และชุมชนท่ีอยู.แตกต.างกัน มีความคิดเห็นต.อปaญหา
การจราจรต.างกัน ผลการวิจัยปaจจัยส.วนบุคคลท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และชุมชนท่ีอยู.แตกต.าง
กัน พบว.า โดยรวมมีความคิดเห็นต.อปaญหาจราจรไม.แตกต.างกัน ซ่ึงไม.เปVนไปตามสมมุตติฐาน 
ท้ังท่ีอาจเปVนเพราะว.า ประชาชนท่ีใช(รถใช(ถนนได(รับการปฏิบัติโดยไม.เลือกปฏิบัติ ตํารวจ
จราจรใช(คําพูดท่ีสุภาพ ปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความยิ้มแย(มแจ.มใส เป�ดรับฟaงความคิดเห็นของผู(ใช(
รถใช(ถนน ถึงแม(ว.าตํารวจจราจรจะปฏิบัติหน(าท่ีได(ดีแต.ก็ไม.ได(ทําให(ปaญหาการจราจรติดขัด

                                                           
๒ นัพวุฒิ ช่ืนบาล และคณะ, ป=จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมสุขภาพของผู�ขับขี่

รถจักรยานยนต� รับจ�างในพ้ืนท่ีเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปxองกัน
ควบคุมโรคท่ี ๑ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๖), หน(า บทคัดย.อ. 
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ลดลงได( ท้ังนี้อาจเปVนเพราะว.า เขตเทศบาลเมืองหนองคาย เปVนเส(นทางผ.านของประเทศ
เพ่ือนบ(านคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือเข(ามาจับจ.ายใช(สอยในประเทศ
ไทย และเขตเทศบาลเมืองหนองคาย มีห(างสรรพสินค(า ห(างวัสดุก.อสร(าง หลายแห.ง ซ่ึงเปVนท่ี
ต(องการของประเทศเพ่ือนบ(านทําให(แต.ละวันมีจํานวนเข(ามาในประเทศไทยจํานวนมาก และ
ท่ีสําคัญประชาชนส.วนใหญ.ใช(รถส.วนตัว ไม.ใช(รถร.วมบริการ ทําให(มีรถบนถนนปริมาณมาก
ส.งผลให(เกิดการจราจรแน.นหนา สอดคล(องกับงานวิจัยของ นิยม อนุสรณ ๓ศึกษาแนวทางการ
แก(ไขการกระทําผิดกฎจราจรของผู(ขับข่ียานพาหนะในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มี
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสถานภาพการกระทําความผิดกฎจราจรของผู(ขับข่ียานพาหนะในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือศึกษาสภาพการกระทําความผิดกฎจราจรของผู(ขับข่ี
ยานพาหนะในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือศึกษาสาเหตุการกระทําความผิดกฎ
จราจรของผู(ขับข่ียานพาหนะในเขตอําเภอเมือง จังหวัด กําแพงเพชร และเพ่ือหาแนว
ทางแก(ไขการกระทําความผิดของผู(ขับข่ียานพาหนะท่ีมีต.อกฎหมายจราจรในเขต อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร เก็บข(อมูลจากผู(ขับข่ียานพาหนะท่ีทําผิดกฎจราจรถูกจับกุมโดยการออก
ใบสั่งในเขต อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จึงประมาณการขนาดของกลุ.มตัวอย.างจาก
ประชากรท้ังหมดท่ีกระทําผิด กฎจราจรในระยะเวลา ๔ เดือน ในช.วงเดือนมกราคม - 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. สื่อท่ีใช(ในการประชาสัมพันธ ให(ทราบควรมีเนื้อหาสาระเข(าใจง.ายในการ

ประชาสัมพันธ ตามสื่อโทรทัศน  สื่อวิทยุ เนื้อหาในการประชาสัมพันธ จะต(องกะทัดรัดและ
ชัดเจนเข(าใจง.าย และการประชาสัมพันธ ตามปxายเนื้อหาจะต(องสั้น ชัดเจน อ.านแล(วเข(าใจ
ง.าย ตัวอักษรต(องเด.นชัดให(เห็นในระยะไกล เลือกสีพ้ืนหลังท่ีมองเห็นแล(วไม.สะท(อนต.อ
สายตา  

๒. ตํารวจจราจรควรเข(มงวดกวดขันวินัยจราจรอย.างสมํ่าเสมอไม.ใช.ทําเฉพาะ
วันหยุดเทศกาลตํารวจจราจรควรปฏิบัติหน(าท่ีอย.างเข(มงวดทุกวัน ไม.ควรเน(นเฉพาะวันหยุด 
เนื่องจากมีผู(ใช(รถใช(ถนนทุกวัน ทุกช.วงเวลา ควรมีการกวดขันวินัยจราจรอยู.ตลอดเวลา 
เพราะถ(ามีการผิดกฎจราจร ทําให(จราจรติดขัด และอาจส.งผลให(เกิดอุบัติเหตุได(  

๓. ตํารวจจราจรควรรับฟaงความคิดเห็นของประชาชน ควรมีตู(หรือกล.องแสดง
ความคิดเห็นให(ผู(ใช(รถใช(ถนนได(แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติหน(าท่ี และปaญหาเก่ียวกับ
การจราจร เม่ือผู(ใช(รถใช(ถนนแสดงความคิดเห็น ตํารวจจราจรควรมีสรุปความคิดเห็นของ
                                                           

๓ นิยม อนุสนธ์ิ, “แนวทางการแก(ไขการกระทําผิดกฎจราจรของผู(ขับข่ียานพาหนะ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร”, วารสารการวิจัยกาสะลองคํา, ป ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๔) : หน(า ๑๕-๒๔. 
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ผู(ใช(รถใช(ถนน เพ่ือจะนําความคิดเห็นของผู(ใช(รถใช(ถนนมาปรับปรุงการปฏิบัติหน(าท่ีของ
ตํารวจจราจร และการจราจร 

๔. ตํารวจจราจรไม.ควรเรียกรับสินบนจากผู(กระทําผิดกฎหมายจราจร ควรมี
ตํารวจนอกเครื่องแบบตรวจสอบการปฏิบัติหน(าท่ีของตํารวจจราจรโดยการปลอมตัวเปVน
ประชาชนท่ีกระทําผิดกฎจราจรแล(วใช(กล(องท่ีติดกับกระดุมในการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน(าท่ีของตํารวจจราจร และ ควรมีรางวัลให(กับตํารวจจราจรท่ีมีผลงานการจับกุมดีเด.น เพ่ือ
เปVนขวัญกําลังใจและเปVนแบบอย.างต.อเจ(าหน(าท่ีคนอ่ืนๆให(ปฏิบัติตาม 

๕. ตํารวจจราจร ควรมีการวางแผนจราจรล.วงหน(าเม่ือมีงานปรับปรุงถนน มีการ
ก.อสร(าง เช.น มีการประชาสัมพันธ ตามทางแยก ตามไหล.ทาง และประชาสัมพันธ ทางสื่อวิทยุ 
ติดปxาย 
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ศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู�บริหารสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
หนองคายอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

A Study of Administration in accordance with Brahmavihãra IV 
Of The Nongkhai Area Revenue Department Executives in 

Nongkhai District, Nongkhai Province 

        เจือจันท  วังทะพันธ *

 พระราเชนทร  วิสารโท, ผศ.ดร, ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ** 

     บทคัดย�อ 
วัตถุประสงค ของการวิจัยเพ่ือศึกษาการบริหารงานของผู(บริหารและหลักพรหม

วิหาร ๔ เพ่ือศึกษาสภาพปaญหาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู(บริหาร เพ่ือ
เสนอแนวทางในการนําหลักพรหมวิหาร ๔ ไปประยุกต ใช(ของผู(บริหารสํานักงานสรรพากร
พ้ืนท่ีหนองคาย การวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจโดยรวบรวมข(อมูลจากกลุ.มตัวอย.างบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย ผลจากการวิจัยพบว.าการบริหารงานตาม
หลักพรหมวิหาร ๔ ของผู(บริหาร โดยภาพรวมด(านเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อยู.ในระดับ
มากทุกด(าน 

คําสําคัญ: วิธีการ, การบริหารงาน, หลักพรหมวิหาร ๔, สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย 

Abstract 

The objectives of research were: to study the administrators’ work 
administration and the principles of Brahmavihãra IV, to study the problems 
of the work administration in accordance with the principles of Brahmavihãra 
IV of the administrators, to sugguest the guidelines in applying the principles 
of Brahmavihãra IVfor the administrators in the Nongkhai Area Revenue 
Department. The method of survey research was used by collecting the data 
from exsamples who worked in the Nongkhai Area Revenue Department. The 
results of research were found as a whole the administrators’ work 

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
** อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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administration in accordance with principles of Brahmavihãra IV,that is, Mettã, 
Karunã, Mutidã and Ubekkhãwere in the high level. 

Keywords: practical methods,Administration ,Brahmavihãra IV, The Nongkhai 
Area  Revenue Department 

๑. บทนํา 
การบริหารพระพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาลการบริหารคณะสงฆ ของพระพุทธเจ(ามี

ลักษณะเปVนประชาธิปไตย โดยเน(นให(พระสงฆ ปกครองดูแลกันเองลักษณะท่ีเรียกว.า เปVน
ประชาธิปไตยในหมู.สงฆ มีปรากฏดังนี้ พระพุทธเจ(าทรงมอบความเปVนใหญ.ให(แก.พระสงฆ เช.นให(
คณะสงฆ เปVนผู(ตรวจสอบคุณสมบัติของผู(มาขอบวชและทําพิธีบวชให( เปVนต(น พระพุทธเจ(าทรง
เคารพในมติคณะสงฆ  เม่ือคณะสงฆ มีมติออกมาอย.างไรพระบรมศาสดาจะเคารพในมตินั้น 
พระภิกษุต(องเข(าร.วมในกิจกรรมของคณะสงฆ เช.น การประชุมทําอุโบสถสังฆกรรมทุกครึ่งเดือน 
การประชุมคณะสงฆ พระภิกษุทุกรูปท่ีเข(าประชุมประชุมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนอย.าง
เสมอภาคเท.าเทียมกันมีการใช(เสียงข(างมากเปVนเกณฑ ตัดสิน การมอบฉันทะเม่ือพระภิกษุรูปใด
จําเปVนต(องออกจากท่ีประชุมเพ่ือทําธุระส.วนตัว จะต(องให(ฉันทะก.อน แปลว.าอนุญาตให(การ
ประชุมดําเนินการต.อไปได( แม(มีการลงมติใดๆ พระภิกษุนั้นต(องยอมรับในมตินั้น๑ 

พระพุทธศาสนาเปVนศาสนาแห.งการปฏิบัติหรือเปVนศาสนาแห.งความเพียรพยายาม
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ(าจึงเน(นมุ.งท่ีการปฏิบัติเปVนสําคัญหลักคุณธรรมและ
ศีลธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีมีผลต.อสั งคมไทยคือการศึกษาในระบบพุทธเปVน 
“วิทยาศาสตร ประชาชน” นิยามของวิทยาศาสตร คือเปVนความรู(สาธารณะ (Public 
Knowledge) สามารถเข(ามาพิสูจน ได(ด(วยตนเองว.าอะไรจริงอะไรไม.จริงพุทธศาสนาท(าทาย
ตลอดเวลาว.าให(ทุกคนมาพิสูจน ได(ด(วยการปฏิบัติด(วยตนเองว.าได(ผลจริงหรือไม.จึงกล.าวว.า
พุทธเปVนวิทยาศาสตร ประชาชนการเลือกหลักธรรมมาปฏิบัติเพ่ือให(บรรลุเปxาหมายว.าการจะ
เปVนนักบริหารท่ีเก.งและดีเราควรปฏิบัติธรรมอะไรบ(างเพ่ือตอบคําถามนี้เราต(องทราบก.อนว.า
นักบริหารทําหน(าท่ีอะไรซ่ึงการบริหารหมายถึงศิลปะแห.งการทํางานให(สําเร็จโดยอาศัยคน
อ่ืนดังนั้นนักบริหารต(องมีหลักธรรมหรือนําธรรมะข(อใดข(อหนึ่งมาเปVนแนวทางปฏิบัติจึงจะ
สามารถแก(ปaญหานั้นได(อย.างเหมาะสมบุคลากรในองค กรจะทํางานเปVนทีมได(ดียิ่งข้ึนจะต(องมี
นักบริหาร ท่ี ดีคอยกํา กับดูแลนักบริหาร ท่ี ดี ในทางธรรมคือต(อง มีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาการใช(หลักธรรมในการครองใจคนท่ีเรียกว.า “พรหมวิหาร ๔” เรียกอีกอย.าง

                                                           
๑ วิทยาปานะบุตร, คู�มือเสริมการเรียนรู�ด�วยตนเอง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ เพ่ิมทรัพย 

การพิมพ , ๒๕๔๘), หน(า ๘๕. 
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หนึ่งว.า “อัปปมัญญา ๔”๒ พรหมวิหาร ๔ หมายถึง ธรรมเครื่องเปVนหลักใจและกํากับความ
ประพฤติ จึงชื่อว.าดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต.อมนุษย สัตว ท้ังหลายโดยชอบคือ ๑)
เมตตา ความรักปรารถนาอยากให(เขามีความสุขมีจิตอันแผ.ไมตรีและคิดทําประโยชน แก.
มนุษย สัตว ท่ัวหน(า ๒) กรุณา ความสงสาร คิดช.วยให(พ(นจากทุกข  ใฝ_ใจในอันจะปลดเปลื้อง
บําบัดความทุกข ยากเดือดร(อนของปวงสัตว  ๓) มุทิตา ความยินดีในเม่ือผู(อ่ืนอยู.ดีมีสุขมีจิต
ผ.องใสบันเทิงกอปรด(วยอาการแช.มชื่นเบิกบานอยู.เสมอต.อสัตว ท้ังหลายผู(ดํารงในปกติสุข 
พลอยยินดีด(วยเม่ือเขาได(ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป ๔) อุเบกขา ความวางใจเปVนกลาง อัน
จะให(ดํารงอยู.ในธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นด(วยปaญญา คือมีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชั่ง 
ไม.เอนเอียงด(วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตว ท้ังหลายกระทําแล(ว อันควรได(รับผลดี
หรือชั่ว สมควรแก.เหตุอันตนประกอบพร(อมท่ีจะวินิจฉัยและปฏิบัติไป 

การบริหารประเทศในแต.ละป รัฐบาลได(กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร ด(านต.างๆ
มุ.งเน(นการพัฒนาประเทศให(เจริญเติบโตและทัดเทียมกับนานาประเทศซ่ึงนโยบายและ
ยุทธศาสตร ด(านต.างๆ สามารถดําเนินการได(อย.างต.อเนื่องส.วนหนึ่งเปVนผลจากนโยบายด(าน
การคลังในส.วนการบริหารจัดเก็บรายได(ภาษีอากรกรมสรรพากร เปVนหน.วยงานหลักในการ
จัดเก็บรายได(ภาษีให(ภาครัฐเพ่ือเปVนรายได(ให(รัฐบาลนํามาใช(พัฒนาประเทศกํากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติด(านภาษีตามมาตรฐาน ติดตามและเร.งรัดภาษีอากรค(างเปVนตัวแทนฝ_าย
รัฐในการรักษาความเปVนธรรมและรักษาสภาพบังคับใช(กฎหมายภาษี พิจารณาปรับปรุงตัว
บทกฎหมายและระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพ่ือส.งเสริมการออมการลงทุนและการแข.งขัน
ในการผลิตและการส.งออกกับนานาประเทศตลอดจนสร(างความเปVนธรรมในการกระจาย
รายได(และเสริมสร(างความสมัครใจในการเสียภาษีโดยในแต.ละป ได(รับมอบหมายจัดเก็บ
รายได(จากภาษีอากรเปVนจํานวนสูงเกินกว.าร(อยละ๖๐ของรายได(ท้ังประเทศและเพ่ิมข้ึนทุกป 
ตลอดมา๓ 

สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย เปVนหนึ่งในสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศข้ึนตรงต.อการบริหารงานส.วนกลางคือ กรมสรรพากร กรมสรรพากรเปVนส.วน
ราชการซ่ึงเปVนท่ีรวมตัวกันของบุคลากรซ่ึงมารวมกันทํากิจกรรมท่ีเก่ียวข(องและสัมพันธ กัน 
เพ่ือบรรลุเปxาหมายหรือวัตถุประสงค ตามท่ีกําหนดไว( คือการจัดเก็บภาษีอากรภาษีอากรเปVน
รายได(หลักของประเทศกรมสรรพากรจะกําหนดเปxาหมายหรือประมาณการในการจัดเก็บ
ภาษีอากรในแต.ละป งบประมาณ และจัดสรรให(สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
                                                           

๒ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ ครั้ง
ท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ผลิธัมม ในเครือบริษัท สํานักพิมพ แพ็ทแอนโฮม จํากัด, ๒๕๔๘), 
หน(า ๑๒๕. 

๓ ศศิกานต  จัตุปา, ดร., “การบริหารจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร”, วารสารนักบริหาร, 
ป ท่ี ๓๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) : หน(า ๑. 
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สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย จะได(รับการจัดสรรเปxาจัดเก็บภาษีอากรหรือประมาณ
การไม.เท.ากันกับสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท้ังนี้ กรมสรรพากรจะวิเคราะห จากศักยภาพ
ของผู(ประกอบการจํานวนผู(ประกอบการและความเจริญของเศรษฐกิจในแต.ละพ้ืนท่ีหรือใน
แต.ละจังหวัดนั้นๆ ซ่ึงสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคายได(มีการแบ.งงานต.างๆ ตาม
ความสามารถของบุคลากรหรือเจ(าหน(าท่ี เพ่ือให(การทํางานบรรลุเปxาหมายหรือประมาณการ
ท่ีกรมสรรพากรกําหนด บุคลากรหรือเจ(าหน(าท่ีนับเปVนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุดท่ี
เปVนกําลังสําคัญเปรียบเสมือนฟaนเฟ�องของเครื่องจักรกลท่ีจะดําเนินการให(เครื่องจักรกลหรือ
กลไกของเครื่องจักรทํางานต.างๆในหน(าท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
หนองคายบรรลุวัตถุประสงค หรือประสบผลสําเร็จตามเปxาหมายในท่ีสุด การบริหารงานของ
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การทํางานมีหลายส.วน
หลายฝ_ายและมีความสําคัญทุกส.วนทุกฝ_ายจะขาดด(านใดด(านหนึ่งเสียไม.ได( แต.การท่ีจะ
บริหารงานนั้นต(องยอมรับว.า ผู(บริหารมีบทบาทสําคัญอย.างยิ่งเช.นกันในการบริหารงาน
ผู(บริหารของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย มีอยู. ๓ ตําแหน.ง คือ สรรพากรพ้ืนท่ี
หนองคาย เปVนหัวหน(าส.วนราชการ และผู(ช.วยสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคายอีก ๒ ตําแหน.ง ได(มี
การแบ.งการบริหารงานตามโครงสร(างของกรมสรรพากรและตามระเบียบบริหารราชการ
แผ.นดินอย.างชัดเจน ผู(บริหาร คือ ผู(ใช(สมองใช(ความคิดเพ่ือแสวงหาและผสมผสานทรัพยากร
ทางด(านกายภาพ ทางด(านการเงินและทรัพยากรมนุษย  เพ่ือให(บรรลุวัตถุประสงค หลักของ
องค การ๔ ผู(บริหารจึงเปVนผู(มีอิทธิพลต.อพฤติกรรมของผู(อ่ืน ต(องใช(ท้ังศาสตร และศิลป�หรือ
พระเดชและพระคุณในการบริหารงานอย.างเหมาะสมกลมกลืน สามารถส.งผลกระทบท่ีจะทํา
ให(กลไกในระบบการบริหารงานองค การนั้นๆ ดําเนินไปสู.จุดหมายหรือเปxาหมายและเปVนผู(มี
บทบาทในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดการ รวมถึงการเริ่ม การวางแผน การ
บริการ กํากับการ การบุคคล และดําเนินการปรับปรุงแก(ไขปaญหาต.างๆ ให(สัมฤทธิ์ผลตาม
แผนงานหรือโครงการท่ีได(กําหนดเปxาหมายไว( 

เม่ือกล.าวถึงคําว.า การบริหารส.วนใหญ.มักจะนึกถึงการบริหารราชการคําศัพท ท่ีใช(
มี ๒ คํา๕ คือ การบริหาร (Administration) นิยมใช(กับการบริหารราชการหรือการจัดการ
เก่ียวกับนโยบายศัพท อีกคําหนึ่งคือ การจัดการ (Management) นิยมใช(กับการบริหารธุรกิจ
เอกชนหรือการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว( อย.างไรก็ตามคําว.า การบริหาร กับคําว.า 
การจัดการ ใช(แทนกันได(มีความหมายเหมือนกัน ผู(บริหารจึงจําเปVนท่ีจะต(องใช(ความรู(ท้ังท่ี
เปVนศาสตร และศิลปะ เพ่ือเอาคนทรัพยากรมารวมกันแล(วอํานวยการให(บรรลุวัตถุประสงค 
                                                           

๔ ธงชัย วงศ สุวรรณ, วิทยาการบริหารสําหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , ๒๕๔๐), หน(า ๔๗. 

๕ สมคิด บางโม,องค�การและการจัดการ, พิมพ ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิทยพัฒน  
จํากัด, ๒๕๔๖), หน(า ๖๐. 
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ตามท่ีต(องการปaจจัยในการบริหารมีองค ประกอบท่ีสําคัญดังต.อไปนี้ ๑) คนหรือบุคคล (Man) 
เปVนปaจจัยสําคัญของการบริหารงานหน.วยงานหรือองค การต.างๆ จําเปVนต(องมีคนท่ี
ปฏิบัติงานผลงานท่ีดีจะออกมาได(ต(องประกอบด(วยบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ
ต.อองค การหรือหน.วยงานนั้นๆ ๒) เงิน (Money) หน.วยงานจําเปVนท่ีจะต(องงบประมาณ เพ่ือ
การบริหารงานหากขาดงบประมาณ การบริหารงานของหน.วยงานก็ยากท่ีจะบรรลุเปxาหมาย 
๓) ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) การบริหารจําเปVนต(องมีวัสดุอุปกรณ หรือทรัพยากรในการ
บริหารหากหน.วยงานขาดวัสดุอุปกรณ หรือทรัพยากรในการบริหารแล(วก็ย.อมจะเปVนอุปสรรค
หรือก็ให(เกิดปaญหาในการบริหารงาน ๔) การบริหารจัดการ (Management) เปVนภารกิจ
ของผู(บริหารหรือผู(บังคับบัญชาโดยตรง คือ เปVนกลไกและตัวประสานท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
ประมวลผลักดันและกํากับปaจจัยต.างๆ ท้ัง ๓ ประการ ให(สามารถดําเนินไปได(โดยมี
ประสิทธิภาพจนบรรลุเปxาหมายของหน.วยงานตามท่ีต(องการ หรือเรียกอีกอย.างหนึ่งว.า “การ
บริหารแบบ 4M” ประเด็นซ่ึงเปVนปaญหาว.า ผู(บริหารจะนําหลักการบริหารแบบ 4M มา
ประยุกต ใช(กับหลักพรหมวิหาร ๔ อย.างไร เพ่ือให(การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เช.น ในด(าน
เมตตาผู(บริหารมีความรัก มีความปรารถนาดี  ผู( บริหาร มีการมอบหมายงานให(
ผู(ใต(บังคับบัญชาตรงกับความรู(ความสามารถของผู(ใต(บังคับบัญชาด(วยความปรารถนาดี และ
รับฟaงความคิดเห็นของผู(ใต(บังคับบัญชา บุคลากรและเจ(าหน(าท่ีด(วยความต้ังใจหรือไม. ด(าน
กรุณา ผู(บริหารมีความสงสาร ต(องการช.วยเหลือใฝ_ใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข 
ยากของผู(ใต(บังคับบัญชาท่ีได(รับความเดือดร(อนให(พ(นจากความทุกข  ในการให(คําปรึกษาและ
ช.วยแก(ผู(ใต(บังคับบัญชาในเรื่องการทํางานและปaญหาในการทํางานด(านมุทิตา ผู(บริหารพลอย
ยินดี เม่ือเห็นผู(ใต(บังคับบัญชา มีความสุขประสบความสําเร็จในการทํางานและหน(าท่ีการงาน 
ในการเป�ดโอกาสโดยเท.าเทียมกันให(ผู(ใต(บังคับบัญชาได(แสดงผลงานและแสดงความสามารถ 
ด(านอุเบกขา ผู(บริหารไม.มีพฤติกรรมแบ.งฝ_ายแบ.งพวก ไม.แสดงออกถึงความพอใจไม.พอใจจน
เกินพอดีหรือวางตนเปVนกลางในการบริหารงานหรือไม. หลักพรหมวิหาร ๔จึงเปVนบริบทท่ีจะ
เอ้ืออํานวยให( การบริหารสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีหนองคายประสบความสําเร็จ คือ 
การจัดเก็บภาษีอากรได(ตามเปxาหมาย หรือประมาณการท่ีกรมสรรพากรกําหนดอันเปVนเม็ด
เงินท่ีจะนํามาบริหารประเทศชาติได(อย.างยั่งยืน ดังนั้น ผู(วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัย
เรื่อง ศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู(บริหารสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
หนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซ่ึงได(มองเห็นถึงความสําคัญ และ
ประโยชน ท่ีจะได(รับในการวิจัย โดยได(กําหนดวัตถุประสงค ของการวิจัยไว(ดังต.อไปนี้ 
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารงานของผู(บริหารและหลักพรหมวิหาร ๔  
๒. เพ่ือศึกษาสภาพปaญหาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู(บริหาร

สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
๓. เพ่ือเสนอแนวทางในการนําหลักพรหมวิหาร ๔ ไปประยุกต ใช(ของผู(บริหาร

สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง ศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู(บริหาร

สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เปVนการวิจัยเชิง
ปริมาณ ผู(วิจัยได(กําหนดวิธีดําเนินการศึกษามีข้ันตอนดังนี้ 

๓.๑ ข้ันสํารวจเอกสาร เปVนข้ันการสํารวจเอกสารต.างๆ คือ คัมภีร พระไตรป�ฎก
ฉบับภาษาไทยรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ ตําราวารสาร และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข(องเพ่ือวาง
กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย 

๓ .๒ ข้ันเ ก็บรวบรวมข(อมูล ผู( วิ จั ย ได( เ ก็บรวบรวมโดยใช( วิ ธี การ ดังนี้ คื อ 
แบบสอบถาม ใช(แบบสอบถามความคิดเห็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
หนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย แล(วรวบรวมความคิดเห็นและข(อมูล
ต.างๆ เพ่ือประมวลผลในการประยุกต ใช(พรหมวิหาร ๔ ของผู(บริหาร 

๓.๓ ข้ันตรวจสอบความถูกต(องของข(อมูล เม่ือได(ข(อมูลมาแล(วก.อนการวิเคราะห ผู(
ศึกษาได(ตรวจสอบความถูกต(องของข(อมูล โดยตรวจสอบแหล.งท่ีมาเนื้อหาและความสมบูรณ 
ของข(อมูลเม่ือได(ตรวจสอบเรียบร(อยแล(วจึงนํามาจัดเรียงลําดับก.อน และหลังเรียงตาม
วัตถุประสงค ของการศึกษาเพ่ือนําไปสู.ข้ันตอนของการวิเคราะห ข(อมูลต.อไป 

๓.๔ ข้ันวิเคราะห ข(อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห  (Descriptive Analysis) ตาม
ประเด็นต.างๆดังนี้คือ ศึกษาแนวคิดการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ของผู(บริหารและ
ศึกษาการประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔ ของผู(บริหารไปใช(ในการบริหารงานตามลําดับ  

๓.๕ ข้ันสรุปผลเม่ือวิเคราะห ข(อมูลสําเร็จเรียบร(อยแล(วผู(ศึกษานําผลท่ีได(จากการ
วิเคราะห ในแต.ละประเด็นมาสรุป เพ่ือนําไปสู.ข้ันตอนของการเขียนรายงานการศึกษาต.อไป 

๓.๖ ข้ันเขียนรายงานการวิจัย ตามกรอบท่ีกําหนดไว(ในคู.มือการทําวิทยานิพนธ 
และสารนิพนธ ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๖ วิธีการ
ดําเนินการดังกล.าวสามารถนํามาเขียนเปVนข้ันตอนได(ดังนี้ 

 
                                                           

๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คู�มือการทําวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ�, พิมพ 
ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : หอไตรการพิมพ , ๒๕๕๓), หน(า ๑๔-๑๕. 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
๔.๑ ข(อมูลท่ัวไปของผู(ตอบแบบสอบถาม ส.วนใหญ.เปVนเพศหญิงจํานวน ๕๙ คน

คิดเปVนร(อยละ ๖๘.๖ เพศชาย จํานวน ๒๗ คน คิดเปVนร(อยละ ๓๑.๑ มีอายุระหว.าง ๓๑-๔๐
ป จํานวน ๓๗ คน คิดเปVนร(อยละ ๔๓.๑ มีระดับการศึกษาคือ ปริญญาตรี จํานวน ๕๖ คน 
คิดเปVนร(อย ๖๕.๑ ตําแหน.งเปVนข(าราชการ จํานวน ๕๔ คน คิดเปVนร(อยละ ๖๒.๘ 

๔.๒ การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู(บริหารสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
หนองคาย อําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
ของผู(บริหารสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคายอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย
ค.าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก (x̄ = ๓.๗๐) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต.ละด(าน
พบว.าการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู(บริหาร ด(านเมตตาการมีมนุษย สัมพันธ ท่ี
ดีและเปVนมิตรไมตรีต.อผู(ใต(บังคับบัญชาและผู(อ่ืน ด(านกรุณาผู(บริหารช.วยเหลือให(แผนงาน
และโครงการต.างๆ ของผู(ใต(บังคับบัญชาบรรลุตามวัตถุประสงค ด(านมุทิตา ผู(บริหารสนับสนุน
และส.งเสริมผลงานของผู(ใต(บังคับบัญชา ด(านอุเบกขา ผู(บริหารได(วางตนยึดถือความถูกต(องดี
งามมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริตในการบริหารงาน อยู.ในระดับมากทุกด(าน 

๔.๓ แนวทางในการนําหลักพรหมวิหาร ๔ ไปประยุกต ใช(ของผู(บริหาร สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย มีดังนี้ 

๔.๓.๑ การประยุกต ใช(เมตตาในการบริหารงาน ได(แก. การบริหารงานท่ีมี
กําหนดเวลาเร.งด.วนงานเสร็จไม.ทันมีเรื่องขัดแย(งกันในระหว.างการปฏิบัติงานของ
ผู(ใต(บังคับบัญชาการเก่ียงงานกันทํา ข(อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงาน ผู(บริหารควร
จัดลําดับความสําคัญของงาน การสั่งการงานท่ีเร.งด.วนก.อนควรใช(หลักเหตุผลและใช(หลักฐาน
ทางข(อมูลเปVนสําคัญในการสั่งการเพ่ือให(เปVนไปตามเปxาหมายหรือนโยบายของทางราชการ
ควรจัดอบรมธรรมะท่ีสํานักงานหรือปฏิบัติธรรมท่ีวัดหรือสถานปฏิบัติธรรม หรือให(พระสงฆ 
หรือผู(สอนธรรมะมาแนะนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค เพ่ือปลูกฝaงจิตใจของ
ผู(ใต(บังคับบัญชาให(ดีข้ึน 

๔.๓.๒ การประยุกต ใช(กรุณาในการบริหารงาน ได(แก. การบริหารงานท่ี
ผู(ใต(บังคับบัญชามีความเห็นแก.ตัวในการทํางาน ไม.มีการทํางานเปVนทีมไม.มีการช.วยเหลือ
เก้ือกูลกันเม่ือพบอุปสรรคในการทํางานไม.มีใครช.วยเหลือไม.มีความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ.ต.อเพ่ือน
ร.วมงานซ่ึงกันและกันข(อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานได(แก.ผู(บริหารควรต้ังหัวหน(าทีม
ช.วยเหลือกันในการทํางานหรือต้ังกลุ.มงานให(แต.ละส.วนงานรับผิดชอบโดยมีหัวหน(าส.วนหรือ
หัวหน(าฝ_ายควบคุมดูแลให(เปVนไปตามเปxาหมายหรือวัตถุประสงค ของงานนั้นๆ มีการ
ปรึกษาหารือเม่ือพบปaญหาผู(บริหารควรมีการส.งเสริมความสามัคคีด(วยการแข.งกีฬาละลาย
พฤติกรรมด(วยการสังสรรค ในงานเลี้ยงต.างๆ แนะนําให(บุคลากรช.วยเหลือผู(อ่ืนถ(างานนั้นเรา
ทําได(การมีน้ําใจกับเพ่ือนร.วมงา 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๔.๓.๑ การประยุกต ใช(มุทิตาในการบริหารงานได(แก.ผู(บริหารบางครั้งเกิดอาจ
ความเครียดกลัวว.างานท่ีสั่งผู(ใต(บังคับบัญชาทําจะไม.เสร็จตรงตามเวลาเนื่องจากบุคลากรใน
องค กรมีไม.เพียงพอกับงานท่ีทํา หรือความรู(ความสามารถไม.ตรงกับงานท่ีทําหรือบุคลากร
ย(าย โอน ลาออก ข(อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานได(แก.แสดงความยินดีชมเชยให(
กําลังใจเม่ือปฏิบัติงานบุคลากรทํางานประสบความสําเร็จพิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ัน
เงินเดือนในการทํางานท่ีดี มีการเลื่อนตําแหน.งอย.างมีกฎเกณฑ ถูกต(องตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

๔.๓.๔ การประยุกต ใช(อุเบกขาในการบริหารงานได(แก. การบริหารงาน
บุคลากรท่ีมีการชิงดีชิงเด.นกันค.อนข(างสูงในระหว.างการทํางานผู(บริหารอาจเข(าข(างคนของ
ตนเองเลื่อนตําแหน.งให(คนของตนไม.เลื่อนตําแหน.งให(ผู(ท่ีตนไม.ชอบข(อเสนอแนะแนวทางใน
การบริหารงานได(แก.ผู(บริหารควรให(ความยุติธรรมกับผู(ใต(บังคับบัญชาทุกคนโดยเท.าเทียมกัน
ลงโทษผู(กระทําความผิดไม.เลื่อนตําแหน.งให(คนของตนตามอําเภอใจมีการความเปVนกลางมี
ความยุติธรรมในทุกๆ ด(าน 
 สรุป จากการศึกษาการบริหารตามหลักพรหมวิหาร ๔ของผู(บริหารสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย อําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายพบว.าการบริหารงานของ
ผู(บริหารตามหลักพรหมวิหาร ๔ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย อยู.ในระดับมากทุกด(าน
ซ่ึงแสดงให(เห็นว.า ผู(บริหารบริหารงานอย.างมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จในการ
บริหารงาน 

๕. ข�อเสนอแนะ 
ข(อเสนอแนะเพ่ือเปVนแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับ การบริหารงานตามหลักพรหม

วิหาร ๔ ของผู(บริหารสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคายดังนี้ 

๑. ด(านเมตตา 
๑.๑ ผู(บริหารควรมีการสนับสนุนให(บุคลากรเข(าร.วมงานและกิจกรรมต.างๆท่ี

เก่ียวข(องกับหน(าท่ีความรับผิดชอบต.อตนเองต.อหน(าท่ีต.อเพ่ือนร.วมงานต.อผู(บังคับบัญชาและ
ต.อประชาชนเพ่ือเปVนการสร(างรอยยิ้มให(เกิดข้ึนแก.ประชาชนและผู(เสียภาษี 

๑.๒ ผู(บริหารควรมอบหมายงานให(ตรงต.อภาระหน(าท่ีการปฏิบัติงานของแต.ละ
ฝ_าย แต.ละส.วนงานและดําเนินการมอบหมายงานด(วยความเปVนธรรมเสมอภาคมีความ
เหมาะสมยุติธรรมก.อให(เกิดความสามัคคีเกิดข้ึนต.อกันในหน.วยงาน 
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๒. ด(านกรุณา 
๒.๑ ผู(บริหารควรมีการจัดอบรมให(ความรู(ข(อปฏิบัติงานแก.บุคลากรอย.าง

ชัดเจนและถูกต(องตรงตามเปxาหมายของหน.วยงานพร(อมท้ังมีการสนับสนุนและให(โอกาส
บุคลากรลาราชการได( ลาปฏิบัติธรรมได(ตามสมควร 

๒.๒ ผู(บริหารควรให(กําลังใจไม.ซํ้าเติมเม่ือมีปaญหาเกิดข้ึนกับบุคลากรพร(อมให(
คําแนะนําและคอยช.วยเหลือเพ่ือบรรเทาและเยียวยาความเดือดร(อนของบุคลากรให(พ(นทุกข 
ไม.มากก็น(อย 

๓. ด(านมุทิตา  
๓.๑ ผู(บริหารควรให(การสนับสนุนช.วยเหลือบุคลากรท่ีมีความรู(ความสามารถ

ในการทํางานให(เจริญก(าวหน(าเพ่ือท่ีจะนํามาพัฒนาความรู(แก.หน.วยงานต.อไปมีความยินดีเม่ือ
ผู(อ่ืนได(ดีด(วยความจริงใจไม.มีจิตใจริษยาหรือขัดขวางการเจริญในหน(าท่ีการงาน 

๓.๒ ผู(บริหารควรใช(คําพูดท่ีเหมาะสมในการว.ากล.าวตักเตือนด(วยเหตุและผล
และมีความจริงใจไม.พูดจาส.อเสียดดูแคลนให(บุคลากรท(อถอยกําลังใจในการทํางาน 

๔. ด(านอุเบกขา 
๔.๑ ผู(บริหารควรพิจารณาตามความเปVนจริงและเปVนไปตามกฎหมายระเบียบ

แบบแผนของทางราชการท่ีกําหนดไว(ในการตัดสินปaญหาวางใจเปVนกลางไม.ลําเอียงเพราะ
อคติให(ความยุติธรรมต.อบุคลากรด(วยความเปVนธรรมแก.ทุกฝ_ายไม.นิ่งเฉยต.อบุคลากรท่ีกระทํา
ความผิดเพ่ือให(เปVนบรรทัดฐานในการพิจารณาความผิดในครั้งต.อไป 

๔.๒ ผู(บริหารควรวางตัวเปVนกลางไม.เข(าข(างคนของตนเอง วางเฉยในบางครั้ง
โดยมอบหมายงานให(บุคลากรตัดสินใจเอง 

๒. ข(อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต.อไป 
หากมีการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู(บริหารใน

ครั้งต.อไปผู(วิจัยขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยในลักษณะต.อไปนี้ 
๒.๑ ควรศึกษาจากกลุ.มประชากรหรือกลุ.มตัวอย.างโดยรวมจากหน.วยงาน

ราชการอ่ืนๆเพ่ือศึกษาข(อมูลว.ามีการใช(หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานท่ีมีความ
เหมือนกันหรือแตกต.างกันจากการวิจัยครั้งนี้ 

๒.๒ ควรศึกษาความสัมพันธ ระหว.างผู(บริหารกับบุคลากรหรือเจ(าหน(าท่ีกับ
ชุมชนท่ีเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ หรือตามหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ 

๒.๓ ควรศึกษาแนวทางการบริหารงานเพ่ือนําไปประยุกต ใช(ในองค กร
พระพุทธศาสนาให(สอดคล(องกับยุคปaจจุบัน 
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แนวทางการส�งเสริมการบริหารกิจการคณะสงฆ� อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
A Study of Sangha affairs administration of Chaiwan District,  

Udonthani Province 

    พระสายยันต  วิสารโท (โลหิตดี)* 

บทคัดย�อ  

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค  ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักการบริหารงานกิจการ
คณะสงฆ ในพระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษาสภาพปaญหาการบริหารงานกิจการคณะสงฆ 
อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี และ ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการส.งเสริมการบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ  อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยศึกษาข(อมูลจากเอกสาร และลงภาคสนามสัมภาษณ เพ่ือทําการเก็บรวบรวม
ข(อมูล  

ผลการวิจัยพบว�า การบริหารกิจการคณะสงฆ  มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ  ๒ ฉบับ 
คือ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ และฉบับแก(ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติอํานาจและหน(าท่ีเจ(า
อาวาสไว(โดยชัดเจน มี ๖ ด(าน คือ ด(านการปกครอง ด(านการศาสนศึกษา ด(านการศึกษา
สงเคราะห  ด(านการเผยแผ. ด(านสาธารณูปการ และด(านการสาธารณสงเคราะห   

สภาพปaญหาการบริหารงานกิจการคณะสงฆ อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี พบว.า 
คณะสงฆ ไม.ตระหนักถึงเรื่องการเข(าร.วมประชุม การประสานงาน การประชาสัมพันธ  และ
ความรู( ความเข(าใจในหลักการปกครองคณะสงฆ  การส.งเสริมด(านทุนการศึกษาไม.มี การ
เดินทางเข(ามาศึกษา พระสงฆ บางส.วนไม.ตระหนักถึงเรื่องการศึกษา ยังไม.เข(าใจในหลักใน
การเผยแผ.เชิงรุกในยุคปaจจุบัน และขาดงบประมาณในการพัฒนาวัด  

แนวทางการส.งเสริมการบริหารงานกิจการคณะสงฆ  อําเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานีคณะสงฆ อําเภอไชยวาน มีแนวทางส.งเสริมการบริหารกิจการคณะสงฆ  โดยยึดหลัก
คําสั่งสอนขององค สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ(า หลักกฎหมาย ตลอดจนแนวคิดต.างๆ มา
บริหารกิจการคณะสงฆ ในเขต ปกครองเพ่ือให(มีประสิทธิภาพท้ัง ๖ ด(าน คือ ด(านการ
ปกครอง ควรส.งเสริมการบริหารจัดองค กร คือ การวางกฎเกณฑ  ระเบียบ ข(อบังคับท่ีใช(ใน
การปกครองพระภิกษุ สามเณร ภายในวัดให(อยู.กันด(วยความเปVนระเบียบเรียบร(อย มีความ
เปVนกันเองกับพระภิกษุ สามเณร ทําให(มีความคุ(นเคยกันเปVนอย.างดี และได(มอบหมายภาระ
งานบางส.วนให(ช.วยปฏิบัติ แนวคิดในการปกครองคณะสงฆ โดยอาศัยหลักกฎหมายคณะสงฆ  

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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หลักกฎหมายบ(านเมือง หลักจารีตประเพณี หลักความเปVนลูกศิษย กับอาจารย หลักการเอาใจ
ใส. และหลักพระธรรมวินัย โดยนําหลักดังกล.าวมารวมกันและประยุกต ใช(เพ่ือกําหนดเปVน
กฎเกณฑ  ระเบียบข(อบังคับเพ่ือใช(ควบคุมความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณร และ
ศิษย วัด ด(านการศาสนศึกษา ควรส.งเสริมโดยใช(หลักปลูกศรัทธาของผู(เรียน หลักทําให(พุทธ
บริษัท ๔ เห็นความสําคัญของการศึกษา และหาแรงหนุนบํารุงอุปถัมภ ในด(านการศึกษามา
บริหารกิจการคณะสงฆ ในปaจจุบัน ด(านการเผยแผ. ควรส.งเสริมด(านการเผยแผ. โดยใช(หลัก
ตรึงอยู.กับท่ีและหลักก(าวออกไปจากฐาน หรือการเผยแผ.เชิงรุกเพ่ือให(ทันยุคสังคมในปaจจุบัน 
ด(านการศึกษาสงเคราะห  ควรส.งเสริมโดยใช(หลักสงเคราะห กุลบุตรกุลธิดาของพุทธศาสน
ทายาท ให(มีท่ีเรียน หลักต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษา และหลักสังคหวัตถุ ๔ ด(านสาธารณูปการ 
ควรส.งเสริมโดยใช(หลักไม.ต(องใหญ.แต.ต(องร.มรื่น หลักการทําลายย.อมไม.เกิดประโยชน  และ
หลักการรักษาสภาพแวดล(อมให(มีความร.มรื่น และด(านการสาธารณสงเคราะห  ควรส.งเสริม
โดยใช(หลักเคลื่อนตัวให(ไว เข(าไปให(ถึงจุดท่ีควรจะไปสงเคราะห  มาบริหารกิจการคณะสงฆ 
กับคณะสงฆ ไทยในปaจจุบัน 
 

คําสําคัญ: การบริหารกิจการคณะสงฆ  

Abstract 

The purposes of this research were; 1) to study the concepts and the 
principle of Sangha Affair Administration in Buddhism 2) to study the 
situations of the problems of the Sangha Affair Administration of Chaiwan 
District, Udonthani District and 3) to study the guideline of enhancing the 
Sangha Affair Administration of Chaiwan District, Undothani Province. This 
research was the qualitative research by studying the data from the 
documents and field study by interviewing in order to collect the data. 

The results of the research were found that: the Sangha Affair 
Administration consists of the two Sangha’s acts, that is, the version in B.E. 
2505 and amendment version in B.E. 2535 provides the legislative power and 
duties of the abbots clearly in six aspects, that is, the aspect of 
administration, religious education, assistant education, propagation, public 
utility and public assistance. 

The problem situation of Sangha Affair Administration of Chaiwan 
District, Udonthani Province was found that Sanghas do not realize of entering 
the meeting, participation, public relationships, and knowledge, understanding 
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the principle of Sangha Administration and not to support the educational 
funds. In entering to study, some of Buddhist monks do not realize of 
education and understand the progressive propagation in the present and 
lack of funds to develop the temples. 

The methods to enhance the Sangha Affair Administration of Sanghas 
in Chaiwan District, Udonthani Province are that Sanghas in Chaiwan District 
have the guidelines to enhance the Sangha Affair Administration by holding 
the Buddha’s teaching, law including various concepts to administer the 
Sangha Affair Administration in the administrative territory efficiently in 6 
aspects, that is, the aspect of administration the organizational management 
should be enhanced, namely, to set the regulations, rules, charter that 
applies for administering the Buddhist monks and novices in the temples to 
live together orderly and friendly with Buddhist monks and novices to make 
familiar with each other and to assign some duties to practice and the 
concepts to administer the Sangahas by the assistance of Sanghas’ law, the 
principle of public law, the cultural principle, the principle of students and 
teachers, the attentive principle and Dhamma and Vinaya principles by 
including those principles as said to apply for the designation of regulations 
to control the Buddhist monks, novices and con-residents behaviors. In the 
aspect of education education should be enhanced by culturing the learners’ 
faith and the principles of the Four Assemblies of Buddhist devout, to realize 
of the educational importance and to search for the patroness in education 
for administering modern Sanghas. In the aspect of propagation – the 
propagation should be enhanced in the stand-still and progressive principles 
from the foundation or the progressive propagation in order to keep trace on 
the modern society. In the assistant education- the assistant education 
should be provided for Buddhist heiress to study by creating the educational 
funds and applying the Four Bases of Solidarity. In the aspect of public 
assistance this aspect should be enhanced not to be big but enjoyable. The 
principle of destruction does not produce the benefits and the principle of 
preserving the environments to be enjoyable and in the aspect of public 
benefit the principle of the fast movement should be enhanced to reach the 
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appreciated point for assistance in administrating Thai Sanghas in the present 
time. 

Keyword: Sangha affairs administration 

๑. บทนํา 
การบริหารกิจการคณะสงฆ มีความสําคัญต.อการสร(างความเข(มแข็งและการดํารง

อยู.อย.างม่ังคงของพระพุทธศาสนา กิจการคณะสงฆ นับว.าเปVนกิจการท่ีมีความสําคัญในการ
ดํารงอยู.ของพระพุทธศาสนาโดยมีคณะสงฆ เปVนผู(ขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ซ่ึงถือว.าเปVนตัวแทนหรือ
เปVนสาวกขององค สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ(า ซ่ึงทําหน(าท่ีในการเผยแผ.พระพุทธศาสนา
ถ.ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ(าให(ผู(ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาได(นําไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันให(เกประโยชน ต.อตนเองและสังคม การเผยแผ.คําสอนของพระพุทธเจ(าถือว.า
เปVนภารกิจท่ีสําคัญของคณะสงฆ ท่ีจะปฏิบัติ ในการท่ีจะรักษา พระธรรม วินัย และการสร(าง
ความเลื่อมใสศรัทธาต.อพระพุทธศาสนาให(เกิดข้ึนแก.พุทธศาสนิกชน และการสร(างความ
สมัครสมานสามัคคีให(เกิดข้ึนในสังคมและทําให(สังคมอยู.ร.วมกันได(อย.างมีความสุข 

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ(าทรงปกครองด(วยพระองค เอง ต.อมาให(อัครสาวกและ
พระผู(เปVนใหญ.แบ.งเบาหน(าท่ี เม่ือพระสงฆ มากข้ึนจึงทรงมอบหมายให(พระอุปaชฌาย ดูแล
แทนแต.พระองค ก็ทรงให(ความเคารพและปฏิบัติตามมติของสงฆ ทุกประการ ท้ังนี้เพ่ือให(มติ
ของสงฆ มีความศักด์ิสิทธิ์ท่ีภิกษุทุกรูปจะต(องปฏิบัติตาม และเปVนการฝ�กฝนให(ภิกษุท้ังหลาย
คุ(นเคยกับการปกครองในระบอบสามัคคีธรรม มีการประชุมพิจารณาแก(ไขปaญหา ตัดสินใจ
เก่ียวกับกิจการพระพุทธศาสนาร.วมกัน เคารพความคิดเห็นกันและกันโดยยึดพระธรรมวินัย
เปVนหลัก ดังปaจฉิมโอวาทท่ีตรัสว.า “อานนท  เม่ือเราล.วงลับไปแล(ว พระธรรมและพระวินัย
นั่นแหละ จักเปVนศาสดาของเธอท้ังหลาย ฯลฯ”๑  

การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในปaจจุบัน มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. 
๒๕๐๕ ยกเลิก พระราชบัญญัติคณะสงฆ  พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีประกาศพระราชบัญญัติคณะสงฆ  “ตามท่ีได(ทรงมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล(าฯ ให(ประกาศใช(พระราชบัญญัติคณะสงฆ  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น 
สรุปได(ว.า พระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๕๐๕ ได(ใช(บังคับมาเปVนเวลานานแล(ว บทบัญญัติ 
บางมาตราไม.ชัดเจน ไม.เหมาะสมสอดคล(องกับสภาพการณ ในปaจจุบัน และในบางกรณีมิได(

                                                           
๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
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บัญญัติไว(ทําให(เกิดปaญหา ในทางปฏิบัติจึงเห็นเปVนการสมควร ท่ีจะต(องมีการปรับปรุงแก(ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติแห.งพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให(เหมาะสมต.อไป”๒ 

หากจะกล.าวโดยรวมแล(วคณะสงฆ ไทยมีงานหลักท่ีต(องดูแลอยู. ๖ ประการ คือ ๑) 
งานการปกครอง ๒) งานการศึกษา ๓) งานการเผยแผ. ๔) งานสาธารณูปการ ๕) การศึกษา
สงเคราะห  ๖) งานสาธารณสงเคราะห  ในแต.ละด(านนั้น ซ่ึงก็มีปaญหาแตกต.างกันออกไป ท้ังนี้
ข้ึนอยู.กับบริบทของการบริหารจัดการของแต.ละวัด ตลอดถึงเขตการปกครองนั้นๆ และส.วน
สําคัญก็คือ ความสามารถของผู(บริหาร นั่นก็คือเจ(าอาวาสท่ีปกครองท่ีจะแก(ไขปaญหาเหล.านั้น 
จากสภาพปaญหาท่ีกล.าวมาข(างต(น ทําให(ผู(วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพัฒนาการด(านการ
บริหารกิจการคณะสงฆ ในจังหวัดอุดรธานี ท้ังนี้เพ่ือใช(ข(อมูลท่ีค(นพบไปเปVนแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ  อันจะส.งผลไปถึงการพัฒนาปรับปรุงให(เกิดประสิทธิภาพ
ของบุคลากรทางพระพุทธศาสนา เพ่ือความเจริญรุ.งเรืองสืบต.อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ในพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ือศึกษาสภาพปaญหาการบริหารงานกิจการอําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการส.งเสริมการบริหารงานกิจการคณะสงฆ  อําเภอไชยวาน 

จังหวัดอุดรธานี 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปVนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีการ

สัมภาษณ กลุ.มเปxาหมายนํามาวิเคราะห ประกอบวิทยานิพนธ  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
๑. รวบรวมข(อมูลเ ก่ียวกับรูปแบบและหลักการของการบริหารงานใน

พระไตรป�ฎก จากเอกสารท่ีเก่ียวข(องกับการวิจัย ท้ังข้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) เช.น 
พระไตรป�ฎกและอรรถถาข้ันทุติยภูมิ (Secondary Sources) เช.น หนังสือวิชาการด(าน
พระพุทธศาสนา เอกสารวิจัย วิทยานิพนธ  ตลอดจนเอกสารวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข(อง 

๒. ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะห  ตีความข(อมูลท่ีรวบรวมได( 
๓. วิเคราะห การบริหารผ.านบทบาทหน(าท่ีของพระสังฆาธิการ จากการ

สัมภาษณ กลุ.มเปxาหมาย 
๔. เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู(วิจัยได(กําหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสารจาก
พระไตรป�ฎก ตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ  สารนิพนธ  จุลสาร เอกสารอ่ืนๆ และผลงานวิจัยท่ี
                                                           

๒ กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู�มือพระสังฆาธิการว�าด�วยเร่ืองการ
คณะสงฆ�และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ การศาสนา, ๒๕๔๒), หน(า ๘. 
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เก่ียวข(อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข(องกับการบริหารกิจการกิจการคณะสงฆ  อําเภอ
ไชยวาน จังหวัดอุดรธานีประกอบด(วย ๖ ด(านคือ ๑) ด(านการปกครอง ๒) ด(านการศึกษา    
๓) ด(านการเผยแผ.พระพุทธศาสนา ๔) ด(านการศึกษาสงเคราะห  ๕) ด(านการสาธารณูปการ
และ ๖) ด(านการสาธารณสงเคราะห  

การศึกษาครั้งนี้ ผู(ศึกษาจะได(ทําการศึกษาจากประชากรท่ีใช(ในการศึกษาการได(มา
ซ่ึงกลุ.มเปxาหมาย (Target Group) เฉพาะข(าราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
อุดรธานีและไวยาวัจกร ได(มาโดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) รวมท้ังสิ้น จํานวน 
๓๐ รูป/คน ได(แก. ๑) พระสังฆาธิการท่ีเปVนเจ(าคณะจังหวัด ๑ รูป รองเจ(าคณะจังหวัด ๑ รูป
๒) พระสังฆาธิการระดับเจ(าคณะตําบล และเจ(าอาวาสในเขต อําเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานี จํานวน ๑๕ รูป ๓) ข(าราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ๓ คน    
๔) ไวยาวัจกร โดยเจาะจงกลุ.มเปxาหมายตามเจ(าคณะอําเภอ จํานวน ๑๐ คน 

๔. สรุปผลการวิจัย 
การบริหาร (Administration) เปVนการบริหารองค กรให(เปxาหมายท่ีวางไว(บรรลุ

สําเร็จ การบริหารมักจะใช(กับการบริหารราชการหรือกิจการสาธารณะ เปVนสิ่งท่ีมีประโยชน 
และจําเปVนต.อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ  เพราะคณะสงฆ มีภาระหน(าท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีต(องกระทําร.วมกันเพ่ือประโยชน แก.พระพุทธศาสนา ดังนั้นเพ่ือให(การปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
และเปVนไปตามวัตถุประสงค ท่ีคณะสงฆ ต้ังเอาไว(จึงต(องอาศัยหลักการบริหารสมัยใหม.มา
ประยุกต ใช(เพ่ือความเหมาะสมถูกต(องตามหลักพระธรรมวินัย และทันยุคสมัยปaจจุบัน  

พ้ืนฐานในการบริหารงานในพระพุทธศาสนา เริ่มจากการการบวช ซ่ึงมีวิธีการบวช 
๔ แบบ คือ เอหิภิขุอุปสัมปทาติสรณคมนูปสัมปทา การรับโอวาท ๓ ข(อ และญัตติจตุถกรรม
วาจา สําหรับกุลบุตรผู(ท่ีจะบวชในพระพุทธศาสนา ต(องมีความพร(อมท่ีจะเสียสละความสุข
ส.วนต(น ท่ีเปVนโลกิยะสุข แล(วมุ.งหวังเข(าประพฤติปฏิบัติเพ่ือความดับทุกข  และงดเว(นจาก
ความชั่วทางกาย วาจา และใจ และการบวชนั้นมีกระบวนการกลั่นกรองผู(ท่ีจะเข(ามาบวช 
โดยคณะสงฆ เปVนผู(พิจารณาร.วมกัน และให(การยอมรับในท่ีประชุมสงฆ จึงเปVนท่ียุติ หลังจาก
นั้นก็มองภาระหน(าท่ีการดูแลอบรมสั่งสอนผู(บวชใหม.ให(กับอุปaชฌาย หรืออาจารย จึงกล.าวได(
ว.าพระพุทธศาสนามีกระบวนการท่ีรัดกุมและเข(มงวดในการกลั่นกรองผู(ท่ีจะเข(ามาบวช
เพราะว.าท่ีบวชแล(วต(องอยู.ในกรอบพระธรรมวินัยเดียวกันอันเปVนหลักการดําเนินชีวิตนั่นเอง 

การศึกษาในพระพุทธศาสนากล.าวโดยรวมมี ๒ อย.าง คือ คันถธุระ และปaสสนา
ธุระ คันถธุระ คือ การศึกษาภาคทฤษฎีในวิชาการต.างๆ กล.าวคือ เรียนจากครู ดูจากตํารา 
สดับปาฐะนั้นเอง ส.วนวิปaสสนาธุระ คือ การศึกษาภาคปฏิบัติจากผลการเรียนรู(แล(วนามา
ปฏิบัติให(เกิดมรรคผลรู(แจ(งในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ตามกระบวนการคือ 
ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ฉะนั้นการศึกษาจึงทําให(คนมีความรู(ฉลาดรู(ทันคน รู(ทันเหตุการณ  
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โดยเฉพาะการศึกษาในพระพุทธศาสนาถือว.ามีสําคัญอย.างยิ่งผู(มีการศึกษาคือผู(เจริญ 
การศึกษาเปVนกระบวนการรองรับคนให(มีศักยภาพสูงสามารถทําการเผยแผ.สั่งสอนคนได(
อย.างมีประสิทธิภาพ พระพุทธเจ(าพระองค ทรงความรู(ทุกสรรพศาสตร แล(วนาศาสตร แห.ง
ความรู(เหล.านั้น มาเปVนเครื่องมือในการเผยแผ.ทําให(พระพุทธศาสนาเปVนศาสนาแห.งความรู(
นั่นเอง การเผยแผ.หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา นับว.าเปVนการประกาศพระศาสนา
ให(เผยแผ.ขจรกระจายไปสู.อารยะประเทศน(อยใหญ. พระพุทธศาสนาเจริญรุ.งเรืองมาตราบทุก
วันนี้ เพราะอาศัยการเผยแผ. การเผยแผ.จึงเปVนหัวใจสําคัญของการประกาศพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ(าหลังจากท่ีพระพุทธองค ทรงตรัสรู(แล(ว ทรงประกาศพระพุทธศาสนาโดยส.งพระ
สาวกสู.อาณาจักรน(อยใหญ.เพ่ือเผยแผ.หลักธรรมคาสอนโดยมีเปxาหมายเพ่ือประกาศ
พระพุทธศาสนา สร(างบุคลากรของพระพุทธศาสนา ชี้ทางคนเห็นผิดให(เห็นถูก พระพุทธเจ(า
คัดเลือกบุคคล สถานท่ี หลักธรรม ท่ีเหมาะสมแก.วิสัยของคนนั้นๆ ให(ชี้ชัด ให(ปฏิบัติมอบ
ภาระหน(าท่ีในการเผยแผ.แก.พระสาวก นั่นหมายถึงการมอบภาระหน(าท่ีในการปกครองคณะ
สงฆ  โดยให(ถือปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมนาการปกครอง     

การบริหารปกครองคณะสงฆ ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค ทรงใช(ระบบการ
บริหารปกครองแบบพ.อปกครองลูก ประกอบด(วยสันติวิธีธรรมหรือสามัคคีธรรม ให(สิทธิ
เสรีภาพเสมอกันไม.เลือกชนชั้นวรรณะ โดยอาศัยการนับอายุพรรษาในการนับระดับชั้น
อาวุโส มีพระพุทธเจ(าทรงเปVนประมุขสงฆ  ทรงเปVนประธานในการตัดสินวินิจฉัย วางกรอบ
แนวการปกครองคณะสงฆ ให(อยู.ในรูปแบบท่ีพระพุทธองค ทรงกําหนดไว( ด(วยหลักพระธรรม
วินัย กล.าวโดยรวมในสมัยพุทธกาลนั้นได(กําหนดรูปแบบและวิธีการปกครองคณะสงฆ  คือ 
การบวช พระธรรมวินัย การศึกษา และการเผยแผ. ภายหลังจากพุทธปรินิพพานมาแล(ว การ
ปกครองคณะสงฆ เริ่มต(นด(วยการทาสังคายนาเพ่ือรวบรวมพระธรรมวินัยให(เข(าเปVนหมวดหมู. 
และมีการตรวจสอบเพ่ือความถูกต(องตามหลักธรรมวินัยท่ีพระพุทธองค ทรงวางไว( เพ่ือ
ปxองกันมิให(กระจัดกระจาย ในภายหลังพุทธกาลไม.นาน คณะสงฆ เริ่มมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
หลักธรรมวินัยแตกต.างกันไป จนเกิดความแตกแยกในหมู.คณะสงฆ  โดยแบ.งแยกรูปแบบการ
ปกครองออกไปเปVนหลายคณะ จนเกิดความแตกแยกในหมู.คณะสงฆ โดยแบ.งแยกรูปแบบ
การปกครองออกไปเปVนหลายคณะ และอานิสงส จากทําสังคายนาครั้งท่ี ๓ ทําให(ประเทศไทย
ได(รับพระพุทธศาสนามาเผยแผ.ในเมืองไทย เริ่มจากดินแดนอาณาสุวรรณภูมิ สู.อาณาจักร
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร ตอนต(น และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ 
ข(อบังคับ ระเบียบต.างๆ มาเก้ือกูล พระธรรมวินัยโดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ มีรูปแบบท่ี
แตกต.างไปจากสมัยก.อนมาก เช.น ด(านการปกครอง ด(านการ เผยแผ. ด(านการศึกษา ด(าน
การศึกษาสงเคราะห  ด(านการสาธารณสงเคราะห  ด(านสาธารณูปการ มีรูปแบบท่ีปฏิบัติ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เปVนผู(ท่ีมีวิสัยทัศน  มีความรู( ความสามารถ เปVนผู(เพียบพร(อมด(วยจริยาวัตร
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ข(อปฏิบัติ เปVนท่ียอมรับของคณะสงฆ  ประชาชนได(ให(ความเลื่อมใสศรัทธามาก จวบกระท่ัง
ถึงปaจจุบันนี้  

การปกครองคณะสงฆ ไทยในสมัยปaจจุบัน อยู.ภายใต(การปกครองโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยกําหนดอํานาจหน(าท่ีมหาเถรสมาคมใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เก่ียวข(องกับการควบคุมและส.งเสริม
กิจการคณะสงฆ ท่ีเคยถูกจัดเปVนอํานาจหน(าท่ีของสังฆมนตรีแห.งองค การ ๔ ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๔๘๔ ปaจจุบัน มหาเถรสมาคมมีอํานาจท่ีเก่ียวกับงานคณะ
สงฆ  ๖ ด(าน คือ ๑) การปกครอง ๒) การศาสนศึกษา ๓) การศึกษาสงเคราะห  ๔) การเผยแผ. 
๕) การสาธารณูปการ และ ๖) การสาธารณสงเคราะห   

สภาพปaญหาการบริหารงานกิจการอําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ๖ ด(าน สรุปได(
ดังนี้ ๑) ด(านการปกครอง คณะสงฆ อําเภอไชยวาน ได(กําหนดกฎเกณฑ  ระเบียบ ข(อบังคับท่ี
ใช(ในการปกครองพระภิกษุสามเณร ภายในวัดให(อยู.กันด(วยความเปVนระเบียบเรียบร(อย และ
ร.วมแก(ปaญหาเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ  ๒) ด(านการศาสนศึกษา คณะสงฆ อําเภอไชย
วาน มีนโยบายจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลีและระดับอุดมศึกษาให(
มากข้ึน ให(อบรมเสริมความรู(แก.พระนวกะในเขตการปกครองเพ่ือให(สามารถเรียนรู(หลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนาและนําไปประยุกต ใช(ในชีวิตประจําวัน ๓) ด(านการศึกษา
สงเคราะห  คณะสงฆ อําเภอไชยวาน ได(ตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรและ
เด็กนักเรียนท่ัวไป มีการมอบทุนการศึกษาเปVนประจําทุกช.วยสงเคราะห ให(เด็กได(มีท่ีเรียน
และแบ.งเบาภาระของผู(ปกครอง ตลอดจนได(ร.วมถวายความรู( ๔) ด(านการเผยแผ. คณะสงฆ 
อําเภอไชยวาน ส.งเสริมให(พระสงฆ มีบทบาทในการเผยแผ.หลักธรรมคําสอนไปสู.ประชาชนทุก
เพศทุกวัยเพ่ือให(ประชาชนสามารถนําหลักธรรมไปประยุกต ใช( ๕) ด(านสาธารณูปการ คณะ
สงฆ อําเภอไชยวาน ให(ความสําคัญในการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด เพ่ืออนุรักษ  ศาสน
สถานไว(ให(ชนรุ.นหลังได(ศึกษา ตลอดจนส.งเสริมให(มีการสร(างสาธารณูปการเพ่ิมข้ึนอยู.ตลอด 
และต(องมีความโปร.งใส ในทุกๆ ด(าน เพ่ือเปVนหลักฐานในการตรวจสอบทุกอย.างได(ตลอดจน
ให(คําแนะนําแก.พระสังฆาธิการในเรื่องการสาธารณูปการต.างๆ รวมถึงแนะนําให(ไปปรึกษา
ทางหน.วยงานราชการท่ีมีความรู(เฉพาะด(าน และขอความช.วยเหลือจากหน.วยงานราชการนั้น 
๖) ด(านสาธารณสงเคราะห  คณะสงฆ อําเภอไชยวาน ได(มีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน 
โดยการนําคณะสงฆ  ส.วนราชการ และประชาชนร.วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เพ่ือไป
ช.วยเหลือผู(ประสบอุกทกภัยหรือภัยธรรมชาติต.างๆ และจัดให(มีโครงการทุนช.วยเหลือ
ชาวบ(านท่ีถูกน้ําท.วม มีการระดมทุนบริจาคจาก ได(ปaจจัย ๔ ไปช.วยวัดท่ีถูกน้ําท.วม รวมถึง
ช.วยเหลือประชาชนท่ีถูกภัยน้ําท.วมจนบ(านเรือนเสียหาย เปVนต(น 
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แนวทางการส.งเสริมการบริหารงานกิจการคณะสงฆ  อําเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานี ท้ัง ๖ ด(าน ดังนี้ 

๑. ด(านการปกครอง การบริหารกิจการคณะสงฆ ของคณะสงฆ อําเภอไชยวานใน
ด(านการปกครองเริ่มต(นด(วยการบริหารจัดองค กร คือ เริ่มจากการวางกฎเกณฑ  ระเบียบ 
ข(อบังคับท่ีใช(ในการปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดให(อยู.กันด(วยความเปVนระเบียบ
เรียบร(อย มีความเปVนกันเองกับพระภิกษุสามเณร ทําให(มีความคุ(นเคยกันเปVนอย.างดี และไม.
เก(อเขินซ่ึงกันและกัน สามารถเข(าถึงได( นอกจากนี้ การแต.งต้ังผู(ช.วยเจ(าอาวาส และได(
มอบหมายภาระงานบางส.วนให(ช.วยปฏิบัติ ทําให(สามารถดูแลได(ท่ัวถึง พระภิกษุสามเณร มี
ความเปVนระเบียบเรียบร(อย พระสังฆาธิการมีแนวคิดในการปกครองคณะสงฆ โดยอาศัยหลัก
กฎหมายคณะสงฆ  หลักกฎหมายบ(านเมือง หลักจารีตประเพณี หลักความเปVนลูกศิษย กับ
อาจารย หลักการเอาใจใส. และหลักพระธรรมวินัย โดยนําหลักดังกล.าวมารวมกันและ
ประยุกต ใช(เพ่ือกําหนดเปVนกฎเกณฑ  ระเบียบข(อบังคับเพ่ือใช(ควบคุมความประพฤติปฏิบัติ
ของพระภิกษุสามเณร และศิษย วัด  

๒. ด(านการศาสนศึกษา การบริหารกิจการคณะสงฆ ของคณะสงฆ อําเภอไชยวาน 
ในด(านการศาสนศึกษามีแนวคิดโดยใช(หลักปลูกศรัทธาของผู(เรียนหลักทําให(พุทธบริษัท ๔ 
เห็นความสําคัญของการศึกษาและหลักหาแรงหนุนบํารุงอุปถัมภ ในด(านการศึกษามาบริหาร
กิจการคณะสงฆ กับคณะสงฆ ไทยในปaจจุบัน 

๓. ด(านการศึกษาสงเคราะห  การบริหารกิจการคณะสงฆ ของคณะสงฆ อําเภอไชย
วานในด(านการศึกษาสงเคราะห มีแนวคิดโดยใช(หลักสงเคราะห กุลบุตรกุลธิดาของพุทธศาสน
ทายาทให(มีท่ีเรียนหลักต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษาและหลักสังคหวัตถุ ๔ มาบริหารกิจการคณะ
สงฆ กับคณะสงฆ ไทยในปaจจุบัน 

๔. ด(านการเผยแผ. การบริหารกิจการคณะสงฆ ของคณะสงฆ อําเภอไชยวาน ใน
ด(านการเผยแผ. มีแนวคิดโดยใช(หลักตรึงอยู.กับท่ีและหลักก(าวออกไปจากฐาน มาบริหาร
กิจการคณะสงฆ กับคณะสงฆ ไทยในปaจจุบัน 

๕. ด(านสาธารณูปการ การบริหารกิจการคณะสงฆ ของคณะสงฆ อําเภอไชยวาน ใน
ด(านสาธารณูปการ มีแนวคิดโดยใช(หลักไม.ต(องใหญ.แต.ต(องร.มรื่น หลักการทําลายย.อมไม.เกิด
ประโยชน และหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ กับคณะสงฆ ไทยในปaจจุบัน 

๖. ด(านการสาธารณสงเคราะห  การบริหารกิจการคณะสงฆ ของคณะสงฆ อําเภอ
ไชยวานในด(านการสาธารณสงเคราะห  มีแนวคิดโดยใช(หลักเคลื่อนตัวให(ไว เข(าไปให(ถึงจุดท่ี
ควรจะไป มาบริหารกิจการคณะสงฆ กับคณะสงฆ ไทยในปaจจุบัน 

 
 

 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๕๒๓

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปlฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 (ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
 (๑) หนังสือ : 
กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คู�มือพระสังฆาธิการว�าด�วยเรื่องการ

คณะสงฆ�และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ การศาสนา, ๒๕๔๒ 
ประเวศ วะสี. พระสงฆ�กับการรู�เท�าทันสังคม. พิมพ ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : หมอ

ชาวบ(าน, ๒๕๔๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๕๒๔ 
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Management Of Soil Resources Of The King Bhumibol To Improve The 
Lives Of The People And Economy Of Thailand 

พระมหาอุดร ธมฺมป4ฺโญ* 
พระวินัยธรนิรันทร  จนฺทสาโร (วรรณา)** 

พระครูปริยัติสัจจญาณ*** 

บทคัดย�อ 

ก.อนการเสด็จเยือนสถานท่ีต.างๆ ในภูมิภาคประเทศไทยเพ่ือรับทราบปaญหาความ
เปVนอยู.และความต(องการของพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู.หัว ภูมิพลอดุลยเดช จะ
ทรงกําหนดสถานท่ี และวันเวลา รวมท้ังแผนท่ีเดินทางและอุปกรณ อ่ืนๆ ท่ีจําเปVนด(วย ขณะ
ศึกษาจะทรงบันทึกอย.างละเอียด หลังจากได(ข(อมูลพ้ืนท่ีแล(วพระองค จะทรงประชุมกับ
คณะทํางานเพ่ือปรึกษาหารือและแนะนําวิธีการทํางานต.อไป การปฏิบัติ/วิจัย/ทดลองงานใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท้ังหมดข้ึนอยู.กับประเภทของงานท้ังในส.วนของ
เกษตรกรรม เทคโนโลยี และสังคมวิทยา โดยมีศูนย การวิจัยและทดลองท่ีสําคัญคือ พระราช
ตําหนักสวนจิตรลดา และศูนย ศึกษาการพัฒนาในพ้ืนท่ีต.างๆ ของประเทศไทย ซ่ึงมีพันธกิจ
หลักอิงกับระบบนิเวศวิทยา ผลจากการศึกษาวิจัยและทดลองของพระองค และศูนย ศึกษา
การพัฒนา ทําให(พสกนิกรสามารถประกอบเกษตรกรรมได(ผลผลิตดี โดยใช(ต(นทุนน(อย 
สภาพแวดล(อมไม.ถูกทําลาย และมีสุขภาพดี สามารถพ่ึงพาตนเองได(อย.างยั่งยืน  

คําสําคัญ: การจัดการทรัพยากรดิน, คุณภาพชีวิต 

Abstract 

Pre-visited attractions In order to acknowledge the problems and 
needs of the population, King Bhumibol will set its sights the exact date and 
time Including maps and travel accessories. Required by He will study 
carefully documented. He will have more space after a meeting with the 
                                                           

* รักษาการผู(อํานวยการวิทยาลัยสงฆ ร(อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
** อาจารย ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิทยาลัยสงฆ ร(อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
*** อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลี(านช(าง 
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working group to discuss and recommend ways to continue to work. A 
practice research or experimental work on the project due to the initiative, all 
depending on the type of work in terms of agricultural technology and 
sociology. The center is a research and experimentation. Royal Chitralada 
Palace And the Centre for Development Studies in different areas of the 
country, which has the mission-based ecosystems. The results of his 
experiments and research and development studies. Allow subjects to 
engage in agricultural productivity. The cost less The environment is not 
destroyed And healthy ure sustainable. 

Keywords: Land Resource Management, Quality of life 

๑. บทนํา 
พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู.หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลท่ี ๙ แห.งราชวงศ 

จักรี ทรงเปVนพระมหากษัตริย ท่ีครองราชย ยาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตร  คือ ๗๐ ป  ทรงเปVน
กษัตริย นักพัฒนาผู(ยิ่งใหญ.ไม.มีใครเสมอเหมือน ทรงเปVนพลังแห.งแผ.นดินท้ังของพสกนิกรไทย
และนานาประเทศ เพราะพระองค ทรงสละความสุขส.วนพระองค ให(กับการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือให(พสกนิกรอันเปVนท่ีรักของพระองค ได(มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข ความสุขของ
พระองค คือการได(ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจและเห็นพสกนิกรชาวไทยมีความสุข ดังนั้น
ภาพท่ีประชาชนชาวไทยคุ(นตาคือการเสด็จพระราชดําเนินเยือนถ่ินต.างๆ ของประเทศไทย 
เพ่ือทรงบําบัดทุกข และบํารุงสุขแก.พสกนิกร ความรักและเทิดทูนพระองค เหนือเศียรเกล(า
ของชาวไทยจึงไม.ได(เกิดข้ึนด(วยระยะเวลาอันสั้น หากแต.ได(สั่งสมมาตลอดระยะเวลาการ
ครองราชย ของพระองค  

ผลแห.งการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจอย.างไม.รู(เหน็ดเหนื่อยของพระองค ทําให(เกิดมี
โครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริกว.า ๔,๔๔๗ โครงการ/กิจกรรม โดย
จําแนกประเภทดังนี้คือ ๑) โครงการพัฒนาด(านแหล.งน้ํา ๓,๐๓๑ โครงการ/กิจกรรม ๒) 
โครงการพัฒนาด(านการเกษตร ๑๖๕ โครงการ/กิจกรรม ๓) โครงการพัฒนาด(านสิ่งแวดล(อม 
๑๕๙ โครงการ/กิจกรรม ๔) โครงการพัฒนาด(านส.งเสริมอาชีพ ๓๒๕ โครงการ/กิจกรรม ๕) 
โครงการพัฒนาด(านสาธารณสุข ๕๕ โครงการ/ กิจกรรม ๖) โครงการพัฒนาด(านคมนาคม/
สื่อสาร ๗๗ โครงการ/กิจกรรม ๗) สวัสดิการสังคม/การศึกษา ๓๙๕ โครงการ/กิจกรรม ๘) 
โครงการพัฒนาแบบบูรณาการอ่ืนๆ ๒๔๐ โครงการ/กิจกรรม (ข(อมูล ณ เดือนกันยายน 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๕๒๖ 

๒๕๕๖ : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ)๑  

นวัตกรรมด(านต.างๆ ตามประเภทโครงการและกิจกรรมท้ังหมดท่ีพระองค ได(ทรง
สร(างหรือประดิษฐ ข้ึนนี้ยากท่ีจะมีผู(ใดทําสถิติได(เทียบเท.า เปVนเครื่องยืนยันถึงการทรง
เสียสละเวลาโดยมากเพ่ือประโยชน ของพสกนิกรชาวไทย ด(วยพระอัจฉริยภาพส.วนพระองค  
ทําให(พระองค ทรงได(รับการแซ.ซ(องสรรเสริญ หรือถวายพระราชสมัญญานามว.า 
“พระมหากษัตริย นักพัฒนา” “อัครศิลป�น” “พระบิดาแห.งเทคโนโลยีไทย” “พระบิดาแห.ง
การช.างของไทย” “พระบิดาแห.งการประดิษฐ โลก” “พระบิดาแห.งการจัดการทรัพยากรน้ํา” 
“พระทรงเปVนครูของแผ.นดิน” ด(วยการทรงมีผลงานเปVนท่ีประจักษ เช.นนี้ จึงทําให(มีหน.วยงาน
ต.างๆ ท้ังในไทยและนานาประเทศได(เดินทางมาศึกษางานท่ีพระราชตําหนักสวนจิตรลดา 
และทูลเกล(าถวายรางวัลแห.งความสําเร็จมากมาย เช.น รางวัลนักวิทยาศาสตร ระดับ
นานาชาติ เปVนต(น๒  

ทรัพยากรดินมีความสําคัญต.อการดํารงชีวิตของมนุษย  เพราะมนุษย ได(อาศัยดินใน
การสร(างท่ีอยู.อาศัย สถานท่ีทํางาน ตลอดจนปลูกพืชเพ่ือสร(างอาหารและรายได( ซ่ึงในท่ีนี้มุ.ง
การปรับสภาพดินเพ่ือให(สามารถทําการเกษตรได(เปVนสําคัญ ตลอดระยะเวลากว.า ๗๐ ป แห.ง
การครองราชย  พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู.หัวทรงใช(เวลาส.วนมากกับการพัฒนาประเทศไทย 
ซ่ึงหนึ่งในบรรดาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้นคือ โครงการเก่ียวกับทรัพยากรดิน 
เช.น โครงการแกล(งดิน โครงการหญ(าแฝก เปVนต(น ผลของการจัดการทรัพยากรดินคือดินมี
สภาพท่ีดีข้ึน สามารถใช(เพราะปลูกทําการเกษตรได( และมีผลให(พสกนิกรไทยมีความเปVนอยู.
ท่ีดีข้ึน ดังนั้น เพ่ือให(มีความเหมาะสมและสอดคล(องกับพระราชวรนามของพระองค คือ 
“พระผู(ทรงเปVนพลังแห.งแผ.นดิน” ผู(เขียนจึงได(เลือกศึกษาโครงการด(านการจัดการทรัพยากร
ดินเท.านั้น เพ่ือเปVนการได(ศึกษาวิถี “ปราชญ แห.งดิน” ตามรอยพระยุคลบาทแห.งพระบิดา
ไทย โดยศึกษาในเชิงการจัดการแบบ PDCA.  

๒. การจัดการทรัพยากรดินแบบ PDCA. 
การบริหารและจัดการแบบ PDCA. เปVนระบบหรือทฤษฎีการบริหารเปVนท่ียอมรับ

โดยท่ัวไป เพราะได(ชื่อว.าเปVนการบริหารแบบวงจร มีความเก่ียวโยงสัมพันธ กันเปVนข้ันตอน 
ประกอบด(วย ๔ องค ประกอบแห.งวงจร ได(แก. ๑) การวางแผน (Plan) ๒) การปฏิบัติ (Do) 
๓) การตรวจสอบ (Check) และ ๕) การแก(ไข (Act) วงจรดังกล.าวนี้สามารถนํามาเปVนกรอบ
                                                           

๑ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ,
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ. แหล.งท่ีมา : www.rdpb.go.th [๒ มกราคม ๒๕๖๐]. 

๒ กรมวิทยาศาสตร การแพทย  กระทรวงสาธารณสุข, ๕๐ ป� โครงการส�วนพระองค� สวน
จิตรลดา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๕๓), หน(า ๑๐. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๕๒๗

ในการศึกษาการจัดการทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู.หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได(
ดังนี้คือ 

๒.๑ การวางแผน (Plan) การทํางานท่ีดีนั้นก.อนจะลงมือทํางานใดๆ ก็ตาม จะต(อง
มีการวางแผนงานก.อน เพราะการวางแผนเปVนการศึกษาเบ้ืองต(นว.างานนั้นคืออะไร มี
ความสําคัญ มีเปxาหมายอย.างไร เก่ียวข(องกับใครหรือสิ่งใดบ(าง และควรดําเนินการอย.างไร 
จะได(กําหนดบุคคล สถานท่ี วันเวลา เนื้อหางาน และวิธีการทํางานได(ถูกต(องก.อนลงมือ
ปฏิบัติ 

การวางแผนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู.หัว ภูมิพลอดุลยเดช นั้นโดย
ภาพรวมเปVนการเสด็จเยือนสถานท่ีต.างๆ ในประเทศไทย เพ่ือรับทราบปaญหาความเปVนอยู.
และความต(องการของพสกนิกร หลังจากนั้นพระองค จะทรงประชุมกับคณะทํางานเพ่ือ
ปรึกษาหารือและแนะนําวิธีการทํางาน หลายๆ ครั้งจะพบว.าพระองค ทรงนั่งชี้แจงวิธีการ
ทํางานกับพ้ืนก็มีในเวลาลงพ้ืนท่ี ท้ังนี้เพ่ือให(การทํางานเปVนไปอย.างรวดเร็ว ไม.ต(องมีพิธีการ
อะไรมาก เม่ือได(ข(อมูลแล(วก็จัดประเภทปaญหา ต.อจากนั้นจะนําปaญหานั้นมาศึกษาวิจัยว.า
เกิดจากสาเหตุอะไร โดยมีแหล.งวิจัยและทดลองท่ีสําคัญคือพระราชตําหนักสวนจิตรลดา 
นอกจากนี้ยังมีศูนย วิจัยและทดลองอ่ืนๆ ท่ีพระองค ทรงให(สร(างข้ึนเพ่ืองานพัฒนาด(าน
เกษตรกรรมโดยเฉพาะ เช.น ศูนย ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ(อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ. 
ฉะเชิงเทรา เปVนต(น เม่ือได(ข(อสรุปจากการทดลองแล(วจึงเสด็จไปทรงแก(ไขปaญหานั้นๆ ของ
พสกนิกร  

ในการเสด็จพระราชดําเนินไปเยือนพสกนิกรหรือการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนั้น 
จะเห็นว.าพระองค ไม.ได(เสด็จไปโดยท่ีไม.มีอุปกรณ การทํางานไปด(วยเลย อุปกรณ สําคัญในการ
ทํางานของพระองค  ได(แก. แผนท่ี กล(องถ.ายรูป วิทยุสื่อสาร เข็มทิศ ดินสอ และบาร รอ
มิเตอร  ซ่ึงแต.ละอย.างนั้นพระองค ทรงใช(ประกอบการวางแผนงานก.อนทรงทําศึกษาวิจัย 
ทดลอง และสรุปผล  

๒.๒ การปฏิบัติ (Do) หลังจากวางแผนงานแล(ว ข้ันตอนต.อมาคือการลงมือปฏิบัติ
ซ่ึงเปVนข้ันตอนท่ีสําคัญ เพราะถึงจะเข(าใจหลักการทํางานดีเพียงใดก็แล(วแต. หากไม.ลงมือทํา 
งานนั้นก็สําเร็จไม.ได( ในการทํางานจริงบางครั้งอาจพบปaญหาท่ียังไม.เคยได(รู(มาก.อน ต(อง
ศึกษาเรียนรู(และหาวิธีแก(ไขในขณะนั้นก็มี ดังนั้นการปฏิบัติจึงเปVนเครื่องพิสูจน ความสามารถ
ของคนทํางาน 

พระองค ทรงทราบเปVนอย.างดีว.ารายได(ของประเทศไทยท่ีนํามาพัฒนาประเทศ
ส.วนมากมาจากการเกษตร ดังนั้นความเจริญของประเทศจึงต(องอาศัยความเจริญของ
การเกษตรเปVนสําคัญ เม่ือทรงกําหนดปaญหาได(ดังนี้แล(วพระองค ก็ทรงเริ่มงานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนาการเกษตร โครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๒๕๒๘ 

มีมากกว.า ๔,๔๔๗ โครงการ/กิจกรรม ในบทความนี้จะเลือกศึกษาเฉพาะโครงการเก่ียวกับ
การปรับปรุงและบํารุงรักษาดินให(ปลูกพืชได(เท.านั้น 

๑. การปลูกหญ(าแฝก พระองค ได(ทรงทราบปaญหาของการปลูกพืชว.าเกิดจาก
การมีหน(าดินเสื่อมคุณภาพ เพราะถูกพืชดูดธาตุอาหารไปใช(มาก รวมท้ังเสื่อมเพราะความ
ร(อน กรดและด.าง เม่ือจะปรับปรุงหน(าดินจึงได(ทรงศึกษาวิธีการแก(ไขและอนุรักษ  หนึ่งใน
วิธีการท่ีมีคือการปลูกหญ(าแฝกเพ่ือปxองกันหน(าดินถูกเซาะทําลาย รวมท้ังได(เปVนการได(อุ(มน้ํา
ไว(นานอีกด(วย เพราะหญ(าแฝกเปVนพืชท่ีมีระบบรากลึก แผ.กระจายลงไปในดินตรง ๆ เปVน
แผงเหมือนกําแพง ช.วยกรองตะกอนดินและรักษาหน(าดินได(ดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติกัก
เก็บไนโตรเจนและกําจัดสิ่งเปVนพิษ ด(วยคุณสมบัติดังกล.าว โครงการปลูกหญ(าแฝกจึงเรียกอีก
อย.างหนึ่งว.า “กําแพงธรรมชาติ” หรือ “กําแพงธรรมชาติท่ีมีชีวิต”  

วิธีการปลูกหญ(าแฝก พระองค ทรงแนะนําไว(ดังนี้คือ การคัดเลือกพันธุ ท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี สิ่งท่ีควรระมัดระวังคือไม.ให(ปลูกสายพันธุ ท่ีสามารถแพร.พันธุ ด(วยเมล็ด 
เพราะอาจควบคุมลําบาก๓ การปลูกควรได(ปลูกตามลักษณะของภูมิประเทศคือ ๑) บนพ้ืนท่ี
ภูเขา ๒) บนพ้ืนราบ ๓) แปลงพืชไร.นา ๔) รอบพ้ืนท่ีเก็บกักน้ํา ๕) บนพ้ืนท่ีมีหญ(าคาระบาด 
๖) พ้ืนท่ีเหนือแหล.งน้ํา  

๒. การแกล(งดิน ปaญหาดินเปรี้ยวพระองค ทรงแนะนําให(แก(ไขได(ด(วยการทําให(
ดินแห(งและเป ยกสลับกัน เพ่ือเร.งปฏิกิริยาทางเคมีของสารประกอบไพไรท  ให(ดินเกิดเปVนกรด
จัดจนถึงท่ีสุด จากนั้นใช(น้ําชะล(างดินคู.กับการใช(ปูนขาวลดความเปรี้ยว และควบคุมระดับน้ํา
ใต(ดินไว( ไม.ให(กํามะถันในดินชั้นล.างสัมผัสอากาศเพ่ือลดการปล.อยกรดกํามะถัน ทรงเรียก
แนวทางการใช(น้ําชะล(างดินเปรี้ยวนี้ว.า ระบบซักผ(า เม่ือความเปรี้ยวลดลงก็บํารุงดินให(
สามารถปลูกพืชได( 

๓. การแก(ปaญหาดินเค็ม ปaญหาดินเค็มทรงแนะนําวิธีการแก(ไขโดยการจัดพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสม และทําร.องน้ําสําหรับปล.อยน้ําเค็มให(ระบายลงไปรวมอยู.ในท่ีเดียวกัน ซ่ึงท่ีนั้น
จะต(องทําเปVนบึงหรือสระขนาดใหญ.พอเพียงท่ีจะเก็บน้ําเค็มท่ีปล.อยมาไว(ได( ซ่ึงต.อไปอาจจะ
เปVนบึงน้ําเค็มคล(ายๆ Dead Sea แห.งใหม. ก็จะช.วยแก(ปaญหาให(ท้ังผู(ทํานาเกลือและผู(ทํานา
ไร. และน้ําเค็มท่ีปล.อยออกไปจากนาเกลือนี้เปVนน้ําท่ีตกตะกอนจากการทํานาเกลือมาแล(ว 
ดังนั้นความเค็มจึงมีไม.มากนัก จึงเปVนลักษณะน้ํากร.อยไปรวมอยู.ในบึงน้ําเค็ม ซ่ึงเม่ือฝนตกมา
ผสมก็จะทําให(ความเค็มเจือจางลงไปอีก ซ่ึงอาจหาพันธุ ปลาหรืออาจจะเปVนกุ(งท่ีเหมาะสมกับ

                                                           
๓ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, หญ�า

แฝก กําแพงธรรมชาติท่ีมีชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : มปพ., มปป.), หน(า ๑๑. 
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สภาพแวดล(อมไปเลี้ยงต.อไปได(อีกด(วย๔ พืชท่ีทนต.อความเค็มได(ดีคือ กระถินออสเตรเลีย 
ส.วนหญ(าดิกซี สามารถปxองกันการระเหยน้ําจากผิวดินได(  

๔. การแก(ปaญหาดินทราย ดินทรายมีโครงสร(างดินท่ีหลวม อุ(มน้ําไว(ไม.ได(นาน มี
ธาตุอาหารน(อย พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกพืชแล(วไม.งามและมักตายด(วย
สาเหตุดังกล.าวมาแล(วข(างต(น การแก(ไขคือการเพ่ิมอินทรีย แก.ดินโดยการใช(แกลบเผาผสมลง
ในดิน การใช(วัสดุคลุมดิน (ห.มดิน) เช.น ฟาง หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัว เพ่ือไม.ให(น้ําระเหยง.าย 
การใช(คันดิน การปล.อยน้ําขังไว(เพ่ือเพ่ิมความชุ.มชื้นแก.ดิน 

๕. การแก(ปaญหาดินเปVนหิน กรวด ปaญหาดินดังกล.าวนี้มีลักษณะเช.นเดียวกับ
ดินทราย คือหน(าดินถูกชะล(างจนเกลี้ยงเหลือแต.หินและกรวด นั่นหมายความว.าจะเพาะปลูก
พืชพันธุ ใด เมล็ดพันธุ เหล.านั้นก็ไม.สามารถท่ีจะเจริญเติบโตข้ึนมาได( พระองค จึงทรงให(มี
การศึกษาและเริ่มวางแนวทางการจัดการดินรวมถึงวิธีการแก(ไข โดยให(มีการต้ังศูนย ศึกษา
การพัฒนาห(วยฮ.องไคร(อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม. บริเวณป_าขุนแม.กวง ซ่ึง
ก.อนหน(านั้น สภาพป_าบริเวณนี้ถูกบุกรุกทําลายไปมาก ทําให(หน(าดินถูกกระแสน้ําและลมพัด
พาจนหมด เนื่องจากไม.มีต(นไม(คอยพยุงไว( พระองค จึงได(พระราชทานแนวพระราชดําริใน
การแก(ไขและฟ��นฟูดินท่ีเปVนหิน กรวด ไว(ได(อย.างสัมพันธ และส.งผลดีเชื่อมต.อกันตาม
ธรรมชาติ ด(วยการสร(างอ.างเก็บน้ําและฝายตามร.องห(วยฮ.องไคร( และห(วยแม.ลาย เปVน
ระยะๆ เพ่ือเก็บกักน้ําและสร(างความชุ.มชื้นให(แก.ป_าและดิน และเม่ือมีความชุ.มชื้น ป_าก็จะ
เริ่มฟ��นตัว จนในท่ีสุดแปรสภาพเปVนป_าสมบูรณ  รวมท้ังมีการปลูกไม(เสริมบ(างตามความ
จําเปVน เน(นปลูกไม( ๓ อย.างให(ประโยชน  ๔ อย.าง หลังเริ่มการพัฒนามาประมาณ ๒๐ ป  
ปaจจุบันแหล.งต(นน้ําของพ้ืนท่ีห(วยฮ.องไคร(ได(ฟ��นคืนความสมบูรณ  มีไม(ยึดและปกคลุมหน(าดิน 
ช.วยให(ดินไม.ถูกชะล(างพังทลายได(ง.ายๆ อีกต.อไป 

๒.๓ การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบงานท่ีได(กระทําแล(วเปVนการได(
ประเมินงานท่ีทําแล(วนั้นว.ามีอุปสรรคปaญหา หรือแนวทางการพัฒนาอย.างไร ล(มเหลวหรือ
สําเร็จอย.างไร หากพบว.าล(มเหลว ก็จะได(หาทางแก(ไขต.อไป หรือหากสําเร็จ ก็ต(องทราบ
ปaจจัยแห.งความสําเร็จ รวมท้ังหาทางพัฒนาหรือต.อยอดงานนั้นต.อไปอีก 

ในเบ้ืองต(นจะได(กล.าวถึงการตรวจสอบผลของการปลูกหญ(าแฝกในพ้ืนท่ีเกษตร
แบบผสมผสาน ซ่ึงพบว.า 

๑. การปลูกหญ(าแฝกเปVนแถว ห.างกันประมาณ ๖.๐ เมตร สามารถตัดใบหญ(า
แฝกคลุมดินได(ป ละประมาณ ๑.๘-๒.๖ ตันต.อไร. หรือคิดเปVนธาตุอาหารพืช ไนโตรเจน 

                                                           
๔ พระราชดํารัสเก่ียวกับแนวทางแก(ไขกรณีนาข(าวของราษฎรกลายเปVนดินเค็ม ระหว.างเสด็จ

แปรพระราชฐาน ระหว.างเมื่อวันท่ี ๑๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ณ ตําหนักภูพานราชนิเวศน . 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๕๓๐ 

ฟอสฟอรัส และโพเทสเซียม จะได(ประมาณ ๑๗-๔๔, ๑-๖ และ ๓๖-๘๐ กิโลกรัมต.อไร.ต.อป  
ตามลําดับ 

๒. การใช(หญ(าแฝกปลูกเปVนรูปวงกลมในพ้ืนท่ีราบ ในรัศมี ๒.๐ เมตร หรือพ้ืนท่ี
ท่ีมีความลาดเทน(อย แต.หลายทิศทาง รอบโคนต(นไม(สามารถตัดหญ(าแฝกคลุมโคนต(นได(ป ละ
ประมาณ ๕๐-๗๐ กิโลกรัมต.อตัน และทําให(ความชื้นของดินบริเวณโคนต(นเพ่ิมข้ึนถึง ๓๕ 
เปอร เซ็นต  

๓. แถวหญ(าแฝกช.วยลดการพังทลายของดิน ในระบบปลูกพืชแบบผสมผสานท่ี
มีผลไม(เปVนหลักแบบต.างๆ แถวหญ(าแฝกสามารถลดปริมาณน้ําไหลบ.าหน(าดิน (run off 
water) และตะกอนดินได(ถึง ๒-๖ และ ๖-๓๖ เท.า ตามลําดับ ท้ังนี้ระบบท่ีมีสับปะรดเปVนพืช
แซมจะมีปริมาณน้ําไหลบ.าหน(าดินและตะกอนดินน(อยท่ีสุด ขณะท่ีระบบท่ีมีกล(วยเปVนพืช
แซมมีมากท่ีสุด 

ประโยชน ท่ีได(รับจากรูปแบบการปลูกพืชในระบบผสมผสานดังกล.าวนี้ การ
พัฒนาพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม ดินเลว ฝนแล(งมาเปVนระบบการเกษตรยั่งยืนในรูปป_ากินได( โดยใช(หญ(า
แฝกช.วยในการรักษาและพัฒนาระบบในช.วงแรก เม่ือไม(ผลต.างๆ เติบโตจนกระท่ังให(ผลผลิต มี
ทรงพุ.มชิดติดกันครอบคลุมพ้ืนท่ีเปVนป_ากินได(แล(ว หญ(าแฝกจะหมดบทบาทลงในท่ีสุด๕ 

๒.๔ การปรับปรุงแก(ไข (Action) ในส.วนของการแก(ไขนั้น จากการศึกษา
เอกสารไม.พบข(อมูลการแก(ไขหลังจากท่ีได(ปฏิบัติและตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ แล(ว 
ท้ังนี้เพราะพระองค ได(ทรงนําผลการวิจัยและทดลองท่ีสวนจิตรลดารวมท้ังศูนย การวิจัยและ
ทดลองอ่ืนๆ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระดําริไปใช(ในพ้ืนท่ีจริง ดังนั้นบทความนี้จึงจะได(
นําเสนอข(อมูลเฉพาะการทรงนําปaญหาพ้ืนท่ีมาแก(ไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือความ
เปVนอยู.ท่ีดีของพสกนิกรเท.านั้น  

พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู.หัว ภูมิพลอดุลยเดช ตรัสถึงพ้ืนท่ีเขาหินซ(อนก.อน
การพัฒนาว.า ฝ_ายกรมกองต.างๆ ก็บอกว.าแถวนี้ดินมันไม.ดี ใช(ไม.ได( ไม.ควรจะทําโครงการ ไม.
คุ(ม แต.ว.าก็ได(พูดว.า ดินไม.ดีนั่นเอง มีเยอะแยะในประเทศไทย ถ(าหากว.า บอกว.าท่ีนี่ดินไม.ดี 
ไม.ช.วยกันทํา ลงท(ายประเทศไทยท้ังประเทศก็จะกลายเปVนทะเลทรายหมด เจ(าหน(าท่ีก็เข(าใจ 
ก็เลยพยายามหาวิธีท่ีจะฟ��นฟูดินให(เปVนดินท่ีใช(การได(๖ ความหมายของพระองค ก็คือการ
ทราบปaญหาแล(วไม.แก(ไขนั้นจะไม.ทําอะไรให(ดีข้ึน พ้ืนท่ีดินก็จะทําการเกษตรหรือปลูกพืช
ไม.ได( สุดท(ายก็คงได(กลายเปVนทะเลไปหมด เพราะมีแต.ความแห(งแล(ง แต.พระองค ไม.ทรงทํา
อย.างนั้น คือเม่ือรู(ว.าดินเสื่อม ทําการเกษตรไม.ได( ก็ต(องหาวิธีแก(ไข ซ่ึงพระองค ทรงแก(ไขด(วย
                                                           

๕ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, หญ�า
แฝก กําแพงธรรมชาติท่ีมีชีวิต, หน(า ๓๑. 

๖ พระราชดํารัส พระราชทานแก.ข(าราชการ เจ(าหน(าท่ี เมื่อครั้งแรกเริ่มจัดตั้งศูนย ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ(อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๒๒. 
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การให(สร(างอ.างเก็บน้ําและวางระบบชลประทาน ปลูกป_า ปลูกพืชคลุมดิน และปลูกหญ(าแฝก 
ในท่ีสุดพ้ืนท่ีเขาหินซ(อนก็กลับมีความอุดมสมบูรณ  สามารถทําการเกษตรได( ซ่ึงท้ังหมดนี้
เกิดข้ึนจากการทรงแก(ปaญหาหน(าดินเสื่อม ดังพระราชดํารัสของพระองค ว.า “เราจะสร(างของ
ดี ซ(อนบนของเลวนั้นต(องสร(างผิวดินใหม.ข้ึนมา”๗ และว.า “การปรับปรุงท่ีดินนั้นต(องอนุรักษ 
ผิวดิน ซ่ึงมีความสมบูรณ ไว( ไม.ไถหรือลอกหน(าดินท้ิงไป สงวนไม(ยืนต(นท่ียังเหลืออยู.เพ่ือท่ีจะ
รักษาชุ.มชื้นของผิวดิน”๘ 

ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ พระองค ก็ได(ทรงศึกษาสภาพปaญหาดินเสื่อมโทรมจนรู(ว.า สาเหตุท่ีทํา
ให(ดินเสื่อมนั้นเกิดจาก 

๑. การปลูกพืชติดต.อกันเปVนเวลานาน การท่ีเกษตรกรปลูกพืชในท่ีดินทํากินเปVน
เวลานานโดยขาดการดูแลบํารุงดิน ทําให(ธาตุอาหารตามระดับความลึกของราก พืชถูก
นําไปใช(มากเกินจนดินเสื่อม ไม.สมบูรณ   

๒. การปลูกพืชทําลายดิน พืชบางชนิดมีการเจริญเติบโตค.อนข(างรวดเร็ว ซ่ึงจําเปVน 
ต(องใช(แร.ธาตุมาเปVนอาหารเพ่ือสร(างผลผลิตให(งอกงามเปVนจํานวนมาก ทําให(ดินถูกดูดซับ 
ลําเลียงนําเอาแร.ธาตุออกไปเปVนจํานวนท่ีมาก และยิ่งทําให(ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ ได( 
ง.ายมากยิ่งข้ึน เช.น ยูคาลิปตัส และมันสําปะหลัง 

๓. ธาตุอาหารพืชถูกทําลาย หรืออยู.ในสภาพท่ีพืชใช(ประโยชน แทบจะไม.ได(เลย ยก 
ตัวอย.าง ฮิวมัส คืออินทรียวัตถุซ่ึงเกิดจากซากพืชซากสัตว ตายและทับถมกันเปVนเวลานาน
โดยมี จุลินทรีย เปVนตัวย.อยสลาย และเกิดกระบวนการสังเคราะห สารประกอบอินทรีย ต.างๆ 
ทําให(ดิน มีความอุดมสมบูรณ  แต.เม่ือเกิดไฟไหม(ป_า ฮิวมัสเหล.านี้ก็จะถูกความร(อนทําลายได(
ง.ายและสูญ เสียดินท่ีอุดมสมบูรณ  หรือเม่ือดินเปลี่ยนสภาพไปเปVนกรด หรือด.าง จะทําให(พืช
บางชนิดไม. สามารถดูดซึมธาตุอาหารท่ีมีประโยชน ตามท่ีต(องการไปใช(ได( 

การแก(ไขธาตุอาหารในดินมีน(อยคือการเพ่ิมอินทรีย หรือเพ่ิมปุ±ยแก.ดิน แต.ต(องเปVน
ปุ±ยอินทรีย  ไม.ใช.ปุ±ยเคมี และในกรณีท่ีธาตุอาหารมีน(อยเพราะต(นไม(ประเภทเติบโตเร็ว เช.น ยู
คาลิปตัส เปVนต(น แก(ไขโดยการไม.ปลูกต(นไม(ดังกล.าว หรือหากหลักเลี่ยงการปลูกไม.ได( เช.น 
มันสําปะหลัง ก็ให(รู(จักวิธีบํารุงดินอย.างถูกต(อง เช.น การใส.ปุ±ยอินทรีย แทนปุ±ยเคมี ส.วนธาตุ
อาหารถูกทําลายเพราะไฟ แก(ไขโดยการไม.จุดไฟเผาหน(าดิน  
 
 
                                                           

๗ พระราชดํารัส ณ ศูนย ศึกษาการพัฒนาห(วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕.  

๘ พระราชดํารัส พระราชทานแก.ข(าราชการหน.วยงานต.างๆ ระหว.างเสด็จ พระราชดําเนินไป
ทอดพระเนตรผลการดําเนินงานศูนย ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ(อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เมื่อวันพุธท่ี 
๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๐). 
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๓. ผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด�านเศรษฐกิจแก�พสกนิกร 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท้ังหมดเกิดข้ึนเพราะพระองค ทรงต(องการให(

พสกนิกรไทยได(มีความเปVนอยู.ท่ีดี สามารถพ่ึงพาตนเองได(แบบยั่งยืน ไม.ต(องตกเปVนทาสของ
ระบบทุนนิยม ซ่ึงจะทําให(พบกับความสุขได(โดยยาก พระองค ทรงพัฒนาโดยคํานึงถึงความ
ต(องการของพสกนิกรเปVนสําคัญ เรียกว.า “พัฒนาภูมิประเทศตามสังคมวิทยา” ความสําเร็จ
ของโครงการท้ังหลายมีดังนี้คือ 

๑. ผลสําเร็จของศูนย ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ(อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลเขาหินซ(อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้คือ 

๑.๑ ทรัพยากรดิน น้ํา ป_าไม( และพืชพรรณธรรมชาติได(รับการฟ��นฟู จากการ
สํารวจพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมเปรียบเทียบกับภาพถ.ายดาวเทียม เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
พบว.า พ้ืนท่ีภายในศูนย จํานวน ๑,๘๙๕ ไร. ได(รับการพัฒนาจนมีสัดส.วนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีแทบจะเปVนทะเลทราย 

๑.๒ เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชหลากหลายข้ึน โดยทําเกษตรทฤษฎีใหม. 
เกษตรผสมผสาน กล.าวคือ ปลูกท้ังข(าว พืชผัก ผลไม( ร.วมกับเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงกบในสระน้ํา
ประจําไร.นา เลี้ยงเปVด ไก. ในท่ีทํากินของตนเองแทนการปลูกมันสําปะหลังหรือข(าวเพียง
อย.างเดียว 

๑.๓ เกษตรกรเห็นประโยชน ข(อดีของการใช(ปุ±ยหมักชีวภาพแทนการใช(ปุ±ยเคมี 
เพราะช.วยลดต(นทุนการผลิตและได(ผลผลิตดี มีคุณภาพ ไม.มีผลเสียต.อสิ่งแวดล(อมและ
สุขภาพ ซ่ึงศูนย ได(ส.งเสริมอบรมวิธีการทําปุ±ยหมักชีวภาพแก.เกษตรกรอย.างจริงจังและ
ต.อเนื่อง 

๑.๔ เปVนแหล.งปลูกรวบรวมพืชพันธุ สมุนไพรกว.า ๙๐๐ ชนิด โดยสามารถแปร
รูปผลิตภัณฑ จากสมุนไพรได( ๑๕ รายการ เช.น แชมพูและครีมนวดผมดอกอัญชัน สบู.เหลว 
ขม้ินชัน สบู.ก(อนว.านสาวหลง ยาหม.องเสลดพังพอน และยากันยุงตะไคร(หอม ซ่ึงได(รับความ
นิยมจากผู(ใช(ท่ัวไปอย.างมากและจะทําการพัฒนาผลิตภัณฑ ต.อไป 

๒. ผลสําเร็จของศูนย ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบล
กะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีดังนี้คือ  

๒.๑ ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน เช.น ข(าวท่ีบ(านโคกอิฐ-โคกใน 
พ้ืนท่ี ๗๓๗ ไร. เดิมนั้นไม.สามารถทําการเพราะปลูกได( เม่ือใช(วิธีการ “แกล(งดิน” ปลูกข(าว
ครั้งแรกได(ผลผลิตจํานวน ๓๒ ถังต.อไร. และปaจจุบันได(ผลผลิตจํานวน ๔๑-๕๐ ถังต.อไร. 

๒.๒ เลี้ยงเปVดเทศขุนเพ่ิมรายได( แนะนําให(เกษตรกรผสมอาหารข้ึนใช(เอง ช.วย
แก(ปaญหาอาหารราคาแพง และได(เปVดท่ีมีขนาดน้ําหนัก ๓.๐-๓.๕ กิโลกรัม ตรงตามความ
ต(องการของตลาด 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๕๓๓

๒.๓ ปรับปรุงพันธุ สัตว พ้ืนเมืองในหมู.บ(านรอบศูนย และศูนย สาขา โดยใช(พ.อแม.
พันธุ ดี หรือผสมเทียม 

๒.๔ ส.งเสริมการปลูกผักให(แก.เกษตรกร โดยเลือกพืชชนิดท่ีเหมาะสมต.อสภาพ
ดินเปรี้ยวจัด ได(แก. พริกหยวก บวบเหลี่ยม มะระจีน ข(าวโพดฝaกอ.อน ส(ม มะพร(าว มะม.วง 
ละมุด ทุเรียน เปVนต(น 

๒.๕ การนําไบโอดีเซลไปใช( สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มีพระราชดําริให(กลุ.มชาวประมงพ้ืนท่ีของจังหวัดนราธิวาสนําน้ํามันไบโอดีเซลซ่ึงผลิตโดย
ศูนย ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มาทดลองใช(กับเรือประมงพ้ืนท่ีหาดนราทัศน  

กลุ.มชาวประมงได(นําน้ํามันไบโอดีเซลไปทดลองใช(กับเรือประมงขนาดเล็ก ต้ังแต.
เดือนมกราคม ๒๕๔๙ มี ๒ กลุ.ม คือ 

๑. กลุ.มชาวประมงพ้ืนบ(านปูลากาเป́ะ 
๒. กลุ.มชาวประมงพ้ืนบ(านชุมชนท.าเรือ ๒๐๐๐ ผลการทดลองสตาร ทเครื่อง

ติดง.าย ควันจากท.อไอเสียมีปริมาณน(อย กลิ่นไม.เหม็น เครื่องยนต แรงข้ึน การเดินเครื่องเรียบ 
(แล.นเรือออกจากฝa¡ง ระยะห.าง ๙-๑๔ ไมล ทะเล ใช(น้ํามันประมาณ ๑๕-๒๐ ลิตรต.อวันต.อ
ลํา) จากการใช(น้ํามันไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซล ช.วยประหยัดค.าใช(จ.ายกว.าใช(น้ํามันดีเซล
ได(มากกว.า 

ผู(ใช(รถยนต ท่ัวไป ท้ังรถป�กอัพ รถตู( มาใช(น้ํามันไบโอดีเซลเปVนระยะ และสําหรับใน
ศูนย ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได(นํามาใช(กับรถแทรกเตอร ลากพ.วง ๒ คัน และเครื่องสูบ
น้ํา ปaจจุบันศูนย การศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลได(ครั้งละ ๓๕๐ ลิตร (ใช(
เวลา ๗ วัน) จําหน.ายราคาลิตรละ ๒๗ บาท 

๓. ผลสําเร็จของศูนย ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร มีดังนี้คือ  

จากการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีแร(นแค(นควบคู.กับศึกษาทดลองค(นหาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม และการนําตัวอย.างผลสําเร็จท่ีดีไปส.งเสริมเผยแพร.ให(เกษตรกรท่ัวภาคอีสาน ทํา
ให(เกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีส.วนย.อแห.งนี้หลายประการคือ 

๓.๑ จากป_า ๑๑,๐๐๐ ไร. ท่ีเคยแห(งกลับชุ.มชื้น เปVนแหล.งทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีหลากหลาย 

๓.๒ จากพ้ืนท่ีแห(งน้ํา ๒,๓๐๐ ไร. กลับมีน้ําท่ีเพียงพอตลอดป  
๓.๓ จากผืนดินท่ีเปVนทราย เปลี่ยนกลายเปVนดินท่ีอุดมสมบูรณ  
๓.๔ จากไม.มีเทคโนโลยี กลับเปVนแหล.งรวบรวมวิทยาการท่ีสอดคล(องกับภูมิ

สังคมของท(องถ่ิน ชีวิตชาวอีสานบนท่ีราบสูงท่ีเคยทําการเกษตรไม.ได( กลับสามารถประกอบ
อาชีพท่ีมีการบริหารจัดการดินและน้ําได(อย.างยั่งยืน คือมีสระเก็บกักน้ําตามแนวพระราชดําริ
ทฤษฎีใหม.ในแปลงไร.นาท่ีพอใช(ในยามขาดแคลนน้ํา เพ่ือใช(ปลูกข(าวเหนียว กข ๖ ขาวดอก
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มะลิ ๑๐๕ ปลูกไม(ผลกินได( เช.น ลิ้นจี่ นพ ๑ ลําไยอีดอ ผักพ้ืนบ(าน มีควบคู.ในการเพาะเห็ด
ขอนขาว นางฟxา นางนวล รู(จักการเลี้ยงสัตว  เช.น ไก.ดํา สุกรเหมยซาน สุกรพูภาน ผสมผสาน
กับการเลี้ยงปลานิล ปลานวลจันทร  หรือวิธีเลี้ยงปลาในกระซัง ทําให(ราษฎรมีอาหารบริโภคท่ี
เพียงพอ มีรายได(และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

เม่ือดําเนินการศึกษาทดสอบจนได(ผลสมบูรณ แน.นอนแล(วจึงได(ขยายผลการศึกษา
ดังกล.าวเผยแพร.สู.ราษฎรในหมู.บ(านรอบศูนย ฯ รวม ๑๕ หมู.บ(าน ด(วยวิธีการส.งเสริมการให(
ความรู(แก.เกษตรกร การสาธิตให(เปVนตัวอย.างหรือฝ�กอบรมแก.ราษฎรให(สามารถปฏิบัติใน
พ้ืนท่ีของตนเองได(เปVนอย.างดี  

๔. ผลสําเร็จของศูนย ศึกษาการพัฒนาห(วยฮ.องไคร( อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม. มีดังนี้คือ  

๔.๑ ป_าเปลี่ยนไป จากป_าเต็งรังเสื่อมโทรมเปVนป_าเบ็ญจพรรณ 
๔.๒ สัตว ป_าคืนป_าถ่ิน เช.น นกยูงไทย กระต.ายป_า ไก.ป_า 
๔.๓ ไม.มีไฟป_าในพ้ืนท่ีศูนย ฯ มาต้ังแต.ป  ๒๕๓๘ 
๔.๔ มีความหลากหลายของพืชพันธุ อาหารธรรมชาติท่ีชุมชนได(ใช(ประโยชน 

เพ่ือการพ่ึงพาและเปVนรายได(เสริมในครัวเรือนและชุมชน สามารถดํารงชีวิตอยู.ได(อย.างไม.
ก.อให(เกิดผลกระทบต.อสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล(อมของพ้ืนท่ีต(นน้ําลําธาร 

๔.๕ มีการผันน้ําจากลุ.มน้ําอ่ืนใกล(เคียง (ห(วยแม.ลาย) มายังพ้ืนท่ีของศูนย ฯ ใน
ปริมาณลดลงทุกป ๆ นับต้ังแต.ป  ๒๕๓๗ เปVนต(นมา๙ 

๔. สรุป 
การวางแผนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู.หัว ภูมิพลอดุลยเดช นั้น ก.อนการ

เสด็จเยือนสถานท่ีต.างๆ ในประเทศไทย เพ่ือรับทราบปaญหาความเปVนอยู.และความต(องการ
ของพสกนิกร ก็จะกําหนดสถานท่ี วันเวลาท่ีแน.นอน รวมท้ังแผนท่ีเดินทางและอุปกรณ อ่ืนๆ 
ท่ีจําเปVนด(วย หลังจากได(ข(อมูลพ้ืนท่ีแล(วพระองค จะทรงประชุมกับคณะทํางานเพ่ือ
ปรึกษาหารือและแนะนําวิธีการทํางานต.อไป 

ปaญหาหน(าดินถูกทําลายโดยการเซาะทําลายของน้ําต(องแก(ไขด(วยการปลูกพืชท่ีมี
รากเกาะกันหนาแน.น ซ่ึงหญ(าแฝกมีคุณสมบัติดังกล.าว นอกจากนี้ยังช.วยอุ(มน้ําและกําจัด
สารพิษได(ดี การปลูกหญ(าแฝกเริ่มต้ังแต.การคัดเลือกสายพันธุ ท่ีเหมาะสม และวิธีการปลูก
ตามสภาพพ้ืนท่ี เช.น ปลูกบนเนินเขา ก็ให(ปลูกตามแนวลาดชัน เปVนต(น ผลของการปลูกหญ(า
แฝกทําให(หน(าดินไม.ถูกทําลาย รักษาความชุ.มชื้นของหน(าดินได(ดี  

                                                           
๙ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 

พิพิธภัณฑ�ธรรมชาติท่ีมีชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : มปพ., มปป.), หน(า ๑๔ – ๔๖. 
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ปaญหาดินเป �ยวและดินเค็มทําให(ไม.สามารถปลูกพืชได( ดินเปรี้ยวแก(ไขได(ด(วยการ
ทําให(ดินแห(งและเป ยกสลับกันไปโดยการปล.อยน้ําแช.ไว(และปล.อยน้ําท้ิงสลับกันไป รวมท้ัง
ผสมปูนขาวลงในน้ําเพ่ือลดความเปรี้ยว ส.วนดินเค็มแก(ไขได(ด(วยการขังน้ําลดความเค็มและ
ปลูกพืชท่ีทนต.อความเค็มได(ดี เช.น กระถินออสเตรเลีย เปVนต(น เม่ือแก(ไขได(แล(วก็ทําให(
สามารถปลูกพืชได( ส.วนดินทราย และดินเปVนหิน เปVนกรวด มีลักษณะเหมือนกันคือดินขาด
ธาตุอาหาร ทําให(พืชท่ีปลูกไม.งามหรือตาย ปaญหาของดินทรายและดินเปVนหิน เปVนกรวด คือ
ความหลวมของสภาพดิน ทําให(ไม.อุ(มน้ําได( และขาดธาตุอาหารหรืออินทรีย  แก(ไขได(ด(วยการ
เพ่ิมอินทรีย แก.ดิน หรือปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชุ.มชื้นของดิน ผลของการแก(ปaญหาดิน
ทําให(เปลี่ยนสภาพดินเสื่อมโทรมมาเปVนพ้ืนท่ีท่ีทําการเพราะปลูกพืชได( 

ศูนย ศึกษาการพัฒนาเกิดข้ึนเพ่ือศึกษาวิจัยและทดลองทรัพยากรธรรมชาติ เช.น 
ดิน น้ํา ป_า เปVนต(น เม่ือได(องค ความรู(แล(วก็นําความรู(นั้นไปใช(ให(เกิดประโยชน ต.อการเกษตร 
ซ่ึงเปVนการได(พัฒนาอาชีพหรือความเปVนของพสกนิการให(ดีข้ึน มีพันธกิจในการศึกษาระบบ
นิเวศวิทยา คือการใช(ธรรมชาติแก(ไขปaญหาธรรมชาติ และใช(ธรรมชาติหล.อเลี้ยงธรรมชาติ 
ผลจากการศึกษาวิจัยและทดลองศูนย ศึกษาการพัฒนาทําให(พสกนิกรสามารถประกอบ
เกษตรกรรมได(ผลผลิตดี ใช(ทุนน(อย สภาพแวดล(อมไม.ถูกทําลาย รวมท้ังมีสุขภาพดีด(วย 
เพราะไม.ได(เก่ียวข(องกับสารเคมี สามารถพ่ึงพาตนเองได(อย.างยั่งยืน  

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย  

(๑) หนังสือ : 
กรมวิทยาศาสตร การแพทย  กระทรวงสาธารณสุข. ๕๐ ป� โครงการส�วนพระองค� สวน

จิตรลดา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๕๓. 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. หญ�า

แฝก กําแพงธรรมชาติท่ีมีชีวิต. กรุงเทพมหานคร : มปพ., มปป. 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.

พิพิธภัณฑ�ธรรมชาติท่ีมีชีวิต. กรุงเทพมหานคร : มปพ., มปป. 
(๒) ส่ืออิเล็กทรอนิกส� : 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. แหล.งท่ีมา : www.rdpb.go.th [มกราคม 
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ทิศ ๖ : อารยะแห�งการอยู�ร�วมกันในสังคม 
The six civilization of social coexistence 
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บทคัดย�อ 

จัดว.าเปVน อารยะ คือระเบียบแบบแผนอันประเสริฐ เพราะเปVนการทําหน(าท่ีของ
ตนได(อย.างถูกต(องเหมาะสมกับสถานะท่ีเก่ียวข(องกับบุคคลนั้นๆ ซ่ึงพระพุทธเจ(าทรงจําแนก
ไว( ๖ ทิศด(วยกัน ได(แก. ๑) ทิศเบ้ืองหน(าคือบิดามารดา ๒) ทิศเบ้ืองขวาคือครูอาจารย  ๓) ทิศ
เบ้ืองหลังคือบุตรและภรรยา ๔) ทิศเบ้ืองซ(ายคือมิตร ๕) ทิศเบ้ืองล.างคือลูกน(อง ๖) ทิศเบ้ือง
บนคือนักบวช, ท้ัง ๖ ทิศนี้ผู(ท่ีเก่ียวข(องกันหรือปฏิสัมพันธ ด(วยต(องรู(จักหน(าท่ีของตนว.ามี
อะไรบ(าง เพราะหน(าท่ีเหล.านี้พระพุทธเจ(าทรงสั่งสอนไว(ตามหลักความจริงท่ีมนุษย พึงปฏิบัติ
ต.อกัน เม่ือปฏิบัติตามแล(วย.อมมีแต.ความเจริญโดยส.วนเดียว ทิศ ๖ นี้เปVนองค ประกอบแห.ง
การปฏิสัมพันธ กันท่ีสําคัญในสังคม เริ่มต(นแต.ครอบครับ ต.อจากนั้นก็เปVนสถานศึกษา การใช(
ชีวิตคู. การคบหากัน การทํางาน และการพัฒนาจิตวิญญาณ 

คําสําคัญ: ทิศ ๖, อารยะ 

Abstract 

The Buddha said the six noble discipline is a noble tradition. He is 
doing his job correctly, the status associated with that person. Which he 
classified six sides together, including 1) the front of the parents, 2) the right 
of teachers 3) the background is the son and wife, 4) the left is friendly 5), the 
lower was his sixth) south. above is a priest, and the six people who are 
related or interacting with their duty to know what's there, Because of these 
duties, the Buddha taught by the fact that human beings should treat each 
                                                           

* อาจารย ประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิทยาลัยสงฆ ร(อยเอ็ด มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

** อาจารย ประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิทยาลัยสงฆ ร(อยเอ็ด มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

*** อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลี(านช(าง 
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other. When followed, it will be prosperous only by the six elements of the 
interaction is important in society, But starting family Subsequently, it is 
education. The couple lived together for fellowship and spiritual development 

Keywords: The six noble discipline, Noble tradition 

๑. บทนํา 
การอยู.รวมกันของมนุษย ท่ีเรียกว.า “สังคม” ไม.ใช.เกิดจากการต้ังใจรวมกลุ.มกันข้ึน 

แต.เกิดจากธรรมชาติการเปVนอยู.และความต(องการของมนุษย  เพราะมนุษย เปVนสัตว พิเศษ
ตรงท่ีมีสติปaญญา สามารถคิดสร(างสรรค และพัฒนาได( ความเปVนมาและพัฒนาการทางสังคม
เชิงศาสนาท่ีปรากฏในคัมภีร พระพุทธศาสนาศึกษาได(จากอัคคัญญสูตร๑ ซ่ึงแสดงให(เห็นถึง
ความต(องการสืบพันธุ  ท่ีอยู.อาศัย อาหาร ความโลภ การสั่งสมอาหาร การปaกเขตแบ.งปaน 
ความโลภ ความโกรธ การลงโทษ และการปกครอง และจากประสบการณ ทางสังคมอัน
ยาวนานนี่เองท่ีทําให(มนุษย รู(จักแก(ไข คิดค(นและพัฒนาความเปxนอยู.ให(มีความสะดวกสบาย
มากยิ่งข้ึน การอธิบายธรรมชาติการอยู.รวมกันเชิงสังคมเปVนการมองในภาพรวม แต.สาระของ
สังคมก็คือความสัมพันธ เก่ียวข(องกันนั่นเอง ซ่ึงหลักความสัมพันธ เชิงพุทธนี้สามารถศึกษาได(
จากสิงคาลกสูตร๒ เปVนต(น โดยเฉพาะคําสอนเรื่องทิศ ๖ เปVนพระสูตรท่ีแสดงหลัก
ความสัมพันธ กันของคนในกลุ.มหรือสถาบันทางสังคม ซ่ึงเริ่มต้ังแต.ครอบครัว จนถึงการนับถือ
ศาสนาเปVนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ กล.าวถึงหลักหรือหน(าท่ีท่ีผู(เก่ียวข(องกันนั้นๆ พึงปฏิบัติต.อ
กันด(วยความถูกต(อง เช.น หน(าท่ีการเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตร-ธิดา เปVนต(น 

ปaญหาสังคมปaจจุบันสามารถอธิบายได(ในมิติของการบกพร.องต.อหน(าท่ีของตน เช.น 
ผู(ปกครองไม.เคารพต.อหลักการปกครองตามท่ีตนได(ศึกษามา เห็นแก.ประโยชน ตนและพวก
พ(อง ทําให(เกิดมีคอคติ ใช(ความรู(นั้นไปในทางท่ีไม.ถูกต(องโดยการใส.ร(ายและกลั่นแกล(งคนอ่ืน 
ทําให(เขาได(รับความเสียหายและถูกลงโทษ แม(จะมีผู(รู(และผู(หวังดีตอบแทนก็ไม.สนใจปฏิบัติ
ตาม ปaญหาท่ีเกิดตามมาคือความแตกแยกขาดสามัคคี ทําให(อยู.รวมกันด(วยความยากลําบาก 
มีแต.การจับผิดและขัดขวางกัน ประเทศจึงไม.ได(รับการพัฒนา ปaญหาเศรษฐกิจและปaญหา
อ่ืนๆ ก็เกิดข้ึนตามมาอีก ฉะนั้นเราท้ังหลายจึงไม.ควรละเลยปaญหาเรื่องความสัมพันธ ว.าเปVน
เรื่องเล็กน(อย เพราะความเสื่อมก็ดี ความเจริญก็ดี ล(วนมีความสัมพันธ เปVนบ.อเกิดท้ังนั้น 
ดังนั้นจึงควรได(พัฒนาความสัมพันธ ของตนกับผู(เก่ียวข(องให(ดียิ่งข้ึนเพ่ือความยั่งยืนแห.งการ
อยู.ร.วมกันในสังคม ซ่ึงบทความนี้จะได(ศึกษาแนวคิดความสัมพันธ ตามหลักทิศ ๖ ในเชิงอารย
วินัยคือธรรมชาติแห.งการเก่ียวข(องสัมพันธ กันหรือการทําหน(าท่ีต.อกันอย.างถูกต(อง 
                                                           

๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๙-๑๓๕/๘๙-๙๙. 
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๒. ลักษณะและความสําคัญแห�งความสัมพันธ� 
ธรรมชาติของมนุษย และสัตว บางชนิดคือการรู(จักอยู.รวมกัน เช.น อยู.รวมกันเปVนฝูง

ของกวาง เปVนต(น แต.มนุษย เปVนสัตว พิเศษคือความมีสติปaญญา ดังนั้นมนุษย จึงมีจุดมุ.งหมาย
ในการอยู.รวมกัน แตกต.างจากการอยู.รวมกันของสัตว คือเพียงเพ่ือสืบพันธุ และการหากิน 
สาเหตุสําคัญแห.งการอยู.รวมกันเปVนสังคมของมนุษย มี ๓ ประการคือ 

ประการแรก มนุษย มีระยะแห.งการเปVนทารกนานและช.วยเหลือตัวเองไม.ได(ใน
ระยะเริ่มต(นของชีวิต ลักษณะดังกล.าวนี้แตกต.างไปจากสัตว อ่ืนซ่ึงเม่ือคลอดออกมาแล(วก็
สามารถเดินและหาอาหารเลี้ยงตัวเองได( อนึ่งแม(ว.าสัตว บางชนิดจะต(องได(รับการอุ(มชูสัก
ระยะเวลาหนึ่งก็ตาม แต.ช.วงเวลานั้นก็ไม.นานนักเม่ือเปรียบเทียบกับมนุษย  ความจําเปVนท่ี
ต(องมีการเลี้ยงดูทารกเปVนเวลานานนี้เองทําให(มนุษย จําเปVนต(องใช(ชีวิตอยู.ร.วมกันและสร(าง
แบบแผนความสัมพันธ ในรูปแบบของครอบครัว รวมท้ังมีเครือญาติ วงศ วาน เพ่ือนบ(าน และ
มีความสัมพันธ กับคนกลุ.มอ่ืนๆ 

ประการท่ีสอง เนื่องจากมนุษย มีความสามารถทางด(านสมอง สามารถคิดค(นและ
ควบคุมธรรมชาติได( ก็เปVนเหตุผลสําคัญท่ีมนุษย จะต(องอยู.รวมกันเปVนกลุ.ม เพราะการควบคุม
ธรรมชาตินั้นมนุษย คนเดียวไม.สามารถท่ีจะทําการได( ต(องอาศัยความร.วมมือและการแบ.งงาน
กันทํากับคนอ่ืนๆ ในสังคม การเสาะแสวงหาและทําการเพาะปลูกในเรื่องอาหารการกิน การ
สร(างบ(านเรือนและการนุ.งห.ม การบําบัดรักษาโรคเหล.านี้ย.อมต(องการคนท่ีมีความชํานาญ
เฉพาะอย.าง แต.เนื่องจากคนแต.ละคนมีความสามารถจํากัดเฉพาะตัว ฉะนั้นเม่ือรวมกันหลาย
คนเข(าด(วยกันแล(วพวกเขาจะสร(างความสะดวกสบายให(แก.ชีวิตและสนองความต(องการทาง
ชีวภาพของพวกเขาเองและสังคมท้ังมวล 

ประการท่ีสาม มนุษย มีความสามารถสร(างวัฒนธรรม รวมท้ังการติดต.อสื่อสาร 
ศาสนา ค.านิยม ฯลฯ วัฒนธรรมเหล.านี้จําเปVนต(องส.งผ.านไปยังอนุชนรุ.นหลัง ดังนั้นมนุษย 
ต(องมาอาศัยอยู.ร.วมกันเพ่ือรับการถ.ายทอดทางวัฒนธรรม อนึ่งวัฒนธรรมท่ีมนุษย สร(างข้ึนนั้น
มิได(สร(างเพียงเพ่ือตอบสนองความต(องการในแง.ของปaจจัยสี่เท.านั้น แต.มนุษย ยังมีความ
ต(องการนอกเหนือไปจากสิ่งท่ีจําเปVนต.อชีวภาพ เช.น ต(องการความรักความอบอุ.น ความเปVน
เพ่ือนฝูง การจัดระเบียบทางสังคม ความคิด ความเชื่อ ศาสนา และค.านิยม ฯลฯ ด(วยเหตุนี้
การถ.ายทอดทางวัฒนธรรมจึงเปVนกระบวนการท่ีจะต(องกระทําต.อเนื่องกันไปไม.ขาดระยะ ทํา
ให(มีความจําเปVนท่ีคนต(องมาอยู.ร.วมกันตลอดไป๓ ความสําคัญแห.งการอยู.รวมกันของมนุษย มี 
๒ ประการสําคัญคือ ๑) ช.วยเสริมสร(างพัฒนาการของชีวิต ๒) ส.งเสริมสัมฤทธิผลของงาน 

                                                           
๓ คณาจารย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต�น, 

พิมพ ครั้งท่ี ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓), หน(า ๑๐๓-๑๐๔. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๕๓๙

๑. มนุษยสัมพันธ ช.วยเสริมสร(างพัฒนาการของชีวิต พัฒนาการของชีวิตมนุษย จะ
เริ่มต(นท่ีครอบครัวความสัมพันธ ระหว.างเด็กกับสมาชิกอ่ืนในครอบครัวเช.นพ.อแม.พ่ีน(องจะ
ช.วยให(เกิดการเรียนรู(เก่ียวกับตนเองและผู(อ่ืนเปVนต(นการท่ีบุคคลสามารถสร(างสัมพันธภาพท่ี
ดีกับบุคคลในครอบครัวย.อมจะช.วยสร(างเสริมให(บุคคลนั้นมีเจตคติท่ีดีต.อบุคคลอ่ืนในสังคมซ่ึง
จะนําไปสู.การยอมรับตนเองและสามารถชื่นชมในบุคคลอ่ืนได(และเม่ือเติบโตข้ึนเด็กก็จะต(อง
เรียนรู(ท่ีจะสร(างความสัมพันธ กับผู(อ่ืนเช.นเพ่ือนครูอาจารย และบุคคลอ่ืนๆท้ังในสถานศึกษา
และในสังคมแวดล(อมอ่ืนเช.นในการประกอบการงานอาชีพดังนั้นจึงกล.าวได(ว.ามนุษย 
จําเปVนต(องเรียนรู(ท่ีจะสร(างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู(คนท่ีอยู.รอบข(างตลอดชีวิตหรืออาจกล.าวได(
ว.ามนุษยสัมพันธ ช.วยเสริมสร(างพัฒนาการของชีวิตให(ดําเนินไปได(อย.างราบรื่น๔ 

๒. มนุษยสัมพันธ ส.งเสริมสัมฤทธิผลของงาน ในสังคมปaจจุบันได(มีการเน(นเรื่องการ
ทํางานเปVนทีมหรือเปVนกลุ.มมากกว.าการสนับสนุนให(ทํางานตามลําพังคนเดียวท้ังนี้เพ่ือจะได(
เป�ดโอกาสให(สมาชิกแต.ละคนนําความสามารถเฉพาะตนมาประสมประสานกันเพ่ือนําไปสู.
การสร(างสรรค งานให(เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย.างเต็มท่ีดังคํากล.าวท่ีว.า “หลาย
หัวดีกว.าหัวเดียว” และเม่ือมีบุคคลหลายคนมาทํางานร.วมกันทุกคนจึงต(องเรียนรู(ท่ีจะสร(าง
ความสัมพันธ ท่ีดีกับผู(อ่ืนด(วยจึงจะช.วยให(การมนุษยสัมพันธ มีบทบาทในการปฏิบัติงานของ
หน.วยงานหรือองค การตลอดจนการอยู.ร.วมกันในสังคมการสร(างสรรค บรรยากาศทางมนุษย
สัมพันธ จะช.วยจรรโลงบุคคลและกลุ.มบุคคลไปในทางเดียวกันในการปฏิบัติงานให(บรรลุ
วัตถุประสงค มนุษยสัมพันธ จึงเปVนปaจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของคนทุกๆคนดังพุทธ
สุภาษิตท่ีว.า “วิสาสาปรมาญาติ” คือความเปVนกันเองก.อให(เกิดความรู(สึกเสมือนญาติในเรือน
ตนฉะนั้นมนุษยสัมพันธ มีความสําคัญอย.างยิ่งต.อการบริหารงานนักบริหารท่ีดีนั้นจะต(อง
คํานึงถึงมนุษยสัมพันธ ในการทํางานก.อนสิ่งอ่ืนเพราะงานใดๆก็ดีจะดําเนินไปอย.างมี
ประสิทธิภาพนั้นต(องอาศัยการร.วมมือร.วมใจของคนในหน.วยงานเปVนสําคัญ 

นอกจากจะเปVนประโยชน อย.างยิ่งในการทํางานแล(วมนุษยสัมพันธ ยังเปVนศาสตร ท่ี
มีประโยชน ในการอยู.ร.วมกันเปVนสังคมมนุษย ต้ังแต.ชุมชนไปจนถึงครอบครัวมนุษยสัมพันธ มี
บทบาทและความสําคัญอย.างยิ่งต.อการสร(างสถาบันหรือองค การทางสังคมเพราะจะทําให(
มนุษย เรียนรู(ท่ีจะยอมรับความคิดเห็นของผู(อ่ืนและยอมรับบุคคลอ่ืนเพ่ือฐานของความเปVน
มนุษย เท.ากันเรียนรู(ท่ีจะสร(างความเข(าใจซ่ึงกันและกันคนเก.งท่ีมีความสามารถสูงถ(าขาด
มนุษยสัมพันธ ก็กลายเปVนบุคคลท่ีเปล.าประโยชน เพราะไม.มีโอกาสท่ีจะแสดงปฏิสัมพันธ กับ
กลุ.มคนและแสดงความสามารถให(ปรากฏแก.กลุ.มคนและความเก.งนั้นก็จะไร(ค.าและหมด

                                                           
๔ สมร ทองดี, ความรู�เบ้ืองต�นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย�, เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย�กับ

สังคม, หน.วยท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หน(า ๗๗. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๕๔๐ 

ความหมายไปในท่ีสุดเพราะไม.อาจก.อให(เกิดประโยชน แก.ส.วนรวมและสังคมได(ฉะนั้นมนุษย
สัมพันธ จึงมีบทบาทอย.างยิ่งในการอยู.ร.วมกันเองของมนุษย อย.างมีสันติสุข๕ 

๓. อริยวินัยตามหลักทิศ ๖ 
๑. ความสัมพันธ ระหว.างบุตร-ธิดา กับบิดามารดาหน(าท่ีของบุตรโดยสรุปคือ เลี้ยง

ดูพ.อแม. ประพฤติตนเปVนคนดีตามคําสอนของท.าน ดํารงวงศ ตระกูล และเม่ือท.านเสียชีวิตไป
แล(วทําบุญอุทิศให(ท.าน ในส.วนของพ.อแม.ท.านย.อมอนุเคราะห บุตร-ธิดา โดยการสอนให(เปVน
คนดี ให(ศึกษาเล.าเรียนเพ่ือให(มีวิชาความรู( สามารถท่ีจะทํามาหากินเลี้ยงชีพได( เม่ือเห็นว.าลูก
สามารถท่ีจะเม่ือเห็นว.าลูกสามารถท่ีจะเลี้ยงตนและครอบครัวได(แล(วก็ให(แต.งงาน และมอบ
ทรัพย ให(เพ่ือเปVนทุนในการทํามาหากินและสร(างความม่ันคงแก.ชีวิต 

พระคุณอันยิ่งใหญ.ของพ.อแม.ท่ีมีต.อลูกนั้นเริ่มต(นต้ังแต.การให(อันยิ่งใหญ.ซ่ึงเปVน
จุดเริ่มต(นของทุกอย.างในชีวิตนั่นคือการให(ชีวิต เพราะฉะนั้นลูกควรคํานึงอยู.เสมอว.าลม
หายใจท่ีตนมีทุกวันนี้พ.อแม.เปVนคนให(มา ลูกท่ีกล(าทําลายชีวิตของผู(ให(กําเนิดตนจึงเปVนบาป
อย.างมหันต  ไม.เพียงแต.ให(ชีวิตเท.านั้น ท.านต(องดูแลเลี้ยงดูผู(ท่ีตนให(กําเนิดมาด(วยความรัก
ความปรารถนาดีอย.างไม.มีความรักของผู(ใดเสมอเหมือน ซ่ึงแม(บางครั้งลูกจะไม.เคยมองเห็น
ความรักของท.านก็ตาม พ.อแม.จะหมดห.วงก็ต.อเม่ือลูกนั้นมีหน(าท่ีการงานม่ันคง สามารถเลี้ยง
ตนและครอบครัวได( แม(ลูกหลายคนจะไม.สามารถเลี้ยงดูพ.อแม.ตนให(มีความสุขเหมือนกับท่ี
ท.านเลี้ยงตนมา ท.านก็ไม.เคยทวงบุญคุณ ด(วยจิตเสียสละอันบริสุทธิ์ท่ีมีต.อบุตรนี้พ.อแม.จึงได(
ชื่อว.า “เปVนพระอรหันต ของลูก” ลูกท่ีตอบแทนบุญคุณท.านด(วยการประพฤติตนเปVนคนดี
และเลี้ยงดูท.านให(มีความสุขจึงได(ชื่อว.าเปVนลูกท่ีสมบูรณ  ควรแก.การยกย.องว.าเปVนคนดี 
หน(าท่ีท่ีพ.อแม.และลูกพึงทําต.อกันนี้ไม.ต(องให(ใครมาบังคับให(ทํา แต.เปVนการทําตามจิตสํานึกท่ี
ดี ทําดีเพราะเห็นค.าของความดี และครอบครัวท่ีดีนี้ย.อมเปVนฐานท่ีดีของสังคม ผู(ใดไม.อาจทํา
หน(าท่ีของพ.อแม.ได( เช.น นําลูกไปท้ิงเพราะไม.อาจเลี้ยงดูได( ผู(นี้ได(ชื่อว.าเปVนผู(ให(กําเนิด ส.วน
ผู(ให(กําเนิดบุตรและลี้ยงดูอบรมสั่งสอนบุตรด(วยจิตใจท่ีเสียสละบริสุทธิ์ มีสุขในเวลาท่ีเห็นลูก
สุขสบาย และเปVนทุกข ในเวลาท่ีเห็นลูกลําบากเดือดร(อน ผู(นี้ได(ชื่อว.าเปVนพ.อแม. 

๒. ความสัมพันธ ระหว.างครูอาจารย กับศิษย หน(าท่ีของศิษย โดยสรุปคือ มีความ
เคารพครูอาจารย  รับใช(ช.วยเหลือท.าน เชื่อฟaงและต้ังใจเรียน ส.วนครูอาจารย ย.อมอนุเคราะห 
ศิษย โดยการสอนให(ศิษย มีความรู(ดีและเปVนคนดี ยกย.องชมเชย และเม่ือเรียนจบแล(วก็ไม.
ทอดท้ิง คอยส.งเสริมศิษย ให(ได(รับความสะดวกสบาย 

                                                           
๕ พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย  อ(างถึงใน พระสมชัยอนุตฺตโร, “ศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ เชิงพุทธ

ตามแนวทางของหลักธรรมเรื่องทิศหกในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑. 
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ครูอาจารย ได(ชื่อว.าเปVนพ.อแม.คนท่ีสองของศิษย  เพราะท.านเปVนผู(ให(กําเนิดใน
วิทยาการต.างๆ แก.ศิษย  อาจกล.าวได(ว.า ครูอาจารย นั้นมี ๒ ประเภทใหญ.ๆ คือ ๑) ครู
อาจารย ท่ีสอนตามหน(าท่ี ๒) ครูอาจารย ท่ีสอนมากกว.าหน(าท่ี บรรดาครูอาจารย  ๒ ประเภท
นี้ ครูอาจารย ประเภทแรกท.านมีหน(าท่ีสอนให(ศิษย มีความรู(เหมือนกับท่ีท.านมีความรู(เพราะ
ได(เรียนรู(มาจากครูอาจารย ของท.าน ครูอาจารย ประเภทนี้มักถูกเรียกว.า “เรือรับจ(าง” คือมี
หน(าท่ีพาศิษย ให(ถึงฝa¡งแห.งความรู(แลกกับค.าจ(างสอนท่ีได(รับตอบแทนจากสถานศึกษานั้นๆ 
อย.างไรก็ตามอาชีพครูอาจารย เปVนอาชีพท่ีมีเกียรติ เพราะมีคุณูปการต.อศิษย ในฐานะเปVนผู(ให(
ความรู( ศิษย ท่ีลืมบุญคุณของครูอาจารย  หรือประพฤติเสียหายต.อครูอาจารย  ย.อมได(ชื่อว.า
เปVนคนอกตัญ4ู แม(จะเก.งอย.างไรก็ไร(เกียรติ ส.วนครูอาจารย ประเภทท่ีสองท.านจะสอนด(วย
ความรักความปรารถนาดีต.อศิษย  ไม.คํานึงถึงค.าตอบแทนเปVนท่ีต้ัง หวังเพียงให(ศิษย เปVนคนดี
มีความรู(และประสบความสําเร็จในชีวิตท.านก็พอใจแล(ว ครูอาจารย ประเภทนี้มีจิตวิญญาณ
ความเปVนครูสูง หลายๆ ท.านเค่ียวเข็ญศิษย จนทําให(ศิษย ไม.พอใจก็มี แต.ครูอาจารย ประเภทนี้
เปVนผู(ท่ีประสบความสําเร็จในการสอนให(ศิษย นั้นเปVนคนดีและมีความรู( เพราะคนเรามักจะมี
สติและสํานึกตนได(เม่ือได(รับการตักเตือนให(สํานึกด(วยความจริงใจและจริงจัง อาจารย ท่ีดีจะ
ได(รับการนับถือจากศิษย ว.าเปVนอาจารย ตลอดไป ไม.ใช.เปVนได(เพียงผู(สอนเท.านั้น พอหมด
หน(าท่ีก็ไม.มีความสัมพันธ ในฐานะครูอาจารย กับศิษย  แม(ศิษย ก็เช.นเดียวกัน คือศิษย ท่ีดีนั้นจะ
อยู.ในใจของอาจารย ตลอดไป ไม.ใช.สักแต.ว.าผู(มาเรียนเอาความรู(เท.านั้น เรียนจบแล(วก็ไม.มี
ความสัมพันธ กัน อย.างนี้ไม.ควรเรียกว.าศิษย  ดังนั้นจะเห็นว.าแก.นแท(ของความเปVนครูอาจารย 
และศิษย นี้เกิดข้ึนจากคุณลักษณะโดยธรรมชาติ ครูท่ีเปVนครูของโลกคือพระพุทธเจ(า พระองค 
ไม.ได(ทรงศึกษาเล.าเรียนวิชาชีพมาเพ่ือเปVนครู แต.เปVนการศึกษาและปฏิบัติเพ่ือความรู(แจ(ง
เห็นจริงแล(วนําความรู(นั้นมาสอนคนอ่ืนให(รู(ตามเพ่ือความพ(นทุกข  ซ่ึงการสอนให(ผู(อ่ืนถึงฝa¡ง
แห.งความสิ้นทุกข ได(นี้เปVนการสอนท่ียิ่งใหญ. ไม.มีตําราเรียนในมหาวิทยาลัยใดๆ แต.เกิดจาก
ความบริสุทธิ์แห.งพระปaญญา และพระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ.ท่ีทรงมีต.อสรรพสัตว ผู(ยังจมอยู.ใน
ความทุกข  ดังนั้นพระพุทธองค จึงได(ชื่อว.า “ทรงเปVนครูของเทวดาและมนุษย ท้ังหลาย” 

๓. ความสัมพันธ ระหว.างสามีกับภรรยา หน(าท่ีของสามีต.อภรรยาโดยสรุปคือ ให(
เกียรติโดยการไม.นอกใจ ยกย.อง ไม.ดูหม่ิน ให(มีบทบาทในหน(าท่ีการงาน (งานบ(าน) และให(
เครื่องแต.งตัว เพราะผู(หญิงเปVนเพศท่ีรักความสวยงาม ส.วนภรรยาก็ขยันทํางาน ให(เกียรติ
สามีโดยการไม.นอกใจ ดีต.อญาติพ่ีน(องและคนท่ีนับถือกันของสามี และรักษาทรัพย ของ
ครอบครัว 

การใช(ชีวิตบทพิสูจน แห.งการเข(าใจกัน ความมีน้ําใจเสียสละและความอดทนต.อกัน 
ฉะนั้นจะไม.แปลกใจท่ีชีวิตคู.ของหลายๆ คนไปไม.รอดเพราะความไม.เข(าใจกันและหมดความ
อดทนต.อกัน กล.าวคือ การใช(ชีวิตโสดเปVนรูปแบบท่ีมีความสะดวกสบายในแง.ของความมี
อิสระ สนใจหรือต(องการเรื่องใดตนเองก็สามารถทําตามความต(องการนั้นได( แต.ชีวิตคู.ไม.เปVน
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เช.นนั้น เพราะเปVนความเข(าใจและความต(องการของคนสองคนท่ีต(องหลอมรวมกันให(ได( 
หรือไม.อย.างนั้นก็ต(องยอมให(กับอีกฝ_ายหนึ่งแม(จะไม.เห็นด(วยก็ตาม เพ่ือให(เรื่องนั้นๆ สามารถ
ดําเนินไปได( แม(ฝ_ายท่ียอมนั้นจะไม.มีเห็นด(วยก็ตาม คู.ครองชีวิตท่ีมีความสุขและสามารถใช(
ชีวิตคู.ให(เปVนไปด(วยดีได(นั้นต(องเปVนคู.ครองมีความเสมอเหมือนกันท้ังเรื่องของทัศนคติและ
พฤติกรรม ซ่ึงเรื่องนี้พระพุทธศาสนาจําแนกไว( ๔ ประการ คือ ๑) ศรัทธา ๒) ศีล ๓) การ
เสียสละ ๔) ปaญญา หากคุณสมบัติท้ัง ๔ ประการนี้แตกต.างกัน ย.อมทําให(มีความยากลําบาก
ในการอยู.ร.วมกันจนถึงอาจหย.าร(างไปในท่ีสุด หรือแม(จะอยู.ด(วยกันได(ก็ไม.มีความสุข ต.างกัน
มากก็มีความยากลําบากมาก ต.างกันน(อยก็มีความยากลําบากน(อย ไม.มีความต.างกันก็ไม.มี
ความลําบากเพราะการปรับตัวเข(าหากัน หากจะมีความลําบากก็เปVนเรื่องอ่ืน และอาจกล.าว
ได(ว.า ชีวิตคู.ท่ีมีความสุขคือชีวิตท่ีใช(ความอดทนต.อกันและปรับตัวเข(าหากันน(อยท่ีสุด ส.วน
ชีวิตคู.ท่ีไร(ความสุขคือชีวิตท่ีต(องอดทนกันและปรับตัวเข(าหากันมาก บรรดาองค ธรรมท้ัง ๔ 
ประการนี้ พฤติกรรมทางกายคือการให(เกียรติกันโดยไม.นอกใจกันและทัศนคติคือความเห็น
ตรง/ไม.ตรงกันนี้มีความสําคัญมาก เปVนตัวชี้วัดของการอยู.ร.วมกันว.าไปรอดหรือไม.รอด มี
ความสุขหรือไม.มีความสุข คุณค.าความเปVนผู(ปกครองหรือผู(นําครอบครัวจะสมบูรณ เม่ือมี
บุตร-ธิดาเปVนทายาทสืบสกุล ชีวิตคู.ไม.มีสูตรสําเร็จ แต.หากเปVนศิลปะแห.งการอยู.ร.วมกัน 

๔. ความสัมพันธ ระหว.างมิตรหน(าท่ีของมิตรโดยสรุปเปVนการสงเคราะห กัน โดย
การแบ.งปaน พูดดี ไม.หลอกลวงกัน ประพฤติประโยชน ต.อผู(อ่ืน และเปVนคนเสมอต(นเสมอ
ปลาย เปVนท่ีพ่ึงของมิตรผู(ประมาทแล(ว และนับถือญาติพ่ีน(องของมิตร 

มิตรคือผู(มีความเยื่อใยต.อกัน ปรารถนาดีต.อกัน โดยความเปVนมิตรนั้นเริ่มต(นจาก
การคบหากัน ซ่ึงการคบนี้บางคนก็ตั้งใจเลือกคบเพราะเห็นว.าเปVนคนท่ีน.าคบ บางคนเริ่มจาก
การท่ีต(องมีความเก่ียวข(องกันบางประการ เปVนไปด(วยความไม.ต้ังใจ แต.ความจริงใจต.อกันจะ
ช.วยสานสัมพันธ ให(แน.นแฟxนข้ึน ส.วนการคบเพราะเห็นแก.ประโยชน ไม.จัดอยู.ในคุณสมบัติ
ของการเปVนมิตร คําว.า “มิตร” มีความหมายมากเกินกว.าท่ีจะใช( “จริยธรรม” มาเปVนกรอบ
กําหนดคุณค.า เพราะมิตรท่ีดีของคนท่ีคบด(วยนั้นอาจเปVนคนท่ียอมละเมิดประพฤติผิด
จริยธรรมบางอย.าง (ท่ีไม.ใช.การเบียดเบียนผู(อ่ืน) เพ่ือทําประโยชน แก.มิตร เช.น ยอมปกป�ด
ความลับของเพ่ือนเพ่ือปxองกันมิตรกล.าวให(คําใจง.ายๆ ก็คือมิตรท่ีดีอาจไม.ใช.คนท่ีดีสําหรับคน
อ่ืน ท่ีกล.าวเช.นนี้ไม.ใช.ตัดสินจากเกณฑ ของจริยธรรม แต.ตัดสินจากน้ําใจและความรักท่ีมีต.อ
มิตรมิตรภาพจะมีความยั่งยืนหากรู(จักรักษาไว(ด(วยการเข(าใจกัน เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ.ปรารถนาดี
ต.อกัน ไม.เปVนผู(รับฝ_ายเดียว ต(องรู(จักการเปVนผู(ให(ด(วย สามารถรับเพ่ือนได(ทุกอย.าง เห็นมิตร
ประมาทก็ต(องกล(าตักเตือน ต(องรู(จักระวังคําพูด ไม.ยึดประโยชน เปVนท่ีต้ัง ซ่ือสัตย และมีความ
ม่ันคงต.อกัน หากคนคบกันมีลักษณะตรงกันข(ามจากคุณสมบัติท่ีกล.าวมานี้ก็จัดว.าเปVนมิตร
เทียม คือสักว.าแต.ได(คบกันเท.านั้น เหมือนจะเปVนมิตรแต.ไม.ใช. 
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มิตรกับเพ่ือนมีความเหมือนและแตกต.างกัน คือมิตรเปVนเพ่ือนก็ได( ไม.ใช.เพ่ือนก็ได( 
แต.เพ่ือนหมายเอาคนอยู.ในระดับเดียวกันหรือใกล(เคียงกัน มิตรภาพของเพ่ือนเกิดจากความ
ใกล(ชิดกัน คลุกคลีกัน เห็นนิสัยของกัน ปaจจัยอ่ืนๆ ท่ีช.วยส.งเสริมความเปVนมิตรและเพ่ือนให(
แน.นแฟxน เช.น เชื้อชาติ ถ่ินอาศัย เปVนต(น ความเปVนมิตรนี้ไม.อาจซ้ือได(ด(วยเงิน ไม.ใช.การ
จัดต้ังข้ึน แต.เปVนไปโดยธรรมชาติของการอยู.ร.วมกันและเห็นน้ําใจกัน และจะเห็นว.า
พระพุทธศาสนาอธิบายลักษณะของกัลยาณมิตรในมิติของอาจารย กับศิษย  คืออาจารย ท่ีมี
คุณสมบัติของผู(เปVนมิตรท่ีดีนั้นต(องเปVนคนน.ารัก หนักแน.น น.ายกย.องสรรเสริญ กล(าว.ากล.าว
ตักเตือน อดทนต.อคําพูดท่ีตนไม.พอใจได( สอนเรื่องท่ียากหรือลึกซ้ึงได( และไม.แนะนําหรือ
ชักชวนในเรื่องเสียหาย หากพิจารณาจากเรื่องท่ีกล.าวมานี้  ความเปVนกัลยาณมิตรมี
คุณลักษณะทางจริยธรรมมากกว.าความเปVนมิตรธรรมดา คือนอกจากจะมีความดีเปVนท่ีต้ัง
แล(วยังต(องมีความสามารถอีกด(วย (วิชชาจรณสัมปaนนะ) 

๕. ความสัมพันธ ระหว.างนายกับลูกน(องหน(าท่ีของนายโดยสรุปเปVนการให( คือให(
ทํางานท่ีเหมาะสมให(รางวัล และให(กําลังใจ ส.วนลูกน(องต(องเปVนคนขยันขันแข็ง พัฒนาตนอยู.
เสมอ ซ่ือสัตย  และเคารพยกย.องนาย 

ความสัมพันธ ของคู.นายกับลูกน(องนี้ค.อนข(างมีความเปVนอริยวินัยน(อยกว.าคู.อ่ืนๆ 
เพราะโดยมากเปVนความเก่ียวข(องกันตามหน(าท่ีหรือผลประโยชน  แต.ก็ไม.ได(หมายความว.าท้ัง
นายและลูกน(องจะไม.มีคุณความดีให(อีกฝ_ายหนึ่งเห็นคุณค.าเสียทีเดียว เพราะนายท่ีดีย.อมเปVน
ท่ีรักและเคารพของลูกน(อง และลูกน(องท่ีดีย.อมเปVนท่ีรักและเอ็นดูของนายเช.นกัน ลูกน(องท่ี
เก.งคือมีความขยันขันแข็งในหน(าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบสูง ไม.ทํางานให(
เสียหาย มีความกระตือรือร(น หม่ันพัฒนาตนและงานอยู.เสมอ เจ(านายย.อมพอใจลูกน(องท่ี
สนองงานเก.ง สามารถคิดงานต.อจากนายได(และทํางานคล.อง ส.วนลูกน(องท่ีดีคือมีความ
ซ่ือสัตย สุจรติต.อนาย ไม.ทํางานเพราะเห็นแก.เงิน แต.ทํางานเพ่ือนาย เคารพและรักนาย เปVน
คนอ.อนน(อมถ.อมตน ไม.ยกตนข.มท.าน วางตนเสมอต(นเสมอปลาย ได(ดีแล(วก็ไม.ลืมนายท่ีมี
พระคุณต.อตน โยสรุปนายท่ีมีลูกน(องเก.งจะทําให(องค กรมีความก(าวหน(า หากมีลูกน(องดีก็จะ
เปVนศักด์ิศรีแก.องค กร 

นายท่ีเก.งและดีย.อมมีภาวะผู(นําสูง นายท่ีบริหารเก.งย.อมเปVนคนมีวิสัยทัศน  
คาดการณ เก.ง เข(าใจสภาพปaญหา รู(จักใช(บทเรียนในอดีตให(เปVนประโยชน ต.อการบริหารงาน
ในปaจจุบันและอนาคต มีความคิดก(าวหน(าสร(างสรรค  ตัดสินใจเร็วและถูกต(องแม.นยํา เปVน
ผู(นําท่ีให(ความสําคัญกับการมีส.วนร.วมและตัดสินใจของลูกน(อง ซ่ึงจะสร(างความสัมพันธ ท่ีดี
และไม.เหนื่อยกับงานบริหารมากเหมือนกับนายท่ีมอบหมายหรือกระจายงานไม.เก.ง หม่ัน
พัฒนาศักยภาพการทํางานของลูกน(องอยู.เสมอเพ่ือสร(างทีมงานท่ีมีคุณภาพ ส.วนนายดีคือ
นายท่ีมีศีลธรรมและคุณธรรม ซ่ึงจะสร(างภาพลักษณ ท่ีดี ทําให(ลูกน(องเคารพยําเกรงและรัก
ใคร. มีน้ําใจเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ. ใส.ใจความรู(สึกของคนอ่ืนเหมือนกับความรู(สึกตนเอง ซ่ึงจะทําให(
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เข(าใจความต(องการของลูกน(อง คุณสมบัติเหล.านี้เปVนพระคุณ ส.วนพระเดชนายก็ต(องมี
เหมือนกัน คือต(องเปVนคนตรงไปตรงมา มีความกล(าหาญเด็ดขาด ไม.มีอคติกับลูกน(อง ดีก็ยก
ย.อง ไม.ดีก็ว.ากล.าวตักเตือนจนถึงลงโทษ ทําได(อย.างนี้จะทําให(เปVนท่ีรักและยําเกรงของ
ลูกน(อง 

๖. ความสัมพันธ ระหว.างนักบวชกับชาวบ(าน หน(าท่ีของชาวบ(านโดยสรุปคือ คิด 
พูด ทําด(วยเมตตา และอุปถัมภ บํารุงนักบวช (พระสงฆ ) ส.วนนักบวชก็มีน้ําใจอนุเคราะห  
สอนให(ชาวบ(านละชั่ว ทําดี 

โดยท่ัวไปแล(วหากไม.ใช.ญาติพ่ีน(องหรือคนรักใคร.ชอบพอกัน การแบ.งปaนหรือ
ช.วยเหลือผู(อ่ืนจะมีน(อยมาก ยกเว(นการให(เก่ียวกับงานกุศล พระสงฆ เปVนบุคคลสาธารณะ มี
อุปการะต.อชาวบ(านในฐานะเปVนผู(นําจิตวิญญาณ สั่งสอนชาวบ(านเพราะต(องการให(เขา
เหล.านั้นได(เข(าใจหลักในการดําเนินชีวิตท่ีถูกต(อง งานของพระสงฆ เปVนไปเพ่ือประโยชน 
ส.วนรวมเท.านั้น ไม.ใช.ทําเพ่ือผลประโยชน ส.วนตน ซ่ึงท.านสามารถทําประโยชน ส.วนรวมได(
ดีกว.าชาวบ(าน เพราะมีเวลาให(กับส.วนรวมมากกว.าชาวบ(าน ตัดปaญหาเรื่องการทํามาหากิน
ออกไปได( เพราะมีชาวบ(านให(ความอุปถัมภ บํารุงข(าวปลาอาหาร ดังนั้นพระสงฆ จึงได(รับ
ความเคารพนับถือ เปVนท่ีพึงทางจิตใจของชาวบ(าน หากทําตรงกันข(ามจากนี้ก็จะไม.ได(ความ
เคารพนับถือ และจะถูกมองว.าเอาเปรียบสังคม สภาพการณ เช.นนี้มองแบบผิวเผินจะไม.รู(ว.า
เปVนเรื่องของผลประโยชน ตอบแทนกัน แต.ความจริงแล(วก็เปVนเรื่องของผลประโยชน 
เหมือนกัน เพราะต.างฝ_ายต.างได(อาศัยกัน เพียงแต.ไม.ใช.เรื่องการถือเอาเงินเปVนท่ีต้ังเท.า
นั้นเอง แต.เปVนเรื่องของการแนะนําสั่งสอนกับการถวายข(าวปลาอาหารตอบแทนและความ
ต(องการบุญของชาวบ(าน 

บทบาทของพระสงฆ ในปaจจุบันเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและความต(องการของ
ชาวบ(าน พระสงฆ ส.วนหนึ่งเข(าไปมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เช.น จัดต้ังสหกรณ 
ชุมชน, การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ เช.น ปxองกันป_าถูกทําลาย ปลูกป_าทดแทน สร(างป_า
ให(เปVนแหล.งเรียนรู(ของชุมชน,การอนุรักษ และส.งเสริมวัฒนธรรม เช.น การทําบุญตามฮีต ๑๒, 
การจัดการศึกษาสงเคราะห แก.ลูกหลานของชาวบ(าน ซ่ึงเหมาะสมและสอดคล(องกับสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจในปaจจุบัน ส.วนชาวบ(านเองก็ควรได(ตระหนักว.าตนเองเปVนพุทธบริษัท 
ไม.ใช.มองว.าการสืบทอดพระพุทธศาสนาเปVนเรื่องของพระสงฆ เท.านั้น ซ่ึงบางเรื่องพระสงฆ ก็
ไม.สะดวกท่ีจะทําเองเพราะเก่ียวข(องกับกฎหมายและพระวินัย ชาวบ(านก็ควรได(อาสา
พระสงฆ ช.วยแก(ไขปaญหาและส.งเสริมกิจการคณะสงฆ แทนพระสงฆ  ซ่ึงจะเปVนผลดีต.อ
พระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติ 
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๔. สรุป 
มนุษย เปVนสัตว ท่ีมีสติปaญญา แตกต.างจากสัตว เดรัจฉานซ่ึงอาศัยสัญชาตญาณใน

การอยู.รวมกัน หากิน และสืบพันธุ  และเนื่องจากมนุษย มีระยะเวลาในการเลี้ยงดูกันค.อนข(าง
นาน ดังนั้นจึงสร(างความสัมพันธ กันจากระดับครอบครัวเปVนเบ้ืองต(น ความมีสติปaญญาของ
มนุษย ทําให(มนุษย เรียนรู(ประสบการณ ชีวิต รู(จักคิดแก(ไขปaญหาและพัฒนาความเปVนอยู.ให(ดี
ข้ึน การอยู.รวมกันเปVนหมู.คณะจําเปVนต(องอาศัยกฎระเบียบเปVนสิ่งควบคุมเพ่ือให(เกิดความ
เรียบร(อยและนําไปสู.ความสําเร็จตามเปxาหมายท่ีได(ต้ังไว( กฎระเบียบบางอย.างใช(เพ่ือบังคับ
และมีบทลงโทษเพ่ือให(เปVนตัวอย.างของผู(อ่ืน กฎระเบียบบางอย.างมีไว(เพ่ือกําหนดทิศทางการ
ทํางานเท.านั้น ไม.มีการลงโทษ เพราะไม.มีความเสียหายท่ีทําให(เสียชื่อเสียง กฎระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติท่ีดีเปVนปaจจัยแห.งความยั่งยืนต(องมีรากฐานมากความถูกต(อง (ธรรมะ)ซ่ึง
พระพุทธศาสนาเรียกว.า อริยวินัย 

หน(าท่ีของบุตรโดยสรุปคือ เลี้ยงดูพ.อแม. ประพฤติตนเปVนคนดีตามคําสอนของท.าน 
ดํารงวงศ ตระกูล และเม่ือท.านเสียชีวิตไปแล(วทําบุญอุทิศให(ท.าน ในส.วนของพ.อแม.ท.านย.อม
อนุเคราะห บุตร-ธิดา โดยการสอนให(เปVนคนดี ให(ศึกษาเล.าเรียนเพ่ือให(มีวิชาความรู( สามารถ
ท่ีจะทํามาหากินเลี้ยงชีพได( เม่ือเห็นว.าลูกสามารถท่ีจะเม่ือเห็นว.าลูกสามารถท่ีจะเลี้ยงตน
และครอบครัวได(แล(วก็ให(แต.งงาน และมอบทรัพย ให(เพ่ือเปVนทุนในการทํามาหากินและสร(าง
ความม่ันคงแก.ชีวิต, หน(าท่ีของศิษย โดยสรุปคือ มีความเคารพครูอาจารย  รับใช(ช.วยเหลือ
ท.าน เชื่อฟaงและต้ังใจเรียน ส.วนครูอาจารย ย.อมอนุเคราะห ศิษย โดยการสอนให(ศิษย มีความรู(
ดีและเปVนคนดี ยกย.องชมเชย และเม่ือเรียนจบแล(วก็ไม.ทอดท้ิง คอยส.งเสริมศิษย ให(ได(รับ
ความสะดวกสบาย, หน(าท่ีของสามีต.อภรรยาโดยสรุปคือ ให(เกียรติโดยการไม.นอกใจ ยกย.อง 
ไม.ดูหม่ิน ให(มีบทบาทในหน(าท่ีการงาน (งานบ(าน) และให(เครื่องแต.งตัว เพราะผู(หญิงเปVนเพศ
ท่ีรักความสวยงาม ส.วนภรรยาก็ขยันทํางาน ให(เกียรติสามีโดยการไม.นอกใจ ดีต.อญาติพ่ีน(อง
และคนท่ีนับถือกันของสามี และรักษาทรัพย ของครอบครัว, หน(าท่ีของมิตรโดยสรุปเปVนการ
สงเคราะห กันโดยการแบ.งปaน พูดดี ไม.หลอกลวงกัน ประพฤติประโยชน ต.อผู(อ่ืน และเปVนคน
เสมอต(นเสมอปลาย เปVนท่ีพ่ึงของมิตรผู(ประมาทแล(ว และนับถือญาติพ่ีน(องของมิตร, หน(าท่ี
ของนายโดยสรุปเปVนการให( คือให(ทํางานท่ีเหมาะสมให(รางวัล และให(กําลังใจ ส.วนลูกน(อง
ต(องเปVนคนขยันขันแข็ง พัฒนาตนอยู.เสมอ ซ่ือสัตย  และเคารพยกย.องนาย, หน(าท่ีของ
ชาวบ(านโดยสรุปคือ คิด พูด ทําด(วยเมตตา และอุปถัมภ บํารุงนักบวช (พระสงฆ ) ส.วนนักบวช
ก็มีน้ําใจอนุเคราะห  สอนให(ชาวบ(านละชั่ว ทําดี 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ ๑) เพ่ือการศึกษาคุณภาพการให(บริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให(บริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพ จําแนกตามปaจจัยส.วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาการพัฒนา
คุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก.น ตามความคิดเห็นของผู(มาใช(บริการ เปVนการวิจัยเชิงผสานวิธี การวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ.มตัวอย.างคือ ผู(มาใช(บริการจํานวน ๓๗๗ คน เครื่องมือท่ีใช(เปVนแบบสอบถาม 
วิเคราะห ข(อมูลโดยใช(โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร  สถิติท่ีใช( คือ 
ค.าความถ่ี ค.าร(อยละ ค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค.าที การวิเคราะห ความ
แปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต.างของค.าเฉลี่ยเปVนรายคู.ด(วยวิธีผลต.างนัยสําคัญ
น(อยท่ีสุด การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช(เปVนแบบสัมภาษณ  โดยรวบรวมข(อมูลจากการ
สัมภาษณ เชิงลึกกับผู(ให(ข(อมูลสําคัญ จํานวน ๕ ท.าน วิเคราะห ข(อมูลเชิงเนื้อหา อธิบายในรูป
ความเรียง 

ผลการวิจัยพบว�า 
๑. คุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยรวม อยู.ในระดับมาก ( x= 
๓.๗๗) เม่ือพิจารณาในแต.ละด(าน พบว.า พบว.า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู.ในระดับมากทุก
ด(าน มีค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน(อยตามลําดับ คือ ด(านการดูแลต.อเนื่อง ด(านการเข(าถึงบริการ 
ด(านการประสานบริการ ด(านการดูแลแบบองค รวมและผสมผสาน และด(านยึดชุมชนเปVน
หลัก  
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๒. เปรียบเทียบ พบว.า ประชาชนท่ีมี อาชีพ และรายได(เฉลี่ยต.อเดือนต.างกัน มี
ความคิดเห็นต.อคุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น แตกต.างกัน อย.างมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ส.วนประชาชนท่ีมี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา หลักประกันสุขภาพ ต.างกันมีความคิดเห็นต.อคุณภาพการ
ให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น ไม.แตกต.างกัน 

๓. การพัฒนา พบว.า ด(านการเข(าถึงบริการ อํานวยความสะดวก สําหรับผู(พิการ 
ผู(สูงอายุ เช.น ทางลาดชัน ห(องน้ําให(สะอาด เปVนต(น ด(านการดูแลต.อเนื่อง ให(ความช.วยเหลือ
เร.งด.วน โดยการลงทะเบียนของกลุ.มเปxาหมาย แยกตามความจําเปVนของการให(บริการ ด(าน
การดูแลแบบองค รวมและผสมผสาน นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมสอดคล(อง ด(านการ
ประสานบริการ การให(คําปรึกษาของเครือข.ายบริการปฐมภูมิและการแพทย ฉุกเฉินอย.างเปVน
ระบบ ด(านยึดชุมชนเปVนหลัก สร(างความสัมพันธ ท่ีดีกับชุมชน จัดกิจกรรม จัดอบรม
กระบวนการเรียนรู( แก.ประชาชน  

คําสําคัญ: คุณภาพ, การให(บริการ, แนวทางการพัฒนา 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the quality of health 
service of the Health Promoting Hospital, 2) to compare the quality of the 
health service based on the opinions of the samples, classified by personal 
factors and 3) the study the quality development of health service of the 
Health Promoting Hospital of Buengniam Sub-district, Muang District, Khon 
Kaen according to the service users. This research is a mixed method study. 
The samples used in quantitative research included 377 service users who 
responded to the questionnaire distributed. The data obtained were analyzed 
to find the statistic scores of Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, t-test, One Way ANOVA and Least Significance Difference (LSD). The 
interview form was used to ask five key informants in the qualitative research. 
The data then were analyzed in its content and explained in the form of 
essay.  
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The research results were as follows:  
1. The statistic score of the quality of health service of the hospital 

according to the opinion of the population in overall was at a high level ( = 
3.77). The scores of all aspects of research were at a high level, ranked from 
the aspects of ‘continuous care’, ‘service accessibility’, ‘service coordination’, 
‘holistic and mixed care’ and ‘public focus’.  

2. Based on the study, the population with differences in occupations 
and monthly incomes had their opinion towards the quality of health service 
differently with statistic significance level at 0.05. For those with differences in 
genders, ages, education and health insurance had their opinion towards the 
quality of health service indifferently.  

3. For the improvement, in the service accessibility aspect, the 
facilities for the disabled and the elderly such as steep slopes, clean 
bathroom should be built. In the term of continuity of care, the registration of 
the target differentiated by their service needs should be made. For the 
holistic and mixed care, advanced technology should be used at work. For 
the service coordination, the consultation of the network of primary service 
and emergency service should be arranged systematically. For the public 
focus, the good relationship within the community, the activities and training 
for learning processes for the public should be managed. 

Keywords: Quality, Service, Ways of Development 

๑. บทนํา 
นโยบายการพัฒนาด(านสาธารณสุขของรัฐบาลทุกสมัยมุ.งเน(นในการปรับปรุงระบบ

บริการสาธารณสุขให(มีคุณภาพและประสิทธิภาพให(ดียิ่งข้ึนโดยรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได(ยกระดับสถานีอนามัยเปVนโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.
สต.) โดยในระยะแรกให(มี รพ.สต นําร.อง จํานวน ๒,๐๐๐ แห.ง ท่ัวประเทศเม่ือ พ.ศ.๒๕๕๓ 
และได(เพ่ิมท่ีเหลืออีก ๗,๐๐๐ แห.งครอบคลุม รพ.สต ท้ังหมดท่ัวประเทศ เม่ือป  ๒๕๕๔ โดย
รัฐบาลในสมัยต.อ ๆ มาก็ได(ให(การสนับสนุนการพัฒนา รพ.สต มาอย.างต.อเนื่องโดยนอกจาก
การพัฒนาด(านโครงสร(างแล(วยังมีการสนับสนุนให(มีการดูแลเด็ก สตรี ผู(สูงอายุ ผู(พิการ เน(น
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การให(บริการเชิงรุก ส.งเสริมสุขภาพปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงเน(นการมีส.วนร.วมของชุมชน ซ่ึง
เปVนพ้ืนฐานของประชาชนในระยะยาวในการพัฒนาคุรณภาพชีวิตของประชาชนอย.างยั่งยืน๑ 

โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียมนั้น เปVนสถานพยาบาลประจําตําบล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือองค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน โดยให(การสนับสนุนส.งเสริมด(าน
สุขภาพให(แก.ประชาชน และมีการให(บริการสุขภาพแก.ประชาชน ซ่ึงโรงพยาบาลส.งเสริม
สุขภาพตําบลบึงเนียมนี้มีพ้ืนท่ีติดกับตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก.น ท่ีมีโรงพยาบาลศูนย  
หากเม่ือเปรียบเทียบการให(บริการสุขภาพด(านการรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียมนั้น เปVนสถานพยาบาลท่ีประชาชนสามารถเข(าถึง
บริการและเกิดความประทับใจในการให(บริการ โดยการให(บริการ คือ กิจกรรมของ
กระบวนการส.งมอบสินค(าท่ีไม.มีตัวตนของธุรกิจให(กับผู(บริการโดยสินค(าท่ีไม.มีตัวตนนั้น
จะต(องตอบสนองความต(องการของผู(รับบริการซ่ึงนําไปสู.ความพึงพอใจ 

ด(านคุณภาพการให(บริการสุขภาพตามนั้น โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึง
เนียม ต(องรับผิดชอบต.อบริการสุขภาพของประชาชนหรือร.วมกันกับแนวคิดประกันสุขภาพ 
เพ่ือประชาชนสามารถเข(าถึงบริการสุขภาพได(อย.างเท.าเทียมกัน ซ่ึงจะทําให(ประชาชนเข(าถึง
การบริการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและเท.าเทียมกันอย.างถ(วนหน(า 

โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ทําหน(าท่ีในลักษณะให(บริการ
สาธารณสุขผสมผสาน ท้ังด(านการสร(างเสริมสุขภาพ การควบคุมและปxองกันโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟ��นฟูสภาพ รวมท้ัง 

การจัดการปaจจัยเสี่ยงต.อสุขภาพ ท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมใน
ฟ��นท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยมีจุดเน(นท่ีสําคัญ ๓ ประการดังนี้ ๑) ดําเนินการเชิงรุก โดยมุ.งเข(าหา
ประชาชนและชุมชนเพ่ือสร(างสุขภาพเปVนหลักรวมท้ังมุ.งจัดการกับปaจจัยเสี่ยงท่ีเปVนต(นเหตุ
ของปaญหาสุขภาพ ๒) บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยท่ีปรึกษาแพทย ในโรงพยาบาลพ่ีเลี้ยง 
หรือส.งต.อผู(ป_วยได(ตลอดเวลา ท้ังนี้อาจมีบริการเตียงนอนเพ่ือสังเกตอาการโดยไม.รับผู(ป_วยไว(
นอนค(างคืนและหารมีกรณีฉุกเฉินก็สามารถประสานระบบบริการแพทย ฉุกเฉินในการออกไป
รับผู(ป_วยและการให(การปฐมพยาบาลก.อนส.งต.อ และ ๓) มีความเชื่อมโยงและมีส.วนร.วม โดย
มีความเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพในระดับอ่ืน ในการดูแลผู(ป_วยเฉพาะรายอย.างมีคุณภาพ 
และมีส.วนร.วมอย.างเข(มแข็งในการดําเนินงาน ของประชาชน ชุมชน และองค กรปกครอง
ท(องถ่ิน 

ปaจจุบันโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียมมีคุณภาพการให(บริการสุขภาพ
และเปVนสถานท่ีๆ ประชาชนส.วนใหญ.ไม.อยากเข(ารับการบริการเท.าไรนัก เนื่องจากอาณาเขต

                                                           
๑ สํานักงานโครงการสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบล, สถานีอนามัยสู�

โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล, (กรุงเทพมหานคร : จากนโยบายสู.การปฏิบัติ, ๒๕๕๖), (อัดสําเนา). 
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ของตําบลบึงเนียมมีหมู.บ(านถึง ๑๒ หมู.บ(าน แต.มีโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลเพียงแห.ง
เดียว อีกท้ังยังเปVนเพียงการให(บริการรักษาข้ันพ้ืนฐานหรือการปฐมพยาบาลเบ้ืองต(นเท.านั้น
พร(อมกันนั้นอุปกรณ เครื่องมือยังมีจํานวนน(อย มีพ้ืนท่ีติดตําบลในเมือง ประชากรส.วนใหญ.
เม่ือมีปaญหาสุขภาพมักจะเข(าไปใช(บริการของโรงพยาบาลในเมือง 

จากสภาพปaญหาดังกล.าว ถือได(ว.าเปVนปaญหาท่ีส.งผลกระทบท่ีทําให(การบริหาร
สุขภาพมีประสิทธิผลตํ่า จะต(องหาวิธีการหรือแนวแก(ไขและวิธีการส.งเสริมคุณภาพการ
ให(บริการสุขภาพเพ่ือยกระดับประสิทธิผลมาตรฐานการให(บริการของโรงพยาบาลส.งเสริม
สุขภาพตําบลบึงเนียมให(เปVนสถานพยาบาลท่ีได(รับการยอมรับและเปVนสถานท่ีรักษาพยาบาล
ให(กับประชาชนท่ีดียิ่ง โดยอิงอาศัย “คู.มือบริหารจัดการโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบล 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”๒ ท่ีอธิบายถึงภารกิจ
หลักท่ีสําคัญในภารกิจของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลในแต.ละด(านได(แก. ด(านการ
ส.งเสริมสุขภาพ ด(านการรักษาพยาบาล ด(านการควบคุมปxองกันโรค ด(านฟ��นฟู ด(านการ
คุ(มครองผู(บริโภค ซ่ึงต(องทําพร(อมกันท้ัง ๕ ด(าน เปVนภารกิจเพ่ือสร(างสุขภาวะท่ีดีให(
ครอบคลุมท้ังสุขภาพกาย สุขภาพใจ และทางด(านสังคมควบคู.กันไป และจะต(องปฏิบัติตาม 
พันธกิจในการจัดบริการของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบล 

เม่ือมีการบริหารจัดการท่ีดีแล(วนั้นจะต(องดูการให(บริการโรงพยาบาลในองค กร
เพราะองค กรจะเดินไปได(จะต(องใช(เจ(าท่ีหน(าท่ีมีคุณภาพจึงจะเปVนองค กรท่ีถือได(ว.าประสบ
ความสําเร็จในองค กรท่ีให(บริการอย.างเช.นโรงพยาบาลท่ีคอยให(บริการประชาชนจึงต(อง
ปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความเปVนกันเองเพราะประชาชนท่ีมาใช(บริการส.วนใหญ.แล(วเปVนผู(ป_วยจึง
ต(องเข(าใจบริบทของผู(ป_วยให(ดี เจ(าหน(าท่ีควรให(บริการผู(ป_วยหรือผู(ท่ีมารับการบริการโดยไม.
แบ.งชนชั้นให(ความเสมอภาคบริการด(วยความเต็มใจ ผลของงานอาจถูกมองในแง.ท่ีไม.ดีต.อ
องค กร 

ดังนั้น ผู(วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาว.าคุณภาพการให(บริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น ท้ังนี้เพ่ือเปVน
แนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบล ตลอดจนนําไปขยายผลสู.ชุมชนอ่ืนๆ
ต.อไป 

 
 
 

                                                           
๒ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, คู�มือบริหารจัดการ

โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล, (กรุงเทพมหานคร : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , ๒๕๕๔), หน(า ๘. 
(อัดสําเนา). 
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๒. วัตถุประสงค�การวิจัย 
๑. เพ่ือการศึกษาคุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพ

ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพ

ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น จําแนกตามปaจจัยส.วนบุคคล  
๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาล

ส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
ได(แก. ประชาชนท่ีมีอายุต้ังแต. ๑๕ ป ข้ึนไป ท่ีมารับบริการในเขตตําบลบึงเนียม 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น จํานวน ๖,๕๒๙ คน๓ กลุ.มตัวอย.าง ได(แก. ประชาชนท่ีมีอายุ
ต้ังแต. ๑๕ ป ข้ึนไป ท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก.นได(กลุ.มตัวอย.าง จํานวน ๓๗๗ คน โดยหากลุ.มตัวอย.างท่ีเหมาะสมใช(สูตร 
Taro Yamane๔ และเทคนิควิธีการสุ.มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random sampling) และใช(
วิธีสุ.มตัวอย.างแบง.าย (Simple Random sampling) 

เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เปVนแบบสอบถาม ท่ีผู(วิจัยได(สร(างข้ึนและ
พัฒนาข้ึนจากการสังเคราะห ข(อมูลและแนวคิดทฤษฏี รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง ท่ีเก็บข(อมูล
จากกลุ.มตัวอย.างในการวิจัย โดยแบ.งออกเปVน ๓ ตอน ดังนี้ ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามปaจจัย    
ส.วนบุคลของผู(ตอบแบบสอบถามมีจํานวน ๖ ข(อประกอบด(วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได( และหลักประกันสุขภาพ ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการ
ให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น ตามคุณลักษณะบริการท่ีดี ๕ ประการ ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับ ปaญหา 
อุปสรรค และข(อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาล
ส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น ซ่ึงมีลักษณะเปVนคําถาม
ปลายเป�ด (open ended Questionnaire) ให(ตอบโดยเสรี 

สถิติท่ีใช(ในการวิเคราะห ข(อมูล ผู(วิจัยใช(โปแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห ข(อมูล
ทางสถิติดังนี้ ๑) สถิติพรรณนา คือ ความถ่ี (Frequency) ค.าร(อยละ (Percentage) ใช(
วิเคราะห ปaจจัยส.วนบุคคลของกลุ.มตัวอย.างเพ่ือใช(แจกแจงความถ่ีหาค.าร(อยละ ๒) ใช(สถิติ
พรรณนา คือ หาค.าเฉลี่ย (mean) ใช(แปลความหมายของข(อมูลท่ีเก่ียวกับคุณภาพการ
ให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
                                                           

๓ โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม. “รายงานประชากรแยกตามกลุ�มอายุ/เพศ ราย
หมู�บ�าน”, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๔ Taro Yamane, Elementary sampling theory, (London : 1967), p. 398. 
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ขอนแก.น ตามคุณลักษณะบริการท่ีดี ๕ ประการ ใช(สถิติพรรณนา คือ ค.าส.วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)อ(างอิง ได(แก. 
การทดสอบค.า (t-test) การทดสอบค.าแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ถ(าพบ
ความแตกต.างจะทําการเปรียบเทียบความแตกต.างของค.าเฉลี่ยเปVนรายคู. โดยใช(วิธีผลต.าง
นัยสําคัญน(อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
คุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น สรุปได(ดังนี้ 
๑. ปaจจัยส.วนบุคคลของประชาชนในตําบลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก.น พบว.า โดยส.วนใหญ.เปVนเพศหญิง มีอายุอยู.ระหว.าง ๔๖-๕๕ ป  มีการศึกษา
มัธยมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายได(ต.อเฉลี่ยเดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ใช(
หลักประกันสุขภาพถ(วนหน(า (บัตรทอง) 

๒. ผลการวิเคราะห ค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพการ
ให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น ตามความคิดเห็นของประชาชน พบว.า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต.อคุณภาพการ
ให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น โดยรวม อยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต.ละด(าน สรุปได(ดังนี้ 

๒.๑ ด(านการเข(าถึงบริการ ประชาชนท่ีมีเพศต.างกัน มีความคิดเห็นต.อคุณภาพ
การให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น โดยรวมอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย ๓.๘๑ ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงพยาบาลมี
ความพร(อมในการให(คําปรึกษาแก.ประชาชนได(ง.ายและเข(าถึงสะดวก  

๒.๒ ด(านการดูแลต.อเนื่อง ประชาชนท่ีมีเพศต.างกัน มีความคิดเห็นต.อคุณภาพ
การให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น โดยรวมอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย ๓.๘๑ ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงพยาบาลมี
การติดตามและประเมินสุขภาพผู(ป_วยในชุมชน  

๒.๓ ด(านการดูแลแบบองค รวมและผสมผสาน ประชาชนท่ีมีเพศต.างกัน มี
ความคิดเห็นต.อคุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น โดยรวมอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย ๓.๗๕ ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ย
สูงสุด คือ โรงพยาบาลมีระบบส.งต.อผู(ป_วยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง (๑๖๖๙)  

๒.๔ ด(านการประสานบริการ ประชาชนท่ีมีเพศต.างกัน มีความคิดเห็นต.อ
คุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก.น โดยรวมอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย ๓.๗๖ ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
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โรงพยาบาลให(ความสนใจต.อการให(คําปรึกษาของเครือข.ายบริการปฐมภูมิและการแพทย  
ฉุกเฉินอย.างเปVนระบบ เช.น คําปรึกษาของ อสม.  

๒.๕ ด(านยึดชุมชนเปVนหลัก ประชาชนท่ีมีเพศต.างกัน มีความคิดเห็นต.อ
คุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก.น โดยรวมอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย ๓.๗๕ ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
โรงพยาบาลมีการส.งเสริมให(เครือข.ายกลุ.มเปxาหมายเปVนหน.วยบริการปฐมภูมิ เช.น การจัดต้ัง
สุขศาลาหมู.บ(าน 

๓. ผลเปรียบเทียบคุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพ
ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น ตามความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีปaจจัยส.วน
บุคคล แตกต.างกัน สรุปได(ดังนี้ ประชาชนท่ีมี อาชีพ และรายได(เฉลี่ยต.อเดือนต.างกัน มีความ
คิดเห็นต.อคุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น แตกต.างกัน อย.างมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ส.วนประชาชนท่ีมี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา หลักประกันสุขภาพ ต.างกันมีความคิดเห็นต.อคุณภาพการ
ให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น ไม.แตกต.างกัน 

๔. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให(บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส.งเสริม
สุขภาพตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น พิจารณาเปVนรายด(าน มีดังต.อไปนี้ คือ
ด(านการเข(าถึงบริการ พบว.า ต(องอํานวยความสะดวก สําหรับผู(พิการ ผู(สูงอายุ เช.น มีทาง
ลาดชัน ห(องน้ําต(องมีความสะอาด เปVนต(น ด(านการดูแลต.อเนื่อง พบว.า ให(ความช.วยเหลือ
เร.งด.วน โดยการลงทะเบียนของกลุ.มเปxาหมาย แยกตามความจําเปVนของการให(บริการ ด(าน
การดูแลแบบองค รวมและผสมผสาน พบว.า นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมให(สอดคล(องกับ
ความต(องการของประชาชน ด(านการประสานบริการ พบว.า มีการให(คําปรึกษาของเครือข.าย
บริการปฐมภูมิและการแพทย ฉุกเฉินอย.างเปVนระบบ และด(านยึดชุมชนเปVนหลัก พบว.า หลัก 
สร(างความสัมพันธ ท่ีดีกับชุมชน จัดกิจกรรม จัดอบรมกระบวนการเรียนรู( แก.ประชาชน 

๕. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข(อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ สนับสนุนส.งเสริมคุณภาพการให(บริการของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพ
ตําบลบึงเนียมเปVนท่ีประจักษ แก.ประชาชน และได(รับความยกย.องคุณงามความดี 

๑.๒ ให(มีการจัดกิจกรรมโดยยึดชุมชนเปVนหลัก 
๑.๓ รัฐบาลควรส.งเสริม งบประมาณคุณภาพการให(บริการส.งเสริมสุขภาพตําบล  
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๒. ข(อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากผลการวิจัยคุณภาพการให(บริการของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึง

เนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น โดยรวมอยู.ในระดับมากทุกข(อได(แก.  
๒.๑ ด(านการเข(าถึงบริการ ส.งเสริมให(มีการเข(าถึงบริการได(ง.ายสะดวก โดย

ปราศจากอุปสรรคทางภูมิศาสตร  การเงิน สังคมวัฒนธรรม ภาษา 
๒.๒ ด(านการดูแลต.อเนื่อง ส.งเสริมให(มีประชาชนได(รับการดูแลจากบุคลลากร 

ของโรงพยาบาล ซ่ึงทําหน(าท่ี ดูแลประจําและรู(จักกันมาต.อเนื่องยาวนาน ดูแลได(ทุกปaญหา 
๒.๓ ด(านการดูแลแบบองค รวมและผสมผสาน สนับสนุนในการการดูแลท่ี

ครอบคลุมหลายมิติปaญหาโรคทางกาย จิตใจ อารมณ  สังคมและจิตวิญญาณและในมิติรักษา 
ส.งเสริมปxองกันและฟ��นฟูสภาพ 

๒.๔ ด(านการประสานบริการ สนับสนุนการดูแลท่ีเชื่อมโยงบริการหน.วยงานท่ี 
เก่ียวข(อง บ(านชุมชน โดยมีการส.งต.อข(อมูลและระบบคําปรึกษา 

๒.๕ ด(านยึดชุมชนเปVนหลัก สนับสนุนการมีส.วนร.วม และเสริมพลังให(
กลุ.มเปxาหมายและภาคีให(พ่ึงตนเองทางสุขภาพได( 

๓. ข(อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต.อไป 
๓.๑ ควรศึกษาคุณภาพการให(บริการของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึง

เนียม ในเขตอ่ืนๆเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต.าง หรือให(สอดคล(องในระดับการบริการ 
๓.๒ ควรศึกษาคุณภาพการให(บริการของโรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลบึง

เนียมต.างๆตามกลยุทธ ในการพัฒนาการบริหารของเทศบาล มาประยุกต ใช(ในการให(บริการ
ให(เกิดคุณภาพยิ่งๆ ข้ึนไป 

๓.๓ ในการวิจัยครั้งต.อไป ควรจะเปลี่ยนกลุ.มประชากรในเขตตําบลบึงเนียม
เปVนเขตตําบลอ่ืนๆ หรือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีใกล(เคียง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให(บริการ
ส.งเสริมสุขภาพตําบลท่ีชัดเจนยิ่งๆ ข้ึนไป 
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หลักอิทธิบาทธรรมกับวงจรคุณภาพเดมม่ิงของบุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบล 
บ�านกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก�น 

A Principle of Iddhipada With Deming Cycle of Bankong Sub-district 
Administrative Organization Staffs, Nong Ruea District,  

Khon Kaen Province 

พระมหาธนากร อนคฺฆเมธี (เหล.ารัตน )* 
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี, ดร.ปราบดี แย(มสุนทร, ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี** 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา ๑) ระดับการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาท
ธรรม ๒) ระดับปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง ๓) ความสัมพันธ ระหว.างการปฏิบัติตน
ตามหลักอิทธิบาทธรรมกับการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง ๔) แนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมและการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง ของ
บุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลบ(านกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก.น ให( มี
ประสิทธิภาพ เปVนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช(การวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร คือ บุคลากร
ขององค การบริหารส.วนตําบลบ(านกง จํานวน ๘๙ คน และใช(บุคลากรท้ังหมดเปVนกลุ.มศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช(เปVนแบบสอบถาม วิเคราะห ข(อมูล โดยใช(โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร  สถิติท่ีใช(วิเคราะห ข(อมูล คือ ค.าความถ่ี ร(อยละ ค.าเฉลี่ย ค.าส.วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สําหรับความสัมพันธ ระหว.างการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับการ
ปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง ทําการวิเคราะห โดยหาค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบ
เพียร สัน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด(วยการสัมภาษณ เชิงลึก กับผู(ให(ข(อมูลสําคัญ และใช(
เทคนิคการวิเคราะห เนื้อหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบว�า 
๑. ระดับการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรม โดยรวม อยู.ในระดับมาก (µ = 

๔.๒๔) เม่ือพิจารณาเปVนรายด(าน พบว.า ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด(านฉันทะ (µ = 
๔.๓๑) รองลงมาคือ ด(านวิริยะ (µ = ๔.๒๒) ด(านวิมังสา (µ = ๔.๒๒) และด(านท่ีมีค.าเฉลี่ย
น(อยท่ีสุดคือ ด(านจิตตะ (µ = ๔.๒๐) 

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก.น 
** อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก.น 
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๒. ระดับการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง โดยรวม อยู.ในระดับมาก (µ =
๔.๑๗) เม่ือพิจารณาเปVนรายด(าน พบว.า ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด(านการลงมือปฏิบัติ 
(µ = ๔.๑๙) รองลงมาคือ ด(านการแก(ไขปaญหา (µ = ๔.๑๘) ด(านการตรวจสอบประเมินผล 
(µ = ๔.๑๗) และด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยน(อยท่ีสุด คือ ด(านการวางแผน (µ = ๔.๑๖)  

๓. ความสัมพันธ ระหว.างการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับการปฏิบัติงาน
ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง โดยรวมมีค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  อยู.ในระดับสูงมาก (r = ๐.๘๓) 
เม่ือพิจารณาเปVนรายด(าน พบว.า ด(านท่ีมีค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยู.ในระดับสูง มีจํานวน ๔ 
ด(าน ได(แก. ด(านฉันทะ ด(านวิริยะ ด(านจิตตะ และด(านวิมังสา อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ 

๔. แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมและการปฏิบัติงาน
ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง ของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลบ(านกง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก.น ให(มีประสิทธิภาพ พบว.า บุคลากรควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานและ
กําหนดเปxาหมาย พร(อมมอบหมายงานต.างๆ ให(กับผู(ปฏิบัติงานให(เข(าใจถึงเปxาประสงค ท่ี
ต(องการได(รับ คอยควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบผลการทํางาน โดยให(มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได(สั่งการ และนําข(อมูลท่ีได(จากการ
รายงานไปปรับปรุงพัฒนาต.อไป 

คําสําคัญ: หลักอิทธิบาทธรรม, วงจรคุณภาพเดมม่ิง, ความสัมพันธ  

Abstract 

The purposes of this study were aimed at 1) studying the level of 
behavior according to Iddhipada, 2) studying the level of working according to 
Deming Cycle, 3) studying the relationships between the behavior according 
to Iddhipada and working according to Deming Cycle, and 4) studying the 
ways to develop effectively the behavior according to Iddhipada and working 
according to Deming Cycle of Bankong Sub-District Administrative Organization 
staffs, Nongruea District, Khon Kaen Province. The study was a mixed-method 
research by using survey and qualitative research. In survey research, the 
samples were 89 Bankong Sub-District Administrative Organization staffs. In 
this respect, all samples were focus group. The research tool was 
questionnaire analyzed by computer programs, for social sciences research. 
The statistics used were Frequency, Percentage, Average, and Standard 
Deviation. For the relationships between the behavior according to Iddhipada 
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and working according to Deming Cycle, Pearson Correlation Coefficient was 
applied to analyzed the data. For qualitative research, In-depth interview was 
used for informants with context data analysis technique. 

The research results were as follows: 
1. The level of behavior according to Iddhipada, in general, was in 

high level (µ = 4.24). In considering each dimension, it was found that the 
highest dimension was Chanda (µ = 4.31); so the rest were Viriya (µ = 4.22), 
Vimamsa (µ = 4.22), and Citta (µ = 4.20), respectively. 

2. The level of working according to Deming Cycle, in general, was in 
high level (µ = 4.17). In considering each dimension, it was found that the 
highest dimension was BDVC (µ = 4.19); so the rest were solving problem     
(µ = 4.18), evaluation (µ = 4.17), and planning (µ = 4.16), respectively. 

3. The relationships between the behavior according to Iddhipada 
and working according to Deming Cycle, in general with Correlation 
Coefficient, was in very high level (r=0.83). In considering each dimension, it 
revealed that the dimension that was in high level according to Correlation 
Coefficient comprised of four dimension: Chanda, Viriya, Citta, and Vimamsa, 
as statically significant level at 0.01. 

4. The ways to develop effectively the behavior according to 
Iddhipada and working according to Deming Cycle of Bankong Sub-District 
Administrative Organization staffs, Nongruea District, Khon Kaen Province 
indicated that staffs should planned for working and destination; also the 
understanding of followers in the assignment was important to keep an eye 
on by reporting for receiving the result and getting it to improve in the future. 

Keywords: A Principle of Iddhipada, Deming Cycle, Relationship 

๑. บทนํา 
อิทธิบาทธรรมนั้น เปVนหนึ่งในคุณธรรมท่ีควรปลูกฝaงให(มีข้ึนในจิตใจและพัฒนาให(

เจริญงอกงามจนกลายเปVนมโนธรรม เนื่องจากเปVนคุณธรรมท่ีนําไปสู.ความสําเร็จแห.งผลท่ีมุ.ง
หมาย ๔ ประการ ได(แก. ๑) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต(องการท่ีจะทํา ใฝ_ใจรักท่ีจะทําสิ่ง
นั้นอยู.เสมอ และปรารถนาจะทําให(ได(ผลยิ่งๆ ข้ึนไป ๒) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหม่ันเพียร 
ทํางานด(วยความพยายาม เข(มแข็ง อดทน เอาธุระไม.ท(อถอย ๓) จิตตะ ความคิด คือ ต้ังจิต
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รับรู(ในสิ่งท่ีทํา และทําสิ่งนั้นด(วยความคิด เอาจิตฝaกใฝ_ไม.ปล.อยใจให(ฟุxงซ.านเสื่อมถอยไป ๔) 
วิมังสา ความใคร.ครวญหรือทดลอง คือ หม่ันใช(ปaญญาพิจารณา ใคร.ครวญตรวจตราหา
เหตุผลและตรวจสอบข(อยิ่งหย.อนในสิ่งท่ีทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค(นหาวิธีแก(ไข
ปรับปรุงให(ดีข้ึน เจริญข้ึน เพ่ือไปสู.ความสัมฤทธิ์ผล๑  ในส.วนของวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) 
คือ ระบบการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ เปVนท่ีรู(จักแพร.หลายระบบหนึ่ง ประกอบด(วยข้ันตอน
การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) การ
นําผลการประเมินย(อนกลับไปปรับปรุงแก(ไขการทํางาน (Action) การใช(วัฏจักรคุณภาพของ
เอ็ดเวิดส  เดมม่ิง ต(องดําเนินการอย.างมีวินัยให(ครบวงจรหมุนเวียนไปไม.มีหยุดหย.อน 

ผลการพัฒนาท(องถ่ินองค การบริหารส.วนตําบลบ(านกงในป ผ.านมา ภายใต(
แผนพัฒนาองค การบริหารส.วนตําบลบ(านกง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิง
ปริมาณ ไม.เปVนไปตามแผนเท.าท่ีควรอันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมใน
แผนพัฒนาตําบลประจําป มาก และมีรายได(ท้ังท่ีองค การบริหารส.วนตําบลจัดเก็บเอง ส.วน
ราชการอ่ืนจัดเก็บให(และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจํากัดไม.เพียงพอแก.การบริหารให(เปVนไป
ตามแผนพัฒนา ทําให(ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม.สามารถดําเนินการได(ตาม
แผน แต.ส.วนหนึ่งก็สามารถแก(ไขปaญหาความเดือดร(อนให(ประชาชนได(พอสมควร๒ เม่ือ
องค การบริหารส.วนตําบลมีอํานาจหน(าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด(านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การนําหลักอิทธิบาทธรรมมาประยุกต ใช(ในการปฏิบัติงาน เปVนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให(ดียิ่งข้ึน๓ และในการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ ย.อม
ส.งผลให(การงานนั้น ๆ มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีวิธีการท่ีเปVนข้ันตอนในการท่ีทําให(งาน
เสร็จอย.างถูกต(อง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือวางใจ 

ดังนั้น การท่ีจะให(ผลการปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิผลมากข้ึน บุคลากรทํางานด(วย
ความสามัคคีอย.างมีความสุข บุคลากรจะต(องมีการนําหลักอิทธิบาทธรรมมาเปVนหลักธรรมใน
การปฏิบัติตน ซ่ึงส.งให(ประสบความสําเร็จเปVนบันไดแห.งความสุขและความสําเร็จ และ
ปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิงเพ่ือทําให(การปฏิบัติงานบรรลุเปxาประสงค อย.างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
                                                           

๑ สมพร เทพสิทธา, คุณธรรมและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สภาสังคมสงเคราะห แห.ง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ , ๒๕๔๒), หน(า ๒๙. 

๒ องค การบริหารส.วนตําบลบ(านกง, แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑), (ขอนแก.น : 
องค การบริหารส.วนตําบลบ(านกง, ๒๕๕๙), หน(า ๓๑. (อัดสําเนา). 

๓ ไพบูลย  ตั้งใจ, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
กรณีศึกษา บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ�พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรองค การ

บริหารส.วนตําบลบ(านกงอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก.น  
๒. เพ่ือศึกษาการระดับปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง ของบุคลากรองค การ

บริหารส.วนตําบลบ(านกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก.น  
๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ ระหว.างการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับการ

ปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง ของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลบ(านกง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก.น 

๔. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมและการ
ปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง ของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลบ(านกง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก.น ให(มีประสิทธิภาพ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปVนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 

ระหว.างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ เชิงลึก (In depth Interview) กับผู(ให(ข(อมูลสําคัญ (Key 
informants) 

ประชากรท่ีใช(ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรขององค การบริหารส.วนตําบลบ(าน
กง จํานวน ๘๙ คน และใช(บุคลากรท้ังหมดเปVนกลุ.มศึกษา๔ เครื่องมือท่ีใช(เปVนแบบสอบถาม 
มีลักษณะปลายป�ดและปลายเป�ด โดยแบ.งออกเปVน ๔ ตอน ดังนี้ ตอนท่ี ๑ เปVนแบบสอบถาม
เก่ียวกับข(อมูลปaจจัยส.วนบุคคลของผู(ตอบแบบสอบถาม ได(แก. เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา ประสบการณ ในการทํางาน และรายได(รวมต.อเดือน ตอนท่ี ๒ เปVน
แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาทธรรม มีลักษณะเปVนมาตราส.วน
ประเมินค.า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ ตามหลักการของลิเคิร ท (Likert)๕ จํานวน ๒๐ ข(อ 
ตอนท่ี ๓ เปVนแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง มีลักษณะเปVนมา
ตราส.วนประเมินค.า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ ตามหลักการของลิเคิร ท (Likert) จํานวน 
๑๖ ข(อ ตอนท่ี ๔ เปVนแบบสอบถามเก่ียวกับข(อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิ
บาทธรรมกับการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง ซ่ึงมีลักษณะเปVนคําถามปลายเป�ด 
(Open ended Questionnaire) ให(ตอบโดยเสรี จํานวน ๑ ข(อ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช(
                                                           

๔ ข(อมูลจาก : องค การบรหิารส.วนตําบลบ(านกง ณ วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙. 
๕ สุวรี ศิริโภคารภิรมย , การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : สถาบันราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๔๖), 

หน(า ๑๔๐. 
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การสัมภาษณ แบบมีโครงสร(าง (Structured interview) มีลักษณะเปVนคําถามแบบ
ปลายเป�ด เพ่ือให(ได(ข(อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค ของการวิจัย โดยสัมภาษณ กลุ.ม
ประชากรผู(ให(ข(อมูลสําคัญ (Key Informants) 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู(วิจัยนําแบบสอบถามท่ีสร(างเสร็จเรียบร(อย
แล(วไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้ ๑) ผู(วิจัยทําการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีสร(างข้ึนไปให(ผู(เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต(อง 
และความครอบคลุมของเนื้อหาท่ีต(องการศึกษา จํานวน ๕ ท.าน ๒) นําแบบสอบถามท่ี
ผู(เชี่ยวชาญตรวจสอบแล(วนํามาหาค.าดัชนีความสอดคล(องตามวัตถุประสงค ของข(อคําถาม 
(Index of Congruence : IOC)๖ ได(ค.าดัชนีความสอดคล(อง เท.ากับ ๑.๐๐ ทุกข(อ ๓) นํา
เครื่องมือปรับปรุงตามคําแนะนําของผู(เชี่ยวชาญและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  แล(วนําไป
ทําการทดสอบหาค.าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีได(ไปปรับปรุงแล(วไป
ทดลองใช( (Try out) กับประชากรท่ีไม.ได(เปVนกลุ.มตัวอย.าง จํานวน ๓๐ คน แล(วนํามาตรวจ
คะแนนหาค.าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อม่ันตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficients)๗ โดยใช(โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร  ได(ค.าสัมประสิทธิ์แอลฟ_า
ของความเชื่อม่ัน ดังต.อไปนี้ 

แบบสอบถาม ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟ�าของความเช่ือม่ัน 
การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรม .๙๔ 
การปฏิบัติตนตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง .๙๓ 

๔) นําแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ ท่ีได(รับการปรับปรุงแก(ไขเสนอต.ออาจารย ท่ีปรึกษา เพ่ือ
ขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ เปVนฉบับสมบูรณ  เพ่ือใช(ในการ
วิจัย 

การวิเคราะห ข(อมูลนั้น ผู(วิจัยหาความสัมพันธ ระหว.างตัวแปรต(นและตัวแปรตาม
โดยการใช(การประมวลผลด(วยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใช(โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร เสนอข(อมูล ดังนี้ ๑) ข(อมูลเก่ียวกับปaจจัยส.วนบุคคลของกลุ.มตัวอย.าง
และพรรณนา ได(แก. จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ 
การทํางาน และรายได(รวมต.อเดือน สถิติท่ีใช( คือ ค.าความถ่ี (Frequency) ค.าร(อยละ 
(Percentage) ๒) ข(อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับการปฏิบัติงานตาม
วงจรคุณภาพเดมม่ิง ในด(านต.างๆ ใช(การวิเคราะห โดยการหาค.าเฉลี่ย (µ) และค.าเบ่ียงเบน

                                                           
๖ Cronbach, Lee J, Essentials of psychological testing, 4th ed, (New York : 

Harper & Row, 1971), p. 123. 
๗ สิน พันธุ พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร�, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพับลิชช่ิง 

จํากัด, ๒๕๔๗), หน(า ๑๙๑. 
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มาตรฐาน (σ) ๓) ข(อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ ระหว.างการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรม
กับการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง ใช(สถิติวิเคราะห ความสัมพันธ ของตัวแปร ๒ ตัว 
ท่ีเปVนอิสระต.อกันโดยใช(สถิติสหสัมพันธ ของเพียร สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ๔) ข(อมูลเก่ียวกับข(อเสนอแนะแนวทางจากคําถามปลายเป�ด 
และข(อมูลท่ีได(จากแบบสัมภาษณ นํามาจัดกลุ.มค.าตอบวิเคราะห รายข(อ วิเคราะห โดยเทคนิค
การวิเคราะห เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques)  

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ระดับการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรม โดยรวม อยู.ในระดับมาก (µ = 

๔.๒๔) เม่ือพิจารณาเปVนรายด(าน พบว.า ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด(านฉันทะ (µ = 
๔.๓๑) รองลงมาคือ ด(านวิริยะ (µ = ๔.๒๒) ด(านวิมังสา (µ = ๔.๒๒) และด(านท่ีมีค.าเฉลี่ย
น(อยท่ีสุดคือ ด(านจิตตะ (µ = ๔.๒๐) 

๒. ระดับการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง โดยรวม อยู.ในระดับมาก (µ =
๔.๑๗) เม่ือพิจารณาเปVนรายด(าน พบว.า ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด(านการลงมือปฏิบัติ 
(µ = ๔.๑๙) รองลงมาคือ ด(านการแก(ไขปaญหา (µ = ๔.๑๘) ด(านการตรวจสอบประเมินผล 
(µ = ๔.๑๗) และด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยน(อยท่ีสุด คือ ด(านการวางแผน (µ = ๔.๑๖)  

๓. ความสัมพันธ ระหว.างการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับการปฏิบัติงาน
ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง โดยรวมมีค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  อยู.ในระดับสูงมาก (r = ๐.๘๓) 
เม่ือพิจารณาเปVนรายด(าน พบว.า ด(านท่ีมีค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยู.ในระดับสูง มีจํานวน ๔ 
ด(าน ได(แก. ด(านฉันทะ ด(านวิริยะ ด(านจิตตะ และด(านวิมังสา อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ 

๔. แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมและการปฏิบัติงาน
ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง ของบุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลบ(านกง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก.น ให(มีประสิทธิภาพ พบว.า บุคลากรควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานและ
กําหนดเปxาหมาย พร(อมมอบหมายงานต.างๆ ให(กับผู(ปฏิบัติงานให(เข(าใจถึงเปxาประสงค ท่ี
ต(องการได(รับ คอยควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบผลการทํางาน โดยให(มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได(สั่งการ และนําข(อมูลท่ีได(จากการ
รายงานไปปรับปรุงพัฒนาต.อไป 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
๑. ระดับการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรม จากการศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติ

ตนตามหลักอิทธิบาทธรรม พบว.า บุคลากรมีการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรม โดยรวม
อยู.ในระดับมากทุกด(าน (µ = ๔.๒๔) ซ่ึงแสดงให(เห็นว.าผู(บริหาร และบุคลากรสามารถ
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ปฏิบัติงานได(อย.างมีประสิทธิภาพ ทําให(การปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบประสบความสําเร็จ
ตามเปxาหมาย 

๒. ระดับการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง จากการศึกษาเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง พบว.า บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง 
โดยรวมอยู.ในระดับมากทุกด(าน (µ = ๔.๑๖) ซ่ึงแสดงให(เห็นว.าบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ตามท่ีองค กรได(วางแผนไว(อย.างมีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค ขององค กร 

๓. ความสัมพันธ ระหว.างการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทธรรมกับการปฏิบัติงาน
ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง จากการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ ระหว.างการปฏิบัติตนตามหลัก
อิทธิบาทธรรมกับการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง สามารถท่ีจะสรุปอภิปรายผลได(ว.า 
เม่ือบุคคลากรมีความรัก ความพอใจ และสนใจในสิ่งท่ีกระทํา ย.อมคิดวิเคราะห วางแผนการ
ทํางานอย.างรอบคอบเพ่ือให(งานนั้นสําเร็จลุล.วงด(วยดี ตรงกับ การวางแผน (Plan) บุคลากรมี
ขยันหม่ันเพียร บากบ่ัน มุมานะ ท่ีจะเอาชนะความยากลําบาก ตรงกับ การปฏิบัติตามแผน 
(Do) บุคลากรเอาใจฝaกใฝ_ ต้ังใจแน.วแน.ท่ีจะปฏิบัติ ไม.ลังเล ไม.ฟุxงซ.าน มีความรอบคอบตรวจ
ตราดูแลกิจธุระท่ีรับผิดชอบอยู.เสมอ ตรงกับ การตรวจสอบ (Check) บุคลากรไตร.ตรอง
พิจารณา วางแผนตามเหตุผล ใช(ปaญญาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน เพ่ือนําเหตุแห.งความไม.
สําเร็จไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งต.อ ๆ ไป (Act) ถึงแม(ว.าอิทธิบาทธรรมมุ.งหมาย
ให(ผู(ปฏิบัติถึงความหลุดพ(น อันเปVนเปxาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ขณะท่ียังเปVนปุถุชน
ไม.สามารถปฏิบัติให(หลุดพ(นได( แต.สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให(การดําเนินชีวิตใน
ปaจจุบันของตนเองประสบความสําเร็จท่ีมุ.งหมายไว( เพราะเหตุนี้จึงเปVนเหตุให(มีความสัมพันธ 
ในระดับสูงมาก 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข(อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ งค กรควรมีงบประมาณในการส.งเสริมบุคลากร ในการพัฒนาความรู( 
ความสามารถ และควรส.งเสริมให(บุคลากรได(นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต ใช(
ในการปฏิบัติหน(าท่ีเพ่ือเปVนแบบอย.างท่ีดี 

๑.๒ องค กร ควรเป�ดโอกาสให(บุคลากรในองค กรและบุคลากรผู(ทรงคุณวุฒิได(มี
ส.วนร.วมในการทํางานร.วมกัน การดําเนินงานต.างๆ มีความโปร.งใสตรวจสอบได( มีการพัฒนา
บุคลากรให(สามารถใช(ทรัพยากรต.างๆ ท่ีมีอยู.อย.างคุ(มค.า มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

๑.๓ ส.งเสริมให(ประชาชนในเขตองค การบริหารส.วนตําบลมีส.วนร.วมในการ
บริหารงานและการพัฒนาชุมชน โดยการเสนอความต(องการและปaญหาในชุมชน และแสดง
ความคิดเห็น วิจารณ การบริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบล เพ่ือจะได(รับข(อมูล
ปรับปรุงแก(ไขในส.วนท่ีเปVนปaญหาให(มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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๒. ข(อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากผลการศึกษาพบว.าความสัมพันธ ระหว.างหลักอิทธิบาทธรรมกับวงจร

คุณภาพเดมม่ิงความสัมพันธ ระดับสูงมาก แต.เม่ือพิจารณารายข(อในส.วนของการปฏิบัติตน
ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิงด(านการวางแผน มีคะแนนเฉลี่ยน(อยกว.าข(ออ่ืน ซ่ึงผู(วิจัยเห็นว.าการ
วางแผนนั้นเปVนข้ันตอนท่ีสําคัญอย.างยิ่ง เพราะหากวางแผนไม.ดีแล(ว นอกจากไม.รู(ว.าจุดหมาย
ปลายทางอยู.ท่ีไหน และยังจะก.อให(เกิดการสูญเสียหรือสิ้นเปลืองทรัพยากรอีกด(วย ดังนั้นจึง
มีข(อเสนอแนะ ดังนี้ 

๒.๑ สร(างความรู(และความเข(าใจให(บุคลากรในหน.วยงานได(รับทราบถึง
ความสําคัญ ประโยชน ของการวางแผน เพ่ือใช(เปVนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรให(
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว( 

๒.๒ ผู(บริหารควรกําหนดวัตถุประสงค ของงานให(ชัดเจน เข(าใจง.าย เพ่ือให(
บุคลากรขององค การทราบถึงสิ่งท่ีต(องทํา  

๒.๓ ตรวจสอบพิจารณาปaญหาท่ีจะมีผลกระทบต.อการปฏิบัติตามแผน เพ่ือ
นํามาหาทางแก(ไข และวางแผนให(มีความยืดหยุ.น เปลี่ยนแปลง และสามารถปรับเปลี่ยนได(
ตามสถานการณ  

๓. ข(อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต.อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักอิทธิบาทธรรมกับวงจรคุณภาพเดมม่ิง ของ

บุคลากรองค การบริหารส.วนตําบลบ(านกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก.น” ผู(วิจัยขอเสนอ
ให(ผู(ท่ีสนใจ ได(นําไปศึกษาวิจัยครั้งต.อไปในประเด็นดังต.อไปนี้ 

๓.๑ ควรศึกษาจากกลุ.มตัวอย.างโดยรวมจากหน.วยงานหรือองค การอ่ืน เพ่ือ
ศึกษาระดับการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือประโยชน ในการวางแผนและ
การบริหารจัดการภายในหน.วยงานหรือองค  

๓.๒ ควรศึกษาการนําหลักพุทธธรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข(องกับการปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงาน เช.น ไตรสิกขา ๓ ทศพิธราชธรรม ๑๐ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เปVนต(น เพ่ือ
ส.งเสริมให(บุคลากรมีหลักในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะชาวพุทธ 

๓.๓ องค กรหรือหน.วยงาน ควรนําหลักอิทธิบาทธรรมและวงจรคุณภาพเดมม่ิง
ไปทดลองปฏิบัติอย.างจริงจัง เพ่ือพิสูจน ว.าหลักดังกล.าวนั้นสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงงานนั้นให(ดียิ่งข้ึน อย.างแท(จริง 
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ไพบูลย  ต้ังใจ. “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

กรณีศึกษา บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ”. 
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

 (๓) เอกสารอัดสําเนา : 
ข(อมูลจาก : องค การบริหารส.วนตําบลบ(านกง ณ วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙. 
องค การบริหารส.วนตําบลบ(านกง. แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑). ขอนแก.น : 

องค การบริหารส.วนตําบลบ(านกง, ๒๕๕๙. 

๒. ภาษาอังกฤษ 
 (1) Book : 
Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing. 4th ed. New York : 

Harper & Row, 1971. 
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หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร�อยเอ็ด 

Good Governance and Effectiveness Working Performance of Personnel 
of Municipality Chaturaphak Phiman District, Roi-Et Province 

พระระพิน ฐิตธมฺโม (วงศ พรมมา)*  
ดร.ปชาบดี แย(มสุนทร, ร.ต.ดร.วสันต  ศรีสอาด**  

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือ ๑) ศึกษาระดับธรรมาภิบาล ๒) ศึกษาระดับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และ ๓) ศึกษาความสัมพันธ ระหว.างหลักธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร(อยเอ็ด ซ่ึงเปVนการวิจัยเชิงปริมาณโดยวิธีการสํารวจ เครื่องมือท่ีใช(เปVนแบบสอบถาม 
เก็บรวบรวมข(อมูลกับกลุ.มตัวอย.างคือ ผู(บริหาร สมาชิกสภาท(องถ่ิน พนักงานเทศบาลลูกจ(าง 
จํานวน ๒๐๕ คน สถิติท่ีใช(ในการวิเคราะห ข(อมูล ได(แก. ค.าความถ่ี ค.าร(อยละ ค.าเฉลี่ย และ
ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบเพียร สัน  

ผลการวิจัยพบว�า  
๑. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอจตุร

พักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด(านอยู.ในระดับมาก โดยเรียงค.าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน(อยได(แก. ด(านคุณธรรม ด(านนิติธรรม ด(านหลักความโปร.งใส ด(านหลักการมีส.วน
ร.วม ด(านหลักความรับผิดชอบ ด(านหลักความคุ(มค.า ตามลําดับ 

๒. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก บุคคลกรมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ให(ความร.วมมือ ช.วยเหลือในกลุ.มงานของตน ดูแลเอาใจใส.ประชาชนอย.างเสมอ
ภาพ ผลิตผลงานท่ีเปVนเลิศเสมอ พัฒนาวิธีการทํางานให(มีประสิทธิภาพอยู.เสมอ เปVนต(น 

๓. หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อย.างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี ๐.๐๑ จึงเปVนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว( โดยมีความสัมพันธ เชิงบวกอยู.ในระดับปาน
กลาง (r=.๕๒๙) เม่ือพิจารณารายด(านพบว.า การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลในทุกด(าน 
มีความสัมพันธ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑ จึงเปVนไป

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก.น 
** อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก.น 
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ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว( โดยมีความสัมพันธ เชิงบวกอยู.ในระดับปานกลาง ยกเว(น ด(านหลัก
ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ ในเชิงบวกอยู.ในระดับตํ่า (r=๐.๒๗๐)  

๔. แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คือ ผู(บริหาร
และบุคลากรต(องศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีเปลี่ยนแปลงอยู.เสมอ ยึดหลักคุณธรรม สร(าง
จิตสํานึกในการปฏิบัติหน(าท่ี ยึดม่ันในความถูกต(องดีงาม การเป�ดเผยข(อมูลและพร(อมท่ีจะ
สามารถตรวจสอบได( เป�ดโอกาสให(ประชาชนมีส.วนรวมในทุกด(านสร(างความรับผิดชอบต.อ
หน(าที และสร(างความชอบธรรมในการบริหารงาน ควรจัดสรรงบประมาณ ให(มีความคุ(มค.า 
เพ่ือให(เกิดประโยชน ต.อการพัฒนาองค กร 

คําสําคัญ : หลักธรรมาภิบาล ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบล 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the level of good 
governance, 2) to study the level of operational effectiveness, and 3) to study 
the relations between good governance and operational effectiveness of 
staffs under the municipality in Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province. 
This study was a quantitative research by survey. The research tool was a 
questionnaire. The samples were 205, including administrators, local 
members of parliament, and municipal employees. The statistics used were 
Frequency, Percentage, Standard Deviation, and Pearson Correlation. 

The research results were as follows: 
1. To perform as good governance of staffs under the municipality in 

Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province, in overall and each dimension, 
its statistic scores were at high level by ordering the percentage from the 
highest to the lowest, such as morality, jurisprudence, transparency, 
cooperation, responsibility, and worthiness, respectively. 

2. The statistic score of operational effectiveness of staffs under the 
municipality in Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province, in overall, was in 
high level. Staffs were well-responsible in the duties, co-operative, assisted 
the group work, considerate to people, produced excellent work, and 
develop the working process effectively. 

3. Good governance related to the operational effectiveness was 
statistically significant at 0.01 as the hypothesis with positive relations in 
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medium level (r=.529). It revealed that performing in every dimension as good 
governance related to the operational effectiveness, in considering each 
dimension, was statistically significant at 0.01 that was as hypothesis with 
positive relations in medium level, such as morality, co-operative, 
transparency, and worthiness, except responsibility that was in positive 
relation lowly (r=0.270). 

4. The way to develop the operational effectiveness as good 
governance was that administrators and staffs needed to study the laws and 
regulations which were always changed by keeping the morality, instilling the 
conscious in performing the duties, standing for the right things, announcing 
the true information, and being ready to be checked by people. Importantly, 
doing the righteousness of administration should be provided the budget 
valuably for the benefit towards organizational development. 

Keywords: Good Governance, Effectiveness Working Performance . 

๑. บทนํา  
การปกครองท(องถ่ินเปVนระบบการปกครองท่ีเปVนผลมาจากการกระจายอํานาจ

ทางการปกครองของรัฐ จัดต้ังและควบคุมโดยรัฐ โดยรัฐมอบอํานาจให(ประชาชนในท(องถ่ิน
จัดการปกครองตนเอง การบริหารงานของท(องถ่ินจึงมีการจัดองค การ มีบุคลากรมาจากการ
เลือกต้ังท้ังหมดหรือบางส.วน มีความเปVนอิสระในการบริหารงาน แต.อยู.ภายใต(การควบคุม
และกํากับดูแลของรัฐ การปกครองท(องถ่ินเปVนรากฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปVนสถาบันฝ�กสอนทางการเมืองการปกครองแก.ประชาชนให(เกิดจิตสํานึก
รับผิดชอบและหวงแหนต.อประโยชน ในท(องถ่ินท่ีตนอยู.อาศัย อันจะนํามาซ่ึงความเลื่อมใส
ศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงจะนําไปสู.การมีส.วนร.วมทางการเมืองใน
ระดับชาติต.อไป๑ 

การปกครองส.วนท(องถ่ินทําให(ประชาชนในท(องถ่ินรู(จักการปกครองตนเอง ซ่ึงเปVน
หัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผู(บริหารท(องถ่ินจึงต(องมาจากการเลือกต้ัง
และบริหารท(องถ่ิน โดยอาศัยความร.วมมือร.วมใจจากประชาชน ต(องฟaงเสียงประชาชนด(วย
วิถีทางประชาธิปไตย ในรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได(ให(ความสําคัญ
กับองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินในการดูแลสิทธิชุมชนเพ่ือบริหารจัดการตนเอง และกําหนด
                                                           

๑ โกวิทย  พวงงาม, การปกครองท�องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพ วิญ4ูชน 
จํากัด, ๒๕๕๐). 
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ทิศทางการพัฒนาชุมชนให(เกิดประสิทธิภาพมีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนั้น ตามพระราช
กฤษฎีกาการบริหารกิจการบ(านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒๒ กําหนดให(องค กร
ปกครองส.วนท(องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ การบริหารกิจการบ(านเมืองท่ีดี คือ การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม๓) หลักความโปร.งใส 
๔) หลักการมีส.วนร.วม ๕) หลักความรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ(มค.า ซ่ึงเปVนเปxาหมาย
สําคัญท่ีจะส.งเสริมให(ประชาชนและภาคประชาสังคม ได(มีบทบาทในการเข(ามามีส.วนร.วมเฝxา
ระวังตรวจสอบการทุจริตคอร รัปชั่นในองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินได(อย.างมีประสิทธิภาพ 

ผู(วิจัยได(ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของแนวทางการปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ินทุกระดับซ่ึงรวมถึงเทศบาลตําบลในเขตอําเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ดด(วย แต.อย.างไรก็ตาม การให(บริการประชาชนหลาย
ประการยังคงมีปaญหาและไม.สอดคล(องกับหลักธรรมาภิบาล๓ ส.งผลให(ประชาชนไม.ได(รับ
ความสะดวกในการบริการเท.าท่ีควร แม(จะมีกฎหมายกําหนดให(เทศบาลยึดเปVนแนวทางการ
ทํางานเพ่ือให(เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค กรให(เกิดความเชื่อถือและ
ลดความเสี่ยงต.อการทุจริต และเปVนไปตามการบริหารจัดการบ(านเมืองท่ีดีก็ตาม ดังนั้น จึง
เห็นควรศึกษาหลักธรรมาภิบาลกับการประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล 
ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด เพ่ือนําข(อมูลท่ีได(ไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน และเพ่ือให(เกิดประโยชน สูงสุดต.อประชาชนในเทศบาลในเขต อําเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด และหน.วยงานท่ีให(ความสนใจต.อไป  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสังกัดเทศบาล

ตําบล ในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด 
๒. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของของบุคลากรสังกัดเทศบาล

ตําบล ในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด 
๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ ระหว.างหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด 

                                                           
๒ สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการสร�างระบบบริหารกิจการ

บ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานข(าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), หน(า 
๒-๑๕. 

๓ กาญจนา ทับทิมทอง, “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อการให(บริการขององค การบริหาร
ส.วนตําบลวังน(อย อําเภอวังน(อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ�บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา), ๒๕๕๑. 
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๔. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลกับ
ของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปVนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ใช(วิธีการสํารวจ (Survey research) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข(อมูล คือแบบสอบถาม 
ลักษณะของเครื่องมือ แบ.งออกเปVน ๔ ตอนดังนี้ ตอนท่ี ๑ เปVนแบบสอบถามเก่ียวกับข(อมูล
ท่ัวไปของผู(ตอบแบบสอบถามได(แก. เพศ อายุ ระดับการศึกษา มีลักษณะเปVนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  ตอนท่ี ๒ เปVนแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิ
บาลของบุคลากรของเทศบาลในเขต อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด มีลักษณะ
มาตราส.วนประเมินค.า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยแบ.งคําถามตามระดับการปฏิบัติงาน
ออกเปVน ๖ ด(าน ตอนท่ี ๓ เปVนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานบุคลากรของ
เทศบาลในเขต อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด และตอนท่ี ๔ เปVนแบบสอบถาม
เก่ียวกับ ปaญหาและข(อเสนอแนะ เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของเทศบาลในเขต อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด ซ่ึงมีลักษณะเปVน
คําถามปลายเป�ด (Open ended Questionnaire) ให(ตอบโดยเสรี 

การสร(างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวบรวมข(อมูล ผู(วิจัยได(นําการ
สร(างแบบสอบถามในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการและจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล กําหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัยและสรุปเปVนคํานิยามศัพท ใน
การวิจัยสร(างแบบสอบถามจากกรอบเนื้อหาในคํานิยามศัพท ท่ีใช(ในงานวิจัยโดยแบ.ง
แบบสอบถามออกเปVน ๔ ตอนนําแบบสอบถามท่ีสร(างเสร็จเรียบร(อยแล(ว นําแบบสอบถามท่ี
ผู(เชี่ยวชาญตรวจสอบแล(วนํามาหาค.าดัชนีความสอดคล(องตามวัตถุประสงค ของข(อคําถาม 
(Index of Congruence : IOC) ซ่ึงค.าอยู.ระหว.าง ๐.๘๐-๑.๐๐ ทุกข(อ แล(วจึงนําไปทดลอง
ใช(กับหน.วยงานการวัดท่ีมิใช.ประชากรในการวิจัย ค.าสัมประสิทธิ์แอลฟ_า (α - Coefficient) 
ของความเชื่อม่ันตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได(ค.าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท.ากับ 
๐.๘๖๑ หากพบว.าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันแล(ว จึงนําไปทดลองใช(จริงกับกลุ.มตัวอย.าง
เปxาหมายต.อไปตรวจความถูกต(อง ความครบถ(วนสมบูรณ  แล(วนําไปวิเคราะห ข(อมูลต.อไป 

การวิเคราะห ข(อมูลและสถิติท่ีใช(ในการวิเคราะห ข(อมูล ผู(วิจัยดําเนินการวิเคราะห 
ข(อมูลโดยใช(โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร  สถิติท่ีใช(วิเคราะห  ได(แก. 
ความถ่ี ร(อยละ อธิบายปaจจัยส.วนบุคคลของผู(ตอบ ใช(สถิติวิเคราะห โดยการหาค.าเฉลี่ย ค.า
ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบายข(อมูลการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด 
วิเคราะห หาค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของเพียร สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
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ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบั ติงานสรุปและวิ เคราะห 
ข(อเสนอแนะนําจากคําถามปลายเป�ดนําไปสู.การสร(างแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน(าท่ีตามหลักฆราวาสธรรมของบุคลากร การนําเสนอเปVนตารางประกอบการ
บรรยายผล 

ขอบเขตของการวิจัย ผู(วิจัยได(กําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
๑. ขอบเขตด(านเนื้อหา ผู(วิจัยได(ทบทวนเอกสารตํารา ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง กับ

หลักธรรมาภิบาล การใช(หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ(านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบด(วย ๖ ด(าน คือ ด(านหลักนิติธรรม ด(านหลักคุณธรรม ด(านหลักความโปร.งใส ด(าน
หลักการมีส.วนร.วม ด(านหลักความรับผิดชอบ และด(านหลักความคุ(มค.า๔ และประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล ในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร(อยเอ็ด  

๒. ขอบเขตด(านประชากร ได(แก. ผู(บริหาร สมาชิกสภาท(องถ่ิน ข(าราชการ พนักงาน
และลูกจ(าง สังกัดเทศบาลในเขตอําเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด ท้ังหมด ๗ แห.งรวม
ท้ังสิ้น ๔๑๘ คน๕ นํามากําหนดกลุ.มตัวอย.างตามสูตรทาโร. ยามาเน.๖ จํานวน ๒๐๕ คน  

๓. ขอบเขตด(านพ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้ ได(แก. เฉพาะเทศบาลในเขต อําเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด 

๔. ขอบเขตด(านระยะเวลา ผู(วิจัยได(เริ่มดําเนินการในการวิจัยในช.วงเดือน เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๘ เดือน  

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลวิเคราะห การวิจัยเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด” ผู(วิจัยสามารถ
สรุปผลการวิจัย ดังรายละเอียดต.อไปนี้ 

๑. ผู(ตอบแบบสอบถาม ส.วนใหญ.เปVนเพศชาย มีอายุระหว.าง ๔๐-๔๙ ป  มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ดํารงตําแหน.งสมาชิกสภาท(องถ่ิน มีระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน.ง ๑-๕ ป  และส.วนใหญ.มีรายได(เฉลี่ยต.อเดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท 

๒. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก (x̄ = ๓.๗๘) และ ทุกด(านอยู.ใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน(อย ได(แก. ด(านคุณธรรม ด(านนิติธรรม ด(าน

                                                           
๔ สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการสร�างระบบบริหารกิจการ

บ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานข(าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖). 
๕ แผนพัฒนาอําเภอ ๒๕๕๙. อําเภอจตุพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด,หน(า ๑๐ 
๖ สุวรีย  ศิริโภคารภิรมย , การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ_ายเอกสารการพิมพ  สถาบัน ราช

ภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๖), หน(า ๑๒๙-๑๓๐. 
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หลักความโปร.งใส ด(านหลักการมีส.วนร.วม ด(านหลักความรับผิดชอบ และด(านหลักความ
คุ(มค.า ตามลําดับ 

๓. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด พบว.า โดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก (x̄ = ๓.๖๙) เม่ือพิจารณารายข(อ
พบว.าอยู.ในระดับมาก ๑๑ ข(อ อยู.ในระดับปานกลาง ๒ ข(อ โดยเรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมาก
ไปน(อย ได(แก. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให(ความร.วมมือช.วยเหลือในกลุ.มงานของ
ตน ดูแลเอาใจใส.ประชาชนอย.างเสมอภาค ผลิตผลงานท่ีเปVนเลิศเสมอ พัฒนาวิธีการทํางาน
ให(มีประสิทธิภาพอยู.เสมอ กระตือรือร(นในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดีต.อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาตนเองท้ังด(านคุณธรรม จริยธรรม มีการสื่อสารและอธิบายข้ันตอนการให(บริการอย.าง
ชัดเจน ให(บริการด(วยความสุภาพอ.อนน(อม มีส.วนร.วมในกิจกรรมของชุมชนเปVนประจํา มี
วิธีแก(ไขปaญหาและอุปสรรคในการทํางาน การปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความสุจริต การปฏิบัติตนให(
เปVนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไปการตรงต.อเวลาและใช(เวลาราชการให(เปVนประโยชน ต.อทาง
ราชการอย.างเต็มท่ี ตามลําดับ 

๔. ความสัมพันธ ระหว.างการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด 
ผลการวิจัย พบว.า การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาธิบาลมีความสัมพันธ กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรสังกัดเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด 
อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑ จึงเปVนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว( โดยมีความสัมพันธ เชิงบวก
อยู.ในระดับปานกลาง (r=.๕๒๙) เม่ือพิจารณารายด(าน พบว.า การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาธิ
บาลในทุกด(านมีความสัมพันธ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
๐.๐๑ จึงเปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว( โดยมีความสัมพันธ เชิงบวกอยู.ในระดับปานกลาง 
ได(แก. ด(านหลักคุณธรรม หลักการมีส.วนรวม หลักความโปร.งใส หลักคุณธรรม หลักความ
คุ(มค.า (r=๐.๕๔๕, ๐.๕๓๑, ๐.๔๕๗, ๐.๔๕๖, ๐.๔๑๔) ยกเว(น ด(านหลักความรับผิดชอบ มี
ความสัมพันธ  ในเชิงบวกอยู.ในระดับตํ่า (r=๐.๒๗๐)  

๕. ปaญหาอุปสรรคและข(อเสนอแนะเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน พบว.า บุคลากรยังไม.เข(าใจกฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับ ขาดการติดตามเรียนรู(
กฎหมายท่ีเก่ียวข(อง ไม.มีการประชาสัมพันธ  เป�ดโอกาสให(ประชาชนได(มีส.วนร.วมในระดับ
น(อย การจัดสรรงบประมาณไม.ชัดเจน ไม.ครอบคลุม ยังขาดการเอาใจและรับผิดชอบ      
ขาดจิตสํานึกรักองค กรและเห็นประโยชน ตนมากกว.าส.วนรวม ข(อเสนอแนะพบว.า อบรมและ
เผยแพร.กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข(องอยู.เสมอ ยึดหลักความถูกต(องตามกฎหมายและ
ชอบธรรม มีการเป�ดเผยการใช(จ.ายงบประมาณให(ชัดเจนโดยให(ประชาชนร.วมตรวจสอบ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ(าง เป�ดโอกาสให(ประชาชนได(เสนอความเห็นในการตัดสินใจปaญหา
สําคัญและมีส.วนร.วมทุกด(าน มีส.วนร.วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับชุมชน สร(างจิตสํานึกให(
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บุคลากรตระหนักถึงหน(าท่ีท่ีต(องรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย  จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
ยึดหลักภาวะผู(นําท่ีดี และปฏิบัติตนเปVนแบบอย.างท่ีดีท้ังการครองตน ครองคน ครองงาน 

๖. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จัด
กิจกรรมเรียนรู(ร.วมกันในประเด็นกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข(องกับการปฏิบัติ เช.น บอร ด
ประชาสัมพันธ  ฝ�กอบรม ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ยกย.องบุคลากรท่ีปฏิบัติงานโดยยึดถือหลัก
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย  จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ยึดหลักภาวะผู(นําท่ีดี และ
ปฏิบัติตนเปVนแบบอย.างท่ีดีแก.ประชาชน จัดพ้ืนท่ี กิจกรรมและพัฒนากระบวนการ เพ่ือให(มี
การเป�ดเผยการใช(จ.ายงบประมาณให(ชัดเจน เน(นความโปรงใสและมีส.วนร.วม จัดกิจกรรม
และสร(างเสริมกระบวนการท่ีเพ่ิมโอกาสให(ประชาชนมีส.วนร.วมทุกด(าน  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผู(วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค  โดยอ(างอิงแนวคิดทฤษฎีและ

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องดังรายละเอียดต.อไปนี้  
๑. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอจตุร

พักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด ผลการวิจัยโดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก ซ่ึงแสดงให(เห็นว.า
บุคลากรในสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน มีการปฏิบัติตนเปVนไปแนวทางของ
หลักธรรมาภิบาล ซ่ึงสอดคล(องกับงานวิจัยของพระคณพศ กิตฺติสาโร (ประกอบเสียง)๗ ท่ีได(
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบลตามหลักธรรมาภิบาล : 
กรณีศึกษาองค การบริหารส.วนตําบลในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยพบว.า พนักงาน
ขององค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอบางกรวย มีความคิดเห็นต.อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต.ละด(าน ยังพบว.า ผู(บริหาร 
พนักงาน และลูกจ(างขององค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอบางกรวย มีความคิดเห็นต.อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู.ในระดับมาก  

๑.๑ ด(านหลักนิติธรรม อยู.ในระดับมาก เนื่องจากเทศบาลมีการปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานเหมาะสมสอดคล(องกับสถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู.
ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล(องกับงานวิจัยของสุพจน  เจริญขํา๘ ท่ีได(ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค การบริหารส.วนตําบลปางมะค.า อําเภอขาณุวรลักษ

                                                           
๗ พระคณพศ กิตฺติสาโร (ประกอบเสียง), “การบริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบลตาม

หลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองค การบริหารส.วนตําบลในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ�
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔.  

๘ สุพจน  เจริญขํา, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค การบริหารส.วนตําบลปางมะค.า 
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔.  



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๕๗๕

บุรี จังหวัดกําแพงเพชร” ผลการวิจัยพบว.า ประชาชนมีทัศนะต.อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล โดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก  

๑.๒ ด(านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรของ
เทศบาลในพ้ืนท่ีนี้มีมนุษยสัมพันธ ท่ีดี อ.อนน(อมถ.อมตน และมีความพร(อมให(บริการ มีการ
ปฏิบัติหน(าท่ีโดยชอบธรรม เปVนธรรมอยู.บนพ้ืนฐานของศีลธรรมและจริยธรรม เปVนแบบอย.าง
ท่ีดีในด(านคุณธรรม ตลอดท้ังมีความซ่ือสัตย สุจริต และยึดม่ันในศีลธรรมจริยธรรมอยู.เสมอ 
ซ่ึงสอดคล(องกับเบญจวรรณ วันดีศรี๙ ท่ีได(ศึกษาวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลของนายกองค การ
บริหารส.วนตําบลในจังหวัดร(อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว.า นายกองค การบริหารส.วนตําบล
ร(อยเอ็ด มีธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู.ในระดับสูง  

๑.๓ ด(านหลักความโปร.งใส ในภาพรวมอยู.ในระดับมาก แสดงให(เห็นว.า 
บุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด ให(ความสําคัญกับการ
ปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความโปร.งใสยึดม่ันในระเบียบในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ ท่ีดี มีความ
ชัดเจนในระเบียบการทํางาน และมีความพร(อมในการตรวจสอบ งานท่ีปฏิบัติก็ยึดหลักความ
โปร.งใสเป�ดเผยข(อมูลได( และจากนั้นข(อมูลต.างๆยังมีความเท่ียงตรง เปVนจริงและปรับปรุงให(
ทันสมัยอยู.เสมอ ซ่ึงสอดคล(องกับงานวิจัยของธินิตา ฐิติภากร๑๐ ท่ีได(ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
เปรียบเทียบความโปร.งใสในการบริหารงานของเทศบาลตําบลและองค การบริหารส.วนตําบล 
จังหวัดนครปฐม” โดยผลการวิจัยพบว.า ความโปร.งใสของเทศบาลตําบลอยู.ในระดับปาน
กลาง และองค การบริหารส.วนตําบลอยู.ในระดับมาก และเม่ือเปรียบเทียบความโปร.งใสใน
การบริหารเทศบาล ๑) การเป�ดเผยข(อมูล ๒) การให(ประชาชนมีส.วนร.วมในกิจกรรมของรัฐ 
๓) ความรับผิดชอบในการบริหารงานอยู.ในระดับมาก ๔) การให(ประชาชนติดตามตรวจสอบ
การบริหารงาน นอกจากนั้น การบริหารงานตามหลักความโปร.งใสนี้ เปVนแนวทางให(บุคลากร
เทศบาลไม.ว.าจะเปVนผู(บริหาร พนักงานราชการ เจ(าหน(าท่ี และลูกจ(างของเทศบาลจะต(อง
นํามาเปVนแนวทางในการปฏิบัติงานให(เปVนไปในแนวทางเดียวกัน สร(างความเปVนระเบียบวินัย
ให(เกิดข้ึนในองค กร ทุกคนจะต(องยอมรับกฎระเบียบ ข(อบังคับท่ีได(ร.วมกัน กําหนดข้ึนและ
ปฏิบัติตามอย.างเคร.งครัดโดยยึดหลักความโปร.งใสสามารถตรวจสอบได(  

๑.๔ ด(านหลักการมีส.วนร.วม ในภาพรวมอยู. ในระดับมาก บุคลากร ให(
ความสําคัญกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลด(านการมีส.วนร.วม ท้ังในเรื่องของการให(
                                                           

๙ เบญวรรณ วันดีศรี, “การศึกษาความเปVนธรรมาภิบาลของนายกองค การบริหารส.วนตําบล
ในจังหวัดร(อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี), 
๒๕๔๖.  

๑๐ ธนิตา ฐิติภากร, “การศึกษาเปรียบเทียบความโปร.งใสการบริหารงานของเทศบาลตําบล
และองค การบริหารส.วนตําบล จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๖.  
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ความสําคัญกับกระบวนการทํางานของเทศบาลท่ีมีการทํางานอย.างเป�ดเผย ตรงไปตรงมา
พร(อมท่ีจะได(รับการตรวจสอบ สอดคล(องกับพระมหาชินวัฒน  ธมฺมเสฏ·โฐ (หาญกุล)๑๑ ท่ีได(
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว.า ประชาชนมีความคิดเห็นต.อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด(าน
หลักการมีส.วนร.วม โดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย ๓.๗๖ 

๑.๕ ด(านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก ซ่ึงแสดงให(เห็นว.า 
บุคลากรของเทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด มีขวัญและกําลังใจใน
การทํางานท่ีดี มีการนําโครงการหรือกิจกรรมหรือแผนงานท่ีต.างๆท่ีได(แถลงไว(ต.อประชาชน
มาดําเนินการให(เห็นเปVนรูปธรรม มีความรับผิดชอบต.อหน(าท่ีท่ีได(รับมอบหมาย นอกจากนั้น 
ยังให(ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามเปxาหมายขององค การอย.างชัดเจนอีกด(วย ซ่ึง
สอดคล(องกับงานวิจัยของอภิชาต โชติชัชวาลกุล๑๒ ท่ีได(ศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักธรรมกับการ
บริหารงานองค การบริหารส.วนตําบล กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญ(าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี” 
โดยผลการวิจัยพบว.า ๑) ความคิดเห็นเก่ียวกับ หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารขององค การ
บริหารส.วนตําบลท้ัง ๖ ด(านอยู.ในระดับมาก  

๑.๖ ด(านหลักความคุ(มค.า ในภาพรวมอยู.ในระดับมาก ซ่ึงแสดงให(เห็นว.า 
บุคลากรของเทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด เปVนผู(มีความเหมาะสม
หรือความชํานาญในการปฏิบัติหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(อง มีการใช(ทรัพยากรท่ีมีอยู. ซ่ึงรวมท้ัง
งบประมาณให(เกิดประโยชน สูงสุดและคุ(มค.า ปฏิบัติตนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนั้น ยังให(ความสําคัญกับการปฏิบัติงานด(วยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไม.
สอดคล(องกับงานวิจัยของทัศน วรรณ พละปaญญา๑๓ ท่ีได(ศึกษาวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับ
การจัดการขยะของเทศบาลตําบลหนองจ®อม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม.” โดย
ผลการวิจัยพบว.า หลักธรรมาภิบาลต.างๆแล(วพบว.า เทศบาลตําบลหนองจ®อม มีสภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยมากท่ีสุด คือ หลักความรับผิดชอบ รองลงมาตามลําดับความสําคัญ คือ 

                                                           
๑๑ พระมหาชินวัฒน  ธมฺมเสฏ·โฐ (หาญกุล), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗ . 

๑๒ อภิชาต โชติชัชวาลกุล, “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบล
กรณีศึกษา ในเขตอําเภอหนองหญ(าไช จังหวัดสุพรรณบุรี”, รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก.น), ๒๕๕๐.  

๑๓ ทัศน วรรณ พละปaญญา, “ธรรมาภิบาลกับการจัดการขยะของเทศบาลตําบลหนองจ®อม 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม.”, การค�นคว�าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.), ๒๕๕๑.  
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หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุ(มค.า หลักการมีส.วนร.วมและหลักความโปร.งใส ส.วน
ประชาชนผู(ใช(บริการด(านขยะสามารถรับรู(ถึงการจัดการขยะตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลหนองจ®อมทุกหลัก และมีความพึงพอใจในการจัดการขยะตามหลักธรรมาภิ
บาลในระดับปานกลาง 

๒. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว.า โดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก ซ่ึงแสดงให(เห็นว.า 
บุคคลกรเทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ให(ร.วมมือช.วยเหลือในกลุ.มงานของตนเปVนอย.างดี ดูแลเอาใจใส.ประชาชนอย.าง
เสมอภาคกัน มีความคิดสร(างสรรค ในการผลิตผลงานใหม.ๆในการให(บริการประชาชนอยู.
เสมอ พัฒนาวิธีการทํางานให(มีประสิทธิภาพ กระตือรือร(นในการปฏิบัติงาน เสริมสร(าง
ทัศนคติท่ีดีต.อการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองท้ังด(านคุณธรรม ซ่ึงไม.สอดคล(องกับงานวิจัย
ของณรงค  แสงแก(วได(ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในฝ_ายโยธา สํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร ตามหลักธรรมาภิบาล” การศึกษาพบว.า ในภาพรวมท้ังสามด(าน ได(แก. 
ด(านประโยชน สุขของประชาชน ด(านประสิทธิผลและความคุ(มค.าในเชิงภารกิจของรัฐ และ
ด(านการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานอยู.ในระดับอยู.ในระดับปานกลาง ปานกลาง  

๓. ความสัมพันธ ระหว.างการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบว.า การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาธิบาลมีความสัมพันธ กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรสังกัดเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ด 
อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ จึงเปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว( โดยมีความสัมพันธ ในเชิง
บวกอยู.ในระดับปานกลาง (r=.๕๒๙) ซ่ึงสอดคล(องกับงานวิจัยของวรญา จตุพัฒน รังสี ได(
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ ระหว.างการบริหารแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลบ.อแฮ(ว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยผลการวิจัย พบว.า 
เทศบาลตําบลบ.อแฮ(วมีระดับประสิทธิผลการบริหารงานในภาพรวมอยู.ในระดับสูง เม่ือศึกษา
ผลการวิจัยด(านความสัมพันธ ระหว.างการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลบ.อแฮ(ว ท้ังนี้ ในการทดสอบความสัมพันธ ระหว.างหลักธรรมาภิ
บาลในแต.ละด(าน ท้ังหมด ๖ ด(านกับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบลบ.อแฮ(ว มี
ความสัมพันธ กับประสิทธิผลการบริหารงาน จํานวน ๒ ด(าน ได(แก. หลักคุณธรรม และหลัก
ความคุ(มค.า โดยอยู.ในระดับสูงสุด นอกนั้นอยู.ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ อาจเปVนเพราะ
ผู(บริหารและบุคลากรในสังกัดเทศบาลในเขตอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร(อยเอ็ดได(
ปฏิบัติหน(าท่ีอย.างมีวิสัยทัศน  มีกลยุทธ การทํางานเพ่ือการบริหารงานขององค กรให(เกิด
ประสิทธิผล บรรลุเปxาหมาย มีการจัดการแผนปฏิบัติงานล.วงหน(า มีการเบิกจ.ายงบประมาณ
ตรงตามแผนท่ีตั้งไว(ตามข(อบัญญัติ ยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาค ใช(เกณฑ ในการ
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ตัดสินใจอย.างโปร.งใสมีการสรรหาบุคลากรท่ีขาดแคลน การจัดหาทรัพยากร ได(ตามแผนท่ีดา
เนินการไว( มีการจัดหาทรัพยากรสอดคล(องกับความต(องการและปaญหาของประชาชน 
นอกจากนี้ อาจเปVนเพราะองค กรมีการใช(ทรัพยากรอย.างคุ(มค.า มีการให(บริการขององค กร
เอ้ือประโยชน ต.อประชาชนทุกคน ประชาชนได(รับบริการอย.างเพียงพอ มาตรฐานเดียวกัน
อย.างเสมอภาคและเท.าเทียม มีความพร(อมทางด(านเทคโนโลยี  

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข(อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

๑.๑ องค กรควรเสริมสร(างความรู(ความเข(าใจและการเรียนรู(ร.วมกันของ
บุคลากรทุกส.วน/ฝ_าย เก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช(กับการปฏิบัติงานให(เกิด
ประสิทธิผลครอบคลุมทุกมิติ 

๑.๒ องค กรควรปฏิรูปโครงสร(างการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการ และ
ส.งเสริมขวัญกําลังใจให(บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกสู.ความพร(อมในการ
ให(บริการ 

๑.๓ องค กรควรส.งเสริมการคิดสร(างสรรค  สนับสนุนการทํางานแบบ
ประชาธิปไตย หนุนเสริมบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมการทํางานเชิงบวก และเป�ดพ้ืนท่ีแสดงความ
คิดเห็นแก.ประชาชนท่ัวไป 

๑.๔ องค กรควรสร(างและขยายเครือข.ายการปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู(
ต(นแบบท่ีดีในการปฏิบัติงาน และร.วมแก(ไขปaญหากับองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินอ่ืนๆ 

๒. ข(อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ บุคคลากรควรเสริมสร(างจิตสํานึกในความรับผิดชอบต.อประชาชน และ

ส.งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู(ร.วมกันภายในและภายนอกองค กร  
๒.๒ ยึดหลักการธํารงรักษาความเปVนธรรมหรือระบบคุณธรรม(merit system) 

ความเสมอภาคให(เกิดแก.ทุกฝ_าย พร(อมยอมรับผิดชอบในสิ่งท่ีมีมาตรฐาน เปxาหมาย รวมท้ัง
ตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน เน(นการตรวจสอบได(คิดบวกในทางสร(างสรรค  

๒.๓ จัดให(มีสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือเป�ดเผยข(อมูลข.าวสารท่ีเน(นความเท่ียง ตรง 
ฉับไว ทันสมัย และรับผิดชอบต.อสังคมอย.างเปVนระบบและโปร.งใสตรวจสอบได(ตลอดเวลา  

๒.๔ บุคลากรควรยอมรับและร.วมคิด ร.วมทํา ร.วมรับผิดชอบ และร.วมใช(
ประโยชน ในทรัพยากรท่ีเปVนของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชนตามวิถีทางประชาธิปไตย  

๒.๕ บุคคลากรให(ความสําคัญกับกิจกรรมท่ีหนุนเสริมความตระหนักรู(ในสิทธิ
หน(าท่ีความเสียสละและรับผิดชอบต.อหน(าท่ี จิตสํานึกสาธารณะของบุคลากรและประชาชน
อย.างเปVนรูปธรรม 
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๒.๖ บุคคลากรควรเปVนต(นแบบท่ีดีในการใช(ทรัพยากรอย.างเห็นคุณค.า คุ(มค.า 
และมีส.วนร.วม ท้ังในการเสริมสร(าง ปกปxอง อนุรักษ และฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล(อม และภูมิปaญญาท(องถ่ิน  

๓. ข(อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต.อไป 
๓.๑ ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล โดย

เปลี่ยนขนาดพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัยให(กว(าง และขนาดใหญ.ข้ึน เช.น ระดับจังหวัด หรือเปVน
องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินหรือหน.วยงานอ่ืนๆ ในเชิงเปรียบเทียบ 

๓.๒ ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดย
นํามาประยุกต ใช(กับหลักพุทธธรรม เช.น การสัมภาษณ แบบเชิงลึกเพ่ือต(องการทราบถึงความ
คิดเห็นของประชาชนได(อย.างครอบคลุมทุกด(านทุกปaญหา  

๓.๓ ควรศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการปฏิบัติตนหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรในองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินและหน.วยงานภาครัฐอ่ืนๆ  

๓.๔ ควรศึกษาองค กรต(นแบบท่ีดีในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช(ในการ
บริหารงานในองค กร เพ่ือประมวลแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ไปสู.ปฏิบัติและขยาย
เครือข.ายแบบมีส.วนร.วม 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
โกวิทย  พวงงาม. การปกครองท�องถ่ินไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพ วิญ4ูชน 

จํากัด, ๒๕๕๐. 
สุวรีย  ศิริโภคารภิรมย . การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ_ายเอกสารการพิมพ  สถาบันราช

ภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๖. 
สํานักนายกรัฐมนตรี. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการสร�างระบบบริหารกิจการ

บ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานข(าราชการพล
เรือน, ๒๕๔๖. 
(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

กาญจนา ทับทิมทอง. “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อการให(บริการขององค การบริหารส.วน
ตําบลวังน(อย อําเภอวังน(อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ�บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๑. 

ทัศน วรรณ พละปaญญา. “ธรรมาภิบาลกับการจัดการขยะของเทศบาลตําบลหนองจ®อม 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม.”. การค�นคว�าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
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ขบวนการพุทธใหม� : ผู�หญิงกับพ้ืนท่ีทางศาสนาในประเทศไทย 
New Buddhist Movement: Women with Religious Role in Thailand 

พระระพิน พุทฺธิสาโร* 

บทคัดย�อ 

ผู(หญิงกับบทบาททางศาสนาเปVนสิ่งท่ีมีอยู.คู.กัน ในหลายทศวรรษท่ีผ.านมาความ
เปVนเพศถูกขับเคลื่อนสู.การแสดงออกทางศาสนาสู.สถานะความเปVนนักบวช หรือการมีส.วน
ร.วมทางศาสนาในประเทศไทย ซ่ึงนับได(ว.าเปVนการขับเคลื่อนอย.างใหม.ภายใต(บริบทเดิม 
โดยเฉพาะเพศสถานะภิกษุณีท่ีเปVนประเด็นขัดแย(งทางพุทธธธรรมวินัยในปaจจุบัน แม.ชีกับ
การทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนาอย.างแข็งขัน หรือกลุ.มสตรี กับบทบาทสร(างสรรค 
พระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสิกาท่ีทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนาอย.างมีส.วนร.วม จากหลักฐาน
ท่ีปรากฏเท.ากับเปVนการยืนยันบทบาทของสตรีกับพระพุทธศาสนาหรือสตรีเพศกับบทบาทท่ี
แสดงออกต.อศาสนาอย.างมีส.วนร.วมในมิติของการขับเคลื่อน เปลี่ยนผ.านอย.างใหม.ท่ีเกิดข้ึน
และเพ่ิมมากข้ึน  
 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาบทบาทกลุ.มสตรีเพศกับการทํางานและ
รังสรรค พระพุทธศาสนาท่ีนับเปVนปรากฏการณอย.างใหม.ในสังคมไทย โดยใช(การศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง 

คําสําคัญ: ขบวนการพุทธใหม.,ผู(หญิงกับพ้ืนท่ีทางศาสนา,เพศวิถี 

Abstract 

Women and religious role have always been together. In the new 
century, gender has become a movement of religious expression through 
priest or having a religious participation in Thailand. This is the new 
movement within the same context especially a case study of a conflict issue 
of Bhikkuni in the current Dhamma regulations. From the evidence showed 
that Nun has played an important role in Buddhism and women who is a 
Buddhist layman has also played a significant role in order to create a new 
participatory movement. This is to confirm that ladies are being a part of 
movement dimension for enhancing a new transformation. The purpose of 

                                                           
*คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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this academic article was to study role of Buddhist women with a 
contribution of new Buddhist movement in Thai society. Documentary 
analysis from related research and literature was being used for this article.  

Keywords: New Buddhist Movement, Women with Religious Role 

๑. บทนํา 
ประเด็นทางสังคมและศาสนากรณีสตรีกับการบวชเกิดข้ึนมาเปVนปรากฏการณ ทาง

ศาสนาบ.อยครั้งล.าสุดกรณีการไม.ให(ภิกษุณีเข(าไปทําความเคารพพระบรมศพท่ีสํานัก
พระราชวัง๑  ไกลไปอีกหน.อยมีความขัดแย(งในประเด็นเรื่องการบวชภิกษุณีจํานวน ๔๗ รูปท่ี
ทิพยสถานธรรมภิกษุณีอาราม เกาะยอ จ.สงขลาจนกระท่ังคณะสงฆ ต(องประชุมและมีมติยืน
ตามคําสั่งของกรมหลวงชินวรสิริวัฒน  ท่ีออกมาห(ามมิให(พระภิกษุทําการบวชภิกษุณีใน
ประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๑ ซ่ึงเปVนคําสั่งท่ีเคยห(าม “สาละ-จงดี” ท่ีนับเปVนปฐมของคําสั่ง
ห(ามจากคณะสงฆ ไทย หรือการพยายามเสนอร.างพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับแม.ชีแต.ก็ตกไป
ท้ังหมดเปVนประเด็นท่ีจะต(องมีการหยิบข้ึนมาพูดในฐานะท่ีเปVนประเด็นทางสังคมและควรหา
ทางออกร.วมกันระหว.างกลุ.มสตรีเพศ และหรือกลุ.มท่ีสนับสนุนเพศผู(หญิงให(บวชเปVนภิกษุณี 
รวมไปถึงบทบาทแม.ชี บทบาทของสตรีกับการทํางานสาธารณะศาสนาในมิติของผู(หญิง ซ่ึง
ประเด็นเหล.านี้ถูกขับเคลื่อนด(วยความเปVนเพศ๒  ซ่ึงปรากฏในงานวิจัยหลายชิ้นสะท(อนให(
เห็นถึง “เพศกับศาสนา” นับเปVนมิติใหม.ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย สังคมแต.เดิมในข(อเท็จจริง
ผู(หญิงกับศาสนาเปVนเรื่องท่ีแยกส.วนกันชัดเจน แต.ในปaจจุบันภาพลักษณ เหล.านั้นได(
เปลี่ยนแปลงไปนับเปVนความเคลื่อนไหวใหม.ในมิติของความเปVนพุทธศาสนา (New 
Buddhist Movement)ผ.านความเปVนเพศ ซ่ึงบทความนี้จะได(วิเคราะห ลงรายละเอียดถึง
ขบวนการพุทธใหม.ผ.านความเปVนเพศและสะท(อนคิดต.อพ้ืนท่ีของหญิงกับศาสนาในประเทศ
ไทยนับแต.อดีตจนกระท่ังปaจจุบัน๓  

                                                           
๑ ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห , สืบสานและเติมเต็ม เร่ืองราวของภิกษุณีวันวาน และวันนี้, 

(เชียงใหม. : วนิดาเพลส, ๒๕๕๑), หน(า ๖๙. 
๒ คมกฤช อุ.ยเต็กเค.ง, มายากับสถานภาพชองความดี-ชั่ว ในปรัชญาเวทานตะของศังกรา

จารย�, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 
๓ มนตรี สิระโรจนานันท , สตรีในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร , ๒๕๕๖). 
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ภาพท่ี ๑ กรณีความขัดแย(งว.าด(วยภิกษุณีห(ามเข(าวังไปเคารพบรมศพ ด(วยเหตุไม.มีสถานะ
ของนักบวช ปรากฏเปVนภาพข.าวและสื่อสิ่งพิมพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ๔  

๒. ขบวนการพุทธใหม�ภายใต�นิยามท่ีต�างไป  
“ขบวนการพุทธใหม.” ปรากฏในงานเรื่อง Buddhism with Open Eyes : Belief 

and Practice of SantiAsoke ของ Marja-LeenaHeikkilä-Horn๕ ท่ีวิจัยเก่ียวกับสันติ
อโศกและธรรมกาย ซ่ึงผู(วิจัยได(ชี้ให(เห็นถึงพัฒนาการ การก.อตัวของท้ัง ๒ สํานัก ท่ีเกิดข้ึน
ภายใต(ความขัดแย(งเปVนเอกเทศ ไม.ได(รับการสนับสนุนจากรัฐ แต.ท้ัง ๒ สํานักกลับได(รับการ
สนับสนุนจากกลุ.มทุนทางเศรษฐกิจในสังคม สอดรับกับแนวคิดของ Peter A. Jackson๖ ใน 
Buddhist, Legistamation and Conflict, The Political Function of Urban Thai 
Buddhist ท่ีมองภาพความเคลื่อนไหวของขบวนพุทธใหม.ในประเทศไทยผ.านธรรมกายและ
สันติอโศกว.า “เปVนปรากฏการณ การเติบโตของชนชั้นกลางใหม.ท่ีเลือกรับกลุ.มใหม. มากกว.าท่ี
จะรับคณะสงฆ ท่ีรัฐสนับสนุนเปVนตัวแทนกลุ.มชนชั้นสูงและปกครองโดยชนชั้นสูง ในขณะท่ี
                                                           

๔ Suntisuda Ekachai, Female Monks Barred from paying respects, Bangkokpost, 
12 January 2017]. 

๕ Marja-LeenaHeikkilä-Horn, Buddhism with Open Eyes : Belief and Practice 
of Santi Askok, (Bangkok : FahApai Co.Ltd., 1977), p. 46. 

๖ Peter A. Jackson. Buddhist, Legistamation and Conflict, The Political 
Functoin of Urban Thai Buddhist, (Singapore, 1889), pp. 9-10. 
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คณะสงฆ ของกลุ.มสามัญชนคือธรรมกายและสันติอโศกนั้น สนับสนุนโดยกลุ.มท่ีมีความ
เข(มแข็งในด(านเศรษฐกิจ” ในบทความเรื่อง “The New Buddhist Movement in 
Thailand : An Individualistic Revolution, Reform and Politic Dissonance ท่ีเขียน
โดย Jim L.Taylor๗ ท่ีมองท้ังธรรมกายและสันติอโศกคล(ายๆ กันว.าเปVน “กลุ.มท่ีวิพากษ 
ระบบสังคมไทยอย.างรุนแรง” รวมไปถึงเปVน “ประดิษฐกรรมสิ่งสร(างของชนชั้นกลาง” อัน
เนื่องด(วยเหตุผลว.าชนชั้นกลางเปVนสมาชิกของท้ัง ๒ สํานัก นอกจากนี้ จิม แอล เทเลอร ยัง
มองเฉพาะในส.วนของสํานักสันติอโศกว.า “เปVนกลุ.มท่ีพยายามเชื่อมต.อระหว.างอดีตและ
ปaจจุบัน เพ่ือหันกลับไปสู.ค.านิยมสังคมแบบชาวพุทธท่ีเคยมีในอดีต สู.การอยู.ร.วมกันเปVนหมู.
กลุ.มทางศาสนาโดยรักษาสภาวะปaจเจกบุคคล” ท้ังนี้ เขายังมองแบบจําเพาะอีกว.า 
“ขบวนการสันติอโศกมองตนเองเปVนรูปแบบของสังคมแห.งอนาคต” นอกจากนี้ในงานพระ
ระพิน พุทธิสาโร๘ ได(ให(นิยาม “ขบวนการพุทธใหม.” ท่ีมีลักษณะการเกิดข้ึน ผ.าน
ปรากฏการณ  “ใหม.” ในประเทศไทยของกลุ.มพระพุทธศาสนาจนกระท่ังเกิดผลเปVนมิติ
ลักษณ  ๆ อย.างใหม.ท่ีจําเพาะไปจากเดิม ดังในงานของ Rory Mackenzie๙ เรื่อง New 
Buddhist Movement in Thailand : Toward an Understand of 
WatPhraDhammakaya and Santi Asoke และในงานวิจัยของ Roderick Mackenzie๑๐ 
ได(ให(ความหมายว.า เปVนการขับเคลื่อนกลุ.มท่ีมีภาพลักษณ แตกต.างไปจากเดิม ในทัศนะของ
ฉัตรทิพย  นาถสุภา๑๑ ให(นิยามของกลุ.มพลังทางศาสนาอย.าง “ผีบุญ” เปVนกลุ.มเคลื่อนไหวท่ีมี
มิติทางศาสนา ต.อการขับเคลื่อนในตัว และคํานี้เคยถูกนํามาใช(เรียก สํานักสวนโมกข ของพุทธ
ทาส และกลุ.มสันติอโศก๑๒ 

                                                           
๗ Jim L.Taylor, “The New Buddhist Movment in Thailand : An Individualistic 

Revolution”, Reform and Politic Dissonnance, Journal of Southeast Asian Studies, 
(March 1990). 

๘ พระระพิน พุทธิสาโร, “การศึกษาเชิงสํารวจขบวนการพุทธใหม.ในประเทศไทย”, หลักสูตร
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 

๙ Rory Mackenzie, New Buddhist Movement in Thailand : Toward an 
Understand of WatPhraDhammakayaand Santi Asoke, 2005 :105-115. 

๑๐ Roderick Mackenzie, An Analysis of the WatPhraDhammakaya and Santi 
Asoke Movements and their Approaches to Spiritual Development, A Thesis 
Submitted in partial fulfillment of the requirement of the University of for the degree of 
Doctor of Philosophy. 2005. 

๑๑ พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล และอัจฉราพร กมุทพิสมัย, ความเชื่อพระศรีอาริย� และกบฏผู�มีบุญใน
สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สร(างสรรค , ๒๕๒๗). 

๑๒ พระอนันต  เสนาขันธ , คําสอนเดียร�ถีย�, (กรุงเทพมหานคร : อภิธรรมมูลนิธิ, ๒๕๒๒). 
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โดยสรุป “ขบวนการพุทธใหม.ในประเทศไทย” หมายถึง หมู. กลุ.ม คณะ ท่ี
ขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาอย.างมีความสัมพันธ กับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท้ังมีผลต.อ
สังคมในวงกว(าง ซ่ึงเปVนท้ังการสนับสนุน ขัดแย(ง วิวาทะ การตีความ ให(ค.า ให(เหตุผลท่ี
แตกต.าง แต.ท้ังหมดเกิดข้ึนภายใต(ร.มเงาของพระพุทธศาสนา ท้ังเกิดข้ึนเปVนปรากฏการณ 
ตอบรับความเปลี่ยนแปลงในสังคม ไม.อยู.ภายใต(การบังคับบัญชาขององค กรหรือหน.วยงานใด
ได( แต.เกิดข้ึนภายใต(ความเปVนปaจเจกเฉพาะกลุ.ม เพ่ือสนองตอบต.อการเปลี่ยนแปลงในด(าน
ต.างๆ ซ่ึงในบทความนี้จะได(จําแนกกลุ.มทางพระพุทธศาสนาในลักษณะต.างๆ ท่ีปรากฏใน
สังคมไทยผ.านปรากฏการณ ท่ีเห็นและสัมผัสได( ซ่ึงสามารถจําแนกและจัดกลุ.มได(ผ.าน
ปรากฏการณ  ความเคลื่อนไหว และการนําเสนอต.อสาธารณะได(ดังนี้  

๓. สตรีเพศกับการเข�าถึงและบทบาทต�อพระพุทธศาสนา  
แนวคิดเรื่องเพศกับศาสนา ถูกขับเคลื่อน มาเปVนเหตุผล กรอบคิดและการ

แสดงออกอย.างมีส.วนร.วมทางพระพุทธศาสนาในไทย ท้ังการนับถือ ปฏิบัติ ท่ีมีมุมมองผ.าน
ความเปVน “เพศ” โดยอาศัยแนวคิด แนวปฏิบัติ จากคัมภีร ทางพระพุทธศาสนา ในการให(
คําอธิบาย ร.วมกับแนวคิดว.าด(วยเพศ ตามทฤษฎีตะวันตก ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึน มีกลุ.มบุคคลได(
ศึกษา สร(างคําอธิบาย ปฏิบัติ ทดลอง ด(วยเชื่อว.าจะตอบสนองกลุ.มกระบวนการท่ีใช(เพศกับ
การขับเคลื่อนทางศาสนา เช.น นรินทร  กลึง๑๓ ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห ๑๔ พระโพธิวํโส 
พระภิกษุชาวอังกฤษ เจ(าอาวาสวัดป_าท่ีออสเตรเลีย ท่ีให(การสนับสนุนและจัดบวชภิกษุณี ท่ี
ออสเตรเลีย จนกลายเปVนข(อขัดแย(งในกลุ.มศิษย วัดป_า หลวงพ.อชา และอีกกลุ.มใช(แนวคิด
เรื่องเพศมาขับเคลื่อนประหนึ่งเปVนการส.งเสริมสนับสนุน หรือควรให(มี เช.น พระมโน 
เมตตานันโท๑๕ สุวิดา แสงสีหนาท๑๖ ลลิตา ยาวังเสน๑๗ โดยทุกท.านให(ความสําคัญต.อการ
บวชภิกษุณีของพระพุทธเจ(าในครั้งพุทธกาล โดยมองว.าเปVนศาสนาแรกในโลกท่ีเป�ดโอกาส
ให(กับสตรี รวมท้ังมุ.งมองไปถึงศักยภาพสตรีในการศึกษาปฏิบัติธรรม ดังทัศนะท่ีว.า 
                                                           

๑๓ นรินทร  ภาษิต, แถลงการณ�เร่ืองสามเณรี วัตร�นารีวงศ�, พิมพ ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
อมรินท พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), หน(า ๑๐๐-๑๒๐. 

๑๔ ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห , คุยกับพระผู�หญิง / ธัมมนันทา (ฉัตรสุมาลย� กบิลสิงห�) , 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ พระอาทิตย , ๒๕๔๔), หน(า ๑-๒๐. 

๑๕ พระมโน เมตตานนฺโท, เหตุเกิด พ.ศ. ๑ : เล�ม ๒ วิเคราะห�กรณีปฐมสังคายนาและภิกษุณี
สงฆ�, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ พระอาทิตย , ๒๕๔๕), หน(า ๙๓-๒๓๐. 

๑๖ สุวิดา แสงสีหนาท, นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา : พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู�
สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย ส.งเสริมและพัฒนาพลังแผ.นดินเชิงคุณธรรม, ๒๕๕๒), หน(า ๕๑-๕๒. 

๑๗ ลลิตา ยาวังเสน, “การต.อรองเชิงพ้ืนท่ีของนักบวชหญิง: กรณีศึกษาสามเณรีในสํานักปฏิบัติ
ธรรมหน่ึงในจังหวัด เ ชียงใหม.” ,  วิทยานิพนธ� ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,  ( บัณฑิต วิทยาลัย  : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.), ๒๕๕๑. 
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“...พระพุทธเจ(าทรงประกาศรับรองศักยภาพทางจิตวิญญาณของผู(หญิงว.า
เสมอและทัดเทียมกับผู(ชายจึงอนุญาตให(ผู(หญิงสามารถเปVนนักบวชได(เพศ
สรีระ (sex) และจิตมิได(เปVนอุปสรรคต.อการบรรลุธรรมนัยนี้แสดงว.าหญิง
และชายมีศักยภาพในการบรรลุธรรมท่ีเท.าเทียม…”  

ดังนั้นแนวคิดเรื่อง “เพศ” ในบริบททางศาสนาถูกนํามาเปVนประเด็นทางสังคม ท้ัง
มีพัฒนาการมาอย.างต.อเนื่อง โดยใช(แนวคิดสตรีนิยม (Feminism)พร(อมนําเหตุการณ ครั้ง
พุทธกาลมาเปVนเหตุในการแสวงหาผลต.อความเปVนเพศเชิงพ้ืนท่ีทางศาสนากรณีนรินทร  กลึง 
และฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห  กลุ.มหนึ่งเปVนกลุ.มท่ีมุ.งต.อการศึกษาปฏิบัติโดยตรง โดยไม.ได(สนใจ
ความเปVนเพศมากนักเม่ือเทียบกับกลุ.มแรก โดยเปVนกลุ.มท่ีใช(ความเปVนเพศสตรีกับการปฏิบัติ
ธรรมตามจารีตท่ีเคยมี เช.น การเปVนอุบาสิกา หรือการบวชชี เช.น แม.ชีศันสนีย  เสถียรสุต ก.
เขาสวนหลวง เปVนต(น สําหรับกลุ.มขบวนการเพศวิถี (Gender Ways) กลุ.มท่ีขับเคลื่อนด(วย
ความเปVนเพศโดยเจาะจงไปท่ี “ภิกษุณี” ปรากฏในสังคมไทยโดยนรินทร  ภาษิต (พ.ศ.
๒๔๑๗) ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห  และภิกษุณีธัมมนันทา และต.อเนื่องมาจนกระท่ังปaจจุบัน   
ซ่ึงอาจจําแนกและอธิบายถึงความเปVนมา และพัฒนาการในแต.ละช.วงแต.ละกลุ.มได( ดังนี้ 

๑. กลุ.มสตรีเพศในฐานะภิกษุณีคือ กลุ.มท่ีใช(เพศความเปVนภิกษุณี หรือการ
เรียกร(องการบวชภิกษุณี เปVนแนวทางขับเคลื่อนมีแนวคิดเรื่องสิทธิทางเพศ สิทธิสตรีในการ
เข(าถึงและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ด(วยการคาดหวัง มุ.งหวัง และจะกระทําให(เกิดมีภิกษุณี 
ในประเทศไทย๑๘ ซ่ึงสามารถแสดงถึงพัฒนาการได(ใน ๔ ช.วงด(วยกัน กล.าวคือเปVน
ประวัติศาสตร การเคลื่อนไหวภิกษุณี เพ่ือชี้ว.ามีความพยายามในการรื้อฟ��นมาตลอดแต.มิได(รับ
ความสนใจการเคลื่อนไหวเพ่ือผลักดันให(เกิดภิกษุณีไทย การทดลองไปสู.การบวช การพัฒนา
กลุ.มเพ่ือบวชไปสู.การยอมรับต.อเพศภิกษุณี ซ่ึงสามารถให(รายละเอียดได( คือ  

พัฒนาการระยะท่ี ๑ เกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยนายนรินทร  ภาษิต ชาวนนทบุรี 
ท่ีรับราชการจนเปVนผู(ว.าราชการจังหวัดและมีบรรดาศักด์ิเปVน “พระพนมสารนรินทร ” ก.อน
ลาออกมาเปVนนักการเมืองหัวก(าวหน(า เถรตรง และปากกล(า  เคยทําหนังสือถึงสมเด็จ
พระสังฆราช "ทูลเชิญให(สละทรัพย สมบัติอันมากจนล(นพระตําหนักออกเสีย เพ่ือเปVนตัวอย.าง
แก.พุทธศาสนิกชน"ในขณะท่ีเทศน สอนให(ชาวบ(านบริจาคทาน แต.ตนเองกลับสะสมทรัพย ท่ีมี
ผู(บริจาค ผลนรินทร โดนข(อหา "หม่ินประมาทสมเด็จพระสังฆราช"กิตติศัพท ของนรินทร จึง
เปVนดังหนามยอกใจของประดาผู(มีอํานาจวาสนาในสมัยนั้น และสิ่งหนึ่งนั้นท่ีนรินทร สร(างเปVน
ประวัติศาสตร ไว(ในเมืองไทยก็คือ การฟ��นวงศ ภิกษุณีโดยเริ่มแรกได(ให(บุตรสาว ๒คนคือสาระ
และจงดีพร(อมสตรีอีก ๖ คน บวชเปVนภิกษุณีและสามเณรีดังปรากฏเปVนหลักฐานใน 
                                                           

๑๘ ณัชชา วาสิงหน, “การแก(ปaญหาความขัดแย(งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทย”, พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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แถลงการณ เรื่องสามเณรีวัตร นารีวงศ ” เม่ือ พ.ศ.๒๔๗๑ผลจากความพยายามในครั้งนั้น 
นรินทร ถูกโจมตีจากสื่อโดยเฉพาะหนังสือพิมพ อย.างหนักว.า “เปVนผู(บ.อนทําลาย
พระพุทธศาสนา” ในส.วนคณะสงฆ ได(มีคําสั่งสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรสิริวัฒน  
เรื่อง ห(ามพระเณรไม.ให(บวชหญิงเปVนบรรพชิต ประกาศแต. วันท่ี ๑๘มิถุนายน ๒๔๗๑ ว.า๑๙ 

“...หญิงซ่ึงจักได(สมมติตนเปVนสามเณรี โดยถูกต(องพระพุทธานุญาตนั้น 
สําเร็จด(วยนางภิกษุณีให(บรรพชา เพราะพระองค ทรงอนุญาตให(นางภิกษุณี
มีพรรษา ๑๒ล.วงแล(วเปVน ปวัตตินี คือเปVนอุปaชฌาย  ไม.ได(ทรงอนุญาตให(
ภิกษุเปVนอุปaชฌาย  นางภิกษุณีหมดสาบสูญขาดเชื้อสายมานานแล(ว เม่ือนาง
ภิกษุณีผู(รักษาขนบธรรมเนียมสืบต.อสามเณรีไม.มีแล(ว สามเณรีผู(บวชสืบ
ต.อมาจากภิกษุณีก็ไม.มี เปVนอันเสื่อมสูญไปตามกัน ผู(ใดให(บรรพชาเปVน
สามเณรี ผู(นั้นชื่อว.าบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจ(าไม.บัญญัติ เลิกถอนสิ่ง ท่ี
พระพุทธเจ(าทรงบัญญัติไว(แล(ว เปVนเสี้ยนหนามแก.พระศาสนา เปVนตัวอย.าง
ท่ีไม.ดี ฯ เพราะเหตุนี้ ห(ามไม.ให(พระเณรทุกนิกาย บวชหญิงเปVนภิกษุณี เปVน
สิกขมานา และเปVนสามเณรี ต้ังแต.นี้ไป...” 

รัฐบาลในขณะนั้นได(จับสามเณรีสึกท้ังหมด และพิพากษาลงโทษจําคุกในข(อหา 
“บ.อนทําลายพระพุทธศาสนา” ดังนั้น การแสดงออกต.อความเปVนเพศในมิติทางศาสนาครั้ง
นั้น ๑) นรินทร ได(กลายเปVนต(นแบบในการเรียกร(องต.อสู(เก่ียวกับภิกษุณี นับเปVนจุดเริ่มต(น
ของการขับเคลื่อนด(วยเพศวิถีครั้งแรกในสังคมไทย และชื่อของนรินทร  ภาษิต ยังถูกกล.าว
อ(างเปVนปูชนียบุคคลต.อการบวชเปVนภิกษุณีกระท่ังปaจจุบัน ๒) จากประกาศของสมเด็จ
พระสังฆราช กลายเปVนมาตรฐานของสังคมไทยมาต้ังแต.อดีตต.อข(อห(ามนั้น ซ่ึงเปVนปราการ
ให(กับกลุ.มสตรีเพศ ต.อการบวชภิกษุณีในสังคมไทยร.วมกับพระธรรมวินัยในเวลาต.อมาและ
ปaจจุบัน 

นอกจากนี้ การแสดงออกของนรินทร  ภาษิต อาจมองได( เปVน ๒ กรณี คือ ๑) เปVน
การกบฏต.อรูปแบบของสงฆ กระแสหลัก เพ่ือหาพ้ืนท่ีให(กับผู(หญิง หรือส.งเสริมสิทธิสตรีต.อ
การถือบวชในพระพุทธศาสนา ๒) อีกความหมายหนึ่งอาจเปVนการต.อต(านอํานาจรัฐ โดยใช(
การแสดงออกในทางมิติศาสนา เปVนตัวเชื่อมต.อและอธิบาย เพราะแต.เดิมนรินทร รับราชการ 
พร(อมท้ังลาออกและมีพฤติกรรมต.อต(านรัฐในวิธีการท่ีหลากหลาย ด(วยเหตุผลของการผิดหวัง
ต.อระบบและกลไกของรัฐ เม่ือมีโอกาสจึงใช(ฐานคิดจากศาสนามาเปVนเครื่องมือต.อต(าน
อํานาจรัฐผ.านศาสนาท่ีแยกกันไม.ออกในขณะนั้น  

                                                           
๑๙ นรินทร  ภาษิต, แถลงการณ�เร่ืองสามเณรรี วัตร�นารีวงศ�, (กรุงเทพมหานคร : สมาคม

มิตรภาพญี่ปุ_น-ไทย, ๒๕๔๔) 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๕๘๘ 

พัฒนาการระยะท่ี ๒ การบวชภิกษุณีในแบบมหายาน เกิดจากการท่ีวรมัยกบิลสิงห  
(พ.ศ.๒๔๕๑-๒๕๔๖) หรือพระมหาโพธิธรรมาจารย  (ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห ) อดีตนักเขียน
นักหนังสือพิมพ ๒๐ ท่ีสนใจพระพุทธศาสนาและศึกษาปฎิบัติตามสํานักต.างๆ จากคณาจารย 
ในสํานักต.างๆ ในสมัยนั้น ได(อุปสมบทเปVนพระภิกษุณีในนิกายมหายาน ใน พ.ศ.๒๕๑๔แล(ว
กลับมายังประเทศไทย และจัดต้ังวัดใหม.ชื่อว.า วัตรทรงธรรมกัลยาณี ต้ังอยู.ท่ีจังหวัดนครปฐม
การบวชของภิกษุณีวรมัย เปVนข.าวใหญ.ท่ีคนส.วนใหญ.ให(ความสนใจ มีท้ังเห็นด(วย และ
คัดค(าน แต.การบวชครั้งนั้นเปVนการบวชนิกายมหายาน (ไต(หวัน) ซ่ึงคนละนิกายกับคณะสงฆ 
ไทย รวมท้ังไม.มีข(อบัญญัติหรือกฎหมายใดห(าม แต.ผลท่ีเกิดข้ึน คือไม.ยอมรับถึงการให(มี
ภิกษุณีในสังคมไทยก็ยังคงมีอยู.เช.นเดิม ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห  ซ่ึงปฏิบัติตนในฐานะผู(ท่ี
ศรัทธาต.อพระพุทธศาสนา และถึงแก.มรณกรรมไปด(วยวัย ๙๖ ป  เม่ือ พ.ศ.๒๕๔๖ การบวช
ของภิกษุณี วรมัย ไม.ปรากฏเปVนความเปลี่ยนแปลงหรือผลใดๆ ต.อสังคมไทยเสียทีเดียว ซ่ึง
ปรากฏเพียงปรากฏการณ เชิงปaจเจกเสียเปVนด(านหลัก แต.นัยหนึ่งส.งผลเปVนปรากฏการณ ในเชิง
เพศ และการขับเคลื่อนด(วยเพศ ซ่ึงมีผลเปVนการเติบโตของกลุ.ม “สตรีกับศาสนา” ในชั้นต.อมา  

พัฒนาการระยะท่ี๓ เปVนพัฒนาการภาคต.อจากระยะท่ี ๒ ท่ีรศ.ดร.ฉัตรสุมาลย  
กบิลสิงห  ผู(เปVนบุตรสาวเพียงคนเดียวของวรมัย กบิลสิงห  ท่ีศึกษา และทําวิจัยเก่ียวกับ 
“ภิกษุณีปาติโมกข ”๒๑ ท้ังทํางานวิชาการศาสนา ค(นคว(าหาองค ความรู(เก่ียวกับบวชภิกษุณี 
มาเปVนเวลากว.า ๒๐ ป  ท้ังในส.วนของเหตุผล เง่ือนไข หลักการ หลักปฏิบัติ จนกระท่ัง 
ตัดสินใจออกบวชเปVนสามเณรี ในสังกัดสยามนิกาย ประเทศศรีลังกา และได(ชื่อว.า “ธัมมนัน
ทา” พ.ศ.๒๕๔๔ และทําการบวชเปVนภิกษุณีในอีก ๒ ป  (มีนาคม ๒๕๔๖) และดําเนิน
กิจกรรมทางศาสนาในมิติของภิกษุณีแต.นั้นมา แม(จะไม.ได(รับการยอมรับในทางกฎหมายและ
พระธรรมวินัยก็ตาม ซ่ึงการบวชของภิกษุณีธัมมนันทาเปVนไปเพ่ือสืบสานเจตนารมณ ของแม.ท่ี
เปVนผู(ริเริ่มและสร(าง “วัตร” ไว( ท้ังเปVนต(นแบบทดลอง ต.อสิ่งท่ีศึกษาหาความรู(ตลอดมา 
เก่ียวกับภิกษุณีในงานทางวิชาการก.อนท่ีจะบวชพร(อมอธิบายปรากฏการณ ของ “ภิกษุณี”ว.า
เปVน “น(องสาว” ท่ีต(องการช.วยรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยธัมมนันทาเห็นว.า การรื้อ
ฟ��นภิกษุณี มีองค ความรู(จากการศึกษาวิจัยอย.างเปVนระบบมาแล(ว ดังปรากฏแนวคิด ผล
การศึกษา วิจัย ในงานเขียนทางวิชาการต.างกรรมต.างวาระกัน รวมท้ังดําเนินการเคลื่อนไหว
เชื่อมโยงกับเครือข.ายสตรีชาวพุทธระดับนานาชาติ อาทิ กลุ.ม “ศากยธิดา ซ่ึงได(จัดประชุม
สตรีชาวพุทธระดับนานาชาติในประเทศศรีลังกาเม่ือป  พ.ศ. ๒๕๓๖ซ่ึงการประชุมครั้งนี้ได(จุด

                                                           
๒๐ วรมัย กบิลสิงห , พระธรรมกายนาวา, (ธนบุรี : โรงพิมพ ลูกกําพร(า, ๒๕๑๐). 
๒๑ สามเณรีธัมมนันทา, คุยกับพระผู�หญิง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ พระอาทิตย , 

๒๕๔๔). 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๕๘๙

ประกายให(กับสตรีชาวศรีลังกาบวชเปVนจํานวนมากและต.อมามีการจัดการบวชระดับ
นานาชาติทําให(มีภิกษุณีในประเทศไทยและต.างประเทศเพ่ิมข้ึน  

กลุ.มภิกษุณี ท่ีนําโดยฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห  เปVนความพยายามท่ีจะให(ได(สิทธิการ
บวชในพระพุทธศาสนาอีกครั้ง ภาพการเคลื่อนไหว จึงเกิดข้ึนท้ังหลักการ วิธีการ และ
ปฏิบัติการ ในขณะท่ีคณะสงฆ กระแสหลักกลับนิ่งเฉย และให(คําอธิบายตอบเพียงว.าไม.มี
ประเพณี ภิกษุณีสูญหายและสืบต.อไม.ได(ในประเทศพุทธศาสนาเถรวาท(ทองย(อย แสงสินชัย
,๒๕๔๖) นอกจากนี้ลักษณะเด.นประการหนึ่งของกลุ.มเพศวิถีภิกษุณีในระยะนี้ คือ การสร(าง
ชุมชน“วัตร”สู.การ “ปฏิบัติ” เปVนของตนเอง ใช(ทํากิจกรรมร.วมกัน นับเปVนพัฒนาการ
เบ้ืองต(นของการก.อต้ังชุมชนท่ีขับเคลื่อนด(วยความเปVน “เพศ” ดําเนินชีวิตในฐานะนักบวช มี
คําเรียกขานกลุ.มตัวเองว.าชุมชนแห.งภิกษุณีสงฆ   

ดังปรากฏเปVนทัศนะ สะท(อนคิดในการขับเคลื่อนเพศวิถีของ “ภิกษุณี” ไว(ว.า  
“...อาตมาออกบวชเพราะต(องการจะถวายตัวรับใช(พระพุทธศาสนา

เพ่ือทําหน(าท่ีเผยแพร.พระธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ(าอาตมา
บวชด(วยความศรัทธาจากหัวใจ จากความมุ.งม่ันและต้ังอกต้ังใจอย.างดีท่ีสุดด(วย
ความกตัญ4ูต.อพระพุทธเจ(า เพราะว.าได(ศึกษาแล(วว.าภิกษุณีสงฆ นั้นเปVนสิ่งท่ี
พระพุทธเจ(าประทานไว(ให(แก.ลูกผู(หญิงและพระศาสนาท่ีมอบให(ไว(นั้นเปVนพระ
ศาสนาท่ีมอบให(พุทธบริษัท ๔ ช.วยกันดูแลอันประกอบไปด(วย ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกาการบวชของอาตมานั้นม่ันใจว.าได(ทําในสิ่งท่ีถูกต(องตามพระ
วินัย ไม.ว.าจะมีปaญหาอะไรปaญหาจะอยู.ท่ีความไม.เข(าใจมากกว.า บางคนพอเห็น
ผู(หญิงครองจีวรก็ไม.เข(าใจจะเกิดคําถามว.าทําไมผู(หญิงมาใส.จีวร ท้ังๆ ท่ีสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ(าทรงอนุญาตให(ผู(หญิงบวชได(” การบวชของสามเณรีธัมม
นันทาถือว.าเปVนการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาในมิติใหม. ซ่ึงจะเปVนการจุด
ประกายความหวังให(แก.ผู(หญิงท่ีต้ังใจจะหันหน(าเข(าสู.เส(นทางแห.งการศึกษา
ปฏิบัติธรรมได(มีทางเลือกท่ี “งดงามท่ีพระพุทธองค ทรงประทานไว(ให(แก.ลูกสาว
...”  

แนวคิดพัฒนาการในระยะท่ี ๓ ท่ีปรากฏในสังคมไทยนี้ มุ.งไปท่ีการสร(างวาทะ
กรรมเรื่องเพศ (Gender) เพ่ือนําไปสู.การหาทางออกจากปaญหา “การบวชเปVนภิกษุณี”โดย
มุ.งไปท่ีการส.งเสริมให(ผู(หญิงมีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติธรรม ซ่ึง“ไม.ควรจํากัดด(วยเพศ” ชายหรือ
หญิงโดยให(มุ.งว.าภิกษุณี สามเณรีหรือแม.ชีก็เหมือนกับเปVนแม. แตกต.างกันท่ีชุดท่ีสวมใส. 
ปลายทางของการบรรลุธรรมก็มีไม.แตกต.างกันระหว.างภาวะของเพศหญิงเพศชาย (ฉัตรสุ



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๒๕๙๐ 

มาลย  กบิลสิงห  (ภิกษุณีธรรมนันทา)๒๒ และ วารณี โภคาพานิชวงศ ๒๓ นอกจากนี้ยังเปVนการ
ขับเคลื่อนภายใต(กระแสต.อต(านอันเข(มข(น และในเวลาเดียวกันก็เปVนการยืนหยัดต.อกลุ.ม
ภิกษุณีด(วยความมุ.งม่ันต.ออุดมการณ และเปxาหมายทางศาสนา ในฐานะผู(ปฏิบัติตามหลัก
พระพุทธศาสนามากกว.า การตอบโต(ในแนววิชาการ จึงได(รับการยอมรับในทางปฏิบัติแม(จะ
ไม.มีผลเปVนการยอมรับในเชิงกฎหมาย และพระธรรมวินัย ตามระบบโครงสร(างแต.ประการใด 
ซ่ึงแนวทางนี้จะมีผลต.อพัฒนาการในระยะต.อไปของกลุ.มภิกษุณี  

พัฒนาการระยะท่ี ๔ การบวชภิกษุณีมีเพ่ิมมากข้ึน อันเปVนผลเนื่องต.อจาก
พัฒนาการในระยะท่ี ๓ คือ แต.เดิมมีกลุ.มสตรีท่ีสนใจการปฏิบัติธรรม และหาแนวทางปฏิบัติ
ในรูปแบบต.างๆ อยู.แล(ว ท้ังแม.ชี และผู(หญิงกับการปฏิบัติธรรมได( เม่ือมีการบวชภิกษุณีใน
รูปแบบเถรวาท แม(จะยังไม.เปVนท่ียอมรับในวงกว(างท้ังพระธรรมวินัย และกฎหมาย แต.มี
ปรากฏอยู.ในสังคม จึงเท.ากับเปVนช.องทางเลือกให(สตรีกับศาสนาอีกทางหนึ่ง ด้ังนั้นการบวช
ภิกษุณีจึงเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ท้ังในส.วนของมหายาน (ไต(หวัน จีน เวียดนามท่ีฝรั่งเศส) และ
เถรวาท (ศรีลังกา ไทย) เม่ือถือปฏิบัติในสํานักครูอาจารย แล(ว ได(กลับมายังประเทศไทย 
ก.อสร(างสํานัก ท้ังปฏิบัติ เผยแผ.พระพุทธศาสนาในแนวของภิกษุณีตามแบบท่ีตนไปบวช และ
ปฏิบัติมา ดังเช.น ท.านภิกษุณีนันทญาณี แห.งสํานักปฏิบัติธรรมนิโรธารามจังหวัดเชียงใหม.
จังหวัดเชียงใหม. นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงภิกษุณีพูลศิริวรา ท่ีไปบวชเปVนสามเณรีท่ีศรีลังกา
เปVนเวลา ๒ ป  และบวชเปVนภิกษุณี จากนั้นเดินทางกลับมาต้ังสํานักปฏิบัติธรรม “สวนสิริ
ธรรม” บนท่ีอําเภอบ(านแพ(ว จังหวัดสมุทรสาคร ภิกษุณีสุโพธา จากบุรีรัมย  ภิกษุณีธัมม
วิชชานี จากอุทัยธานี ภิกษุณีสีลสุพัตรา จากตาก เปVนต(น ในส.วนวัตรทรงธรรมกัลยาณี 
นครปฐมก็มีการจัดบวชสามเณรี และจัดบวชภิกษุณีในจํานวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงถือเปVนการ
พัฒนาอย.างต.อเนื่องของภิกษุณีในพัฒนาการระยะท่ี ๓ในส.วนมหายาน ก็มีภิกษุณีนิรามิสา 
(Sister Niramisa) ภิกษุณีผู(มีศรัทธาและบวชปฏิบัติตามแนวของมหายานนิกายเทียบหิน 
ของติช นัน ฮันห  แห.งหมู.บ(านพลัม ประเทศฝรั่งเศสท.านบวชเปVนภิกษุณีใน พ.ศ.๒๕๔๓ 
ได(รับตะเกียงธรรมาจารย จากหลวงปู_ติช นัทฮันห  เม่ือป  ๒๕๔๗ภิกษุณีนิรามิสาเดินทาง
กลับมาเยือนไทย เพ่ือนํากิจกรรมภาวนาและแลกเปลี่ยนธรรมะ จนกระท่ังได(ริเริ่มและ
จัดสร(างหมู.บ(านพลัมประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบท่ีประเทศฝรั่งเศส 

แนวคิดท่ีปรากฏในกลุ.มเพศวิถีสตรีเพศต.อการบวชเปVนภิกษุณี มองไปท่ีประเด็น
ของสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ และพระธรรมวินัย และพ้ืนท่ีในการปฏิบัติธรรมตามหลัก
                                                           

๒๒ ภิกษุณีธัมมนันทา, การสืบสายภิกษุณีสงฆ�ในศรีลังกา, (กรุงเทพมหานคร : ส.องสยาม, 
๒๕๔๔), หน(า ๔๑-๕๕ 

๒๓ วารณี โภคาพานิชวงศ , กุลภา วจนะสาระ (แปล), พุทธศาสนาและมิติเร่ืองเพศใน
สังคมไทย : วังวนวิชาการกับความพยายามทบทวนใหม�, ในอมรา พงศา พิชญ , เพศสถานะและเพศวิถี
ในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน(า ๘๕-๙๙. 
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พระพุทธศาสนาในสถานะของภิกษุณี อีกความหมายหนึ่งเพ่ือเปVนการสร(างเอกภาพแห.ง
ความเปVนชาวพุทธตามแนวคิด “พุทธบริษัท ๔” ท่ีธัมมนันทาให(นิยามว.า “น(องสาว” ทาง
ธรรมในการช.วยกันรักษาและเผยแผ.พระพุทธศาสนา พร(อมท้ังให(นัยยะของการข(ามเว(นจาก 
“อคติทางเพศ”๒๔ ท้ังเปVนการสร(างทางเลือกให(กับกลุ.มผู(หญิง ได(มีส.วนร.วมทางศาสนา ท้ังจะ
ช.วยลดปaญหาท่ีเกิดข้ึนต.อผู(หญิงในสังคม เพ่ือให(สตรีมีพ้ืนท่ีหลากหลายมากข้ึน ดังทัศนะ 
ส.ศิวรักษ ๒๕ ท่ีสะท(อนคิดว.า การ “บวช”ของผู(หญิงจะเปVนวิธีการหนึ่งในการลดจํานวน 
“โสเภณี” ลงได(  

แนวโน(มของกลุ.มภิกษุณี ยังเปVนท่ีถกเถียงกันในวงกว(าง แต.ในทัศนะผู(เขียนมองว.า
ปรากฏการณ ของภิกษุณีท่ีปรากฏอยู.ในสังคมไทยถึงจะมิได(เปVนภิกษุณีสงฆ โดยคณะสงฆ ไทย 
และกฎหมาย ยอมรับในฐานะนักบวชก็ตาม แต.กลุ.มภิกษุณีเอง ก็ได(พยายามต.อสู(และสร(าง
พ้ืนท่ีแห.งศรัทธาและการยอมรับ ซ่ึงยอมรับถึงการมีอยู.และการแสดงออกผ.านการมีส.วนร.วม 
เช.น การทําบุญตักบาตร หรือการยอมให(บุตรสาวไปบวชเปVนสามเณรีในแต.ละช.วงโอกาส 
ท้ังหลายฝ_ายก็เฝxามองพัฒนาการท่ีจะก(าวหน(าไปเรื่อยๆ อันจะเห็นได(จากบทบาทของนักบวช
หญิงต.อสังคมท่ีมากข้ึน และสถิติของสตรีท่ีเข(ามาบวชในเพศของสามเณรี และยืนหยัดบวช
ต.อเปVนภิกษุณี ซ่ึงหากมองแนวโน(มในอนาคตย.อมเปVนไปได(ว.าภิกษุณีจะเปVนท่ียอมรับและมี
บทบาทต.อการทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนาในวงกว(างมากข้ึนด(วยเช.นกัน  

๒. กลุ.มสตรีเพศในฐานะแม.ชี ในประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทจะมี
กลุ.มสตรีท่ีเข(ามาถือบวชเปVนแม.ชี อาทิ พม.าเรียกว.า แมสิละยิน ศรีลังกาเรียก ทสศีลมาตา จี
ในภาษาเขมร สําหรับสังคมไทย “ชี” แม.ชี เปVนกลุ.มสตรีเพศท่ีเข(ามาถือบวชโกนผม ห.มผ(า
ขาวสมาทานถือวัตรปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา เรียกว.าแม.ชี ซ่ึงเปVนกลุ.มบุคคลท่ีอยู.คู.กับ
สังคมไทยมาอย.างยาวนานดังปรากฏหลักฐานว.า ในสมัยอยุธยา นายแกมป�เฟอร  (Engelbert 
Kaempfer) แพทย ชาวเยอรมัน ซ่ึงเดินทางเข(ามายังกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ.๒๒๓๓ สมัยพระ
เพทราชา (พ.ศ. ๒๒๓๑- พ.ศ. ๒๒๔๖) ท้ังได(เล.าถึงนางชีในวัด รวมท้ังวัดใหญ.วัดหนึ่งชื่อวัด
นางชี มีนางชีอาศัยอยู.มากจนเกิดเรื่องอ้ือฉาวกับพระภิกษุในวัดข้ึน และในจดหมายเหตุ ลา 
ลูแบร  (Simon de La Loubère) ให(ข(อมูลว.า๒๖ 

นางชี (Nang Tchii) นางนุ.งขาวห.มขาวเหมือนอย.างตาปะขาว และไม.มีใครนับถือ
ว.าเปVนสมณะเต็มตัวนัก อธิการเจ(าวัดธรรมดาๆ ก็บวชนางชีได(เหมือนๆ กับ เณร และ

                                                           
๒๔ ริทธิ จันสอน (Ritti Janson), ภิกษุณีวิกฤติฤาโอกาส, (กรุงเทพมหานคร : ส.องศยาม, 

๒๕๕๓), หน(า ๑๑๘-๑๓๐. 
๒๕ ส.ศิวรักษ , สีกากับผ�าเหลือง และพรหมจรรย�ในสังคมบริโภค กับทางออกของคณะสงฆ�

ไทย, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๓๗), หน(า ๑-๒๑. 
๒๖ สมชาย ไมตรี และคณะ, “การศึกษาความเปVนไปได(ของการบวชภิกษุณีในประเทศไทย”, 

รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๕๙๒ 

มาตรว.าพวกนางชีจะร.วมเมถุนธรรมกับพวกบุรุษมิได(ก็ตาม แม(กระนั้นพวกนางก็ไม.
ต(องโทษให(เผาไฟเสียเช.นท่ีกระทําแก.พระภิกษุในกรณีท่ีจับได(ว.าประกอบเมถุนธรรม
กับอิสตรี เปVนแต.ส.งผู(กระทําผิดไปให(บิดามารดาลงโทษเฆ่ียนตี ด(วยว.าพระภิกษุกับ
นางชีนั้นจะเฆ่ียนตีใครมิได(เลย๒๗  

จากจดหมายเหตุของนิโคลาส แซแวส ได(แสดงให(เห็นถึงสถานภาพของแม.ชีในสมัย
อยุธยา ซ่ึงในสมัยนั้นผู(หญิงท่ีต(องการบวชต(องมีอายุล.วง ๕๐ ป ข้ึนไป เพ่ือปxองกันการถูก
ครหา นินทา จึงต(องโกนค้ิว และนุ.งขาวห.มขาว ออกจากครอบครัวมาอยู.รวมกันกลุ.มละ ๓-๔ 
คน ในบริเวณใกล(ๆ วัด เพ่ือสะดวกในการสวดมนต และเจริญภาวนาและมีการประพฤติตน
บําเพ็ญประโยชน จึงเปVนท่ีเคารพนับถือ ทําให(คนส.วนใหญ.เรียกว.า “นางชี”๒๘ ส.วน "ชี" ใน
ภาษาไทยโบราณแปลว.า นักบวช เช.น รัชกาลท่ี ๓ตรัสเรียกพระภิกษุวชิรญาณหรือภายหลัง
คือ รัชกาลท่ี ๔ ว.า “ชีต(น” หรือนักบวชของพระเจ(าอยู.หัว ดังนั้น เขาจึงไม.ได(เรียกผู(หญิงท่ี
โกนหัวถือศีลแปดว.า ชีเฉยๆ แต.เรียกตามหลักฐานของฝรั่งท่ีเข(ามาอยุธยาว.า "นางชี"๒๙มงเซ
เซเญอร  ปาลเลกัวซ  (Jean-Baptiste Pallegoix) อดีตสังฆานายกมิชซังโรมันคาทอลิก
ประจําประเทศสยาม ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ได(ใช(ชีวิตในสยามกว.า ๒๔ ป  ได(เขียนบันทึกในชื่อ 
“เล.าเรื่องกรุงสยาม” ใน พ.ศ. ๒๓๙๗ ซ่ึงบันทึกเก่ียวกับชีและสถานะของชีไว(ว.า “ในบริเวณ
ใกล( ๆ วัด มีสตรีอยู.ชั้นหนึ่งเรียกว.า นางชี (Nang-Xi) เปVนหญิงม.ายท่ีไม.มีอนาคต จึงมารับ
ปฏิบัติพระ เจ(าอาวาสให(นุ.งขาวห.มขาวเพ่ือท่ีจะไปขอทานได( มิใช.ขอสําหรับพวกนางเอง แต.
เปVนของวัดท่ีนางสังกัดอยู.” นิธิ เอียวศรีวงศ  มองภาพลักษณ ของชีว.า “อัตลักษณ ของนางชีซ่ึง
แสดงออกด(วยชุดนุ.งห.มขาวและโกนศีรษะนั้นคือ เครื่องหมายของผู( ท่ีไม.เก่ียวข(องทาง
กามารมณ กับใครอีก...อยู.วัดพระก็ไม.มัวหมอง (ยกเว(นท.านไปทําให(มัวหมองเอง) อยู.เรือนชาย
อ่ืนก็ไม.พึงเข(าหา ผู(หญิงเล็กๆ ท่ียากจนและไม.มีอํานาจมาปกปxองตัวเองได( อาจถูกผู(ชายรังแก
ได(ง.าย ก็อาศัยผ(าขาวและโกนหัว...คุ(มครองตัวให(พ(นจากชายใจพาลสันดานหยาบได( ดัง
ปรากฏหลักฐานว.า พระเจ(าหลานเธอของรัชกาลท่ี ๑ พระองค หนึ่ง ถูกพม.ากวาดต(อนไปเม่ือ
ตอนเสียกรุง ตกไปอยู.เมืองพม.าแล(วพระองค ก็บวชชีเสีย จนกระท่ังกองทัพไทยไปตีเมือง
ทวายจึงได(พระองค กลับมา เรียกกันว.าพระองค เจ(าชี” ซ่ึงประเด็นนี้นิธิ เอียวศรีวงศ มองว.า 

                                                           
๒๗ มองซิเออร  เดอ ลาลูแบร , จดหมายเหตุลา ลูแบร� : ราชอาณาจักรสยาม,สันต  ท.โกมล

บุตร แปล, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ศรีปaญญา, ๒๕๕๒), หน(า ๓๕๕. 
๒๘ โสภา อ.อนโอภาส และคณะ, “สตรีศึกษากลุ.มนอกแรงงาน : แม.ชี วิถีผู(หญิงใต(ร.มเงาพุทธ

ศาสนา”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖), หน(า ๑. 
๒๙ นิธิ เอียวศรีวงศ , “แหม.มแอนนากับการเกิดใหม.”, มติชนสุดสัปดาห�, ป ท่ี ๓๑ ฉบับท่ี

๑๕๘๑ (๓-๙ ธันวาคม ๒๕๕๓). 
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เปVนการใช(ผ(าขาวปกปxองคุ(มครองตัวเองจากการคุกคามทางกามารมณ  (ของพม.าหรือของ
เชลยศึกด(วยกันก็ตาม) ในภายหลังเม่ือเสด็จกลับแล(วก็ไม.ได(เปVนนางชีอีกต.อไป๓๐ 

ชีในบริบทของสังคมไทยปaจจุบัน ตามพจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท  
ให(นิยามความหมายของคําว.า ชี ไว(ว.า “นักบวช, หญิงถือบวช, อุบาสิกาท่ีนุ.งขาวห.มขาวโกน
ผม โกนค้ิว ถือศีล” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานให(คํานิยามของแม.ชีไว(ว.า “ชี 
แปลว.า น.นักบวช เช.น ชีปะขาว คําเรียกหญิงท่ีนุ.งขาวห.มขาว โกนค้ิว โกนผม ถือศีล แม.ชีก็
เรียก” โดยสรุป ชี หรือแม.ชี เปVนกลุ.มบุคคลท่ีเข(ามาถือบวชในพระพุทธศาสนา แต.สถานะ
ของแม.ชีตามกฎหมายไทย ไม.ได(ถูกจัดว.าเปVนนักบวช เพราะไม.มีกฎหมายฉบับใดให(การ
รองรับสถานภาพนักบวชหญิงของสตรีไทย ในคําว.า "แม.ชี" จึงมีความหมายเพียง "อุบาสิกาผู(
ถือศีลแปด" เท.านั้น ในงานวิจัยเรื่อง “แม.ชี : วิถีผู(หญิงใต(ร.มเงาพุทธศาสนา” ให(คําอธิบายว.า 
แม.ชี หมายถึง “ผู(หญิงท่ีนุ.งขาว ห.มขาว โกนค้ิว โกนผม ถือศีล ๘ ท่ีละท้ิงบ(านเรือนและพํานัก
อาศัยในบริเวณวัดหรือสํานักชี” ได(จัดแบ.งกลุ.มแม.ชีในปaจจุบันท่ีปรากฏในประเทศไทยหลาย
คณะ คือศีลาริณี แม.กรัก แม.สามเณรหรือสิกขมาตุ (สันติอโศก) สังฆณี (ห.มสีเหลือง) แม.ชี 
โดยท้ังหมดสมาทานศีล ๑๐ ข(อ หรือประพฤติพรหมจรรย สมาทานศีล ๘ เรียกว.า “ชี
พราหมณ ”เปVนต(น สําหรับกลุ.มสตรีในเพศแม.ชีท่ีอาศัยแนวคิดความเปVนเพศ ได(เข(ามามี
บทบาททางพระพุทธศาสนามากข้ึนแต.เดิมอาจอาศัยอยู.ในวัด เปVนส.วนหนึ่งของวัด การ
บริหารงานเปVนไปตามเง่ือนไขของคณะสงฆ  หรือเจ(าอาวาสเปVนผู(รับผิดชอบ จนกระท่ังมีกลุ.ม
แม.ชีได(รวมตัวกันเปVนกลุ.มดําเนินกิจกรรมร.วมกัน หรือแยกไปดําเนินกิจกรรมในเชิงปaจเจก
ตามความรู(ความสามารถของท.านนั้นๆ ซ่ึงจะได(ยกกรณีตัวอย.าง เพ่ือบ.งชี้ให(เห็นพัฒนาการ
ของแม.ชีท่ีมีอยู.คู.กับสังคมไทยแต.ผสมกับแนวคิดเรื่องสิทธิทางเพศเปVนองค ประกอบร.วม ดัง
ปรากฏในปaจจุบัน ดังนี้๓๑  

ก.สถาบันแม.ชีไทย ก.อต้ังข้ึนเพ่ือทํางานพระพุทธศาสนา สังคม และสิทธิสตรีต.อ
การศึกษา และปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสตรีกับศาสนา สถาบัน
แม.ชีไทย ถือกําเนิดเม่ือ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมีแม.ชีผู(ใหญ. คณะนักเรียนบาลีรุ.น
แรก โดยการสนับสนุนของคณะสงฆ  มีแม.ชีประทิน ขวัญอ.อน เปVนประธาน เปxาหมายแรก
เพ่ือยกระดับคุณภาพแม.ชีให(สูงข้ึนในด(านต.างๆ โดยวางกฎระเบียบสําหรับแม.ชีทุกสํานักท่ัว
ประเทศ เพ่ือให(แม.ชี มีศักยภาพท่ีจะทํางานเพ่ือสังคมในด(านต.างๆ เช.น การเผยแผ.
พระพุทธศาสนา การสอนหนังสือแก.เยาวชน การเลี้ยงเด็กกําพร(า เปVนต(น  
                                                           

๓๐ ฌัง-บัปติสต  ปาลเลกัวซ , เล�าเร่ืองกรุงสยาม, พิมพ ครั้งท่ี ๓, (นนทบุรี : ศรีปaญญา, ๒๕๔๙), 
หน(า ๓๓๕. 

๓๑ สุขสันต  จันทะโชโต, “การศึกษาเชิงวิเคราะห ร.างพระราชบัญญัติคณะแม.ชีไทย : 
กรณีศึกษาการพัฒนาองค การและการพัฒนาสถานภาพแม.ชีไทยในมิติของพระพุทธศาสนาเถรวาท”, พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๕๙๔ 

สถาบันแม.ชีไทยมีเปxาหมายเพ่ือการมีส.วนร.วมกับสังคม ทํางานบริการสังคม 
ส.งเสริมการฝ�กอบรม พัฒนาแม.ชีในฐานะนักบวชหญิง เพ่ือช.วยปxองกัน และแก(ไขปaญหา
สังคม ซ่ึงจําเพาะไปในส.วนของปaญหาท่ีเก่ียวข(องกับสตรีและเด็ก มีแนวทางหลากหลาย
แนวทางในการแก(ปaญหา อาทิ การจัดต้ังสถานศึกษาธรรมจารินีวิทยาข้ึนใน พ.ศ.๒๕๓๓ เพ่ือ
ช.วยเหลือเด็กผู(หญิง ท่ีมีปaญหาจากครอบครัว เช.น ครอบครัวยากจน บ(านแตก เด็กกําพร(า 
เด็กท่ีมาจากชุมชนแออัด เปVนต(น มาใช(ชีวิตอยู.ร.วมกันระยะหนึ่ง โดยทางสถานศึกษา 
รับภาระในการเลี้ยงดู ให(การศึกษาอบรม และจัดสรรให(มีความเปVนอยู. อย.างมีระเบียบวินัย 
โรงเรียนจึงเปVนสถาบันท่ีจัดต้ังโดยสถาบันแม.ชีไทยรูปแบบของโรงเรียนประจํา จัดการศึกษา
ตามแนววิถีพุทธ คือ จัดการศึกษาท้ังทางโลก (สายสามัญ) และทางธรรม (ศึกษาธรรมใน
พระพุทธศาสนา) ท่ีเน(นการทํางานเชิงสังคม มีกลุ.มเปxาหมายคือสตรีเพศ นอกจากนี้ยังมีมี
การจัดต้ังมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย (มปถ.) เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๗ ท่ีอําเภอปaกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมาโดยมูลนิธิสถาบันแม.ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ  ร.วมกับสมาคมส.งเสริม
สถานภาพสตรี โดยแม.ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ เปVนประธาน จัดต้ังและให(มหาปชาบดี
เถรีวิทยาลัย (สถาบันการศึกษาสําหรับผู(หญิง) เข(าสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เพ่ือส.งเสริมและสนับสนุนสตรีท่ีบวชเปVนแม.ชี หรือสนใจในพระพุทธศาสนาให(มีคุณภาพด(าน
การศึกษา เปVนต(น หากพิจารณาในภาพรวม ถึงกลุ.มนี้จะไม.ได(เรียกร(องการเปVนภิกษุณีเหมือน
กลุ.มแรก แต.ลึกๆ ก็ต(องการสิทธิ์การเปVนนักบวช นอกจากนี้ สถาบันแม.ชีไทย ยังมีส.วนเสนอ
ร.างพระราชบัญญัติแม.ชีไทย เพ่ือเปVนการยกสถานะของแม.ชี ให(มีผลทางกฎหมายและเปVนท่ี
ยอมรับ ถึงแม(กฎหมายจะไม.ผ.านสภาก็ตาม แต.ก็ชี้ให(เห็นเปVนการเคลื่อนไหว เพ่ือขับเคลื่อน
ภาวะเพศวิถี “แม.ชี” ให(ปรากฏต.อสาธารณะ ซ่ึงจะโดยเจตนาหรือไม.ก็ตาม แต.ก็เปVนการนํา 
“เพศสภาพ” มาขับเคลื่อนอิงอยู.กับกลุ.มของพระพุทธศาสนาในอนาคตอาจเปVนไปได(ว.า 
ผู(หญิงอีกกลุ.มหนึ่งท่ีอยู.ในวัดคือ แม.ชีจะมีบทบาท และสถานภาพสูงข้ึน ส.วนหนึ่งเปVนเพราะ
คนชั้นกลางท่ีมีการศึกษาจะเข(ามาบวชชีมากข้ึน อีกส.วนหนึ่งเปVนเพราะแม.ชีเองก็มีความ
พยายามท่ีจะพัฒนาคุณภาพตนเองให(สูงข้ึนด(วย และอาจเปVนความสําเร็จในระยะอันใกล( 
เพราะได(รับการอุปถัมภ สนับสนุนของฆราวาสหญิงท่ีเปVนคนชั้นกลาง ซ่ึงมีแนวโน(มว.ามี
ทัศนคติท่ีดีต.อแม.ชีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ภาพลักษณ ของแม.ชี จากหลักฐานปรากฏคู.กับสังคมไทยมา
นาน แม(ไม.สามารถระบุท่ีมาได(ชัดเจน แต.ในสภาพปaจจุบันแม.ชียังไม.มีสถานะท่ีชัดเจนท้ัง
ในทางสังคมและกฎหมาย แต.ก็ปฏิเสธไม.ได(เลยว.าในทางวัฒนธรรมความเชื่อนั้น สังคมไทยได(
ยกแม.ชีไว(ในฐานะท่ีเหนือกว.าฆราวาสหญิงท่ัวไป (หากจะไม.กล.าวถึงสังคมไทยท้ังหมดและแม.
ชีท้ังหมด) มีไม.น(อยท่ีญาติโยมศรัทธาแม.ชีถึงข้ันนิมนต ไปประกอบพิธีกรรมเช.นพระภิกษุ หรือ
ออกรับบิณฑบาต 

ในส.วนกลุ.มสตรีเพศในสถานะแม.ชีอาจมีกลุ.มหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีสะท(อนภาพลักษณ 
ของสตรี ท่ีทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนา ดังกรณีคุณหญิงแม.ชีขนิษฐา ศรีวิเชียรเสถียรธรรม
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สถาน เปVนศาสนสถานท่ีดําเนินการโดยผู(หญิงแม.ชีศันสนีย  เสถียรสุตในเพศสถานะแม.ชี ท้ัง
ยังใช(เพศภาวะเปVนตัวขับเคลื่อน “...ถ(าโลกนี้มีผู(หญิงทางธรรม ทางศาสนาท่ีออกมาทํางาน
เพ่ือช.วยเหลือมวลมนุษย ชาติได(อย.างมีศักยภาพมากข้ึนเท.าไร ปaญหาในสังคมก็น(อยลง”๓๒ ท้ัง
มุ.งหวังขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนสังคมให(เปVนไปในทางท่ีดี๓๓ ผู(ก.อต้ังไม.ได(เน(นการทํางานโดย
ใช(แนวคิดเรื่องความเปVนเพศเสียทีเดียว๓๔ แต.มีเปxาหมายหลักอยู.ท่ีสังคมและชุมชน รวมท้ัง
การปฏิบัติธรรมตามหลักเปxาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาหรือแม.ชีอ่ืน กับบทบาทการ
ระดมทุน ท่ีแม(จะนําไปทําประโยชน  ผ.านวิธีทางความเชื่อ อิทธิฤทธิ์ ดังกรณี แม.ชีทศพร เท
วาพิทักษ ธรรม แห.งวัดพิชัยญาติการาม แม.ชีมโนรา เขตภูเขียว ซ่ึงปaจจุบันได(บวชเปVนภิกษุณี
แล(ว๓๕ ท้ัง ๒ ท.านหลัง มุมหนึ่งเปVนการสะท(อนภาพลักษณ ของตนบุญผ.านความเปVนแม.ชี ใน
อีกมุมหนึ่งเปVนการสะท(อนภาพลักษณ เชิงปaจเจก ท่ีสัมพันธ กับการทําให(เชื่อศรัทธา โดยมีการ
บริจาคเปVนบทสรุป แต.ในขณะเดียวกันภาพลักษณ แม.ชีในแบบ“ผู(วิเศษ” ก็เกิดข้ึนได( ไม.
แตกต.างจากพระผู(ชาย ซ่ึงอาจแปลได(ว.า “สตรี” กับบทบาททางศาสนาได(รับการยอมรับ ท่ี
ไม.แตกต.างกับผู(ชายแม(จะเปVนส.วนน(อยก็ตาม ท้ังยังสะท(อนภาพลักษณ ของนักบวช หรือผู(ถือ
ศีลในเพศของสตรีด(วย  

กล.าวโดยสรุป ความเปVนเพศท่ีปรากฏส.วนใหญ.มีแนวโน(มทิศทางท่ีส.งเสริมให(สตรี
เพศได(เข(ามามีพ้ืนท่ีทางศาสนา แต.ในเวลาเดียวกัน ภาพลักษณ ดังกล.าว แม(จะได(รับการ
ยอมรับในเชิงสังคม แต.ก็ยังเปVนประเด็นถกเถียงกันอยู.ต.อ “สิทธิ” พ้ืนท่ีของความเปVนนักบวช
ในพระพุทธศาสนาของกลุ.มแม.ชี แม(จะมีหลายกลุ.มองค กรพยายามท่ีจะทําให(แม.ชีเปVน
นักบวชผ.านกระบวนการทางกฎหมายก็ตาม ซ่ึงก็ยังคงเปVนประเด็นท่ีต(องติดตามดูกันต.อไป  

๓. กลุ.มสตรีเพศในฐานะ“อุบาสิกา” ผู(ทํางานทางด(านพระพุทธศาสนา หรือเข(ามา
มีบทบาททางศาสนาท่ีมีอยู.ในสังคมไทย บางท.านเลือกเส(นทางชีวิตเช.นนักบวช กรณี แม.ชี 
หรือภิกษุณี บางท.านใช(การปฏิบัติในฐานะ “อุบาสิกา” สตรีท่ีทํางานและมีบทบาทร.วมทาง
ศาสนาในสังคมไทย โดยภาพลักษณ ไม.ได(ขับเคลื่อนด(วยความเปVนเพศ แต.การทํางานส.งผล
โดยรวมต.อ ศาสนา และมีภาพของ “สตรี” เพศในการทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนา และเปVน
ปรากฏการณ ต.อสังคมในภาพกว(างๆ ซ่ึงสามารถยกเปVนกรณีศึกษา ได(ดังนี้  

                                                           
๓๒ แม.ชีศันสนีย  เสถียรสุต, สาวิกา, (กรุงเทพมหานคร : แปลนพริ้นท ติ้ง, ๒๕๔๗), หน(า ๔๙-๕๐. 
๓๓ แม.ชีศันสนีย  เสถียรสุต, เพ่ือนนอกเพ่ือนใน, (กรุงเทพมหานคร : สามสีการพิมพ , ๒๕๔๐), 

หน(า ๕๐-๕๑. 
๓๔ สโรชา คุณาธิปพงษ , “การศึกษาวิเคราะห การพัฒนาสตรีตามทัศนะของแม.ชีศันสนีย เสถียร

สุต”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๑. 

๓๕ มงคล เนินอุไร, ชีวประวัติแม�ชีมโนรา เขตภูเขียว (อาจารย�แม�), (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ นิตยสารโลกทิพย , ๒๕๕๑), หน(า ๕๙-๙๙. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๕๙๖ 

ก. มหาอุบาสิกา ดร.บงกช สิทธิพล เกาะแดนมหามงคลจังหวัดกาญจบุรี หรือท่ี
ชาวต.างชาติรู(จักกันนามใน มหาอุบาสิกา ดร.บงกช สิทธิผล เปVนอีกบุคคลหนึ่ง ท่ีถึงไม.ได(เน(น
ด(วยความเปVน “เพศ” เช.นเดียวกับกลุ.มภิกษุณี หรือ กลุ.มของสถาบันแม.ชีไทย แต.เพราะ
ภาพลักษณ ของความเปVนสตรีเพศ ภาพท่ีปรากฏต.อสาธารณะ จึงเปVนประหนึ่งขับเคลื่อนด(วย
เพศ แม( “เกาะแดนมหามงคล จะอยู.ในความรับรู(ของคนไทยอย.างจํากัดก็ตาม ในหนังสือ 
Mahaupasika Dr. BongkotSitthipol : The Extraordinary Light of Peace ให(ข(อมูลไว(
ว.า เกิดในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๙๗ ท่ีอรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี แต.เดิมเปVนครูสอน
และเจ(าของโรงเรียนเสริมสวย “บงกช” ต.อมาเข(าสู.พระพุทธศาสนา ท้ังปฏิบัติเอง และใน
เวลาเดียวกันก็เปVนผู(ทํากิจกรรมในนามของหญิงไทย ชาวพุทธไทย และพระพุทธศาสนา
นานาชาติ๓๖  

งานท่ีแม.ชีบงกชทําคือ“การศึกษานอกระบบเพ่ือสันติภาพ” (Non-Formal 
Education for Peace) ซ่ึงเปVนท่ียอมรับของชาวต.างชาติ และให(รางวัลในฐานะเปVนผู(ทํา
ประโยชน ต.อสาธารณะอย.างกว(างขวาง และนําไปสู.การมอบรางวัลต.างๆ จํานวนมาก โดย
ภาระงานท่ียกมาเปVนกรณีศึกษาได(แก.  

๑. ก.อต้ังสํานักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระสงฆ และ
อุบาสกมาปฏิบัติอยู.ท่ีเกาะพระอาทิตย  โดยชีและอุบาสิกาจะปฏิบัติอยู.ท่ีเกาะพระจันทร  การ
ปฏิบัติคล(ายๆ สถานปฏิบัติธรรมท่ัวๆ ไป บริเวณรอบๆ ร.มรื่น เหมาะแก.การปฏิบัติ  

๒. ก.อต้ังสํานักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล “สวัสดี” ท่ีประเทศอินเดีย บนเนื้อท่ี
กว.า ๑๕๐ เอเคอร  รอบๆ ซากวัดพระเชตวันมหาวิหาร เพ่ือเปVนสถานท่ีบําเพ็ญสมาธิภาวนา
ปaจจุบันชาวพุทธนานาชาติ มาจาริกแสวงบุญ ณ "แดนมหามงคลชัย" เมืองสาวัตถี กว.า ๑๐
ล(านคน จากกว.า ๑๐๐ ประเทศ 

มหาอุบาสิกา ดร.บงกช สิทธิผล มีบทบาทของสตรีท่ีมีภาพลักษณ เช.นนักบวชใน
พระพุทธศาสนา ท่ีทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนา ทําให(เกิดการยอมรับและนําไปสู.การศึกษา
และปฏิบัติตามกันในวงกว(าง ท้ังยังได(รับรางวัล“สตรีดีเด.นในพระพุทธศาสนาแห.งโลก” เนื่อง
ในโอกาสวันสตรีสากลแห.งสหประชาชาติประจําป  พ.ศ.๒๕๔๗ รางวัล "รัตนบงกชมหามาตา
เมธธรรมาจารย "จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห.งโลก (World Buddhist University) 
และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (Doctor of Tripitaka) จากสภาคณะสงฆ แห.งอินเดียในป 
เดียวกัน และล.าสุดได(รับรางวัล “สันติภาพนานาชาติ ดร.อัมเบดการ ” ประจําป  พ.ศ. ๒๕๔๘
ในฐานะผู(สร(างสันติภาพแก.โลก โดยการสืบสานเจตนารมณ ของดร.อัมเบดการ ในการนํา

                                                           
๓๖ Buddha Priya Bhikshu, Mahaupasika Dr.Bongkot Sitthipol The Extraordinary 

Light of Peace, (Kolkata, India : Priyanka Printers, 2005), p. 21. 
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พระพุทธศาสนากลับคืนสู.อินเดีย ณ เมืองสาวัตถีดินแดนท่ีพระพุทธเจ(าประทับอยู.ยาวนาน
ท่ีสุดในพุทธประวัติ” 

กลุ.มผู(หญิงท่ีทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนาโดยใช(มิติด(านความเปVนเพศสื่อสารต.อ
สาธารณะ นับแต.ภิกษุณี แม.ชี และอุบาสิกาแล(ว ยังมีบุคคลตัวอย.างท่ีไม.ได(นํามาศึกษาโดยตรง 
แต.มีบทบาทในฐานะผู(นํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย.างแข็งขัน อาทิอุบาสิกา รัญจวน 
อินทรกําแหง, ก.เขาสวนหลวง,คุณแม.สิริ กรินชัย อาจารย สุจินต  บริหารวนเขตต  ผู(ก.อต้ัง
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร.พระพุทธศาสนาฐิตินาถ ณ พัทลุง (เข็มทิศชีวิต) ท.านเหล.านี้มีวัตร
ปฏิบัติงดงามและสอนธรรมะแก.ผู(หญิงและบุคคลท่ัวไป สิกขมาตุ เปVนนักบวชหญิงของชุมชน
อโศก ถือศีล ๑๐ นุ.งสีน้ําตาล ห.มเทา จํากัดจํานวนเพียงหนึ่งในสี่ของนักบวชชายหรือสมณะ 
ภิกษุณี ปaจจุบันมีภิกษุณีชาวไทยท่ีไปบวชจากต.างประเทศประมาณ ๓๐ รูป แต.มิได(อยู.ปฏิบัติ
เปVนสังฆะร.วมกัน และแม.ชี โดยท.านได(กระทําแล(วในการปฏิบัติตนสละชีวิตทางโลกเข(าสู.ทาง
ธรรม บวชเพ่ือเกิดใหม.ในบวรพระพุทธศาสนา ถึงจะไม.ได(ขับเคลื่อนกลุ.มของตนเองในนาม
ของเพศภาวะ เพ่ือเรียกร(องการมีอยู.หรือสิทธิการ “เปVน”ตามเง่ือนไขในเชิงรูปแบบของ
พระพุทธศาสนา แต.ภาวะแห.งเพศท่ีปรากฏก็ทําให(เกิดความเข(าใจในเชิงของเพศอยู. ส.วนกลุ.ม
หลัง เปVนเพียงผู(ท่ีต(องการแสวงความจริงแท(ในทางพุทธธรรม ถึงไม.นําเพศภาวะมาเปVน
ประเด็นในข(อเรียกร(อง แต.ก็ใช(เพศภาวะในการเข(าหาธรรมท่ีสังคมนิยามหรือจํากัดไว(ให( ด(วย
การปฏิบัติ “บวชใจ” และทําหน(าท่ีของอุบาสิกาผู(ม่ันคงในพระรัตนตรัย พร(อมท้ังเปVนผู(
ปฏิบัติ และเผยแผ.อย.างแข็งขัน๓๗  

 

 

                                                           
๓๗ พระธนนาถ นิธิป4ฺโญ, บทบาทของอาจารย�สุจินต� บริหารวนเขตต� ในการเผยแผ�พุทธ

ธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร.พระพุทธศาสนา, ๒๕๔๘). 
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 ๒๕๙๘ 

ภาพท่ี ๒ แผนผังสตรีเพศกับบทบาทการเข(ามามีส.วนร.วมในในมิติทางศาสนาผ.านการบวช 
ศึกษา ปฏิบัติและเรียนพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  

ในมิติวัฒนธรรมของสังคมตามแนวพุทธพระไพศาล วิสาโล๓๘ มองว.า ผู(หญิงท่ีมี
ภาวะบ.งบอกถึงความเปVนเพศสภาพ ได(มีพ้ืนท่ีมากข้ึนๆ ในฐานะผู(นําทางจิตวิญญาณ เช.น มี
ผู(หญิงเปVนหัวหน(าสํานักซ่ึงได(รับความนิยมอย.างกว(างขวาง เปVนอาจารย สอนปริยัติและ
กรรมฐาน ท้ังในรูปแบบแม.ชี และคฤหัสถ  ท้ังมีแนวโน(มว.า จะมีบทบาทและสถานภาพสูงข้ึน 
และมีแนวโน(มท่ีจะมีการผลักดันให(มีภิกษุณีแบบเถรวาทในเมืองไทยอย.างเข(มข(นข้ึน แม(ว.า
คณะสงฆ ไทยจะไม.ยอมรับ แต.หากสังคมชาวพุทธท่ัวไปยอมรับ ภิกษุณีบริษัท (หรือกลุ.มเพศ
ภาวะอ่ืนใดท่ีทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนา-ผู(เขียน) ก็มิใช.สิ่งท่ีจะปฏิเสธได(อีกต.อไป 

๔. ความขัดกันในความเปCนเพศต�อพ้ืนท่ีทางศาสนา 
ความเปVนเพศของกลุ.มผู(หญิง นัยหนึ่งเปVนความขัดกันในประเด็นทางศาสนา การ

ตีความ หรือหลักกฎเกณฑ  อาทิกรณีภิกษุณี มีประเด็นในเรื่องการยอมรับตามพระธรรมวินัย 
โดยมีเกณฑ ในเรื่อง “วินัย” ซ่ึงเปVนบัญญัติท่ีถูกยกมาเปVนกรณีห(ามภิกษุณี ว.าไม.เคยมีหรือไม.
เกิดข้ึนในสังคม เราจึงเห็นภาพการประทะทางความคิดกรณีภิกษุณีผ.านสื่อ ในบางครั้งและ
บางโอกาส ท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงความพยายาม ท่ีจะ “บรรจุ” คําว.าภิกษุณีในฐานะ “คณะสงฆ 
อ่ืน” ในกฎหมาย พรบ. คณะสงฆ  ๒๕๐๕ เพ่ือให(มีศักด์ิตามกฎหมาย แต.ก็เปVนเพียงแนวคิด
ซ่ึงไม.มีผลในทางปฏิบัติแต.อย.างใด ในส.วนแม.ชีเองก็ยังมีข(อขัดกันในเรื่องสถานะทางกฎหมาย 
การยอมรับในประเทศมีอยู.และเกิดข้ึน แต.ด(วยเง่ือนไขหรือวิถีของการปฏิบัติท่ีเปVนไปหรือมี
เปxาหมายเพ่ือการให(เกิดข้ึนในกรณีประเด็นทางศาสนา ประเด็นความขัดแย(งต.อประเด็นกับ
ผู(หญิงกับศาสนาในสังคมไทยอาจชัดเจนเฉพาะกลุ.มสตรีเพศกับภาวะของความเปVนภิกษุณี 
ซ่ึงมีประเด็นความขัดกันในเรื่องการตีความ และมุมมองต.อการใช(พระธรรมวินัย ในเรื่องเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งในประเด็นเรื่องเพศ ความเปVนเพศ และการใช(เง่ือนไขของเพศสภาพมาเปVนตัว
อธิบายต.อปรากฏการณ ทางพระพุทธศาสนาอย.างท่ีปรากฏ กรณีของกลุ.มภิกษุณีท่ีปรากฏอยู.
นับแต.อดีต ซ่ึงต(องหาแนวทางในการแก(ไข หรือปxองกันไม.ให(เกิดข้ึน  

โดยแนวทางของการออกจากความขัดแย(งนี้ มีแนวทางหลักคือการส.งเสริมให(มีการ
พูดคุยหาทางออกผ.านการสุมมต“ซ(อนสมมุต” ตามหลัก “อนุวัติตามบ(านเมือง” การใช(
เกณฑ วินิจฉัยร.วมกันผ.านหลัก“มหาปเทส ๔”พร(อมเสนอทางออกร.วมกันอันเปVนท่ียอมรับ 
ผ.านพระธรรมวินัย โดยยังต(องยึดโยงอยู.กับพระธรรมวินัย ในความหมายคืออาจมีการยอมรับ
ต.อการบวช ยกย.องสถานะนักบวชผ.านกฎหมายหรือการออกกฎหมาย หรือสร(างกลไกเป�ด
                                                           

๓๘ พระไพศาล วิสาโล, แนวโน�มของพุทธศาสนาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : 
กองทุนรักษ ธรรม, ๒๕๔๔), หน(า ๑๙๐-๑๙๓. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๕๙๙

พ้ืนท่ีให(กับสตรีเพศได(มีบทบาททางศาสนามาข้ึนผ.านสถานะแม.ชี หรืออุบาสิกาท่ีทํางานเพ่ือ
พระพุทธศาสนาเปVนต(น ซ่ึงเชื่อว.าจะเปVนกลไกให(การทํางานในแบบสตรีเพศหรือผู(หญิงกับ
ศาสนาได(ทํางานร.วมกันในพุทธบริษัท “ภิกษุ-สามเณร-ภิกษุณี-แม.ชี-อุบาสก-อุบาสิกา”อย.าง
มีเปxาหมายและมีความหมายเปVนการทํางานในเชิงสงเคราะห อย.างเหมาะสมศ.ดร.บุญทัน 
ดอกไธสง๓๙ นักวิชาการ ได(ให(ทัศนะว.า “ผู(หญิงมีบทบาทในการรักษาศาสนา เพราะปaจจุบัน
วัดส.วนใหญ.อยู.ได(ด(วยผู(หญิง เพราะผู(หญิงเปVนคนทําบุญ” ในความหมายคือผู(หญิงมีบทบาท
และความสําคัญในการทํางานเพ่ือศาสนาได(เพียงแต.ให(โอกาส หรือส.งเสริมบทบาทอย.าง
เหมาะสมภายใต(เกณฑ /กฎท่ีถูกต(องสอดคล(องตามพระธรรมวินัยผู(หญิงก็จะสามารถเปVนส.วน
หนึ่งในการเติมเต็มพุทธบริษัทให(สมบูรณ มากยิ่งข้ึนได(  

๕. สรุป 
การแสวงหาพ้ืนท่ี หรือสิทธิสตรี ต.อการบวชเปVนภิกษุณีในไทยนั้น มีความซับซ(อน

หลายกรณี นับต้ังแต.พระธรรมวินัย กฎหมายคณะสงฆ  และรัฐธรรมนูญอันว.าด(วยสิทธิความ
เชื่อ และสิทธิสตรี ซ่ึงในความเปVนจริงยากท่ีจะก.อให(เกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเปVนเอกภาพ ท่ีจะ
ให(สตรีมีสิทธิทัดเทียมกับบุรุษเพศต.อประเด็นการบวชในสังคมไทย แต.เม่ือพิจารณาใน
ภาพรวมตามแผนภาพท่ี ๑ จะสะท(อนความจริงเก่ียวกับสตรีกับศาสนาได(ว.า จะยังคงเปVน
ปรากฏการณ ท่ีขับเคลื่อนสังคมในภาพรวม ท้ังมีแนวโน(ม ท่ีจะได(รับการยอมรับ ให(การ
สนับสนุนมากข้ึนของกลุ.มสตรีเพศในภาพลักษณ ต.างๆ ไม.ว.าจะเปVนภิกษุณี แม.ชี หรือ
อุบาสิกา ท่ีจะทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนาโดยข(ามความเปVน “เพศ” หมายถึง ให(การยอมรับ
ต.อตัวหลักการ หลักธรรมคําสอน และนําไปสู.การนําหลักปฏิบัติไปปฏิบัติอย.างเข(าใจ พร(อม
ท้ัง ให( การสนับสนุนโดยไม. มีความเปVน อ่ืน  (Otherness)  โดยมอง เ พียงความเปVน
พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในสังคมไทย  

ดังนั้น ความเหมือนของกลุ.มผู(หญิงกับศาสนาคือ ๑) เปVนกลุ.มผู(หญิงหรือแนวคิดท่ี
สนับสนุนเป�ดพ้ืนท่ีให(ผู(หญิง ๒) ใช(ความเปVนสตรีในการเข(ามามีส.วนร.วมกับศาสนา ๓) 
ทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนาในลักษณะต.างๆ ท่ีแตกต.างไปจากเดิม และ ๔) มีแนวคิดเรื่อง
ผู(หญิง เพศหญิง หรือความเปVนผู(หญิง กับความเก่ียวข(องทางศาสนาอย.างมีนัยยะ จึงอาจ
กล.าวได(ว.า ความเปVนพุทธใหม.ของกลุ.มสตรีเกิดจากความเปVนเพศและใช(ความเปVนเพศนั้นมี
ส.วนร.วมและสร(างมิติท่ีเกาะเก่ียวอยู.กับศาสนาอย.างท่ีปรากฏเปVนกลุ.มในกรณีศึกษาท่ีปรากฏ 
ซ่ึงจะนับเปVนปรากฏการณ ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซ่ึงเชื่อว.าจะมีผลเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตต.อความเปVนพระพุทธศาสนาในองค รวมต.อไป  

 

                                                           
๓๙ สัมภาษณ  ศาสตราจารย  ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
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บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ : 
คมกฤช อุ.ยเต็กเค.ง. มายากับสถานภาพชองความดี-ช่ัว ในปรัชญาเวทานตะของศังกรา

จารย�. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห . สืบสานและเติมเต็ม เรื่องราวของภิกษุณีวันวาน และวันนี้. 

เชียงใหม. : วนิดาเพลส, ๒๕๕๑. 
_______. คุยกับพระผู�หญิง / ธัมมนันทา (ฉัตรสุมาลย� กบิลสิงห�). กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ พระอาทิตย , ๒๕๔๔. 
ฌัง-บัปติสต  ปาลเลกัวซ . เล�าเรื่องกรุงสยาม. พิมพ ครั้งท่ี ๓. นนทบุรี : ศรีปaญญา, ๒๕๔๙. 
นรินทร  ภาษิต. แถลงการณ�เรื่องสามเณรี วัตร�นารีวงศ�. พิมพ ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

อมรินท พริ้นต้ิง, ๒๕๔๔. 
พระมโน เมตตานนฺโท. เหตุเกิด พ.ศ.๑ : เล�ม ๒ วิเคราะห�กรณีปฐมสังคายนาและภิกษุณี

สงฆ�. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ พระอาทิตย , ๒๕๔๕. 
พระอนันต  เสนาขันธ . คําสอนเดียร�ถีย�. กรุงเทพมหานคร : อภิธรรมมูลนิธิ, ๒๕๒๒. 
พระธนนาถ นิธิป4ฺโญ. บทบาทของอาจารย�สุจินต� บริหารวนเขตต� ในการเผยแผ�พุทธ

ธรรม. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร.พระพุทธศาสนา, ๒๕๔๘. 
พระไพศาล วิสาโล. แนวโน�มของพุทธศาสนาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑. กรุงเทพมหานคร : 

กองทุนรักษ ธรรม, ๒๕๔๔. 
พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล และอัจฉราพร กมุทพิสมัย. ความเช่ือพระศรีอาริย� และกบฏผู�มีบุญใน

สังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : สร(างสรรค , ๒๕๒๗. 
ภิกษุณีธัมมนันทา. การสืบสายภิกษุณีสงฆ�ในศรีลังกา. กรุงเทพมหานคร : ส.องสยาม, 

๒๕๔๔. 
มงคล เนินอุไร. ชีวประวัติแม�ชีมโนรา เขตภูเขียว (อาจารย�แม�). กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ นิตยสารโลกทิพย , ๒๕๕๑. 
ม น ต รี  สิ ร ะ โ ร จ น า นั น ท .  ส ต รี ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า .  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , ๒๕๕๖. 
มองซิเออร  เดอ ลาลูแบร . จดหมายเหตุลา ลูแบร� : ราชอาณาจักรสยาม. สันต  ท.โกมลบุตร 

แปล. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ศรีปaญญา, ๒๕๕๒. 
แม.ชีศันสนีย  เสถียรสุต. สาวิกา. กรุงเทพมหานคร : แปลนพริ้นท ติ้ง, ๒๕๔๗. 
_______. เพ่ือนนอกเพ่ือนใน. กรุงเทพมหานคร : สามสีการพิมพ , ๒๕๔๐. 
ริทธิ จันสอน (Ritti Janson). ภิกษุณีวิกฤติฤาโอกาส.กรุงเทพมหานคร : ส.องศยาม, ๒๕๕๓. 
วรมัย กบิลสิงห . พระธรรมกายนาวา. ธนบุรี : โรงพิมพ ลูกกําพร(า, ๒๕๑๐. 
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วารณี โภคาพานิชวงศ , กุลภา วจนะสาระ (แปล). พุทธศาสนาและมิติเรื่องเพศใน
สังคมไทย : วังวนวิชาการกับความพยายามทบทวนใหม�. ในอมรา พงศา พิชญ , 
เพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทย.กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๘. 

สามเณรีธัมมนันทา. คุยกับพระผู�หญิง. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ พระอาทิตย , ๒๕๔๔. 
สุวิดา แสงสีหนาท. นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา : พลังขับเคล่ือนคุณธรรมสู�

สังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : ศูนย ส.งเสริมและพัฒนาพลังแผ.นดินเชิงคุณธรรม, 
๒๕๕๒. 

ส.ศิวรักษ . สีกากับผ�าเหลือง และพรหมจรรย�ในสังคมบริโภค กับทางออกของคณะสงฆ�
ไทย. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๓๗. 

 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
ณัชชา วาสิงหน. “การแก(ปaญหาความขัดแย(งเรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทย”. พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔. 

พระระพิน พุทธิสาโร. “การศึกษาเชิงสํารวจขบวนการพุทธใหม.ในประเทศไทย”. หลักสูตร
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ลลิตา ยาวังเสน. “การต.อรองเชิงพ้ืนท่ีของนักบวชหญิง: กรณีศึกษาสามเณรีในสํานักปฏิบัติ
ธรรมหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม.”. วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม., ๒๕๕๑. 

สมชาย ไมตรี และคณะ. “การศึกษาความเปVนไปได(ของการบวชภิกษุณีในประเทศไทย”. 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

โสภา อ.อนโอภาส และคณะ. “สตรีศึกษากลุ.มนอกแรงงาน : แม.ชี วิถีผู(หญิงใต(ร.มเงาพุทธ
ศาสนา”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
๒๕๔๖. 

สโรชา คุณาธิปพงษ . “การศึกษาวิเคราะห การพัฒนาสตรีตามทัศนะของแม.ชีศันสนีย เสถียร
สุต”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

สุขสันต  จันทะโชโต. “การศึกษาเชิงวิเคราะห ร.างพระราชบัญญัติคณะแม.ชีไทย : กรณีศึกษา
การพัฒนาองค การและการพัฒนาสถานภาพแม.ชีไทยในมิติของพระพุทธศาสนา
เถรวาท”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
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 (๓) หนังสือพิมพ� : 
นิธิ เอียวศรีวงศ . “แหม.มแอนนากับการเกิดใหม.”. มติชนสุดสัปดาห�, ป ท่ี ๓๑ ฉบับท่ี ๑๕๘๑ 

(๓-๙ ธันวาคม ๒๕๕๓). 
 (๔) สัมภาษณ� : 
สัมภาษณ  ศาสตราจารย  ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 

๒. ภาษาอังกฤษ 
 (1) Book : 
Buddha Priya Bhikshu. Mahaupasika Dr.Bongkot Sitthipol The Extraordinary 

Light of Peace. Kolkata, India : Priyanka Printers, 2005. 
Marja-LeenaHeikkilä-Horn. Buddhism with Open Eyes : Belief and Practice 

of Santi Askok. Bangkok : FahApai Co.Ltd., 1977. 
Peter A. Jackson. Buddhist. Legistamation and Conflict, The Political 

Functoin of Urban Thai Buddhist. Singapore, 1889.  
Rory Mackenzie. New Buddhist Movement in Thailand : Toward an 

Understand of WatPhraDhammakaya and Santi Asoke, 2005.  
Roderick Mackenzie. An Analysis of the WatPhraDhammakaya and Santi 

Asoke Movements and their Approaches to Spiritual 
Development. A Thesis Submitted in partial fulfillment of the 
requirement of the University of for the degree of Doctor of 
Philosophy. 2005. 

 (2) Journal : 
Jim L.Taylor. “The New Buddhist Movment in Thailand : An Individualistic 

Revolution”. Reform and Politic Dissonnance. Journal of Southeast 
Asian Studies, (March 1990). 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักภาวนา ๔ ของคณะผู�บริหาร 
เทศบาลตําบลบ�านโต�น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก�น 

The Development of Human Resource According to IV Bhavana Principles 
of the Administrators of Banton Sub-district Municipality, Phrayuean 

District, Khon Kaen Province 

พระประดิษฐ  สนฺติกโร* 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาปaจจัยส.วนบุคคลของประชาชน
เทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ๒) เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ๓) 
เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ตามความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีปaจจัยส.วนบุคคลแตกต.าง
กัน ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบล
บ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปVนการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษากับประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ท่ีเปVนกลุ.มตัวอย.าง จํานวน ๓๗๗ 
คน โดยใช(เครื่องมือในการวิจัยเปVนแบบสอบถาม เสร็จแล(วนําข(อมูลท่ีได(มาวิเคราะห โดยใช(
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร  เพ่ือหาค.าความถ่ี (Frequency) ร(อยละ 
(Percentage) ค.าเฉลี่ย (Mean) ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค.าที (t-test) 
และการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และสําหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช(เครื่องมือในการวิจัยเปVนแบบสัมภาษณ  โดยรวบรวมข(อมูลจากการสัมภาษณ เชิง
ลึก (In-Depth interview) กับผู(ให(ข(อมูลสําคัญ (Key informants) จํานวน ๕ คน โดยใช(
เทคนิคการวิเคราะห เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท และ
ประมวลผลเข(าด(วยกัน รวมท้ังใช(แนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องมาสนับสนุน
ในการวิเคราะห เพ่ือให(เห็นภาพรวม 

ผลการวิจัยพบว�า 
๑. ปaจจัยส.วนบุคคล ของผู(ตอบแบบสอบถามพบว.า ผู(ตอบแบบสอบถาม ส.วนใหญ.

เปVนเพศหญิง จํานวน ๒๑๒ คน คิดเปVนร(อยละ ๕๕.๗ มีอายุอยู.ท่ี ระหว.าง ๓๑-๔๐ ป  จํานวน 

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก.น 
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๑๙๘ คน คิดเปVนร(อยละ ๕๒.๕ มีระดับการศึกษาอยู.ในระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑๙๑ คน 
คิดเปVนร(อยละ ๕๐.๗ มีอาชีพค(าขาย จํานวน ๑๖๐ คน คิดเปVนร(อยละ ๔๒.๔ มีรายได(ต.อ
เดือน ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๔๓ คน คิดเปVนร(อยละ ๓๗.๙ 

๒. ประชาชนมีความคิดเห็นต.อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของ
เทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น โดยภาพรวม โดยมีค.าเฉลี่ย (Χ ) = 
๔.๒๑ เม่ือพิจารณารายด(านพบว.าประชาชนมีความคิดเห็นต.อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ตามหลักภาวนา ๔ อยู.ในระดับมากท่ีสุด ๒ ด(าน และมาก ๒ ด(าน โดยเฉลี่ยจากมากไปหา
น(อยตามลําดับ คือ ด(านจิตภาวนา (พัฒนาจิตในการบริหารงาน) มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ (Χ ) = 
๔.๒๔ ด(านกายภาวนา (พัฒนากายในการบริหารงาน) (Χ ) = ๔.๒๒ ด(านปaญญาภาวนา 
(พัฒนาปaญญาในการบริหารงาน) (Χ ) = ๔.๒๑ และด(านศีลภาวนา (พัฒนาความประพฤติใน
การบริหารงาน) มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ (Χ ) = ๔.๒๐ ตามลําดับ 

๓. ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได(ต.อเดือนต.างกัน มี
ความคิดเห็นต.อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ไม.แตกต.างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว( 

๔. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(าน
โต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ผลการวิจัยพบว.า ด(านกายภาวนา (พัฒนากายในการ
บริหารงาน) การส.งเสริมศักยภาพองค กรให(เท.าทันกับนโยบายภาครัฐกําหนดให(เปVนไปตาม
ข(อระเบียบของส.วนงานหลักกายภาวนาซ่ึงเปVนส.วนหนึ่งในการบริหารงานตามการดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาบุคลากร เพราะการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร ต(องอาศัยคนเปVนผู(ดําเนินการ
ในโครงการ หรือกิจกรรมต.างๆเพ่ือให(สอดคล(องกับนโยบาย ด(านศีลภาวนา (พัฒนาความ
ประพฤติในการบริหารงาน) เพ่ือให(เปVนกติกาข(อห(ามท่ีใช(แก(ปaญหาข้ันพ้ืนฐานการดําเนินชีวิต 
ซ่ึงทําให(เกิดความสงบสุข และไม.มีการเบียดเบียนซ่ึงกันและกันในสังคม ฉะนั้น หลักศีล
ภาวนา จึงเปVนข(อประพฤติท่ีบุคลากรในองค กรควรมีและปฏิบัติตาม ท่ีสําคัญอย.างยิ่งในการ
ทํางานของบุคลากรเพ่ือเปVนการดูแลเชิงพฤติกรรมในการทํางานร.วมกันในหน.วยงานหรือ
องค กร ด(านจิตภาวนา (พัฒนาจิตในการบริหารงาน) ความเจริญงอกงามด(วยคุณธรรม
ท้ังหลาย คําว.าจิต หรือจิตใจ คือ ความรู(สึกนึกคิด เชาว ปaญญา ความสํานึก ความมีสติ แต.
ความคิดเปVนองค ประกอบสําคัญของจิตใจท่ีสามารถรู(เห็นได( กํากับและควบคุมอย.างชัดเจน 
เปVนการพัฒนาข(างในท่ีจะแสดงออกมาด(วยการกระทําเชิงพฤติกรรมในการพัฒนาการทํางาน
ด(วยวิธีการต.างๆ ด(านปaญญาภาวนา (พัฒนาปaญญาในการบริหารงาน เพ่ือจะได(นําปaญหา
ดังกล.าวนั้นมาเปVนแนวทางแก(ไขให(เจริญข้ึน ให(พัฒนายิ่งข้ึน เปVนหลักธรรมท่ีสําคัญในการ
แก(ปaญหาทุกๆด(าน ก็ถ(าขาดปaญญาในการแก(ปaญหานั้นๆ สิ่งท่ีตามมาคือความล(มเหลวท่ีจะ
เกิดข้ึนในองค กร ท้ังด(านของบุคลากรและประชาชนในชุมชนนั้นๆ 
คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย , หลักภาวนา ๔ 
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Abstract 

The aims of this research were 1) to study the personal factors of the 
population in Banton Sub-district Municipality, 2) to study the development 
of human resource according to IV Bhavana principles, 3) to compare the 
development of human resource according to IV Bhavana principles and 4) to 
study the ways of human resource development based on IV Bhavana 
principles. This study was a mixed method research used to study the 
populations in the studied area. 377 of them were selected as the samples. 
The questionnaire was used as a research tool to collect the data from the 
samples. The data then were analyzed to find out the statistic values of 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and One Way 
ANOVA. The in-depth interview form was used to collect the data from five 
key informants. The data then were analyzed by the content analysis 
technique together with consideration of the contexts, related documents 
and research.  

The research results were as follows: 
1. Most of the respondents were female (212, 55.7%), ages between 

31-40 (198, 52.5%), secondary education (191, 50.7%), sellers (169, 42.4%) and 
monthly average income 3000-5000 Baht (143, 37.9%).  

2. The statistic score of the samples’ opinion on the development of 
the human resource according to IV Bhavana principles was a high level (Χ= 
4.21). The highest scores were found in two aspects and the high scores were 
found in two aspects also. These can be raked in a respective order; namely, 
Cittabhavana (Pāli: cittabhāvanā, mental contemplation, Χ= 4.24), 
Kayabhavana (Pāli: kāyābhāvanā, physical contemplation in administration, 
Χ= 4.22), Panyabhavana (Pāli: paññābhāvanā, wisdom development in 
administration, Χ  = 4.21) and Silabhavana (Pāli: sīlabhāvanā, moral 
development in administration, Χ= 4.20). 

3. The samples with differences in genders, ages, education and 
monthly incomes had their opinions on the development of human resource 
according to IV Bhavana principles indifferently. This denied the hypothesis 
determined.  
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4. The ways of human resource development based on IV Bhavana 
principles were that, in Kayabhavana aspect, the competency of the 
organization should be improved according the government policies, 
regulations in administration which follow the determination of personnel 
development; in Silabhavana aspect, the regulations to solve the problems of 
the basic needs of life should be developed to create peace in the society; in 
Cittabhavana aspect, the mental development should be developed because 
the mind is a pond of awareness, wisdom, consciousness; in the 
Panyabhavana aspect, the wisdom should be used to solve the problems to 
create continuous development and to protect failure of the organization, 
individual and people in the community.   

Keywords: Development of Human Resource, IV Bhavana 

๑. บทนํา 
ในสถานการณ โลกปaจจุบันถือได(ว.า การศึกษาเปVนกลไกลท่ีสําคัญท่ีจะทําให(มนุษย มี

ความรู(อย.างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความรู(เก่ียวกับการใช(เหตุผล เพ่ือแสวงหาสิ่งท่ีดีให(แก.
ชีวิตตนเองและสังคม ตลอดจนในการดํารงชีพอย.างมีคุณภาพ ในทางปรัชญานั้นถือว.ามนุษย 
ทุกคนเกิดมาล(วนมีความสามารถด(วยกันท้ังสิ้น จึงเปVนหน(าท่ีของการจัดระบบการศึกษาท่ีจะ
ทําให(พบว.ามนุษย แต.ละคนมีความสามารถในด(านใด และพยายามส.งเสริมให(มนุษย ได(มี
โอกาสพัฒนาทักษะตามความสามารถและความถนัดของทุกคนอย.างเท.าเทียมกัน รวมท้ัง
ได(รับการศึกษาอย.างเสมอภาค สังคมใดท่ีส.งเสริมให(ประชาชนมีการศึกษาเฉลี่ยระดับสูงและ
มีเกณฑ จะส.งผลให(ประชาชนมีความสามารถในการดํารงชีวิตอย.างมีคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาต(องเปVนไปเพ่ือการพัฒนาคนให(เปVนมนุษย ท่ีสมบูรณ ท้ังร.างกาย จิตใจ และสติปaญญา 
ความรู( คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู.ร.วมกับผู(อ่ืนได(อย.างมี
ความสุข๑ 

เม่ือกล.าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การศึกษาจึงเปVนนโยบายสําคัญของ
ประเทศท่ีจะมุ(งเน(นพัฒนาทรัพยากรมนุษย ให(มีการศึกษามีความเสมอภาคในการดํารงชีวิต
อย.างมีคุณภาพ คือ สังคมท่ีมุ.งส.งเสริมให(ประชาชนส.วนใหญ.มีโอกาสอย.างเท.าเทียมกันท่ีจะ
ได(รับการศึกษาเฉลี่ยในระดับทีสูงข้ึน จึงเปVนประเด็นสําคัญท่ีผู(บริหารระดับสูงความมี
แนวทางในการดําเนินการสิ่งเหล.านั้นให(เปVนไปตามนโยบายตามรูปแบบท่ีเหมาะสม ซ่ึงการ
                                                           

๑ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ คุรุสภา, ๒๕๔๒), หน(า ๑. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๖๐๗

บริหารการจัดการระดับประเทศนั้นยังไม.ท่ัวถึงประชาชนท่ัวทุกพ้ืนท่ี แต.กระนั้นสิ่งท่ีจะ
สามารถดําเนินการได(ต(องอาศัยบุคคลในท(องถ่ิน เพ่ือท่ีจะช.วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ให(ดําเนินการต.อไปได( 

การปกครองท(องถ่ิน ถือว.าเปVนหัวใจและเปVนรากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะเปVนองค ประกอบท่ีกระจายอํานาจการปกครองให(กับประชาชนอย.าง
แท(จริง และเป�ดโอกาสให(ประชาชนได(มีส.วนร.วมในการปกครอง การบริหาร การตรวจสอบ 
และควบคุมการดําเนินงานท(องถ่ินของตนตามวิถีทางประชาธิปไตย ให(เปVนไปในทิศทางท่ีตน
ปรารถนา อันเปVนสิทธิโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ อีกท้ังยังเปVนการยอมรับในคุณค.า
ศักด์ิศรีและความสําคัญของประชาชนในท(องถ่ินให(รู(สึกว.าตนมีความเก่ียวข(องมีส.วนได(ส.วน
เสียในการบริหารท่ีตนได(เข(าไปมีส.วนร.วมในกิจกรรมทางการเมือง ไม.ว.าจะเปVนการเลือกต้ัง 
การควบคุม การตรวจสอบและการถอดถอน เปVนต(น ให(เกิดความรับผิดชอบ เกิดความหวง
แหนและปกปxองผลประโยชน อันพึงมีต.อท(องถ่ินท่ีตนอยู.อาศัย และเปVนกลไกลในการ
ดําเนินงานเพ่ือประโยชน ส.วนรวมร.วมกันของประชาชนในท(องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงความ
เลื่อมใสศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในท่ีสุด๒ 

เทศบาลเปVนองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยมีเจตนารมณ 
เพ่ือกระจายอํานาจการปกครองไปสู.ประชาชนในท(องถ่ิน ทําให(ประชาชนในท(องถ่ินมีส.วน
ร.วมในการบริหารท(องถ่ิน ซ่ึงเปVนสิ่งท่ีสําคัญและยังทําให(คณะผู(บริหารได(พัฒนาท(องถ่ิน เช.น 
การวางแผนพัฒนา และการแก(ไขปaญหาในท(องถ่ินสามารถท่ีจะเข(าถึงและแก(ไขปaญหาท่ี
เกิดข้ึนได(อย.างแท(จริง  

 การท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น ผู(บริหารของ
เทศบาลต(องมีแนวทางและวิธีการท่ีจะดําเนินการได(อย.างเหมาะสมและเปVนมาตรฐานท่ีดี ใน
ขณะเดียวกันแนวทางในการดําเนินการบางครั้งอาจจะมีข(อบกพร.องในการดําเนินการ 
ประสิทธิภาพการให(บริการด(านต.างๆ อาจจะยังไม.ท่ัวถึงแก.ประชาชนในพ้ืนท่ี  

จากสภาพปaญหาดังกล.าวผู(วิจัยมีความสนใจนํา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ปรับใช(ให(เข(ากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ร.วมถึงการพัฒนาด(านกายและจิตให(เปVนปกติ
ดํารงชีวิตในสังคมอย.างมีความสุข และเพ่ือท่ีจะให(ผู(บริหารได(รับทราบถึงแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย นั้น ผู(วิจัยจึงมีความต(องการนําหลักภาวนา ๔ นํามาใช(ในการจัดการ
ปaญหาของการบริหารงานของเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น 
หลักธรรมดังกล.าวคือหลักภาวนา ๔ หมายถึง การเจริญการทําให(เปVนให(มีข้ึนการฝ�กอบรม
                                                           

๒ พระมหาเอกมร ฐิตป4ฺโญ (คงตางาม), “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค การบริหารส.วนตําบล ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี”, 
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๓. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๖๐๘ 

การพัฒนาอันเปVนทางนําไปสู.ความสุขความเจริญเปVนรายละเอียดขยายหลักภาวนา ๔ ข(อคือ 
๑) การพัฒนากาย ๒) การพัฒนาความประพฤติตามระเบียบวินัย ๓) การพัฒนาจิตใจ และ
๔) การพัฒนาปaญญา มาปรับใช(ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ผลการวิจัยสามารถนําไปใช(เปVนแนวนโยบายในการพัฒนา
เทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ให(เจริญก(าวหน(าต.อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาปaจจัยส.วนบุคคลของประชาชนเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระ

ยืน จังหวัดขอนแก.น 
๒. เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบล

บ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น 
๓. เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาล

ตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ตามความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีปaจจัย
ส.วนบุคคลแตกต.างกัน 

๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาล
ตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู(วิจัยใช(รูปแบบผสม (Mixed Method) โดยเปVนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเปVนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช(การสัมภาษณ เชิงลึก (In-Depth 
Interview) กับผู(ให(ข(อมูลสําคัญ (Key Informants) 

ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง ได(แก. ในเขตเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก.น ท้ังนี้รวมถึงบุคลากรท่ีปฏิบัติหน(าท่ีอยู.ในเทศบาลตําบลบ(านโต(น จํานวน 
๖,๕๕๒ คน๓ กลุ.มตัวอย.างท่ีตอบแบบสอบถาม ได(แก. ในเขตเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก.น ใช(สูตรคํานวณของ ทาโร. ยามาเน. (Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
๙๕ % แบ.งจํานวนประชากรจากหมู.บ(านท่ีจะใช(เปVนกลุ.มตัวอย.างท้ังหมด ๙ หมู.บ(าน จํานวน 
๓๗๗ คนตามรายชื่อในบัญชีของเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น 
แล(วเลือกวิธีการสุ.มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling และกลุ.มตัวอย.างท่ีให(
สัมภาษณ  ได(แก. ผู(บริหารและเจ(าหน(าท่ีเทศบาลตําบลบ(านโต(น จํานวน ๕ คน โดยใช(เทคนิค

                                                           
๓ ข(อมูลพ้ืนฐานเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น, แผนพัฒนาสามป� 

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เทศบาลตําบลบ�านโต�น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก�น, (ขอนแก.น : เทศบาล
ตําบลบ(านโต(น, ๒๕๕๙), (เอกสารอัดสําเนา) 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๖๐๙

วิธีการสุ.มตัวอย.างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ได(แก. ๑) นายเจริญ แซ.
เต็ง นายกเทศมนตรีตําบลบ(านโต(น ๒) นางนวลสง.า เนาวงค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ(าน
โต(น ๓) นางอนงค  ไชยศรี ปลัดเทศบาลตําบลบ(านโต(น ๔) นายปรีชา มาวงศ ษา เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตําบลบ(านโต(น ๕) นายสมควร ศรีประดู. ประธานสภาเทศบาลตําบลบ(านโต(น 

การวิเคราะห ข(อมูล ผู(วิจัยดําเนินการวิเคราะห ข(อมูลโดยใช(โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร  ดังนี้ ๑) การวิเคราะห ข(อมูลแบบสอบถาม หลังจากท่ีได(ทําการเก็บ
รวบรวมข(อมูลจากแบบสอบถามเรียบร(อยแล(ว นําข(อมูลท่ีได(ไปวิเคราะห ข(อมูลด(วยเครื่อง
คอมพิวเตอร  โดยใช(โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร  สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ใช(สถิติจํานวน (Frequency) และร(อยละ (Percentage) อธิบาย
ปaจจัยส.วนบุคคลของผู(ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห โดยการ นําเสนอเปVนตารางประกอบการ
บรรยายผล การหาค.าเฉลี่ย (Χ ) ค.าส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อธิบายข(อมูล ระดับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก.น นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย สถิติอนุมาน (Inferential 
Statistics) ใช(สถิติทดสอบค.าที (t-test) (Independent Samples) ในกรณีตัวแปรต(นสอง
กลุ.ม การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)๔ ในกรณีตัวแปรต(น
มากกว.าสองกลุ.มข้ึนไป เม่ือพบว.ามีความแตกต.าง จะทําการเปรียบเทียบความแตกต.างของ
ค.าเฉลี่ยเปVนรายคู. โดยใช(วิธีผลต.างนัยสําคัญน(อยท่ีสุด (Least Significant Difference : 
LSD.) และการวิเคราะห ข(อมูลแบบสัมภาษณ  โดยใช(เทคนิคการวิเคราะห เนื้อหา (Content 
Analysis Technique) ประกอบบริบท และประมวลผลเข(าด(วยกัน รวมท้ังใช(แนวคิดจาก
เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องมาสนับสนุนในการวิเคราะห เพ่ือให(เห็นภาพรวม 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ปaจจัยส.วนบุคคล ของผู(ตอบแบบสอบถามพบว.า ผู(ตอบแบบสอบถาม ส.วนใหญ.

เปVนเพศหญิง จํานวน ๒๑๒ คน คิดเปVนร(อยละ ๕๕.๗ มีอายุอยู.ท่ี ระหว.าง ๓๑-๔๐ ป  จํานวน 
๑๙๘ คน คิดเปVนร(อยละ ๕๒.๕ มีระดับการศึกษาอยู.ในระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑๙๑ คน 
คิดเปVนร(อยละ ๕๐.๗ มีอาชีพค(าขาย จํานวน ๑๖๐ คน คิดเปVนร(อยละ ๔๒.๔ มีรายได(ต.อ
เดือน ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๔๓ คน คิดเปVนร(อยละ ๓๗.๙ 

๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ผลการวิจัยพบว.า ประชาชนมีความคิดเห็นต.อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก.น โดยภาพรวม โดยมีค.าเฉลี่ย (Χ  = ๔.๒๑) เม่ือพิจารณารายด(านพบว.าประชาชนมี
                                                           

๔ ชูศรี วงศ รัตนะ, เทคนิคการใช�สถิติเพ่ือการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตการพิมพ , 
๒๕๔๑), หน(า ๒๓๖. 
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 ๒๖๑๐ 

ความคิดเห็นต.อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ อยู.ในระดับมากท่ีสุด ๒ ด(าน 
และมาก ๒ ด(าน โดยเฉลี่ยจากมากไปหาน(อยตามลําดับ คือ ด(านจิตภาวนา (พัฒนาจิตในการ
บริหารงาน) มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ (Χ  = ๔.๒๔) ด(านกายภาวนา(พัฒนากายในการบริหารงาน) 
(Χ  = ๔.๒๒) ด(านปaญญาภาวนา (พัฒนาปaญญาในการบริหารงาน) (Χ  = ๔.๒๑) และด(านศีล
ภาวนา (พัฒนาความประพฤติในการบริหารงาน) มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ (Χ ) = ๔.๒๐) ตามลําดับ 

๓. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาล
ตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ตามความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีปaจจัย
ส.วนบุคคลแตกต.างกัน ผลการวิจัยพบว.า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได(ต.อเดือนต.างกัน มีความคิดเห็นต.อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของ
เทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น โดยภาพรวม ไม.แตกต.างกัน ดังนั้น 
จึงไม.เปVนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว(  

๔. ปaญหาอุปสรรค และข(อเสนอแนะในการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตาม
หลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ผลการวิเคราะห  
พบว.า เจ(าหน(าท่ีเทศบาลควรแต.งกายสุภาพสะอาดตามฐานะและหน(าท่ีการงานให(เหมาะสม
กับตําแหน.งงาน มีอัธยาศัยอ.อนโยน มีมนุษยสัมพันธ ท่ีดีกับประชาชน มีความซ่ือสัตย ต.อ
หน(าท่ีในการให(บริการเพ่ือให(ประชาชนได(รับการบริการท่ีเท.าเทียมกันทํางานในหน(าท่ีด(วย
ความละเอียดถ่ีถ(วนถูกต(องรวดเร็ว ควรให(บริการประชาชนโดยการสร(างความรู(ความเข(าใจ
ในสิ่งท่ีประชาชนท่ีไม.สามารถดําเนินการได( ให(เข(าใจในรายละเอียดของเนื้อหานั้นๆ  

๕. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(าน
โต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ผลการวิจัยพบว.า ๑) ด(านกายภาวนา (พัฒนากายใน
การบริหารงาน) ซ่ึงก็เปVนนโยบายของเทศบาลตําบลบ(านโต(น อยู.แล(วในการพัฒนาบุคลากร
ภายในองค ให(เจริญไม.ว.าจะเปVนด(านสุขภาพร.างกาย เพ่ือให(บุคลากรในองค กรได(มีกิจกรรมท่ี
ดีโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือเปVนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนห.างไกลโรค และมีการฝ�กอบรม
ด(านสุขภาพในด(านต.างๆ ในเขตเทศบาลตําบลบ(านโต(น โดยการส.งเสริมศักยภาพองค กรให(
เท.าทันกับนโยบายภาครัฐกําหนดให(เปVนไปตามข(อระเบียบของส.วนงานหลักกายภาวนาซ่ึง
เปVนส.วนหนึ่งในการบริหารงานตามการดําเนินการเพ่ือพัฒนาบุคลากร ๒) ด(านศีลภาวนา 
(พัฒนาความประพฤติในการบริหารงาน) ให(บุคลากรต้ังอยู.ในระเบียบวินัยไม.เบียดเบียนหรือ
ก.อความเดือดร(อนเสียหาย อยู.ร.วมกันกับผู( อ่ืนได(ดี ในท่ีนี้  หลักศีลภาวนา ถือว.าเปVน
หลักประกันท่ีสําคัญในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร  เพ่ือควบคุมความประพฤติทาง
กายและวาจาให(ตั้งอยู.ในความดีงามมีความปกติสุข เพ่ือให(เปVนกติกาข(อห(ามท่ีใช(แก(ปaญหาข้ัน
พ้ืนฐานการดําเนินชีวิต ซ่ึงทําให(เกิดความสงบสุข ๓) ด(านจิตภาวนา (พัฒนาจิตในการ
บริหารงาน) ความเจริญงอกงามด(วยคุณธรรมท้ังหลาย คําว.าจิต หรือจิตใจ คือ ความรู(สึกนึก
คิด เชาว ปaญญา ความสํานึก ความมีสติ แต.ความคิดเปVนองค ประกอบสําคัญของจิตใจท่ี
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สามารถรู(เห็นได( กํากับและควบคุมอย.างชัดเจน เปVนการพัฒนาข(างในท่ีจะแสดงออกมาด(วย
การกระทําเชิงพฤติกรรมในการพัฒนาการทํางานด(วยวิธีการต.างๆ และ ๔) ด(านปaญญา
ภาวนา (พัฒนาปaญญาในการบริหารงาน) การใช(ปaญญาให(รู(เข(าใจตามความเปVนจริง อาจจะ
กล.าวได(ว.าการบริหารงานแผนการดําเนินงานจะต(องรอบรู( ทุกๆ ด(านของบุคลากร
ผู(ปฏิบัติงานและชุมชน ไม.ว.าจะเปVนปaญหาทางสังคม ปaญหาการอยู.ร.วมกันในชุมชน เปVนต(น 
เพ่ือจะได(นําปaญหาดังกล.าวนั้นมาเปVนแนวทางแก(ไขให(เจริญข้ึน ให(พัฒนายิ่งข้ึน เปVน
หลักธรรมท่ีสําคัญในการแก(ปaญหาทุกๆ ด(าน  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล.าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลัก

ภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น โดยผู(วิจัยจะกล.าวถึง
ประเด็นท่ีสําคัญ และประเด็นท่ีน.าสนใจ แล(วจึงนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

๑. จากการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาล
ตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมอยู.ใน
ระดับมาก โดยมีค.าเฉลี่ย (Χ  = ๔.๒๑) ท่ีเปVนเช.นนี้สามารถอภิปรายได(ว.า บุคลากรมีการ
พัฒนาด(านต.างๆได(อย.างเต็มรูปแบบ ซ่ึงมีการเสียสละ มีมนุษยสัมพันธ ท่ีดีกับประชาชนผู(มา
ใช(บริการด(านต.างๆ สามารถเจรจาในประเด็นปaญหาได(อย.างสร(างสรรค  และเสียสละเวลา
ให( กับประชาชนได(อย.างเหมาะสม สอดคล(องกับการสัมภาษณ ของเจริญ แซ. เ ต็ง 
นายกเทศมนตรีตําบลบ(านโต(น ท่ีกล.าวว.า นโยบายของเทศบาลตําบลบ(านโต(น อยู.แล(วในการ
พัฒนาบุคลากรภายในองค ให(เจริญไม.ว.าจะเปVนด(านสุขภาพร.างกาย เพ่ือให(บุคลากรในองค กร
ได(มีกิจกรรมท่ีดีโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือเปVนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนห.างไกลโรค และมี
การฝ�กอบรมด(านสุขภาพในด(านต.างๆ ในเขตเทศบาลตําบลบ(านโต(น โดยการส.งเสริม
ศักยภาพองค กรให(เท.าทันกับนโยบายภาครัฐกําหนดให(เปVนไปตามข(อระเบียบของส.วนงาน 
ซ่ึงสอดคล(องกับผลการวิจัยของชาญชัญ ฮวดศรี และสุวิน ทองปa�น ได(ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาสู.การเปVนประชาคมอาเซียนขององค กร
ปกครองส.วนท(องถ่ิน จังหวัดขอนแก.น” พบว.า รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธสําหรับ
องค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน จังหวัดขอนแก.น ในการรองรับการเข(าสู.ประชาคมอาเซียน มี ๔ 
ระดับคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคลหรือปaจเจกบุคคล ได(แก. การพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขา คือการพัฒนาศีลสมาธิ ปaญญา การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับองค การ  

เม่ือพิจาณาผลการวิจัยเปVนรายด(านสามารถนํามาอภิปรายผลวิจัยได( ดังนี้ 
๑. ด(านกายภาวนา (พัฒนากายในการบริหารงาน) พบว.า ประชาชนมีความคิดเห็น

ต.อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก.น ด(านกายภาวนา (พัฒนากายในการบริหารงาน) โดยรวมอยู.ในระดับมาก



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๖๑๒ 

ท่ีสุด โดยมีค.าเฉลี่ย (Χ  = ๔.๒๒) ท่ีเปVนเช.นนี้สามารถอภิปรายได(ว.า การพัฒนาบุคลากรเกิด
จากความเข(าใจของการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดลําดับข้ันตอนในการทํางานท่ีมีระเบียบโดย
ยึดวินัยในการทําหน(าท่ีเปVนหลัก มีความเมตตาต.อบุคคลอ่ืน จึงเปVนท่ีรักของบุคคลอ่ืนตอบ
แทนฝ�กจิตใจให(มีความอดทนในการปฏิบัติหน(าท่ี สอดคล(องกับการสัมภาษณ ของนางนวล
สง.า เนาวงค  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ(านโต(น ท่ีกล.าวว.า หลักกายภาวนาซ่ึงเปVนส.วนหนึ่ง
ในการบริหารงานตามการดําเนินการเพ่ือพัฒนาบุคลากร เพราะการบริหารงานตามแผน
ยุทธศาสตร ต(องอาศัยคนเปVนผู(ดําเนินการในโครงการ หรือกิจกรรมต.างๆเพ่ือให(สอดคล(องกับ
นโยบาย สอดคล(องกับงานวิจัย พระฉัตรชัย จะทํา ได(ศึกษางานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาวะของพระสงฆ ตามหลักภาวนา ๔ ในเขตอําเภอร(องกวาง จังหวัดแพร.” พบว.า 
ด(านกายภาวนา พระสงฆ ส.วนใหญ.ดําเนินวิถีชีวิตตามหลักพระธรรมวินัย ด(านศีลภาวนา 
พระสงฆ ส.วนใหญ.มีความมุ.งม่ันท่ีจะรักษาพรหมจรรย ให(บริสุทธิ์ท้ังกายวาจาและใจ ด(านจิต
ภาวนา พระสงฆ ได(ฝ�กฝนอบรมจิตใจให(มีความเข(มแข็งเจริญงอกงามด(วยคุณธรรมท้ังหลาย 
เช.น ทําให(จิตใจให(มีความเมตตา มีความพ่ึงพอใจ มีความขยันหม่ันเพียร อดทนและมีสมาธิมี
จิตใจสดชื่นเบิกบานสุขผ.องใส  

๒. ด(านศีลภาวนา (พัฒนาความประพฤติในการบริหารงาน) พบว.า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต.อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ด(านศีลภาวนา (พัฒนาความประพฤติในการบริหารงาน) 
โดยรวมอยู.ในระดับมาก โดยมีค.าเฉลี่ย (Χ  = ๔.๒๐) ท่ีเปVนเช.นนี้สามารถอภิปรายได(ว.า การ
พัฒนาบุคลากร มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและผู(บริหารสามารถเปVนแบบอย.างแก.บุคลากร
ได( ทํางานให(เหมาะสมกับหน(าท่ีท่ีได(รับมอบหมาย เสียสละอดทนต.อการปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงข(อบกพร(องในการปฏิบัติงานของตนเอง สามารถบริการประชาชนได(อย.างท่ัวถึง 
สอดคล(องกับการสัมภาษณ ของนางอนงค  ไชยศรี ปลัดเทศบาลตําบลบ(านโต(น ท่ีกล.าวว.า 
เพ่ือควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให(ต้ังอยู.ในความดีงามมีความปกติสุข เพ่ือให(
เปVนกติกาข(อห(ามท่ีใช(แก(ปaญหาข้ันพ้ืนฐานการดําเนินชีวิต ซ่ึงทําให(เกิดความสงบสุข และ ไม.
มีการเบียดเบียนซ่ึงกันและกันในสังคม สอดคล(องกับงานวิจัยของพระอุทัย โชติป4ฺโญ(โคตร
แก(ว) ได(ศึกษางานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู(นําตามหลักภาวนา ๔ ของผู(นําชุมชนในเขตอําเภอพัง
โคน จังหวัดสกลนคร” พบว.า แนวทางในการพัฒนาภาวะผู(นําตามหลักภาวนา ๔ ของผู(นํา
ชุมชนในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ได(แก. ๑.ผู(นําควรเปVนแบบอย.างท่ีดีในการ
ดํารงชีวิตด(วยความพอเพียง พอประมาณ ลดเลิกอบายมุขทุกชนิด ๒. ผู(นําควรปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของบ(านเมืองอย.างเคร.งครัด เข(าใจในกฎหมายซ่ึงจะสามารถอธิบายให(ประชาชน
เข(าใจ มีความเสียสละ รู(จักให(อภัย ๓. รู(จักการปล.อยวางให(มองเปVนกลางเข(าใจวิธีการ
ปรับปรุง แก(ไข ด(วยความชาญฉลาด ๔.ผู(นําจะต(องมีสติ ต้ังม่ันอยู.ในความไม.ประมาท
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พิจารณาไตร.ตรองด(วยความละเอียดรอบคอบ เปVนคนมีเหตุมีผล ให(รู(จักทักษะการใช(ชีวิต
ในทางสายกลาง 

๓. ด(านจิตภาวนา (พัฒนาจิตในการบริหารงาน) พบว.า ประชาชนมีความคิดเห็น
ต.อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก.น ด(านจิตภาวนา (พัฒนาจิตในการบริหารงาน) โดยรวมอยู.ในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีค.าเฉลี่ย (Χ ) = ๔.๒๔) ท่ีเปVนเช.นนี้สามารถอภิปรายได(ว.า การพัฒนาบุคลากรให(มีขวัญ
กําลังใจในการทํางานได(นั้นต(องอาศัยการฝ�กอบรมด(านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การสร(าง
มนุษยสัมพันธ สิ่งเหล.านี้เปVนตัวบ.งชี้ท่ีทําให(บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลกับองค กรเอ็นอย.างมาก ทําให(การดําเนินงานขององค กรเกิดความราบรื่น ท้ัง
ส.งผลให(องค กรมีความม่ันคงรักและมีความสามัคคีเปVนหนึ่งเดียวภายในองค กรนั้น สอดคล(อง
กับการสัมภาษณ ของ นายสมควร ศรีประดู. ประธานสภาเทศบาลตําบลบ(านโต(น ได(กล.าวว.า 
จิตภาวนานี้ คือ การสร(างและการพัฒนาจิต การอบรมจิต ถือว.าเปVนปaจจัยสําคัญในการ
ทํางานในองค กรให(รู(จักจิตของตนเอง และเพ่ือนร.วมงานในองค กรถ(าหากจะพัฒนาจิตให(
สูงข้ึนจะต(องนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต ใช(ในการทํางาน แต.หากมุ.งม่ัน
พัฒนาจิตใจในเรื่องของความรู( ความสามารถ ทักษะ และการเข(าใจ จะต(องมีโครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรในการทํางานให(มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท่ีกล.าวว.า สอดคล(องกับงานวิจัยของ
พระมหาเสฏฐวุฒิ มหาวีโร (เนตรแก(ว) ได(ศึกษางานวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามแผน
ยุทธศาสตร ตามหลักภาวนาของเทศบาลตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร” พบว.า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต.อการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร ตามหลักภาวนา๔ ของ
เทศบาลตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธรโดยรวมและรายด(านอยู.ในระดับมากโดย
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได(ต.อเดือน แตกต.างกัน มีความคิดเห็นต.อ
การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลสําราญ อําเภอ
เมือง จังหวัดยโสธรแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
และมีแนวทางการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบล
สําราญ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร คือ ด(านกายภาวนา โดยให(มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเปVนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนห.างไกลโรค และมีการฝ�กอบรมด(านสุขภาพในด(านต.างๆ ด(านศีล
ภาวนา ควรให(มีการส.งเสริมพัฒนาจิต ให(มีจิตสํานึกรับผิดชอบต.อส.วนร.วมมีศีล ๕ เปVน
เครื่องมือดําเนินชีวิต  

๔. ด(านปaญญาภาวนา (พัฒนาปaญญาในการบริหารงาน) พบว.า ประชาชนมีความ
คิดเห็นต.อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก.น ด(านปaญญาภาวนา (พัฒนาปaญญาในการบริหารงาน) โดยรวมอยู.ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค.าเฉลี่ย (Χ ) = ๔.๒๑) ท่ีเปVนเช.นนี้สามารถอภิปรายได(ว.า การพัฒนา
บุคลากรท่ีจะทําให(เกิดความต.อเนื่องและสามารถให(เข(ากับระบบการทํางานองค กรได(เปVน
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อย.างดีต(องอาศัยผู(บริหารท่ีมีสติปaญญาสามารถพัฒนาตามกรอบนโยบายท่ีวางไว( โดยการ
วิเคราะห ประเด็นท่ีเปVนปaญหาและหาแนวทางในการแก(ไขปaญหาแล(วดําเนินการพัฒนาปaญหา
เหล.านั้น สอดคล(องกับการสัมภาษณ ของ นายปรีชา มาวงศ ษา เลขานุการนายกเทศบาล
ตําบลบ(านโต(น ได(กล.าวว.า เม่ือเราได(ผ.านการฝ�กอบรมปaญญา ไม.ว.าจะเปVนโครงการจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในองค กร หรือได(ศึกษาดูงานกับหน.วยงานต.างๆท่ีสามารถร.วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู( หรืออาจจะศึกษาองค กรเอกชน นํามาเปรียบเทียบกับองค กรของเราให(
มันดียิ่งข้ึน สอดคล(องกับงานวิจัยของ พระครูภาวนาปaญญาคุณ ได(ศึกษางานวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร. แห.งท่ี 
๑ (ธรรมยุต) วัดป_าเวียงทอง อําเภอสูงเม.น จังหวัดแพร.” พบว.า จัดอบรมจริยธรรมให(ลด ละ 
เลิก อบายมุข พัฒนาจริยธรรมด(านสมาธิ โดยมีกิจกรรม 

๖. ข�อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของ

เทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ผู(วิจัยมีข(อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ข(อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจัยผู(วิจัยมีข(อเสนอแนะซ่ึงเปVนแนวทางในการพัฒนาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก.น 

๑.๑ ผู(บริหารควรมีการฝ�กอบรมให(กับบุคลากรให(มีการพัฒนาอย.างต.อเนื่อง 
๑.๒ ผู(บริหารควรไปพบปะประชาชนให(มากข้ึน เพ่ือท่ีจะสอบถามความ

ต(องการของประชาชนว.ามีความต(องการในเรื่องใดเก่ียวกับการพัฒนาท(องถ่ิน 
๑.๓ ผู(บริหารควรปรับรูปแบบแนวการพัฒนาท่ีเกิดความยั่งยืนท่ีสามารถ

ดําเนินการเปVนรูปธรรมได( 
๑.๔ ผู(บริหารมีควรดูแลท้ังด(านสวัสดิการท่ีเหมาะสมแก.บุคลากร และระเบียบ

วินัยในการปฏิบัติหน(าท่ีของบุคลากร 
๑.๕ ผู(บริหารวางแนวทางในการปฏิบัติงานท้ังแบบแผนท่ีเปVนระบบท้ังแนวคิด

ท่ีควรปรับการดําเนินงานได(ทุกสถานการณ ท่ีเหมาะสม 
๒. ข(อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักภาวนา ๔ ของ
เทศบาลตําบลบ(านโต(น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น ผู(วิจัยมี ข(อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย
ครั้งต.อไป ดังนี้ 

๒.๑ ควรศึกษาปaจจัยท่ีส.งผลกระทบต.อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ขององค กร
ปกครองส.วนท(องถ่ิน 
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๒.๒ ควรศึกษาความสัมพันธ ท่ีมีต.อผู(บริหารกับบุคลากรในการปฏิบัติหน(าท่ีใน
องค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน 

๒.๓ ควรศึกษาตัวชี้วัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ขององค กรปกครองส.วน
ท(องถ่ิน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
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ประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู�บริหารเทศบาลตําบลจอหอ  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

The Effectiveness of Executive Administration of Sub-district Municipality 
of Joho Mouang Disrict, Nakhornratchasima Province 

พระเกษม ป4ฺญาวชิโร* 
ดร.สุรพล พรมกุล, ดร.ธงชัย สิงอุดม** 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  ๑) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อ
ประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ๒) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบล
จอหอ จําแนกตาม เพศ การศึกษา อาชีพ รายได( และ ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา
เทศบาลตําบลจอหอ เปVนการวิจัยแบบผสานวิธีคือ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได(
กลุ.มตัวอย.าง จํานวน ๓๘๙ คน วิเคราะห ข(อมูลเชิงปริมาณ โดยใช(สถิติ จํานวน ค.าร(อยละ  
หาค.าเฉลี่ย และค.าส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค.าที การวิเคราะห ความแปรปรวน
ทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต.างของค.าเฉลี่ยเปVนรายคู.โดยวิธีผลต.างนัยสําคัญน(อย
ท่ีสุด ส.วนข(อมูลเชิงคุณภาพใช(การวิเคราะห เนื้อหาประกอบบริบท  

ผลการวิจัยพบว�า 
๑. ประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยรวม อยู.ในระดับมาก ( x = ๓.๙๔) 
เม่ือพิจารณาในแต.ละด(าน พบว.า อยู.ในระดับมากในทุกด(าน โดยเรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน(อยได(ดังนี้ด(านสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม ด(านความปลอดภัย ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน 
ด(านการบริหารจัดการ ด(านสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สถาปaตยกรรมและผังเมือง ด(าน
เศรษฐกิจ ด(านการศึกษา  

๒. ผลการเปรียบเทียบพบว.า ประชาชนท่ีมี เพศ และรายได(ท่ี ต.างกัน มีความ
คิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา แตกต.างกัน จึงเปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว( ส.วนประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษา และอาชีพท่ี ต.างกัน มีความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานของคณะ

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตขอนแก.น 
** อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตขอนแก.น 
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ผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไม.แตกต.างกัน จึงไม.เปVนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว( 

๓. แนวทางการพัฒนา พบว.า ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน ควรปรับปรุงแก(ไขท.อระบาย
น้ําท่ีอุดตันให(มีขนาดใหญ.ข้ึน เพ่ือไม.ให(น้ําขังส.งกลิ่นเหม็นต.อสภาพแวดล(อมในเขตเทศบาล 
ด(านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล(อม จัดให(มีถังขยะในการให(บริการแก.ประชาชนเพ่ิมข้ึน ด(าน
เศรษฐกิจ ควรมีนโยบายส.งเสริมกลุ.มอาชีพ ให(เปVนสินค(าผลิตภัณฑ ประจําตําบล ด(าน
การศึกษา ควรเป�ดโอกาสให(ผู(ท่ีด(อยการศึกษาได(มีโอกาสเรียนรู(ให(การศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอก ด(านสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สถาปaตยกรรมและฝaงเมือง ควรส.งเสริม
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให(เปVนหนึ่งในตําบล ด(านความปลอดภัย ควรมีการจัดต้ัง
ศูนย บรรเทาสาธารณะภัยภายในชุมชน ด(านการบริหารจัดการ ควรนําเทคโนโลยีใหม.ๆ เข(า
มาใช(ในการปฏิบัติงานให(เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

คําสําคัญ: ประสิทธิผล, การบริหารงาน, แนวทางการพัฒนา 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the public opinions 
towards the administration of the administrators of joho sub-district 
municipality, muang district, nakornratchasima province, 2) to compare the 
effectiveness of administration of the administrators, classified by genders, 
education, occupation and incomes and 3) to study the ways to develop joho 
sub-district municipality. This research employed a mixture of qualitative and 
quantitative research methods. The samples who responded the 
questionnaire included 389 residents, aged more than 18 years old, who lived 
in the studies area. The computer program was used to analyze the data to 
find the statistic scores of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test, one way anova and least significance difference (lsd). For the qualitative 
research, the tool used to collect the in-depth data was the interview form 
which was used to ask five key informants. The obtained data were analyzed 
in its content and explained in a form of essay. 

The research results were as follows:  
1. The effectiveness of administration of joho sub-district 

municipality’s administrators according to the public opinions in overall was 
at a high level ( x =3.94). Considering the scores of the aspects indicated the 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๖๑๘ 

respective order ranked from: public health and environment, security, 
infrastructures, management, society, religion, art and cultures, architecture, 
economy and education.  

2. Based on comparison, the population with differences in gender 
and incomes had their opinion towards the effectiveness of administration 
differently. This accepted the hypothesis determined. Those with differences 
in education and occupation had their opinion towards the effectiveness of 
administration indifferently. This denied the hypothesis determined.  

3. The ways of the development indicated in the aspect of 
infrastructure, the sewer blockages are solved and make sewer pipe larger in 
order to protect the water smell in the municipality. In the aspect of public 
health and environment, more trash should be provided to the public. In the 
aspect of economy, there should be policies to encourage professional 
groups of the district to create its own products. In the aspect of education, 
the informal and formal education opportunity should be given to the 
uneducated ones. In the aspect of society, religion, art and culture, 
architecture and plan, the good culture should be promoted in the district as 
one. In the aspect of security, the disaster relief centre of the community 
should be established. In the aspect of management, new technology should 
be used in work performance in order to gain more effectiveness of work. 

Keywords: effectiveness, administration, ways of development 

๑. บทนํา 
ในปaจจุบันการเมืองการปกครองของประเทศไทยมีการกระจายอํานาจในการ

บริหารเพ่ือให(การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต(องการของ
ประชาชน โดยมุ.งส.งเสริมและสนับสนุนให(ประชาชนมีความเข(าใจในการจัดทําแผนพัฒนา
มากยิ่งข้ึน แต.ประชาชนเองก็ยังขาดความรู(ความเข(าใจจึงทําให(การพัฒนาไม.ตรงต.อความ
ต(องการของประชาชนท่ีแท(จริง ในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ ได(
ยอมรับกันท่ัวไปว.า การมีส.วนร.วมทางการเมืองของประชาชนเปVนองค ประกอบสําคัญอย.าง
ยิ่งในระบอบประชาธิปไตยท้ังนี้เพราะระบอบประชาธิปไตยนั้น เปVนระบอบการปกครองท่ี
อํานาจการปกครองของรัฐบาลมาจากการยินยอมของประชาชนส.วนใหญ.หรือเปVนการ
ปกครองของประชาชน การปกครองก็คือ การกระจายอํานาจการปกครองไปให(ประชาชนใน
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ท(องถ่ินต.างๆ มีอิสระท่ีจะกําหนดนโยบายทางการเมืองและการบริหารท(องถ่ินด(วยตนเอง 
ตลอดจนการติดตามประเมินผล นโยบาย แผนงานและโครงการรวมท้ังการร.วมรับ
ผลประโยชน จากการพัฒนานั้นด(วย๑ 

เทศบาลถือได(ว.าเปVนหน.วยงานการปกครองในระดับท(องถ่ินท่ีเปVนรากฐานสําคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกท้ังยังเปVนรูปแบบหนึ่งของการปกครองท(องถ่ินท่ี
กระจายอํานาจเห็นได(จากรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ เช.น ฉบับป  ๒๕๔๐ 
และฉบับป  ๒๕๕๐ ได(บัญญัติให(รัฐต(องกระจายอํานาจให(ท(องถ่ินโดยเป�ดโอกาสให(ราษฎรเข(า
มามีส.วนร.วมในการบริหารงานท(องถ่ินของตนเอง อันเปVนการพัฒนาพ้ืนฐานของการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย เทศบาลยังแบ.งเปVน เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
ซ่ึงมีอํานาจหน(าท่ีท่ีต(องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ เช.น 
รักษาความเรียบร(อยของประชาชน จารีตประเพณี ภูมิปaญญาท(องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี
ของท(องถ่ิน รวมท้ังมีอํานาจในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานให(บริการพัฒนาเทศบาลท้ัง
ในด(านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือแก(ไขปaญหาความเดือดร(อน และตอบสนองความต(องการของ
ประชาชนในท(องถ่ินอย.างแท(จริงแต.ท้ังนี้ต(องข้ึนอยู.กับผู(บริหารและการนําหลักธรรมไปใช(ใน
การบริหารด(วย๒ 

สาระสําคัญและปaญหาในการดําเนินการของเทศบาลตําบลจอหอ พบว.า เปVน
องค กรหนึ่งในการจัดสรรผลประโยชน ให(บริการสาธารณะแก.ประชาชน เพ่ือดูแลแก(ไขปaญหา
ความเดือนร(อนและความต(องการของประชาชนอาทิเช.น การปรับปรุงเรื่องโครงสร(างพ้ืนฐาน 
การให(บริการแก.ประชาชนภาคเอกชนเข(ามามีส.วนร.วมในการจัดหางานให(แก.ผู(ท่ีตกงาน ขาด
ศักยภาพในการประกอบอาชีพให(กับผู(ด(อยโอกาส การส.งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดี
ให(แก.เด็กและเยาวชนยังมีน(อย ประชาชนยังไม.ได(รับข.าวสารอย.างท่ัวถึง และการจัดรูปแบบท่ี
ดีพนักงาน เพ่ือนํามาเปVนกรอบในการกําหนดทิศทางและเปxาหมายในการพัฒนาท(องถ่ิน ให(
สอดคล(องกับสภาพปaญหา ความต(องการของประชาชนและศักยภาพท(องถ่ิน มุ.งไปสู.
สภาพการณ อันพึงประสงค ได(อย.างเท.าทันกับการเปลี่ยนแปลง ท่ีผ.านมานั้น ประชาชนและ
องค กรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ยังไม.ได(เข(ามามีส.วน
ร.วมในการพัฒนาท(องถ่ินให(ครอบคลุมทุกด(านอาทิเช.น โครงสร(างพ้ืนฐาน การคมนาคม

                                                           
๑ สมศักดิ์ น(อยนคร, “การมีส.วนร.วมของประชาชนในการพัฒนาท(องถ่ินของเทศบาลตําบลใน

จังหวัดอุตรดิตถ ”, วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ ), ๒๕๕๐. 

๒ สุนันทา กาหยี, “การเปรียบเทียบความพร(อมในการบริหารจัดการระหว.างเทศบาลตําบล
ห(วยยอดกับเทศบาลตําบลนาวง ในอําเภอห(วยยอด จังหวัดตรัง”, วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๕๓. 
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เศรษฐกิจ สาธารณะสุข สิ่งแวดล(อม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การศึกษา ศาสนา และผังเมือง 
การบริหารจัดการท่ีดีตลอดจนถึงความปลอดภัยเปVนต(น๓ 

มีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหาร
เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือใช(เปVนข(อมูลสารสนเทศในการ
กําหนดนโยบาย การวางแผนแนวทางพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพท(องถ่ิน และให(ประชาชนมี
ส.วนร.วมในการพัฒนาท(องถ่ินให(ครอบคลุมด(าน ให(มีประสิทธิผลยิ่งข้ึนไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อประสิทธิผลการบริหารงานของ

คณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
๒. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอ

หออําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม เพศ การศึกษา อาชีพ รายได( แตกต.างกัน 
๓. เ พ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลจอหออําเภอเมืองจังหวัด

นครราชสีมา 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
ประชากร ได(แก. ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ ข้ึนไปมีภูมิลําเนาอยู.ในเขตเทศบาลตําบล

จอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑๓,๙๐๙ คน ได(กลุ.มตัวอย.าง จํานวน ๓๘๙ 
คน ผู(วิจัยได(กําหนดขนาดของกลุ.มตัวอย.าง โดยใช(สูตรของทาโร. ยามาเน. (Taro Yamana) 
และเทคนิควิธีการสุ.มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และใช(วิธีสุ.มตัวอย.าง
แบบง.าย (Simple Random Sampling)  

การเก็บรวบรวมข(อมูลเชิ ง คุณภาพ คือ การสัมภาษณ เชิ งลึก ( In-Depth 
Interview) กับผู(ให(ข(อมูลสําคัญ (Key Informants) คือ ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบล
จอหอ อําเมือง จังหวัดนครราชสีมา แล(วนํามาหาค.าดัชนีความสอดคล(องตามวัตถุประสงค 
ของข(อคําถาม (Index Of Congruence : IOC) ซ่ึงแต.ละข(อได(ค.า IOC ได(ค.า ๑.๐๐ ข้ึนไป
ทุกข(อ แล(วไปทดลองใช( (Try Out) กับประชากรท่ีไม.ได(เปVนกลุ.มตัวอย.าง โดยใช(โปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร  ได(ค.าสัมประสิทธิ์แอลฟ_าของความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท.ากับ ๐.๙๗๓ 
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะห ข(อมูลแบบสัมภาษณ  โดยใช(เทคนิคการวิเคราะห เนื้อหา
ประกอบบริบท (Context Content Analysis) และประมวลผลเข(าด(วยกันรวมท้ังใช(แนวคิด
จากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องมาสนับสนุนในการวิเคราะห เพ่ือให(เห็นภาพรวม 

                                                           
๓ สํานักทะเบียนท�องถิ่นเทศบาลตําบลจอหอ. แหล.งท่ีมา : www.johocity.go.th/office. 

php?content_id=10 [๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
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เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปVนแบบสอบถามท่ีผู(วิจัยได(สร(างข้ึนและ
พัฒนาข้ึนจากการสังเคราะห ข(อมูลและแนวคิดทฤษฏี รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง ท่ีเก็บข(อมูล
จากกลุ.มตัวอย.างในการวิจัย โดยแบ.งออกเปVน ๓ ตอน ดังนี้ ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามปaจจัยส.
วนบุคลของผู(ตอบแบบสอบถามมีจํานวน ๔ ข(อประกอบด(วย เพศ การศึกษา อาชีพ รายได( 
ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบล
จอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายแผนพัฒนาท้ัง ๗ ด(าน และตอนท่ี ๓ 
แบบสอบถามเก่ียวกับ ปaญหา อุปสรรค และข(อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลการ
บริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมี
ลักษณะเปVนคําถามปลายเป�ด (Open Ended Questionnaire) ให(ตอบโดยเสรี 

สถิติท่ีใช(ในการวิเคราะห ข(อมูล ผู(วิจัยใช(โปแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห ข(อมูล
ทางสถิติดังนี้สถิติพรรณนา คือ ความถ่ี (Frequency) ค.าร(อยละ (Percentage) ใช(วิเคราะห 
ปaจจัยส.วนบุคคลของกลุ.มตัวอย.างเพ่ือใช(แจกแจงความถ่ีหาค.าร(อยละค.าเฉลี่ย (MEAN) ค.า
ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช(แปลความหมายของข(อมูลท่ีเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาตามนโยบายแผนพัฒนาท้ัง ๗ ด(านและสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
ได(แก. การทดสอบค.าที (t-test) การทดสอบค.าแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) ถ(า
พบความแตกต.างจะทําการเปรียบเทียบความแตกต.างของค.าเฉลี่ยเปVนรายคู. โดยใช(วิธีผลต.าง
นัยสําคัญน(อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
ประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหออําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมาสรุปได(ดังนี้ 
๑. ปaจจัยส.วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา พบว.า ประชากรในเขตเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ส.วนใหญ.เปVนเพศหญิง มีการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท.า มีอาชีพค(าขาย มีรายได( 
๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท  

๒. ผลการวิเคราะห ค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตาม
ความคิดเห็นของประชาชน พบว.า มีความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อประสิทธิผลการ
บริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม
อยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต.ละด(าน สรุปได(ดังนี้ ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน พบว.า 
ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอ
หอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย ๓.๙๕ ด(านท่ีมี
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ค.าเฉลี่ยสูงสุด คือ สนับสนุนงบประมาณในการติดต้ังไฟฟxาตามถนนหนทางให(มีเพียงพอต.อ
ความต(องการของประชาชน ด(านสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม พบว.า ประชาชนท่ีมีความ
คิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย ๓.๙๕ ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ส.งเสริมให(มีถังขยะเพียงพอในการให(บริการของเทศบาล ด(านเศรษฐกิจ พบว.า ประชาชนท่ีมี
ความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย ๓.๙๕ ด(านท่ีค.าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ส.งเสริมการฝ�กอาชีพด(านหัตกรรม ให(เปVนสินค(าผลิตภัณฑ ประจําตําบล/เทศบาล และ
ส.งเสริมกลุ.มอาชีพ ในชุมชนให(มีรายได( ด(านการศึกษา พบว.า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต.อ
ประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย ๓.๙๕ ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดสรร
งบประมาณ อุปกรณ กีฬา ลานกีฬาชุมชน ในชุมชน ด(านสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
สถาปaตยกรรมและผังเมือง พบว.า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงาน
ของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู.ในระดับ
มาก มีค.าเฉลี่ย ๓.๙๕ ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุด ส.งเสริมสนับสนุนให(วัดเปVนศูนย กลางแห.งการ
เรียนรู(ให(เยาวชน ด(านความปลอดภัย พบว.า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการ
บริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม
อยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย ๓.๙๕ ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุด คือ สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดการซ้ือไปจราจรให(พอเพียงต.อความต(องการและส.งเสริมให(นําเทคโนโลยีใหม.มาใช(ในการ
ปxองกันบรรเทาภัยตามชุมชน เช.น กล(องวงจรป�ด เปVนต(น และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให(มี
การอบรมอาสาสมัคร ด(านการบริหารจัดการ พบว.า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต.อ
ประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย ๓.๙๕ ด(านท่ีมีค.าเฉลี่ยสูงสุด จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช(ท่ีเหมาะสมให(เพียงพอกับการใช(งานในสํานักงานเทศบาล  

๓. ผลเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอ
หอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีปaจจัยส.วนบุคคล 
แตกต.างกัน สรุปได(ดังนี้ประชาชนท่ีมีเพศ และรายได(ต.างกัน มีความคิดเห็นต.อประสิทธิผล
การบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงเปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว( ส.วน
ประชาชนท่ีมีการศึกษาและอาชีพท่ีต.างกันมีความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานของ
คณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไม.แตกต.างกัน จึงไม.
เปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว( 
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๔. แนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
พิจารณาเปVนรายด(าน มีดังต.อไปนี้ คือ ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน พบว.า ให(มีการปรับปรุงท.อ
ระบายน้ําท่ีอุดต(นและจัดงบประมาณในการติดต้ังระบบไฟฟxา ด(านสาธารณะสุขและ
สิ่งแวดล(อม พบว.า ให(มีการบริการแก.ประชาชนเพ่ิมข้ึน เช.น จัดหาภาชนะรองรับขยะให(
เพียงพอ เปVนต(น ด(านเศรษฐกิจ พบว.า ให(มีการส.งเสริมกลุ.มอาชีพ และมีการจัดหางานให(แก.
ผู(ตกงาน ด(านการศึกษา พบว.าให(ผู(ท่ีด(อยการศึกษาได(มีโอกาสเรียนรู(ระบบการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอก ด(านสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สถาปaตยกรรมและฝaงเมือง พบว.า 
ให(มีการส.งเสริมสนับสนุนให(ผู(ด(อยโอกาสการศึกษาได(เข(ารับการศึกษาท่ีดี ด(านความ
ปลอดภัย พบว.า ให(มีการประชาสัมพันธ ออกหอกระจ.ายข.าวเพ่ิมข้ึน ด(านการบริหารจัดการ 
พบว.า ให(มีการจัดรูปแบบพนักงานท่ีเหมาะสม 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
๑. ประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของประชาชน อยู.ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล(องกับ
ผลการวิจัยของพระธีระพงศ  ธีรป4ฺโญ (จันทนา) ได(ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว.า 
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวม อยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาผลการวิจัยใน
แต.ละด(านสามารถนํามาอภิปรายผลวิจัยได(ดังนี้  

ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน พบว.า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหาร
เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของประชาชน ด(านโค
รางสร(างพ้ืนฐาน โดยรวมอยู.ในระดับมาก สอดคล(องกับการสัมภาษณ ของพระครูไพโรจน ศีล
คุณ พบว.า การเขียนโครงการ การวางโครงการและโครงสร(างพ้ืนฐานให(เปVนแบบมาตรฐาน ใน
การวางแผน รูปแบบข้ันตอน ในการกําหนดนโยบายเพ่ือนําไปสู.การปฏิบัติงานท่ีดี  

ด(านสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม พบว.า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานของคณะ
ผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของ
ประชาชน ด(านสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม โดยรวม อยู.ในระดับมาก สอดคล(องกับงานวิจัย
ของพระมหานเรศ โฆสกิตฺติโก (ฤทธิเดช) ได(ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุมชนเชิงพุทธบูรณาการ
ของเทศบาลตําบลศรีรัตนะ อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ พบว.า ประชาชนมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายด(าน พบว.า ประชาชนมีความคิดเห็นต.อ 
ด(านการพัฒนาสิ่งแวดล(อม อยู.ในระดับมาก  

ด(านเศรษฐกิจ พบว.า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาล
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของประชาชน ด(านเศรษฐกิจ 
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โดยรวม อยู.ในระดับมาก สอดคล(องกับงานวิจัยของพระปริญญา จิตธมฺโม (จันทะมงคล) ได(
ศึกษาเรื่อง บทบาทด(านการส.งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู(บริหาร
องค การบริหารส.วนตําบลแม.ท.าช(าง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม. พบว.า ด(านการสร(างและ
พัฒนาการรวมกลุ.ม ด(านการพัฒนาเครือข.ายความร.วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ด(านการส.งเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม. และด(านการสร(างภูมิคุ(มกันของระบบ
เศรษฐกิจอยู.ในระดับมาก  

ด(านการศึกษา พบว.า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาล
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของประชาชน ด(าน
การศึกษา โดยรวมอยู.ในระดับมาก สอดคล(องกับงานวิจัยของพระครูปลัดอาหยวน วิสุทฺธิ
ญาณเมธี (มุ.งฝอยกลาง) ได(ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาขององค การบริหารส.วน
ตําบลตาจั่น อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พบว.า ส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนใน
การพัฒนาการจัดการศึกษา สนับสนุนให(มีการจัดต้ังศูนย พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิม ส.งเสริม 
สนับสนุนการศึกษา โดยประสานความร.วมมือกับสถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวันและ
นม โดยรวมอยู.ในระดับมาก  

ด(านสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สถาปaตยกรรมและผังเมือง พบว.า ระดับ
ประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมอยู.ในระดับมาก สอดคล(องกับการ
สัมภาษณ ของประยงค  พรมมา ได(ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม 
ขององค การบริหารส.วน จังหวัดขอนแก.น พบว.า พนักงานมีความคิดเห็นต.อการบริหารงาน
ตามหลักอปริหานิยธรรมขององค การบริหารส.วนจังหวัดขอนแก.น โดยรวมอยู.ในระดับมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปVนรายด(าน พบว.า ด(านการส.งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม ด(านการอารักขาคุ(มครองปกปxองอันชอบผล อยู.ในระดับมาก  

ด(านความปลอดภัย พบว.า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหาร
เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของประชาชน ด(าน
ความปลอดภัย โดยรวมอยู.ในระดับมาก สอดคล(องกับการสัมภาษณ ของสมัคร พลหินราด 
พบว.า การจัดการท่ีดีและมีความปลอดภัยให(กับประชาชน เช.น การจัดกลุ.มอาสาสมัครใน
ชุมชน การนําเทคโนโลยีใหม.เข(ามาใช(เช.น การจัดกลุ.มอาสาสมัครในชุมชน การนําเทคโนโลยี
ใหม.เข(ามาใช(ให(มีประสิทธิผลและความปลอดภัยของประชาชน  

ด(านการบริหารจัดการ พบว.า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหาร
เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของประชาชน ด(าน
การบริหารจัดการ โดยรวมอยู.ในระดับมาก สอดคล(องกับงานวิจัยของพระธีระพงศ  ธีรป4ฺโญ 
(จันทนา) ได(ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบลใน
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อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว.า ด(านการบริหารวัสดุอุปกรณ  ด(านการบริหาร
ท่ัวไป และด(านการบริหารงบประมาณ อยู.ในระดับมาก 

๒. เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีปaจจัยส.วนบุคคล 
ผลการวิจัยพบว.า ประชาชนท่ีมีเพศต.างกัน มีความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานของ
คณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง โดยรวมไม.แตกต.างกัน จึงไม.เปVนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว( สอดคล(องกับงานวิจัยของพระธีระพงศ  ธีรป4ฺโญ (จันทนา) ได(ศึกษาวิจัย
เรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว.า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบลใน
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช บุคลากรท่ีมีเพศต.างกัน มีความคิดเห็นต.อประสิทธิผล
ในการบริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม.
แตกต.างกัน พบว.า ประชาชนท่ีมีการศึกษาต.างกัน มีความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการ
บริหารงานของคณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม
ไม.แตกต.างกัน จึงไม.เปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว( ซ่ึงสอดคล(องกับผลการวิจัยของพระสถิตย  
โพธิญาโณ (โพธิ์หล(า) ได(ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย ขององค การบริหารส.วน
จังหวัดเชียงใหม. พบว.า การบริหารทรัพยากรมนุษย ขององค การบริหารส.วน จังหวัดเชียงใหม. 
บุคลากรท่ีมี การศึกษาต.างกัน มีความคิดเห็นต.อการบริหารทรัพยากรมนุษย ขององค การ
บริหารส.วน จังหวัดเชียงใหม.ไม.แตกต.างกัน  

ประชาชนท่ีมีการอาชีพต.างกัน มีความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานของ
คณะผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไม.แตกต.างกัน 
จึงไม.เปVนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว( ซ่ึงสอดคล(องกับผลการวิจัยของ พระมหาสุภกันต  สุขุมาโล 
(พรมดี) ได(ศึกษาเรื่อง บทบาทการพัฒนาชุมชนขององค การบริหารส.วนตําบลโพนสูงอําเภอ
ด.านซ(าย จังหวัดเลย พบว.า บทบาทการพัฒนาชุมชนขององค การบริหารส.วนตําบลโพนสูง 
อําเภอด.านซ(าย จังหวัดเลย ประชาชนท่ีมีอาชีพต.างกัน มีความคิดเห็นต.อบทบาทการพัฒนา
ชุมชนขององค การบริหารส.วนตําบลโพนสูง อําเภอด.านซ(าย จังหวัดเลย ไม.แตกต.างกัน 

ประชาชนท่ีมีรายได(ต.างกัน มีความคิดเห็นต.อประสิทธิผลการบริหารงานของคณะ
ผู(บริหารเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมแตกต.างกัน          
จึงเปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว( สอดคล(องกับงานวิจัยของ พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ ทอง) 
ได(ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของผู(บริหารในการบริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบล
บ(านม.วง อําเภอบ(านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว.า ประชาชนท่ีมีรายได( มีความคิดเห็นต.อ
ประสิทธิผลของผู(บริหารในการบริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบลบ(านม.วง อําเภอ
บ(านดุง จังหวัดอุดรธานีแตกต.างกัน 
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๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข(อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ ส.งเสริมการบริหารงานของคณะผู(บริหารงานเทศบาลจอหอให(มีประสิทธิ
เปVนท่ีประจักษ แก.ประชาชน และได(รับความยกย.องคุณงามความดี 

๑.๒ ให(การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมต.างๆ ของเทศบาล
ตําบลจอหอ ให(เกิดประสิทธิ์ผลยิ่งๆข้ึนไป 

๑.๓. รัฐบาลควรส.งเสริมสนับสนุน งบประมาณแนวทางการพัฒนาการบริหาร
ของเทศบาลตําบลจอหอ เพ่ือยกระดับให(มีคุณภาพ 

๒. ข(อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากผลการวิจัยประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารงานเทศบาลตําบล

จอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู.ในระดับมากทุกด(าน ได(แก. 
๒.๑ ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน สนับสนุนงบประมาณในการติดต้ังไฟฟxาตามถนน

ต.อความต(องการของประชาชน  
๒.๒ ด(านสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม รณรงค ให(ปลูกต(นไม(ให(ร.มรื่น ตามข(าง

ทางถนน ให(ไร(มลภาวะ จากฝุ_น ควัน ลดมลภาวะในอากาศ  
๒.๓ ด(านเศรษฐกิจ ส.งเสริมกลุ.มอาชีพ การเกษตร ผู(ตกงาน ให(มีรายได( 
๒.๔ ด(านการศึกษา สนับสนุนการจัดต้ังห(องสมุดประชาชนให(เปVนแหล.งการ

เรียนรู(สําหรับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๕ ด(านสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สถาปaตยกรรมและฝaงเมือง ส.งเสริม

สนับสนุนให(วัดเปVนศูนย กลางแห.งการเรียนรู(ให(เยาวชน และจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา 

๒.๖ ด(านความปลอดภัย จัดให(มีการฝ�กอบรมอาสาสมัครและการเรียนรู(
เทคโนโลยีใหม. ท่ีนํามาใช(ในการปxองกันบรรเทาภัยตามชุมชน 

๒.๗ ด(านการบริหารท่ีดี ส.งเสริมการพัฒนาความรู(ความสามารถของพนักงาน
เทศบาลตําบลจอหอ  

๓. ข(อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต.อไป 
๓.๑ ควรศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารงานเทศบาลในเขต

อ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต.าง  
๓.๒ ควรศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของคณะผู(บริหารงานเทศบาล อ่ืนๆ 

ตามแนวทางในการพัฒนาการบริหารของเทศบาล มาประยุกต ใช(ในการบริหารให(เกิด
ประสิทธิ์ผลยิ่งๆข้ึนไป 
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๓.๓ ในการวิจัยครั้งต.อไป ควรจะเปลี่ยนกลุ.มประชากรในเขตเทศบาลตําบลจอ
หอ เปVนเขตเทศบาลตําบลอ่ืนๆ หรือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีใกล(เคียง เพ่ือพัฒนาประสิทธิผล
การบริหารงานของคณะผู(บริหารท่ีชัดเจนยิ่งๆข้ึนไป  

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
สมศักด์ิ น(อยนคร. “การมีส.วนร.วมของประชาชนในการพัฒนาท(องถ่ินของเทศบาลตําบลใน

จังหวัดอุตรดิตถ ”. วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
:  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ , ๒๕๕๐. 

สุนันทา กาหยี. “การเปรียบเทียบความพร(อมในการบริหารจัดการระหว.างเทศบาลตําบล
ห(วยยอดกับเทศบาลตําบลนาวง ในอําเภอห(วยยอด จังหวัดตรัง”. วิทยานิพนธ�รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 ๒๕๕๓. 

(๒) ส่ืออิเล็กทรอนิกส�: 
สํานักทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลตําบลจอหอ. แหล.งท่ีมา : www.johocity.go.th/office. 
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     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๖๒๘ 

การมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนนิงาน ของเทศบาลตําบลบึงเนียม 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ ๑) ศึกษาระดับการมีส.วนร.วม ๒) เปรียบเทียบ
การมีส.วนร.วม ๓) ศึกษาแนวทางพัฒนาการมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น เปVนการวิจัยเชิงผสมผสาน การวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ.มตัวอย.างท่ีใช( จํานวน ๓๕๘ คน เครื่องมือท่ีใช(เปVนแบบสอบถาม ค.าความเชื่อม่ัน
เท.ากับ ๐.๗๙๖ วิเคราะห ข(อมูลโดยใช(โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช(คือ ค.าความถ่ี ค.าร(อยละ 
ค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค.าที การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว 
และทดสอบความแตกต.างของค.าเฉลี่ยเปVนรายคู.ด(วยวิธีผลต.างนัยน(อยท่ีสุด การวิจัยเชิง
คุณภาพ เครื่องมือท่ีใช(เปVนแบบสัมภาษณ  จํานวน ๕ รูป/คน วิเคราะห ข(อมูลเชิงเนื้อหา 
อธิบายในรูปความเรียง ตามแนวทาง ๔ ด(าน ด(านการตัดสินใจ ด(านการดําเนินการ ด(านรับ
ประโยชน  และด(านการประเมินผล  

ผลการวิจัยพบว�า 
๑. การมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเนียม 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น โดยรวมอยู.ในระดับมาก (x̄ = ๔.๔๑) เม่ือพิจารณาในรายด(าน 
พบว.า อยู.ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน(อย ดังนี้ ด(านการดําเนินการ 
ด(านการตัดสินใจ ด(านการประเมินผล และด(านรับประโยชน   

๒. ผลการเปรียบเทียบ พบว.า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ต.างกัน มี
ส.วนร.วมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น โดยรวม
ไม.แตกต.างกัน จึงไม.เปVนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว( 

๓. แนวทางในการพัฒนาเทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 
พบว.า ๑) ด(านการตัดสินใจ เทศบาลควรส.งเสริมการมีส.วนร.วม ต(องมีความจริงใจต.อการ
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แก(ไขปaญหาความเดือดร(อนของประชาชน ๒) ด(านการดําเนินการ เทศบาลควรส.งเสริมความ
เข(าใจให(ประชาชนเข(ามามีส.วนร.วมในการดําเนินงานของเทศบาล และผู(บริหารจะต(อง
เสียสละเพ่ือส.วนรวม ๓) ด(านรับประโยชน  เทศบาลควรจัดสรรผลประโยชน  โดยไม.มีความ
ลําเอียง จะต(องบริการให(ท่ัวถึง สะดวก ตามความต(องการของประชาชน ๔) ด(านการ
ประเมินผล เทศบาลควรแต.งต้ังประชาชนเปVนคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของ
เทศบาล 

คําสําคัญ: การมีส.วนร.วม, การดําเนินงาน, เทศบาล 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the levels of 
participation, 2) to compare the participation and 3) to study the ways to 
develop the participation of people in implementation of Bungniam 
Municipality, Muang district, Khon Kaen. This research employed mixed 
methods of research methodology. For quantitative research, a questionnaire 
with reliability value of 0.796 was used as a research tool to collect the data. 
The statistics used in this stage were: Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, t-test, One Way ANOVA and Least Significance Difference (LSD). For 
qualitative research, the interview form was used to ask five key informants. 
The data were then analyzed and described in a form of essay based on four 
aspect outlines: making a decision, implementation, benefits and evaluation. 

The research results were as follows:  
1. The overall statistic score of people participation in Bungniam 

Municipality’s implementation was at a high level (x̄ = 4.41). Considering each 
aspect indicated that the scores of all aspects were at a high level and they 
can be ranked in respective order as follows: implementation, making a 
decision, evaluation and benefits.  

2. The comparison results revealed that population with differences 
in gender, age, education and career participated in the implementation of 
Bungniam Municipality indifferently; this denied the hypothesis determined.  

3. The ways to develop the participation in Bungniam Municipality’s 
implementation suggested that 1) in ‘making a decision’ aspect, the 
municipality should promote participation and be sincere in solving problems 
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of people; 2) in ‘implementation’ aspect, the municipality should promote 
understanding of people to get them involved in its implementation and the 
administrators should devote themselves to the society; 3) ‘getting benefits’ 
aspect, the municipality should arrange the benefits without any bias, provide 
equal service, convenience meeting the needs of people; and 4) in 
‘evaluation’ aspect, the municipality should appoint people as the members 
of committee to follow up the implementation of the municipality.  

Keywords: Participation, Operations, Municipalities 

๑. บทนํา  
การมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาล เปVนการจัดระเบียบ

บริหารราชการแผ.นดิน ตามหลักการกระจายอํานาจ ซ่ึงมีลักษณะท่ีสําคัญคือ มีการจัดต้ัง
องค กรส.วนท(องถ่ินเปVนนิติบุคคล แยกอิสระออกจากการบริหารราชการส.วนกลาง ทําให(มี
สิทธิและอํานาจในการทํานิติกรรมและสัญญาต.างๆ ตลอดจนเปVนเจ(าของหรือถือครอง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย สินต.างๆ เพ่ือประโยชน ต.อการดําเนินงานขององค กรส.วนท(องถ่ินและ
ประชาชนในชุมชน โดยมีเจ(าหน(าท่ี ทรัพย สินงบประมาณและรายได(เปVนของชุมชนเอง มีการ
เลือกต้ังสภาท(องถ่ินและผู(บริหารท(องถ่ินท้ังหมดหรือบางส.วน เพ่ือให(ประชาชนมีส.วนร.วมใน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาท(องถ่ิน จึงเปVนแนวทางท่ีทําให(ประชาชนในท(องถ่ินได(คิด และ
หาวิธีการในการแก(ไขปaญหาและดําเนินงานพัฒนาท(องถ่ินโดยประชาชนท่ีดําเนินชีวิตอยู.ใน
ท(องถ่ินเอง๑ 

การมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนหรือ การมี
ส.วนร.วมของประชาชนในการพัฒนาท(องถ่ินตามมาตรา (๑๖๓-๑๖๕ และ ๒๘๑-๒๙๐) 
กําหนดบทบัญญัติหลายประการ อาทิ การส.งเสริมสนับสนุนการมีส.วนร.วมในการกําหนด
นโยบาย การวางแผน พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินงานขององค กรส.วนท(องถ่ิน 
การมีส.วนร.วมในการรับรู(ข(อมูลข.าวสารของประชาชน การมีส.วนร.วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานขององค กรส.วนท(องถ่ิน การมีส.วนร.วมในด(านการตัดสินใจ ดําเนินการ รับ
ประโยชน  ประเมินผลกิจการท่ีสําคัญ การมีส.วนร.วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล(อม การมีส.วนร.วมในการดําเนินงานเรื่องการอนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปaญญา
ท(องถ่ิน และการมีส.วนร.วมในการตรวจสอบการใช(อํานาจรัฐ เปVนต(น 

                                                           
๑ บูมอรี ยีหมะ, การปกครองท�องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ แห.งจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน(า ๒๔. 
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สาระสําคัญและปaญหาการมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาล 
หรือองค กรส.วนท(องถ่ินกับกลุ.มองค กร เครือข.ายภาคประชาชน ความสัมพันธ ระหว.างกลุ.ม 
องค กรเครือข.ายภาคประชาชนกับองค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน พบว.า โครงสร(างขององค กร
ปกครองส.วนท(องถ่ิน อปท. มีลักษณะเปVนแนวด่ิงทําให(การเข(าถึง อปท.ของประชาชนมี
ข(อจํากัด ไม.เป�ดโอกาสหรือช.องทางให(กลุ.ม องค กร เครือข.ายภาคประชาชนเข(าไปมีส.วน
ร.วมกับ อปท.ประกอบกับประชาชนเองยังขาดความรู(ความเข(าใจในเรื่องอํานาจหน(าท่ี 
บทบาทของ อปท. โดยเฉพาะในประเด็นด(านการมีส.วนร.วม นอกจากนี้ผู(บริหาร อปท.
บางส.วนมีลักษณะพฤติกรรมเปVนเจ(าขุนมูลนายซ่ึงเข(าลักษณะอํานาจนิยม อย.างไรก็ตามท้ังนี้
กลุ.ม องค กร เครือข.ายภาคประชาชนคาดหวังท่ีจะให(มีการปรับรื้อโครงสร(างทางการเมือง
ของ อปท. ให(เปVนระบบเป�ดเปVนโครงสร(างแนวระนาบท่ีเป�ดโอกาสให(กลุ.ม องค กร เครือข.าย
ภาคประชาชนเข(ามามีส.วนร.วมได(ง.าย 

จากเหตุผล ดังกล.าวข(างต(นผู(วิจัยจึงสนใจในการศึกษาเก่ียวกับการมีส.วนร.วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น เพ่ือใช(
เปVนข(อมูลสารสนเทศในการกําหนดนโยบาย วางแผนและแนวทางในการปรับปรุง ส.งเสริมให(
ประชาชนมีส.วนร.วมในการกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก.น ให(มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น โดยจําแนกตามปaจจัยส.วนบุคคล 
๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง ได(แก. ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ ป ข้ึนไปและอยู.ในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น มีจํานวน ๕,๘๙๐ คน๒ 

กลุ.มตัวอย.างเชิงปริมาณ ได(แก. ประชาชนท่ีอยู.ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบึงเนียม 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น ท่ีมีอายุ ๑๘ ป ข้ึนไป จํานวน ๓๕๘ คน กําหนดขนาดกลุ.ม
ตัวอย.างตามตารางเครซซ่ีและมอร แกน (Krejcie & Morgan)๓  

                                                           
๒ ท่ีมา : สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองขอนแก.น ข(อมูล ณ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
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เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัย ผู(วิจัยได(ใช(แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ
สัมภาษณ  เปVนเครื่องมือในการวิจัย โดยดําเนินการ ดังนี้  

๑. แบบสอบถามมีลักษณะปลายป�ดและปลายเป�ด โดยแบ.งออกเปVน ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี ๑ เปVนแบบสอบถามเก่ียวกับปaจจัยส.วนบุคคลของผู(ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๕ ข(อ 
ประกอบด(วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพตอนท่ี ๒ เปVนแบบสอบถามท่ีใช(วัดระดับการมีส.วน
ร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของ เทศบาลบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น มีลักษณะเปVนมาตราประเมินค.า (Rating Scale) มี ๕ ระดับตามวิธีการของลิเคิร ท 
(Likert)๔ ใน ๔ ด(าน จํานวน ๒๔ ข(อ และตอนท่ี ๓ เปVนแบบสอบถามเก่ียวกับข(อเสนอแนะ
การมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของ เทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก.น มีลักษณะเปVนคําถามปลายเป�ด (Open-ended Questionnaire) ให(ตอบ
โดยเสรี จํานวน ๔ ข(อ  

๒. แบบสัมภาษณ มีลักษณะปลายเป�ด โดยแบ.งออกเปVน ๒ ตอนดังนี้ ตอนท่ี ๑ 
เปVนแบบสัมภาษณ เก่ียวกับข(อมูลท่ัวไปของผู(ให(สัมภาษณ  ประกอบด(วยชื่อ ฉายา นามสกุล 
อายุ ตําแหน.ง และระยะเวลาในการดํารงตําแหน.ง และตอนท่ี ๒ เปVนแบบสัมภาษณ เก่ียวกับ
แนวทางการพัฒนาในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น กับการมีส.วนร.วมของประชาชน มีลักษณะเปVนคําถามปลายเป�ด (Open-ended 
Questionnaire) ให(ตอบโดยเสรี จํานวน ๔ ข(อ  

๓. การสร(างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอนดังนี้ 
๓.๑ ข้ันตอนการสร(างเครื่องมือ ประกอบด(วย ๑) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ

การมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงาน จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง ๒)
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรุปเปVนคํานิยามศัพท ในการวิจัย ๓) สร(าง
แบบสอบถามจากกรอบเนื้อหาในคํานิยามศัพท ท่ีใช(ในการวิจัย ๔) นําแบบสอบถามท่ีสร(าง
เสร็จเรียบร(อยแล(ว นําเสนอให(ผู(เชี่ยวชาญทําการตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ๕) เม่ือ
ผู(เชี่ยวชาญตรวจเรียบร(อยแล(ว จึงนําไปทดลองใช(กับหน.วยการวัดท่ีมิใช.ประชากรในการวิจัย 
แล(วนํามาหาค.าความเชื่อม่ัน และ ๖) หากพบว.าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันแล(วจึงนําไป
ทดลองใช(จริงกับกลุ.มเปxาหมายต.อไป 

๓.๒ ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามท่ี
ผู(เชี่ยวชาญตรวจสอบแล(ว นํามาหาค.าดัชนีความสอดคล(องตามวัตถุประสงค ของข(อคําถาม 
ซ่ึงแต.ละข(อได(ค.า IOC อยู.ระหว.าง ๐.๘- ๑.๐๐ ข้ึนไปทุกข(อและนําไปทําการทดสอบหาค.า
                                                                                                                                                        

๓ Krejcie & Morgan อ(างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ ครั้งท่ี ๙, 
(กรุงเทพมหานคร : สุริยาสาส น, ๒๕๕๔), หน(า ๔๓. 

๔ Likert อ(างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : 
สุริยาสาส น, ๒๕๕๕), หน(า ๗๘. 
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ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีได(ไปปรับปรุงแล(วไปทดลองใช( (Try out) 
กับองค การบริหารส.วนตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น ท่ีไม.ได(เปVนกลุ.มตัวอย.าง 
จํานวน ๓๐ คน แล(วนํามาตรวจคะแนนหาค.าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) 
ตามวิธีของครอนบาค (cronach) โดยใช(โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร  ได(ค.าสัมประสิทธิ์แอลฟ_าของความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช(
เกณฑ ต้ังแต. ๐.๗๕๒ ข้ึนไป ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้มีค.าเท.ากับ ๐.๗๙๖ ในกรณีข(อท่ีมีค.าจําแนกตํ่า
กว.า ๐.๒ ผู(วิจัยได(ปรับแก(ข(อคําถามใหม. ให(ตรงประเด็นการวิจัยให(มากข้ึน 

๔. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

บึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น เปVนการศึกษาการมีส.วนร.วมของประชาชนในการ 
สรุปผลได(ดังนี้ 

๑. ผู(ตอบแบบสอบถามส.วนมากเปVนผู(หญิง จํานวน ๑๙๔ คน คิดเปVนร(อยละ ๕๔ 
มีอายุตั้งแต. ๔๑-๕๐ ป ข้ึนไป จํานวน ๑๑๑ คน คิดเปVนร(อยละ ๓๑ มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จํานวน ๑๓๐ คน คิดเปVนร(อยละ ๓๖ มีอาชีพ ค(าขาย/ธุรกิจส.วนตัว จํานวน ๑๒๕ คน 
คิดเปVนร(อยละ ๓๕ และผู(ตอบแบบสอบถามเปVนผู(ชาย จํานวน ๑๖๔ คน คิดเปVนร(อยละ ๔๖ 

๒. การมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเนียม 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น โดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายด(าน พบว.า การมี
ส.วนร.วมของประชาชนอยู.ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน(อยได(ดังนี้ ด(าน
การดําเนินการ ด(านการตัดสินใจ ด(านการประเมินผล ด(านรับประโยชน  ตามลําดับ 

๓. ประชาชนได(เสนอแนวทางการพัฒนา และส.งเสริมการดําเนินงาน เก่ียวกับการ
มีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาล ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น ด(านการตัดสินใจ ดังนี้ ประชาชนไม.ให(ความร.วมมือมักอ(างว.าไม.มีเวลา ต(องทํางาน
เลี้ยงครอบครัว ประชาชนไม.กล(าแสดงความคิดเห็น งบประมาณไม.เพียงพอต.อการจัดการ
ขยะมูลฝอย ประชาชนขาดความเข(าใจในการเสนอปaญหาและไม.กล(าตัดสินใจ การจัดการ
น้ําประปาในชุมชนไม.เพียงพอรวมจํานวน ๙๙ คําตอบ ส.วนส.งเสริมการดําเนินงาน มีดังนี้ 
เทศบาลต(องส.งเสริมการมีส.วนร.วมภาคประชาชน และมีความจริงใจ ต.อการแก(ไขปaญหา
ความเดือดร(อนของประชาชน ให(ผู(นําหมู.บ(านได(นําปaญหา หรือความเดือดร(อนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีได(เข(าร.วมกับเทศบาล ควรสนับสนุนงบด(านจัดการขยะมูลฝอยตามชุมชนให(มากกว.า
นี้ ควรสนับสนุนงบด(านการบริหารจัดการน้ําประปา เทศบาลควรประชาสัมพันธ ชี้แจงให(
ประชาชนเข(าใจในการทํากิจกรรมร.วมกัน ให(ผู(นําหมู.บ(านได(นําปaญหา หรือความเดือดร(อน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ได(เข(าร.วมกับเทศบาล และอยากให(การจัดการน้ําประปาเปVนไปอย.าง
มีระบบ รวมจํานวน ๑๑๙ คําตอบ 
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๔. ประชาชนได(เสนอแนวทางการพัฒนา และส.งเสริมการดําเนินงาน เก่ียวกับการ
มีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาล ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น ด(านการดําเนินการ ดังนี้ ประชาชนไม.เข(าใจในการวางแผนหรือจัดทําแผนพัฒนา
หมู.บ(านจึงไม.ค.อยมีส.วนร.วมประชาชน อยากได(ค.าตอบแทนเปVนเงินในแต.ละกิจกรรมท่ีมีส.วน
ร.วม และเทศบาลไม.มีแบบสอบถามประชาชนก.อนการดําเนินงาน ไม.ค.อยฟaงความคิดเห็น
ของประชาชน การแก(ไขปaญหาของเทศบาลยังไม.ถูกจุด จํานวน ๑๔๗ คําตอบ ของส.งเสริม
การดําเนินงาน มีดังนี้ ขอความร.วมมือให(ประชาชนสนใจในการเข(าร.วมในการพัฒนาท(องถ่ิน
ร.วมกับเทศบาล ควรมีเบ้ียประชุม หรือของชําร.วยตอบแทนเวลามีการประชุมร.วมกัน คนท่ีจะ
ข้ึนมาเปVนผู(นํา หรือผู(บริหาร จะต(องมีจิตใจท่ีเสียสละเพ่ือส.วนรวมมากกว.านี้ อยากให(เทศบาล
แก(ไขปaญหาในด(านการเกษตร จัดหาพืชพันธ ทุกชนิดและปรับปรุงแหล.งน้ําให(มาก เวลาจะทํา
อะไรขอให(เทศบาลลงประชามติกับประชาชนแต.ละหมู.บ(าน รวมจํานวน ๑๖๕ คําตอบ 

๕. ประชาชนได(เสนอแนวทางการพัฒนา และส.งเสริมการดําเนินงาน เก่ียวกับการ
มีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก.น ด(านการร.วมรับผลประโยชน  ดังนี้ ผู(บริหารส.วนมากจะห.วงเรื่องผลประโยชน ของ
ตน และพวกพร(อง เทศบาลได(กระจายการร.วมรับผลประโยชน ยังไม.ท่ัวถึง เนื่องจากมี
งบประมาณไม.เพียงพอ ท่ีสาธารณะเพ่ือพักผ.อน และออกกําลังกาย ของประชาชนยังไม.
เพียงพอ ไม.มีไฟฟxาตามเส(นทางจราจรเข(าหมู.บ(าน การเดินทางในเวลากลางคืนไม.สะดวก 
การให(บริการประชาชนของเทศบาลยังมีความล.าช(าและ รวมจํานวน ๗๔ คําตอบ ส.วน
ส.งเสริมการดําเนินงาน มีดังนี้ ควรจัดสรรผลประโยชน ให(ท่ัวถึง โดยไม.มีความลําเอียง ควร
จัดสรรให(แต.ละหมู.บ(านมีสถานท่ีสาธารณะเพ่ือพักผ.อนและออกกําลังกาย จัดสรร
งบประมาณให(เกิดประโยชน สูงสุด ควรจะต(องแก(ไขเรื่องไฟฟxาริมถนนทางเข(าหมู.บ(านเพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทางในเวลากลางคืน ต(องบริการประชาชนให(ท่ัวถึง สะดวก ตาม
ความต(องการของประชาชนรวมจํานวน ๑๐๒ คําตอบ 

๖. มีประชาชนได(เสนอแนวทางการพัฒนา และส.งเสริมการดําเนินงาน เก่ียวกับ
การมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก.น ด(านการประเมินผล ดังนี้ ประชาชนไม.สนใจในการตรวจสอบการทํางาน
ของเทศบาล เทศบาลขาดการประชาสัมพันธ  ประชาชนขาดองค ความรู(ในหน(าท่ีในหน(าท่ีท่ี
เทศบาลแต.งต้ังให(เปVนคณะกรรมการด(านต.างๆ เทศบาลขาดการประชาสัมพันธ  ไม.กล(าแสดง
ความคิดเห็น และข(าราชการประจําจะตรวจสอบยากมาก ประชาชนท่ีเข(ามาร.วมตรวจสอบ 
เปVนคณะกรรมการร.วมกับเทศบาลไม.กล(าแสดงความคิดเห็นเท.าท่ีควร คําตอบ ๑๑๖ ของการ
ส.งเสริมดําเนินงาน มีดังนี้ ต(องชี้แจงการทํางาน การใช(จ.ายงบประมาณ ให(ประชาชนทราบ 
จัดโครงการอบรมให(ความรู(แก.ประชาชนให(รู(จัก บทบาท หน(าท่ี ของตนเอง จะต(อง
ประชาสัมพันธ ให(ท่ัวถึง ควรมีเสียงตามสายของเทศบาล ทุกภาคส.วนควรมีความจริงใจต.อกัน 
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ในการทํางานร.วมกัน เป�ดโอกาสให(ประชาชนรับรู(ข(อมูลต.างๆ จะต(องประชาสัมพันธ ให(ท่ัวถึง 
และควรให(มีการตรวจสอบการดําเนินงานของข(าราชการประจํา รวมจํานวน ๑๔๐ คําตอบ 

๕. อภิปรายผลการวิจัย  
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล.าวถึงการมีส.วนร.วมของประชาชนในการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น โดยผู(วิจัยจะกล.าวถึง
ประเด็นท่ีสําคัญและประเด็นท่ีน.าสนใจและสามารถนํามาอภิปรายผลได(ดังนี้ 

๑. ด(านการตัดสินใจ การมีส.วนร.วมของประชาชนในการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น ด(านการตัดสินใจ โดยรวมอยู.ในระดับมาก  
(x̄ =๔.๔๒) ท่ีเปVนเช.นนี้อภิปรายได(ว.า การบริหารงานของเทศบาลตําบลบึงเนียมยอมรับฟaง
การเสนอปaญหา อุปสรรค และข(อเสนอแนะต.างๆ ของประชาชน ซ่ึงสอดคล(องกับผลการ
สัมภาษณ ของนายพิชิต ภาโนมัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบึงเนียม และดร.นิมิตร      
โสชารี ปลัดเทศมนตรีเทศบาลตําบลบึงเนียม ได(ให(สัมภาษณ ว.า เทศบาลตําบลบึงเนียม เป�ด
โอกาสให(ประชาชนในแต.ละหมู.บ(านเข(ามาเสนอปaญหาต.างๆ ไม.ว.าจะเปVนเรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาของแต.ละป  รวมถึงการจัดทํางบประมาณ เทศบาลได(เชิญผู(นําหมู.บ(าน 
คณะกรรมการหมู.บ(านเข(ามามีส.วนร.วมในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมต.างๆ เช.น งาน
ส.งเสริมสุขภาพ งานรักษาสิ่งแวดล(อม และไม.สอดคล(องหรือขัดแย(งกับผลการวิจัยของ ภัคจิ
รา ปกปxอง ได(ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการบริหารงานขององค การบริหารส.วนตําบล
ด(านการมีส.วนร.วมของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี : องค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอ
คําเข่ือนแก(ว จังหวัดยโสธร พบว.า ระดับการมีส.วนร.วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค การบริหารส.วนตําบลโดยรวม และรายข(ออยู.ในระดับปานกลาง ท่ีขัดแย(งกัน เหตุผลก็
เพราะว.าองค การบริหารส.วนตําบลในเขตอําเภอคําเข่ือนแก(ว ระดับการศึกษาตํ่ากว.าปริญญา
ตรี มีจํานวนมากกว.า  

๒. ด(านการดําเนินการ การมีส.วนร.วมของประชาชนในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น ด(านการวางแผนการบริหารงาน โดยภาพรวม 
อยู.ในระดับมาก (x̄ = ๔.๔๖) ท่ีเปVนเช.นนี้อภิปรายได(ว.า การบริหารงานของเทศบาลตําบลบึง
เนียม ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาท(องถ่ินจะต(องให(ประชาชนเข(ามามีส.วนร.วมทุกกิจกรรม เทศบาล
มีการประชาสัมพันธ  ข(อมูล ข.าวสาร ให(ประชาชนรับทราบโดยท่ัวถึงกัน ซ่ึงสอดคล(องกับผล
การสัมภาษณ ของนายโอภาส กุสันเทียะ กํานันตําบลบึงเนียม ได(ให(สัมภาษณ ว.า การ
บริหารงานของเทศบาลท่ีเก่ียวกับการพัฒนาท(องถ่ินประชาชนต(องมีส.วนร.วมทุกกิจกรรม 
เทศบาลจะมีการประชาสัมพันธ ข.าวสารต.างๆ ให(ประชาชนรับทราบโดยท่ัวถึงกัน โดยให(
ผู(ใหญ.บ(าน สมาชิกสภา อาสาสมัครประจําหมู.บ(าน เปVนตัวประสานให(ประชาชนรับทราบของ
แต.ละหมู.บ(าน และขัดแย(งกันหรือไม.สอดคล(องกับผลการวิจัยของสํารอง บําเพ็ญ ได(ทําการ
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วิจัยเรื่อง การมีส.วนร.วมในการบริหารงานพัฒนาท(องถ่ินของสมาชิกสภาองค การบริหารส.วน
ตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พบว.า สมาชิกสภาท(องถ่ินท่ีเปVน
กลุ.มตัวอย.าง มีความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับการดําเนินงานขององค การบริหารส.วนตําบลใน
ระดับปานกลาง ท่ีขัดแย(งกันก็เพราะว.าการประสานงานในชุมชนอาจะต.างกัน หรือขาดการมี
ส.วนร.วมของคนในชุมชน 

๓. ด(านรับผลประโยชน  การมีส.วนร.วมของประชาชนในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น ด(านการร.วมรับผลประโยชน  โดย
ภาพรวม อยู.ในระดับมาก (x̄ = ๔.๓๗) ท่ีเปVนเช.นนี้อภิปรายได(ว.า เทศบาลตําบลบึงเนียม
ทํางานด(วยความเสียสละ จริงใจต.อประชาชน จัดสรรผลประโยชน โดยเท.าเทียมกัน และ
ท่ัวถึงกัน ซ่ึงสอดคล(องกับผลการสัมภาษณ ของ นายสวาท แสงส.อง ประธานผู(ใหญ.บ(าน
เทศบาลตําบลบึงเนียม พระอธิการเชาวลิต อธิป4ฺโญ ตัวแทนฝ_ายพระสงฆ เทศบาลตําบลบึง
เนียม ได(ให(สัมภาษณ ว.า ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลตําบลบึงเนียม ควรได(รับสิทธิเท.า
เทียมกัน และประชาชนทุกคนทุกวัยได(รับผลประโยชน สูงสุดเท.าเทียมกัน เทศบาลจะต(องมี
ความจริงใจท่ีจะแก(ไขปaญหาของประชาชน ทํางานเพ่ือส.วนรวมไม.มุ.งหวังผลประโยชน ส.วน
ตนมากเกินไป และขัดแย(งหรือไม.สอดคล(องกับผลการวิจัยของ อารีณา มะหะหมัด ได(ทําการ
วิจัยเรื่อง การมีส.วนร.วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลท.าไม( อําเภอท.า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว.า ระดับการมีส.วนร.วมของประชาชนต.อการบริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม อยู.ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจาณาเปVนรายด(าน พบว.า การมีส.วน
ร.วมด(านการรับผลประโยชน อยู.ในระดับปานกลาง ท่ีขัดแย(งอาจจะเปVนเพราะว.า การ
บริหารงานของเทศบาลตําบลท.าไม( ขาดการมีส.วนร.วมของประชาชนในเขตเทศบาลหรือใน
ท(องถ่ินเอง 

๔. ด(านการประเมินผล การมีส.วนร.วมของประชาชนในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดชอนแก.น ด(านการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวม 
อยู.ในระดับมาก (x̄ = ๔.๔๐) ท่ีเปVนเช.นนี้อภิปรายได(ว.า เทศบาลตําบลบึงเนียม มีการจัดเวที
ประชาคม ชี้แจงการดําเนินงานของเทศบาล มีการประชาสัมพันธ ข.าวสารให(ประชาชน
รับทราบ และต้ังคณะกรรมการเข(ามาร.วมตรวจสอบการทํางานของเทศบาล ซ่ึงสอดคล(องกับ
ผลการสัมภาษณ ของนายพิชิต ภาโนมัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบึงเนียม และ นาย
สวาท แสงส.อง ประธานผู(ใหญ.บ(านเทศบาลตําบลบึงเนียม ได(ให(สัมภาษณ ว.า การมีส.วนร.วม
ของประชาชนด(านการติดตามและประเมินผล ได(ดําเนินการจัดต้ังประชาคม ให(มีส.วนร.วมใน
การตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล และได(จัดทําปxายประชาสัมพันธ ข.าวสารในทุก
หมู.บ(านเพ่ือประชาชนจะได(รับทราบข(อมูลข.าวสารอย.างท่ัวถึง ทางเทศบาลมีการแต.งต้ัง
คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของเทศบาล เพ่ือเข(ามาเปVนกรรมการร.วมตรวจสอบ
การบริหารงานร.วมกับเทศบาล และขัดแย(งกับผลการวิจัยของสุริยัน ปaนชัย ได(ทําการวิจัย



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๖๓๗

เรื่อง การมีส.วนร.วมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองค การบริหารส.วนตําบลแม.ขะนิง 
อําเภอเวียงสา จังหวัดน.าน พบว.า การมีส.วนร.วมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองค การ
บริหารส.วนตําบลแม.ขะนิง อําเภอเวียงสา จังหวัดน.าน โดยรวม อยู.ในระดับปานกลาง และ
เม่ือพิจาณาเปVนรายด(าน พบว.า ด(านการมีส.วนร.วมในการติดตามประเมินผล โดยภาพรวม 
อยู.ในระดับปานกลาง เหตุผลเพราะว.าเทศบาลตําบลบึงเนียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 
อยู.ในเขตอําเภอใกล(ตัวจังหวัด ภาษีจะได(มากกว.า 
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การใช�หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ 
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เทศบาลตําบลทุ�งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ 

The Using Principles of Good Governance in the Personnel 
Administration of Local Government Thungluilai Sub-District Municipality, 

Chaiyaphum Province 

ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี* 
พระมหาพุทธกร โสภณป4ฺโญ** 

บทคัดย�อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  ๑) เพ่ือศึกษาหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน
บุคคลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน ๒) เพ่ือศึกษาสภาพปaญหาการบริหารงานบุคคลของ
องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินตําบลทุ.งลุยลายจังหวัดชัยภูมิ และ ๓) เพ่ือศึกษาการใช(หลักธรรม
มาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ินตําบลทุ.งลุยลายจังหวัด
ชัยภูมิผู(ให(ข(อมูลหลักได(แก.นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน(า
ส.วนงานผู(นําชุมชนและพนักงานองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินรวมท้ังสิ้นจํานวน๒๒คน
เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัยเปVนแบบสัมภาษณ เชิงลึกวิเคราะห ข(อมูลโดยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห  (Descriptive Analysis) ตามหลักอุปนัยวิธี (Induction method) 
 ผลการวิจัยพบว�า 

๑. หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ินโดย
ใช(การบริหารงานบุคคลเปVนหลักปฏิบัติท่ีดีในการบริหารกิจการบ(านเมืองอย.างมีเปxาหมายใน
การสร(างการบริหารงานให(มีความโปร.งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได(ง.ายโดยเน(นการมี
ส.วนร.วมของประชาชนในเทศบาลตําบลทุ.งลุยลายจังหวัดชัยภูมิซ่ึงประกอบด(วย๖หลักคือ
หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร.งใสหลักความมีส.วนร.วมหลักความรับผิดชอบและ
หลักความคุ(มค.า 

๒. สภาพปaญหาการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาล
ตําบลทุ.งลุยลายจังหวัดชัยภูมิได(กําหนดบทบาทอํานาจหน(าท่ีและความรับผิดชอบโดยใช(
รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชพ.ศ.๒๕๔๐มาปรับเปลี่ยนใช(ในองค กร
ปกครองส.วนท(องถ่ินโดยกําหนดกรอบความเปVนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ 

                                                           
* อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก.น 
** วัดป_าโพธ์ิน(อย ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก.น 
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ของประชาชนและความเปVนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองและการบริหารงานใน
องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินและความต(องการของประชาชนในท(องถ่ิน 

๓. การใช(หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วน
ท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลายจังหวัดชัยภูมิโดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช(ในการ
บริหารงานบุคคลในองค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน๖ด(านคือ๑) หลักนิติธรรมเปVนหลักสําคัญใน
การพัฒนาองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุ.ยลายเนื่องจากเปVนการปฏิบัติตาม
กฎหมายกฎระเบียบข(อบังคับภายใต(กฎหมาย ๒) หลักคุณธรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของพนักงานในองค กรโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท.าเทียมกัน๓) หลักความ
โปร.งใสโดยการเป�ดเผยข(อมูลข.าวสารอย.างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต(อง
ได(๔) หลักการมีส.วนร.วมโดยให(ประชาชนมีส.วนร.วมรับรู(และร.วมเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจโดยเป�ดโอกาสให(ประชาชนมีช.องทางในการเข(ามามีส.วนร.วม๕) หลักความ
รับผิดชอบการปฏิบัติหน(าท่ีการงานของผู(ร.วมงานให(เปVนไปตามเปxาหมายขององค กร๖) หลัก
ความคุ(มค.าการบริหารจัดการและใช(ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือให(เกิดประโยชน สูงสุดแก.
ส.วนรวมและคุ(มค.ามากท่ีสุด 

คําสําคัญ: หลักธรรมมาภิบาล, การบริหารงานบุคคล, องค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน 

Abstract 

The objectives of this research were: 1) to study the principles of 
good governance in personnel administration of local government Thungluilai 
sub- district municipality Chaiyaphum Province, 2) to study the problems of 
personnel administration in local government of Thungluilai sub-district 
municipality ChaiyaphumProvince, and 3) to study using principles of good 
governance in personnel administration of local government Thungluilai sub-
district municipality Chaiyaphum Province. The primary informants are mayor 
of municipality, deputy mayor, members of municipality council and local 
government officials, total 22 persons. The instrument of research was indept 
interview and the analysis of based on descriptive and inductive method. 

The results were as following: 
1. Principles of good governance in personnel administration is in the 

best practices in the administration target. 
2. Problems of personnel administration in local government 

Thungluilai sub-district municipality roles, responsibilities, authorities, power 
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under constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2540 to modify the parent 
organization of local administration. The framework is free to cover the needs 
of people as their own and independence in policy governing the 
management of organization of local government. 

3. The using principles of good governance in the personnel 
administration of local government Thungluilai sub-district municipality, 
Chaiyaphum Province by used principles of good governance in 6 parts :(1) 
Rule of law it is very important in development of the local government 
Thungluilai sub-district municipality. Especially, it’s the informance in law 
accordance with the rules, orders and regulations. 2) Moral principle - used to 
consider the merit of employees based on equality. 3) Transparency principle 
the disclosure of information is straightforward and can be checked. 4) 
Participation principle - the public awareness and participation in decision- 
making by offering the public opportunity to have the opportunity to 
participate. 5) Responsibility principle - main responsibility of the duty of 
cooperation to meet the goals of organization. 6) Costly principle - the main 
value management and used of limited resources to maximize the benefits to 
the public and in a most rewarding way.  

Keywords: good governance, the personnel administration, local government 

๑. บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักร ป พุทธศักราช ๒๕๔๐ จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับป 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได(ให(ความสําคัญกับการปกครองส.วนท(องถ่ิน และการพัฒนาท(องถ่ิน
รวมท้ังทําให(องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินมีอํานาจหน(าท่ีในการดูแลและจัดการสาธารณะ
ต.างๆ เพ่ือประโยชน ของประชาชน 
 หลักธรรมาภิบาลมีบทบาทอย.างมากต.อหน.วยงานท้ังในภาครัฐและเอกชน ในการ
บริหารองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินได(กําหนดให(มีการกระจายอํานาจ โดยรัฐธรรมนูญแห.ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๓ วรรคสาม ได(บัญญัติให(มีกฎหมายกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจ เพ่ือกําหนด การแบ.งอํานาจหน(าท่ี และจัดสรรรายได(
ระหว.างราชการส.วนกลางและราชการส.วนภูมิภาคกับองค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน และ
ระหว.างองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินด(วยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนตาม
ระดับความสามารถขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ินแต.ละรูปแบบ โดยอย.างน(อยต(องมี
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หลักเกณฑ เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต(องการของประชาชน ดังรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ได(กําหนดการกระจายอํานาจการปกครองไว(ในส.วนท่ี ๓ กล.าวถึงแนวนโยบายด(าน
การบริหารราชการแผ.นดิน มาตรา ๗๘ (๓) กระจายอํานาจให(องค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน
พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท(องถ่ินได(เองส.งเสริมให(องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินมี
ส.วนร.วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห.งรัฐ และส.งเสริมให(หน.วยงานของรัฐใช(
หลักการบริหารกิจการบ(านเมืองท่ีดีเปVนแนวทางในการปฏิบัติราชการ และมาตรา ๗๘ (๕) 
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย.างอ่ืนเพ่ือให(การจัดทําและการให(บริการสาธารณะ
เปVนไปอย.างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร.งใส และตรวจสอบได( โดยคํานึงถึงการมีส.วนร.วม
ของประชาชน๑ 
 นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ ให(ความสําคัญกับ
การเสริมสร(างธรรมาภิบาลให(เกิดข้ึนในการบริหารจัดการประเทศ เพราะธรรมาภิบาลเปVน
ปaจจัยเสริมให(การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเป�ดให(ประชาชนมีเสรีภาพ การ
พัฒนาภายใต(เศรษฐกิจเสรีนิยม มีความเปVนธรรมให(ทุกภาคส.วน สร(างค.านิยมใหม.ๆ ให(
เกิดข้ึนโดยเฉพาะความเปVนธรรม ความเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการ
ดังกล.าวจะนําไปสู.การพัฒนาท่ีสร(างความเปVนธรรม และความสันติสุขในสังคมไทย โดยการ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล๒ 
 องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ ได(จัดต้ังข้ึนเพ่ือกระจาย
อํานาจให(กับประชาชนในตําบลเข(ามาดําเนินการแก(ไขปaญหาและสนองตอบความต(องการ
ของชุมชน ตําบลและหมู.บ(าน การบริหารงานขององค การบริหารส.วนท(องถ่ินทุ.งลุยลายยังมี
ปaญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลซ่ึงเปVนสาเหตุให(การพัฒนาท(องถ่ินไม.ประสบผลสําเร็จเพราะ
มีปaญหาในเรื่องการบริหารงานบุคคล จึงจําเปVนท่ีจะต(องนําหลักธรรมาภิบาลเข(ามา
บริหารงานบุคคลเพ่ือให(องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินมีการบริหารงานได(อย.างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต.อไป 
 ดังนั้น ผู(วิจัยในฐานเปVนคนทุ.งลุยลายและมีความสัมพันธ องค การบริหารส.วน
ท(องถ่ินทุ.งลุยลายจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการใช(หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานองค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน ตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเปVนแนวทางใน
การบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ินอ่ืนๆ ต.อไป  
                                                           

๑ สํานักงานเลขาธิการสภาผู(แทนราษฎร , รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐, พิมพ รั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานการพิมพ  สํานักงานเลขาธิการสภาผู(แทนราษฎร , 
๒๕๕๐), หน(า ๓. 

๒ ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ , กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการท่ีดีในการปกครองท่ีดี, 
(กรุงเทพมหานคร : บพิตรการพิมพ , ๒๕๔๓). 
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วน
ท(องถ่ิน 
 ๒. เพ่ือศึกษาสภาพปaญหาการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน 
ตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ   
 ๓. เพ่ือศึกษาการใช(หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครอง
ส.วนท(องถ่ิน ตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
ผู(วิจัยได(ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑. กลุ.มผู(ให(ข(อมูลในการสัมภาษณ เชิงลึก ได(แก. ผู(ท่ีมีบทบาทในการบริหารงาน 

การปฏิบัติงานและการมีส.วนร.วมในองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย 
จังหวัดชัยภูมิ จําแนกเปVน นายกองค การบริหารส.วนตําบล รองนายกองค การบริหารส.วน
ตําบล สมาชิกสภาองค การบริหารส.วนตําบล หัวหน(าส.วนงาน  ผู(นําชุมชน และพนักงาน
องค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน จํานวน ๒๒ คน  

๒. เครื่องมือท่ีใช( ในการวิจัย ได(แก.  เปVนแบบสัมภาษณ เชิ งลึก ( In-depth 
Interview) ในการเก็บรวมรวมข(อมูลเก่ียวกับการใช(หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
บุคคลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ   

๓. การสร(างและหาคุณภาพเครื่องมือ มีข้ันตอนดังนี้ ๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี 
เอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข(องและกรอบแนวคิดในการวิจัยเก่ียวกับการใช(หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานบุคคลองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัด
ชัยภูมิในการสร(างแบบสัมภาษณ เชิงลึก ๒) ข(อมูลท่ีได(มาจากข้ันตอนท่ี ๑) มาเปVนประเด็น
คําถามแบบสัมภาษณ เชิงลึก แล(วนําเสนอผู( เชี่ยวชาญการวิจัยเ พ่ือพิจารณาและให(
ข(อเสนอแนะ ๓) ปรับปรุงแบบสัมภาษณ เชิงลึกตามข(อเสนอแนะของท่ีผู(เชี่ยวชาญการวิจัย
แล(วนําไปเก็บข(อมูล 

๔. การวิเคราะห ข(อมูล ผู(วิจัยทําการวิเคราะห ข(อมูลท่ีได(จากการสัมภาษณ โดยใช( 
การแปรความ การตีความ และนําเสนอข(อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห  (Descriptive 
Analysis) เพ่ืออธิบายการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.ง
ลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ แบ.งเปVน ๗ ด(าน คือ ๑) ด(านการวางแผนกําลังคน ๒) ด(านการสรรหา
บุคคลเข(าทํางาน ๓) ด(านการคัดเลือก ๔) ด(านการบรรจุแต.งต้ัง ๕) ด(านการปฐมนิเทศ ๖)
ด(านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และ ๗) ด(านการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อน
ตําแหน.ง 
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การวิจัยครั้งนี้เปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงมีขอบเขตการ
วิจัยดังนี้ 

๑. ขอบเขตด(านเนื้อหา ผู(วิจัยได(ศึกษา ๓ ด(านคือ ๑) หลักธรรมาภิบาลในองค กร
ปกครองส.วนท(องถ่ิน ๒) เพ่ือศึกษาสภาพปaญหาการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครอง
ส.วนท(องถ่ิน ตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ และ ๓) เพ่ือศึกษาการใช(หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน ตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ 

๒. ขอบเขตด(านผู(ให(ข(อมูลหลัก ผู(ให(ข(อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ ได(แก. ผู(ท่ีมี
บทบาทในการบริหารงานบุคคล การปฏิบัติงานและการมีส.วนร.วมในองค กรปกครองส.วน
ท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ จําแนกเปVน  
นายกองค การบริหารส.วนตําบล รองนายกองค การบริหารส.วนตําบล สมาชิกสภาองค การ
บริหารส.วนตําบล หัวหน(าส.วนงาน ผู(นําชุมชนพนักงานองค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน จํานวน 
๒๒ คน  

๓. ขอบเขตด(านพ้ืนท่ี การวิจัยครั้งนี้ผู(วิจัยกําหนดเขตพ้ืนท่ี ได(แก. องค กรปกครอง
ส.วนท(องถ่ิน เทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ  

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเก่ียวกับการใช(หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค กร

ปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏดังนี้  
๑. หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน หลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลเปVนหลักปฏิบัติท่ีใช(ในการบริหารกิจการบ(านเมืองอย.าง
มีเปxาหมายในการสร(างการบริหารงานให(มีความโปร.งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได(ง.าย 
โดยเน(นการมีส.วนร.วมของประชาชนในเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึง
ประกอบด(วย ๖ หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร.งใส หลักความมีส.วน
ร.วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ(มค.า ดังนี้ 
  ๑.๑ หลักนิติธรรม คือ หลักการปกครองภายใต(กฎหมายท่ีครอบคลุมไปถึงเรื่อง
การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข(อบังคับและกติกาต.าง ๆ ให(ทันสมัยและเปVนธรรม ตลอดจน
เปVนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยินพร(อมใจและถือปฏิบัติร.วมกันอย.างเสมอและ
เปVนธรรม กล.าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต(กฎหมายมิใช(กระทํากันตาม
อําเภอใจหรืออํานาจบุคคล ได(แก. การตรากฎหมาย กฎข(อบังคับต.าง ๆ ให(ทันสมัย และเปVน
ธรรม  
  ๑.๒ หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกต(องดีงาม โดยการ
รณรงค เพ่ือสร(างค.านิยมท่ีดีงามให(ผู(ปฏิบัติงานในองค กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ 
ได(แก. ความซ่ือสัตย  สุจริตความเสียสละ ความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย 
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การยึดม่ันในความถูกต(องดีงาม โดยรณรงค ให(เจ(าหน(าท่ีของรัฐ ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติ
หน(าท่ีให(เปVนตัวอย.างแก.สังคม  
  ๑.๓ หลักความโปร.งใส คือ การทําให(สังคมไทยเปVนสังคมท่ีเป�ดเผยข(อมูล
ข.าวสารอย.างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต(องได( โดยการปรับปรุงระบบและ
กลไกการทํางานขององค กรให(มีความโปร.งใส มีการเป�ดเผยข(อมูลข.าวสารหรือเป�ดให(
ประชาชนสามารถเข(าถึงข(อมูลข.าวสารได(สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปVนการสร(างความไว(วางใจวางใจซ่ึงกันและ
กัน 
  ๑.๔ หลักความมีส.วนร.วม คือ การทําให(สังคมไทยเปVนสังคมท่ีประชาชนมีส.วน
ร.วมรับรู(และร.วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆ ของสังคมโดยเป�ดโอกาสให(
ประชาชนมีช.องทางในการเข(ามามีส.วนร.วม ได(แก. การแจ(งความเห็น การไต.สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ และขจัดการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐ หรือ
ภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะช.วยสร(างความสามัคคีและความร.วมมือกันทํางานในเรื่องสําคัญของ
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
  ๑.๕ หลักความรับผิดชอบ คือ การทําให(สังคมไทยเปVนสังคมท่ีทุกคนทุกฝ_าย
ตระหนักในสิทธิหน(าท่ี มีสํานึกในความรับผิดชอบต.อบทบาทหน(าท่ีของตนและการใส.ใจใน
ปaญหาสาธารณะรวมท้ังมีความกระตือรือร(นในการแก(ปaญหา ตลอดจนเคารพในความคิดเห็น
ท่ีแตกต.างโดยพยายามหาทางออกท่ีทุกฝ_ายสามารถยอมรับร.วมกันได( กล(ารับผลการกระทํา
ของตน 
  ๑.๖ หลักความคุ(มค.า คือ การบริหารจัดการและใช(ทรัพยากรท่ีมีอยู.จํากัด
เพ่ือให(เกิดประโยชน สูงสุด โดยการทําให(สังคมไทยเปVนสังคมท่ีรู(คุณค.าของทรัพยากรของชาติ
และบริหารงานด(วยความประหยัดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเฉพาะอย.างยิ่งภาครัฐซ่ึง
ต(องให(บริการท่ีมีคุณภาพแก.ประชาชน 
 ๒. สภาพปaญหาการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาล
ตําบล ทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ ได(กําหนดบทบาทอํานาจหน(าท่ี และความรับผิดชอบโดยใช(
รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๔๐ มาปรับเปลี่ยนใช(ในองค กร
ปกครองส.วนท(องถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปVนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ 
ของประชาชนและความเปVนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง และความต(องการของ
ประชาชนในท(องถ่ิน ดังนี้ 
 ๒.๑ ด(านการวางแผนกําลังคน องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุย
ลาย มีการดําเนินงานด(านการวางแผนกําลังคนโดยเริ่มดําเนินการจากวิเคราะห หาตําแหน.งท่ี
ของพนักงานท่ีไม.เพียงพอ ในการวางแผนกําลังคนพนักงานเทศบาล ได(ดําเนินการจัดทําแผน
อัตรากําลัง ๓ ป  มีการกําหนดตําแหน.งพนักงานเทศบาลว.าจะมีตําแหน.งใด ระดับใดอยู.ใน
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ส.วนราชการใด จํานวนเท.าใด โดยคํานึงถึงภารกิจหน(าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต(อง
ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณงาน รวมท้ังการคํานวณภารค.าใช(จ.ายของ
เทศบาลตําบลทุ.งลุยลายท่ีต(องจ.ายในด(านบุคคล เพ่ือใช(ในการกําหนดตําแหน.ง แผน
อัตรากําลังคนของเทศบาลต(องได(รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.ชัยภูมิ)  
 ๒.๒ ด(านการสรรหาบุคคลเข(าทํางาน องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบล
ทุ.งลุยลาย มีตําแหน.งท่ีต(องการเข(ามามีส.วนร.วมในองค กรโดยมีความชํานาญพิเศษในการ
ปฏิบัติหน(าท่ี ในการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต.งต้ังให(ดํารงตําแหน.งพนักงานเทศบาลและ
การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต.งต้ังให(ดํารงตําแหน.งในระดับท่ีสูงข้ึน เช.น การ
สอบแข.งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข(ารับราชการและแต.งต้ังให(เปVนพนักงานเทศบาล การคัดเลือก
กรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม.จําเปVนต(องสอบแข.งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข(ารับราชการ การสอบ
คัดเลือกเพ่ือแต.งต้ังพนักงานเทศบาลให(ดํารงตําแหน.งในระดับท่ีสูงข้ึน ๒.๓ ด(านการคัดเลือก 
องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําลบทุ.งลุยลายมีตําแหน.งตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  การ
คัดเลือกอาจดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ  วิธีสอบข(อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีประเมินหรือ
วิธีอ่ืนใด วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได(ตามความเหมาะสม โดยให(คํานึงถึงผลงาน ความรู(
ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบด(วย 
ท้ังนี้ ให(เปVนไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด ในการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล เพ่ือแต.งต้ังให(ดํารงตําแหน.งในระดับท่ีสูงข้ึน 
 ๒.๔ ด(านการบรรจุแต.งต้ัง องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย 
โดยมีตําแหน.งจากส.วนงานท่ีผ.านกระบวนการแล(วพร(อมบรรจุแต.งต้ังให(กับพนักงานใน
องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย เม่ือดําเนินการสรรหาบุคคลเข(าทํางาน
หรือดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล หรือสรรหาพนักงานจ(างเสร็จแล(วเทศบาลตําบลทุ.ง
ลุยลายจะรายงานขอความเห็นชอบในการสรรหา การคัดเลือก จากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เม่ือ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ให(ความเห็นชอบแล(ว นายกเทศมนตรีตําบลทุ.งลุย
ลาย ออกคําสั่งบรรจุแต.งต้ังเพ่ือปฏิบัติราชการตําแหน.งท่ีว.าง เทศบาลออกคําสั่งแต.งต้ังแล(ว
รายงานการบรรจุแต.งต้ังให(คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิรับทราบและ
รายงานกรมส.งเสริมการปกครองท(องถ่ินต.อไป 
 ๒.๕ ด(านการปฐมนิเทศ องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย 
ฝ�กอบรมด(านการปฏิบัติหน(าท่ี ระเบียบ กฎหมาย ข้ันตอนและวิธีการทํางานของราชการ 
รวมท้ังโครงสร(างองค กร ความรู(เก่ียวกับการปฏิบัติงาน จัดให(มีการปฏิบัติงาน ภายใต(การ
กํากับดูแลและสอนงานอย.างใกล(ชิดของผู(บังคับบัญชา หรือผู(ได(รับมอบหมายจากผู(บริหาร 
จัดให(มีการทดสอบความรู(ด(านระเบียบ กฎหมาย และข้ันตอนการปฏิบัติหน(าท่ีราชการเปVน
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ระยะเพ่ือกระตุ(นให(ผู(ปฏิบัติงานมีการค(นคว(าศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวข(องกับหน(าท่ีของตนเอง
อย.างสมํ่าเสมอ  
 ๕.๖ ด(านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบล
ทุ.งลุยลาย โดยการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ(างโดยการฝ�กอบรมในสายงานท่ี
ปฏิบัติให(มีการพัฒนาความรู(เพ่ิมข้ึน พัฒนาให(มีความรู(เฉพาะทาง การศึกษาดูงาน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือนําความรู(มาใช(ประโยชน ในเทศบาล  
 ๒.๗ ด(านการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนตําแหน.ง โดยมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานให(ผู(บังคับบัญชาหน(าท่ีประเมินการปฏิบัติราชการของผู(ใต(บังคับบัญชา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแต.งต้ัง เลื่อนข้ึนเงินเดือน พัฒนาพนักงานเทศบาล เ พ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน(าท่ีเสริมสร(างแรงจูงใจให(ผู(บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตน ให(เหมาะสมกับการเปVนพนักงานเทศบาลและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
 ๓. การใช(หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วน
ท(องถ่ิน เทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 
 ๓.๑ หลักนิติธรรม ถือเปVนหลักสําคัญในการพัฒนาองค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน
เทศบาลตําบลทุ.งลุ.ยลายเนื่องจากเปVนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข(อบังคับต.าง ๆ 
โดยถือว.าเปVนการปกครองภายใต(กฎหมายมิใช.ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล 
จะต(องคํานึงถึงความเปVนธรรม และความยุติธรรม รวมท้ังมีความรัดกุมและรวดเร็ว องค กร
ปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ นํากฎระเบียบข(อบังคับต.างๆมา
ใช(ในการบริหารงานในองค กรเพ่ือให(พนักงาน เจ(าหน(าท่ีในองค กรรู(จักกฎ ระเบียบและ
ข(อบังคับตามกฎหมาย อย.างเปVนธรรม  
 ๓.๒ หลักคุณธรรม องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลายได(นํา
หลักคุณธรรมมาใช(ในหน.วยงานโดยการมีคุณธรรมภายในจิตท่ีถูกยกระดับด(วยการคิดดี คิด
ชอบนั้นอาจจะมีธรรมต.างๆ มากมายประกอบอยู.ด(วยดังเช.น ความเมตตา ความรักท่ีความ
ต(องการให(ผู(อ่ืนเปVนสุขกาย สุขใจ ความกรุณา มีน้ําใจพร(อมเสียสละเพ่ือเพ่ือนมนุษย และเพ่ือ
เพ่ือนร.วมกัน  
 ๓.๓ หลักความโปร.งใส องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย โดย
การเป�ดเผยข(อมูลข.าวสารอย.างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต(องได(โดยการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององค กรให(มีความโปร.งใส  
 ๓.๔ หลักการมีส.วนร.วม องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย นํา
หลักการมีส.วนร.วมโดยให(ประชาชนมีส.วนร.วมรับรู( และร.วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ 
โดยเป�ดโอกาสให(ประชาชนมีช.องทางในการเข(ามามีส.วนร.วม  
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 ๓.๕ หลักความรับผิดชอบ องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย
ในการจะปฏิบัติหน(าท่ีการงานของผู(ร.วมงานให(เปVนไปตามเปxาหมายขององค กรเนื่องจาก
บุคคลต(องอยู.ร.วมกันและทํางานในองค การ จําเปVนต(องปรับลักษณะนิสัย เจตคติของบุคคล
เพ่ือช.วยเปVนเครื่องผลักดันให(ปฏิบัติงานรู(จักเคารพสิทธิของผู(อ่ืน ปฏิบัติงานในหน(าท่ีท่ีต(อง
รับผิดชอบและมีความซ่ือสัตย สุจริต 
 ๓.๖ หลักความคุ(มค.า องค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลายได(การ
บริหารจัดการและใช(ทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือให(เกิดประโยชน สูงสุดแก.ส.วนรวม โดยรณรงค 
ให(บุคลากรมีความประหยัด ใช(วัสดุอุปกรณ อย.างคุ(มค.า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให(
สมบูรณ  จัดสรรใช(ทรัพยากรต.างๆ ได(อย.างคุ(มค.าและเหมาะสม  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเก่ียวกับการใช(หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค กร

ปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย สามารถอภิปรายผลได(ดังนี้  
๑. หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน

เทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย นําหลักการบริหารงานบุคคลเปVนหลักปฏิบัติท่ีใช(ในการบริหาร
กิจการบ(านเมืองอย.างมีเปxาหมายในการสร(างการบริหารงานให(มีความโปร.งใส ประชาชน
สามารถตรวจสอบได(ง.าย โดยเน(นการมีส.วนร.วมของประชาชนในเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย 
จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงสอดคล(องกับสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.,การสร(าง
ระบบบริหารกิจการบ(านเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึงประกอบด(วย ๑) หลักนิติธรรม คือ หลักการ
ปกครองภายใต(กฎหมายท่ีครอบคลุมไปถึงเรื่องการตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข(อบังคับและ
กติกาต.างๆ ให(ทันสมัยและเปVนธรรม ๒) หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูก
ต(องดีงาม โดยการรณรงค เพ่ือสร(างค.านิยมท่ีดีงามให(ผู(ปฏิบัติงานในองค กรหรือสมาชิกของ
สังคมถือปฏิบัติ ได(แก. ความซ่ือสัตย  สุจริตความเสียสละ ๓) หลักความโปร.งใส คือ การทําให(
สังคมไทยเปVนสังคมท่ีเป�ดเผยข(อมูลข.าวสารอย.างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความ
ถูกต(อง ๔) หลักความมีส.วนร.วม คือ การทําให(สังคมไทยเปVนสังคมท่ีประชาชนมีส.วนร.วมรับรู(
และร.วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆ ของสังคมโดยเป�ดโอกาสให(ประชาชนมี
ช.องทางในการเข(ามามีส.วนร.วม ๕) หลักความรับผิดชอบ คือ การทําให(สังคมไทยเปVนสังคมท่ี
ทุกคนทุกฝ_ายตระหนักในสิทธิหน(าท่ี มีสํานึกในความรับผิดชอบต.อบทบาทหน(าท่ีของตนและ
การใส.ใจในปaญหาสาธารณะรวมท้ังมีความกระตือรือร(นในการแก(ปaญหา และ ๖) หลักความ
คุ(มค.า คือ การบริหารจัดการและใช(ทรัพยากรท่ีมีอยู.จํากัดเพ่ือให(เกิดประโยชน สูงสุด โดยการ
ทําให(สังคมไทยเปVนสังคมท่ีรู(คุณค.าของทรัพยากรของชาติและบริหารงานด(วยความประหยัด
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๒. สภาพปaญหาการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาล
ตําบล ทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ กําหนดบทบาทอํานาจหน(าท่ี และความรับผิดชอบโดยใช(
รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๔๐ มาปรับเปลี่ยนใช(ในองค กร
ปกครองส.วนท(องถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปVนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ 
ของประชาชนและความเปVนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง และการบริหารงานใน
องค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน และความต(องการของประชาชนในท(องถ่ิน ประกอบด(วย ๑) 
ด(านการวางแผนกําลังคน โดยองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย มีการ
ดําเนินงานด(านการวางแผนกําลังคนโดยเริ่มดําเนินการจากวิเคราะห หาตําแหน.งท่ีของ
พนักงานท่ีไม.เพียงพอ ๒) ด(านการสรรหาบุคคลเข(าทํางาน องค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน
เทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย มีตําแหน.งท่ีต(องการเข(ามามีส.วนร.วมในองค กรโดยมีความชํานาญ
พิเศษในการปฏิบัติหน(าท่ี ในการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต.งต้ังให(ดํารงตําแหน.งพนักงาน
เทศบาลและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต.งต้ังให(ดํารงตําแหน.งในระดับท่ีสูงข้ึน ให(
ดําเนินการได( ๕ วิธี คือ การสอบแข.งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข(ารับราชการและแต.งต้ังให(เปVน
พนักงานเทศบาล การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม.จําเปVนต(องสอบแข.งขัน เพ่ือบรรจุบุคคล
เข(ารับราชการและแต.งต้ังให(เปVนพนักงานเทศบาลในเทศบาล ๓) ด(านการคัดเลือก องค กร
ปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําลบทุ.งลุยลายมีตําแหน.งตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  การ
คัดเลือกอาจดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ  วิธีสอบข(อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ โดยให(คํานึงถึง
ผลงาน ความรู(ความสามารถ ความประพฤติ ๔) ด(านการบรรจุแต.งต้ัง โดยมีตําแหน.งจาก
ส.วนงานท่ีผ.านกระบวนการแล(วพร(อมบรรจุแต.งต้ังให(กับพนักงาน เม่ือดําเนินการสรรหา
บุคคลเข(าทํางานหรือดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ๕) ด(านการปฐมนิเทศ มีฝ�กอบรม
ด(านการปฏิบัติหน(าท่ี ระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ ๖) ด(านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยการ
ฝ�กอบรมในสายงานท่ีปฏิบัติให(มีการพัฒนาความรู(เพ่ิมข้ึน พัฒนาให(มีความรู(เฉพาะทาง 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือนําความรู(มาใช(ประโยชน ให(เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  

๓. การใช(หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส.วน
ท(องถ่ิน เทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ โดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช(ในการ
บริหารงานบุคคล โดยใช(หลักนิติธรรม ถือเปVนหลักสําคัญในการพัฒนาองค กรปกครองส.วน
ท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุ.ยลายเนื่องจากเปVนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข(อบังคับ
ต.าง ๆ ๒) หลักคุณธรรม ใช(ในหน.วยงานโดยการมีคุณธรรมภายในจิตท่ีถูกยกระดับด(วยการ
คิดดี คิดชอบนั้นอาจจะมีธรรมต.างๆ มากมายประกอบอยู.ด(วยดังเช.น ความเมตตา ๓) หลัก
ความโปร.งใส โดยการเป�ดเผยข(อมูลข.าวสารอย.างตรงไปตรงมา ๔) หลักการมีส.วนร.วม มีส.วน
ร.วมโดยให(ประชาชนมีส.วนร.วมรับรู( และร.วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ โดยเป�ดโอกาส
ให(ประชาชนมีช.องทางในการเข(ามามีส.วนร.วม ๕) หลักความรับผิดชอบ และ ๖) หลักความ
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คุ(มค.า โดยการบริหารจัดการและใช(ทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือให(เกิดประโยชน สูงสุดแก.
ส.วนรวม โดยรณรงค ให(บุคลากรมีความประหยัด ใช(วัสดุอุปกรณ อย.างคุ(มค.า  

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. หลักนิติธรรม ควรนําหลักการปกครองภายใต(กฎหมายในเรื่องการตรากฎหมาย 

กฎ ระเบียบข(อบังคับและกติกาต.างๆ ให(ทันสมัยและเปVนธรรม และประชาชนยินยอมพร(อม
ใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข(อบังคับ  

๒. หลักคุณธรรม ควรยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกต(องดีงาม โดยการรณรงค เพ่ือ
สร(างค.านิยมท่ีดีงามให(ผู(ปฏิบัติงานในองค กรหรือสมาชิก ประชาชนท่ัวไปถือปฏิบัติ ความ
ซ่ือสัตย  สุจริต  

๓. หลักความโปร.งใส ควรเป�ดเผยข(อมูลข.าวสารอย.างตรงไปตรงมาและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต(องได( โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององค กรให(มีความ
โปร.งใส มีการเป�ดเผยข(อมูลข.าวสารหรือเป�ดให(ประชาชนสามารถเข(าถึงข(อมูลข.าวสารได(
สะดวก  

๔. หลักความมีส.วนร.วม ควรส.งเสริมให(ประชาชนมีส.วนร.วมรับรู(และร.วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆ โดยเป�ดโอกาสให(ประชาชนมีช.องทางในการเข(ามามีส.วน
ร.วม  

๕. หลักความรับผิดชอบ ควรทุกคนทุกฝ_ายตระหนักในสิทธิหน(าท่ี มีสํานึกในความ
รับผิดชอบต.อบทบาทหน(าท่ีของตนและการใส.ใจในปaญหาสาธารณะรวมท้ังมีความ
กระตือรือร(นในการแก(ปaญหา  

๖. หลักความคุ(มค.า ควรให(หน.วยงาน หรือองค กรมีการบริหารจัดการและใช(
ทรัพยากรท่ีมีอยู.จํากัดเพ่ือให(เกิดประโยชน สูงสุด  

๒. ข(อเสนอแนะในการนําไปใช( 
๒.๑ ด(านการวางแผนกําลังคน ควรมีการดําเนินงานด(านการวางแผนกําลังคน

โดยเริ่มดําเนินการจากวิเคราะห หาตําแหน.งท่ีของพนักงานท่ีไม.เพียงพอ ในการวางแผน
กําลังคนพนักงานเทศบาล ได(ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป   

๒.๒ ด(านการสรรหาบุคคลเข(าทํางาน ควรมีตําแหน.งท่ีต(องการเข(ามามีส.วนร.วม
ในองค กรโดยมีความชํานาญพิเศษในการปฏิบัติหน(าท่ี ในการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต.งต้ังให(ดํารงตําแหน.งพนักงานเทศบาลและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต.งต้ังให(
ดํารงตําแหน.งในระดับท่ีสูงข้ึน  

๒.๓ ด(านการคัดเลือก ควรมีตําแหน.งตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  การคัดเลือก
อาจดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ  วิธีสอบข(อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีประเมินหรือวิธีอ่ืนใด 
วิธีใดวิธีหนึ่ง  
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๒.๔ ด(านการบรรจุแต.งต้ัง ควรมีตําแหน.งจากส.วนงานท่ีผ.านกระบวนการแล(ว
พร(อมบรรจุแต.งต้ังให(กับพนักงานในองค กรปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย เม่ือ
ดําเนินการสรรหาบุคคลเข(าทํางานหรือดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  

๒.๕ ด(านการปฐมนิเทศ ควรมีฝ�กอบรมด(านการปฏิบัติหน(าท่ี ระเบียบ 
กฎหมาย ข้ันตอนและวิธีการทํางานของราชการ หรือผู(ได(รับมอบหมายจากผู(บริหาร จัดให(มี
การทดสอบความรู(ด(านระเบียบ กฎหมาย และข้ันตอนการปฏิบัติหน(าท่ีราชการ  

๒.๖ ด(านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ควรฝ�กอบรมในสายงานท่ีปฏิบัติให(มีการ
พัฒนาความรู( เ พ่ิมข้ึน พัฒนาให(มีความรู( เฉพาะทาง การศึกษาดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ   

๒.๗ ด(านการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนตําแหน.ง โดยมีการ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานให(ผู( บังคับบัญชาหน(าท่ีประเมินการปฏิบั ติราชการของ
ผู(ใต(บังคับบัญชา  

๓. ข(อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต.อไป 
๓.๑ ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต.อการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล ของเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ   
๓.๒ ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานด(วยหลักธรรมาภิบาลขององค กร

ปกครองส.วนท(องถ่ินเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ 
๓.๓ ควรศึกษาการบริหารจัดการองค การบริหารส.วนตําบลภายใต(หลักธรรมาภิ

บาลขององค การบริหารส.วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีตําบลทุ.งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ 
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การพัฒนาศักยภาพมนุษย�ตามหลักพุทธธรรม 
The Development Of Human Potential By Buddhadhamma 

 พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสด์ิรัตน * 

บทคัดย�อ 

การพัฒนาศักยภาพของมนุษย เปVนความต(องการของหน.วยงานทุกหน.วยงานท่ีจะ
พัฒนาบุคคลากรของตนให(ดี ข้ึน การพัฒนาบุคลากรบางครั้งก็เรียกว.าการพัฒนาขีด
ความสามารถหรือบางครั้งเรียกว.าการพัฒนาสมรรถนะ แต.ความหมายก็คงเปVนไปในลักษณะ
เดียวกัน นั่นคือการทําให(คนในหน.วยงานนั้นๆดีข้ึน เจริญข้ึน ด(วยการฝ�ก การอบรมให(ความรู(
แก.บุคคลากรนั่นเอง 

เม่ือกล.าวถึงการบริหารเปVนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว.าหมายถึง คน (man) เงินหรือ
งบประมาณ (money) วัสดุอุปกรณ  (material) การจัดการ (management) หรือเรียกกัน
ว.า 4M โดยเฉพาะคน เปVนทรัพยากรท่ีมีคุณค.ามากกว.าทรัพยากรทุกชนิดในองค กร เพราะ
คนสามารถใช(ทักษะและความรู(ในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรอ่ืนๆ คนสามารถพัฒนาสินค(า,
ให(บริการและสร(างกําไรให(กับองค กร ปaจจุบันมุมมองเก่ียวกับคนเปลี่ยนจากการท่ีถูกมองเปVน
ต(นทุนหรือค.าใช(จ.ายมาเปVนสินทรัพย ขององค กร โดยถือเปVนทุนทางปaญญาทุนมนุษย สามารถ
ให(คุณค.าทางเศรษฐกิจ,ความรู(,ทักษะและความสามารถ โดยเฉพาะองค กรภาครัฐ ข(าราชการ
ถือเปVนปaจจัยสําคัญท่ีผลักดันการดําเนินการหรือนโยบายของรัฐบาลให(ประสบความสําเร็จ
หรือล(มเหลว หากบุคลากรภาครัฐมีคุณภาพและคุณธรรมโอกาสในการพัฒนาประเทศให(
ก(าวหน(าจะมีมากข้ึน ตรงกันข(าม หากบุคลากรภาครัฐขาดคุณภาพ คุณธรรม ภาครัฐจะไม.
สามารถปฏิบัติภารกิจสําคัญท่ีได(รับมอบหมายจากรัฐบาลและประชาชนให(สําเร็จลุล.วงไปได(  

คําสําคัญ: ศักยภาพมนุษย , หลักพุทธธรรม 

Abstract 

The development of human potential is a requirement of every 
agency, the agency will develop its staff better. Staff development for the 
better .Sometimes called development capabilities or sometimes called 
competency.But the meaning is still the same. That is to make People in 
organizations that grow better with training workshop to educate staff there.  

                                                           
* อาจารย วิทยาลัยสงฆ ชัยภมูิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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When the administration is aware that generally refers to man, 
money, material and management. Also know as 4 M.The people are a 
valuable resource over all resources in the enterprise.Because people can 
use their skill and knowledge to other resources.People can develop 
products ,services and profitability to the organization. Current view on the 
transition from being viewed as a cost or expense as a corporate asset.It is 
the intellectual capital. Human capital can provide economic value, 
knowledge, skill and abilities. The government officials considered a key 
factor that drives the actions or policies of the government’s success or 
failure. If government personnel quality and integrity in developing countries 
to be more progressive. Conversely, if the government lacks the moral quality 
personnel, the public sector will not be able to perform missions assigned by 
the government and the public to be restructured. 

Keywords: human potential, Buddhism 

๑. บทนํา 
ท.ามกลางความท(าทายและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล(อมเนื่องจากกระแส

โลกาภิวัฒน ท่ีทําให(จากการใช(แรงงานไปใช(สมองหรือความรู( โดยเฉพาะอย.างยิ่งการนํา
เทคโนโลยีมาใช(ในองค กร ลักษณะทางประชากรศาสตร ของแรงงานท่ีมีความหลากหลายเช.น 
ผู(หญิง ชนกลุ.มน(อยและผู(สูงอายุ ตลอดจนความอยู.รอดขององค กรอย.างยั่งยืน ทําให(เกิด
ช.องว.างของทักษะในการทํางาน ดังนั้นความสามารถขององค กรในการจัดการทรัพยากร
มนุษย จึงมีบทบาทสําคัญต.อความอยู.รอด ประสิทธิผล และความสามารถในการแข.งขันของ
องค กร รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ก็ถือเปVนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญต.อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข.งขันและความอยู.รอดขององค กรท.ามกลางสภาพแวดล(อมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา 

การพัฒนามนุษย  (human resource development) ในภาษาไทยมีใช(หลายคํา
ท่ีคล(ายๆ กัน เช.น การพัฒนาบุคคล การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปVน
ต(น ปaจจุบันจะนิยมใช(คําว.า การพัฒนามนุษย  ซ่ึงมีรากฐานในเรื่องของการฝ�กอบรมและการ
พัฒนา (training and development) เพ่ือให( มนุษย มีศักยภาพสูงข้ึนโดยนักวิชาการได(ให(
ความหมายการพัฒนามนุษย ไว(หลากหลายแตกต.างกันไป ท้ังในเชิงกิจกรรมท่ีเน(นการพัฒนา
ระดับบุคคลเพ่ือมุ.งปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและเชิงเปxาหมายซ่ึงเปVนการมองการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ในความหมายท่ีกว(างข้ึนไปอีก โดยเน(นการวางแผนอาชีพ การจัดการ
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ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค กรเพ่ือความอยู.รอดขององค กรเอง โดยบางท.านได(
อธิบายการพัฒนาศักยภาพมนุษย ในความหมายของการฝ�กอบรมและการพัฒนาว.าเปVนความ
พยายามขององค การท่ีมีเปxาหมายปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปaจจุบันและอนาคตเพ่ือให(
บุคลากรได(รับทักษะ,ความรู(และทัศนคติท่ีจําเปVนสําหรับการแข.งขัน บางท.านให(ความหมาย
ว.าเปVนกระบวนการพยายามจัดให(บุคลากรได(รับข(อมูล,ทักษะและความเข(าใจเก่ียวกับองค กร
และเปxาหมายขององค กร โดยเปVนกระบวนการท่ีออกแบบมาเพ่ือช.วยให(บุคลากรสามารถมี
ผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนอย.างต.อเนื่องและบางท.านก็ให(ความหมายอย.างกระชับว.าเปVนการท่ี
บุคลากรได(รับการพัฒนาอย.างต.อเนื่องเพ่ือท่ีจะให(มีความรู( ทักษะและความสามารถท่ี
ทันสมัยอยู.ตลอดเวลา นักวิชาการตะวันตกหลายท.านซ่ึงเปVนท่ียอมรับของนักรัฐประศาสน
ศาสตร ส.วนใหญ.ได(นิยามคําว.าการพัฒนาบุคลากรไว(อย.างน.าสนใจเช.นให(ความหมายว.าเปVน
กลไกท่ีองค กรจัดการเรียนรู(ให(แก.พนักงานเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและสร(างโอกาสใน
ความก(าวหน(า กับอีกท.านหนึ่งท่ีให(ความหมายการพัฒนาบุคลากรว.า เปVนการเพ่ิมโอกาสการ
เรียนรู(และให(บุคลากรมีความก(าวหน(าในหน(าท่ีการงาน ซ่ึงไม.เน(นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานท่ีเปVนอยู.ปaจจุบันโดยเปVนการมองระยะยาวเพ่ือให(บุคลากรสามารถรองรับหรือเตรียม
รับกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๒. การพัฒนาศักยภาพตามทฤษฎีตะวันตก 
การพัฒนาศักยภาพมนุษย เปVนกิจกรรมท่ีเน(นการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดย

ผ.านการจัดการเรียนรู(ในระดับบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู(,ทักษะและทัศนคติท่ีดีอันจะช.วย
ส.งผลต.อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค การ ในปaจจุบันการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ถูกให(ความหมายท่ีกว(างข้ึนโดยให(ความสําคัญกับเรื่องการเรียนรู(ของบุคลากร
ท่ีถือเปVนทรัพยากรสําคัญขององค การเพ่ิมมากข้ึนโดยมองถึงความก(าวหน(าของบุคลากร
ควบคู.ไปกับการเจริญเติบโตขององค กรด(วย ซ่ึงนักวิชาการอธิบายการพัฒนามนุษย ว.าเปVน
การจัดการทรัพยากรมนุษย ไม.เพียงแต.เปVนการฝ�กอบรมและพัฒนาเท.านั้นแต.ยังรวมถึง
กิจกรรมการพัฒนาและการวางแผนอาชีพเปVนรายบุคคล การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค กร
และการจัดการผลการปฏิบัติงาน บางท.านให(ความหมายการพัฒนาศักยภาพมนุษย ว.าเปVน
การเรียนรู(และปรับปรุงการปฏิบัติงานท้ังในระดับบุคคล ทีมงานและองค กรโดยเปVนการ
ผสมผสานการพัฒนาท้ังระดับบุคคล การพัฒนาสายงานอาชีพ การจัดการผลการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาองค กรกับเปxาหมายเชิงกลยุทธ ขององค กรเข(าด(วยกัน 

นักวิชาการไทยหลายท.านได(ให(ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไว(อย.าง
น.าสนใจเช.นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมมนุษย เพ่ือเปVนเครื่องมือในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย อย.างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรืออธิบายว.าเปVนกระบวนการท่ีจะ
เสริมสร(างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผู(ปฏิบัติงานให(มีความรู(  (Knowledge) ความเข(าใจ 
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(Understanding) ทักษะในการทํางาน (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ให(เอ้ืออํานวยต.อ
ประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากนั้นบางท.านยังหมายความว.าเปVนหน(าท่ีและบทบาทของ
ผู(บริหารต(องดูแลรักษาบุคลากรในการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู(และทักษะในด(านต.างๆ 
เพ่ือให(มีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานและพัฒนางานของตนเอง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีเปxาหมายสําคัญในการจัดการเรียนรู(เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู( ทักษะและทัศนคติท่ีดีซ่ึงจะส.งผลต.อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลให(สอดคล(องกับวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค ขององค กรและสามารถปรับตัว
ให(สอดคล(องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล(อมได( การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะ
ประสบความสําเร็จบรรลุตามเปxาหมายดังกล.าวจําเปVนท่ีจะต(องมีการวางแผน การดําเนินการ
เปVนข้ันตอนอย.างเปVนระบบ 

ดนัย เทียนพุฒ๑ ได(กล.าวว.าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีกระบวนการพัฒนาอยู. ๒ 
ระดับดังนี้ 

๑. ระดับจุลภาคเปVนระดับการเรียนรู(ในองค กร มี ๓ ระดับคือ การเรียนรู(ของ
บุคคล(Individual Learning) หัวใจสําคัญอยู.ท่ีการเรียนรู(เก่ียวกับแนวคิดในการทํางานอย.าง
มีประสิทธิภาพ ทีมการเรียนรู( (Team Learning)เปVนรูปแบบการพัฒนา การทํางานท่ีเปVนทีม
ท่ีมีลักษณะข(ามฝ_ายงาน (Cross Functional) การช.วยตนเอง(Self-Directed 
Management)  และการจั ดการความ คิด ท่ีแตกต. า ง  และองค กรแห. งการ เรี ยนรู( 
(Organization Learning) เปVนการเรียนรู(ระดับสูงสุด ในองค กรท่ีมีพ้ืนฐานมาจากทีมการ
เรียนรู( การพัฒนาองค กรให(เปVน “องค กรแห.งการเรียนรู(” เน(นในเรื่องการเรียนรู(ในท่ีทํางาน 
(Workplace Learning) การมีความคิดแบบเปVนระบบหรือบูรณาการ การพัฒนาตนเองให(
เปVนบุคคลรอบรู( การมีเปxาหมายร.วมกัน และการบูรณาการเพ่ือจัดการทรัพยากรอย.างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ระดับมหภาค เปVนระดับการพัฒนาในองค กร มี ๓ ระดับคือ การพัฒนาระดับ
ชุมชน/ประเทศ การพัฒนาระดับภูมิภาค และการพัฒนาสู.ระดับโลก 

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามแนวทางการฝ�กอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยการออกแบบการสอน (instructional design)ว.าเปVนกระบวนการท่ี
เปVนระบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ให(สอดคล(องกับความจําเปVน ดังนี้ 

๑. การประเมินความจําเปVน (needs assessment) คือ กระบวนการประเมิน
องค การเพ่ือตรวจสอบว.าการฝ�กอบรมและพัฒนาจะเกิดข้ึนในบริบทอะไรการประเมิน
บุคลากรว.า ใครบ(างท่ีจําเปVนท่ีจะต(องได(รับการฝ�กอบรม และการประเมินงานว.าควรจะ

                                                           
๑ ดนัย เทียนพุฒ, การจัดการทรัพยากรมนุษย� : ภารกิจท่ีท�าทาย, (กรุงเทพมหานคร : สํานัก

พิมพ บุ®คแบงก , ๒๕๔๒), หน(า ๓๔. 
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จัดการฝ�กอบรมในเรื่องอะไรเพ่ือใช(วางแผนการฝ�กอบรมให(มีประสิทธิภาพ โดยทําการ
วิเคราะห  ๓ ระดับ คือ 

๑.๑ การวิเคราะห องค กร เปVนกระบวนการกําหนดถึงความเหมาะสมของการ
ฝ�กอบรมโดยประเมินคุณลักษณะขององค กรจากกลยุทธ  ความพร(อมของทรัพยากรท่ีจะใช(
และการให(การสนับสนุนต.อกิจกรรม เช.น งบประมาณ ระยะเวลา และผู(เชี่ยวชาญด(านการ
ฝ�กอบรมเปVนต(น 

๑.๒ การวิเคราะห บุคคล เปVนกระบวนการกําหนดความจําเปVนและความพร(อม
ของบุคลากรเปVนรายบุคคล พิจารณาจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การมี
เทคโนโลยีหรือบริการใหม.ๆ ท่ีทําให(บุคลากรขาดความรู( ทักษะและความสามารถ 

๑.๓ การวิเคราะห งาน เปVนกระบวนการระบุถึงความรู( ทักษะและพฤติกรรมท่ี
ควรจะให(ความสําคัญในการจัดกิจกรรมปกติจะดําเนินการควบคู.ไปกับการวิเคราะห บุคคล 

๒. ความพร(อมในการฝ�กอบรม (readiness for training) เปVนการประสาน
ระหว.างคุณลักษณะของบุคลากร เช.น ความสามารถในการเรียนรู( ทัศนคติต.อการฝ�กอบรม 
แรงจูงใจในการเรียนรู(  และสภาพแวดล(อมของงานท่ีสนับสนุนต.อการฝ�กอบรม ได(แก. 
สถานการณ ท่ีบังคับ เช.น การขาดแคลนงบประมาณ การท่ีไม.มีเวลาสําหรับการฝ�กอบรม 
ความล(มเหลวในการสนับสนุนอุปกรณ /เครื่องมือหรือเนื้อหาหลักสูตรสําหรับการฝ�กอบรม 
เปVนต(น การสนับสนุนทางสังคม เช.น การเป�ดโอกาสให(นําความรู(ท่ีได(รับจากการฝ�กอบรมมา
ใช(ในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนและเป�ดโอกาสให(เข(ารับการฝ�กอบรม การประเมินผล การ
ปฏิบัติงานจากการนําความรู(ท่ีได(รับจากการฝ�กอบรมมาใช(ในการปฏิบัติงาน เปVนต(น 

๓. การวางแผนการฝ�กอบรม (planning the training program) เม่ือพบว.า มี
ความจําเปVนในการฝ�กอบรมและบุคลากรมีความพร(อมท่ีจะเรียนรู( ถือเปVนความรับผิดชอบ
ของผู(เชี่ยวชาญด(านการฝ�กอบรมหรือฝ_ายทรัพยากรมนุษย ขององค กรท่ีจะต(องวางแผนการ
ฝ�กอบรม โดยเริ่มจากกําหนดวัตถุประสงค ท่ีชัดเจนเพ่ือช.วยให(ผู(สอนและผู(เข(ารับการ
ฝ�กอบรมทราบถึงความต(องการขององค กรและสามารถใช(วัดความสําเร็จของแผนงานการ
ฝ�กอบรมการกําหนดผู(เข(ารับการฝ�กอบรม,ผู(สอน,เนื้อหา,วิธีการฝ�กอบรมและการประเมินผล
การฝ�กอบรมเปVนต(น โดยสามารถจัดการฝ�กอบรมจากบุคลากรภายในองค กรหรือจ(าง
ผู(เชี่ยวชาญจากภายนอกเปVนผู(ถ.ายทอดด(วยวิธีการต.างๆ ได(แก. การฝ�กอบรมในห(องเรียนเพ่ือ
ช.วยเพ่ิมพูนการเรียนรู(ของบุคลากร เช.น การบรรยาย การถกแถลง กรณีศึกษา การต้ัง
คําถาม-คําตอบ การแสดงบทบาทสมมติ และการเรียนรู(ผ.านทางไกลเช.น การเรียนรู(ผ.านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  เปVนต(น การฝ�กอบรมในท่ีทํางาน เช.น การฝ�กปฏิบัติงานเพ่ือฝ�กอบรมทักษะ
ในการทํางานสถานการณ จําลองเพ่ือฝ�กอบรมทักษะการตัดสินใจตัวแบบพฤติกรรมเพ่ือ
ฝ�กอบรมการมีปฏิสัมพันธ กับผู(อ่ืน,โปรแกรมประสบการณ เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเปVน
ทีมและการเปVนผู(นํานอกจากนี้สามารถใช(การปฐมนิเทศ (orientation of new 
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employees) สําหรับบุคลากรใหม.โดยเปลี่ยนแปลงจากการนําเสนอเพียงกฎและระเบียบ
ขององค กรตามปกติเปVนให(ความสําคัญกับพันธกิจขององค กร ตลอดจนวิธีจัดการฝ�กอบรม
ต(องคํานึงถึงความหลากหลายของบุคลากร (diversity training) ท่ีมีความแตกต.างทาง
วัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ ทําให(จําเปVนต(องปฏิบัติอย.างเปVนธรรมและมีความเสมอภาคกัน 

๔. การนําแผนงานการฝ�กอบรมไปปฏิบัติ (implementing the training 
program) ต(องคํานึงถึงหลักการเรียนรู(ว.าคนสามารถเรียนรู(ได(อย.างไร ปกติบุคลากรจะสนใจ
เรียนรู(เรื่องท่ีเก่ียวข(องกับงานในปaจจุบันจึงต(องอาศัยการสื่อสารอย.างชัดเจนถึงวัตถุประสงค 
ของการเรียนรู( การนําเสนอข(อมูลท่ีมีความเด.นชัดและจดจําได(ง.าย และการช.วยเหลือผู(เข(า
รับการฝ�กอบรมให(สามารถนําความรู(ไปใช(ในการทํางานรวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล(อม
ของการเรียนรู( เช.น อุปกรณ ต.างๆ เพ่ือให(ผู(เข(ารับการฝ�กอบรมได(รับความรู(และทักษะจาก
การฝ�กอบรมและสามารถนําไปประยุกต ใช(ในการปฏิบัติงานได(จริง 

๕. การวัดผลลัพธ ของการฝ�กอบรม (measuring results of training) เพ่ือให(
บรรลุตามวัตถุประสงค  ปกติจะกําหนดการวัดต้ังแต.การพัฒนาแผนงานการฝ�กอบรมพร(อมไป
กับการกําหนดวัตถุประสงค และเนื้อหาเพ่ือระบุถึงวิธีวัดความสําเร็จโดยวัดได(จาก ความพึง
พอใจของผู(เข(ารับการฝ�กอบรม ความรู(หรือความสามารถท่ีได(รับจากการฝ�กอบรม การนํา
ทักษะและพฤติกรรมใหม.ท่ีได(จากการฝ�กอบรมมาใช(ในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานท้ังระดับบุคคลและองค กร สามารถใช(การทดสอบสําหรับวัดความรู( เช.น การ
ประเมินท้ังก.อนและหลังการฝ�กอบรม การเปรียบเทียบระหว.างผู(เข(ารับการฝ�กอบรมกับผู(ท่ี
ไม.ได(เข(ารับการฝ�กอบรม การทดสอบก.อนและหลัง และการทดสอบหลังการสําเร็จการ
ฝ�กอบรม เปVนต(น การสังเกตเพ่ือประเมินทักษะและพฤติกรรมและการสํารวจเก่ียวกับการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติอย.างไรก็ตาม การจัดการฝ�กอบรมจะเก่ียวข(องกับงบประมาณจึงต(องวัด
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือประเมินความคุ(มค.าของแผนงานการฝ�กอบรมด(วย 

๓. การพัฒนามนุษย�ตามหลักพุทธธรรม 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นต(องพัฒนาตนให(เปVนคนดี

ก.อนแล(วสังคมก็จะดีไปด(วย ซ่ึงตรงกับข(อความท่ีว.า “หลักแห.งความประพฤติ” หรือแนวทาง
การประพฤติดีปฏิบัติชอบของการดําเนินชีวิตของมนุษย เพราะหลักศีลธรรมเปVนแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตนท่ีสร(างสรรค ชีวิตคนให(เปVนคนดีท้ังเปVนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตเพ่ือบรรลุ
ถึงจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต 

พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต)๒ กล.าวว.า การพัฒนาคน ต(องเปVนการพัฒนา
คนเต็มท้ังคน ครบพร(อมกันท้ังระบบท่ีมี ๓ ด(าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปaญญาท้ัง ๓ ด(าน
                                                           

๒ พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล คีมทอง, 
๒๕๔๙). 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๖๕๗

แห.งการดําเนินชีวิตนั้นมีความสัมพันธ อิงอาศัยเปVนปaจจัยส.งผลต.อกันจุดท่ีพึงพัฒนาในแต.ละ
ด(านประกอบด(วย 

๑. พฤติกรรม พฤติกรรมท่ีดีเปVนช.องทางให(จิตใจพัฒนา และช.วยให(ปaญญางอกงาม 
อย.างน(อยพึงพัฒนาพฤติกรรมท่ีไม.เบียดเบียน แต.เปVนพฤติกรรมท่ีสร(างสรรค เก้ือกูล โดยเน(น
พฤติกรรมท่ัวไป ให(ความสําคัญพิเศษแก.พฤติกรรมเคยชินท่ีเคยพูดมามากแล(วข(างต(นโดยใช(
แบบอย.างท่ีดี วินัยและวัฒนธรรม ถ(าพฤติกรรมเคยชินท่ีไม.เก้ือกูลเกิดข้ึนแล(วจะแก(ไขยาก
มาก พฤติกรรมในการทํามาหาเลี้ยงชีพ เปVนส.วนใหญ.ของเวลาและชีวิตของแต.ละบุคคล จึง
ควรพุ.งเปxาการพัฒนาคนมาท่ีการทํามาหาเลี้ยงชีพ ให(เปVนสัมมาอาชีวะ โดยเปVนการหาเลี้ยง
ชีพท่ีสุจริต ไม.เบียดเบียนก.อเวรภัยทําลายผู(อ่ืนและสิ่งแวดล(อม แต.ให(เปVนการหาเลี้ยงชีพท่ี
ช.วยแก(ปaญหา สร(างสรรค เก้ือกูลสังคมและธรรมชาติ 

๒. จิตใจ จิตใจมีเจตจํานงท่ีเปVนตัวชี้นํากําหนดพฤติกรรม และสภาพจิตท่ีพอใจมี
ความสุขก็ทําให(พฤติกรรมมีความม่ันคงปaญญาจะทํางานได(ผลและพัฒนาไปได(ต(องอาศัย
สภาพจิตใจท่ีเหมาะ โดยเฉพาะในการพัฒนาคนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ควรจะทําให(ได(ใน
เรื่องปลีกย.อย ในลักษณะท่ีสื่อนําความรู(สึกและท.าทีแห.งความรัก ชื่นชมปรารถนาดี เปVนมิตร 
และสร(างความรู(สึกเข(าใจตามเปVนจริง พร(อมท้ังเร(าจิตสํานึกท่ีจะก(าวเข(าไปร.วมสร(างสรรค  

จิตท่ีคิดจะได(จะเอา ทําให(เกิดท.าทีความรู(สึกแบบหวาดระแวงเปVนปฏิปaกษ  โดย
มองเพ่ือนมนุษย เปVนคู.แข.งตลอดจนมองเขาเปVนเหยื่อ โดยเฉพาะสภาพแวดล(อมของสังคม
ปaจจุบันท่ีอยู.ภายใต(ระบบแข.งขันหาผลประโยชน จะหล.อหลอมสภาพจิตใจเช.นนี้มาก จึงต(อง
ถ.วงดุลจิตท่ีคิดจะได(จะเอาด(วยการต้ังจิตคิดจะให(ซ่ึงจะเปVนตัวนําจิตให(เกิดความสนใจต.อสุข
ทุกข ของผู(อ่ืน เกิดความเข(าใจเห็นใจเพ่ือนมนุษย  พัฒนาเมตตากรุณามุทิตาข้ึนมาโดยวิธี
ธรรมชาติ และด(วยการพัฒนาพฤติกรรมในการให(เข(ามาควบคู.ก็ทําให(การให(กลายเปVน
ความสุขการรู(จักสันโดษอย.างถูกต(อง อย.างฉลาดมีจุดหมาย ไม.ใช.สันโดษอย.างเลื่อนลอย โดย
รู(จักพอใจเปVนสุขได(ง.ายด(วยวัตถุทรัพย สินสิ่งเสพสิ่งบริโภคเท.าท่ีตนได(ตนมี ซ่ึงหามาได(ด(วย
ความเพียรพยายามของตนโดยสุจริตชอบธรรม ไม.ต(องสูญเสียเวลา แรงงาน และความคิดไป
กับการมัวครุ.นและวุ.นวายตามหาสิ่งเสพบําเรอตัวและเอาเวลาแรงงาน ละความคิดท่ีสงวนไว(
ได(นั้นไปทุ.มเทให(กับการพัฒนาชีวิตของตน ทําสิ่งดีงาม ทําหน(าท่ีการงาน ทําการสร(างสรรค  
บําเพ็ญประโยชน ท่ีเปVนกุศลธรรมท้ังหลาย ซ่ึงจะทําให(ได(ท้ังความสุขระดับเสพวัตถุอย.าง
พอประมาณ ท้ังความสุขทางจิตใจท่ีประณีตสูงข้ึนไปจากงานท่ีสัมฤทธิ์ เปVนต(น ท้ังการไม.
ทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดล(อมด(วยการเสพบริโภคมากเกินไป และท้ังการเก้ือกูลแก.สังคม
ไปพร(อมกันรักษาศักยภาพในการท่ีจะมีความสุขและอิสรภาพของชีวิตไว( โดยมีสติไม.ปล.อย
ตัวปล.อยใจให(ชีวิตและความสุขของตนต(องไปข้ึนต.อวัตถุสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากเกินไป สามารถ
รักษาอิสรภาพของชีวิตในทางความสุขไว(ได( อย.างน(อยสามารถมีท.าทีความรู(สึกต.อวัตถุสิ่งเสพ
สิ่งฟุ_มเฟ�อยท้ังหลายว.า“มีก็ดี ไม.มีก็ดี”หรืออาจพัฒนาต.อไปถึงข้ันว.า “มีก็ได( ไม.มีก็ดี”(การถือ
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ศีล ๘ หรือรักอุโบสถ ก็เปVนวิธีหนึ่งท่ีจะรักษาอิสรภาพของชีวิตนี้ไว() ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
ในการมีความสุขให(ก(าวหน(ายิ่งข้ึนไป โดยเปVนคนท่ีสุขได(ง.ายยิ่งข้ึนๆและพัฒนาความสุข
ประณีตเปVนอิสระท่ีไม.ต(องอาศัยสุขจากสิ่งเสพ ท่ีเรียกว.านิรามิสสุข สูงยิ่งๆ ข้ึนไป มีอุดมคติ 
มีปณิธานในหน(าท่ีกิจการงาน ในการสร(างสรรค  ทําสิ่งท่ีดีงาม และการเข(าถึงจุดหมายแห.ง
ชีวิตท่ีดีงามสมบูรณ  ซ่ึงจะทําให(ได(ฝ�กความรักงาน ความเพียรพยายามขยันอดทน ความ
รับผิดชอบความมีสติสมาธิ เปVนต(น ทําให(เกิดการพัฒนาชีวิตของคนพร(อมไปด(วยกันกับการ
เปVนองค ประกอบ ท่ีพัฒนาสร(างสรรค สังคม มีชีวิตท่ีห.างไกลจากการเบียดเบียนท้ังต.อเพ่ือน
มนุษย และสิ่งแวดล(อม 

๓. ปaญญาปaญญาเปVนตัวแก(ปaญหา เปVนตัวจัดปรับทุกอย.างท้ังพฤติกรรมและจิตใจ
ให(ลงตัวพอดี และเปVนตัวนําสู.จุดหมายแห.งความมีอิสรภาพและสันติสุข จะต(องพัฒนาควบคู.
ประสานกันไปและอิงอาศัยการพัฒนาท้ังพฤติกรรมและจิตใจ เช.นให(รู(จักคิดในแนวทางของ 
โยนิโสมนสิการ ไม.ใช.ทับถมกดให(จมลงไปในวังวนแห.งตัณหา หัดให(รู(จักคิดถามคิดตอบใน
เรื่องว.า คืออะไร เปVนอย.างไร เปVนมาอย.างไร เปVนเพราะอะไร เพ่ืออะไร เปVนต(น ชี้แนะในทาง
ปaญญาด(วย โยนิโสมนสิการ เช.นว.าสิ่งนี้คืออะไร ทําท่ีไหนใช(เพ่ืออะไร ทําได(อย.างไร มีข(อดี
ข(อเสียอย.างไร เราจะปฏิบัติต.อมันอย.างไรจึงจะดี เปVนต(น การใช(โยนิโสมนสิการ ในกรณีนี้ 
เรียกว.าการบริโภคโดยพิจารณา หรือบริโภคด(วยปaญญา ฉะนั้น จึงต(องใช(ปaญญาพิจารณา
ตรวจตราและตรวจสอบอยู.เสมอโดยไม.ประมาทว.า พฤติกรรมของเรา การงานและกิจการ
ของเรา ยังเปVนไปในทางส.งเสริมคุณภาพชีวิต ส.งเสริมการพัฒนาจิตใจและปaญญาดีอยู.หรือไม. 
มีส.วนใดท่ีจะทําลายคุณภาพชีวิตทําชีวิตจิตใจให(ตกตํ่าลงเปVนไปเพ่ือเบียดเบียนก.อความ
เสียหายแก.ผู(อ่ืน แก.สังคม แก.โลกอันรวมท้ังธรรมชาติท่ีแวดล(อม เม่ือรู(ก็เร.งแก(ไขปรับปรุง 
และพัฒนาให(เปVนไปในทางท่ีดีท่ีเก้ือกูลยิ่งข้ึนไป การพัฒนาปaญญาท่ีรู(เข(าใจโลกและชีวิตตาม
เปVนจริงเข(าถึงความจริงของธรรมชาติจนผ.านพ(นความยึดในคุณค.า ท่ีไม.เปVนจริงซ่ึงเนื่องอยู.
กับสิ่งปรุงแต.งอันไร(แก.นสารท่ีแท(ท้ังหลาย ทําจิตใจให(เปVนอิสระ มีความสุขเต็มอ่ิมในตัว โดย
ไม.ต(องอาศัยสิ่งภายนอก เปVนผู(ไม.มีอะไรท่ีจะต(องทําเพ่ือตัวเองอีกต.อไป จึงใช(พลังงานของ
ชีวิตท้ังหมดท่ีเหลืออยู.เพ่ือสร(างสรรค ประโยชน สุขแก.โลกเปVนผู(บรรลุจุดหมายของการพัฒนา
มนุษย และเปVนผู(มีชีวิตท่ีเอ้ือท่ีสุด ต.อการท่ีโลกท้ังหมด ท้ังโลกคือสังคมมนุษย  และโลกแห.ง
ธรรมชาติจะบรรลุจุดหมายแห.งการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๔. ความหมายเก่ียวกับหลักภาวนา ๔ 
คําว.า “ภาวนา” ก.อนท่ีจะแปลว.าเจริญ ภาวนาถ(าแปลตามตัวอักษร แปลว.า“การ

ทําให(เปVนให(มี” หมายความว.า อันไหนท่ีไม.เปVนก็ทําให(เปVนข้ึน อันไหนท่ีไม.มีก็ทําให(มีข้ึนซ่ึง
หมายความเลยไปว.า การทําให(เพ่ิมพูนข้ึน ทําให(กล(าแข็งข้ึนอะไรพวกนี้ เราจึงแปลกันอีก
ความหมายหนึ่งว.า “ฝ�กอบรม” คําว.า “ฝ�กอบรม” ก็ไปใกล(กับความหมายของคําว.าสิกขา
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เพราะฉะนั้น สิกขากับภาวนา จึงเปVนคําท่ีใช(อย.างใกล(เคียงกัน บางทีเหมือนกันแทนกันเลย
ทีเดียว นี้เปVนการดึงเข(ามาหาตัวหลักใหญ. ในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ(า
ตรัสในคําสอนของพระพุทธองค เองเพ่ือใช(เปVนคุณสมบัติของบุคคลท.านใช(ว.าภาวิตกาโย ภา
วิตสีโล ภาวิตจิตโต ภาวิตปaญโญ คือคําว.า ภาวนา เวลาใช(เปVนคุณศัพท เปVน ภาวิตะ ภาวิตกา
โย ผู(มีกายท่ีเจริญแล(วหรือฝ�กอบรมแล(ว ภาวิตสีโล ผู(มีศีลท่ีฝ�กอบรมแล(วหรือเจริญแล(วภาวิต
จิตโต ผู(มีจิตท่ีเจริญแล(วหรือมีจิตท่ีฝ�กอบรมแล(ว ภาวิตปaญโญ ผู(มีปaญญาท่ีเจริญแล(วหรือ
ปaญญาท่ีฝ�กอบรมแล(ว ถ(าเปVนคํานาม ๔ อันนี้ก็คือ ๑) กายภาวนา คนเปVนภาวิตกาโย ตัวการ
กระทําเปVนกายภาวนา ๒) ศีลภาวนา คนเปVนภาวิตสีโล ตัวกระทําเปVนจิตภาวนา ๓) จิต
ภาวนา คนเปVนภาวิตจิตโต ตัวกระทําเปVนจิตภาวนา ๔) ปaญญาภาวนา คนเปVนภาวิตปaญโญ 
ตัวกระทําเปVนปaญญาภาวนา 

ภาวนา เปVนคําในภาษบาลี ท่ีมีรูปกิริยาศัพท เปVน ภาเวติ มีความหมายตรงกับคํา
ว.าวฑฺเฒติ ซ่ึงก็คือ วัฒนา หรือ การพัฒนา ท่ีใช(ในภาษาไทย คําว.า ภาวนา ในคําสอนของ
พระพุทธศาสนา หมายถึงการทําให(มีข้ึนเปVนครึ่ง การทําให(เกิดข้ึน การเจริญ การบําเพ็ญ 
การฝ�กอบรม, การพัฒนาเพ่ือทําสิ่งท่ียังไม.มีให(มีข้ึนโดยมีความหมายครอบคลุมถึงการปฏิบัติ
ตนท้ังหมดท่ีเปVนไปเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมภายในตน 

ภาวนา ๔ ท่ีปรากฏในพระไตรป�ฎกมักแสดงในรูปท่ีเปVนคุณสมบัติของบุคคลผู(ได(
เจริญกาย ศีล จิต และปaญญาแล(ว ดังข(อความตัวอย.างต.อไปนี้ 

พระผู( มีพระภาคเจ(า ชื่อว.า ทรงอบรมพระองค แล(ว ทรงเปVนภาวิตัตต  หรือ 
พระองค ท่ีทรงเจริญหรือพัฒนาแล(ว เปVนอย.างไร คือ พระผู(มีพระภาคเจ(าทรงอบรมพระ
วรกาย อบรมศีลอบรมจิตใจ อบรมปaญญา ดังนั้นความหมายของภาวนา ๔ คือ การเจริญ 
การพัฒนา ท้ังทางด(านสมถะ และวิปสสนา เพ่ือให(มีผลปรากฏ เช.น มีบุคลิกภาพ ภาพลักษณ 
ภายนอก และคุณธรรมภายในตนท่ีดีข้ึนซ่ึงในความหมายนี้ แบ.งผลท่ีปรากฏออกเปVน ๔ ด(าน 
คือ ๑) กายภาวนา หรือ การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธ ท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดล(อมทาง
กายภาพ หรือทางวัตถุ ให(รู(จัก “กิน อยู. ดู ฟaง” เปVน สามารถเสพสิ่งเหล.านั้นในทางท่ีเปVนคุณ 
มิให(โทษ รู(จักควบคุมไม.ให(เกิดความต(องการท่ีฟุ_มเฟ�อยเกินความจําเปVน ๒) ศีลภาวนา หรือ 
การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ ท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดล(อมทางสังคม คือมนุษย ต้ังอยู.ใน
กฎระเบียบ เพ่ือให(เกิดการตอบสนองความต(องการของตนนั้น ไม.ไปเบียดเบียนหรือก.อความ
เดือดร(อนเสียหายกับผู(อ่ืน สามารถอยู.ร.วมกับผู(อ่ืนและเก้ือกูลกันได(ด(วยดีด(วยสมรรถภาพ มี
ความเข(มเข็งม่ันคง และสมบูรณ ด(วยสุขภาพ มีความเบิกบานผ.องใสสงบสุข ๓) จิตภาวนา 
หรือ การพัฒนาจิต คือ การมีจิตท่ีสมบูรณ ด(วยคุณธรรม ความดีงามสมบูรณ ด(วยสมรรถภาพ 
มีความเข(มเข็งม่ันคง และสมบูรณ ด(วยสุขภาพ มีความเบิกบานผ.องใสสงบสุข และ ๔) ปaญญา
ภาวนา หรือ การพัฒนาปaญญา คือ การเสริมสร(างความรู(ความคิดความเข(าใจ อย.างเปVนนาย
ความคิด และการหยั่งรู(ความจริง รู(เห็นเท.าทันโลกและชีวิตตามสภาวะจริง 
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พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต)๓ ได(กล.าวไว(อีกว.าการพัฒนาตามความหมาย
ของพระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การทําให(เปVนให(มีข้ึน, การฝ�กอบรม, การพัฒนา 
ซ่ึงมีการพัฒนาอยู. ๔ ประเภทคือ ๑) กายภาวนาคือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝ�กอบรม 
ให(รู(จักติดต.อเก่ียวกับสิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรีย ท้ังห(าด(วยดี และปฏิบัติต.อสิ่งเหล.านั้น
ในทางท่ีเปVนคุณ มิให(เกิดโทษให(กุศลธรรมงอกงาม ให(อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนา
ความสัมพันธ กับสิ่งแวดล(อมทางกายภาพ ๒) ศีลภาวนาคือ การเจริญศีล พัฒนาความ
ประพฤติ การฝ�กอบรมศีล ให(ต้ังอยู.ในระเบียบวินัยไม.เบียดเบียนหรือก.อความเดือดร(อน
เสียหาย อยู.ร.วมกันกับผู(อ่ืนได(ด(วยดีเก้ือกูลแก.กัน ๓) จิตภาวนาคือ การเจริญจิต พัฒนาจิต 
การฝ�กอบรมจิตใจ ให(เข็มแข็งม่ันคงเจริญงอกงามด(วยคุณธรรมท้ังหลายเช.น มีการเมตตา มี
ฉันทะ ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิและสดชื่นเบิกบานผ.องใส เปVนต(น ๔) ปaญญาภาวนาคือ 
การเจริญปaญญา พัฒนาปaญญา การฝ�กอบรมปaญญา ให(รู(เข(าใจสิ่งท้ังหลายตามเปVนจริง รู(เท.า
ทันเห็นแจ(งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําให(เปVนอิสระทําตนให(บริสุทธิ์จากกิเลสและ
ปลอดพ(นจากความทุกข  แก(ไขปaญหาท่ีเกิดข้ึนได(ด(วยปaญญาความหมายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นต(องพัฒนาร.วมกันหลายอย.างเช.น การพัฒนากาย การ
พัฒนาจิต การพัฒนาปaญญาเข(าด(วยกันจึงจะเปVนการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยไม.เน(นอย.างใดอย.าง
หนึ่ง 

ภาวนา การทําให(มีข้ึนเปVนข้ึน การทําให(เกิดข้ึน การเจริญ การบําเพ็ญ 
๑. การฝ�กอบรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีสองอย.างคือ สมถภาวนา ฝ�กอบรมให(

เกิดความสงบ และวิปaสสนา ฝ�กอบรมปaญญาให(เกิดความรู(เข(าใจ ได(แก. ๑) จิตภาวนา คือ 
การฝ�กจิตใจให(เจริญงอกงาม ด(วยคุณธรรมความเข็มแข็งม่ันคง เบิกบาน สงบสุข ผ.องใส.ด(วย
ความเพียร สติ และสมาธิ ๒) ปaญญาภาวนา คือ การฝ�กอบรมเจริญปaญญา ให(รู(เททนเข(าใจ
สิ่งท้ังหลายตามความเปVนจริง จนมีจิตรใจเปVนอิสระ ไม.ถูกครอบงําด(วยกิเลสและความทุกข  

๒. การเจริญสมถกรรมฐานเพ่ือให(เกิดสมาธิ มี ๓ ข้ัน คือ บริกรรมภาวนา ภาวนา
ข้ันตระเตรียม คือ กําหนอารมณ กรรมฐาน อุปจาภาวนา ภาวนาข้ันจวนเจียน คือ เกิดอุปจาร
มาธิ และอัปปนาภาวนา ภาวนาข้ันแน.วแน. คือ เกิดอัปปนาสมาธิ ข้ันฌาณ 

๕. ความสําคัญเก่ียวกับหลักภาวนา ๔ 
ภิกษุผู(ไม.ได(เจริญการ สีล จิต ปaญญา จักไม.สามารถแนะนําผู( อ่ืนให(สามารถ

ประพฤติใน อธิศีล อธิจิต อธิปaญญา ไม.สามารถแสดงธรรมอันเยี่ยมยอด ท่ีสร(างความป ติ
น.าชื่นชม แก.ผู(ฟaง ถลําลงสู.ธรรมดํา ได(แก. แสดงธรรมเพ่ือการแข.งดี เพ่ือกล.าวกระทบบุคคล
อ่ืนหรือ เพ่ือหวังลาภสักการะ ไม.ใส.ใจไม.ให(ความสําคัญในพระธรรมท่ีพระพุทธองค ทรงแสดง
                                                           

๓ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต”, พิมพ ครั้งท่ี ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ธรรมสภา, ๒๕๔๐). 
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ไว(แต.กลับชื่นชมยินดี สนใจศึกษาในคํากล.าวของบุคคลนอกพระพุทธศาสนาประพฤติตนเปVน
ผู(มักมาก เปVนตัวอย.างท่ีไม.ดีให(คนรุ.นหลังพากันทําตาม 

ภาวนา ๔ เปVนคุณสมบัติท่ีมีคุณค.าให(แก.บุคคล พระพุทธศาสนาให(ความสําคัญกับ
การพัฒนาตน จึงเชิดชูบุคคลผู(มีการพัฒนาแล(วว.าเปVนบุคคลสูงสุดเปVนผู(ควรค.าแก.การบูชาซ่ึง
ยกย.องเช.นนั้นเกิดจากคุณของภาวนา ๔ ท่ีเปVนผลของการฝ�กตนนั้นเอง  

พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต)๔ ให(ข(อคิดไว(ว.า ภาวนา ๔ ตอนปฏิบัติการฝ�ก 
สิกขามี ๓ แต.ทําไมตอนวัดผล ภาวนามี ๔ ไม.เท.ากัน ทําไม (ในเวลาทําการฝ�ก)จัดจึง เปVน
สิกขา ๓ และ(ในเวลาวัดผลคนท่ีได(รับการฝ�ก) จึงจัดเปVนภาวนา ๔ ชี้แจงว.า ธรรมภาคปฏิบัติ
การต(องจัดให(ตรงสอดคล(องกับระบบความเปVนไปของธรรมชาติ แต.ตอนวัดผลไม.ต(องจัดให(
ตรงกันแล(ว เพราะวัตถุประสงค อยู.ท่ีจะมองดูผลท่ีเกิดข้ึนแล(ว ซ่ึงมุ.งท่ีจะให(เห็นชัดเจนตอนนี้
ถ(าแยกละเอียดออกไปก็จะยิ่งดี นี่แหละคือเหตุผลท่ีว.าหลักวัดผลคือภาวนาเพ่ิมเปVน ๔ ข(อให(
ดูความหมาย และหัวข(อของภาวนา ๔ นั้นก.อน “ภาวนา” แปลว.า ทําให(เจริญ ทําให(เปVนทํา
ให(มีข้ึน หรือฝ�กอบรม ในภาษาบาลี ท.านให(ความหมายว.า “วฑฺฒนา” คือวัฒนา หรือพัฒนา 
นั่นเองภาวนานี้เปVนคําหนึ่งท่ีมีความหมายใช(แทนกันได(กับ “สิกขา” ภาวนาจัดเปVน ๔ อย.าง 
คือ ๑) กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธ ท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดล(อมทาง
กายภาพ หรือทางวัตถุมนุษย  ๒) ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ ท่ีเก้ือกูล
กับสิ่งแวดล(อมทางสังคม คือเพ่ือนมนุษย  ๓) จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การเสริมสร(าง
ความเข(มแข็งทางจิตใจและความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ.ต.อเพ่ือนมนุษย  และ ๔) ปaญญาภาวนา การ
พัฒนาปaญญา คือ การเสริมสร(างความรู(ความคิดความเข(าใจ และการหยั่งรู(ความจริง 

อย.างท่ีกล.าวแล(วว.า ภาวนา ๔ นี้ ใช(ในการวัดผลเพ่ือดูว.าด(านต.างๆ ของการพัฒนา
ชีวิตของคนนั้น ได(รับการพัฒนาครบถ(วนหรือไม. ดังนั้น เพ่ือจะดูให(ชัด ท.านได(แยกบางส.วน
ละเอียดออกไปอีกส.วนท่ีแยกออกไปอีกนี้ คือ สิกขาข(อท่ี ๑ (ศีล) ซ่ึงในภาวนา แบ.งออกไป
เปVนภาวนา ๒ ข(อ คือกายภาวนา และศีลภาวนาทําไมจึงแบ.งสิกขาข(อศีล เปVนภาวนา ๒ ข(อท่ี
จริง สิกขาด(านท่ี ๑ คือศีล นั้น มี ๒ ส.วนอยู.แล(วในตัว เม่ือจัดเปVนภาวนา จึงแยกเปVน ๒ ได(
ทันที คือ  

๑. ศีล ในส.วนท่ีสัมพันธ กับสิ่งแวดล(อมทางกาย (ท่ีเรียกว.าสิ่งแวดล(อมทาง
กายภาพ) ได(แก.ความสัมพันธ กับวัตถุหรือโลกของวัตถุและธรรมชาติส.วนอ่ืน ท่ีไม.ใช.มนุษย  
เช.นเรื่องปaจจัย ๔ สิ่งท่ีเราบริโภคใช(สอยทุกอย.าง และธรรมชาติแวดล(อมท่ัวๆ ไปส.วนนี้แหละ 
ท่ีแยกออกไปจัดเปVน กายภาวนา 

                                                           
๔ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ ครั้งท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ดวงแก(ว, ๒๕๔๔). 
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๒. ศีล ในส.วนท่ีสัมพันธ กับสิ่งแวดล(อมทางสังคม คือบุคคลอ่ืนในสังคมมนุษย 
ด(วยกัน ได(แก.ความเก่ียวข(องสัมพันธ อยู.ร.วมกันด(วยดีในหมู.มนุษย  ท่ีจะไม.เบียดเบียนกัน แต.
ช.วยเหลือเก้ือกูลกันส.วนนี้ แยกออกไปจัดเปVน ศีลภาวนาในไตรสิกขา ศีลครอบคลุม
ความสัมพันธ กับสิ่งแวดล(อม ท้ังทางวัตถุหรือทางกายภาพ และทางสังคม รวมไว(ในข(อ
เดียวกันแต.เม่ือจัดเปVนภาวนา ท.านแยกกันชัดออกเปVน ๒ ข(อ โดยยกเรื่องความสัมพันธ กับ
สิ่งแวดล(อมในโลกวัตถุแยกออกไปเปVนกายภาวนาส.วนเรื่องความสัมพันธ กับเพ่ือนมนุษย ใน
สังคม จัดไว(ในข(อศีลภาวนา ทําไมตอนท่ีเปVนสิกขาไม.แยก แต.ตอนเปVนภาวนาจึงแยก อย.างท่ี
กล.าวแล(วว.า ในเวลาฝ�กหรือในกระบวนการฝ�กศึกษา องค ท้ัง ๓ อย.างของไตรสิกขา จะ
ทํางานประสานไปด(วยกัน ในศีลท่ีมี ๒ ส.วน คือความสัมพันธ กับสิ่งแวดล(อมด(านกายภาพใน
โลกวัตถุ และความสัมพันธ กับมนุษย ในสังคมนั้น ส.วนท่ีสัมพันธ แต.ละครั้งจะเปVนอันใด
อันหนึ่งอย.างเดียวในกรณีหนึ่งๆ ศีลอาจจะเปVนความสัมพันธ ด(านท่ี ๑ (กายภาพ) หรือด(านท่ี 
๒ (สังคม) ก็ได( แต.ต(องอย.างใดอย.างหนึ่ง ดังนั้น ในระบวนการฝ�กศึกษาของไตรสิกขา ท่ีมี
องค ประกอบท้ังสามอย.างทํางานประสานเปVนอันเดียวกันนั้น จึงต(องรวมศีลท้ัง ๒ ส.วนเปVน
ข(อเดียว ทําให(สิกขามีเพียง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปaญญา แต.ในภาวนาไม.มีเหตุบังคับอย.างนั้น จึง
แยกศีล ๒ ส.วนออกจากกันเปVนคนละข(ออย.างชัดเจน เพ่ือประโยชน ในการตรวจสอบ จะได
วัดผลดูจําเพาะให(ชัดไปทีละอย.างว.าในด(านซ(าย ความสัมพันธ กับสภาพแวดล(อมทางวัตถุ 
เช.นการบริโภคปaจจัย ๔ เปVนอย.างไร ในด(านศีล ความสัมพันธ กับเพ่ือนมนุษย เปVนอย.างไร 
เปVนอันว.า หลักภาวนา นิยมใช(ในเวลาวัดหรือแสดงผล แต.ในการฝ�กศึกษาหรือตัว
กระบวนการฝ�กฝนพัฒนา จะใช(เปVนไตรสิกขาเนื่องจากภาวนาท.านนิยมใช(ในการวัดผลของ
การศึกษาหรือการพัฒนาบุคคล รูปศัพท ท่ีพบจึงมักเปVนคําแสดงคุณสมบัติของบุคคล คือ
แทนท่ีจะเปVนภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปaญญาภาวนา) ก็เปลี่ยนเปVน
ภาวิต ๔ คือ 

๑. ภาวิตกาย มีกายท่ีพัฒนาแล(วคือ มีความสัมพันธ กับสิ่งแวดล(อมทายกายภาพ
ในทางท่ีเก้ือกูลและได(ผลดี เริ่มแต.รู(จักใช(อินทรีย  เช.น ตา หู ดู ฟaงเปVนต(น อย.างมีสติ ดูเปVน 
ฟaงเปVน ให(ได(ปaญญา บริโภคปaจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช( ตลอดจนเทคโนโลยี อย.างฉลาด 
ได(ผลตรงเต็มตามคุณค.า 

๒. ภาวิตศีล มีศีลท่ีพัฒนาแล(วคือ มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีพัฒนาแล(ว ไม.
เบียดเบียนก.อความเดือดร(อนเวรภัย ต้ังอยู.ในวินัยและมีอาชีวะท่ีสุจริต มีความสัมพันธ ทาง
สังคมในลักษณะท่ีเก้ือกูล สร(างสรรค  และส.งเสริมสันติสุข 

๓. ภาวิตจิต มีจิตท่ีพัฒนาแล(วคือ มีจิตในท่ีฝ�กอบรมดีแล(วสมบูรณ ด(วยคุณภาพจิต 
คือ ประกอบด(วยคุณธรรม เช.น มีเมตตา กรุณา เอ้ืออารี มีมุทิตามีความเคารพอ.อนโยน 
ซ่ือสัตย  กตัญ4ู เปVนต(นสมบูรณ ด(วยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเข(มแข็งม่ันคงมีความเพียร



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๖๖๓

พยายาม กล(าหาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เปVนต(น และสมบูรณ ด(วยสุขภาพจิต คือ 
มีจิตใจท่ีร.าเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอ่ิม ผ.องใส และสงบ เปVนสุข 

๔. ภาวิตปaญญา มีปaญญาท่ีพัฒนาแล(วคือรู(จักคิดรู(จักพิจารณา รู(จักวินิจฉัย รู(จัก
แก(ปaญหา และรู(จักจัดทําดําเนินการต.างๆ ด(วยปaญญาท่ีบริสุทธิ์ ซ่ึงมองดูรู(เข(าใจเหตุปaจจัย 
มองเห็นสิ่งท้ังหลายตามเปVนจริงหรือตามท่ีมันเปVน ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง เปVน
ผู(ท่ีกิเลสครอบงําบัญชาไม.ได( เปVนอยู.ด(วยปaญญารู(เท.าทันโลกและชีวิตเปVนอิสระไร(ทุกข   

ผู(มีภาวนา ครบท้ัง ๔ อย.าง เปVนภาวิต ท้ัง ๔ ด(านนี้แล(ว โดยสมบูรณ เรียกว.า“ภา
วิตัตตะ” แปลว.าผู(ได(พัฒนาตนแล(ว ได(แก.พระอรหันต  

๖. กระบวนการเก่ียวกับหลักภาวนา ๔ 
พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต) ได(กล.าวไว(ว.า ภาวนา ๔ (การเจริญ การทําให(

เปVนให(มีข้ึน การฝ�กอบรม การพัฒนา : cultivation; training; development) 
๑. กายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย การฝ�กอบรมกาย ให(รู(จักติดต.อเก่ียวข(อง

กับสิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรีย ท้ังห(าด(วยดี และปฏิบัติต.อสิ่งเหล.านั้นในทางท่ีเปVนคุณ มิ
ให(เกิดโทษ ให(กุศลธรรมงอกงาม ให(อกุศลธรรมเสื่อมสูญการพัฒนาความสัมพันธ กับ
สิ่งแวดล(อมทางกายภาพ : physical development 

๒. สีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝ�กอบรมศีล ให(ต้ังอยู.ใน
ระเบียบวินัย ไม.เบียดเบียนหรือก.อความเดือดร(อนเสียหาย อยู.ร.วมกับผู(อ่ืนได(ด(วยดี เก้ือกูล
แก.กัน : moral development 

๓. จิตภาวนา การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝ�กอบรมจิตใจ ให(เข(มแข็งม่ันคงเจริญ
งอกงามด(วยคุณธรรมท้ังหลาย เช.น มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น
เบิกบาน เปVนสุขผ.องใส เปVนต(น : cultivation of the heart; emotional development 

๔. ปaญญาภาวนา การเจริญปaญญา, พัฒนาปaญญา, การฝ�กอบรมปaญญา ให(รู(เข(าใจ
สิ่งท้ังหลายตามเปVนจริง รู(เท.าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให(เปVนอิสระ 
ทําตนให(บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ(นจากความทุกข  แก(ไขปaญหาท่ีเกิดข้ึนได(ด(วยปaญญา 

พอสรุปได(ว.า ภาวนา ๔ เปVนหลักธรรมท่ีผู(ปฏิบัติผู(ได(ปฏิบัติตามได(แล(วจะมีผลดี
ท้ังสิ้น โดยการปฏิบัติ สีลภาวนา สมาธิภาวนา ปaญญาภาวนา และกายภาวนาภาวนา จาก
การทํางานทุกอาชีพนั้นต(องมีหลักต(องมี ท้ัง สีล สมาธิปaญญา และกาย ถ(าไม.ม่ีสิ่งเหล.านี้การ
ทํางานต.างๆ ก็ไม.อาจประสบผลสําเร็จก็เปVนไปได(การพัฒนาศักยภาพตามหลักภาวนา ๔ 
พบว.า ศักยภาพ หมายถึง สิ่งท่ีมีอยู.ในตัวของเราอยู.แล(ว การพัฒนาศักยภาพก็คือ การดึงเอา
ความสามารถท่ีมีอยู.ข(างในเอามาฝ�กฝนพัฒนาให(ดีข้ึน เพ่ือเอามาใช(งานให(เกิดประโยชน ต.อ
ตนและผู(อ่ืน 
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หลักภาวนา ๔ คือ หลักของการพัฒนา การฝ�กฝน เปVนหลักของความเจริญ ๔ 
ด(าน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพจะต(องพิจารณาถึงการพัฒนาตามหลักภาวนา ๔ ว.าจะ
พัฒนาไปพร(อมๆ กันท้ัง ๔ ด(านหรือจะพัฒนาทีละด(าน หรือให(น้ําหนักให(ความสําคัญในการ
พัฒนาศักยภาพไปทางด(านท่ีมีความจําเปVนเร.งด.วนสูงสุดก.อน ท้ังนี้เพ่ือประกันว.าผลจากการ
พัฒนาศักยภาพในด(านต.างๆ ท้ัง ๔ ด(านจะได( out put ดีงาม มีคุณธรรมและเปVนประโยชน 
แก.สังคมในท่ีสุด 

กายภาวนา ศักยภาพทางกายคือ ความแข็งแรงและอดทน (Strong and 
Tolerance) ความสง.าผ.าเผย (Be Dignified) สุขภาพท่ีดี (Good Health) และการมีทักษะ 
(Skill) ดังนั้นจึงต(องนําสิ่งเหล.านี้มาพัฒนาให(เกิดศักยภาพสูงสุดด(วยการฝ�กอบรม 

ศีลภาวนา ศักยภาพทางศีลคือความมีระเบียบวินัย (Discipline)เปVนสิ่งหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญต.อองค กร แม(กระท่ังสถาบันครอบครัวก็ต(องมีระเบียบวินัย การจะมีระเบียบวินัย
ได(ข้ึนอยู.กับการฝ�กฝนอบรม การมีกฎข(อบังคับของหน.วยงานหรือครอบครัวมีบทลงโทษท่ี
ชัดเจน, นอกจากนี้ความเอ้ือเฟ��อเก้ือกูล (Generousness) ต.อกันและกันเปVนสิ่งจําเปVนในการ
ใช(ชีวิต ความซ่ือตรง (Honesty)และความสามัคคี (Union is strength) คือสิ่งจําเปVนท่ีต(องมี
การพัฒนาดังนั้นจึงต(องนําสิ่งเหล.านี้มาพัฒนาให(เกิดศักยภาพสูงสุดด(วยการฝ�กอบรมและการ
พัฒนา 

จิตภาวนา จิต เปVนสิ่งท่ีมีความสําคัญ การนําจิตมาพัฒนาให(เกิดศักยภาพสูงสุดเปVน
เรื่องยาก แต.ถ(าทําได(สําเร็จจะทําให(เกิดพลังแห.งการบรรลุภารกิจอย.างสูงเช.นกัน เรื่องของ
จิตใจ ขวัญและกําลังใจเปVนสิ่งสําคัญจะปฏิบัติต.อคนเหมือนเครื่องจักรมิได(และรางวัลทาง
จิตใจมีผลต.อการจูงใจในการทํางานรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพตามหลักภาวนา ๔ ด(านจิต
ภาวนา สิ่งท่ีต(องนํามาพัฒนาด(านจิตภาวนาคือความจงรักภักดี (Loyal), ความเสียสละ 
(Sacrifice) ความมีสมาธิ (Concentration) และความกล(าหาญ (Bravely) สิ่งเหล.านี้จําเปVน
จะต(องมีอย.างยิ่งสําหรับผู(ท่ีปฏิบัติงานดังนั้นจึงต(องนําสิ่งเหล.านี้มาพัฒนาให(เกิดศักยภาพ
สูงสุดด(วยการฝ�กอบรมและการศึกษา 

ปaญญาภาวนา ปaญญาในทางพระพุทธศาสนา คือปaญญาในการให(รู(ให(เข(าใจในสิ่ง
ต.างๆ ตามความเปVนจริงรู(ทันโลกทันชีวิต วัตถุประสงค หลักของการมีปaญญาก็คือเอาไว(
แก(ปaญหาด(วยแนวทางท่ีถูกต(อง การพัฒนาปaญญาจึงอยู.ท่ีการศึกษาเล.าเรียนการอบรมสั่ง
สอนกล.อมเกลาให(รู(จักคิดจากการประมวลความต(องการจากศักยภาพด(านปaญญาภาวนาท่ี
นํามาพัฒนาศักยภาพ ปaญญาท่ีสามารถนํามาแก(ปaญหาได(ถูกต(องท่ีสุด คือ ปaญญาท่ีเกิดจาก
สมาธิ เปVนปaญญาท่ีมีกําลัง เพราะมีเหตุมีผล เปVนปaญญาท่ีถูกต(องไม.หลงทางสิ่งท่ีต(องการ
นํามาพัฒนาจากด(านปaญญาภาวนาคือการรู(จักแก(ปaญหาในทางท่ีถูกต(องดีงาม(Solve a 
Problem), การรู(จักวิเคราะห  (Analyze), ความรอบรู( (Omniscience)และความคิดริเริ่ม 
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(Initiative)ดังนั้นจึงต(องนําสิ่งเหล.านี้มาพัฒนาให(เกิดศักยภาพสูงสุดด(วยการพัฒนาและ
การศึกษา 

การเปรียบเทียบระหว.างหลักพุทธธรรมกับแนวคิดทฤษฎีตะวันตกในเรื่องการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย  (โดยอนุโลม) 
 
ลําดับ พุทธธรรม (ภาวนา ๔) แนวคิดทฤษฎีตะวันตก 

๑. กายภาวนา (physical development) ทักษะในการทํางาน (Skills) 
๒. ศีลภาวนา (moral development) ความเข(าใจ (Understanding) 
๓. จิตภาวนา (emotional development) ทัศนคติ (Attitude) 
๔. ปaญญาภาวนา (intellect development) ความรู( (Knowledge) 

 
๗. สรุป 

การพัฒนาศักยภาพของมนุษย นั้นต(องมีการพัฒนาอย.างเปVนข้ันเปVนตอน เริ่มจาก
การฝ�กอบรมแล(วพัฒนาศักยภาพของตนไปเรื่อยๆ สูงข้ึนเปVนลําดับจนบรรลุจุดประสงค ของ
ตนและสังคม การพัฒนาศักยภาพ ต(องมีการพัฒนาปaญญาเปVนแกนกลาง เพราะปaญญาจะ
เปVนตัวปรับพฤติกรรมและจิตใจให(ลงตัวพอดี เปVนตัวนําไปสู.จุดหมายแห.งความมีอิสรภาพ
และสันติสุขและจะต(องพัฒนาควบคู.กันไปและอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน ในทางพระพุทธศาสนา
สอนให(รู(จักการฝ�กฝนตนเองอยู.เสมอท้ังทางกาย จิตใจ ปaญญา ฝ�กให(เปVนผู(มีศีล สอนให(รู(จัก
การแสวงหาความรู(เข(ามาใส.ตัวสอนให(รู(จักพิจารณาและท่ีสําคัญคือสอนให(รู(จักการแบ.งปaน
เอ้ือเฟ��อต.อผู(อ่ืน เม่ือปฏิบัติทุกอย.างด(วยปaญญาแล(วมนุษย ก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนได(อย.างเปVนข้ันตอนตามลําดับ 

พระพุทธศาสนาให(มนุษย เปVนศูนย กลางในการพัฒนา กล.าวคือ มนุษย ต(องเปVน
ผู(กระทําด(วยการฝ�กฝนอบรมให(เกิดคุณสมบัติภายในตน ซ่ึงได(แก.คุณสมบัติทางกาย ทางศีล 
ทางจิต และทางปaญญาท่ีส.งผลไปสู.ภายนอกตนซ่ึงแสดงออกผ.านพฤติกรรมทางกายและวาจา
และเม่ือมีปฏิบัติในทุกด(านครบถ(วนแล(วในทางศาสนาก็จะให(ความสําคัญต.อเรื่องจิต เพราะ
จิตเปVนผู(บงการให(บุคคลมีพฤติกรรมต.าง ๆ ได( ในการพัฒนาจิตของบุคคลตามแนวพุทธนี้เปVน
การฝ�กให(บุคคลมีจิตใจสงบถือว.าเปVนการทําให(บุคคลได(พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สังคมต(องการ ผู(ท่ีได(รับการอบรมทางจิตให(ถูกวิธีจะสามารถพัฒนาจิตได( คํากล.าวท่ีว.า “จิต
เปVนนาย กายเปVนบ.าว” จึงเปVนความจริง เพราะเม่ือบุคคลมีจิตใจสงบและคิดแต.ในสิ่งท่ีดีแล(ว
ก็จะมีผลทําให(ร.างกาย พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติเปVนไปแต.ในสิ่งท่ีดีงาม 

เม่ือมนุษย อยู.ในระบบความสัมพันธ แห.งเหตุปaจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและการ
กระทําของมนุษย  ก็ย.อมเปVนไปตามระบบความสัมพันธ แห.งเหตุปaจจัยนั้น เพราะฉะนั้น 
มนุษย ทําอะไรข้ึนมา ก็มีผลในระบบเหตุปaจจัยนี้ กระทบต.อสิ่งภายนอกบ(าง กระทบตัวเอง
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บ(าง และในทํานองเดียวกัน สิ่งท่ีเกิดข้ึนภายนอก ก็มีผลกระทบต.อตัวมนุษย ด(วย คือท้ังในมุม
กิริยาและปฏิกิริยา ตัวเองทําไปก็กระทบสิ่งอ่ืน สิ่งอ่ืนเปVนอย.างไรก็มากระทบตัวเอง ข(อ
สําคัญคือมองไปให(ครบตลอดท่ัวระบบความสัมพันธ นี้ ว.าชีวิตและกิจกรรมการกระทําของ
ตนเอง ท้ังเปVนไปตามระบบเหตุปaจจัยแล(วก็ทําให(เกิดผลตามระบบเหตุปaจจัยนั้นด(วย 

 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
ดนัย เทียนพุฒ. การจัดการทรัพยากรมนุษย� : ภารกิจท่ีท�าทาย. กรุงเทพมหานคร : สํานัก

พิมพ บุ®คแบงก , ๒๕๔๒. 
_______. การพัฒนาท่ีย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล คีมทอง, ๒๕๔๙. 
_______. พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต. พิมพ ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 
_______. พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ ครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ดวงแก(ว, 

๒๕๔๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๖๖๗

ความจําเปCนในการใช�มาตรา ๔๔ ของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.) 
The Need to Use Section 44 of the National Council for Peace and Order 

(NCPO) 

สยามพร พันธไชย*** 
สวาท ฮาดภักดี, ธีร ดนัย กัปโก** 

ร.ต.ต.สนุก สิงห มาตร*** 

บทคัดย�อ 

บทความนี้ เปVนบทความท่ีกล.าวถึง ความจําเปVนในการใช(มาตรา ๔๔ ของคณะ
รักษาความสงบแห.งชาติ (คสช.) ซ่ึงเปVนความจําเปVนในการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติการ 
โดยมี พลเอก ประยุกธ  จันโอชา  หัวหน(าคณะรักษาความสงบแห.งชาติ ในการกําหนดใช(
มาตรการเหล.านี้ เกิดจากแนวทางการเลือกต้ังในรูปแบบเดิมมีการต.อต(านอย.างกว(างขวาง ถ(า
เลือกต้ังต.อไปในสถานการณ เช.นนี้ ความหน(าเชื่อถือและความวุ.นวายยังคงมีอยู. คณะรักษา
ความสงบแห.งชาติ จึงก.อการรัฐประหารข้ึน ซ่ึงหลังจากการรัฐประหาร ยังมีปaญหาท่ีไม.
สามารถแก(ไขได( ท่ีเปVนปaญหาเรื้อรัง หลากแต.มีวิธีการเดียวคือ การกําหนดใช(มาตรา ๔๔ ซ่ึง
มามาตรา ๔๔ กับ กฎอัยการศึก จากภาพรวมค.อนข(างเหมือนกันแต.จะแตกต.างในทาง
รายละเอียด ตรงท่ี กฎอัยการศึก มีบทบัญญัติท่ีชัดเจน แต.มาตรา ๔๔ ขอบเขตอํานาจนั้น
กว(างกว.า ในเรื่องของอํานาจ กฎอัยการศึก ให(อํานาจแก.ทหาร แต. มาตรา ๔๔ มีอํานาจท้ัง
นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ความเหมือนคือ ยังคงห(ามไม.ให(ชุมนุมทางการเมืองเกินกว.า ๕ 
คนเช.นเดิม นอกจากนี้ ทุกการกระทําของ คสช. จะได(รับความคุ(มครองตามกฎหมายและไม.
ต(องรับโทษใดๆ ตามท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอดการบังคับใช(มาตรา ๔๔ โดยเม่ือการแก(ไขปaญหา
ในการดําเนินตามยุทธศาสตร ของคณะรักษาความสงบแห.งชาตินั้น ความจําเปVนท่ีชัดเจนและ
ท่ีจําเปVนต(องใช(เกิดจากปaญหาพ้ืนฐานของสังคมนั้นเอง เม่ือสามารถแก(ไขปaญหาพ้ืนฐานของ
สังคม โดยการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีกําหนดไว( ปaญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยทุกวันนี้ก็ไม.
สามารถเกิดข้ึนได( จะเห็นได(จากประเทศท่ีมีการพัฒนาแล(ว ประเทศเหล.านั้นจะเคารพกฎ 
กติกา และดําเนินตามกติกาท่ีกําหนดไว( ซ่ึงมีกระบวนการในการให(สิทธิซ่ึงกันและกัน โดยมี
การเคารพการตัดสินใจของผู(คนหมู.มาก แต.คนหมู.มากก็เคารพในสิทธิของคนกลุ.มน(อย
เช.นเดียวกัน เม่ือบุคคลในสังคมสามารถดําเนินตามเง่ือนไขและกติกาของสังคม เขาเหล.านั้น

                                                           
* อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ ร(อยเอ็ด 
** อาจารย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก.น 
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ก็จะอยู.อย.างสันติสุข เม่ือเกิดความเท.าเทียมทางด(านสิทธิหน(าท่ี ประเทศชาติจึงมีการ
พัฒนาการท่ีดีข้ึนต.อไปได( 

คําสําคัญ: ความจําเปVน, การใช(มาตรา ๔๔, คณะรักษาความสงบแห.งชาติ (คสช.) 

Abstract 

This article discusses the need in applying Section 44 of the National 
Council for Peace and Order (NCPO), which is necessary to determine the 
guidelines for practices, led by General Gen. Prayut Chan-o-cha, the head of 
NCPO. The reason for using Section 44 is that the approach of the election in 
their original form was widely opposed and to continue the original approach 
of election seems to create endless conflict. NCPO therefore made the coup 
in order to solve to problems. However, the problems have not been solved 
after the coup. Therefore, there is a need for NCPO to use Section 44 which is 
almost the same as the martial law. They are different in details; the martial 
law has clear provisions while Section 44 gives wider authority. The martial 
law gives authority to the military while Section 44 gives authority to 
legislation, administration and judiciary. The similar measure of these two is 
to ban the political gatherings of more than five people. All the action of 
NCPO will be protected by law without any penalties. The enforcement of 
Section 44 is to solve the problems based on the implementation strategy of 
the NCPO. The need is clear and the need was occurred based on the basic 
problems of society itself. If the people in the society respect laws, social 
regulations and right; and listen to the votes of the majority of people, this 
would not happen. In other words, this can be seen in the developed 
country where people in minor or major groups respect each other. There 
will be peace and the equality of right and duties will happen. The nation 
then will positively grow. 

Keywords: Need, Section 44, National Council For Peace And Order 
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๑. บทนํา 
ภายใต(การปกครองประเทศของ คณะรักษาความสงบแห.งชาติ หรือ คสช. มาตรา 

๔๔ แห.งรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว มอบอํานาจให( คสช. ออกคําสั่งอะไรก็ได(แบบเบ็ดเสร็จ
และครอบคลุมทุกเรื่อง พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา ในฐานะหัวหน(า คสช. ก็ได(อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๔๔ ออกประกาศคําสั่งหัวหน(า คสช. ไปแล(วอย.างน(อย ๙๙ ฉบับ เปVนคําสั่งท่ี
ออกใน พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๔๘ ฉบับ และคําสั่งท่ีออกใน พ.ศ. ๒๕๕๙ (นับถึงเดือน
สิงหาคม) จํานวน ๕๑ ฉบับ ครอบคลุมในทุกๆ ด(าน เช.น การออกคําสั่งเก่ียวกับการบริหาร
องค กรปกครองท(องถ่ิน การบริหารราชการในส.วนต.างๆ การแก(ไขปaญหานักเรียนตีกัน การ
แก(ไขปaญหาการค(ามนุษย  การจัดให(มีเรียนฟรี ๑๕ ป  หรือการออกคําสั่งมาตรการและ
อุปถัมภ ศาสนาต.างๆ ในประเทศไทย เปVนต(น๑  

หากกระบวนการดังกล.าวเปVนผลทําให( คณะรักษาความสงบแห.งชาติ ต(องปฏิบัติ
โดยมีความต(องการให(คงอยู.ซ่ึงความม่ันคงของชาติ ด(วยเหตุผลหลายประการ คือ 

๑. ฝ_ายความม่ันคง ยังคงเดินหน(าสร(างความเข(มแข็งให(กับทุกภาคส.วน เพ่ือไม.ให(
เกิดปaญหาตามมาในอนาคต ซ่ึงหลายนโยบายได(บรรลุเปxาหมายโดยเฉพาะการดูแลและ
ให(บริการประชาชนอย.างท่ัวถึง โดยได(ร.วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดต้ังศูนย ดํารงธรรมได(ใน
ทุกจังหวัด และทุกอําเภอ เพ่ือเปVนศูนย บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในการรับแจ(งข(อมูล 
และเรื่องราวร(องทุกข  รวมท้ังให(คําปรึกษากับประชาชนท่ัวประเทศอย.างเท.าเทียมกัน 

๒. ฝ_ายเศรษฐกิจ ยังคงให(ความสําคัญกับการดูแลเรื่องค.าครองชีพ และราคาสินค(า 
โดยตลอดเดือนท่ีผ.านมาได(มีการดําเนินการต.อเนื่องในเรื่องการจําหน.ายสินค(าท่ีจําเปVนต.อ
การครองชีพกระจายลงสู.ระดับอําเภอรวม ๓๖ ครั้ง สามารถลดค.าครองชีพให(กับประชาชน
กว.า ๑ แสนคน ขณะเดียวกันยังให(กระทรวงพาณิชย จัดงานกระตุ(นเศรษฐกิจ และดูแลค.า
ครองชีพ ภายใต(งานมหกรรม พาณิชย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคืนความสุขให(ประชาชน ท่ีจังหวัด
เชียงใหม. และอุดรธานีในช.วงต(นเดือนสิงหาคมท่ีผ.านมา หลังจากนี้จะจัดงานดังกล.าวอีก ๒ 
ครั้งท่ีจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๓. ฝ_ายกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม นอกจากการประกาศใช(รัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราว และการแก(ไขกฎหมายด(านต.างๆ ให(ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ยาเสพติด 
และการค(ามนุษย ได(สะดวกมากยิ่งข้ึนแล(ว จนถึงปaจจุบัน ฝ_ายกฎหมายฯ ได(ผลักดันกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับการส.งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ ให(มีผลบังคับใช(
แล(ว ๑๑ ฉบับ เช.น การเพ่ิมเงินช.วยค.าครองชีพผู(รับเบ้ียหวัดบํานาญท่ีได(รับเงินตํ่ากว.าเดือน
ละ ๙,๐๐๐ บาท และการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค.าเพ่ิม และเพ่ือเปVนการเตรียม

                                                           
๑ Ilaw, มาตรา ๔๔ กับอํานาจถอดถอน แต�งต้ัง โยกย�าย ระงับการทํางานของเจ�าหน�าท่ี

ของรัฐ. แหล.งท่ีมา : https://ilaw.or.th/node/4254 [๒๐ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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ความพร(อมเข(าสู.โรดแมประยะท่ี ๒ ไม.เพียงสนับสนุนให( สนช.สามารถผลักดันกฎหมาย ได(
ตามระยะเวลาท่ี คสช.กําหนด ยังได(นําร.างกฎหมายเข(าสู.การพิจารณาของ คสช. เพ่ือเสนอให( 
สนช.พิจารณามากกว.า ๔๐ ฉบับ และฝ_ายกฎหมายฯ ยังได(เตรียมเสนอร.างกฎหมายท่ีเปVน
ประโยชน แก.สังคมในวงกว(างให(เข(าสู.การพิจารณาของ สนช.ในวาระแรกรวม ๕ ฉบับ เช.น 
ร.าง พ.ร.บ.การทวงหนี้ และร.างแก(ไขประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย  เพ่ือคุ(มครองสิทธิ
ของลูกหนี้ และผู(คํ้าประกัน เปVนต(น 

๔. ฝ_ายสังคมจิตวิทยา รับผิดชอบการแก(ไขปaญหาท่ีทําให(สังคมไทยอ.อนแอ โดย
ร.วมกับฝ_ายต.างๆ จัดกิจกรรมคืนความสุขให(กับคนในชาติในรูปแบบต.างๆ ในทุกพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศ และเร.งขับเคลื่อนงานในส.วนท่ีรับผิดชอบทุกด(าน โดยมีผลงานท่ีชัดเจน 

๕. ฝ_ายกิจการพิเศษ ได(ดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันคล(ายวันเสด็จ
พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร “๖๒ พรรษามหาวชิราลง
กรณ” ระหว.างวันท่ี ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดจัดกิจกรรมพิธีบําเพ็ญกุศล พิธีเจริญพระ
พุทธมนต  พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ  ๑๖๒ รูป พิธีถวายเครื่องสักการะจุดเทียนถวายพระ
พรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และได(ดําเนินการจัดงาน๒ 

หากพิจารณาจากปรากฏการณ ท่ีเห็นได(จากสังคมถึงแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศของ คสช. จะเห็นได(ว.า ขณะนี้ท้ังการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน และระบบ
เศรษฐกิจในทุกภาคส.วนได(กลับสู.ภาวะปกติแล(ว ส.วนปaญหาต.างๆ ท่ีอยู.ระหว.างการแก(ไขนั้น 
ล(วนเปVนปaญหาท่ีสะสมมายาวนาน จึงต(องใช(เวลาในการสะสาง และหลายปaญหาไม.สามารถ
แก(ไขได(ด(วย คสช.เพียงลําพัง แต.ต(องอาศัยความร.วมมือจากทุกกลุ.มทุกฝ_าย ท้ังนี้ คสช. ขอให(
คําม่ันว.า ท้ัง คสช. และรัฐบาลท่ีกําลังจะเข(ามาบริหารประเทศ หน.วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน จะร.วมมือกันทําให(สังคมไทยลดความหวาดระแวงท่ีมีต.อกัน และร.วมกันสร(าง
ความไว(เนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกันระหว.างประชาชนทุกหมู.เหล.าให(มีต.อภาครัฐ เพ่ือร.วมกัน
สร(างประเทศเทศไทยท่ีเข(มแข็ง พร(อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการก(าวสู.ความเปVน
ประชาคมอาเซียน รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทยในประชาคมโลกให(เห็นเด.นชัดยิ่งข้ึน
ต.อไป 

๒. คณะรักษาความสงบแห�งชาติ คสช. 
คณะรักษาความสงบแห.งชาติ หรือ คสช. (อังกฤษ: National Council for 

Peace and Order (NCPO) เดิมใช(ชื่อ National Peace and Order Maintaining 
Council (NPOMC) ) เปVนคณะผู(ยึดอํานาจการปกครองราชอาณาจักรไทยไว(ได( โดยกระทํา
รัฐประหาร เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต.เวลา ๑๖:๓๐ น. หลังจากประกาศ
                                                           

 ๒ รัฐบาลไทย, ผลการปฏิบัติงานของ คสช.เดือนท่ี ๓. แหล.งท่ีมา : http://www. 
thaigov.go.th/index.php/th/news1/item/85619-id85619 [๒๕ มกราคม ๒๕๖๐]. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๖๗๑

กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร พร(อมท้ังจัดต้ังกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบร(อย (กอ.
รส.) ได(สองวัน และมีพลเอก ประยุทธ  จันทร โอชา เปVนหัวหน(าคณะจันทร โอชา ผู(อํานวยการ
รักษาความสงบเรียบร(อย (ผอ.รส.) เรียกประชุมผู(แทนรัฐบาล,วุฒิสภา, คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง พรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปaตย  นปช. และกปปส. ท่ีสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี
รังสิต เพ่ือหาข(อสรุปในการก(าวผ.านวิกฤตการณ ทางการเมือง แต.ไม.อาจหาข(อสรุปได( พลเอก 
ประยุทธ  จันทร โอชา และผู(บัญชาการเหล.าทัพ จึงประกาศกระทํารัฐประหารในท่ีประชุม 
และควบคุมตัวผู(เข(าร.วมประชุม ยกเว(นตัวแทนวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกต้ัง โดย
นําตัวไปยังกรมทหารราบท่ี ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค ซ่ึงใช(เปVนกองบัญชาการของ คสช. 

วันท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทหารได(แจกใบปลิวให(ประชาชนท่ีสัญจร
ย.าน อนุสาวรีย ชัยสมรภูมิ โดยใบปลิวนั้นได(ระบุถึง เหตุผลในการยึดอํานาจของคสช. ว.ามี
ความขัดแย(งทางความคิดการเมืองอย.างรุนแรง หยั่งลึกจากระดับประเทศไปถึงระดับ
ครอบครัวคนไทย การใช(อํานาจการปกครองท่ีกระทําอยู.เดิม ไม.สามารถแก(ไขปaญหาความ
ขัดแย(ง ความแตกแยก และการกระทําผิดของกลุ.มต.างๆ ได(อีกต.อไป แนวทางการเลือกต้ังใน
รูปแบบเดิมมีการต.อต(านอย.างกว(างขวาง ถ(าเลือกต้ังต.อไปในสถานการณ เช.นนี้ อาจเกิด
ปaญหาความวุ.นวายไม.จบสิ้น การชุมนุมทางการเมืองท่ีมีต.อเนื่องมาถึง ๖ เดือน ซ่ึงมีสาเหตุมา
จากความขัดแย(งทางความคิด และการแก.งแย.งผลประโยชน ทางการเมือง ตลอดระยะเวลา ๙ ป 
ท่ีผ.านมา (วิกฤตการณ การเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗) ส.งผล
กระทบต.อการใช(ชีวิตของประชาชนทุกหมู.เหล.า ทําให(ประชาชนแตกความสามัคคี จนไม.อาจ
ปรองดองกันได( 

ปaญหาทุจริต มีคดีความจํานวนมากอยู.ในชั้นศาล และยังรอกระบวนการยุติธรรม
ตัดสินการบังคับใช(กฎหมายปกติต.อปaญหาข(างต(น บังคับใช(ไม.ได(ทุกกลุ.ม ทําให(เกิดความ
หวาดระแวง เกลียดชังกันในหมู.ประชาชนเปVนวงกว(าง ความเคลื่อนไหวของทุกฝ_าย 
โดยเฉพาะแกนนําท่ีมีความผิด ตามกระบวนการยุติธรรม นําไปสู.การยุยงปลุกปa¡นแนวร.วม
ของฝ_ายตน ให(พร(อมท่ีจะกระทําการใดๆ ต.อฝ_ายตรงข(ามด(วยความรุนแรง การบริหาร
ราชการแผ.นดินในห(วงท่ีผ.านมาไม.สามารถกระทําได( ส.งผลกระทบต.อเศรษฐกิจของชาติ และ
ก.อปaญหาความเดือดร(อนต.อประชาชนทุกระดับจนถึงรากหญ(า มีการล.วงละเมิดสถาบัน
กษัตริย ตามมาตรา ๑๑๒ ท้ังทางลับและเป�ดเผย สร(างความไม.พอใจและเกลียดชังของ
ประชาชนโดยรวม ท่ีมีความจงรักภักดีต.อสถาบันฯ การปลุกระดมมวลชนท่ีมุ.งเอาชนะฝ_าย
ตรงข(ามโดยไม.คํานึงถึงผลประโยชน ของคนส.วนใหญ.ทวีความรุนแรงและเปVนไปอย.าง
กว(างขวางท่ัวประเทศ 
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ปรากฏชัดว.ามีการจัดต้ังและใช(กองกําลังติดอาวุธรวมถึงการตระเวนอาวุธสงคราม
จํานวนมาก เพ่ือปฏิบัติการอย.างรุนแรงต.อฝ_ายตรงข(ามของตน โดยไม.คํานึงถึงความปลอดภัย
ของประชาชนผู(บริสุทธิ์ ซ่ึงกองทัพจะยอมให(เกิดข้ึนในประเทศชาติไม.ได(โดยเด็ดขาด๓ 

๓. เหตุผลในการยึดอํานาจของ คสช. 
ความขัดแย(งทางความคิดการเมืองอย.างรุนแรง หยั่งลึกจากระดับประเทศไปถึง

ระดับครอบครัวคนไทย การใช(อํานาจการปกครองท่ีกระทําอยู.เดิม ไม.สามารถแก(ไขปaญหา
ความขัดแย(ง ความแตกแยก และการกระทําผิดของกลุ.มต.างๆ ได(อีกต.อไป แนวทางการ
เลือกต้ังในรูปแบบเดิมมีการต.อต(านอย.างกว(างขวาง ถ(าเลือกต้ังต.อไปในสถานการณ เช.นนี้ 
อาจเกิดปaญหาความวุ.นวายไม.จบสิ้นการชุมนุมทางการเมืองท่ีมีต.อเนื่องมาถึง ๖ เดือน ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากความขัดแย(งทางความคิด และการแก.งแย.งผลประโยชน ทางการเมือง ตลอด
ระยะเวลา ๙ ป ท่ีผ.านมา (วิกฤตการณ การเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๖–
๒๕๕๗) ส.งผลกระทบต.อการใช(ชีวิตของประชาชนทุกหมู.เหล.า ทําให(ประชาชนแตกความ
สามัคคี จนไม.อาจปรองดองกันได(ปaญหาทุจริตคอรัปชั่น มีคดีความจํานวนมากอยู.ในชั้นศาล 
และยังรอกระบวนการยุติธรรมตัดสิน การบังคับใช(กฎหมายปกติต.อปaญหาข(างต(น บังคับใช(
ไม.ได(ทุกกลุ.ม ทําให(เกิดความหวาดระแวง เกลียดชังกันในหมู.ประชาชนเปVนวงกว(าง ความ
เคลื่อนไหวของทุกฝ_าย โดยเฉพาะแกนนําท่ีมีความผิด ตามกระบวนการยุติธรรม นําไปสู.การ
ยุยงปลุกปa¡นแนวร.วมของฝ_ายตน ให(พร(อมท่ีจะกระทําการใด ๆ ต.อฝ_ายตรงข(ามด(วยความ
รุนแรงการบริหารราชการแผ.นดินในห(วงท่ีผ.านมาไม.สามารถกระทําได( ส.งผลกระทบต.อ
เศรษฐกิจของชาติ และก.อปaญหาความเดือดร(อนต.อประชาชนทุกระดับจนถึงรากหญ(า มีการ
ล.วงละเมิดสถาบันฯ ตามมาตรา ๑๑๒ ท้ังทางลับและเป�ดเผย สร(างความไม.พอใจและเกลียด
ชังของประชาชนโดยรวม ท่ีมีความจงรักภักดีต.อสถาบันฯ การปลุกระดมมวลชนท่ีมุ.งเอาชนะ
ฝ_ายตรงข(ามโดยไม.คํานึงถึงผลประโยชน ของคนส.วนใหญ.ทวีความรุนแรงและเปVนไปอย.าง
กว(างขวางท่ัวประเทศปรากฏชัดว.ามีการจัดต้ังและใช(กองกําลังติดอาวุธรวมถึงการตระเวน
อาวุธสงครามจํานวนมาก เพ่ือปฏิบัติการอย.างรุนแรงต.อฝ_ายตรงข(ามของตน โดยไม.คํานึงถึง
ความปลอดภัยของประชาชนผู(บริสุทธิ์ ซ่ึงกองทัพจะยอมให(เกิดข้ึนในประเทศชาติไม.ได(โดย
เด็ดขาด๔ 

                                                           
๓ คืนความสุขให(ประเทศไทย, ค.ส.ช หรือ คณะรักษาความสงบแห�งชาติ คืออะไร?. 

แหล. ง ท่ี ม า  : https://sites.google.com/site/prxngdxngcom/home/phaen-thi-ngan/xari-pen-
sahetu-thi-thahi-sangkhm-taekyaek/phaen-thi-ngan [๒๐ มกราคม ๒๕๖๐]. 

๔  บ( า น จ อ ม ยุ ท ธ , เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร ยึ ด อํ า น า จ ข อ ง  ค ส ช .  แ ห ล. ง ท่ี ม า  : 
http://www.baanjomyut.com/library_3 / extension-6 0 5 ational_council_for_peace_and_ 
order/01.html [๒๐ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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๔. มาตรา ๔๔ ในรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
หลังจากมาตรา ๔๔ ถูกนํามาใช(อย.างเปVนทางการ มาทําความรู(จักกับมาตรา ๔๔ 

ในแบบฉบับง.ายๆ ว.ามีอะไรบ(าง 
มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 

๒๕๕๗ กับการประการใช(แทน กฎอัยการศึก เม่ือคํ่าของวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และมีผล
บังคับใช(ทันที สาระสําคัญมีอะไรบ(างนั้นมาดูเพ่ือทําความเข(าใจให(ง.ายข้ึน   

"มาตรา ๔๔" กับ "กฎอัยการศึก" จากภาพรวมค.อนข(างเหมือนกันแต.จะแตกต.าง
ในทางรายละเอียด ตรงท่ี กฎอัยการศึก มีบทบัญญัติท่ีชัดเจน แต.มาตรา ๔๔ ขอบเขตอํานาจ
นั้นกว(างกว.า ในเรื่องของอํานาจ กฎอัยการศึก ให(อํานาจแก.ทหาร แต. มาตรา ๔๔ มีอํานาจ
ท้ังนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ความเหมือนคือ ยังคงห(ามไม.ให(ชุมนุมทางการเมืองเกินกว.า 
๕ คนเช.นเดิมนอกจากนี้ ทุกการกระทําของ คสช. จะได(รับความคุ(มครองตามกฎหมายและ
ไม.ต(องรับโทษใดๆ ตามท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอดการบังคับใช(มาตรา ๔๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ใครบ(างท่ีมีอํานาจหน(าท่ีภายใต(มาตรา ๔๔  

มาตรา ๔๔ ระบุว.า "ข(าราชการทหาร" ต้ังแต.ยศร(อยตรี,เรือตรี หรือ เรืออากาศตรี 
เปVนเจ(าพนักงานรักษาความสงบเรียบร(อย และยศตํ่ากว.านี้เปVนผู(ช.วยเจ(าพนักงานรักษาความ
สงบเรียบร(อย โดยกฎหมายระบุให(เจ(าหน(าท่ีทหารเปVนพนักงานฝ_ายปกครองได(ในคราว
เดียวกัน มีอํานาจหน(าท่ีเช.นเดียวกันกับเจ(าหน(าท่ีตํารวจ 

การฝ_าฝ�นประกาศหรือคําสั่งของ คสช. ถือเปVนความผิดท้ังนี้ มาตรา ๔๔ ได(มอบ
อํานาจให(กับข(าราชการทหาร ในการปราบปรามการกระทําผิดท่ีระบุไว(ข(างต(น ด(วยวิธีการ
ดังต.อไปนี้ 

๑. เรียกให(มารายงานตัว ส.งมอบเอกสาร หรือหลักฐาน ท่ีเก่ียวกับการกระทําผิด
ข(างต(น ในกรณีท่ีการสอบสวนยังไม.เสร็จสิ้น มาตรา ๔๔ กําหนดให(เจ(าหน(าท่ีมีอํานาจกักตัว
บุคคลดังกล.าวไว(ได(ไม.เกิน ๗ วัน ในท่ีท่ีไม.ใช.สถานีตํารวจ ท่ีคุมขัง หรือเรือนจําท้ังนี้ การข้ึน
ศาลทหาร จํากัดไว(เพียงบุคคลท่ีกระทําผิดต.อความม่ันคงของประเทศเท.านั้น  

๒. จับกุมได(ทันทีเม่ือทําความผิดข(างต(นแบบซ่ึงหน(า และนําส.งเจ(าพนักงานสืบสวน
ให(ดําเนินการต.อไป 

๓. มีอํานาจตามกฎหมายในการเข(าไปร.วมสืบสวน โดยให(ถือว.าเจ(าหน(าท่ีทหาร
เปVนพนักงานสอบสวนอย.างถูกต(องตามกฎหมาย 

๔. ตรวจค(นตัวบุคคล ท่ีอยู.อาศัย หรือยานพาหนะของบุคคลใดก็ตามท่ีต(องสงสัยว.า
เปVนผู(กระทําความผิดท่ีได(ระบุไว(ข(างต(น โดยไม.ต(องขอหมายค(นจากศาล 

๕. เจ(าหน(าท่ีทหารมีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพย ท่ีพบจากข(อ ๔) 
๖. เจ(าหน(าท่ีทหารมีอํานาจทุกประการ หาก คสช. มอบหมายให(ทํา หรือก็คือมี

อํานาจหน(าท่ีแบบครอบจักรวาลนั่นเอง 
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มาตรา ๔๔ ยังระบุว.า คสช. มีอํานาจออกคําสั่งห(ามสื่อนําเสนอข.าวอะไรก็ตามท่ี
ขัดต.อความสงบเรียบร(อย ภายใต(อํานาจนี้ สื่อท่ีออกมาวิพากษ วิจารณ การทํางานของรัฐบาล 
อาจจะมีความผิดตามกฎหมายได( หาก คสช. เห็นว.าส.งผลกระทบต.อความสงบเรียบร(อยของ
ชาติ นอกจากนี้ การไม.ปฏิบัติตามคําสั่งหรือขัดขวางการทํางานของเจ(าหน(าท่ีทหาร ถือเปVน
ความผิดตามมาตรา ๔๔ มีโทษจําคุก และปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ๕ 

๕. ผลของการใช�มาตรา ๔๔ 
ปaญหาของประเทศเกิดจากการอยู.ร.วมกันโดยมีแนวคิดท่ีขัดแย(งกัน จึงทําให(การอยู.

ร.วมกันเกิดปaญหาท่ีหาทางออกได(อยาก หากแต.สิ่งเหล.านี้เกิดการเรียนรู(และทําความเข(าใจ
ร.วมกันในปaญหาเหล.านั้น ซ่ึงมองจากความเข(าใจในภาวะวิกฤติการณ ทางการเมืองของ
ประเทศนั้น อาจเกิดจากกลุ.มคนไม.เพียงก่ีกลุ.มเท.านั้นท่ีมีผลต.อความเปVนอยู.ของผู(คนท้ัง
ประเทศ โดยท่ีเข(าใจในความเปVนอยู.จริงของสังคมหมู.มากก็ไม.มีปaญหาหรือแนวคิดท่ีแตกต.าง
กันมากสักเท.าไหร.นัก ซ่ึงถ(าหากผู(มีส.วนเก่ียวข(องเข(าใจในประเด็นปaญหาเหล.านั้นอาจหาทาง
ออกในการแก(ไขปaญหาเหล.านั้นได(  โดยท่ีบุคคลท่ีมีอํานาจเพียงบางกลุ.มท่ีสามารถกําหนด
ชาตะชีวิตความเปVนอยู.ของบุคคลท้ังประเทศได( ดําเนินตามกฎระเบียบและเง่ือนไขในการท่ี
จะหาทางแก(ไขปaญหาเหล.านั้น สิ่งเหล.านี้เปVนประเด็นท่ีผู(คนกลุ.มนี้มีความต(องการอยากให(
เปVนไปได(ไม. หากแต.ยังมีเง่ือนไขท่ีซับซ(อนท่ีบุคคลธรรมดา หรือท่ีเรียกว.า บุคคลหมู.มากจะ
เข(าใจในความต(องการของกลุ.มผู(ท่ีมีอํานาจเหล.านั้น  

ผลพวงจากการท่ีไม.เกิดความเปVนธรรมภายในและส.งผลกระทบต.อผู(คนหมู.มากทํา
ให(ผู(ท่ีมีส.วนเก่ียวข(องเกิดความรู(สึกไม.ได(รับความเปVนธรรม จึงมีการโต(แย(งทางแนวความคิด 
และมีวิธีการในการจัดกระบวนการคิดเหล.านั้น ให(เกิดข้ึนเปVนรูปธรรม อย.างท่ีเห็นกันอยู.ทุก
วันนี้ ฉะนั้นแล(วจึงส.งผลกระทบต.อกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงประกอบด(วย อํานาจนิติบัญญัติ 
บริหาร และตุลาการ ในการดําเนินการให(ความเปVนธรรม แต.กระบวนการดําเนินการดังกล.าว
ไม.สามารถท่ีจะยับยั้งความคิดในมุมมองท่ีบอกว.า  (ไม.ได(รับความเปVนธรรม) จากการ
ดําเนินคดีดังกล.าวได( 

กระบวนการยุติธรรมไม.สามารถท่ีจะแก(ไขปaญหาความขัดแย(งให(ยุติลงได( จึงมี
ความจําเปVนท่ีจะต(องใช( กฎอัยการศึก ข้ึนในประเทศไทย แต.กระบวนการดําเนินการดังกล.าว
ก็ไม.สามารถท่ีจะแก(ไขปaญหาเหล.านั้น เพราะบุคคลผู(ท่ีเปVนปaญญาชนบางกลุ.ม มีแนวทางและ
วิธีการในการคิดหาช.องโหว. ของกฎหมายในการกระทําความผิดซํ้าแล(วซํ้าอีก ซ่ึงสิ่งเหล.านี้
ส.งผลทําให( กลุ.มทหารหรือผู(นํากองทัพ มองว.า หากปล.อยละเลย ให(เกิดปaญหาอย.างท่ีเปVนอยู. 
อาจส.งผลเสียต.อภาพรวมของประเทศชาติ ซ่ึงจะส.งผลทางด(าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
                                                           

๕sanook, ทําความรู�จักกับ มาตรา ๔๔ ใช�แทนกฎอัยการศึก .  แหล.ง ท่ีมา : 
http://news.sanook.com/1773902/ [๒๐ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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และวัฒนธรรมของคนในชาติได( ซ่ึงพฤติกรรมเหล.านี้  หลากทําซํ้าแล(วซํ้าอีก จะเปVน
วัฒนธรรมท่ีไม.จบสิ้น จึงมีการรัฐประหารเกิดข้ึนอีกครั้ง ซ่ึงถ(าหากกล.าวถึงการรัฐประหารใน
แต.ละครั้ง มีกระบวนการและกลวิธีในการดําเนินการท่ีแตกต.างกัน ถ(าหากการรัฐประหารเกิด
ความล(มเหลว ก็จะเปVนภัยแก.ผู(ท่ีทําการรัฐประหารเสียอีก แต.หากการทํารัฐประหารท่ีเพ่ือ
หวังผลให(เกิดความสงบเรียบร(อยภายในสังคม เกิดความผาสุกภายในสังคม ก็สามารถท่ี
กําหนดกฎเกณฑ เหล.านั้นในการแก(ไขปaญหาของสังคมให(อยู.อย.างสงบได( โดยมี กฎ ระเบียบ 
ข(อบังคับท่ีกําหนดไว(อย.างชัดเจน 

จะเห็นได(ว.าการนํามาตรา ๔๔ มาใช(ในการแก(ไขปaญหาด(านต.างๆ ซ่ึงผู(ท่ีมีอํานาจ
เต็มในนามของหัวหน(าคณะรักษาความสงบแห.งชาติ โดยมี พลเอกประยุทธ  จันโอชา เปVน
ผู(นํา และเปVนผู(กําหนดชะตากรรมของคนท้ังชาติ ซ่ึงถ(าหากมองในด(านท่ีส.งผลเสียต.อคนใน
ชาติ อาจจะเกิดข้ึนจากมีอํานาจในมือใช(อํานาจนั้นไปในทางท่ีส.งผลเสียต.อการปกครอง แต.
ตรงกันข(าม หัวหน(าคณะรักษาความสงบแห.งชาติ กําหนดใช(มาตรา ๔๔ ในส.วนท่ีเปVนปaญหา
ท่ีองค การต.างๆ ไม.สามารถท่ีจะแก(ไขปaญหาเหล.านั้นได(แล(ว เปVนสิ่งท่ีเปVนประโยชน ต.อ
องค การโดยภาพรวม 

หากกล.าวถึงประเด็นท่ีต(องใช(มาตรา ๔๔ ในการดําเนินการแก(ไขปaญหาความ
ขัดแย(งในสังคมไทยนั้น ก็สามารถมองได( ๒ ประเด็นด(วยกันคือ 

๑. เกิดจากการได(รับความไม.เปVนธรรมจากฝ_ายตรงกันข(าม 
๒. เกิดจากการมีอํานาจแล(วใช(อํานาจเหล.านั้นไปในทางท่ีไม.ถูกต(อง 
สิ่งเหล.านี้เปVนประเด็นท่ีทุกกลุ.มในสังคมไทยจับตามองการแก(ไขปaญหาของคณะ

รักษาความสงบแห.งชาติ  เปVนอย.างยิ่งในการดําเนินการตามกติกา ซ่ึงเปVนบททดสอบการมี
ภาวะผู(นําของหัวหน(าคณะรักษาความสงบแห.งชาติ ได(อย.างชัดเจนข้ึน  มีความสามารถใน
การจัดการในการแก(ไขปaญหาของคนในชาติได(อย.างไร 

หากการดําเนินการเหล.านี้จะเกิดข้ึนได( อาจเปVนผลมาจากบุคคลผู(ทีอยู.ภายใต(การ
ปกครองนั้นมีกระบวนการในการวางแผนกําหนดแนวทางในการสร(างเง่ือนไขให(เกิดข้ึน เม่ือมี
เง่ือนไขเกิดข้ึนส.งผลทําให(เกิดการก.อการทุจริตคอร รัปชั่น เกิดข้ึนในสังคมไทย สิ่งเหล.านี้เปVน
ประเด็นท่ีบุคคลทุกกลุ.มในสังคมไทยควรตระหนักรู(ให(มากข้ึน หากไม.มีการทุจริตคอร รัปชั่น 
หรือการทําอย.างใดอย.างหนึ่งเพ่ือให(ได(มากเปVนผลประโยชน ของตนหรือกลุ.มของตนแล(วนั้น 
จึงเปVนประเด็นท่ีมีความจําเปVนต(องใช(มาตรา ๔๔ ในการดําเนินการจัดการแก(ไขปaญหา
เหล.านั้นให(หมดไป   

เม่ือการแก(ไขปaญหาในการดําเนินตามยุทธศาสตร ของคณะรักษาความสงบ
แห.งชาตินั้น ความจําเปVนท่ีชัดเจนและท่ีจําเปVนต(องใช(เกิดจากปaญหาพ้ืนฐานของสังคมนั้นเอง 
เม่ือสามารถแก(ไขปaญหาพ้ืนฐานของสังคม โดยการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีกําหนดไว( ปaญหาท่ี
เกิดข้ึนในสังคมไทยทุกวันนี้ก็ไม.สามารถเกิดข้ึนได( จะเห็นได(จากประเทศท่ีมีการพัฒนาแล(ว 
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ประเทศเหล.านั้นจะเคารพกฎ กติกา และดําเนินตามกติกาท่ีกําหนดไว( ซ่ึงมีกระบวนการใน
การให(สิทธิซ่ึงกันและกัน โดยมีการเคารพการตัดสินใจของผู(คนหมู.มาก แต.คนหมู.มากก็
เคารพในสิทธิของคนกลุ.มน(อยเช.นเดียวกัน เม่ือบุคคลในสังคมสามารถดําเนินตามเง่ือนไข
และกติกาของสังคม เขาเหล.านั้นก็จะอยู.อย.างสันติสุข เม่ือเกิดความเท.าเทียมทางด(านสิทธิ
หน(าท่ี ประเทศชาติจึงมีการพัฒนาการท่ีดีข้ึนต.อไปได( 

๖. สรุป 
จากการนําเสนอความจําเปVนของการใช(มาตรา ๔๔ ของคณะรักษาความสงบ

แห.งชาติ หรือ คสช.นั้น เปVนประเด็นท่ีทุกคนเล็งเห็นถึงความเหมาะสมในการดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ๒๕๕๗ ความขัดแย(งทางความคิดการเมืองอย.างรุนแรง หยั่งลึก
จากระดับประเทศไปถึงระดับครอบครัวคนไทย การใช(อํานาจการปกครองท่ีกระทําอยู.เดิม 
ไม.สามารถแก(ไขปaญหาความขัดแย(ง ความแตกแยก และการกระทําผิดของกลุ.มต.าง ๆ ได(อีก
ต.อไป แนวทางการเลือกต้ังในรูปแบบเดิมมีการต.อต(านอย.างกว(างขวาง ถ(าเลือกต้ังต.อไปใน
สถานการณ เช.นนี้ มาตรา ๔๔ กับ กฎอัยการศึก จากภาพรวมค.อนข(างเหมือนกันแต.จะ
แตกต.างในทางรายละเอียด ตรงท่ี กฎอัยการศึก มีบทบัญญัติท่ีชัดเจน แต.มาตรา ๔๔ 
ขอบเขตอํานาจนั้นกว(างกว.า ในเรื่องของอํานาจ กฎอัยการศึก ให(อํานาจแก.ทหาร แต. มาตรา 
๔๔ มีอํานาจท้ังนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ความเหมือนคือ ยังคงห(ามไม.ให(ชุมนุมทาง
การเมืองเกินกว.า ๕ คนเช.นเดิม นอกจากนี้ ทุกการกระทําของคสช. จะได(รับความคุ(มครอง
ตามกฎหมายและไม.ต(องรับโทษใดๆ ตามท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอดการบังคับใช(มาตรา ๔๔ โดย
เม่ือการแก(ไขปaญหาในการดําเนินตามยุทธศาสตร ของคณะรักษาความสงบแห.งชาตินั้น ความ
จําเปVนท่ีชัดเจนและท่ีจําเปVนต(องใช(เกิดจากปaญหาพ้ืนฐานของสังคมนั้นเอง เม่ือสามารถแก(ไข
ปaญหาพ้ืนฐานของสังคม โดยการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีกําหนดไว( ปaญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมไทยทุกวันนี้ก็ไม.สามารถเกิดข้ึนได( จะเห็นได(จากประเทศท่ีมีการพัฒนาแล(ว ประเทศ
เหล.านั้นจะเคารพกฎ กติกา และดําเนินตามกติกาท่ีกําหนดไว( ซ่ึงมีกระบวนการในการให(
สิทธิซ่ึงกันและกัน โดยมีการเคารพการตัดสินใจของผู(คนหมู.มาก แต.คนหมู.มากก็เคารพใน
สิทธิของคนกลุ.มน(อยเช.นเดียวกัน เม่ือบุคคลในสังคมสามารถดําเนินตามเง่ือนไขและกติกา
ของสังคม เขาเหล.านั้นก็จะอยู.อย.างสันติสุข เม่ือเกิดความเท.าเทียมทางด(านสิทธิหน(าท่ี 
ประเทศชาติจึงมีการพัฒนาการท่ีดีข้ึนต.อไปได( 
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การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดหนองคาย 
Operation of the Provincial Administration Nong Khai 

สุรไกร ชัยสาลี* 

ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห ** 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการดําเนินงานขององค การบริหารส.วน
จังหวัดหนองคาย เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต.อการดําเนินงาน ท่ีมี อายุ และ 
อําเภอท่ีอยู.อาศัย ข(อเสนอแนะปaญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนินงานขององค การ
บริหารส.วนจังหวัดหนองคาย ประชาชนท่ีเปVนกลุ.มตัวอย.าง จํานวน ๔๐๐ คน เครื่องมือท่ีใช(
ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบประมาณค.า ซ่ึงมีค.าความเชื่อม่ัน .๘๓ สถิติท่ีใช(ได(แก.  ร(อย
ละ ค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช(สถิติ F-test (One-Way 
ANOVA) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

ผลการวิจัยพบว�า  
๑. การดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมมีการ

ดําเนินงานอยู.ในระดับปานกลาง มีการดําเนินงานอยู.ในระดับมาก ๓ ด(าน คือ ด(านการวาง
แผนการส.งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท.องเท่ียว ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน ด(านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร(อย การดําเนินงานอยู.ในระดับปาน
กลาง จํานวน ๔ ด(าน คือ ด(านส.งเสริมคุณภาพชีวิต ด(านการบริหารจัดการและการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม ด(านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติ
ภาร กิจของส.วนราชการและองค กรปกครองส.วนท(อง ถ่ิน และ ด( านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปaญญาท(องถ่ิน 

๒. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคายท่ีมี 
อายุ ต.างกัน พบว.า โดยรวมมีความคิดเห็นต.อการดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัด
หนองคายแตกต.างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕  

๓. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคายท่ีมี 
อําเภอท่ีอยู.อาศัย ต.างกัน พบว.า โดยรวมมีความคิดเห็นต.อการดําเนินงานขององค การบริหาร
ส.วนจังหวัดหนองคายแตกต.างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕  

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
** อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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๔. ประชาชนจังหวัดหนองคาย มีปaญหาและข(อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการจัดต้ัง
และดูแลระบบบําบัดน้ําเสียให(ทุกอําเภอ ควรมีการบํารุงและส.งเสริมการทํามาหากินของ
ราษฎรให(ทุกอําเภอ ควรมีการรักษาความสะอาดของถนนและท่ีสาธารณะ ควรมีการสร(าง
และบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา ควรมีการส.งเสริมการกีฬา และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท(องถ่ิน ควรมีการจัดให(มีการบํารุงทางระบายน้ํา ควรมีการจัดการสิ่งแวดล(อมและมลพิษ 
ต.างๆ และควรมีการจัดให(มีการบํารุงการไฟฟxา  

คําสําคัญ: การดําเนินงาน 

Abstract 

This research aims to study the operations of the organization. Nong 
Khai Comparing public opinion on the performance with age and district of 
residence. Barriers feedback on the implementation of the Provincial 
Administration Khai. The sample consisted of 400 individuals who were used 
in the research is a survey estimate. This is the confidence. The statistics used 
were 83 percent of the average standard deviation. The hypotheses were 
tested by F-test (One-Way ANOVA) determine the statistical significance level .05. 

The research result was found as follows:  
1. Operation of the Provincial Administration Khai. Overall, operating 

at moderate levels. With operations in more three aspects: planning, 
promotion of investment, commerce and tourism. Infrastructure The 
community organizing And to maintain order. Operations are moderate 
number four aspects of quality of life. Management and conservation of 
natural resources and the environment. Management and support the mission 
of the government and the local administration and the religious, cultural and 
traditional wisdom. 

2. Results of Operations Comparison of Provincial Administration Khai 
age with different opinions on the overall operation of the Provincial 
Administration Khai different. Statistically significant .05. 

3. The comparison of the implementation of the Provincial 
Administration Khai district with housing, different opinions on the overall 
operation of the Provincial Administration Khai different. Statistically significant 
.05. 
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4. The offense Problems and suggestions below should be established 
and maintained septic systems every district. Should maintain and promote the 
livelihood of the people in every district. Should have the cleanliness of the 
streets and public places. Should the creation and maintenance of land and 
water. Should the promotion of sports And the local culture. Should provide 
for the maintenance of the drain. Environmental management and pollution 
should be different and should provide for the maintenance of power. 

Keyword: Operation 

๑. บทนํา 
องค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย เปVนราชการส.วนท(องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีจัดต้ัง

ข้ึนตามพระราชบัญญัติองค การบริหารส.วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังจังหวัด มีอํานาจหน(าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให(แก.องค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให(แก.องค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน เรื่อง กําหนดอํานาจ 
และหน(าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค การบริหารส.วนจังหวัด ลงวันท่ี ๑๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับการบริหารงานขององค การบริหารส.วนจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติองค การบริหารส.วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก(ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๔๕/๑ ได(กําหนดไว(ว.า การปฏิบัติงานตามอํานาจหน(าท่ีขององค การบริหารส.วนจังหวัดต(อง
เปVนไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน โดยใช(วิธีการบริหารกิจการบ(านเมืองท่ีดี และให(
คํานึงถึงการมีส.วนร.วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค การบริหารส.วนจังหวัด การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ(าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เป�ดเผยข(อมูลข.าวสาร ท้ังนี้ ให(เปVนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับว.าด(วยการนั้น และ
หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย และองค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคายได( จัด
เวทีประชาคมท(องถ่ิน โดยเชิญผู(แทนประชาคมท(องถ่ินเข(าร.วมประชุมเพ่ือเสนอปaญหาและ
ความต(องการของประชาชนในจังหวัดหนองคาย การแก(ไขปaญหาไม.ได(รับการตอบสนอง
เท.าท่ีควร การให(บริการสาธารณะขององค กรไม.ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี และการบริหารงานของ
องค การบริหารส.วนจังหวัดไม.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๑ เรื่องเก่ียวกับตัวบุคคลเปVน
เรื่องท่ีสําคัญ ท้ังนี้เพราะตามหลักท่ัวไปในการบริหารงาน นั้น แม(ว.าจะมีงบประมาณให(อย.าง
เพียงพอ มีการจัดองค การและการบริหารงานท่ีดี มีอุปกรณ และวัสดุต.างๆ พร(อมมูลสัก
                                                           

๑ จุฑารัตน  เอ้ืออํานวย, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน(า ๒๔-๒๖. 
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เพียงใด ถ(าผู(ปฏิบัติงานไม.ดีไม.มีความรู(ความสามารถ ขาดความซ่ือสัตย สุจริตและไม.ประพฤติ
อยู.ในระเบียบวินัยอันดีแล(ว ก็เปVนการยากท่ีการบริหารงานจะบรรลุผลตามความมุ.งหมาย แต.
ถ(าได(คนดีมีความรู(ความสามารถเหมาะสมกับงาน ปaญหาอ่ืนๆ เกือบหมดไป ส.วนสาเหตุท่ีทํา
ให(การบริหารงานบุคคลยุ.งยากมากนั้น อาจเปVนเพราะว.าเปVนเรื่องเก่ียวพันและมีผลกระทบ
ต.อผู(ปฏิบัติงาน ปaญหาท่ีเกิดข้ึนอาจกล.าวได(ว.าเปVนปaญหาท่ีต.อเนื่อง และจะส.งผลกระทบต.อ
การบริหารงานในด(านอ่ืนๆ เพราะงานทุกด(านมีบุคลากรเปVนผู(ปฏิบัติ ซ่ึงในป  ๒๕๕๘ พบว.า 
องค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย มีเรื่องร(องเรียนของเก่ียวกับการบริหารงานเปVนจํานวน
มาก โดยส.วนใหญ.เปVนเรื่องของการบริหารงานของผู(บริหารและการปฏิบัติหน(าท่ีของ
เจ(าหน(าท่ี อาทิเช.น เรื่องการบริหารงานแบบไม.โปร.งใส เรื่องการเลือกปฏิบัติต.อประชาชน 
เรื่องการให(บริการอย.างไม.เปVนธรรม เรื่องไม.มีคุณธรรมในการบริหารงาน  

จากท่ีได(กล.าวมาเปVนเหตุให(ผู(วิจัยในฐานะเปVนเจ(าหน(าท่ีขององค การบริหารส.วน
จังหวัดหนองคาย มีความสนใจท่ีจะศึกษาการดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัด
หนองคาย ผลจากการศึกษาจะนําเสนอต.อนายกองค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย เพ่ือ
เปVนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานขององค การบริหารส.วนจังหวัด
หนองคาย ให(มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคายท่ีมี 

อายุ และอําเภอท่ีอยู.อาศัยแตกต.างกัน 
๓. เพ่ือศึกษาข(อเสนอแนะปaญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององค การ

บริหารส.วนจังหวัดหนองคาย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเก่ียวกับเรื่อง การดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย 

จากผลการวิจัย การดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย สรุปผลการ
วิเคราะห ข(อมูลตามวัตถุประสงค ของการวิจัยคือ งานวิจัยเปVนการวิจัยเชิงปริมาณ หรือ
คุณภาพให(ระบบในวิธีดําเนินการวิจัยด(วย ประชากรท่ีใช(ในการวิจัย ได(แก. ประชาชนใน
จังหวัดหนองคาย ท่ีมีอายุต้ังแต. ๑๘ ป ข้ึนไป จํานวน ๓๙๕,๙๐๒ คน กลุ.มตัวอย.าง จํานวน 
๔๐๐ คน โดยใช(สูตรการคํานวณขนาดกลุ.มตัวอย.างของทาโร. ยามาเน. (Taro Yamane)๒ 

                                                           
๒ Yamane Taro, Statistice an Introductory Analysis, 3rded, (New York : Harper 

& Row, 1973), p. 272. 
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เครื่องมือท่ีใช(ในการเก็บข(อมูล เปVนแบบสอบถาม ท่ีผู(วิจัยสร(างข้ึนจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง โดยข(อคําถามได(ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค ท่ี
ต(องการศึกษา โดยแบ.งออกเปVน ๓ ตอน ดังนี้ ตอนท่ี ๑ เปVนแบบสอบถามปลายป�ดเปVน
ประเภทสอบถามรายการ (Check list) เก่ียวกับข(อมูลท่ัวไปของผู(ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด(วย อายุ และอําเภอท่ีอาศัย ตอนท่ี ๒ เปVนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงาน 
โดยแบ.งระดับการดําเนินงานแบบมาตราส.วนประมาณค.า ตามวิธีการของลิเคิร ท (Likert) มี 
๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น(อย และน(อยท่ีสุด และตอนท่ี ๓ เปVนแบบสอบถาม
ปลายเป�ด เพ่ือให(ประชาชนได(เสนอแนะ 

การวิเคราะห ข(อมูลและสถิติท่ีใช(ในการวิเคราะห ความเชื่อม่ันของเครื่องมือใช(ค.า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค การวิเคราะห ข(อมูลท่ัวไปสถิตินี้ใช(การแจกแจงความถ่ี 
และค.าร(อยละ ค.าเฉลี่ย และค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานใช( คือ หาค.า F-
test ข(อเสนอแนะใช(การแจกแจงความถ่ี และนําเสนอโดยการพรรณนาความ  

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย การดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย สรุปผล

การวิเคราะห ข(อมูลตามวัตถุประสงค ของการวิจัย ได(ดังนี้ 
๑. การดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมมีการ

ดําเนินงานอยู.ในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปVนรายด(านพบว.า มีการดําเนินงานอยู.ในระดับ
มาก ๓ ด(าน คือ ด(านการวางแผนการส.งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท.องเท่ียว   
ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน และ ด(านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร(อย มีการดําเนินงานอยู.ในระดับปานกลาง จํานวน ๔ ด(าน คือด(านส.งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด(านการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม ด(านการ
บริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส.วนราชการและองค กรปกครองส.วน
ท(องถ่ิน และด(านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปaญญาท(องถ่ิน 

๒. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย   
ท่ีมีอายุต.างกัน พบว.า โดยรวมมีความคิดเห็นต.อการดําเนินงานขององค การบริหารส.วน
จังหวัดหนองคายแตกต.างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕  

๓. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย ท่ี
มีอําเภอท่ีอยู.อาศัยต.างกัน พบว.า โดยรวมมีความคิดเห็นต.อการดําเนินงานขององค การ
บริหารส.วนจังหวัดหนองคายแตกต.างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕  
๔. ประชาชนจังหวัดหนองคาย มีปaญหาและข(อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการจัดต้ังและดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสียให(ทุกอําเภอ ควรมีการบํารุงและส.งเสริมการทํามาหากินของราษฎรให(ทุก
อําเภอ ควรมีการรักษาความสะอาดของถนน และท่ีสาธารณะ ควรมีการสร(างและบํารุงรักษา
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ทางบกและทางน้ํา ควรมีการส.งเสริมการกีฬา และวัฒนธรรมอันดีงามของท(องถ่ิน ควรมีการ
จัดให(มีการบํารุงทางระบายน้ํา ควรมีการจัดการสิ่งแวดล(อมและมลพิษต.างๆ ควรมีการจัดให(
มีการบํารุงการไฟฟxา  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย จังหวัด

หนองคาย อภิปรายผล ดังนี้ 
๑. การดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู.ในระดับ 

ปานกลาง จากผลการวิจัยพบว.า ประชาชนมีความคิดเห็นต.อการดําเนินงานขององค การ
บริหารส.วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง ซ่ึงเปVนไปตามสมมุติฐาน ท้ังนี้
อาจเปVนเพราะว.า การดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย ต(องดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติองค การบริหารส.วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก(ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๔๕ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให(แก.
องค กรปกครองส.วนท(องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔ ๒ มาตรา ๑๗ ได(กําหนดอํานาจหน(าท่ีขององค การ
บริหารส.วนจังหวัดไว( จะต(อง คุ(มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล(อม จัดให(มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล บําบัดน้ําเสียบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม จัดการปxองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร(อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จัดและบํารุง
สถานท่ีสําหรับการกีฬา สถานพักผ.อนหย.อนใจ ส.งเสริมการท.องเท่ียว ส.งเสริมและแก(ไข
ปaญหาการประกอบอาชีพการส.งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท(องถ่ิน สอดคล(องกับงานวิจัยของชาฤทธิ์ ชัยพิสุทธิ์สกุล๓ ได(ศึกษาความพึงพอใจของ
ข(าราชการองค การบริหารส.วนจังหวัดมหาสารคาม พบว.า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของข(าราชการองค การบริหารส.วนจังหวัดมหาสารคาม อยู.ในระดับปานกลาง เปรียบเทียบ 
ความแตกต.างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข(าราชการองค การบริหารส.วนจังหวัด
มหาสารคามท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได(และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานต.างกัน พบว.า ระดับความพึงใจในการปฏิบัติงาน และแต.ละองค ประกอบของ
ข(าราชการองค การบริหารส.วนจังหวัดมหาสารคามท่ีมีอายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต.างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต.างกัน ส.วนข(าราชการองค การบริหารส.วน
จังหวัดมหาสารคามท่ีมีเพศ รายได( วุฒิการศึกษาและสถานภาพการสมรสต.างกัน มีความพึง
พอในการปฏิบัติงานโดยรวม และในแต.ละองค ประกอบไม.แตกต.างกัน 
                                                           

๓ ชาฤทธ์ิ ชัยพิสุทธ์ิสกุล, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข(าราชการองค การบริหารส.วน
จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สถาบันราชภัฏมหาสารคาม : 
มหาสารคาม), ๒๕๔๖. 
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๒. ประชาชนท่ีมีอายุ และอําเภอท่ีอยู.อาศัยแตกต.างกัน มีความคิดเห็นต.อการ
ดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคายต.างกัน ผลการวิจัยพบว.า โดยรวมมี
ความคิดเห็นต.อการดําเนินงานขององค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย แตกต.างกัน ซ่ึงไม.
เปVนไปตามสมมุตติฐาน ท้ังท่ีอาจเปVนเพราะว.า ประชาชนท่ีเข(ามารับบริการจาก สอดคล(อง
กับงานวิจัยของชูรัตน  พิมพเคณา๔ ได(ศึกษาปaญหาการใช(ทรัพยากรการบริหารงานของ
องค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย พบว.า ปaญหาการใช(ทรัพยากรการบริหารงานของ
องค การบริหารส.วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน(อยคือ ด(านบุคลากร รองลงมาคือ ด(านวัสดุและอุปกรณ  ด(านการเงินและ
งบประมาณ และด(านการบริหารจัดการ ไม.สอดคล(องสอดคล(องกับงานวิจัยของ ชาฤทธิ์ ชัย
พิสุทธิ์สกุล ได(ศึกษาความพึงพอใจของข(าราชการองค การบริหารส.วนจังหวัดมหาสารคาม 
พบว.า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข(าราชการองค การบริหารส.วนจังหวัดมหาสารคาม 
อยู.ในระดับปานกลาง เปรียบเทียบ ความแตกต.างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข(าราชการองค การบริหารส.วนจังหวัดมหาสารคามท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส รายได(และระยะเวลาการปฏิบัติงานต.างกัน พบว.า ระดับความพึงใจในการ
ปฏิบัติงาน และแต.ละองค ประกอบของข(าราชการองค การบริหารส.วนจังหวัดมหาสารคามท่ีมี
อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานต.างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต.างกัน ส.วน
ข(าราชการองค การบริหารส.วนจังหวัดมหาสารคามท่ีมีเพศ รายได( วุฒิการศึกษาและ
สถานภาพการสมรสต.างกัน มีความพึงพอในการปฏิบั ติงานโดยรวม และในแต.ละ
องค ประกอบไม.แตกต.างกัน 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการจัดให(มีและบํารุงทางระบายน้ํา บํารุงการไฟฟxา และควรมีการสร(าง

และบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา  
๒. ควรมีการบํารุงและส.งเสริมการทํามาหากินของราษฎร มีการสังคมสงเคราะห  

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู(ด(อยโอกาส และควรมีการรักษาความ
สะอาดของถนน และท่ีสาธารณะ 

๓. ควรมีการส.งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน มีการดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค การบริหารส.วนจังหวัด และควรมีการ
จัดการรักษาความสงบเรียบร(อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

                                                           
๔ ชูรัตน  พิมพเคณา, “ปaญหาการใช(ทรัพยากรบริหารงานขององค การบริหารส.วนจังหวัด

หนองคาย”, วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม), ๒๕๕๑. 
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๔. ควรมีการส.งเสริมการท.องเท่ียว ควรมีการจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
มีการจัดการสิ่งแวดล(อมและมลพิษต.างๆ และควรมีการคุ(มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป_าไม( 
ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม  

๕. ควรมีการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปaญญาท(องถ่ิน และควรมีการ
ส.งเสริมการกีฬา และวัฒนธรรมอันดีงามของท(องถ่ิน  
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การพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
Development of Sufficiency Economy 

      ปรธภร ปุระกัน* 

บทคัดย�อ 

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค  ๓ ข(อ ๑) เพ่ือศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และกระบวนการสื่อสารแนวพุทธเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรสู.เศรษฐกิจพอเพียง ๒) เพ่ือสร(าง
และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาเกษตรกรสู.เศรษฐกิจพอเพียง และ ๓) เพ่ือ
นําเสนอ รูปแบบ นวัตกรรม การสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาเกษตรกรสู.เศรษฐกิจพอเพียงโดย
รากฐานของปaญหาเกิดจากผลของการพัฒนาเกษตรกร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห.งชาติ ท่ีส.งผ.านวิธีการสื่อสารด(วยรูปแบบการอบรม และกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานั้น ยังไม.
สามารถทําให(เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนงานสื่อสารท่ีวางไว( เกษตรกรยังคงมี
หนี้สินมากข้ึน ท้ิงถ่ินฐานบ(านเกิด ไม.มีการพัฒนาท่ีต.อเนื่อง ท้ังการผลิต ตลาด และส.งผลถึง
ผู(บริโภค ไม.ได(รับสินค(าและบริการท่ีดุลยภาพ การศึกษาใช(วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปVนหลักโดย
นําการวิจัยเชิงปริมาณมาประกอบ เพ่ือวิเคราะห และสังเคราะห ข(อความ หรือกิจกรรมท่ี
สื่อสารสู.เกษตรกรว.าต(องประกอบไปด(วยหลักวิชาการ ท่ีผ.านกระบวนการสื่อสารอย.างไรจึง
จะประสบผลสําเร็จ สามารถสร(างศรัทธา ความน.าเชื่อถือให(เกิดแก.ผู(รับสาร จนถึงเกณฑ ท่ี
ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด(วยกระบวนการท่ีสมดุลระหว.างการสื่อสารรูปแบบเดิมและ
ประยุกต เทคโนโลยีการสื่อสารปaจจุบัน เพ่ือทําให(ผลงานตรงตามเปxาหมายการพัฒนาสู.ความ
ยั่งยืน 

คําสําคัญ: การพัฒนา, แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

Abstract 

This research obtaining 3 objectives which are 1) to study the 
philosophy of sufficiency economy and communication procedures along 
Buddhism towards the development Sufficiency Economy; 2) to create and 
develop communicative innovation used for agricultural improvement for the 
Sufficiency Economy; (3) to present the communicative innovations used for 
agricultural development for being sufficiency economy of which the problems 

                                                           
* อาจารย วิทยาลัยสงฆ ชัยภมูิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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in proceeding development of the farmers are emphasized according to National 
Economy and Social Development Plan from which the communication 
methods are passed through using trainings. However, the format used is not 
successful for farmers in improving and altering their behaviors according to the 
communication specified in the Plan. This results to increasing of debts and 
hometown abandonment in farmers due to inconsecutive development process 
both in production and marketing. This also affects consumers who have gained 
imbalance of goods and services. This research is conducted using the qualitative 
methods attached to the quantitative research to analyze and summarized the 
statements and activities that can be communicated to farmers to see what 
kinds of technical sources need to be transferred through communication 
processes to achieve the success and to create the farmers’ belief at the level 
they can change their behaviors. The communication processes using existing 
communication format and applicable modern technology are balanced in order 
to reach the targets of improving to get sustainability of progress. 

Keywords: Development, Sufficiency, Economy 

๑. บทนํา 
การพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง (Self-sufficiency economy) เปVนการพัฒนาท่ี

อาศัย ระบบเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู.หัว มี
ลักษณะท่ี ตรงกันข(ามกับเศรษฐกิจการค(าหรือเศรษฐกิจท่ีต(องพ่ึงตลาด (trade or market 
economy) มิได(มี ความหมายเฉพาะทางด(านเศรษฐกิจเท.านั้น แต.เปVนแนวความคิดเชิง
ปรัชญาของวิถีชีวิตท่ีดีว.า ควรเปVนอย.างไร (way of life) จึงจะอยู.เย็นเปVนสุข พอมีพอกิน 
ช.วยตนเองได( ไม.เดือดร(อนจน อด อยาก ยากจน สิ้นเนื้อประดาตัว วิถีชีวิตหรือการดํารงตน
จะครอบคลุม ท้ังความประพฤติใน ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ การบริโภคสินค(า
บริการ และการสังคมอยู.ร.วมกับคนอ่ืน ท่ี จะต(องยึดความพอเพียงความพอดี ซ่ึงตรงกับคํา
สอนเรื่องทางสายกลางของพระพุทธศาสนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และทฤษฎี
ใหม.มีพ้ืนฐานหรืออยู.ในกรอบของ แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นการจะทําความ
เข(าใจการพัฒนาในโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ และการพัฒนาในแนวทฤษฎีใหม.จึง
ต(องทําความเข(าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสียก.อน หลังจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ 
ประเทศไทยได(บทเรียนท่ีมีผลมาจากการพัฒนาท่ี ไม.สมดุล และขาดเสถียรภาพ ขาดความใส.
ใจในการพัฒนาคุณภาพคนในทุกระดับอย.างจริงจัง และต.อเนื่อง จนสภาวะวิกฤติส.ง
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ผลกระทบต.อความเปVนอยู.ของประเทศในวงกว(าง จากบทเรียน ในครั้งนั้น รัฐธรรมนูญแห.ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได(กําหนดให(รัฐบาลต(อง บริหารราชการแผ.นดินให(
เปVนไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ อย.างยั่งยืน โดยต(อง
ส.งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึง ผลประโยชน ของ
ประเทศชาติในภาพรวมเปVนสําคัญ (มาตรา ๗๘ วรรค ๑) รวมถึง รัฐต(องส.งเสริม และ
สนับสนุนให(มีการดําเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มาตรา ๘๓) ในปaจจุบัน 
หน.วยงานราชการ องค การภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา ประชาชนท่ัวไป ฯลฯ ได(เริ่มน(อม
นํา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช(ในการปฏิบัติภารกิจ ดําเนินธุรกิจ พัฒนาอาชีพ
และ ดําเนินชีวิตกันอย.างกว(างขวาง๑ และไม.ใช.แต.เฉพาะชาวไทยเท.านั้น แต.นานาประเทศก็
สามารถนําไปเปVนแนวทางการดําเนินชีวิตได(ด(วย 

๒. เศรษฐกิจพอเพียงระดับนานาชาติ 
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดําเนินชีวิต หรือในการพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ชาวโลกทุกคนก็สามารถใช(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือทําให(เกิดประโยชน และความสุข ในการดําเนินชีวิตได( เช.นเดียวกัน ดังคํากล.าวประกาศ
ราชสดุดีของ นายโคฟ อันนัน  อดีตเลขาธิการสหประชาชาติใน ครั้งท่ีทูลเกล(าฯ ถวายรางวัล 
“ความสําเร็จสูงสุดด(านการพัฒนามนุษย ” แด.พระบาทสมเด็จพระ เจ(าอยู.หัว เม่ือวันท่ี ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ  ความตอน
หนึ่งว.า  

“…ด(วยพระปรีชาสามารถในการเปVนนักคิดของใต(ฝ_าละอองธุลีพระบาท ทําให(
นานา ประเทศต่ืนตัวในการปรับรูปแบบ การพัฒนาอย.างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีชี้ถึงแนวทางการพัฒนา ท่ีเน(นความพอประมาณ การบริโภคด(วย
สํานึกใน คุณธรรม ความรับผิดชอบอย.างเปVนเหตุเปVนผล และมีภูมิคุ(มกันในตัวท่ีดี พอท่ีจะ
ต(านทาน และ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต.างๆซ่ึงพระราชปรัชญานี้เปVนคุณูปการยิ่ง 
ต.อการพัฒนาใน ยุคปaจจุบันท่ีประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย.างรวดเร็ว จากกระแส
โลกาภิวัฒน  และด(วยพระราชปรัชญาดังกล.าวนี้สหประชาชาติจึงมุ.งเน(นเพียรพยายามท่ีจะ
ส.งเสริมแนวทางการพัฒนาท่ีให( ความสําคัญต.อคน และความอยู.ดีมีสุข ของประชาชนอย.าง
ยั่งยืน เปVนศูนย กลางของการพัฒนา  

รางวัลความสําเร็จสูงสุดด(านการพัฒนามนุษย นี้ ข(าพระพุทธเจ(าท้ังหลายมีปณิธาน
ท่ีจะ ส.งเสริมประสบการณ และแนวทางปฏิบัติในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัน
ทรงคุณค.า อย.างหาท่ีสุดมิได(ของพระองค ท.าน มาช.วยจุดประกายแนวความคิด สู.นานา

                                                           
๑ รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หน(า ๒๒-๒๕. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๖๘๙

ประเทศ ในโอกาสนี้ ข(าพระพุทธเจ(ามีความปลื้มป�ติและภาคภูมิใจ ทูลเกล(าฯ ถวาย รางวัล
ความสําเร็จสูงสุดด(านการ พัฒนามนุษย  แด.ใต(ฝ_าละอองธุลีพระบาท”๒  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปVนปรัชญาในการดําเนินชีวิต ท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ(าอยู.หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแก.พสกนิการชาวไทยมาโดยตลอดนานกว.า ๓๐ ป  
ด(วยสาย พระเนตรท่ียาวไกล และลึกซ้ึงยิ่งกว.านักพัฒนา หรือนักวิชาการใดๆ จะมีสติปaญญา
เสมอเหมือน ได( ดังพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสของพระองค  นับต้ังแต.ป  ๒๕๑๖ 
เปVนต(นมา ท่ีได(ทรง เน(นย้ํา แนวทางการแก(ไขปaญหาต.างๆ เพ่ือให(รอดพ(นวิกฤต และแนวทาง
การพัฒนาให(ก(าวหน(า ไปอย.างเปVนข้ันตอน บนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง มีคุณธรรมกํากับ
ความรู( เพ่ือให(คนส.วนใหญ. พอ อยู. พอกิน พอมี พอใช( และสังคมเจริญก(าวหน(าไปอย.างมี
ความสุข ภายใต(กระแสโลกาภิวัฒน  ท่ีมากับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต.างๆ 

๓. หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เปVนหลักคิด และแนวทางปฏิบัติตนของแต.ละบุคคลและองค กร

โดย คํานึงถึง ๓ หลักการ ได(แก. ๑) ความพอประมาณกับศักยภาพของตนเอง และสภาวะ
แวดล(อม ตามความเปVนจริง ๒) ความมีเหตุมีผลบนพ้ืนฐานความถูกต(อง และ ๓) การ
ภูมิคุ(มกันท่ีดีในตัวเองคือ ไม.ประมาทในการดําเนินชีวิต ท่ีต(องประสบกับความเปลี่ยนแปลง
ต.างๆ ตลอดเวลา และการท่ีจะคิด พูด ทํา อย.างพอเพียงได(นั้น จําเปVนต(องใช(ความรู(ต.างๆ 
อย.างถูกหลักวิชาการ ด(วยความรอบรู(รอบคอบ และระมัดระวัง ควบคู.ไปกับการมีคุณธรรม
เปVนพ้ืนฐานของจิตใจ และการดําเนินชีวิตคือ สามารถรู(จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ละอายท่ีจะ
ทําความชั่ว เกรงกลัวต.อผล จากการกระทําท่ีไม.ถูกต(องตามทํานองคลองธรรม ใช(สติปaญญา
พิจารณาไตร.ตรองอย.างรอบคอบ ในการทําอะไรท่ีไม.เบียดเบียน หรือก.อโทษให(เกิดกับผู(คน
หรือสังคม เห็นคุณค.าของการแบ.งปaน ช.วยเหลือเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ. แก.ผู(อ่ืนและชีวิตอ่ืนๆ เห็น
ความสําคัญของการร.วมมือ ปรองดองกันในสังคม ซ่ึงจะช.วยเสริมสร(างสายใยเชื่อมโยงคนใน
ภาคส.วนต.างๆ ของสังคมให(มี ความสามัคคีมีความเพียรท่ีจะร.วมสร(างสรรค พลังในทางบวก 
อันจะนําสู.ไปความเจริญก(าวหน(า ท่ีสมดุลและยั่งยืน พร(อมรับต.อการเปลี่ยนแปลงต.างๆ 
ภายใต(กระแสโลกาภิวัฒน  ไม.ว.าจะเปVนการเปลี่ยนแปลงทางด(านวัตถุ เศรษฐกิจ ด(านสังคม 
ชุมชน ด(านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล(อม และด(านวัฒนธรรม ประเพณี ค.านิยมต.างๆ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือหลักพอเพียง เปVนหลักการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
สายกลาง ท่ีไม.สุดโต.งไปข(างใดข(างหนึ่ง เปVนวิธีการท่ีเน(นการรักษาความสมดุล ในการปฏิบัติ
                                                           

๒ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลสราวุธ, เศรษฐกิจพอเพียงกับการ 
ประยุกต�ใช� : แจกงานวิจัยขยายผลสู�ชุมชน, เอกสารประกอบการสัมมนาจัดโดย สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห.งชาติ ในวัน พฤหัสบดี ท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัล แม.โขง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย, หน(า ๓-๔.   
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ภารกิจต.างๆ บนพ้ืนฐานของความเปVนจริง ความถูกต(องอย.างเปVนเหตุเปVนผล และไม. 
ประมาทไม.เสี่ยง เปVนหลักการท่ีสอดคล(องกับ วิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย ซ่ึงมีพ้ืนฐานต้ังอยู.
บน คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา อันเปVนคําสอนท่ีเปVนสากล ทันสมัยตลอดเวลา เพราะเปVน
คําสอน ให(มนุษย สามารถนําไปปฏิบัติ เพ่ือให(เปVนมนุษย ท่ีสมบูรณ  และนําไปประยุกต ใช(ได(
ทุกยุคทุกสมัย แม(ในยุคปaจจุบัน ในการปฏิบัติตน ในทุกมิติของชีวิต ทุกภาคส.วน และทุกด(าน
ของการพัฒนา เพ่ือสังคมส.วนรวมจะได(อยู.ร.วมกัน อย.างสันติสุข และเจริญก(าวหน(าไปอย.าง
ม่ันคง และยั่งยืน”๓ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ ได(อธิบาย
รายละเอียดเพ่ิมเติม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว.า เปVนท้ังหลักคิด และแนวทางปฏิบัติตน 
โดยยึด ๓ หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ(มกันท่ีดีในตัวเปVน
แนวทางใน การตัดสินใจ และการกระทํา ดังนี้   

๑. ความพอประมาณ หมายถึงการใช(ทรัพยากรท่ีมีอยู.เปVนทุนเดิมของตนเอง หรือ 
ภายในท(องถ่ินให(เกิดประโยชน สูงสุด ก.อนท่ีจะแสวงหาทรัพยากร แหล.งทุน วัตถุดิบหรือ 
สิ่งของบริการต.างๆจากภายนอก จึงจะเปVนการใช(ทรัพยากรอย.างพอเหมาะ พอควร กับ
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล(อม รวมท้ังวัฒนธรรมในแต.ละท(องถ่ิน-ภูมิสังคม-เปVนการ
ส.งเสริม ให(เกิดการพัฒนาจากภายในโดยสร(างความเข(มแข็ง ให(กับท(องถ่ิน ชุมชนก.อนแล(วจึง 
ค.อยขยายเชื่อมโยงจากภายนอก อย.างเปVนข้ันตอนตามความจําเปVน ส.วนการใช(ทรัพยากรนั้น 
ก็ต(องคํานึงถึงความจําเปVน สถานะของตนเองสถานการณ  แวดล(อมต.างๆว.าเหมาะสมหรือไม. 
โดยรักษาระดับของความพอประมาณ ไม.มากเกินศักยภาพ และก็ต(องไม.น(อยเกินไปจนขาด 
แคลน หรือไม.เพียงพอท่ีจะดําเนินการให(เกิดประโยชน ได( โดยการใช(อย.างมัธยัสถ รู(คุณค.า 
ดูแลรักษาพัฒนาต.อยอดให(เพ่ิมพูนและดียิ่งๆ ข้ึนโดย อาศัยความรอบรู( ความรอบคอบใน
การวางแผน ตัดสินใจ และต(องอยู.บนพ้ืนฐานของคุณธรรมด(วย เช.น ไม.เบียดเบียนตนเองและ
ผู(อ่ืน ไม.ทําสังคมเดือดร(อน และไม.ทําลายธรรมชาติ สิ่งแวดล(อม ต้ังม่ันอยู.บนพ้ืนฐาน ความ
ซ่ือสัตย สุจริต เปVนต(น                        

๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่องต.างๆ อย.างมีเหตุผลบน
พ้ืนฐานของความถูกต(อง ความเปVนจริงตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรม ค.านิยมท่ีดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปaจจัยท่ีเก่ียวข(อง ตลอดจน
คํานึงถึงผลท่ีคาดว.าจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆท้ังในระยะสั้น ระยะยาว ท้ังต.อตนเองต.อ
ผู(อ่ืน และส.วนรวมอย.างรอบคอบ                          

                                                           
๓ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช พิบูลสราวุธ, เศรษฐกิจพอเพียงกับการ 

ประยุกต�ใช� : แจกงานวิจัยขยายผลสู�ชุมชน , เอกสารประกอบการสัมมนาจัดโดย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห.งชาติ ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัล แม.โขง อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย, หน(า ๘-๙.   
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๓. การสร(างภูมิคุ(มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให(พร(อม รับต.อผลกระทํา
และการเปลี่ยนแปลงในด(านต.างๆ ไม.ว.าจะเปVนด(านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล(อม และวัฒนธรรม 
เพ่ือให(สามารถปรับตัวและรับมือได( อย.างทันท.วงที กล.าวโดยย.อ คือ การท่ีเห็นว.าทุกอย.างไม.
แน.นอน มีความเปVนไปได(ท่ีจะแปรปรวน ผันผวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฉะนั้น การท่ีจะทํา
อะไรก็ตาม ต(องไม.เสี่ยง ไม.ประมาท คิดถึงความเปVนไปได(ของสถานการณ ต.างๆ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน แล(วเตรียมตนเองและผู(ท่ีเก่ียวข(องให(มี ภูมิต(านทานท่ีจะคุ(มกันตนเองได( เตรียม
วิธีการทํางานในรูปแบบต.างๆ ให(พร(อมท่ีจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต.างๆ จะได(สามารถ
ดําเนินภารกิจ ต.อไปได( โดยไม.ขลุกขลัก ต(องหยุดชะงักกลางคัน และนํามาซ่ึงความ ต.อเนื่อง
ของการพัฒนาในระยะยาว เศรษฐกิจพอเพียงอาจแยกออกเปVน ๒ ระดับคือ ระดับตัวบุคคล 
และระดับสังคม ระดับบุคคล คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตได(อย.างไม.ทุกข ยากเดือดร(อน
อดอยาก มีความเปVนอยู. อย.างประหยัด รู(จักประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ ไม.ฟุ_มเฟ�อย
ฟุxงเฟxอไปตามกระแสบริโภค นิยมหรือวัตถุนิยม รู(จักเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมกับตน และมีความ
ขยันหม่ันเพียรท่ีจะทํางานอย.างค.อยเปVนค.อยไป ไม.หวังรวยเร็วโดยปราศจากเหตุผล ส.วน
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับเหนือบุคคลข้ึนไป เช.น ระดับชุมชน เมือง และประเทศนั้นก็ยึด
หลักประหยัด รู(จักเลือก และมีความเพียร เช.นเดียวกัน สิ่งท่ีเห็นได(ชัดเจนก็คือ ความสามารถ
ในการผลิตสินค(าบริการเพ่ือการบริโภค และ แลกเปลี่ยนกันเองอย.างพอเพียงภายใน ไม.ต(อง
พ่ึงพาตลาดภายนอกมากนัก ถ(ามีความสามารถจนผลิตสินค(าบริการได(เหลือบริโภคของ
ตนเอง ก็สามารถจําหน.ายสู.ตลาดภายนอก แล(วนํา รายได(ส.วนเกินมาใช(ยกระดับการครองชีพ
ให(ค.อยๆ สูงข้ึนได(  ในท่ีนี้จะขอนําเฉพาะความพอเพียงทางด(านเศรษฐกิจมาพิจารณา เพราะ
สามารถทําให( เข(าใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและทฤษฎีใหม.ได(มาก การท่ีพระ
เจ(าอยู.หัวทรง พระราชดําริให(ใช(เศรษฐกิจพอเพียงแทนเศรษฐกิจแบบการค(า เพราะการพ่ึง
ตลาดภายนอกมุ.งแต. สร(างความเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) โดยท่ีประชาชน
โดยเฉพาะชาวชนบทยังไม.มีความพร(อม ทําให(ประชาชนอดอยาก ยากจน ประเทศต(องมีหนี้
สาธารณะเปVนจํานวนมหาศาล เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลายต.อหลายครั้ง การท่ีจะรักษาตัวให(
หลุดรอดจากระบบเศรษฐกิจท่ีพังพินาศหายนะเช.นนี้ จึงต(องประคับประคองตัวให(ได(ก.อน 
เพ่ือจะได(ลุกข้ึนมายืนด(วยลําแข(งของตนเองได(ต.อไป เศรษฐกิจพอเพียงจึงเปVนทางเลือก
เพ่ือให(รอดพ(นจากภัยหายนะทางเศรษฐกิจ และให(ประชาชนพ(นทุกข  อดอยากสามารถ
พ่ึงตนเองในการดํารงชีพต.อไปได(อย.างยั่งยืนแบบพออยู.พอกิน ไม.ใช.กินดีอยู.ดีอย.างไม.มี
ขอบเขต ดังมีพระราชดํารัสท่ีว.า “เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ําว.า เปVนท้ังเศรษฐกิจหรือความ
ประพฤติท่ีทําอะไรเพ่ือให( เกิดผล โดยมีเหตุและผล” “ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทําได(เพียงเศษหนึ่งส.วนสี่ก็พอนั้น ไม.ได(แปลว.า เศษหนึ่งส.วนสี่ของพ้ืนท่ีแต.เศษหนึ่งส.วนสี่ของ
การกระทํา” “เชื่อว.าประเทศไทยจะสามารถพ(นวิกฤติการณ ได(ดีกว.าหลายประเทศ เพราะ
แผ.นดินท่ี ยังเหมาะสมกับความเปVนอยู.ได(อย.างท่ีเคยพูดมาหลายป แล(วว.า ภูมิประเทศยัง 
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“ให(” คือ เหมาะสม แต.ความเปVนอยู.ต(องไม.ฟุxงเฟxอ ต(องอยู.อย.างประหยัดและต(องไปในทางท่ี
ถูกต(อง” เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม. คนมักเข(าใจว.าเปVนสิ่งเดียวกัน แต.ไม.ใช.เพราะ 
เศรษฐกิจ พอเพียงเปVนเรื่องปรัชญา วิถีชีวิตในการดํารงตนของคนทุกหมู.เหล.า ใช(ได(ท้ังคน
กรุงและคนชนบท หมายความว.า กําหนดความพอดีให(กับตัวเองของแต.ละคน ส.วนทฤษฎี
ใหม.นั้นเปVนวิธีการสําหรับ เกษตรกรรายย.อย เปVนวิธีท่ีสอนให(รู(จักใช(ทรัพยากรธรรมชาติของ
เขา คือ ดิน น้ํา ต(นไม( พืชผลต.างๆ การเลี้ยงสัตว เพ่ือให(หลุดพ(นจากคําว.าไม.มี การพัฒนา
ตนเองและประเทศชาติตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงไม.ใช.ของง.าย ต(องสร(าง
จิตสํานึกภายในจิตใจของประชาชนซ่ึงเคยชินกับชีวิตความเปVนอยู.ท่ีสุขสบายฟุxงเฟxอ ชอบของ
ท่ีได(มาง.ายๆ เร็วๆ ดีๆ โดยไม.เหมาะสมและพอดีกับความพร(อมของตน ให(มายึดทางสาย 
กลาง รู(จักประหยัด รู(จักประมาณตน พอใจกับการดํารงชีพแบบพออยู.พอกิน ดังท่ี ดร. สุเมธ 
กล.าวว.า “เศรษฐกิจพอเพียงต(องสร(างข้ึนมาด(วยความรู(สึกในจิตใจข้ึนมาให(ได( แต.จุดนี้ผมยัง
เห็น ว.าหลังจากพระราชกระแสรับสั่งแล(ว ไม.มีใครทํา ผมพยายามยกตัวอย.างพระเจ(าอยู.หัว
ว.า ฉลอง พระองค ท่ีทรงสวมเวลาไปชนบทกับฉลองพระบาทท่ีทรงสวมต.างๆ ก่ีสิบฤดูท.านก็
ใส.อย.างนั้น ตัวเดิม รองเท(าก็ไม.เปลี่ยนเลย…ประหยัดหมด ทุกคนดูด(วยความประทับใจ แต.
ไม.มีใครทําตาม”๔  

๔. ทฤษฎีใหม�สู�เศรษกิจพอเพียง   
ทฤษฎีใหม. (New Theory) เปVนแนวทางการพัฒนาการเกษตรท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ(าอยู.หัวพระราชทานมาเม่ือป  พ.ศ. ๒๕๓๗ “ทฤษฎีใหม.นี้เกิดข้ึนมาอย.างไร ก็มาจาก
การปฏิบัติ ซ่ึงเปVนการปฏิบัติของคนอ่ืนด(วยต้ังแต.ต(น ทฤษฎีใหม.นี้ความจริงทางราชการได(
ปฏิบัติมาหลายป แล(ว ก.อนท่ีเกิดเปVนทฤษฎีใหม.ตามท่ีเรียกว.า ทฤษฎีใหม.ในพระราชดําริ คือ 
การพัฒนาทางการเกษตร โดยเพาะปลูกหลายอย.างในท่ีเดียวกัน หรือผลัดปลูกหมุนเวียนกัน 
อย.าง เช.น เขา ปลูกข(าว หลังจากฤดูกาลข(าว เขาก็ปลูกถ่ัว อย.างนี้เปVนทฤษฎีใหม.แล(ว แต.ไม.
มีใครบอกว.าเปVน ทฤษฎีก็เลยได(คําหน(าว.า “ทฤษฎีใหม.” นี่เปVนความคิดข้ึนมา และยอมรับ
กันว.าเปVนทฤษฎี เม่ือยอมรับกันว.าเปVนทฤษฎีก็ไปปฏิบัติต.อได( (พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจ(าอยู.หัว ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)  ทฤษฎีใหม.หมายถึง 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือให(เกษตรกรท่ีมีท่ีดินถือครองน(อย ประมาณ ๑๕ ไร. สามารถมีน้ําใช(เพ่ือ
การเกษตรอย.างพอเพียงตลอดป  และใช(น้ํากับท่ีดินท่ีมีอยู.ให(เกิดประโยชน  สูงสุด เพ่ือให(มีกิน
ตามอัตภาพ พอกินไม.อดอยาก โดยการแบ.งท่ีดินถือครองออกเปVน ๔ ส.วน คือส.วนท่ีหนึ่งร(อย
ละ ๓๐ ของพ้ืนท่ีสําหรับขุดสระให(มีน้ําใช(ตลอดป  ส.วนท่ีสองร(อยละ ๓๐ ปลูกข(าวไว( ให(พอ

                                                           
๔ สุนทร กุลวัฒนวรพงศ , ตามรอยพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง-ทฤษฏีใหม�,(กรุงเทพมหานคร : 

ชมรมเด็ก, ๒๕๔๔), หน(า ๑๗๖. 
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กินตลอดป  เหลือกินจึงขาย ส.วนท่ีสามร(อยละ ๓๐ ปลูกพืชไร.ทําสวน และส.วนท่ีสี่ร(อยละ ๑๐ 
ของพ้ืนท่ีสําหรับเปVนท่ีบริการ เช.นทางเดินท่ีอยู.อาศัยหรืออ่ืนๆ 

ท้ังนี้เปVนหลักการในการบริหารการจัดการท่ีดินและน้ํา เพ่ือการเกษตรในท่ีดิน
ขนาดเล็กให(เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการบริหารและจัดแบ.งท่ีดินแปลงเล็ก ออกเปVน
สัดส.วนท่ีชัดเจน เพ่ือประโยชน สูงสุดของเกษตรกร มีการคํานวณโดยหลักวิชาการ เก่ียวกับ
ปริมาณน้ําท่ีจะ กักเก็บให(พอเพียง ต.อการเพาะปลูกได(ตลอดป  มีการวางแผนท่ีสมบูรณ แบบ 
สําหรับเกษตรกร รายย.อย เพ่ือให(พอเพียงสําหรับเลี้ยงตนเองและเพ่ือเปVนรายได( ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู.หัว ได(ทรงพระราชทานข(อสรุปเก่ียวกับทฤษฎีใหม.ไว(เปVน ข้ันๆ 
รวม ๓ ข้ันคือ 

ข้ันท่ี ๑ การผลิตเปVนการผลิตให(พ่ึงตนเองได( ด(วยวิธีง.ายๆ ค.อยเปVนค.อยไปตาม
กําลังให( พอมีพอกินไม.อดอยาก 

ข้ันท่ี ๒ เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ.มหรือสหกรณ  ร.วมแรงในการผลิต 
การตลาด การเปVนอยู. สวัสดิภาพ การศึกษา สังคมและศาสนา เพ่ือให(พอมีพอกินมีใช(ช.วยให(
ชุมชนและ สังคมดีข้ึนไปพร(อมๆ กัน ไม.รวยคนเดียว  

ข้ันท่ี ๓ ร.วมมือกับแหล.งเงินและแหล.งพลังงาน ต้ังและบริการโรงสี ต้ังและบริการ
ร(านสหกรณ  ช.วยกันลงทุนช.วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ซ่ึงไม.ใช.ทําอาชีพ
เกษตรอย.างเดียว   

๕. ข้ันตอนการดําเนินการเศรษกิจพอเพียงทฤษฎีใหม�   
จากการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง มีนักวิชาการได(อธิบายขยายความจากภาค

วิชาการสู.ภาคปฏิบัติไว( เช.น ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ. อยุธยา และ ดร. ปรียานุช พิบูลสราวุธ 
ได(อธิบาย รายละเอียด เพ่ิมเติมของ ทฤษฎีใหม. ๓ ข้ันตอน ดังนี้  

๕.๑ ข้ันตอนท่ี๑ เปVนแนวทางการจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในครัวเรือน ท่ี
สอดคล(องกับระบบนิเวศวิทยา เพ่ือให(พออยู.พอกิน สมควรแก.อัตภาพ ใน ระดับท่ีประหยัด 
และเลี้ยงครอบครัวได( เปVนการผลิตเพ่ือการบริโภคภายใน ครัวเรือน โดยมีการฟ��นฟูความ
อุดมสมบูรณ ของดิน การควบคุมวัชพืช ตลอดจนการควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยวิธีธรรมชาติ
ท้ังหมด เปVนระบบการผลิตท่ีเน(นการเก้ือกูลกันระหว.างสัตว เลี้ยงและพืชผล เพ่ือให(เกิด 
ประโยชน  สูงสุด และสามารถนําไปปรับใช(ได(ในทุกภูมิภาค ให(เหมาะสมกับสภาพของดิน น้ํา 
และชนิดของพืชซ่ึงแตกต.างกันไปแต.ละแห.ง  

๕.๒ ข้ันตอนท่ี ๒ มีเปxาหมายอยู.ท่ีสร(างความสามารถ การพ่ึงตนเองในระดับชุมชน 
ด(วยการนําเอาผลผลิตส.วนเกินของครอบครัวต.างๆ มา จัดการร.วมกันในระดับชุมชน และยึด
หลักการแบ.งงานกันทํา และการช.วยเหลือเก้ือกูลกัน เพ่ือให(ประหยัดและคุ(มทุน ซ่ึงจะทําให(
เกิดการเพ่ิมผลผลิต และทําให(มีสินค(าและบริการเพ่ิมมากข้ึน การพ่ึงตนเองในระดับชุมชน 
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สามารถทําได(หลายทาง โดยการรวมกลุ.ม หรือร.วมมือกันในรูปสหกรณ เพ่ือจัดการการผลิต 
การตลาด และพัฒนาสวัสดิการของชุมชนใน รูปแบบต.างๆ  เช.น จัด ต้ังกลุ.มการผลิตร.วมกัน 
ธนาคารข(าว/โค/กระบือ กลุ.มออมทรัพย ชุมชน ศูนย บริการสุขภาพชุมชน กลุ.มฌาปนกิจ
ชุมชน เปVนต(น เปVนการสร(างความสามัคคีภายในท(องถ่ิน และเตรียมความพร(อมก.อน ก(าวสู.
โลกภายนอก โดยยังคงยึดหลักการใช(ความสามารถและทรัพยากรท่ี มีอยู.ในชุมชนเปVนหลัก  

๕.๓ ข้ันตอนท่ี ๓ ติดต.อสัมพันธ กับระบบตลาด และเศรษฐกิจภายนอก เพ่ือ 
จุดประสงค ต.างๆ เช.น จํา หน.ายผลผลิตส.วนเกิน แสวงหาเทคโนโลยี และทรัพยากรจาก
ภายนอก มาใช(ในกิจการของชุมชน เช.น การสร(างโรงสี ข(าว ใช(บริการสินเชื่อธนาคาร และ
สถาบันการเงิน ตลอดจนสถาบันทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ และถ(าชุมชนมีความเข(มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
ก็อาจมีการเจรจา ต.อรองความร.วมมือกับบรรษัทธุรกิจ เพ่ือประโยชน ของท้ังสองฝ_าย 

๖. ต�นแบบการนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู�โครงการภาคปฏิบัติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู.หัวได(พระราชทานพระราชดําริเม่ือป  พ.ศ. ๒๕๓๗ ให(

เจ(าหน(าท่ี มูลนิธิชัยพัฒนาไปหาซ้ือท่ีดินติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา ตําบลห(วยบง อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพ่ือดําเนินการพัฒนาทางด(านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม. ทรง
ให(ทดลองทําเปVนตัวอย.างเพ่ือให(เห็นเปVนรูปธรรมและสามารถนําไปประยุกต ใช(ปฏิบัติในพ้ืนท่ี
ของเกษตรกรราย ย.อยได(อย.างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถพ่ึงตนเองได( มีสภาพชีวิตความ
เปVนอยู.อย.าง พอมีพอกิน และยั่งยืน  สืบไป ต.อมาทรงขยายโครงการออกไป รอบวัดเปVน
พ้ืนท่ีรวม ๓,๐๐๐ ไร. มีเกษตรกรประมาณ ๒๐๐ ราย ต(องขุดสระ ๒๐๐ สระ และทรงให(
สร(างอ.างเก็บน้ําจุ ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก เมตรสําหรับเติมน้ําในสระท้ัง ๒๐๐ สระ ต.อมาได(
พระราชทานพระราชดําริให(ขยายความ ช.วยเหลือเกษตรกรไปท่ี ตําบลคุ(มเก.า อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ อีกแห.งหนึ่ง  

การนําทฤษฎีใหม.มาใช(แก(ปaญหาความทุกข ยากของเกษตรท่ีเปVนโครงการใหญ.ท่ีสุด 
ก็คือ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม.ตามแนวพระราชดําริ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได(มีมติเม่ือวันท่ี ๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๐ เห็นชอบกรอบนโยบายมาตรการบรรเทาปaญหาการว.างงาน เพ่ือให(การ 
ช.วยเหลือ แรงงานท่ีว.างงานหรือหรือถูกเลิกจ(าง ซ่ึงเดินทางกลับภูมิลําเนาในชนบท และประสงค 
จะประกอบอาชีพด(านการเกษตรให(ได(ทํางาน มีอาชีพและรายได(ท่ียั่งยืน ให(ได(รับความ
ช.วยเหลือ ด(วยความรวดเร็ว ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนอย.างเปVนระบบ โดยใช(โครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม.เปVนแนวทางหลักในการช.วยเหลือดังกล.าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึง
ได(จัดทําแผนปฏิ บั ติการ โครงการเกษตรทฤษฎี ใหม.ตาม แนวพระราชดําริ เสนอ
คณะกรรมการนโยบายบรรเทาปaญหาการว.างงานแห.งชาติให(ความเห็นชอบ และในการ
ดําเนินการในป  ๒๕๔๑ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช.วยเหลือเกษตร ได(อนุมัติเงิน
จ.าย จํานวน ๕๔.๖๘ ล(านบาท เพ่ือนําไปเปVนค.าดําเนินโครงการเปxาหมายท่ีกําหนดไว( รวม 
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๘,๐๐๐ แห.งท่ัวประเทศ ในการนี้กระทํารวงเกษตรและสหกรณ  จึงได(แต.งต้ังให(เกษตรและ 
สหกรณ จังหวัดทุกจังหวัดเปVนผู(จัดการโครงการ โดยมีหน.วยงานในสังกัดกระทํารวงเกษตร
และ สหกรณ ในพ้ืนท่ีร.วมดําเนินการในแต.ละจังหวัด ป แรก (๒๕๔๑) เปVนการปฏิบัติตามข้ันท่ี 
๑ ของ ทฤษฎีใหม.ส.วนป งบประมาณ ๒๕๔๒-๒๕๔๔ เปVนการดําเนินการในข้ันตอนของการ
ขยายผล ซ่ึงจะเน(นทางด(านการให(การสนับสนุนด(านการถ.ายทอดเทคโนโลยี การจัดหาแหล.ง
น้ํา ปaจจัยการผลิต และเงินทุนสินเชื่อผ.อนปรน โดยเน(นการพัฒนาในข้ันท่ี ๒ และข้ันท่ี ๓ 
ของทฤษฎีใหม. ใช( งบประมาณปกติโดยจัดทําคําของบประมาณเปVนโครงการใหม. ชื่อ
โครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม.” ตามแนวพระราชดําริ  การขยายทฤษฎีใหม.ออกไปท่ัวประเทศ
จะทําอย.างรวดเร็วไม.ได( “การขุดสระนั้นต(องสิ้นเปลือง ชาวบ(านไม.สามารถท่ีจะออก
ค.าใช(จ.ายสําหรับการขุดก็ต(องทําให(เขา มูลนิธิชัยพัฒนา และทางราชการก็ได(ช.วยกันทําโดยท่ี
ชาวบ(านไม.ต(องสิ้นเปลืองมากมาย ฉะนั้น “ทฤษฎีใหม.” นี้จะขยายต.อไปได( อาจจะท่ัว
ประเทศ แต.ต(องช(าๆ เพราะว.าต(องสิ้นเปลืองไม.ใช.น(อยๆ แต.ว.าค.อยทําค.อยไป และเม่ือทํา
แล(วก็นึกว.าเปVนวิธีการอย.างหนึ่งท่ีจะทําให(ประชาชนมีกินตามอัตภาพ คืออาจ ไม.รวยมาก แต.
ก็พอกิน ไม.อดอยาก ฉะนั้นก็นึกว.า “ทฤษฎีใหม.” นี้คงมีประโยชน ได( แต.ต(องทําด(วยความ
ระมัดระวัง”๕ อาทิเช.น๖ 

๑. โครงการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม.โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน บ(าน 
แดนสามัคคี ตําบลคุ(มเก.า อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ                

๒. โครงการทฤษฎีใหม.ปaกธงชัย หรือ ทฤษฎีใหม.บ(านฉัตรมงคล ตําบลปaกธงชัย
เหนือ อําเภอปaกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา               

๓. โครงการทฤษฎีใหม.ปากท.อ โครงการพัฒนาท่ีดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ตําบลวัน
ดาว อําเภอปากท.อ จังหวัดราชบุรี             

๔. โครงการทฤษฎีใหม.หนองหม(อ ตําบลหนองหม(อ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค    

๗. สรุปและข�อเสนอแนะ          
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเปVนท่ีรู(จักแพร.หลายและสามารถนําไปประยุกต ใช(ได(

กับทุกระดับ ต้ังแต.ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก ต้ังแต.
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศและสังคมโลก พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู.หัว 
รัชกาลท่ี ๙ พระราชดําริทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและทรงนําไปใช(ในการพัฒนาเปVนต(นแบบ
ให(แก.ประสกนิกรท้ังในและต.างประเทศจนเปVนท่ีประจักษ  เปVนทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย
                                                           

๕ พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู.หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม 
๒๕๓๗. แหล.งท่ีมา : http://www.amarin.com/royalspeech/FrameAll.html [๑๖ กันยายน ๒๕๕๙]. 

๖ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ทฤษฎีใหม�. แหล.งท่ีมา : http://th.wikipedia.org/w/index. 
php?title=ทฤษฎีใหม.&oldid=4437546) [๑๖ กันยายน ๒๕๕๙]. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๖๙๖ 

พอเพียงเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตพ่ึงพาตนเองได(จริง ดังรายละเอียดท่ีผู(วิจัยได(ค(นคว(าแล(ว 
เศรษฐกิจพอเพียง เปVนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู.และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ต้ังแต.ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให(
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให(ก(าวทันต.อยุคโลกาภิวัฒน  
ความเพียงเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปVนท่ีจะต(องมี
ระบบภูมิคุ(มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต.อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยน แปลงท้ัง
ภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต(องอาศัยความรอบรู( ความรอบคอบ และความระมัด ระวัง
อย.างยิ่ง ในการนําวิชาการต.างๆ มาใช(ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และ
ขณะเดียวกันจะต(องเสริมสร(างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ(าหน(าท่ีของรัฐ นัก
ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให(มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต และให(มีความ
รอบรู(ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด(วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปaญญา และความรอบคอบ
เพ่ือให(สมดุลและพร(อมต.อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย.างรวดเร็วและกว(างขวาง ท้ังด(าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล(อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได(เปVนอย.างดี  
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ความสัมพันธ�ระหว�างความพึงพอใจในสวัสดิการกับความผูกพันต�อองค�กรของพนักงาน  
บริษัท สิริกาญจน� อินเตอร�เทรด จํากัด 

The Relationship Between Satisfaction and Organizational Commitment 
to the Welfare of the Employees of Glory Kan Co., Ltd. 

สุภัสสร ระงับภัย* 

บทคัดย�อ 

การค(นคว(านี้มีวัตถุประสงค เพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบปaจจัยด(านประชากรของ
พนักงานกับความผูกพันต.อองค กร และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ ระหว.างความพึงพอใจใน
สวัสดิการกับความผูกพันต.อองค กรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด จาก
ประชากรจํานวน ๖๐ คน โดยใช(แบบสอบถาม และวิเคราะห ข(อมูลด(วยค.าร(อยละ ค.าความถ่ี 
ค.าเฉลี่ย ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบค.าเฉลี่ย สถิติค.าที(t-
test) และ ค.าเอฟ (F-test) ค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (Rho) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕  

ผลการวิจัยพบว�า ผู(ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เปVนเพศชายมากกว.าเพศหญิง ช.วง
อายุ ๓๔-๔๑ ป  ระดับการศึกษาส.วนใหญ.ตํ่ากว.าปริญญาตรี สถานภาพโสดและแต.งงานเปVน
ร(อยละ ๕๐ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว.า ๑๐ ป ข้ึนไป การวิเคราะห เก่ียวกับ
ความผูกพันต.อองค กรของพนักงานพบว.าระดับความผูกพันต.อองค กรของพนักงานบริษัท สิริ
กาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด ในภาพรวมท้ังหมดในระดับสูงมาก ในรายด(านค.าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด ๓ ลําดับ คือ ด(านความปรารถนา ด(านความเต็มใจท่ีจะทุ.มเท และด(านความเชื่อม่ัน 
และเม่ือพิจารณาภาพรวมระดับความพึงพอใจในสวัสดิการของบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เท
รด จํากัด พิจารณาเปVนรายด(านเรียงลําดับจากค.าเฉลี่ย๓ ลําดับ มากท่ีสุดคือ ด(านความ
ปลอดภัย รองลงมาคือ ด(านนันทนาการ และด(านโบนัสและเงินสวัสดิการ 

คําสําคัญ: สวัสดิการ, ความผูกพัน, องค กรของพนักงาน 

Abstract 
This study aimed to compare the demographic factors of employee 

engagement and to study the relationship between satisfaction and 
organizational commitment to the welfare of the employees of SiriKan Co., 
Ltd. From a population of 60 people by questionnaire and analyzed by 
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frequency, percentage, average, standard deviation. To test the hypothesis a 
comparison of average Statistics t (t-test) and F (F-test), correlation coefficient 
(Rho) by the statistically significant at .05 levels. 

The study showed that respondents in this age range are more 
males than females 34-41 years of education than most undergraduates, 
Single, married and 50 percent and the duration of the operation over 10 
years of analysis on the organizational commitment of the employees. The 
level of engagement of employees SiriKan Intertrade Co., Ltd. in overall a 
very high level. Considering each side of the third order is the most desire. 
The willingness to devote and confidence and considering the overall level of 
satisfaction in the welfare of SiriKan Intertrade aspects to sort out the most is 
the third order for security. Followed by recreational and the bonus and 
benefits. 

Keyword: Welfare, Employee, Engagement 

๑. บทนํา 
ในยุคปaจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย มีสิ่งสําคัญท่ีจะต(องดําเนินการ

ควบคู.กันไป คือ การสร(างจิตสํานึกให(บุคลากรภายในองค กรเกิดความพึงพอใจ ความผูกพัน 
ความซ่ือสัตย  จงรักภักดีท่ีจะร.วมมือ และปฏิบัติงานให(กับองค กรตลอดไป โดยองค กรจะต(อง
ใส.ใจดูแลรักษาความก(าวหน(าในอาชีพการงานให(กับบุคลากรส.งผลให(บุคลากรมีความมุ.งม่ันท่ี
จะสร(างชื่อเสียง และสร(างความสําเร็จให(กับองค กรโดยไม.เห็นแก.ความยากลําบาก แต.การท่ี
องค กรจะคาดหวัง และมุ.งผลให(บุคลากรภายในองค กรปฏิบัติเช.นนั้นได(จําเปVนท่ีจะต(องอาศัย
ปaจจัยต.างๆเปVนแรงผลักดันเพ่ือให(พนักงานพร(อมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือปฏิบัติหน(าท่ีของตนจนสุด
ความสามารถให(กับองค กรด(วยความรู(สึกว.าตนเองมีส.วนร.วมในการเปVนเจ(าขององค กร
เช.นเดียวกัน นอกจากนี้ความผูกพันต.อองค กรยังทําหน(าท่ีเชื่อมโยงระหว.างความต(องการของ
บุคลากรขององค กรให(สอดคล(องกับเปxาหมายขององค กร 

ความผูกพันต.อองค กรครอบคลุมมากกว.าความพึงพอใจในงานท่ีทํา ด(วยเหตุนี้ 
จึงถือได(ว.าความผูกพันต.อองค กรเปVนกุญแจสําคัญท่ีคอยผูกมัดบุคลากรให(ปฏิบัติและร.วมงาน
อยู.กับองค กรไปนานๆ โดยอาศัยความม่ันคงมากกว.าความพึงพอใจในงาน และความผูกพันนี้ 
จะค.อยๆ พัฒนาไปอย.างช(าๆ แต.ม่ันคง โดยจะทําหน(าท่ีคอยเปVนแรงผลักดัน และแรงจูงใจ 
ให(บุคลากรปฏิบัติงานอย.างอุทิศตนเพ่ือองค กร แต.ในทางตรงกันข(ามหากพนักงานหรือ
บุคลากรเกิดความรู(สึกอึดอัดใจหรือไม.สบายใจ ไม.พึงพอใจต.องานท่ีได(รับให(ทํา บุคลากร
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เหล.านั้นก็จะไม.มีความจงรักภักดี และไม.มีความรู(สึกผูกพันต.อองค กร ส.งผลให(บุคลากร
เหล.านั้นออกจากองค กร ซ่ึงผลกระทบท่ีตามมา คือ ทําให(งานท่ีทําเกิดความล.าช(า ขาดความ
ต.อเนื่อง และหากพิจารณาในอีกแง.มุมการท่ีองค กรมีอัตราการลาออกของบุคลากรสูงเปVน
การสูญเสียภาพพจน ท่ีดีขององค กรส.งผลกระทบต.อความเชื่อม่ัน 

ด(วยเหตุนี้ผู( ศึกษาจึงสนใจศึกษาความผูกพันต.อองค กรกับความพึงพอใจ 
ต.อสวัสดิการของพนักงานในบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้
จะทําให(ทราบถึงความผูกพันของทรัพยากรมนุษย ทุกคนท่ีมีต.อองค การว.ามีความผูกพัน 
เปVนอย.างไรในการส.งผลให(เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลของงานท่ีดี ผลักดันให(องค กร
ขับเคลื่อนไปในแนวทางท่ีดี และในด(านการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน ต.างๆ ว.าได( 
ตรงตามความต(องการมากน(อยเพียงใด เพ่ือให(แก.ทรัพยากรมนุษย ท่ีมีและเอ้ือประโยชน สูงสุด
ให(กับทุกคน ซ่ึงในส.วนของบริษัทสิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด นั้นการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน ต.างๆนั้นอาจจะไม.เทียบเท.ากับบริษัทอ่ืนๆ และอาจจะมีกฎเกณฑ ต.างๆ 
ในบางกรณีท่ีเปVนสิทธิประโยชน เพ่ิมเติม เพ่ือเปVนการสร(างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เพ่ือท่ีจะรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีมีความรู(มีความสามารถให(มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนเพ่ือเปVนแนวทางในการเสริมสร(างความผูกพันต.อองค กรและให(ทรัพยากรมนุษย อยู.กับ
องค กรให(นานท่ีสุด 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือเปรียบเทียบปaจจัยด(านประชากรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร 

เทรด จํากัด กับความผูกพันต.อองค กร 
๒. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ ระหว.างความพึงพอใจในสวัสดิการกับความผูกพันต.อ

องค กรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. ประชากรและกลุ.มตัวอย.างเปVนพนักงานบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด 

(ข(อมูลจากฝ_ายทรัพยากรบุคคล ณ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เนื่องจากประชากรมีจํานวนน(อยจึง
ใช(การหาค.าร(อยละ ได(กลุ.มตัวอย.างท่ีใช(ในการศึกษาจํานวน ๖๐ คน 

๒. สร(างเครื่องมือท่ีใช(ในการเก็บ และรวบรวมข(อมูลจากกลุ.มตัวอย.างท่ีใช(ในการ
วิจัยนั่นคือ แบบสอบถาม โดยแบ.งออกเปVน ๓ ส.วนคือ ส.วนท่ี ๑ เปVนส.วนเก่ียวกับปaจจัยด(า
ประชากรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด ส.วนท่ี ๒ เก่ียวกับความพึง
พอใจในสวัสดิการของบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด ท้ังหมด ๖ ด(าน (ด(านสุขภาพ 
ด(านความปลอดภัย ด(านความม่ันคง ด(านเศรษฐกิจ ด(านนันทนาการ และด(านโบนัสและเงิน



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๗๐๐ 

สวัสดิการ) เปVนคําถามชนิดปลายป�ดแบบ Likert Scale และส.วนท่ี ๓ เก่ียวกับความผูกพัน
ต.อองค กรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด 

๓. ดําเนินการเก็บข(อมูลจากบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด เพ่ือนํามาใช(
ในการวิเคราะห  

๔. วิเคราะห ข(อมูลท่ีผู(วิจัยได(ทําการเก็บรวบรวมข(อมูลจากแบบสอบถามท่ีได(รับ
ท้ังหมดมาทําการ ตรวจสอบ (Editing) ลงรหัส (Coding) และประมวลผล (Processing) 
โดยประมวลผลด(วยโปรแกรม SPSS (Statistic Package for Social Science)  

๕. สถิติท่ีใช(ในการวิเคราะห ข(อมูลโดยการท่ีผู(วิจัยใช(โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
(SPSS) ซ่ึงใช(สถิติในการวิเคราะห ได(แก. ค.าความถ่ี ค.าร(อยละ ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค.าเฉลี่ย 
และ Rho   

๔. สรุปผลการวิจัย 
ในการวิจัยในหัวข(อความสัมพันธ ระหว.างความพึงพอใจในสวัสดิการกับความ

ผูกพันต.อองค กรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด วิจัยเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบปaจจัยด(านประชากรกับความผูกผันต.อองค กร และความสัมพันธ ระหว.างความ
พึงพอใจต.อสวัสดิการกับความผูกพันต.อองค กรของพนักงานบริษัท โดยใช(กลุ.มตัวอย.าง
จํานวน ๖๐ คน และได(วิเคราะห จากค.าทางสถิติ โดยผลการศึกษาท่ีได(แบ.งออกเปVนดังนี้ 

ส.วนท่ี ๑ คําถามเก่ียวกับปaจจัยด(านประชากรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน  
อินเตอร เทรด จํากัด ในด(านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ได(ผลสรุปดังแผนภูมิด(านล.าง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๗๐๑

จากแผนภูมิในส.วนท่ี ๑ ผลการศึกษาวิจัยพบว.าผู(ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เปVน
เพศชายมากกว.าเพศหญิง ช.วงอายุ ๓๔-๔๑ ป  ระดับการศึกษาส.วนใหญ.ตํ่ากว.าปริญญาตรี 
สถานภาพโสดและแต.งงานเปVนร(อยละ ๕๐ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว.า ๑๐ ป 
ข้ึนไป 

ส.วนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในสวัสดิการของบริษัท สิริกาญจน  
อินเตอร เทรด จํากัด ท้ังหมด ๖ ด(านได(แก. ด(านสุขภาพ ด(านความปลอดภัย ด(านความม่ันคง 
ด(านเศรษฐกิจ ด(านนันทนาการ และด(านโบนัสและเงินสวัสดิการ ได(ผลสรุปในแต.ละด(าน  
คือ ด(านสุขภาพโดยรวมอยู.ในระดับมากท่ีสุด มีค.าเฉลี่ย ๔.๗๑ โดยผลการวิเคราะห รายด(าน
ปรากฏว.า ด(านการจัดตรวจสุขภาพประจําป ใหม.แก.พนักงานมีผลการวิเคราะห อยู.ในระดับ
มากท่ีสุดโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ ๔.๙๓ ด(านความปลอดภัยมีค.าเฉลี่ยโดยรวม ๔.๘๑ โดยผลการ
วิเคราะห รายด(านปรากฏว.า ด(านจัดกิจกรรมด(านความปลอดภัย เช.น ซ(อมหนีไฟ มีผลการ
วิเคราะห อยู.ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ ๔.๘๗ ด(านความม่ันคงโดยรวมอยู.ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค.าเฉลี่ย ๔.๒๗ โดยผลการวิเคราะห รายด(านปรากฏว.า ด(านเงินชดเชยให(แก.
พนักงานเม่ือเกษียณอายุมีผลการวิเคราะห อยู.ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ ๔.๔๘ 
ด(านเศรษฐกิจโดยรวมอยู.ในระดับมากท่ีสุด มีค.าเฉลี่ย ๔.๗๓ โดยผลการวิเคราะห รายด(าน
ปรากฏว.า ด(านการจัดบริการรถรับ-ส.ง มีผลการวิเคราะห อยู.ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค.าเฉลี่ย
เท.ากับ ๔.๙๘ ด(านนันทนาการโดยรวมอยู.ในระดับมากท่ีสุดมีค.าเฉลี่ย ๔.๘๓ โดยผลการ
วิเคราะห รายด(านปรากฏว.า ด(านการจัดงานป ใหม.หรืองานรื่นเรื่องต.างๆ ตามประเพณีมีผล
การวิเคราะห อยู.ในระดับมากท่ีสุดโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ ๔.๙๘ และด(านโบนัสและเงิน
สวัสดิการโดยรวมอยู.ในระดับมากท่ีสุดมีค.าเฉลี่ย ๔.๗๙ และค.า โดยผลการวิเคราะห รายด(าน
ปรากฏว.าด(านการให(โบนัสประจําป  มีผลการวิเคราะห อยู.ในระดับ มากท่ีสุด โดยมีค.าเฉลี่ย
เท.ากับ ๕.๐๐  

ส. วน ท่ี  ๓แบบสอบถาม เ ก่ี ย ว กับความผู ก พันต. ออ งค ก รของพนั ก ง าน 
บริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัดมีผลวิเคราะห ด(านความเชื่อม่ันอยู.ในระดับสูงมาก 
มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ ๔.๕๖ ด(านความเต็มใจท่ีจะทุ.มเทมีผลวิเคราะห ค.าเฉลี่ยโดยรวมอยู.ใน
ระดับสูงมากค.าเฉลี่ยเท.ากับ ๔.๖๖ และด(านความปรารถนามีค.าเฉลี่ยโดยรวมอยู.ในระดับสูง
มากมีค.าเฉลี่ย ๔.๖๙  

ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ ผ.านสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (Rho) แบ.ง
ออกเปVน ๒ ส.วนหลัก ดังต.อไปนี้ 

๑. สมมติฐานท่ี ๑ กล.าวคือ ปaจจัยด(านประชากรท่ีแตกต.างกันมีความผูกพัน 
ต.อองค กรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด แตกต.างกัน โดยให( H1 แทน
ปaจจัยประชากรในแต.ละด(านท่ีมีความผูกพันต.อองค กรท่ีแตกต.างกัน และ H2 แทนปaจจัย
ประชากรในแต.ละด(านท่ีมีความผูกพันต.อองค กรไม.แตกต.างกันโดยจําแนกตารางได(ดังนี้ 
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 ๒๗๐๒ 

ตารางท่ี ๑ ตารางเปรียบเทียบความผูกพันต.อองค กรของพนักงานบริษัทสิริกาญจน  อินเตอร 
เทรด จํากัด จําแนกตามเพศ 

ความผูกพันต.อองค กร 
จํานวน
(คน) 

µ  σ  t p 

ความผูกพันต.อองค กรแยก
รายด(าน 
๑. ด(านความเชื่อม่ัน 

   

  
ชาย ๔๗ ๔.๖๒๒๓ .๓๔๙๑๙ ๑.๐๒๑ .๓๑๒ 
หญิง ๑๓ ๔.๕๐๐๐ .๔๘๙๔๗   

๒. ด(านความเต็มใจท่ีจะทุ.มเท      
    ชาย ๔๗ ๔.๖๙๑๕ .๒๙๕๘๖ ๑.๒๔๗ .๒๑๗ 
    หญิง ๑๓ ๔.๕๕๗๗ .๔๘๐๓๘   

. ๓. ด(านความปรารถนา      
    ชาย ๔๗ ๔.๘๑๙๑ .๓๑๑๔๗ ๖.๑๘๙ .๐๐๐ 
    หญิง ๑๓ ๔.๒๑๑๕ .๓๒๐๒๖   

 
ตารางท่ี ๒ ตารางเปรียบเทียบความผูกพันต.อองค กรของพนักงานบริษัทสิริกาญจน  อินเตอร 
เทรด จํากัด ในแต.ละด(าน จําแนกตามอายุ 

ความผูกพันต.อองค กร แหล.งความ
แปรปรวน 

df SS MS P 

๑. ด(านความเชื่อม่ัน ระหว.างกลุ.ม ๔ .๔๓๘ .๑๐๙ .๕๗๒ 
 ภายในกลุ.ม ๕๕ ๘.๑๙๘ .๑๔๙  
 รวม ๕๙ ๘.๖๓๖   

๒. ด(านความเต็มใจท่ีจะทุ.มเท ระหว.างกลุ.ม ๔ .๖๔๐ .๑๖๐ .๒๕๐ 
 ภายในกลุ.ม ๕๕ ๖.๓๓๘ .๑๑๕  
 รวม ๕๙ ๖.๙๗๘   

๓. ด(านความปรารถนา ระหว.างกลุ.ม ๔ .๗๓๐ .๑๘๓ .๓๔๒ 
 ภายในกลุ.ม ๕๕ ๘.๗๒๓ .๑๕๙  
 รวม ๕๙ ๙.๔๕๓   

 
 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ตารางท่ี ๓ ตารางเปรียบเทียบความผูกพันต.อองค กรของพนักงานบริษัทสิริกาญจน  อินเตอร 
เทรด จํากัด ในแต.ละด(าน จําแนกตามสถานภาพ 

ความผูกพันต.อองค กร 
แหล.งความ
แปรปรวน df SS MS P 

๑. ด(านความเชื่อม่ัน ระหว.างกลุ.ม ๑ .๐๐๑ .๐๐๑ .๙๓๔ 
 ภายในกลุ.ม ๕๘ ๘.๖๓๕ .๑๔๙  
 รวม ๕๙ ๘.๖๓๖   

๒. ด(านความเต็มใจท่ีจะทุ.มเท ระหว.างกลุ.ม ๑ .๐๐๑ .๐๐๑ .๙๒๖ 
 ภายในกลุ.ม ๕๘ ๖.๙๗๗ .๑๒๐  
 รวม ๕๙ ๖.๙๗๘   

๓. ด(านความปรารถนา ระหว.างกลุ.ม ๑ .๐๒๖ .๐๒๖ .๖๙๐ 
 ภายในกลุ.ม ๕๘ ๙.๔๒๗ .๑๖๓  
 รวม ๕๙ ๙.๔๓๕   

 
ตารางท่ี ๔ ตารางเปรียบเทียบความผูกพันต.อองค กรของพนักงานบริษัทสิริกาญจน  อินเตอร 
เทรด จํากัด ในแต.ละด(านจําแนกตามระดับการศึกษา 

ความผูกพันต.อองค กร แหล.งความ
แปรปรวน 

df SS MS P 

๑. ด(านความเชื่อม่ัน ระหว.างกลุ.ม ๒ .๗๐๗ .๓๕๔ .๐๘๘ 
 ภายในกลุ.ม ๕๗ ๗.๙๒๙ .๑๓๙  
 รวม ๕๙ ๘.๖๓๖   

๒. ด(านความเต็มใจท่ีจะทุ.มเท ระหว.างกลุ.ม ๒ .๒๐๘ .๑๐๔ .๔๒๓ 
 ภายในกลุ.ม ๕๗ ๖.๗๗๐ .๑๑๙  
 รวม ๕๙ ๖.๙๗๘   

๓. ด(านความปรารถนา ระหว.างกลุ.ม ๒ ๑.๐๙๕ .๕๔๘ .๐๓๐ 
 ภายในกลุ.ม ๕๗ ๘.๓๕๘ .๑๔๗  
 รวม ๕๙ ๙.๔๕๓   
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 ๒๗๐๔ 

ตารางท่ี ๕ ตารางเปรียบเทียบความผูกพันต.อองค กรของพนักงานบริษัทสิริกาญจน  อินเตอร 
เทรด จํากัด ในแต.ละด(าน จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ความผูกพันต.อองค กร 
แหล.งความ
แปรปรวน df SS MS P 

๑. ด(านความเชื่อม่ัน ระหว.างกลุ.ม ๓ .๗๓๕ .๒๕๑ ๑.๗๘๒ 
 ภายในกลุ.ม ๕๖ ๗.๘๘๔ .๑๔๑  
 รวม ๕๙ ๘.๖๓๖   

๒. ด(านความเต็มใจท่ีจะ
ทุ.มเท 

ระหว.างกลุ.ม ๓ .๑๙๒ .๐๖๔ .๕๒๘ 

 ภายในกลุ.ม ๕๖ ๖.๗๘๖ .๑๒๑  
 รวม ๕๙ ๖.๙๗๘   

๓. ด(านความปรารถนา ระหว.างกลุ.ม ๓ .๔๗๓ .๑๕๘ .๙๘๒ 
 ภายในกลุ.ม ๕๖ ๘.๙๘๑ .๑๖๐  
 รวม ๕๙ ๙.๔๓๕   

๒. สมมติฐานท่ี ๒ กล.าวคือ ความพึงพอใจในสวัสดิการมีความสัมพันธ กับความ
ผูกพันต.อองค กรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด โดยกําหนดตัวแปร H1 
แทน ความพึงพอใจในสวัสดิการต.อความผูกพันของพนักงานบริษัทสิริกาญจน จํากัด ในแต.ละ
ด(านไม.มีความสัมพันธ กัน และ H2 แทนความพึงพอใจในสวัสดิการต.อความผูกพันของ
พนักงานบริษัท สิริกาญจน  อินเตอร เทรด จํากัด ในแต.ละด(านมีความสัมพันธ กัน โดยการ
วิเคราะห ความสัมพันธ ในแต.ละด(านสามารถสรุปได(ดังนี้ 

๑. ผลการทดสอบสมติฐานความสัมพันธ ระหว.างความพึงพอใจในสวัสดิการ 
ต.อการความผูกพันต.อองค กรด(านความเชื่อม่ันพบว.าความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีมีความ
ผูกพันต.อองค กรด(านความเชื่อม่ันได(แก. ด(านสุขภาพ ด(านความปลอดภัย ด(านความม่ันคง 
ด(านเศรษฐกิจ ด(านนันทนาการ ด(านโบนัสและเงินสวัสดิการ และมีค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  
ระดับสูง คือ .๗๖ รองลงมาคือมีค.าความสัมพันธ ระดับปานกลาง คือ .๔๐, .๓๙ และ .๓๙
ตามลําดับ และความสัมพันธ ในระดับตํ่า คือ .๑๗ และ .๑๓ ตามลําดับ 

๒. ผลการทดสอบสมติฐานความสัมพันธ ระหว.างความพึงพอใจในสวัสดิการ 
ต.อการความผูกพันต.อองค กรด(านความเต็มใจท่ีจะทุ.มเทพบว.าความพึงพอใจในสวัสดิการ 
ท่ีมีความผูกพันต.อองค กรด(านความเต็มใจท่ีจะทุ.มเทได(แก. ด(านสุขภาพ ด(านความปลอดภัย 
ด(านความม่ันคง ด(านเศรษฐกิจ ด(านนันทนาการ ด(านโบนัสและเงินสวัสดิการ และมีค.า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระดับปานกลาง คือ .๓๒ และ ๐.๓๐ ตามลําดับ และความสัมพันธ ใน
ระดับตํ่า คือ .๒๙, .๒๘, .๒๐ และ .๑๑ ตามลําดับ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๗๐๕

๓. ผลการทดสอบสมติฐานความสัมพันธ ระหว.างความพึงพอใจในสวัสดิการ 
ต.อการความผูกพันต.อองค กรด(านความปรารถนาพบว.าความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีมี 
ความผูกพันต.อองค กรด(านความปรารถนาได(แก. ด(านสุขภาพ ด(านความม่ันคง ด(านเศรษฐกิจ 
ด(านนันทนาการ ด(านโบนัสและเงินสวัสดิการ และมีค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระดับ 
ปานกลาง คือ .๓๖ และ ๐.๓๔ ตามลําดับ และมีความสัมพันธ ในระดับตํ่า คือ .๒๐, .๑๖, 
และ .๑๔ ตามลําดับ 

๔. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ ระหว.างความผูกพันต.อองค กร 
ต.อความพึงพอใจในสวัสดิการด(านสุขภาพพบว.าความผูกพันต.อองค กรท่ีมีความพึงพอใจ 
ในสวัสดิการด(านสุขภาพได(แก. ด(านความเชื่อม่ัน ด(านความเต็มใจท่ีจะทุ.มเท และมีค.า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระดับตํ่า คือ .๒๐ และ ๐.๑๐ ตามลําดับ 

๕. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ ระหว.างความผูกพันต.อองค กรต.อ 
ความพึงพอใจในสวัสดิการด(านความปลอดภัยพบว.าความผูกพันต.อองค กรท่ีมีความพึงพอใจ
ในสวัสดิการด(านความปลอดภัยได(แก. ด(านความเชื่อม่ันด(าน ความเต็มใจท่ีจะทุ.มเท  
ด(านความปรารถนา และมีค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระดับปานกลาง คือ .๓๘ และ ๐.๓๐ 
ตามลําดับและความสัมพันธ ในระดับตํ่า คือ .๒๐ 

๖. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ ระหว.างความผูกพันต.อองค กรต.อ 
ความพึงพอใจในสวัสดิการด(านความม่ันคงพบว.าความผูกพันต.อองค กรท่ีมีความพึงพอใจใน
สวัสดิการด(านความม่ันคงได(แก. ด(านความเชื่อม่ัน ด(านความปรารถนา และมีค.าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ระดับตํ่า คือ .๒๖ และ .๑๖ ตามลําดับ 

๗. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ ระหว.างความผูกพันต.อองค กรต.อ 
ความพึงพอใจในสวัสดิการด(านเศรษฐกิจพบว.าความผูกพันต.อองค กรท่ีมีความพึงพอใจ 
ในสวัสดิการด( านเศรษฐกิจได(แก.  ด( านความเชื่ อ ม่ัน ด( านความเ ต็มใจ ท่ีจะทุ.ม เท  
ด(านความปรารถนา และมีค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระดับสูง คือ .๕๖ และความสัมพันธ  
ในระดับปานกลาง คือ .๔๐ และความสัมพันธ ในระดับตํ่า คือ .๒๓ 

๘. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ ระหว.างความผูกพันต.อองค กรต.อ 
ความพึงพอใจในสวัสดิการด(านนันทนาการพบว.าความผูกพันต.อองค กรท่ีมีความพึงพอใจ 
ในสวัสดิการด(านนันทนาการได(แก. ด(านความเชื่อม่ัน ด(านความเต็มใจท่ีจะทุ.มเท ด(านความ
ปรารถนา และมีค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระดับปานกลาง คือ .๓๕ และความสัมพันธ ใน
ระดับตํ่า คือ .๒๙ และ .๒๖ ตามลําดับ 

๙. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ ระหว.างความผูกพันต.อองค กรต.อ 
ความพึงพอใจในสวัสดิการด(านโบนัสและเงินสวัสดิการพบว.าความผูกพันต.อองค กรท่ีมีความ
พึงพอใจในสวัสดิการด(านโบนัสและเงินสวัสดิการได(แก. ด(านความเชื่อม่ัน ด(านความเต็มใจ 
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ท่ีจะทุ.มเท ด(านความปรารถนา และมีค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระดับปานกลาง คือ .๔๑ 
และ .๓๐ ตามลําดับและความสัมพันธ ในระดับตํ่า คือ .๑๙ 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้นี้พบว.าโดยลักษณะงานท่ีทํามีความชัดเจน ความเปVนอิสระ
มีความสัมพันธ กับความผูกพันต.อองค กร ซ่ึงการค(นพบนี้สอดคล(องกับการศึกษาในอดีต 
หลายเรื่องเช.นการมีขอบเขตงานท่ีชัดเจนปริมาณงานท่ีเหมาะสมพบว.าเปVนปaจจัยท่ีมีสัมพันธ 
กับความผูกพันต.อองค กร โดยเม่ือเปรียบเทียบระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติจะพบว.า 
ในความสัมพันธ ต.อความผูกพันขององค กร มีความสัมพันธ อย.างใกล(ชิดท่ีสุดกับความผูกพัน
และนอกจากนั้นในข(อย.อยทุกข(อในประเด็นนี้ มีความสัมพันธ กับความผูกพันนับว.ามี 
ความเปVนเนื้อเดียวกัน ความพึงพอใจในสวัสดิการมีความสัมพันธ กับความผูกพันต.อองค กร
ของพนักงานบริษัท สิริกาญจน  จํากัดได(แก. ปaจจัยด(านความเชื่อม่ันในด(านเศรษฐกิจ 
และปaจจัยท่ีแตกต.างกันมีความผูกพันต.อองค กรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน  จํากัด 
แตกต.างกันได(แก. ด(านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงาน ส.วนปaจจัยด(าน
สถานภาพไม.มีผลต.อความผูกพันขององค กร 

๖. ข�อเสนอแนะ 
เพ่ือให(องค กรพัฒนาด(านความผูกพันของบุคลากรในองค กรและแก(ปaญหาท่ีเผชิญ

อยู.ปaจจุบันในด(านอัตราการลาออกท่ีสูงและต(องการการทํางานท่ีทุ.มเทมากข้ึนจากการศึกษา
นี้มีข(อเสนอแนะดังนี้ 

ผู(บริหารองค กรต(องให(ความสําคัญของบุคลากรมากข้ึน โดยมอบหมายงานให(ตาม
ความเชื่อม่ันของพนักงานและม่ันใจว.าพนักงานจะทําได( และถนัดในการทํางานทีได(รับ
มอบหมายให(ทํา และได(รับความพึงพอใจกลับมาให(มีการทํางานเปVนทีม และมีหัวหน(าทีมซ่ึง
มีหน(าท่ีกํากับติดตามและประเมินผลการทํางานของบุคลากรในองค กรการกระทําดังกล.าว
นอกจากจะเพ่ิมความชัดเจนขอบเขตงานให(ชัดเจน ยังเพ่ิมความสัมพันธ การทํางานเปVนทีมซ่ึง
การศึกษานี้พบว.ามีความสัมพันธ กับความผูกพันเช.นกัน 
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ภาวะผู(นําในศตวรรษท่ี ๒๑ ผ.านแนวคิดทฤษฎีของอิมมานูเอิล คานท  พบว.าภาวะ
ผู(นําในยุคนี้ต(องมุ.งเน(นให(ความสําคัญในเรื่องของเหตุผล เปVนผู(มีความสํานึกต.อเปxาหมาย 
เปVนผู(นําท่ีคํานึงถึงจริยธรรมเปVนสําคัญและภาวะผู(นําต(องมีความหนักแน.นในเหตุผลการ
ปฏิบัติต.อเปxาหมายสําคัญยิ่งกว.าการปฏิบัติตามเง่ือนไขใดๆ มีความสํานึกในหน(าท่ี สํานึกต.อ
เปxาหมายของสังคม มีความสามารถในการปรับตัว มองกว(าง คิดไกล ใฝ_หาความรู(ใหม.ๆ อยู.
เสมอและสิ่งสําคัญสูงสุดคือต(องมีความเคารพในศักด์ิศรีของความเปVนมนุษย โดยปราศจาก
การแบ.งแยกเพ่ือผสานบุคคลให(นําไปสู.เปxาหมายเดียวกันได( 
 

คําสําคัญ: ภาวะผู(นํา, ศตวรรษท่ี ๒๑, อิมมานูเอิล คานท  
 

Abstract 
 

Leadership in the 21st Century through the theory of Immanuel Kant 
found that leadership today needs to focus attention on the issue of 
justification. A sense of purpose. Ethical leadership is the key. And leadership 
must be strong reasons. The treatment goal is more than to follow any 
conditions. A sense of duty The realization of social goals The ability to adapt 
to far-flung ideas never stop learning new things. And is always the most 
important thing is to have respect for the dignity of human beings without 
discrimination. The merging parties to contribute to the same goal. 
 

Keywords: Leadership, the 21st Century, Immanuel Kant 
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๑. บทนํา 

การดําเนินการในทุกองค การจะบรรลุเปxาหมายหรือประสบผลสําเร็จได(ต(องอาศัย
ผู(นํา เม่ือกล.าวถึงผู(นําก็จะหลีกเลี่ยงไม.ได(ท่ีจะกล.าวถึงภาวะผู(นํา การต้ังคําถามว.าผู(นําคือ
อะไรและภาวะผู(นําเปVนอย.างไรจึงเปVนการมองคนละด(าน กล.าวคือ การมองผู(นําเปVนการมอง
ท่ีเน(นท่ีตัวบุคคล ส.วนการมองภาวะผู(นําเปVนการมองท่ีมุ.งเน(นท่ีคุณสมบัติของตัวบุคคล ซ่ึง
ส.วนใหญ.จะเปVนการมองผู(นําท่ีมุ.งเน(นคุณสมบัติหลายด(าน จึงแสดงให(เห็นว.าภาวะผู(นํานั้นมี
ความสําคัญอย.างยิ่งต.อการดําเนินงานในทุกระดับท่ีสําคัญอีกอย.างหนึ่งซ่ึงหลีกเลี่ยงไม.ได(ก็คือ 
ผู(นําหรือคุณสมบัติของผู(นําย.อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา บทความนี้ผู(เขียนต(องการท่ีจะ
แสดงถึงภาวะผู(นําในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยผ.านแนวคิดทฤษฎีเรื่องหน(าท่ีของคานท  ซ่ึงมุ.งเน(นใน
เรื่องของเปxาหมายสําคัญกว.าสิ่งใด และสิ่งท่ีสําคัญกว.านั้น ก็คือคานท ถือว.าการทําหน(าท่ีก็คือ
การทําตามหลักเหตุผล ถือว.าเปVนกฎจริยธรรม 

ผู(นําระดับใดก็ตามหรือในยุคสมัยไหนก็ตามคุณสมบัติด(านคุณธรรมและจริยธรรม
จึงเปVนปaจจัยท่ีสําคัญซ่ึงผู(นําจะละเลยไม.ได(ในการดําเนินบทบาทหน(าท่ีของการเปVนผู(นําท่ีพึง
ประสงค ตรงข(ามหากผู(นําขาดหลักจริยธรรมการบริหารจัดการก็มักจะประสบปaญหาอยู.เสมอ 
นิยามของภาวะผู(นําจึงยังไม.มีความหมายท่ีแน.นอน ข้ึนอยู.กับยุคสมัย ซ่ึงนักวิชาการได(ให(
ความหมายแตกต.างกันไป ดังต.อไปนี้ 

๒. ความหมายผู�นําและภาวะผู�นํา 
คําว.าผู(นํา หมายถึงหัวหน(ากลุ.ม ทีม หรือองค กรท่ีได(รับการแต.งต้ังข้ึน อีกนัยหนึ่ง 

หมายถึง บุคคลท่ีมีบารมีและสามารถตัดสินใจได(เปVนอย.างดี รวมท้ังสามารถกระตุ(นบุคคลอ่ืน
ให(บรรลุเปxาหมายท่ีวางไว(ได(๑ นอกจากความหมายดังกล.าวข(างต(นยังมีผู(ให(ความหมายของ
ผู(นําและภาวะผู(นําไว(ดังนี้ 

พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๒ ได(ให(ความหมายคําว.า ภาวะผู(นํา ไว(ว.า คือ
คุณสมบัติ เช.นสติปaญญา ความดีงาม ความรู( ความสามารถของบุคคล ท่ีชักนําให(คนท้ังหลายมา
ประสานกัน พากันไปสู.จุดหมายท่ีดีงาม ลักษณะผู(นําอีก ๓ ข(อ คือ มองกว(าง คิดไกล และใฝ_สูง 

พระธรรมโกศาจารย  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได(ให(ความหมายคําว.า ผู(นํา ไว(ว.า คือผู(
ชักพาให(คนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางท่ีผู(นํากําหนดเปxาหมายไว( หลายคนมี
                                                           

๑ ชัยเสฏฐ  พรหมศรี, ภาวะผู�นําองค�กรยุคใหม�, (กรุงเทพมหานคร : ธรรกมลการพิมพ , 
๒๕๕๙), หน(า ๘. 

๒ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู�นํา : ความสําคัญต�อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน(า ๓๑-๓๒. 
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บทบาทเปVนผู(นํากันอยู.แล(ว เช.นเปVน ผู(นําองค กร ผู(นําสมาคม ผู(นําวัดและแม(กระท่ังหัวหน(า
ครบครัวก็จัดว.าเปVนผู(นํา๓ 

รัตติกรณ  จงวิศาล ได(ให(ความหมายของ ภาวะผู(นํา ไว(ว.า เปVนคุณลักษณะ 
พฤติกรรม ความสามารถ หรือกระบวนการท่ีปฏิสัมพันธ หรือเปVนวิถีการดําเนินชีวิตของ
บุคคล ท่ีสามารถมีอิทธิพลต.อผู(อ่ืน กลุ.มคน สามารถสร(างแรงบันดาลใจ สร(างความปรารถนา 
ทําให(เกิดความเชื่อถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตัว การใช(ความสามารถ
อย.างดีท่ีสุด และช.วยเพ่ิมพลังอํานาจของผู(อ่ืน เพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามเปxาหมาย๔ 

Fiedler ให(ความหมาย ผู(นํา ไว(ว.า บุคคลหนึ่งในกลุ.มผู(เปVนผู(ควบคุมและ
ประสานงานให(กิจกรรมต.างๆ ของกลุ.มดําเนินไปด(วยความเรียบร(อย๕ 

David J. Campbell ให(ความหมายไว(ว.า ผู(นํา คือ บุคคลผู(มีความสามารถในการ
บังคับบัญชาผู(อ่ืน และประสานให(ผู(อ่ืนทํากิจกรรมให(บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ด(วย
ความเต็มใจ๖ 

จึงอาจกล.าวสรุปสั้นๆได(ว.า ผู(นําหมายถึงผู(ท่ีมีท้ังศาสตร  และ ศิลปะสามารถทําให(
ผู(อ่ืนศรัทธายอมรับและนําพาตนเองและผู(อ่ืน บรรลุผลสําเร็จตามเปxาหมายอย.างไรก็ตามผู(นํา
มิได(มีขอบเขตจํากัดว.าเพียงว.ามีภาวะผู(นําดังกล.าวข(างต(นทฤษฎีก.อกําเนิดผู(นําอธิบายถึงการ
เปVนผู(นํานั้นย.อมข้ึนอยู.กับโอกาส, สถานการณ , ความต(องการของตนเองและของคนอ่ืนด(วย๗ 
ตัวอย.างเช.น การเปลี่ยนผู(นําในองค กร หรือผู(นําทางการเมือง จะเห็นได(ว.าเม่ือเปลี่ยนเวลา 
เปลี่ยนสถานท่ี และเหตุการณ แล(ว ความเปVนผู(นําก็จะเปลี่ยนไปด(วย อะไรคือปaจจัยสําคัญท่ี
ช.วยเสริมให(บุคคลกลายเปVนผู(นํา ซ่ึงอาจจะมีเปVนปaจจัยหลายด(านซ่ึงพอประมวลได( ดังนี้ ๑) 
การวิ่งเต(น ๒) การใช(อํานาจ ๓) การใช(ชาติกําเนิด ๔) มีสติปaญญา ๕) เข(าใจธรรมชาติของคน
จนสามารถท่ีจะวิเคราะห เข(าใจและสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนอ่ืนได( ๖) ทําให(คนอ่ืนมี
ศรัทธาและยอมรับไว(วางใจ ๗) มีจริยธรรม ๘) ใฝ_ ท่ีจะเปVนผู(นํามองกว(าง คิดไกล ๙) 
เหตุการณ  สถานการณ  และโอกาส 

                                                           
๓ พระธรรมโกศาจารย  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ พิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ แห.งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน(า ๒๖. 
๔ รัตติกรณ  จงวิศาล, ภาวะผู�นําทฤษฎีการวิจัยและแนวทางการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน(า ๒๖.  
๕ พระมหารุ.งโรจน  ธมฺมฏ·ฐฃเมธี, “การศึกษาวิเคราะห หลักภาวะผู(นําในพระพุทธศาสนาเถร

วาท”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๐. 

๖ เรื่องเดียวกัน, หน(า ๑๑. 
๗ ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน , การพูดสําหรับผู�นํา, พิมพ ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๘), หน(า ๔. 
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สัมมา รธนิธย  ได(ให(ความหมายของผู(นํา (Leader) หมายถึง บุคคลท่ีมีภาวะผู(นําท่ี
สามารถชักจูง ชี้นํา สั่งการ มีอิทธิพลให(บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานให(สําเร็จตามวัตถุประสงค ท่ีวาง
ไว(ได(อย.างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ต(องสามารถทําให(สมาชิก ในองค การเกิดความพึง
พอใจในงานท่ีทําด(วย๘ 

R.T Morris และ Seeman ได(แยกค.านิยมของการเปVนผู(นําออกเปVน ๔ กลุ.ม คือ 
๑) สถานะ (Status) กลุ.มนี้ถือว.า การเปVนผู(นําเหมือนกับความสําคัญของตําแหน.งผู(นั้น ๒) 
การยกย.องนับถือ (Esteem) กลุ.มนี้ถือว.าผู(นําเปVนท่ีรวมของความสนใจ เปVนตัวแทนของกลุ.ม 
การยกย.องนับถือนี้จะช.วยให(ถือได(ว.าเปVนเครื่องชี้ถึงความโน(มเอียงในการเลือกผู(นําทางสังคม
ด(วย ๓) พฤติกรรม (Behavior) ตามแนวคิดกลุ.มนี้ ผู(นําคือบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมของการ
นํา เนื่องจากมีตําแหน.งต.างกัน ย.อมมีพฤติกรรมการนําไม.เหมือนกัน และ ๔) อิทธิพล 
(Influence) การเปVนผู(นํา คือ การมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และชักนําให(คนอ่ืนได(ปฏิบัติตาม
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ในทางท่ีดี๙ 

I.R. Wescher และ Massarik อธิบายว.า ความเปVนผู(นํา คืออิทธิพลระหว.างบุคคล 
(Interpersonal Influence) ซ่ึงแสดงออกในสภาพการณ ใดสภาพการณ หนึ่ง และมุ.งตรงไป
ยังความสําเร็จของเปxาหมายท่ีตั้งไว( โดยอาศัยการติดต.อสื่อสารเปVนเครื่องมือ๑๐ 

ฮอดเกทส และเฮก(าร  (Hodgetts & Hegar) ได(ระบุถึงกฎพ้ืนฐานของการเปVนผู(นํา
ท่ีมีประสิทธิภาพว.า ประกอบไปด(วย ๑) กล(าตัดสินใจ ๒) ไม.สัญญาในสิ่งท่ีตนเองทําไม.ได( ๓)
ชมลูกน(องต.อหน(าคนอ่ืน แต.ตําหนิในสิ่งท่ีเขาทําไม.ถูกต(องในท่ีลับ ๔) เม่ือเปVนไปได( ให(เลื่อน
ตําแหน.งพนักงานจากภายในองค การก.อนเพ่ือสร(างขวัญและกําลังใจให(แก.พนักงาน๑๑ 

ดาฟท  (Daft) กล.าวว.า ภาวะผู(นํา หมายถึง อิทธิพลของความสัมพันธ ระหว.างผู(นํา
และผู(ตามผู(ซ่ึงต้ังใจ ท่ีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ ท่ีสะท(อนถึงจุดมุ.งหมายท่ีมีร.วมกัน
ของทุกฝ_าย๑๒  

เชอร เมอร ฮอร น (Schemerhorn) ภาวะผู(นําเปVนกระบวนการในการสร(าง
แรงจูงใจให(บุคคลอ่ืนทํางานหนักเพ่ือบรรลุภารกิจท่ีสําคัญ 

                                                           
๘ สัมมา รธนิธย , ภาวะผู�นําของผู�บริหาร, พิมพ ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ ดี 

จํากัด, ๒๕๕๓), หน(า ๑๗. 
๙ กวี วงศ พุฒ, ภาวะผู�นํา, พิมพ ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท บี.เค.อินเตอร ปริ้นท  

จํากัด, ๒๕๕๐), หน(า ๑๖-๑๗. 
๑๐ เรื่องเดียวกัน, หน(า ๑๗ . 
๑๑ ชัยเสฏฐ  พรหมศรี, ภาวะผู�นําร�วมสมัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ปaญญาชน, 

๒๕๕๗), หน(า ๑๕- ๑๖. 
๑๒ เรื่องเดียวกัน, หน(า ๑๐. 
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ดูบริน (DuBrin) ภาวะผู(นํา คือ ความสามารถในการสร(างความเชื่อม่ันและ
สนับสนุนบุคคลท่ีต(องการเพ่ือการบรรลุเปxาหมายขององค การ 

นอร ทเฮาส  (Northouse) ได(นิยามภาวะผู(นําว.า เปVนกระบวนการท่ีบุคคลโน(มน(าว
กลุ.มบุคคลเพ่ือให(บรรลุเปxาหมายร.วมกัน๑๓ 

จุมพล หนิมพานิช ภาวะผู(นํา หมายถึงความสามารถท่ีชักจูงให(บุคคลหรือกลุ.ม
บุคคลปฏิบัติงานด(วย๑๔ 

จากนิยามความหมายของภาวะผู(นําข(างต(น พบว.าภาวะผู(นําคือ คุณสมบัติท่ีสําคัญ
ของการเปVนผู(นําโดยเฉพาะอย.างยิ่งการทําหน(าท่ีของผู(นําต(องทําหน(าท่ีด(วยความเต็มใจ และ
เต็มความสามารถ เพ่ือจะให(การบริหารจัดการบรรลุเปxาหมายท่ีต้ังไว( ภาวะผู(นําจึงเปVน
ความสามารถท่ีผู(นําท่ีดีต(องมียกตัวอย.างเช.น การเปVนผู(มีความรู(ความสามารถในด(านการ
บริหาร,ด(านการเมือง,ความสัมพันธ ระหว.างประเทศ, ด(านการจัดการนโยบายสาธารณะ หรือ 
ศาสตร ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการมนุษย  การจัดการองค การ หรือความสามารถในการนํา
หลักศีลธรรมมาใช(ในการบริหารจัดการ เปVนต(น การบริหารงานของผู(นําจะบริหารโดยผ.าน
กลุ.มบุคคล หรือองค การ และต(องอาศัยอํานาจในการสั่งการ 

ภาวะผู(นําจึงถือว.าเปVนคุณลักษณะท่ีสําคัญ และส.งผลให(ประเทศพัฒนาไปสู.ความ
เจริญก(าวหน(าในทุกมิติ ดังนั้นภาวะผู(นําจึงมีผลกระทบต.อผู(ร.วมงาน องค กรสิ่งแวดล(อมในอัน
ท่ีจะก.อให(เกิดประสิทธิภาพหรือความล(มเหลวต.อการบริหารจัดการได( ซ่ึงต.อไปจะได(ศึกษา
ภาวะผู(นําในศตวรรษท่ี ๒๑ ว.าจะมีภาวะผู(นําแตกต.างจากท่ีกล.าวมาข(างต(นอย.างไร 

๓. ลักษณะภาวะผู�นําในศตวรรษท่ี ๒๑  
การบริหารจัดการท่ีประสบความสําเร็จนั้นต(องอาศัยผู(นําท่ีมีความรู(ความสามารถ

เปVนหลักผู(นําในศตวรรษท่ี ๒๑ จึงควรมีคุณสมบัติท่ีเหนือกว.าคนอ่ืนๆ และท่ีสําคัญจะต(อง
เปVนผู(นําท่ีสามารถนําเอาศาสตร แขนงต.างๆและศิลปะ มาใช(ในการบริหารจัดการอย.าง
กลมกลืนโดยปราศจากความขัดแย(งถึงแม(ว.ากําเนิดของภาวะผู(นําจะข้ึนอยู.กับโอกาส 
สถานการณ , ความต(องการของตนเองและของคนอ่ืนก็ตาม แต.ในทุกสังคมก็ต(องการผู(นําท่ีมี
คุณสมบัติหรือภาวะผู(นําท่ีเหมาะกับสถานการณ นั้นๆ เช.นเดียวกับผู(นําต(องมีการเปลี่ยนแปลง
บริบทของตน เนื่องจากสังคมปaจจุบันมีการนําเอาเทคโนโลยีใหม.ๆเข(ามาเปVนตัวแปรท่ีสําคัญ
ของกระบวนการบริหารจัดการ จึงทําให(เกิดการต่ืนตัวทางสังคมของผู(นําในทุกระดับ 

ภาวะผู(นําในศตวรรษท่ี ๒๑ ต(องบริหารจัดการภายใต(สภาวะท่ีมีเง่ือนไขมากําหนด
ท้ังปaจจัยภายนอกเช.น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เปVนต(น ท่ีเข(ามาเปVนเง่ือนไข เข(ามา
                                                           

๑๓ เรื่องเดียวกัน หน(า ๑๑ 
๑๔ จุมพล หนิมพานิช, ผู�นํา อํานาจ และการเมืองในองค�การ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๔๓), หน(า ๒. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๗๑๓

มีผลต.อองค การ เปVนต(น ส.วนปaจจัยภายในเช.น เรื่องของคนในองค การ เรื่องงบประมาณ, 
เรื่องของโครงสร(างองค การ หรือแม(แต.เรื่องของการบริหารจัดการภายในองค การเอง เปVนต(น 
ปaจจัยต.างๆเหล.านี้ล(วนส.งผลกระทบต.อองค การอย.างหลีกเลี่ยงไม.ได(นอกจากนี้ความ
เจริญก(าวหน(าทางเทคโนโลยีท่ีเข(ามามีผลต.อการปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการในการ
บริหารจัดการส.งผลให(เกิดการต่ืนตัวของผู(นําในทุกระดับเพ่ือท่ีจะนําเอาองค ความรู(ใหม.ๆมา
บูรณาการกับการบริหารจัดการให(การบริหารจัดการสามารถดําเนินไปได( ผู(นําในศตวรรษท่ี 
๒๑ จะเปVนอย.างไรนั้น ดุษฎีรัตน  โกสุมภ ศิริ ได(สังเคราะห คุณลักษณะของผู(นําท่ีสอดคล(องกับ
ภาวะผู(นําศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนี้๑๕ 

๑. ภาวะผู(นําแบบผนึกกําลัง(Synergistic Leadership)ภาวะผู(นําแบบผนึกกําลัง
จะให(ความสําคัญกับองค กรและการให(คุณค.ากับความเปVนสมาชิกขององค กร เปVนผู(นําท่ี
มุ.งเน(นการบํารุงรักษามุ.งงานซ่ึงผู(นําต(องใช(แนวคิดแบบองค รวมในการบริหารจัดการเพ่ือการ
ขับเคลื่อนยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกต(องชอบธรรม ความเคารพ ความต(องการก(าวหน(าในอาชีพ  

๒. ภาวะผู(นําเชิงจริยธรรม(Ethical Leadership) ภาวะผู(นําเชิงจริยธรรมหมายถึง
ผู(นําท่ียึดถือหลักการหรือหลักจริยธรรมเปVนสําคัญ การปฏิบัติและการตัดสินใจใดๆก็ตามต(อง
คํานึงถึงจริยธรรมเปVนสําคัญ เพ่ือเปVนผู(นําต(นแบบทางจริยธรรมสร(างความศรัทธาและความ
ไว(วางใจตลลอดท้ังความน.าเชื่อถือทําให(เกิดความเคารพต.อตัวผู(นําเอง 

๓. ภาวะผู(นําดิจิตอล(Digital Leadership) หมายถึงผู(นําท่ีมีความสามารถ
ทางด(านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเรียกอีกอย.างหนึ่งว.าผู(นําด(าน IT เนื่องจากในสังคมยุค
ศตวรรษท่ี๒๑ เปVนสังคมแห.งการเรียนรู( เปVนสังคมเครือข.าย และเปVนสังคมสารสนเทศ 
จําเปVนอย.างยิ่งท่ีผู(นํายุคใหม.ต(องเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และเสริมสร(าง และเรียนรู(เพ่ือให(
เกิดทักษะใหม.ๆเพ่ือสอดรับกับการพัฒนาด(านเทคโนโลยีดังนั้นผู(นําในยุคไอทีจะต(องมี
ความสามารถในการปรับตัว มองกว(าง คิดไกล ใฝ_ความรู(ทางด(านไอที เพราะสังคมยุคไอที ไม.
คงท่ี เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สอดคล(องกับพิพัฒน  นนทนาธรณ  ได(กล.าวถึงภาวะผู(นําเชิง
อิเล็กทรอนิกส (e–leadership) ว.า เปVนกระบวนการอิทธิพลทางสังคมท่ีสื่อสารผ.าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร(างการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ ความรู(สึก ความคิด พฤติกรรม 
และ/หรือผลการปฏิบัติงานของปaจเจกบุคคล กลุ.ม /หรือองค กร๑๖ 

๔. ภาวะผู(นํายอดเยี่ยม (Transcendental Leadership) คือผู(นําท่ีมีคุณลักษณะ
ดังนี้ คือ เปVนผู(นําท่ีอยู.เหนืออัตตาและความปรารถนาของตนเองสามารถทําให(ผู(ตาม
ตอบสนองจุดหมายท่ีดีข้ึน สร(างความสามัคคีในองค กร มีความยุติธรรม ซ่ึงพอประมวลภาวะ
                                                           

๑๕ ดุษฎีรัตน  โกสุมภ ศิริ, ภาวะผู�นาแบบดุลยภาพ : ภาวะผู�นาสาหรับศตวรรษท่ี ๒๑. 
แหล.งท่ีมา : http://leader1234.blogspot.com/ [๑๕ มกราคม ๒๕๖๐]. 

๑๖ พิพัฒน  นนทนาธรณ , ภาวะผู�นําเชิงปฏิบัติการ : LIFE Model, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท วิสต(า อินเตอร ปร(น จํากัด, ๒๕๕๖), หน(า ๑๖๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๗๑๔ 

ผู(นํายอดเยี่ยมยุคปaจจุบัน ดังนี้ ๑) เปลี่ยนจากการยึดม่ันในตนเอง เปVนมีจิตสํานึกในตนเอง 
๒) เปลี่ยนจากการพูด เปVนการกระทํา ๓) เปลี่ยนจากความเปVนอิสระจากกัน เปVนการพ่ึงพา
อาศัยกัน ๔) เปลี่ยนจากรายบุคคล เปVนหมู.คณะ ๕) เปลี่ยนจากประเทศท่ีแยกกัน เปVน 
ชุมชนโลกท่ีบูรณาการกัน ๖) รับฟaงการสะท(อนผล ๗) ยึดค.านิยมเปVนศูนย กลาง  ๘) มีทัศนะ
ระดับโลก และ ๙) อํานวยความสะดวกต.อสุนทรีสนทนา  

ชัยเสฏฐ  พรหมศรี ได(กล.าวถึงผู(นําในศตวรรษท่ี ๒๑ ไว(ในหนังสือ ภาวะผู(นําองค กร
ยุคใหม.๑๗ ไว(ว.า ภาวะผู(นําต(องมีความรอบรู(และศึกษาข(อมูลท้ังในด(านเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองของประเทศต.างๆเพราะการแข.งขันทางธุรกิจมีการซ้ือขายสินค(าและการบริการ
ระหว.างประเทศต.างๆ ท่ัวโลก ไม.ว.าจะเปVนการแข.งขันในระดับสังคม ระดับประเทศหรือ
ระดับใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน ย.อมส.งผลกระทบต.อสังคมเราท้ังสิ้น 
คุณลักษณะท่ีสําคัญต.อการนําไปสู.การเปVนผู(นําท่ีมีประสิทธิภาพในยุคนี้จึงควรมี ๕ ประการ 
ดังนี้ ๑) การคิดแบบโลกาภิวัฒน  (Thinking Globally) ๒) เล็งเห็นเรื่องความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม (Appreciating Cultural Diversity) ๓) พัฒนาความชํานาญทางด(าน
เทคโนโลยี (Developing Technology Savvy) ๔) สร(างคู.ค(าทางด(านธุรกิจและพันธมิตร 
(Building Partnerships and Alliances) และ ๕) สร(างการมีส.วนร.วมในการเปVนผู(นํา 
(Sharing Leadership) 

คุณลักษณะสําคัญดังกล.าวข(างต(นนี้ ผู(นําจะต(องมีความเข(าใจในมุมมองท่ีกว(างใน
ด(านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงในยุคปaจจุบันซ่ึงจะต(องเปVนมุมมองในฐานะ
ท่ีตนเองก็เปVนเพียงประชากรคนหนึ่งของโลก สามารถเล็งเห็นความหลากหลายทางด(าน
วัฒนธรรมตลอดท้ังค.านิยมของบุคคลปaจจุบัน ความเปVนผู(นําในด(านธุรกิจ จําเปVนต(องมี
ความรู( และความสามารถในการสื่อสาร เนื่องจากในยุคปaจจุบัน ได(มี การนําเทคโนโลยีเข(ามา
ใช(อํานวยความสะดวกมากข้ึน ซ่ึงผู(นําต(องมีความสามารถในเรื่องเหล.านี้ สิ่งสําคัญอีกประการ
หนึ่งของผู(นําในยุคนี้ก็คือการสร(างพันธมิตรในการหนุนนําองค กรเพ่ือนําไปสู.เปxาหมายของ
องค การ และสิ่งสําคัญยิ่งคือการสร(างการมีส.วนร.วมของบุคคลากรในหน.วยงาน เนื่องจาก
ผู(นําไม.สามารถท่ีจะตัดสินใจได(เพียงผู(เดียว และควรให(ผู(นําคนอ่ืน หรือบุคลากรท่ีเก่ียวข(อง
กับเรื่องท่ีนั้นๆ ได(เข(ามามีส.วนร.วมในการตัดสินใจเพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการตัดสินใจ
ร.วมกัน การเข(ามามีส.วนร.วมดังกล.าวทําให(ลดความเสี่ยงในการบริหารงานท่ีอาจจะผิดพลาด
ให(น(อยลง ดังนั้นผู(นําในยุคปaจจุบันควรพัฒนาศักยภาพของตนไปสู.ความเปVนผู(นําในใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ดังกล.าวมาข(างต(น 

                                                           
๑๗ ชัยเสฏฐ  พรหมศรี, ภาวะผู�นําองค�กรยุคใหม�, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร เน็ท, ๒๕๔๙), 

หน(า ๗๙-๘๔. 
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นอกจากนี้ การศึกษาภาวะผู(นําในศตวรรษท่ี ๒๑ พบว.า ภาวะผู(นําในยุคนี้มุ.งเน(น
ผู(นําซ่ึงสามารถผนึกกําลังเพ่ือมุ.งสู.เปxาหมายหรือความสําเร็จในองค กรเปVนผู(นําท่ีคํานึงถึง
จริยธรรมเปVนสําคัญและต(องเปVนผู(นําท่ีมีความหนักแน.น เนื่องจากในยุคไอทีข(อมูลข.าวสาร
เปลี่ยนแปลงรอบด(านดังนั้นผู(นําในศตวรรษท่ี ๒๑ จะต(องมีความสามารถในการปรับตัว มอง
กว(าง คิดไกล ใฝ_หาความรู(ใหม.ๆ อยู.เสมอและสิ่งสําคัญสูงสุดคือต(องเปVนผู(นําท่ีอยู.เหนืออัตตา
และความปรารถนาของตนเอง  

อย.างไรก็ตาม ผู(เขียนยังเห็นว.าภาวะผู(นําในในศตวรรษท่ี ๒๑ จําเปVนท่ีจะต(องมี
คุณสมบัติตามแบบผู(นํายุคเก.าเช.น มีสติปaญญามองกว(าง คิดไกล ในวิสัยทัศน ขององค กรใฝ_หา
ความรู(ใหม.ๆอยู.เสมอทําให(ผู(อ่ืนมีศรัทธาและยอมรับไว(วางใจสามารถชักจูงเขาให(ปฏิบัติหน(าท่ี
เพ่ือไปสู.เปxาหมายร.วมกันและนําจริยธรรมมาใช(เปVนพ้ืนฐานในการคิดและการปฏิบัติ ก็จะทํา
ให(การดําเนินงานด(านการบริหารประสบความสําเร็จสอดคล(องกับบริบทของการพัฒนาสังคม
ในยุคปaจจุบัน 

๔. แนวคิดทฤษฎีของอิมมานูเอิล คานท� (Immanuel Kant) 
อิมมานูเอิล คานท  (Immanuel Kant ค.ศ. ๑๗๒๔-๑๘๐๔)๑๘ เปVนนักปรัชญาชาว

เยอรมันท่ีมีชื่อเสียง แนวคิดจริยศาสตร ของคานท  มีลักษณะเปVน Duty for duty’s sake 
เปVนทฤษฎีท่ีสอนให(มนุษย รู(จักหลักการ หรือรูปแบบในการกระทําท่ีมนุษย ควรปฏิบัติ เพราะ
เปVนหน(าท่ีท่ีมนุษย ต(องปฏิบัติต.อกัน คานท มีความคิดว.าความดี ชั่ว ถูก ผิด ซ่ึงเปVนค.าตัดสิน
ทางจริยธรรมจะต(องมีลักษณะแน.นอนตายตัว ไม.ข้ึนอยู.กับกฎเกณฑ หรือสิ่งแวดล(อมใดท้ังสิ้น 
การกระทําท่ีดีจะต(องดีในตัวเองเสมอ ไม.ว.าผลจากการกระทําจะออกมาเปVนเช.นไร ถึงแม(ว.า
แนวคิดของคานท จะไม.ได(กล.าวถึงผู(นําและภาวะผู(นําไว(โดยตรงแต.เราสามารถศึกษาบทบาท
ของมนุษย  หรือคุณสมบัติของมนุษย ได(โดยผ.านแนวคิดทางศีลธรรมของเขา ปรากฏในงาน 
Groundwork of Metaphysics of Moral ซ่ึงคานท ถือว.ามนุษย เปVนชีวิตท่ีมีเหตุผล 
(rational being) และคานท เน(นในศักด์ิศรีความเปVนมนุษย  เพราะถือว.ามนาย ทุกคนเปVน
เปxาหมายท่ีสมบูรณ  ( absolute end) และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคานท  ถือว.าการทําหน(าท่ีเปVนสิ่ง
ท่ีจําเปVนซ่ึงกระทําจากการเคารพต.อกฎ 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู(นําของอิมมานูเอิล คานท  จากแนวคิดของคานท  การ
กระทําทุกการกระทําจะถูกออกแบบมาในลักษณะกฎ กล.าวคือ หมายถึงกฎของการกระทํามี
ลักษณะเปVนสูตรของการปฏิบัติโดยเฉพาะ คานท ได(กล.าวถึงสูตรหนึ่งคือ สูตรอาณาจักรของ
เปxาหมาย (The Formula of the Kingdom of Ends) กล.าวคือคุณสมบัติของผู(มีเหตุผลใน

                                                           
๑๘ คําแหง วิสุทธางกูร, จริยศาสตร�เพ่ือชีวิตและโลกร�วมสมัย, (ขอนแก.น : โรงพิมพ คลังนานา

วิทยา, ๒๕๕๐), หน(า ๑๑๑. 
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การกระทําด(วยเจตนาในตัวของเขา ซ่ึงเปVนผู(หนึ่งในอาณาจักแห.งเปxาหมายเดียวกัน ซ่ึงพอ
สรุปประมวลคุณสมบัติของมนุษย ผู(มีภาวะผู(นําตามแนวคิดจริยศาสตร ของค(านท  ดังนี้ 

๑. มีเจตนาดี (Good will)๑๙ หรือมีเหตุผล ค(านท ถือว.าสํานึกพ้ืนฐานทางศีลธรรม
ของมนุษย ท่ีจะนําไปสู.เจตนดีจะต(องมาจากเหตุผลเปVนสิ่งสําคัญ  

๒. มีความสํานึกในหน(าท่ีหรือมีความสํานึกต.อเปxาหมาย คานท กล.าวถึงคุณลักษณ 
ของบุคคลผู(ม่ีมีความม่ันคงในอารมณ สูง กล.าวคือผู(มีความสํานึกต.อเปxาหมายจะมีความม่ันคง
แน.วแน.ในสิ่งท่ีตนปฏิบัติไม.อ.อนไหวไปตามสิ่งเร(าหรือสิ่งกระตุ(นอ่ืนใดให(เกิดความไขว(เขวได( 
จึงเปVนผู(มีความม่ันคงต.อเปxาหมายซ่ึงถือว.าเปVนผู(ดําเนินตามกฎของการปฏิบัตินั่นเอง 

๓. เคารพศักด์ิศรีความเปVนมนุษย  ซ่ึงจะเห็นได(จากหลักการท่ีคานท สร(างข้ึนว.าด(วย
การปฏิบัติต.อผู(อ่ืนในฐานะท่ีเปVนจุดหมายในตัวเอง มิใช.ปฏิบัติต.อผู(อ่ืนในฐานะเปVนเครื่องมือ 
เพราะการกระทําใดๆ ก็ตามสิ่งสําคัญคือตัวเราเองก็อยู.ในอาณาจักรนั้นเช.นเดียวกัน 

จึงอาจกล.าวได(ว.าคุณสมบัติของมนุษย ผู(มีเหตุผลตามแนวคิดคานท  คือผู(มีเจตาดี
กล.าวคือเปVนผู(เหตุผล การปฏิบัติใดๆ ก็ตามของผู(มีเหตุผลนั้น เปVนการปฏิบัติตามกฎศีลธรรม 
เพราะมีความสํานึกต.อเปxาหมายหรือสํานึกในหน(าท่ีของผู(มีเหตุผลนั่นเอง ซ่ึงคุณสมบัติของผู(
มีเหตุผลสําคัญประการหนึ่งคือเปVนผู( ท่ีมีความแน.วแน.ต.อเปxาหมายแม(จะมีสิ่งกระตุ(นมา
กระทบอารมณ ความรู(สึกก็จะไม.มีความอ.อนไหวไปตามสิ่งกระตุ(นนั้นๆ หรือกล.าวอีกนัยหนึ่ง
ว.า เปVนการปฏิบัติของผู(มีเหตุผลท่ีมุ.งตรงสู.เปxาหมายโดยปราศจากเง่ือนไขนั่นเอง และสิ่ง
สําคัญอีกประการหนึ่งในคุณสมบัติของผู(มีเหตุผลตามแนวคิดของคานท คือความเคารพใน
ศักด์ิศรีของความเปVนมนุษย  เม่ือเราอยู.ในสังคมเดียวกันไม.ว.าจะเปVนผู(นําหรือผู(ตามจะต(อง
ปฏิบัติต.อเพ่ือนมนุษย ในฐานท่ีมิใช.เปVนเครื่องมือหากแต.เปVนการปฏิบัติต.อเพ่ือนมนุษย ใน
ฐานะท่ีเราเปVนผู(หนึ่งในสังคมแห.งผู(มีเหตุผลเช.นเดียวกัน ผู(เขียนจึงเห็นว.าคุณสมบัติทางจริยะ
ของบุคคลตามแนวคิดของคานท สอดคล(องกับภาวะผู(นําในศตวรรษท่ี ๒๑ กล.าวคือในฐานะ
ผู(นําในยุคนี้ควรเปVนผู(นําท่ีมีคุณสมบัติภาวะผู(นําเชิงจริยธรรม เปVนผู(นําต(นแบบทางจริยธรรม
เพ่ือสร(างความศรัทธาและความไว(วางใจตลลอดท้ังความน.าเชื่อถือทําให(เกิดความเคารพต.อ
ตัวผู(นําเอง ยิ่งกว.านี้ตามแนวคิดของคานท ภาวะผู(นําทางจริยธรรมดังกล.าวจะทําให(ตัวผู(นํา
เองมีคุณสมบัติคือความเปVนภาวะผู(นํายอดเยี่ยม ท่ีอยู.เหนืออัตตาและความปรารถนาของ
ตนเองสามารถทําให(ผู(ตามตอบสนองจุดหมายท่ีดีข้ึนได( 
 
 
 

                                                           
๑๙ ชัชชัย คุ(มทวีพร และคณะ, จริยศาสตร� ทฤษฎีและการวิเคราะห�ป=ญหาจริยธรรม, (ม.ป.ท. 
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๕. สรุป 
จาการศึกษาภาวะผู(นําในศตวรรษท่ี ๒๑ ผ.านแนวคิดทฤษฎีของอิมมานูเอิล คานท 

พบว.าภาวะผู(นําในยุคนี้ต(องใช(ความรู(ความสามารถและทักษะต.างๆเพ่ือนํามาใช(ในการ
บริหารงานภายใต(ภาวะความเสี่ยงท่ีหลากหลาย สิ่งสําคัญคุณสมบัติของผู(นําตามแนวคิดของ
คานท จะมุ.งเน(นให(ความสําคัญในเรื่องของเหตุผล เปVนผู(มีความม่ันคงในต.อเปxาหมายและ
ภาวะผู(นําในยุคนี้มุ.งเน(นผู(นําซ่ึงสามารถผนึกกําลังเพ่ือมุ.งสู.เปxาหมายหรือความสําเร็จใน
องค กรเปVนผู(นําท่ีคํานึงถึงจริยธรรมเปVนสําคัญและต(องเปVนผู(นําท่ีมีความหนักแน.นในเหตุผล
สอดคล(องกับคุณสมบัติของผู(มีเหตุผลตามแนวคิดของคานท คือการปฏิบัติต.อเปxาหมายสําคัญ
ยิ่งกว.าการปฏิบัติตามเง่ือนไขใดๆเนื่องจากภาวะผู(นําในศตวรรษท่ี ๒๑ อีกภาวะหนึ่งมุ.งเน(น
ด(านไอที ซ่ึงเปVนยุคท่ีข(อมูลข.าวสารเปลี่ยนแปลงรอบด(าน ดังนั้นภาวะผู(นําจึงต(องมีคุณสมบัติ
คือเปVนผู(มีเหตุผล มีความสํานึกในหน(าท่ีสํานึกต.อเปxาหมายของสังคม มีความสามารถในการ
ปรับตัว มองกว(าง คิดไกล ใฝ_หาความรู(ใหม.ๆ อยู.เสมอและสิ่งสําคัญสูงสุดคือต(องเปVนผู(นําท่ี
อยู.เหนืออัตตาและความปรารถนาของตนเอง สอดคล(องกับแนวคิดของคานท  ซ่ึงถือว.าผล
ของการปฏิบัติย.อมไม.สําคัญเท.ากับเปxาหมาย  

อย.างไรก็ตามเม่ือกล.าวถึงผู(นําในศตวรรษท่ี ๒๑ ภาวะผู(นําในยุคนี้มิอาจจะละเลยท่ี
จะกล.าวถึงคุณสมบัติทางด(านคุณธรรมและจริยธรรมได( ความเปVนผู(มีเหตุผลตามแนวคิดของ
คานท อาจจะเปVนคุณสมบัติของผู(นําท่ีทําให(ผู( อ่ืนมีความศรัทธา ยอมปฏิบัติตามเพ่ือไปสู.
เปxาหมายเดียวกันได( และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของผู(นําในยุคนี้ก็คือ ต(องมีความเคารพใน
ศักด์ิศรีของความเปVนมนุษย โดยปราศจากการแบ.งแยก 
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พุทธศาสนากับประชาธิปไตยในสังคมไทย 
Buddhism and Democracy in Thailand 

      ณรงค  ชัยช(าง*  

บทคัดย�อ 

สถาบันสงฆ ไทยโดยเฉพาะอย.างยิ่งสถาบันท่ีมีอํานาจบริหารสูงสุด จะมีส.วนสําคัญ
ในการพัฒนาสร(างสรรค สังคมประชาธิปไตย เพราะดูจากลักษณะ ๔ ประการท่ีเปVนอุปสรรค
ต.อการบริหารคณะสงฆ เองแล(ว ล(วนชี้ว.าคณะสงฆ ไม.ได(เห็นความสําคัญของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยนัก การส.งเสริมระบอบประชาธิปไตยจะเปVนไปได(นั้น ไม.เพียงแต.การ
อบรมสั่งสอนประชาชนในเรื่องไตรสิกขา เพราะเรื่องนี้สามารถทําได(อยู.แล(วไม.ว.าท.านจะอยู.
ในระบบไหน การเข(าใจประชาธิปไตยเก่ียวโยงกับความเข(าใจเรื่อง “อํานาจ” หรือ 
“ความสัมพันธ เชิงอํานาจ” ท่ีแตกต.างออกไปจากการปกครองในระบอบท่ีพระสงฆ คุ(นเคย 
ระบอบประชาธิปไตยเปVนระบอบท่ีอํานาจปกครองกระจายอยู.ในหมู.สมาชิกทุกคนในฐานะ
เจ(าของอํานาจการปกครองท่ีแท(จริง ผู(ปกครองเปVนเพียง “ตัวแทน” แห.งอํานาจของ
ประชาชนเท.านั้น มิใช.เจ(าของอํานาจดังกล.าว มโนทัศน เรื่องอํานาจการปกครองของคณะสงฆ 
นั้นยังคงเปVนแบบรวมศูนย อํานาจไว(ท่ีส.วนกลาง อํานาจสูงสุดมาจากเบ้ืองบน ผู(น(อยไม.มี
อํานาจใดๆ ท้ังสิ้น ระบอบนี้เปVนอุปสรรคต.อประชาธิปไตยและกิจกรรมท่ีจะพึงกระทําเพ่ือ
การสร(างสรรค ประชาธิปไตย การสร(างระบอบประชาธิปไตยต(องเริ่มต(นด(วยการตระหนักว.า 
แต.ละคนในสังคมมีศักด์ิศรีของความเปVนมนุษย  มีสิทธิและเสรีภาพการดํารงชีวิตเท.าเทียมกัน 

คําสําคัญ: พุทธศาสนา, ประชาธิปไตย, สังคมไทย 

Abstract 

Thailand monastic institutions, especially institutions with executive 
powers. To take part in the development of democratic society. Because of 
the nature of the four factors that hinder the clergy itself. All indicators that 
the clergy do not see the importance of a democratic government. Promoting 
democracy is possible. Not only to educate the public about threefold. 
Because this can be done if you are not already logged in you. Understanding 
democracy involves understanding the "power" or "power relations" different 

                                                           
* วิทยาลัยสงฆ ชัยภมูิ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
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from the regime of the priest familiar.Democracy is a regime that ruled 
distributed among the members as owners of real power. Parents simply as 
"representatives" of the people's power only. Did not own such power. This 
hinders the democratic regime and activities that will commit to the creation 
of democracy. Creating democracy must begin by recognizing that. Each 
society has the dignity of a human being. Has the right to life, liberty and 
equality. 

Keywords: Buddhism, Democratic, Thai society 

๑. บทนํา 
“พุทธศาสนากับประชาธิปไตยในสังคมไทย” นี้จะนําเสนอเปVนสามตอนด(วยกัน 

ท้ังนี้ ก็เ พ่ือจะชวนผู(อ.านไปร.วมพิจารณาว.า พุทธศาสนามีบทบาทในการสร(างสังคม
ประชาธิปไตยในสังคมไทยหรือไม. อย.างไร และปaญหาอยู.ตรงไหน 

คําว.า “พุทธศาสนา” ในท่ีนี่จะหมายถึง “สถาบันพุทธศาสนาในประเทศไทย” 
กล.าวให(ชัดเจนก็คือสถาบันสงฆ  เฉพาะบทความตอนแรกนี้ จะเชิญท.านสํารวจบทบาทของ
สถาบันพุทธศาสนาเก่ียวกับการสร(างสังคมประชาธิปไตยไทยผ.านระบบการศึกษาท่ีเปVน
ทางการของคณะสงฆ  โดยเฉพาะการศึกษาท่ีดําเนินการผ.านสถาบันการศึกษาอย.าง
มหาวิทยาลัยสงฆ  และสํารวจบทบาทหน(าท่ีของคณะสงฆ โดยรวม ว.าได(มีกระบวนการใดหรือ
การแสดงออกใดๆ ท่ีทําให(เชื่อได(ว.าคณะสงฆ มีส.วนร.วมอย.างจริงจังในการพัฒนาสังคม
ประชาธิปไตยของไทยหรือไม.เพียงใด  

ถ(าย(อนกลับไปดูยุคท่ีพระสงฆ มีบทบาทอย.างสําคัญ ในการจัดการศึกษาแก.พลเมือง
ของชาติ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ก็จะเห็นได(ชัดว.าพระสงฆ มีส.วนสําคัญในระบบ
การศึกษาของชาติมากแค.ไหน เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยู.หัวทรงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงบ(านเมือง เพ่ือให(รอดพ(นจากการตกเปVนอาณานิคมของตะวันตกนั้น ก็ได(เริ่ม
เปลี่ยนแปลงการศึกษาของชาติเปVนอย.างใหม.ด(วย การศึกษาอย.างใหม.นี้แบ.งคร.าวๆ เปVน ๒ 
ระดับคือ การศึกษาข้ันต(นสําหรับมวลชน และการศึกษาข้ันสูงข้ึนไปเพ่ือสร(างกําลังคนสําหรับ
ปรับปรุงกิจการบ(านเมืองด(านต.าง ๆ การศึกษาข้ันต(นคือชั้นมูลและชั้นประถมนั้น ทรงมอบ
ให(เปVนภาระของพระสงฆ  เพ่ือใช(ทรัพยากรท่ีมีอยู.แล(วให(เปVนประโยชน และเพราะต(องการเน(น
ในด(านศีลธรรมด(วย  

รัชกาลท่ี ๕ ทรงโปรดเกล(าให(ต้ังมหามกุฎราชวิทยาลัย และมหาธาตุวิทยาลัย 
(ปaจจุบันคือ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ข้ึน เฉพาะมหามกุฎราชวิทยาลัย
นั้น โดยการบังคับบัญชาของสมเด็จพระมหาสมณเจ(า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๗๒๑

มีแนวทางในการจัดการศึกษา ๓ ข(อคือ การเล.าเรียนของพระภิกษุสามเณรเพ่ือสืบ
พระศาสนาอย.างหนึ่ง การเทศนาแก.ประชาชน รวมท้ังพิมพ หนังสือแสดงคําสอนอย.างหนึ่ง 
และการจัดโรงเรียนสอนหนังสือไทย เลขและคุณธรรมแก.เด็กชาวเมืองอย.างหนึ่ง การศึกษาท่ี
สมเด็จพระมหาสมณเจ(า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงจัดการนี้ มีท้ังการศึกษาสําหรับ
ฆราวาสท่ัวไปและการศึกษาสําหรับภิกษุสามเณรเปVนหลัก อย.างแรกนั้นทรงรับผิดชอบ เม่ือ
ได(รับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยู.หัว ให(จัดการศึกษาหัวเมืองท่ัว
ราชอาณาจักร ก.อนท่ีกระทรวงธรรมการจะรับไปดําเนินการอย.างเต็มตัว  

การศึกษาตามหัวเมืองต.างๆ ครูส.วนใหญ.ในสมัยแรกก็คือพระภิกษุสามเณรนิกาย
ธรรมยุตจากหัวเมืองต.างๆ ท่ีถูกส.งไปรับการศึกษาอย.างใหม.ท่ีกรุงเทพฯ หลักสูตรท่ีใช(สอนใน
โรงเรียนต.างๆ ท่ัวประเทศท้ังสองระบบก็ถ.ายเทมาจากหลักสูตรท่ีใช(สอนในมหามกุฎราช
วิทยาลัยเปVนแห.งแรก ต.อมาเม่ือการศึกษาของรัฐพัฒนาข้ึน ความต(องการท่ีจะให(พระสงฆ 
รับภาระด(านการศึกษาของประชาชนลดน(อยลง การเปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเปVน
กระทรวงศึกษาธิการในสมัยรัชกาลท่ี ๖ เปVนสัญลักษณ ท่ีชัดเจนว.า การศึกษาได(กลายเปVน
เรื่องของรัฐแต.ผู(เดียว มิใช.หน(าท่ีของวัดอีกต.อไป มีนัยแฝงด(วยว.าการศึกษาของพระภิกษุ
สามเณรนั้นก็เปVนเรื่องของสงฆ  รัฐไม.เก่ียวข(อง  

จากนั้นเปVนต(นมาดูเหมือนว.าพระสงฆ จะหมดบทบาทในการสร(างพลเมืองดีของรัฐ 
รัฐเองก็ดูจะมองไม.เห็นความสําคัญของพระสงฆ ในส.วนนี้ จนเม่ือสังคมไทยเปลี่ยนการ
ปกครองเปVนระบอบประชาธิปไตย คล(ายว.าพระสงฆ จะต(องรับผิดชอบเฉพาะการจัด
การศึกษาแก.พระภิกษุสามเณร ซ่ึงบุคลากรของตนเพ่ือสืบทอดพระศาสนาเพียงอย.างเดียว 
แต.เม่ือการศึกษาของรัฐยังไม.ท่ัวถึงอย.างปaจจุบัน การให(การศึกษาแก.ประชาชนนอกระบบ
ของรัฐก็ยังตกเปVนของพระสงฆ อยู.ดี เพราะมีชาวชนบทจํานวนหนึ่งอาศัยวัดเปVนสถานศึกษา
เล.าเรียนเพ่ือยกสถานะทางสังคมแก.ตัวเอง รัฐต.างหากท่ีไม.ตระหนักเห็นความสําคัญข(อนี้ การ
ผลิตพลเมืองดีแก.รัฐนั้นเปVนภาระหน(าท่ีอันหนึ่งของพระสงฆ หรือพุทธศาสนาอยู.แล(ว ท้ังใน
รูปแบบการศึกษาท่ีไม.เปVนทางการ และระบบการศึกษาท่ีเปVนทางการของคณะสงฆ  ดัง
สะท(อนในข(อเขียนของพระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต) ว.า... 

“ตามปกติ พระภิกษุสงฆ หรือทางฝ_ายศาสนา เปVนผู(แนะนําสั่งสอนประชาชนให(
ดํารงอยู.ในธรรม ให(ประพฤติในทางท่ีดีงาม ให(พัฒนาทางจิต ทางปaญญา เม่ือทําเช.นนี้แล(ว 
ประชาชนมีการศึกษาดี มีความรู(  ประพฤติดี มีจิตใจท่ีมีคุณภาพดี ก็เปVนพลเมืองท่ีดี 
ผลประโยชน นี้ก็ตกแก.รัฐด(วย ช.วยให(รัฐนั้นเจริญรุ.งเรืองมีความสงบสุข” 

เปVนธรรมดาท่ีมหาวิทยาลัยสงฆ ย.อมเห็นว.า เม่ือตนผลิตพลเมืองดีมีความสามารถ
แก.รัฐ (โดยเจตนาหรือไม.ก็ตาม) แล(ว รัฐก็ควรจะได(รับประโยชน จากความรู(ความสามารถของ
ผู(นั้นให(มากท่ีสุด ซ่ึงข(อนี้จะเปVนได(ก็ต.อเม่ือพลเมืองดีผู(นั้นมีสิทธิมีโอกาสอันสมควรแก.ความรู(
ความสามารถของตน และสิทธิหรือโอกาสเช.นนี้ในสังคมชาวบ(าน  
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คณะสงฆ โดยท่ัวไปจะตีความประวัติศาสตร การศึกษาของรัฐช.วงนี้ว.า รัฐไม.ต(องการ
ให(พระสงฆ มีบทบาทต.อการศึกษาของรัฐอีกต.อไป ท.าท่ีดังกล.าวนี้แสดงออกผ.านการไม.รับรอง
สถานภาพของมหาวิทยาลัยสงฆ อยู.เปVนเวลานาน กระนั้นก็ตาม มหาวิทยาลัยสงฆ ก็ตระหนัก
ถึงบทบาทด(านการศึกษาของตนว.าเปVนส.วนหนึ่งในการสร(างพลเมืองดีของรัฐ ดังปรากฏใน 
“เหตุผลในการดําเนินนโยบายให(มีการศึกษาแบบมหาวิทยาลัยสงฆ และการท่ีต(องให(รับ
ยอมรับฐานะของมหาวิทยาลัยสงฆ ” ซ่ึงพระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต) เขียนเม่ือวันท่ี ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๑๖ ในนามของ “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ส.งไปยังกรมการศาสนาเพ่ือ
ตอบคําถามของ ก.พ. และเพ่ือส.งให(สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเม่ือวันท่ี ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๑๖ โดยระบุว.า เหตุผลหนึ่งท่ีรัฐควรรับรองสถานะของมหาวิทยาลัยสงฆ ก็ “เพ่ือ
ประโยชน แก.รัฐท่ีจะได(พลเมืองดีและผลพลอยได(อ่ืนๆ” ท.านอธิบายไว(ดังนี้ 

โดยท่ีการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ  เปVนศาสนาศึกษา ซ่ึงมีวัตถุประสงค เน(น
พิเศษในทางจริยธรรม การศึกษาแบบนี้จึงมีผลดีพิเศษออกไปอีกในส.วนจริยธรรม 
นอกเหนือจากการผลิตพลเมืองดี พระภิกษุสามเณรท่ีดี ซ่ึงเปVนประโยชน แก.รัฐและพระ
ศาสนา เช.น เพ่ิมพูนโอกาสและความม่ันใจในการผลิตพลเมืองดี และการเผยแผ.จริยธรรมใน
สังคมเปVนต(น เราก็อาจกล.าวได(ว.าแม(ในปaจจุบัน พระสงฆ เชื่อว.าตนเองได(แสดงบทบาทในการ
สร(างสรรค พลเมืองดีของชาติอย.างขยันขันแข็ง ผ.านโครงการต.างๆ เช.น “โครงการ บรรพชา
สามเณรภาคฤดูร(อน” ของพระนิสิตของมหาวิทยาลัยสงฆ ในแต.ละป  ซ่ึงจะมีเยาวชนและ
ประชาชนเข(าร.วมเปVนจํานวนมาก หรือแม(กรณีของวัดธรรมกายปaจจุบันก็จะเห็นได(ชัดว.า 
โครงการต.างๆ ท่ีวัดธรรมกายได(สร(างสรรค ข้ึนเองหรือสร(างสรรค ข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการอะไรก็ตาม ก็ล(วนมุ.งไปท่ีการสร(างพลเมืองดีในแบบท่ีศาสนาเชื่อถือ
ท้ังสิ้นแต.เนื่องจากคําว.าพลเมืองดีในมโนทัศน ของพุทธศาสนาตามท่ีสะท(อนออกมาในคํา
ปรารภต.างๆ ของพระสงฆ นั้น ต้ังอยู.บนสมมติฐานท่ีว.า พระสงฆ มีหน(าท่ีในการสั่งสอนหลัก
จริยธรรมทางศาสนาแก.ประชาชน เพราะฉะนั้น  

การเปVนคนดีตามหลักศาสนาเท.ากับการเปVนพลเมืองดีของรัฐ ซ่ึงก็ยังไม.แน.ว.าจะ
สอดคล(องกับหลักพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยเพียงใด อย.างไรก็ตาม เม่ือพิจารณา
จากแง.มุมเก่ียวกับระบอบการปกครองในทัศนะของพุทธศาสนา ก็เห็นได(ชัดว.า “การเปVน
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย” ไม.ใช.สาระสําคัญท่ีพุทธศาสนาจะให(ความสนใจเปVน
พิเศษ เพราะตัวระบอบไม.สําคัญ ความสําคัญอยู.ท่ี “ธรรมาธิปไตย” ซ่ึงเปVนหลักการพ้ืนฐานท่ี
จะต(องมีอยู.ในทุกระบอบการปกครอง ว.ากันตามจริง พุทธศาสนาตามการตีความของปราชญ 
และนักวิชาการพุทธจํานวนมากนั้นไม.สนใจว.าสังคมจะมีระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยหรือแบบไหน ท.านถือว.าเง่ือนไขเดียวท่ีเปVนสิ่งสําคัญและจะทําให(ระบอบการ
ปกครองใดๆ ก็ตามมีความชอบธรรมข้ึนมาหรือกลายเปVนการปกครองท่ีดีก็คือ การมี 
“ธรรมาธิปไตย” ตัวอย.างเช.น ตามความคิดของพระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุ ตฺโต) 
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“ประชาธิปไตยจะไม.มีทางเปVนประชาธิปไตยท่ีดีถ(าหากไม.ถึงธรรมาธิปไตย” การปกครองท่ี
ประชาชนเปVนใหญ.เช.นประชาธิปไตยนี้ก็เช.นกัน จะต(องทําให(ประชาชนรู(จักธรรมาธิปไตย 
โดยเริ่มต(นท่ีให(การศึกษาเพ่ือให(คนมีปaญญาเกิดข้ึน รู(จักเลือก รู(จักวินิจฉัยว.าอะไรดี อะไรชั่ว 
อะไรคือผลประโยชน ของส.วนรวม ซ่ึงการศึกษาท่ีครบสมบูรณ เพ่ือให(เกิดปaญญานั้นจะ
ประกอบด(วยการศึกษาในเรื่องระเบียบวินัย (ศีล) การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพจิตใจให(มีสติ 
มีความม่ันคง แน.วแน. (สมาธิ) และปaญญา (สัมมาทิฏฐิ) การศึกษาท่ีจะพรั่งพร(อมให(เกิด
ประชาธิปไตยต(องมี ๓ องค คือ มีท้ังศีล มีท้ังสมาธิ และมีท้ังปaญญา “การศึกษาท่ีขาดศีล ขาด
ระเบียบวินัย ขาดสมาธิ ขาดการสร(างจิตใจท่ีเข(มแข็งม่ันคง จึงไม.อาจจะเปVนพ้ืนฐานท่ีดีของ
การสร(างประชาธิปไตยได(”  

อย.างไรก็ตาม พระสงฆ ก็เชื่อม่ันว.าการศึกษาตามระบบของพุทธศาสนารวมท้ัง
ระบบการปกครองสงฆ ในพุทธศาสนานั้น สนับสนุนและเข(ากันได(กับการปกครองด(วยระบอบ
ประชาธิปไตย ดังท่ีพระเทพเวทีกล.าวว.า การให(การศึกษาตามระบบไตรสิกขาทําให(พุทธ
ศาสนาเก่ียวข(องกับประชาธิปไตย ซ่ึงโดยเนื้อแท(ก็คือหลักการท่ีนํามาใช(ในคณะสงฆ นั่นเอง 
ระบบความเปVนอยู.ของคณะสงฆ นั้น ก็คือหลักประชาธิปไตยท่ียึดเอาธรรมาธิปไตยอย.าง
เคร.งครัด เบ้ืองต(นพระสงฆ จะต(องมีระเบียบวินัย หรือศีล เปVนเครื่องก้ันโอกาสท่ีจะทําความ
ชั่วและเป�ดโอกาสในการทําความดีอยู.เสมอ แล(วให(มีสมาธิคือฝ�กจิตให(มีสติ มีวิริยะ เข(มแข็ง
ม่ันคงในการกระทําความดี และสร(างปaญญาในข้ันสูงสุดท่ีจะทําให(ผู(นั้นรู(ในตัวธรรมคือ ความ
จริง สิ่งท่ีดีงาม เพ่ือจะทําให(ถูกต(องสมบูรณ ต.อไปและเม่ือว.าโดยตัวระบบการปกครองนั้น 
“ระบบประชาธิปไตยหรือสามัคคีธรรมนั้น ในสมัยโบราณก็มาเหลืออยู.ในคณะสงฆ  เพราะ
ระบบคณะสงฆ นั้นเปVนระบบท่ีเรียกได(ว.าเปVนประชาธิปไตยท่ีแท(จริง” รูปแบบการปกครอง
ด้ังเดิมของคณะสงฆ สมัยพุทธกาลท่ีจัดพระเทพเวทีเรียกว.าเปVนระบบประชาธิปไตยท่ีแท(จริง
คือ “ระบบสามัคคีธรรม” ซ่ึงเปVนระบอบท่ีภิกษุท้ังหลายร.วมกันปกครอง แต.การมองว.าระบบ
สามัคคีธรรมท่ีพระพุทธเจ(าทรงใช(ปกครองคณะสงฆ ในพุทธกาลเปVนประชาธิปไตยนั้น ก็ยังมีผู(
เห็นขัดแย(งอยู. เช.น ศาสตราจารย ปรีชา ช(างขวัญยืน ได(วิเคราะห เปรียบเทียบให(เห็นว.า การ
ปกครองคณะสงฆ ของพระพุทธเจ(านั้น ไม.เข(ากับหลักแยกอํานาจการปกครองเปVน ๓ ส.วน
ตามระบอบประชาธิปไตยท่ีใช(กันในปaจจุบัน “ท่ีจริงแล(วเปVนอภิชนาธิปไตยรูปแบบหนึ่ง
นั่นเอง หาได(หมายถึงการท่ีประชาชนเปVนผู(ปกครองรัฐไม.”  

ในท่ีจะไม.ขอกล.าวถึงหลักการของพุทธศาสนาในอดีตหรือในพระไตรป�ฎก 
เนื่องจากต(องการจะพูดถึงเฉพาะท่ีเปVนปรากฏการณ ทางสังคมไทย ดังนั้นถ(าจะดูว.าการ
ปกครองตามแนวประชาธิปไตยเปVนสิ่งท่ีคณะสงฆ ไทยเข(าใจ เห็นด(วย หรือได(ส.งเสริมให(
เกิดข้ึนในสังคมไทยมากน(อยเพียงใดนั้นอาจเห็นได(จากตัวพระราชบัญญัติคณะสงฆ ท่ีใช(
ปกครองสงฆ ในประเทศไทยนั้นเอง กล.าวคือ เม่ือมีการออกพระราชบัญญัติการปกครองคณะ
สงฆ  พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้น สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู.ท่ีการรวมอํานาจการ
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ปกครองคณะสงฆ ไว(ท่ีสงฆ ส.วนกลางท้ังหมด คณะสงฆ ท้ังสองนิกายถูกกําหนดให(อยู.ใต(การ
ปกครองของมหาเถรสมาคม ซ่ึงประกอบด(วยเจ(าคณะใหญ.ท้ัง ๔ ตําแหน.งคือ เจ(าคณะใหญ.
หนเหนือ เจ(าคณะใหญ.หนใต( เจ(าคณะใหญ.คณะธรรมยุติกา เจ(าคณะใหญ.คณะหลวง มาตรา 
๔ กําหนดไว(ว.า “ท้ัง ๔ ตําแหน.งนั้นยกเปVนพระมหาเถระท่ีทรงปรฤกษาในการพระศาสนา 
และการปกครองบํารุงสังฆมณฑลท่ัวไป ข(อการะธุระในพระสาสนาหรือในสังฆมณฑล ซ่ึงได(
โปรดให(พระมหาเถระท้ังนี้ประชุมวินิจฉัยในท่ีมหาเถรสมาคม ต้ังแต. ๔ องค ข้ึนไป คําตัดสิน
ของมหาเถรสมาคมนั้น ให(เปVนสิทธิ์ขาด ผู(ใดจะอุทธรณ หรือโต(แย(งต.อไปมิได(” มาตรา ๔๑ 
บัญญัติว.า “พระภิกษุสงฆ สามเณรต(องฟaงบังคับบัญชาเจ(าคณะซ่ึงตนอยู.ในความปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ถ(าไม.ฟaงบังคับบัญชา หรือหม่ินละเมิดต.ออํานาจเจ(าคณะ มีความผิด เจ(า
คณะมีอํานาจท่ีจะทําทัณฑกรรมได(” พระไพศาล วิสาโล กล.าวว.า พระราชบัญญัตินี้มีข้ึนเพ่ือ 
“ทําให(คณะสงฆ ท่ีกรุงเทพฯ มี “เข้ียวเล็บ” ในการควบคุมกิจการด(านพระพุทธศาสนาใน
ท(องถ่ินต.างๆ ท่ัวราชอาณาจักร” การท่ีพระราชบัญญัติดังกล.าวนี้มีลักษณะให(อํานาจสูงสุดไว(
แก.พระมหาเถระ ย.อมจะเข(าใจได(ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  แต.ท่ีได(รับการวิจารณ เปVน
อันมาก เห็นจะอยู.ท่ีความไม.เสมอภาคของพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ ฉบับนี้ ท่ีเกิด
จากการกําหนดสิทธิพิเศษแก.คณะธรรมยุติกนิกายให(มีสิทธิในการปกครองตนเองโดยอาศัย
มาตรา ๓ แห.งพระราชบัญญัตินี้ กล.าวคือให(สิทธิเจ(าคณะธรรมยุติกนิกายปกครองสงฆ ฝ_าย
มหานิกายได( แต.เจ(าคณะมหานิกายไม.มีสิทธิปกครองคณะสงฆ ธรรมยุต ความไม.เสมอภาค
ดังกล.าวนี้ก.อให(เกิดการต.อต(านจากคณะสงฆ ฝ_ายมหานิกาย ในเวลาต.อมา ในป  พ.ศ. ๒๔๗๗ 
ภิกษุสามเณรในวัดเขตจังหวัดพระนครและธนบุรีจํานวน ๓๐๐ รูปได(นัดประชุมกันท่ีบ(าน
ภัทรวิธม กลุ.มท่ีรวมกันข้ึนครั้งนี้เรียกว.า “คณะปฏิสังขรณ การพระศาสนา” สาเหตุสําคัญใน
การเคลื่อนไหวมาจากสาเหตุ ๒ ประการ ได(แก. ปaจจัยภายในของคณะสงฆ  กล.าวคือ ความไม.
เสมอภาคทางการปกครองท่ีเปVนผลมาจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ  ร.ศ. ๑๒๑  (พ.ศ.
๒๔๔๖) จึงมีการเรียกร(องเพ่ือให(เกิด “ความเสมอภาค” ในการปกครอง ส.วนปaจจัยภายนอก
ได(แก. สภาพสังคมและการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร พ.ศ. 
๒๔๗๕ ซ่ึงก.อให(เกิดการต่ืนตัวในระบอบประชาธิปไตยภายในคณะสงฆ  คณะปฏิสังขรณ พระ
ศาสนาใช(เวลาเรียกร(องด(วยวิธีการต.าง ๆ อยู.นานถึง ๘ ป จึงประสบผลสําเร็จ กล.าวคือ ในป  
พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงได(มีการตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๔๘๔ ออกมา
บังคับใช(  

พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ  พ.ศ.๒๔๘๔ ให(มีสภาคณะสงฆ ข้ึนมาเรียกว.า 
“สังฆสภา” กําหนดให(สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหน.งสกลมหาสังฆปริณายก (ประมุข
สงฆ ท้ังมวล) ทรงบัญชาการคณะสงฆ ตามบทแห.งพระราชบัญญัติ กล.าวคือ ทรงบัญญัติ
สังฆาณัติโดยคําแนะนําสังฆสภา บริหารคณะสงฆ ผ.านคณะสังฆมนตรี และวินิจฉัยอธิกรณ 
ทางคณะวินัยธร สังฆสภานั้นจะต(องประกอบด(วยสมาชิกรวมกันไม.เกิน ๔๕ รูป สมาชิกนั้น
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แต.งต้ังจาก ๑) พระเถระชั้นธรรมข้ึนไป ๒) พระคณาจารย เอก ๓) พระเปรียญเอก ในมาตรา 
๒๙ กําหนดไว(ว.า  

“สังฆนายกและสังฆมนตรีอย.างน(อย ๔ รูป ต(องเลือกจากสมาชิกของสังฆสภา 
นอกจากนั้นจะเลือกจากพระภิกษุผู(มีความรู(ความชํานาญพิเศษ แม(มิได(เปVนสมาชิกสังฆสภาก็
ได(” สังฆมนตรีท่ีได(รับการแต.งต้ังมีวาระดํารงตําแหน.ง ๔ ป  แต.ก็ให(สิทธิรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการถวายความเห็นให(ลาออกได( จะเห็นว.าพระราชบัญญัติการปกครองคณะ
สงฆ  พ.ศ. ๒๔๘๔ นี้มีการแบ.งแยกอํานาจการบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ
ตามรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล.าวคือ กฎระเบียบต.างๆ ท่ีออกมาเพ่ือ
บัญชาการปกครองคณะสงฆ  (เรียกว.า สังฆาณัติ) จะต(องผ.านมติสังฆสภา มีสังฆนายกดํารง
ตําแหน.งสูงสุดด(านการบริหาร มีสังฆมนตรีว.าการทําหน(าท่ีด(านต.างๆ คล(ายรัฐมนตรี
กระทรวงต.างๆ ของรัฐ อํานาจในการตัดสินคดีความต.างๆ ในพระศาสนานั้น สมเด็จ
พระสังฆราชจะต(องทรงดําเนินการผ.านคณะพระวินัยธร  

อาจถือได(ว.ายุคนี้พระสงฆ เริ่มมีแนวคิดด(านการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต.ก็
ดํารงอยู.ได(ไม.นานนัก มีข(อท่ีควรพิจารณาอย.างยิ่งว.า การปกครองดังกล.าวนี้เกิดข้ึนจากการ
รณรงค ต.อสู(ของพระภิกษุหนุ.มสามเณรน(อย โดยการสนับสนุนของพระเถระข(างฝ_าย
มหานิกาย ท่ีรวมตัวกันข้ึนอย.างลับๆ ภายใต(ชื่อ “คณะปฏิสังขรณ การพระศาสนา” หาได(
เกิดข้ึนจากความต(องการของผู(บริหารสูงสุดของคณะสงฆ ในยุคนั้นไม. ระยะเวลาการใช(
พระราชบัญญัติฉบับนี้รวมท้ังสิ้น ๒๑ ป  ก็ถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติการปกครองคณะ
สงฆ  พ.ศ.๒๕๐๕ นับว.า พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ ท่ีมีการกระจายอํานาจการ
ปกครองมากท่ีสุดนี้ “เปVนพระราชบัญญัติคณะสงฆ ท่ีอายุน(อยท่ีสุด” รองศาสตราจารย  ดร.
สุนทร ณ รังษี ผู(เชี่ยวชาญด(านพุทธศาสนาท่ีสุดคนหนึ่งของไทย อธิบายสาเหตุแห.งการ
ยกเลิกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๔๘๔ ว.า การดําเนินการของสังฆสภา 
คล(ายกับการดําเนินการของรัฐสภาของฝ_ายอาณาจักร มีการเสนอญัตติ มีการอภิปราย
สนับสนุน คัดค(าน แย(ง โต(แย(ง เหมือนนักการเมืองทํากัน ซ่ึงบางครั้งก็มีลักษณะเผ็ดร(อน
รุนแรงก(าวล.วงขอบเขตของสมณะผู(สงบ อนึ่ง เม่ือได(มีสังฆสภาข้ึนแล(ว ในชั้นแรกมีสมาชิก
เข(าร.วมประชุมท้ัง ๒ นิกาย แต.ปรากฏว.าการประชุมนั้นเปVนไปในทางไม.สงบมากข้ึน ผู(น(อย
โต(เถียงจะเอาชนะผู(ใหญ. และการโต(เถียงกันระหว.างนิกายทวีความรุนแรงร(าวรานยิ่งข้ึน จน
ต.อมาพระผู(หนักในพระธรรมวินัยท้ัง ๒ นิกายเบ่ือหน.ายและไม.ปรารถนาไปประชุมเพ่ือ
โต(เถียงวิวาทกันเอง . . . การดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการบริหารคณะสงฆ ท่ีออกเปVนสังฆาณัติ
โดยสังฆสภา ท่ีพระภิกษุผู(น(อยสามารถอภิปรายโต(แย(งโต(เถียงพระเถระผู(ใหญ.รุ.นอุปaชฌาย 
อาจารย  จึงเปVนการผิดประเพณีและผิดหลักท่ีพระพุทธเจ(าสอนให(ยึดถือปฏิบัติ  

แต.คนึงนิตย  จันทบุตรอธิบายว.า สาเหตุของการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้สืบ
เนื่องมาจากความไม.พอใจของคณะสงฆ ธรรมยุตท่ีมีจํานวนน(อยกว.าพระสงฆ ฝ_ายมหานิกาย 
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ทําให(เกิดความเสียเปรียบในเรื่องต.างๆ จึงเกิดความขัดแย(งระหว.างนิกายข้ึน คณะธรรมยุต
จําต(องพยายามขอล(มเลิกพระราชบัญญัตินี้  โดยอาศัยช.องโว.ทางกฎหมายตีความว.า 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ขัดต.อรัฐธรรมนูญ อันให(สิทธิเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาหรือ
นิกายใดๆ ก็ได( นอกจากนี้ ยังให(เหตุผลว.า การมีสังฆสภาอภิปรายโต(แย(งถกเถียงเปVนการผิด
ต.อหลักพระธรรมวินัย การกําหนดให(สมเด็จพระสังฆราชทรงเปVนประมุขแต.เพียงในนาม 
เช.นเดียวกับพระมหากษัตริย ภายใต(รัฐธรรมนูญ ผิดต.อรูปแบบการปกครองสงฆ ในสมัย
พุทธกาล ท่ีพระพุทธเจ(าทรงเปVนประมุขในการตัดสินปaญหาข(อวิวาทหรือตราพระสังฆาณัติ 
ดังนั้น พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ  ท่ีพระ “มหานิกาย” ถือว.าเปVนประชาธิปไตย
ท่ีสุด มีอันยกเลิกไป มีการออกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๕๐๕ มาใช(แทน 
โดยให(มหาเถรสมาคมมีอํานาจสูงสุดในด(านการปกครอง พระราชบัญญัติฉบับนี้ได(รับการ
วิจารณ จากพระสงฆ รุ.นใหม.จํานวนมากว.า เปVนพระราชบัญญัติท่ีมีลักษณะ “เผด็จการ” รวบ
อํานาจไว(แก.สงฆ ส.วนกลาง ซ่ึงไม.ต.างจากพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ  ร.ศ. ๑๒๑ 
(พ.ศ. ๒๔๔๕) เท.าใดนัก แม(ปaจจุบันจะได(มีการแก(ไขปรับปรุงในส.วนการบริหารคณะสงฆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหม. แต.ระบบอํานาจการปกครองก็ไม.ได(เปลี่ยนแปลงให(คณะสงฆ โดยรวม 
หรือชั้นผู(น(อยท่ีอยู.นอกระบบอํานาจ หรือแม(แต.พระสังฆาธิการท่ีมีอยู.ท่ัวประเทศ มีสิทธิเสียง
ในการกําหนดรูปแบบของการปกครองตนเองแต.ประการใด พระไพศาล วิสาโล วิจารณ 
ว.า อย.างมากก็เพียงแต.ให(โอนงานด(านพุทธศาสนาและสํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมไป
ข้ึนอยู.กับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห.งชาติ กับให(มีการจัดต้ังองค กรหนึ่งข้ึนมาเสริมมหาเถร
สมาคมคือมหาคณิสาร ซ่ึงประกอบด(วยพระราชาคณะจํานวนหนึ่ง แม(จะช.วยให(องค กร
ปกครองท่ีส.วนกลางมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีผู(มาร.วมรับผิดชอบมากข้ึน แต.ก็เชื่อว.าจะยัง
เปVนการปกครองท่ีรวมศูนย ไว(ส.วนกลางเช.นเคย ไม.มีการกระจายอํานาจไปท่ีส.วนภูมิภาคและ
ท(องถ่ิน การบริหารงานต้ังแต.ระดับหน ภาค ลงมาถึงตําบลยังข้ึนอยู.กับเจ(าคณะเพียงบุคคล
เดียว หาได(มีการทํางานเปVนคณะไม. พระสงฆ ในท(องถ่ินยังไม.มีส.วนร.วมในการบริหารคณะ
สงฆ ไม.ว.าระดับใด ไม.ว.าทางตรงหรือทางอ(อม รวมท้ังไม.มีโอกาสท่ีจะแสดงความเห็นผ.าน
ผู(แทนสงฆ  เห็นได(ว.า ความคิดในเรื่องประชาธิปไตยของคณะสงฆ ไทยซ่ึงก.อตัวข้ึนเม่ือพ.ศ. 
๒๔๘๔ นั้นก.อตัวข้ึนหลังกระแสประชาธิปไตยของทางบ(านเมือง และดํารงอยู.ได(ไม.นานนัก 
สํานึกท่ีเพ่ิงเริ่มต(นได(ถูกทําให(หายไปจากวงการคณะสงฆ ระดับผู(ปกครองอย.างเปVนทางการ 
เนื่องจากพระสงฆ ผู(ปกครองมี “มีขันติธรรม” ต.อประชาธิปไตยน(อย เหตุว.าการปกครอง
ดังกล.าวได(ลิดรอนอํานาจการบริหารส.วนกลาง โดยเฉพาะอย.างยิ่งอํานาจของพระมหาเถระ 
พระไพศาล วิสาโล กล.าวถึงลักษณะการปกครองคณะสงฆ ไทยปaจจุบันว.า การบริหารของ
คณะสงฆ ไทยปaจจุบัน แม(จะพยายามเปลี่ยนแปลงแล(ว แต.“สมาชิกส.วนใหญ.” หรือ 
“ประชาคม” พระสงฆ ระดับผู(ใต(ปกครองยังไม.ได(รับความสําคัญ เพราะพระเถระผู(ใหญ.  
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๑. มีทัศนคติท่ีมองปaญหาเชิงบุคคลมากกว.าระบบ เช.น มองไม.เห็นว.าความเสื่อม
เสียท่ีปรากฏในวงการคณะสงฆ นั้นเปVนภาพสะท(อนความผิดปกติของโครงสร(างคณะสงฆ 
อย.างไร  

๒. ท.าทีแบบอนุรักษนิยมเนื่องจากท.านเติบโตมาจากโครงสร(างการปกครองคณะ
สงฆ ท่ีเปVนอยู. คุ(นเคยกับระบบการศึกษาแบบปaจจุบันมาชั่วชีวิต ผนวกกับการเทิดทูนสมเด็จ
พระมหาสมณเจ(า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสท่ีเปVนผู(สถาปนาระบบการศึกษาท่ีครั้งหนึ่งถือ
ว.ามีความก(าวหน(าทันสมัยอย.างยิ่ง  

๓. ภาวะผู(นําของคณะสงฆ  พระสงฆ ชั้นผู(ใหญ.ปaจจุบันล(วนเปVนผลผลิตของระบบ
ราชการในคณะสงฆ  ซ่ึงคุ(นเคยกับคําสั่งจากผู(บังคับบัญชาและสั่งลงไปเปVนทอด ๆ ระบบท่ีให(
อํานาจแก.เบ้ืองบนในการให(คุณให(โทษแก.ผู(อยู. เบ้ืองล.าง ทําให(พระสงฆ คุ(นเคยกับการ
ตอบสนองนโยบายจากเบ้ืองบนมากกว.าจะมีความคิดริเริ่มของตนเอง การท่ีพระสงฆ จะเปVน
ตัวของตัวเองและพัฒนาภาวะผู(นําจึงเปVนไปได(ยาก  

๔. ผลประโยชน ท่ีจะกระทบต.อคณะสงฆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิรูปการปกครอง 
ลักษณะดังกล.าวนี้คงยากจะกล.าวได(ว.าเปVนประชาธิปไตยในแบบท่ีสังคมไทยต(องการ 

สรุปคือ เราคงจะหวังได(ยากว.า สถาบันสงฆ ไทยโดยเฉพาะอย.างยิ่งสถาบันท่ีมี
อํานาจบริหารสูงสุด จะมีส.วนสําคัญในการพัฒนาสร(างสรรค สังคมประชาธิปไตย เพราะดูจาก
ลักษณะ ๔ ประการท่ีเปVนอุปสรรคต.อการบริหารคณะสงฆ เองแล(ว ล(วนชี้ว.าคณะสงฆ ไม.ได(
เห็นความสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนัก การส.งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยจะเปVนไปได(นั้น ไม.เพียงแต.การอบรมสั่งสอนประชาชนในเรื่องไตรสิกขา เพราะ
เรื่องนี้สามารถทําได(อยู.แล(วไม.ว.าท.านจะอยู.ในระบบไหน การเข(าใจประชาธิปไตยเก่ียวโยงกับ
ความเข(าใจเรื่อง “อํานาจ” หรือ “ความสัมพันธ เชิงอํานาจ” ท่ีแตกต.างออกไปจากการ
ปกครองในระบอบท่ีพระสงฆ คุ(นเคย ระบอบประชาธิปไตยเปVนระบอบท่ีอํานาจปกครอง
กระจายอยู.ในหมู.สมาชิกทุกคนในฐานะเจ(าของอํานาจการปกครองท่ีแท(จริง ผู(ปกครองเปVน
เพียง “ตัวแทน” แห.งอํานาจของประชาชนเท.านั้น มิใช.เจ(าของอํานาจดังกล.าว มโนทัศน เรื่อง
อํานาจการปกครองของคณะสงฆ นั้นยังคงเปVนแบบรวมศูนย อํานาจไว(ท่ีส.วนกลาง อํานาจ
สูงสุดมาจากเบ้ืองบน ผู(น(อยไม.มีอํานาจใดๆ ท้ังสิ้น ระบอบนี้เปVนอุปสรรคต.อประชาธิปไตย
และกิจกรรมท่ีจะพึงกระทําเพ่ือการสร(างสรรค ประชาธิปไตย การสร(างระบอบประชาธิปไตย
ต(องเริ่มต(นด(วยการตระหนักว.า แต.ละคนในสังคมมีศักด์ิศรีของความเปVนมนุษย  มีสิทธิและ
เสรีภาพการดํารงชีวิตเท.าเทียมกัน  

ถ(าถามว.าพุทธศาสนา (อันหมายถึงสถาบันสงฆ ) ได(สร(างสรรค ให(พลเมืองตระหนัก
ถึงความเปVนพลเมืองซ่ึงประกอบด(วยสิทธิสามประการ ได(แก. สิทธิพลเมือง (civil rights) 
สิทธิทางการเมือง (political rights) และสิทธิทางสังคม (social rights) อันเปVนส.วนสําคัญ
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ในการสร(างสังคมประชาธิปไตยมากน(อยเพียงใด คําตอบก็น.าจะชัดพอสมควรคือ พุทธ
ศาสนาในประเทศไทยสนใจประเด็นนี้น(อยมาก  

คําถามว.าทําไมจึงเปVนเช.นนั้น เพ่ือจะตอบคําถามนี้ เราจําเปVนต(องสืบค(นไปถึง
แนวคิดทางปรัชญาสังคมการเมืองท่ีอยู.เบ้ืองหลังแนวปฏิบัติดังกล.าว โดยเฉพาะมโนทัศน เรื่อง 
“อํานาจในสังคม” ท่ีพัฒนาข้ึนโดยพระสงฆ ในพุทธศาสนาและยึดถือสืบเนื่องตลอด
ประวัติศาสตร ไทยนั้น ได(กลายเปVนกรอบคิดท่ีมีบทบาทต.อคณะสงฆ และสังคมไทยอยู.
จนกระท่ังปaจจุบัน กรอบคิดทางปรัชญานี้เองเปVนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในสังคมไทย เพราะภายใต(กรอบคิดนี้ อํานาจของสังคมไม.ได(อยู.ท่ีพลเมืองหรือ
ประชาชน แต.รวมศูนย อยู.ท่ีประมุขของรัฐคือพระมหากษัตริย นั่นเอง  
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กระบวนการการวางแผนในยุคป=จจุบัน 
Process Management Planning in Modern Times 

สรรค ชัย ไชยสกุลวงศ * 

บทคัดย�อ 

การดําเนินการทางธุรกิจมีการแข.งขันสูง สิ่งท่ีผู(บริหารจะต(องเผชิญคือการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในองค การ ด้ังนั้นการวางแผนอย.างรัดกุมผ.อนคลายหรือ
แก(ปaญหาต.างๆ ไปได(มากและสามารถชนะคู.แข.งได(ในท่ีสุด ในแง.ของผู(บริหารการวางแผน
เปVนหน(าท่ีแรกสุดแล(วก็ตามด(วยหน(าท่ีการจัดองค การ การจูงใจ หรือการนําและการควบคุม
การวางแผน มีความสําคัญมากท่ีจะบอกได(ว.าองค การจะประสบความสําเร็จในการแข.งขันกับ
องค การอ่ืนหรือไม. แผนเปVนสิ่งท่ีแสดงให(เห็นว.าองค การพยายามท่ีจะทําให(ดียิ่งข้ึนกว.าท่ีกําลัง
กระทําอยู.และพยายามทําให(ดีกว.าคนอ่ืน การวางแผนเปVนการตัดสินใจล.วงหน(าก.อนท่ีจะเกิด
เหตุการณ จริงความหมายของการวางแผนในศตวรรษท่ี ๒๑ คือ กระบวนการคิดพิจารณาไว(
ล.วงหน(าว.าจะทําอะไร อย.างไร ทําไมจึงทําให(ใครทํา ทําท่ีไหน เม่ือไหร. โดยอาศัยการ
ดําเนินงานท่ีเปVนระบบมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ผลผลิตจากการวางแผน ก็คือ การ
จัดทําแผน อันเปVนข(อกําหนดท่ีใช(เปVนเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติ หลักสําคัญของ
การวางแผนจึงมุ.งไปท่ีความสําเร็จของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
และถือได(ว.างานอันดับแรกของการบริหารและจัดการของหน.วยงาน คือ การวางแผน 

คําสําคัญ: กระบวนการ, การวางแผน, ในยุคปaจจุบัน 

Abstract 

Conducting business is highly competitive. The administration will 
have to face is to change both inside and outside the organization. So plan 
carefully, relax or solve problems. Going to be very competitive and can win 
in the end. In terms of the management plan as the first already served by 
the organization or leadership, motivation and control planning. Is very 
important to say that the organization will suffer. Success in competition with 
any other organization.The plan is to show that the organization is trying to 
make it even better than what is being done to try and make it better than 

                                                           

*
 วิทยาลัยสงฆ ชัยภมูิ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
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others.Planning decisions in advance before the actual meaning of the 
planning in the ๒๑st century : The pre-determined idea what to do? Why do I 
do so anytime by operating a system organized and efficient. Production 
planning. The plan is a requirement to use a tool or guideline.The main focus 
of the plan is geared to the success of the operation and efficiency of 
operations. And can be considered for the top management of the agency is 
planning. 

Keywords: Process, Planning, In the present 

๑. บทนํา 
การวางแผนอาจเปVนเรื่องส.วนตัวหรือเรื่องท่ีเปVนทางการ เม่ือผู(บริหารมีความคิดท่ี

จะหาวิธีทํางานให(สําเร็จตามเปxาหมาย ความคิดนั้นอาจเปVนการส.วนตัวคือไม.ได(เขียนไว( ไม.ได(
ขอความคิดเห็นจากคนอ่ืนในองค การ การวางแผนเปVนการส.วนตัวนี้อาจเปVนเรื่องของส.วน
บุคคลหรือขององค การขนาดเล็ก การวางแผนส.วนตัวจะขาดความต.อเนื่องและขาดข(อมูล แต.
การวางแผนท่ีเปVนทางการเปVนเรื่องยุ.งยากซับซ(อน จะต(องเขียนวัตถุประสงค ไว( จะต(อง
กําหนดวิธีการอย.างชัดเจน จะต(องอาศัยการมีส.วนร.วมของคนในองค การ ให(คนในองค การ
ยอมรับอาศัยข(อมูลจํานวนมากกําหนดระยะเวลาไว(และอ่ืนๆ 

๒. ความสําคัญของการวางแผน 
ช.วยให(การบริหารงานเปVนไปโดยประสานสอดคล(องกัน ให(เกิดการประหยัดท้ังด(าน 

คน เวลา งบประมาณ ช.วยให(มีการตรวจสอบ ควบคุมงาน ให(มีประสิทธิภาพ ช.วยในการ
ขยายงานและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานขององค กรแบ.งเบาภาระหน(าท่ีการงานของผู(บริหาร
ให(ลดน(อยลง ช.วยให(ผู(บริหารมีความเชื่อม่ันมากข้ึน และช.วยให(ผู(บริหารตรวจสอบ
ความสําเร็จของเปxาหมายได( 

๓. วัตถุประสงค�ในการวางแผน 
๑. การวางแผนทําให(รู(ทิศทางในการดําเนินงาน เม่ือผู(ปฏิบัติงานรู(ทิศทางการ

ทํางานก็สามารถประสานงานกัน รู(ว.าควรทําอะไรและทําอย.างไรจะได(ผลตามเปxาหมายท่ี
กําหนดไว( หากไม.มีการวางแผน นอกจากไม.รู(ว.าจุดหมายปลายทางอยู. ท่ีไหนแล(วก็ยัง
ก.อให(เกิดการสูญเสียหรือสิ้นเปลืองทรัพยากรอีกด(วย 

๒. การวางแผนทําให(ลดความไม.แน.นอนลง เพราะผู(บริหารจะมุ.งม่ันไปสู.จุดหมาย
ปลายทางอย.างแน.วแน. สามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดข้ึนได(ดียิ่งข้ึน สามารถ
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ปรับเปลี่ยนให(สอดคล(องกับการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันก็เตรียมพร(อมรับการเปลี่ยนแปลง
อย.างเหมาะสม 

๓. การวางแผนทําให(ลดความเสียหายการซํ้าซ(อนกันของงานท่ีทํา เนื่องจากการ
วางแผนทําให(รู(ท้ังวิธีการและเปxาหมายของงานจึงทําให(มีความชัดเจนในการทํางาน รู(ว.า
กิจการรมใดควรทําก.อนหลังอย.างไร การซํ้าซ(อนและการสิ้นเปลืองจึงไม.เกิดข้ึน 

๔. การวางแผนทําให(รู(มาตรฐานในการควบคุม หน(าท่ีข้ันสุดท(ายของการบริหารคือ 
การควบคุมให(เปVนไปตามเปxาหมายท่ีกําหนด กิจกรรมท่ีสําคัญของการควบคุมคือมาตรฐานท่ี
ให(เปรียบเทียบกับการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนจริง การวางแผนจึงกําหนดมาตรฐานได(แน.นอนชัดเจน
ว.างต(องให(ได(ผลงานอย.างไร 

ข(อดีของการวางแผน การวางแผนจะต(องเผชิญกับปaญหาหลายอย.างในแง.ของ
ปaจจัยภายนอกก็คือ ข(อกําหนดของรัฐ เทคโนโลยีท่ีซับซ(อน และเปลี่ยนแปลงอย.างรวดเร็ว 
ความไม.แน.นอนของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงอัตราค.าแรงงาน การเคลื่อนไหวของ
เงินทุนและอ่ืนๆ ส.วนปaจจัยภายในองค การก็ได(แก. ประสิทธิภาพในการบริหารงาน โครงสร(าง
องค การและระบบงาน ความหลากหลายทางด(านแรงงาน ความรู(ความสามารถของฝ_าย
บริหาร การวิจัยและพัฒนา เครื่องจักรอุปกรณ และชื่อเสียงขององค การ เปVนต(น การวางแผน
จะทําให(องค การสามารถปรับเปลี่ยนให(เข(ากับปaจจัยภายในและภายนอกองค การ ประโยชน 
ของการวางแผนมีดังนี้ 

๑. ปรับปรุงการปฏิบัติงานให(ดีข้ึน การปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ_ายบริหารและ
พนักงานแยกได(เปVน ๒ อย.างคือ ควรเน(นอะไรและควรยืดหยุ.นอย.างไร (focus and 
flexible) ท้ังสองอย.างจะช.วยสร(างอํานาจในการแข.งขันขององค การ ควรเน(นอะไรนั้นทําให(
องค การรู(ว.าจะทําอะไรจึงจะดีท่ีสุดต.อลูกค(าและควรให(บริหารแก.ลูกค(าอย.างไร ในแง.ของ
ผู(ปฏิบัติงานก็รู(ว.าควรทําอะไร และทําอย.างไรจึงบรรลุเปxาหมายขององค การ ควรยืดหยุ.น
อย.างไรก็จะทําให(องค การสามารถปรับเปลี่ยนให(เข(ากับสภาพแวดล(อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ
สามารถเตรียมรับมือให(เข(ากับอนาคตท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ในส.วนของพนักงานก็ทําให(รู(ว.าควร
ปรับตัวเองอย.างไรให(เข(ากับโอกาสและอุปสรรคท่ีกําลังจะเกิดข้ึนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อาจสรุปได( ๔ หัวข(อคือ ประการแรกจะมุ.งไปทางไหนจึงจะบรรลุเปxาหมายสูงสุด ประการท่ี
สอง ควรจะทําอะไรก.อนหลังจึงจะได(ประโยชน สูงสุด ประการท่ีสาม จะจัดสรรทรัพยากร
อย.างไรจึงจะก.อให(เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประการท่ีสี่ จะปรับตัวอย.างไรจึง
จะสอดคล(องกับสถานการณ และก.อให(เกิดผลดีท่ีสุด 

๒. ปรับปรุงการประสานงานให(ดีข้ึน ในองค การย.อมประกอบด(วยระบบย.อยและ
กลุ.ม (subsystem and group) หลายระบบและหลายกลุ.ม แต.ละระบบแต.ละกลุ.มต.างมี
เปxาหมายของตัวเองและต.างทํางานเพ่ือบรรลุเปxาหมายของตัวเองท้ังนั้น การท่ีจะไม.ให(ระบบ
ย.อยและกลุ.มต.างๆ ขัดแย(งกันก็ต(องอาศัยการวางแผนท่ีดี การวางแผนได(จัดแยก
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วัตถุประสงค หรือเปxาหมายต.างๆ ของระบบย.อยและกลุ.มคนออกมาเปVนลําดับข้ึนของ
วัตถุประสงค  หรือเปxาหมายลดหลั่นกันลงมาต้ังแต.สูงสุดไปจนถึงตํ่าสุด แต.ละเปxาหมายต.างๆ 
ระบุไว(อย.างชัดเจนว.าเปVนของระบบใดกลุ.มใดและต(องอาศัยหน(าท่ีหรือกิจกรรมอย.างของแต.
ละระบบและแต.ละกลุ.มจึงบรรลุเปxาหมายต.างๆ ท่ีกําหนดไว( เม่ือมีการวางแผนอย.างดี
กิจกรรมต.างๆ ของแต.ละระบบและแต.ละกลุ.มจะสอดรับกันอย.างเหมาะสม โดยเปxาหมายใน
ระดับสูงเปVนเสมือนจุดหมายปลายทาง (end) และเปxาหมายในแต.ละระดับล.างเปVนเสมือน
วิธีการ (mean) 

๓. ปรับปรุงการควบคุมให(ดีข้ึน กิจกรรมของการควบคุมก็คือ การวัดผลการ
ปฏิบัติงานและการแก(ไขการปฏิบัติงานให(ดีข้ึน การวางแผนจะช.วยให(การควบคุมมี
ประสิทธิภาพเพราะการวางแผนจะต(องกําหนดเปxาหมายข้ึนมาก.อน นั่นก็คือ มาตรฐานท่ีใช(
วัดผลการปฏิบัติงานหรือกําหนดว.าจะต(องทําอย.างไร ถ(าผลการปฏิบัติงานตํ่ากว.ามาตรฐาน
หรือสูงกว.ามาตรฐานก็ต(องแก(ไขท่ีการปฏิบัติงานและมาตรฐานท่ีใช(วัดหรือระบบการควบคุม
ใหม. ดังนั้น การวางแผนกับการควบคุมจะต(องทําหน(าท่ีกันอย.างใกล(ชิดในฐานะท่ีเปVน
กระบวนการบริหาร หากไม.มีระบบการควบคุมท่ีดี การวางแผนก็ขาดการติดตามว.างานบรรลุ
เปxาหมายหรือไม. หากไม.มีระบบการวางแผนท่ีดี การควบคุมก็ขาดกรอบการวัดผลงานว.า ได(
มีการปฏิบัติงานดีข้ึนหรือไม. ดังนั้น จึงมีเทคนิคการบริหารงานอีกอย.างท่ีเชื่อมต.อการวางแผน
และการควบคุมเข(าด(วยกันคือ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค  (MBO) ซ่ึงจะกล.าวต.อไป 

๔. ปรับปรุงการบริหารเวลาให(ดีข้ึน คนส.วนใหญ.จะประสบกับความยากลําบากใน
การใช(เวลาให(เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีทําวิธีบริหารเวลาอย.างง.ายๆ ก็คือ การกําหนด
ตารางเวลาไว(ในสมุดบันทึกหรือในปฏิทินเพ่ือเตือนความจําว.าวันไหนจะต(องทําอะไร แต.ก็มี
เหตุการณ เกิดข้ึนบ.อยๆ ท่ีผู(บริหารใช(เวลาไปกับกิจกรรมหนึ่งมากเกินไปและในอีกกิจกรรม
หนึ่งน(อยเกินไป หรือลืมทํากิจกรรมบางอย.าง ก็มีการวางแผนก็ทําให(การใช(เวลาดีกว.าการไม.
วางแผนมีการสมดุลของการใช(เวลามากข้ึนและการสูญเสียเวลาก็ลดลง อย.างไรก็ตาม การ
บริหารเวลาเปVนส.วนสําคัญท่ีสุดในการวางแผน ดังนั้น จึงขอกล.าวเรื่องการบริหารเวลาใน
หัวข(อต.อไป 

๔. การวางแผนกับการบริหารเวลา 
ในแง.ของการบริหารได(แบ.งเวลาออกเปVน ๓ ประเภทคือ ประเภทแรกคือเวลาท่ีใช(

กับหัวหน(าหรือผู(บังคับบัญชา (Boss-Imposed Time) หมายถึง เวลาท่ีผู(บริหารระดับสูงข้ึน
ไปอีกข้ึนหนึ่งในฐานะท่ีเปVนผู(บังคับบัญชาโดยตรงและรวมผู(บริหารระดับสูง เรียกไป
ปรึกษาหารือเรื่องงานหรือออกคําสั่งให(ทํางานร.วมกันแก(ปaญหาท่ีเกิดข้ึน หรือใช(เวลาทํางาน
ให(กับผู(บังคับบัญชา เวลาท่ีใช(กับหัวหน(างานนี้เปVนสิ่งหลีกเลี่ยงไม.ได(จะมากหรือน(อยอยู.ท่ี
ผู(บังคับบัญชา เปVนผู(กําหนดเปลี่ยนแปลง ไม.ได(มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียแก.ผู(บริหารคนนั้น 
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ประเภทท่ีสอง เวลาท่ีใช(กับระบบ (System-Imposed Time) หมายถึง การใช(
เวลาร.วมกับหน.วยงานอ่ืน เพ่ือนร.วมงานในเรื่องเก่ียงกับการทํางานซ่ึงจําเปVนต(องกระทํา
มิฉะนั้นจะเสียหาก เช.น การแก(ปaญหาร.วมกันกับหน.วยงานอ่ืน การเข(าร.วมประชุมในบริษัท 
การจัดต้ังระบบหรือปรึกษาหารือกันซ่ึงงานเปVนของส.วนรวมท้ังองค การ รวมท้ังเวลาท่ีใช(ไป
กับพิธีการต.างๆ ขององค การ การบริหารเวลาประเภทท่ีสองนี้เปลี่ยนแปลงไม.ได(เช.นเดียวกัน 
จะเสียเวลามากหรือน(อยข้ึนอยู.กับระบบงานส.วนรวมไม.ใช.ตัวผู(บริหารเปVนผู(กําหนด ประเภท
ท่ีสาม เวลาท่ีใช(กับตัวเอง (Self-Imposed Time) หมายถึง เวลาท่ีตัวผู(บริหารเองเปVนผู(
กําหนดข้ึนมา ผู(บริหารบางคนใช(เวลาของตัวเองมีคุณค.าเหมาะสมแต.บางคนใช(หมดไปอย.าง
ไม.มีคุณค.าเท.าท่ีควร 

เวลาท่ีใช(กับตัวเองนี้ยังแยกออกเปVน ๒ อย.าง อย.างแรกเวลาท่ีใช(กับหน.วยงานของ
ตัวเอง (Dominated Time) อาจเปVนงานท่ีตัวเองลงมือทําด(วยตัวเองหรือทําร.วมกับ
ผู(ใต(บังคับบัญชาของผู(บริหาร ผู(นั้นรวมท้ังเวลาท่ีหมดไปกับการแก(ปaญหาหรือปรึกษาหารือ
กับผู( ใต( บังคับบัญชาของตัวเอง ผู(บริหารบางคนใช(เวลาประเภทนี้ ไม. เหมาะสมโดย
ผู(ใต(บังคับบัญชาหรือตัวงานมีส.วนในการจัดสรรเวลา ถ(าผู(บริหารใช(เวลาแก(ปaญหางานของ
ผู(ใต(บังคับบัญชามากเกินไปหรือไปยุ.งอยู.กับรายละเอียดในงานมากเกินไป Dominated 
Time ก็เกิดข้ึนมาก อย.างท่ีสอง คือเวลาท่ีใช(กับการคิดไตร.ตรอง (Discretionary Time) ใน
หน.วยงานของตัวเอง เปVนการคิดเพ่ือให(งานก(าวหน(า คิดแก(ปaญหาด(วยตัวเองไม.ได(กระทํา
ร.วมกับคนอ่ืน เวลาท่ีหมดไปกับการแก(ปaญหานี้จะมากหรือน(อยข้ึนอยู.กับผู(บริหารเอง ถ(า
ผู(บริหารไม.มุ.งในรายละเอียดของงาน ไม.ลงมือทํางานด(วยตัวเอง แต.มอบหมายงานไปให(
ผู(ใต(บังคับบัญชารับผิดชอบเวลาท่ีหมดไปกับงานส.วนนี้ก็น(อยลง  

ในทํานองเดียวกัน ผู( ใต( บัง คับบัญชาบางคนเ ม่ือมีปaญหาการทํางานก็ไป
ปรึกษาหารือกับผู(บริหารและโยนปaญหาไปให(ผู(บริหารคิดแก(ไขเอาเอง เวลาท่ีเปVน 
Discretionary Time ของผู(บริหารก็เสียไปมาก แต.ถ(าผู(บริหารรับปรึกษาหารือปaญหา
บางส.วนแล(วโยนกลับไปให(ผู(ใต(บังคับบัญชาแก(ไขเองเวลาในส.วนนี้ก็หมดไปน(อย ก็อาจมีเวลา
ท่ีใช(แก(ปaญหาของตัวเองอย.างแท(จริงมากข้ึน เวลาท่ีใช(กับตัวเอง (Self-Imposed Time) ควร
ใช(ให(เหมาะสมโดยมอบหมายให(คนอ่ืนทําในส.วนของ Dominated Time ให(มาก ตัวเองใช(
น(อย แล(วหันไปใช(เวลาในส.วนของ Discretionary time ในปaญหาของตัวเองหรือปaญหางาน
ท่ีตัวเองรับผิดชอบให(เจริญก(าวหน(าจะได(ประโยชน มากกว.า 

๕. หลักในการบริหารเวลาของผู�บริหารไว�ดังนี้ 
๑. ต(องรู(จักปฏิเสธคนท่ีทําให(ท.านละเลยไปจากการทํางานซ่ึงเปVนงานท่ีท.านต(องทํา 
๒. อย.าเข(าไปยุ.งเก่ียวกับงานท่ีต(องทําเปVนประจําวันอยู.แล(ว และรายละเอียดใน

งานท่ีทํามากนักควรมอบหมายงานเหล.านี้ให(คนอ่ืนทํา 
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๓. จัดลําดับงานท่ีต(องทําก.อนหลังโดยยึดถือความสําคัญและความเร.งด.วนของงาน
เปVนหลัก 

๔. อย.าให(โทรศัพท  จดหมาย หรือการติดต.อสื่อสารใดๆ มาขัดขวางการทํางานของ
ท.านให(เสียไป 

๕. ฝ�กหัดเลขานุการหน(าห(องหรือเจ(าหน(าท่ีคนใดคนหนึ่งให(กลั่นกรองงาน 
จดหมาย และโทรศัพท ก.อนท่ีจะมาถึงท.าน 

๖. อย.าทําตัวเปVนคนยึดติดอยู.กับตารางในปฏิทิน หรือสมุดบันทึกจนลืมทําตาม
แผนงานของตัวเอง 

๗. อย.าให(แขกท่ีแวะมาเยือนหรือไม.ได(นัดหมายมาขัดจังหวะการทํางานของท.าน
จนทําให(เสียเวลาโดยเปล.าประโยชน  

๖. การวางแผนกับความไม�แน�นอน 
ตามท่ีกล.าวมาแล(วว.า การวางแผนเปVนวิธีการท่ีจะเผชิญกับความไม.แน.นอนโดย

การกําหนด การกระทําล.วงหน(าเพ่ือบรรลุผลตามท่ีต(องการ การวางแผนเท.ากับเปVนตัวเชื่อม
ระหว.างความคิดกับความจริง ยิ่งคิดสูงเท.าไรการเกิดความจริงยิ่งยากข้ึนเท.านั้น เพราะ
ตัวกลางท่ีอยู.ระหว.างความคิดกับความจริงคือ ความเสี่ยงซ่ึงแม(จะมีความหมายต.างกับความ
ไม.แน.นอนแต.ก็มักจะใช(แทนกันบ.อยๆ ซ่ึงทําให(เข(าใจง.าย ความไม.แน.นอนมีความสําคัญต.อ
การวางแผน ดังนั้น ขอให(ทําความเข(าใจเรื่องความไม.แน.นอน และการตอบสนองต.อความไม.
แน.นอน 

สภาพของความไม.แน.นอน ได(แก. สถานการณ ท่ีเกิดข้ึนโดยไม.สามารถคาดเดาได(ว.า
จะเกิดข้ึนเม่ือไรและเกิดในลักษณะใด หากจะเปรียบเทียบความหมายของคํา ๓ คําในแง.ของ
สถิติคือ คําว.าความไม.แน.นอน (Uncertainly) หมายถึง สถานการณ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยไม.รู(ว.า
โอกาสหรือความน.าจะเปVน (Probability) มีค.าเท.าไร คําว.าความเสี่ยง (risk) หมายถึง 
สถานการณ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยรู(ว.าความน.าจะเปVนมีค.าเท.าใดแต.ไม.เกิน ๑ คําว.าความแน.นอน 
(certainly) หมายถึง สถานการณ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยรู(ว.าความน.าจะเปVนมีค.าเท.ากับ ๑ ความไม.
แน.นอนย.อมก.อให(เกิดผลกระทบหลายอย.างต.อคน องค การ และอ่ืนๆ ในแง.ขององค การ 
ผู(บริหารจะต(องพยายามคาดคะเนว.าความไม.แน.นอนนั้นกระทบองค การอย.างไร เช.น 
ผู(บริหารไม.อาจคาดคะเนว.า การนัดหยุดงานของสหภาพจะเกิดข้ึนอย.างไร แต.รู(ว.าเม่ือเกิดข้ึน
และจะกระทบกําไรขององค การอย.างแน.นอน 

การตอบสนองต.อความไม.แน.นอนขององค การก็คือ การวางแผนหลายๆ อย.าง
เพ่ือให(เกิดผลกระทบน(อยท่ีสุด ในแต.ละสถานการณ ท่ีนอกเหนือการควบคุมขององค การ 
องค การตอบสนองความไม.แน.นอนได( ๔ ฐานะคือ 
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๑. ผู(ปxองกันตัวเอง (defender) บริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด(านสูงในการผลิต
สินค(าและการทําตลอดสําหรับผลิตภัณฑ ของตัวเองจะยังคงอยู.ในฐานะเหนือคู.แข.งขันเปVน
เวลานาน ตราบใดท่ียังไม.มีตลาดใหม.เกิดข้ึน บริษัทท่ีอยู.ในฐานะปxองกันตัวจะสามารถปรับตัว
ทางเทคโนโลยีทางการบริหารและโครงสร(างองค การได(เร็วเพราะมุ.งตลาดเฉพาะของตัวเอง 
ลักษณะท่ีสําคัญของผู(ปxองกันตัวเองคือ มุ.งท่ีการดําเนินงานท่ีเปVนอยู.ในปaจจุบันให(มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การปxองกันตัวเองจะทุ.มเทให(กับผลิตภัณฑ ท่ีเปVนธุรกิจหลักของตัวเอง
เท.านั้น เช.น บริษัท Harley-Davisson โคคา โคล.า ไนก้ี และ McDonald เปVนต(น 

๒. ผู(แสวงหา (prospector) องค การในฐานะผู(แสวงหาจะสามารถค(นพบตลาด
ใหม.ผลิตภัณฑ ใหม.หรือการดําเนินการใหม.ๆ โดยการมุ.งให(เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม. โดยไม.
ยอมรอคอย ลักษณะท่ีสําคัญของการแสวงหาคือการสํารวจตลาดใหม.ๆ พัฒนาและทดสอบ
ผลิตภัณฑ ใหม.ๆ บริการใหม.ๆ ค(นหาการเปลี่ยนแปลง หาจุดท่ีทําให(เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
แข.งขัน แต.มักจะสูญเสียประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ และตลาดท่ีอยู.ในปaจจุบัน เพราะ
ไปมุ.งการคิดค(นสิ่งใหม.ๆ เช.น บริษัท Intel ท่ีพยายามสร(างความได(เปรียบทางการแข.งขันโดย
การมุ.งแสดงหาการคิดค(นประดิษฐ สิ่งใหม. แต.ก็ต(องเผชิญกับความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
ผู(บริหารระดับสูง คือ Andy Grove ของบริษัท Intel พยายามทําให(พีซีของบริษัทเปVน
อุปกรณ ของการดําเนินชีวิตของคน เช.น ใช(สําหรับทีวี เล.นเกมในอินเตอร เนท เก็บบันทึกรูป
กับครอบครัว เพ่ือนบ(าน เพ่ือนร.วมงาน และใช(กับอุปกรณ ต.างๆ ในบ(าน แต.บริษัทก็เสี่ยงกับ
การใช(เงินจํานวนมากในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ ใหม.ๆ เปVนจํานวนมาก 

๓. ผู(วิเคราะห  (analyzer) การเผชิญกับความไม.แน.นอนในฐานะท่ีเปVนผู(วิเคราะห 
จัดว.าเปVนกลยุทธ ท่ีค.อนข(างอนุรักษนิยม หรือการระมัดระวังตัวในการตอบสนองต.อ
สภาพแวดล(อมท่ีเกิดข้ึน เพราะเปVนการดําเนินงานพร(อมๆ กัน ๒ อย.างคือ การรักษาความมี
เสถียรภาพ ขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ และตลาดใหม.ด(วย การรักษา
เสถียรภาพทางด(านการตลาดและผลิตภัณฑ ก็ด(วยการจัดโครงสร(างของงานและองค การเพ่ือ
ดําเนินงานท่ีเปVนงานประจํา (routine) ให(มีประสิทธิภาพสูงสุด การเปลี่ยนแปลงทางด(าน
การตลาดและแนวคิดใหม.ๆ ของคู.แข.งขัน องค การในฐานะผู(วิเคราะห จะปล.อยให(บริษัทอ่ืนๆ
เปVนผู(นําทางการตลาดด(วยการเสียค.าใช(จ.ายในการวิจัยและพัฒนาท่ีค.อนข(างสูงแล(วก็
วิเคราะห ว.าจะเลียนแบบอย.างไรให(เกิดผลสําเร็จหรือจะตามอย.างไรจึงจะแข.งขันกับผู(นําได( 
ตัวอย.างเช.น VF ซ่ึงเปVนผู(ผลิตเครื่องแต.งกาย เครื่องหมาย Wrangler jeans และ Lee jeans 
ก็จะใช(กลยุทธ ติดตามอย.างใกล(ชิดต.อการเคลื่อนไหวของบริษัท Levi Strauss ซ่ึงเปVนผู(นํา
เครื่องแต.งการท่ีทําด(วยผ(ายีนส  มีผลทําให( VF มีความเสี่ยงภัยน(อยกว.า 

๔. ผู(ตอบโต( (reactor) การตอบสนองต.อความไม.แน.นอนในฐานผู(ตอบโต(จะมี
พฤติกรรมตรงกันข(ามกับผู(แสวงหาโดยการรอคอยจังหวะท่ีจะตอบโต(อย.างเหมาะสม ผู(ตอบ
โต(จะค.อยๆ พัฒนาผลิตภัณฑ ใหม.หลังจากได(ศึกษาและพิจารณาอย.างรอบคอบว.า สิ่งท่ี
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เกิดข้ึนจริงเปVนอย.างไรแล(ว กลยุทธ การตอบโต(กระทําอย.างค.อนข(างล.าช(าและอาจไม.ทันการ 
การท่ีองค การจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมักจะกระทําเม่ือเห็นว.าจําเปVนต(องทําโดยการกดดันจาก
สภาพแวดล(อมท่ีเกิดข้ึน จากการศึกษาสรุปว.า องค การท่ีตอบสนองในฐานะผู(ตอบโต(จะได(รับ
ผลการดําเนินงานน(อยกว.าในฐานผู(ปxองกันตัวเอง ผู(แสวงหาและผู(วิเคราะห  เช.น บริษัท 
Joseph E. Seagram & Sons ซ่ึงเคยเปVนบริษัทผู(ผลิตสุราประเภท brown liquor ใหญ.
ท่ีสุด เช.น Seagram’s 7 Crown แต.ถูกผู(ผลิตสุราประเภท whit liquor เช.น Bacardi rum 
และ Smirnoff vodka แย.งตําแหน.งจนทําให(ยอดขายของ Seagram’ 7 Craws ไปอยู.ลําดับ
ท่ีสาม อันเกิดจากผู(บริโภคเปลี่ยนรสนิยมหันไปนิยมสุราขาวและไวน มากข้ึน ประกอบกับการ
เปVนภาษีสุราในอัตราท่ีสูงข้ึนจนทําให(ยอดขายของ Seagram ตกลงบริษัทจึงหันไปทําธุรกิจ
ไวน ด(วย 

๘. กระบวนการวางแผน 
แผนท่ีเปVนทางการ (format plan) ได(จัดทําข้ึนอย.างมีเปxาหมาย มีทิศทางชัดเจน 

ผู(บริหารสามารถควบคุมได( ขณะเดียวกันจะสอดคล(องกับความรู(ความสามารถและ
ประสบการณ ของผู(ปฏิบัติงาน ในการวางแผนจะต(องกําหนดไว(อย.างชัดเจนว.าแต.ละ
หน.วยงานและแต.ละคนจะต(องทําอะไรบ(างและทําอย.างไรให(สอดคล(องกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต และขณะเดียวกันก็ระบุไว(ด(วยว.าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในอนาคตจะต(องปรับ
แผนอย.างไร เพราะว.าการวางแผนเปVนการตัดสินใจในปaจจุบันถึงการกระทําในอนาคต ดังนั้น 
ข้ันตอนการวางแผนจึงมีความสําคัญต.อความสําเร็จของงาน ข้ันตอนการวางแผนจึงคล(ายกับ
ข้ันตอนการตัดสินใจซ่ึงมีข้ันตอนดังต.อไปนี้ 

๑. การวิเคราะห สถานการณ  ได(แก. การหาข(อมูลต.างๆ ท่ีเก่ียวข(องกับการวางแผน 
การแปลความหมายของข(อมูลท่ีได( และการสรุปผลเก่ียวกับข(อมูลท้ังหมดสําหรับนํามาใช(ใน
การตัดสินใจกําหนดเปVนแผนข้ึนมา การวิเคราะห จะต(องรวมถึงสถานการณ ในอดีต
สภาพแวดล(อมในปaจจุบันและรวมถึงการคาดคะเนเหตุการณ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การ
วิเคราะห สถานการณ จะต(องแยกเปVนสภาพแวดล(อมภายในองค การและสภาพแวดล(อม
ภายนอกองค การ สภาพแวดล(อมภายในเปVนปaจจัยท่ีองค การสามารถควบคุมได( เช.น 
ระบบงาน ความรู(ความสามารถของคนในองค การ เงินทุน ปรัชญาการบริหาร เครื่องจักร
อุปกรณ ท่ีมีอยู.และอ่ืนๆ ท่ีแสดงให(เห็นถึงข(อดีข(อเสียท่ีองค การมีอยู. ในปaจจุบัน ส.วน
สภาพแวดล(อมภายนอกเปVนปaจจัยท่ีองค การควบคุมไม.ได( เช.น พฤติกรรมของผู(บริโภค 
วิธีการของคู.แข.งขัน สภาพทางเศรษฐกิจ ปaจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงทางด(านเทคโนโลยี เปVนต(น การวิเคราะห สถานการณ จะทําให(รู(ว.าปaจจัยภายใน
องค การนั้นมีสิ่งใดท่ีดีอยู.แล(วจะส.งเสริมให(ดียิ่งข้ึน สิ่งใดท่ีเปVนข(อเสียจะได(แก(ไขและ
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ปรับเปลี่ยนใหม. ส.วนปaจจัยภายนอกทําให(รู(ว.าจะวางแผนอย.างไรให(สอดคล(องกับสถานการณ 
หรือหาว.าปaจจัยภายนอกดังกล.าวนั้นกระทบต.อการวางแผนอย.างไร 

๒. การกําหนดวัตถุประสงค ของแผน ผู(ทําแผนจะต(องกําหนดวัตถุประสงค ไว(
หลายๆ วัตถุประสงค และกําหนดแผนไว(หลายๆ แผน ข้ันตอนนี้ต(องอาศัยความคิดริเริ่มและ
การสร(างสรรค โดยต(องอาศัยการมีส.วนร.วมจากคนหลายๆ คน ไม.ว.าจะเปVนระดับบริหารหรือ
ระดับปฏิบัติ และใช(เวลามาก กว.าจะได(วัตถุประสงค และแผน วัตถุประสงค ของแผนเปVนสิ่ง
สําคัญท่ีสุดเพราะเปVนเสมือนจุดหมายปลายท่ีท่ีจะไปถึง การกําหนดวัตถุประสงค ก็จะต(อง
ชัดเจน แน.นอน เฉพาะเจาะจง ค.อนข(างสูงและสามารถทําได(จริง ขณะเดียวกันจะต(อง
กําหนดระยะเวลาท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค นั้น สอดคล(องกับระบบงานและหน.วยงาน ส.วน
แผนก็คือ การกระทําหรือวิธีการท่ีผู(บริหารต้ังใจท่ีจะนํามาใช(เพ่ือให(บรรลุผลตามเปxาหมายท่ี
กําหนดจะต(องกําหนดไว(หลายๆ แผนแต.ละแผนจะทําให(ได(ตามเปxาหมายอย.างไร จะใช(
ทรัพยากรอย.างไร มีอุปสรรคต(องแก(ไขอย.างไร 

๓. การประเมินวัตถุประสงค และแผน การประเมินก็คือ การหาคุณค.าของ
วัตถุประสงค แต.ละอย.างและแผนแต.ละแผน แต.ละวัตถุประสงค และแต.ละแผนย.อมมีท้ังผลดี
ผลเสีย หากสามารถรู(ข(อดีข(อเสียอย.างชัดเจนก็ย.อมไม.มีปaญหาในการตัดสินใจเลือก แต.ถ(าไม.
ชัดเจน ผู(บริหารจะต(องจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค และแผน การประเมินอาจทํา
ในรูปของกรรมการหรือทีมพิเศษท่ีจัดต้ังเปVนการเฉพาะท่ีประกอบด(วยบุคคลท่ีมีพ้ืน
ฐานความรู(และประสบการณ ต.างๆ กัน 

๔. การเลือกวัตถุประสงค และแผน หากในชั้นการประเมินได(ดําเนินการอย.าง
ถูกต(องเหมาะสม การเลือกก็ไม.ยากเพราะมีข(อมูลต.างๆ พร(อมอยู.แล(ว แต.ถ(าข้ันการประเมิน
ไม.ชัดเจนก็อาจยากท่ีจะตัดสินใจเลือกทางใดทางเลือกหนึ่ง ตามปกติการเลือกแผนใดแผน
หนึ่ งมักจะอาศัยประสบการณ เปVนสําคัญ แต. ก็ต(องระมัดระวังว.าดุลพินิจโดยอาศัย
ประสบการณ อย.างเดียวไม.พอ การติดสินใจเลือกจะต(องกําหนดมาตรการว.าจะใช(วิธีใด
ระหว.างแผนท่ีดีท่ีสุด หรือแผนท่ีเหมาะสมท่ีสุดท้ังนี้แล(วแต.ข(อมูลท่ีมี 

๕. การนําไปใช( เม่ือเลือกวัตถุประสงค และแผนแล(ว ผู(บริหารจะต(องนําไปใช( การ
เลือกแผนท่ีดีท่ีสุด อาจไม.ได(ประโยชน เลยถ(าการนําไปใช(ไม.เหมาะสม สิ่งสําคัญก็คือ ผู(ใช(แผน
จะต(องเข(าใจอย.างชัดเจนและต(องมีทรัพยากรอย.างเพียงพอและขณะเดียวกันทุกคนควรมี
ส.วนร.วมในการวางแผนต้ังแต.ต(นด(วย การนําแผนไปใช(จึงจะประสบผลตามต(องการ 

๖. การตรวจสอบและควบคุม การนําแผนไปใช(มักจะเกิดข้ึนอย.างต.อเนื่อง มี
กระบวนการท่ีแน.นอน และเกิดข้ึนเปVนประจําหากไม.มีการตรวจสอบและควบคุมผลงานท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจไม.เปVนไปตามเปxาหมาย การตรวจสอบและควบคุมทําให(รู(ว.าจะต(องมีการแก(ไข
อะไรบ(าง หรือต(องมีการปรับเปลี่ยนอย.างไร หากสถานการณ จริงท่ีเกิดข้ึนเปลี่ยนแปลงไป
จากท่ีคาดคะเนล.วงหน(า 
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๙. ประเภทของแผน 
การแบ.งประเภทของแผนอาจใช(วิธีการต.างๆ กันแล(วแต.จะพิจารณาในแง.ใด แต.

โดยท่ัวไปการแบ.งประเภทของแผนใช(เกณฑ  ๓ อย.างคือ แบ.งตามระยะเวลา แบ.งตาม
ขอบเขตของกิจการ และแบ.งตามการนําไปใช( 

๑. การแบ.งตามระยะเวลา (Time horizon) การแบ.งตามเกณฑ นี้ใช(วิธีง.ายๆ ๓ 
ประเภทคือ แผนระยะสั้น (Short-range plan) หมายถึง แผนท่ีครอบคลุมเวลาการใช(แผน
ไม.เกิน ๑ ป  แผนระยะกลาง (Intermediate-range plan) เปVนแผนท่ีครอบคลุมเวลา ๑ ถึง 
๒ ป  และแผนระยะยาว (Long-range plan) คือ แผนท่ีมีระยะเวลาการใช(แผนครอบคลุม
เวลาเกิน ๒ ป ข้ึนไปจนถึง ๕ ป หรือเกินกว.านั้น การแบ.งตามระยะเวลาทําให(มีความแตกต.าง
กันในเรื่องต.างๆ เช.น การกําหนดวัตถุประสงค สําหรับแผนระยะสั้นจะต(องชัดเจน ขณะท่ี
วัตถุประสงค สําหรับแผนระยะยาวจะเป�ดกว(างขวางมากกว.า การมีส.วนร.วมในการวางแผนก็
แตกต.างกันกล.าวคือ หากเปVนแผนระยะยาวผู(บริหารระดับสูงจะเข(ามาเก่ียวข(อง แต.ถ(าเปVน
แผนระยะสั้นผู(บริหารระดับกลางและระดับล.างเข(ามามีส.วนมากกว.า แต.อย.างไรก็ตาม ฝ_าย
บริหารทุกระดับจะต(องเข(าใจและร.วมกันในการกําหนดวัตถุประสงค ของแผนระยะยาวด(วย
เช.นกันเพ่ือให(เปVนไปในแนวทางเดียวกัน ท้ังแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
มิฉะนั้นจะก.อให(เกิดความสับสนและขัดกันระหว.างหน.วยงานต.างๆ ในองค การ 

๒. การแบ.งตามขอบเขตของกิจกรรมท่ีทํา (scope of activity) การแบ.งตามเกณฑ 
นี้จะแยกแผนออกเปVน ๒ ประเภทคือ แผนกลยุทธ  (strategic plan) กับแผนดําเนินงาน 
(operational plan) แผนกลยุทธ เปVนแผนท่ีทําข้ึนเพ่ือสนองความต(องการในระยะยาว และ
รวมเอากิจกรรมทุกอย.างขององค การ ผู(บริหารระดับสูงท่ีวาแผนกลยุทธ จะต(องกําหนด
วัตถุประสงค ของท้ังองค การแล(วตัดสินใจว.าจําทําอย.างไรและจะจัดสรรทรัพยากรอย.างไรจึง
จะทําให(องค การสําเร็จตามเปxาหมายนั้น จะต(องใช(เวลาในการกําหนดกิจกรรมท่ีแตกต.างกัน
ในแต.ละหน.วยงานรวมตลอดท้ังทิศทางการดําเนินงานท่ีไม.เหมือนกันให(อยู.ในแนวเด่ียวกัน 
การติดสินใจท่ีสําคัญของแผนกลยุทธ ก็คือการเลือกวิธีการในการดําเนินงาน และการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยู.อย.างจํากัดให(เหมาะสมเพ่ือท่ีจะนําพาองค การให(ก(าวไปข(างหน(าอย.าง
สอดคล(องกับสถานการณ  แวดล(อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแผนดําเนินงานเปVน
แผนท่ีกําหนดข้ึนมาใช(สําหรับแต.ละกิจกรรมโดยเฉพาะ เพ่ือให(บรรลุเปxาหมายของแต.ละ
กิจกรรมซ่ึงเท.ากับเปVนแผนงานเพ่ือให(แผนกลยุทธ บรรลุผลหรือเปVนการนําแผนกลยุทธ ไปใช(
นั่นเอง แผนดําเนินงานท่ีแยกเปVนแต.ละกิจกรรมก็ได(แก. แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการ
ตลาด แผนทรัพยากรมนุษย  และแผนอุปกรณ  เปVนต(น 

๓. การแบ.งตามการนําไปใช( (frequency of use) การแบ.งตามเกณฑ นี้แยกเปVน 
๒ ประเภทคือ แผนท่ีใช(ครั้งเดียว (single-use plan) กับแผนท่ีใช(ประจํา (standing-use 
plan) แผนท่ีใช(ครั้งเดียว หมายถึงแผนท่ีหมดไปกับการใช(หนึ่งครั้งแล(วบรรลุวัตถุประสงค ของ
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แผนงานนั้น การใช(แต.ละครั้งถือตามเวลา เช.น ๓ เดือน ๑ ป  เปVนต(น ตัวอย.างของแผนท่ีใช(
ครั้งเดียวคือ งบประมาณและโครงการ งบประมาณเปVนแผนกําหนดการใช(ทรัพยากรให(กับ
กิจกรรมแต.ละอย.างภายในเวลาท่ีกําหนด งบประมาณแบ.งเปVน ๓ ประเภทคือ งบประมาณ
คงท่ี (fixed budget) งบประมาณยืดหยุ.น (flexible budget) และงบประมาณฐานศูนย  
(zero-based budget) งบประมาณท่ีจัดสรรทรัพยากรให(จํานวนคงท่ีแน.นอนกับโครงการ
หรือหน.วยงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด แต.จะใช(เกินกว.าจํานวนท่ีจัดสรรไม.ได( เช.น กําหนด
เงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาทในการซ้ือเครื่องจักรภายใน ๑ ป งบประมาณยืดหยุ.นจัดสรร
ทรัพยากรให(กับกิจกรรมตามสัดส.วนของการทํากิจกรรมนั้นๆ จํานวนเงินงบประมาณสัมพันธ 
กับกิจกรรม ซ่ึงอาจเปVนวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึนได(แล(วแต.ระดับของแต.ละกิจกรรม เช.น การกําหนดให(
ใช(เงินเพ่ิมข้ึนในการจ(างคนทําการผลิตหากผลิตได(จํานวนผลผลิตเกินกว.าจํานวนท่ีกําหนด 
งบประมาณฐานศูนย เปVนการจัดสรรทรัพยากรให(กับกิจกรรมหรือโครงการโดยถือเสมือนว.า
กิจกรรมหรือโครงการนั้นเกิดข้ึนใหม. โดยถือว.าแต.ละกิจกรรมหรือโครงการใช(ทรัพยากรนั้น
หมดไปแม(ว.าจะมีทรัพยากรเหลือก็ให(ถือว.าไม.มีหรือศูนย  เม่ือเริ่มโครงการใหม.ก็มีการจัดสรร
ทรัพยากรข้ึนมา การจัดทํางบประมาณฐานศูนย ก็เพ่ือกําหนดลําดับความสําคัญของกิจกรรม
และวัตถุประสงค ของงบประมาณเปVนเรื่องใหม.ท้ังหมด แยกออกจากกันในแต.ละงวดของ
งบประมาณโครงการ (project) เปVนแผนทีใช(ครั้งเดียวอย.างหนึ่งซ่ึงระบุกิจกรรมต.างๆ ทุก
อย.างท่ีต(องนําไปใช(ให(บรรลุวัตถุประสงค โดยการเชื่อมกิจกรรมต.างๆ เข(าด(วยกันตาม
ระยะเวลาตามเปxาหมาย และทรัพยากรท่ีใช( โครงการเน(นท่ีการบริหารเวลา หมายความว.า 
ต(องทําให(สําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด การจัดลําดับความสําคัญก.อนหลังว.ากิจกรรมอะไร
ทําก.อน กิจกรรมอะไรท่ีต(องทําต.อมาตามลําดับจนทุกอย.างสําเร็จสมบูรณ ตามเวลาแผนท่ีใช(
ประจําเปVนแผนท่ีใช(ซํ้าๆ กันตลอดเวลา เม่ือใช(ไปแล(วก็กลับมาใช(อีกซ่ึงไม.เหมือนกับแผนท่ีใช(
ครั้งเดียวอย.างงบประมาณ เม่ือใช(แล(วก็หมดไปหรือจบโครงการ หากจะใช(อีกก็ต(องต้ัง
งบประมาณข้ึนมาใหม. ซ่ึงเปVนคนละแผนกัน แต.แผนประจําเกิดข้ึนซํ้าๆ กันอย.างเช.น 
นโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ  เปVนต(น นโยบาย (policy) เปVนคําแถลงอย.าง
กว(างๆ สําหรับใช(เปVนแนวในการบริหารงานหรือแนวทางการทํางานซ่ึงผู(บริหารหรือผู(ปฏิบัติ
สามารถใช(ดุลพินิจตัดสินใจได( นโยบายจะกําหนดขอบเขตหรือแนวทางในการตัดสินใจไม.ใช.
เปVนการกระทําว.าต(องทําอย.างนั้นอย.างนี้ แต.จะเน(นเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญท่ีจะทําให(การ
ตัดสินใจเปVนไปในแนวทางเดียวกัน เช.น นโยบายของบริษัท McDonald’s ระบุว.าจะไม.ใช(
สัมปทานแก.บุคคลท่ีเปVนเจ(าของร(านอาหาร fast-food อยู.ก.อนแล(ว เปVนต(นกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (procedure) เปVนการระบุข้ันตอนของการกระทําว.าจะกระทําอะไรก.อนหลัง
อย.างไรโดยไม.ต(องใช(ดุลยพินิจตัดสินใจ กระบวนการเปVนข้ันตอนการทํางาน หรือบอกวิธี
ทํางานไม.ใช.การใช(ความคิดซ่ึงมีรายละเอียดแน.นอนว.าต(องทํากิจกรรมอะไรไว(ชัดเจน และ
มักจะข(ามหน.วยงานหรืออยู.ในหน.วยงานเดียวก็ได( เช.น กระบวนการสั่งซ้ือสินค(าของลูกค(า
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อาจต(องผ.านฝ_ายขาย ฝ_ายการเงิน ฝ_ายบัญชี ฝ_ายผลิต และฝ_ายส.งของ ต(องผ.านหลาย
หน.วยงาน หรืออาจผ.านฝ_ายเดียวก็ได( เช.น บริษัท McDonald’s ระบุข้ันตอนในการปรุง Big 
Macs ว.าจะปรุงอย.างไร จะต(องผสมอย.างไร หรืออบไว(ในเตาเปVนเวลาเท.าไร เปVนต(น
กฎเกณฑ หรือข(อบังคับ (rule and regulation) เปVนแผนประจําท่ีแคบและชัดเจนท่ีสุด ซ่ึง
ระบุว.าอะไรต(องกระทําหรือไม.ต(องกระทํา เปVนการบอกถึงการตัดสินใจในสถานการณ ต.างๆ 
กันโดยไม.ต(องอาศัยการใช(ดุลพินิจเลย มีความแตกต.างกับกระบวนการการปฏิบัติงานตรงท่ี
ไม.ต(องมีลําดับเวลาก.อนหลังของการกระทํา กระบวนการการปฏิบัติงานเปVนเสมือนลําดับของ
กฎเกณฑ หรือข(อบังคับ กฎเกณฑ หรือข(อบังคับอาจเปVนส.วนหนึ่งหรือไม.เปVนส.วนหนึ่งของ
กระบวนการการปฏิบัติงานก็ได( เช.น ขณะปฏิบัติงานห(ามสูบบุหรี่ ก็เปVนส.วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงาน หรือถ(าบริษัท McDonald’s มีกฎเกณฑ ว.า ห(ามลูกค(าใช(โทรศัพท 
ของบริษัท ก็ไม.เปVนส.วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานในแง.ของการเข(าไปเก่ียวข(องกับแผน
มากน(อยเพียงใดอาจแยกได(คือ ผู(บริหารระดับสูงจะเข(าไปเก่ียวข(องกับแผนระยะยาว แผนกล
ยุทธ และแผนท่ีใช(ประจํามาก ผู(บริหารระดับกลางจะเข(าไปเก่ียวข(องกับแผนดําเนินงานแผล
แผนท่ีใช(ประจํามาก ส.วนผู(บริหารระดับล.างจะเข(าไปเก่ียวข(องกับแผนระยะสั้นและแผนท่ีใช(
ครั้งเดียวมาก 

๑๐. วิธีการวางแผน 
ผู(บริหารจะต(องมุ.งท่ีประสิทธิผลของการวางแผนคือ ทําให(บรรลุเปxาหมายท่ีระบุไว(

ในแผน ขณะเดียวกันก็มุ.งให(เกิดประสิทธิภาพของการวางแผนคือต(องเสียค.าใช(จ.ายตํ่าสุดด(วย 
นอกจากนี้การวางแผนจะต(องก.อให(เกิดความพอแก.ตัวบุคคลและกลุ.มในองค การด(วย การจะ
ทําให(ได(แผนท่ีมี ลักษณะดังกล.าวผู(บริหารจะต(องเลือกวิธีการวางแผนให(เหมาะสม ซ่ึงมีหลาย
วิธีคือ 

๑. การวางแผนจากข(างในไปข(างนอก และจากข(างนอกมาข(างใน (inside-out 
and outside-in planning) การวางแผนจากข(างในไปข(างนอกจะเน(นการวางแผนให(ดีท่ีสุด
เท.าท่ี ความสามารถของบริษัทมีอยู. ความสามารถของบริษัทหมายถึง ทรัพยากรท่ีบริษัทเปVน
เจ(าของอยู.ขณะนั้น ก.อนวางแผนผู(บริหารจะต(องสํารวจทรัพยากรต.างๆ ท่ีมีอยู.แล(ววางแผน
ให(เหมาะสมกับทรัพยากรนั้นแม(ว.าจะมีวิธีการท่ีดีกว.า ผู(บริหารก็ทําไม.ได(เพราะไม.มีทรัพยากร
พอ วิธีการวางแผนจากข(างในไปข(างนอกเปVนการพิจารณาจากขีดความสามารถขององค การ
แล(ว วางแผนให(ดีท่ีสุดตามขีดความสามารถนั้นส.วนวิธีการวางแผนจากข(างนอกมาข(างใน 
(outside-in planning) ผู(บริหารจะพิจารณาปaจจัยภายนอกองค การก.อนแล(วจึงมาวางแผน
ขององค การ ผู(บริหารอาจออกไปดูงานหรือสํารวจตรวจตราข(อมูลข(างนอกเพ่ือดูว.าองค การ
อ่ืนหรือหน.วยงานอ่ืนวางแผนกันอย.างไร เลือกวิธีการวางแผนท่ีดีท่ีสุด มีประสิทธิภาพสูงสุด 
และนําเอาวิธีท่ีดีท่ีสุดมาใช(วางแผนขององค การ เท.ากับเปVนการนําเอาปaจจัยภายนอกมา
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พิจารณาในการวางแผนแล(วปรับปaจจัยภายในองค การให(สอดคล(องกับข(างนอก วิธีการนี้จะ
ช.วยลดปaญหาการวางแผนงานให(เหลือน(อยลงและสร(างโอกาสการวางแผนให(ดีข้ึนวิธีการ
วางแผนจากข(างในไปข(างนอก เหมาะกับความต(องการท่ีผู(บริหารจะทําให(ดีกว.าท่ีกําลัง
กระทําอยู.และกระทําให(ดีกว.าองค การอ่ืนท่ีกําลังกระทําอยู.แล(วเปVนการเน(นท่ีวิธีการท่ีดี
กว.าเดิม ส.วนวิธีการวางแผนจากข(างนอกมาข(างในควรนํามาใช(เม่ือ ผู(บริหารต(องการให(การ
วางแผนมีลักษณะพิเศษเหมาะสมกับองค การของตัวเองคือพยายามจะทําให(แตกต.างไปจาก
องค การอ่ืนหรือทําให(ดีท่ีสุด อย.างไรก็ตาม การวางแผนควรผสมผสานกันระหว.างวิธีการ
วางแผนจากข(างในไปข(างนอก กับวิธีการวางแผนจากข(างนอกมาข(างใน 

๒. การวางแผนจากบนลงล.างและจากล.างข้ึนบน (top-down and bottom-up 
planning) การวางแผนจากบนลงล.างเปVนวิธีท่ีผู(บริหารกําหนดนโยบายวัตถุประสงค แล(วให(
วางแผนตามกรอบท่ีกําหนดข้ึนมานั้น การวางแผนวิธีนี้มีข(อกําหนดต.างๆ เพราะผู(บริหาร
ระดับสูงจะเปVนผู(เริ่มต(นแล(วกลั่นกรองลงมายังผู(บริหารระดับกลางแล(วลงมายังผู(ปฏิบัติ เปVน
วิธีการวางแผนเพ่ือเน(นความเปVนอย.างเดียวกันหรือเน(นท่ีนโยบายเปVนใหญ. จึงก.อให(เกิด
ผลเสียในความร.วมมือของผู(ปฏิบัติจากระดับล.าง ผู(ปฏิบัติมักจะไม.พอใจเพราะไม.มีส.วนร.วม
ในการวางแผนการวางแผนจากล.างข้ึนบน (Bottom-up planning) เปVนการวางแผนท่ี
เริ่มต(นจากระดับล.างขององค การโดยไม.มีกรอบกําหนดแล(วเสนอข้ึนไปเปVนลําดับข้ันจนถึง
ผู(บริหารระดับสูงขององค การ เปVนแผนงานท่ีเกิดจากการรวบรวมกิจกรรมต.างๆ ของทุก
หน.วยงานโดยไม.มีการประสานงานจากหน.วยงาน จึงก.อให(เกิดผลเสียท่ีแผนขาดความเปVน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทิศทางและเปxาหมายการดําเนินการขัดแย(งกันและไม.สัมพันธ กัน แต.มี
ผลดีทําให(คนเกิดความผูกพัน เกิดความรู(สึกมีส.วนร.วมและความเปVนเจ(าของในแผนเพราะได(
ทําแผนมากับมือตัวเองอย.างไรก็ตาม วิธีการวางแผนท่ีดีควรเปVนการเริ่มต(นการวางแผนมา
จากผู(บริหารระดับสูงสุดแล(วส.งแผนต.อมาระดับล.างและอนุญาตให(ระดับล.างทุกระดับแก(ไข 
แสดงความเห็นหรือปรับเปลี่ยนในส.วนท่ีสําคัญได( โดยวิธีนี้ผู(บริหารเริ่มขอความคิดเห็นและ
ข(อเสนอแนะจากทุกฝ_ายท่ีเก่ียวข(องว.าต(องการอะไร อยากให(ทําอะไร หรือทิศทางการ
ดําเนินงานจะไปทางไหน การหาข(อมูลจากทุกระดับทําให(การวางแผนเปVนระบบเป�ดสําหรับ
ทุกคน และการเป�ดโอกาสให(คนทุกฝ_ายมีส.วนร.วมและข้ันสุดท(ายทํางานร.วมกันในทุกข้ันตอน
ของการวางแผน เพ่ือทําให(คนทุกคนเกิดการยอมรับ มีความผูกันกับแผน เม่ือนําแผนไปใช(ทุก
คนก็ให(ความร.วมมือและสนับสนุนแผน 

๓. การวางแผนเพ่ือความไม.แน.นอน (contingency planning) การวางแผนเปVน
เรื่องของการคิดล.วงหน(า เปVนเรื่องของการคาดคะเนสถานการณ และต(องเผชิญกับความเสี่ยง
และความไม.แน.นอนในเหตุการณ อันอาจเกิดข้ึน ดังนั้น จึงต(องมีการเตรียมพร(อมกับความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การวางแผนเพ่ือความไม.แน.นอนเปVนการกําหนดทางเลือกท่ีจะ
ดําเนินงานไว(หลายๆ ทางเลือกหากแผนเดิมท่ีกําหนดไว(ไม.สามารถนําไปใช(ได(อันเกิดจากการ
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เปลี่ยนแปลงสถานการณ  แทนท่ีจะวางแผนไว(เดิมเม่ือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนก็แก(แผน
หรือปรับปรุงแผนเดิมให(สอดคล(องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อาจไม.ทันการ สู(การ
เตรียมพร(อมล.วงหน(าไม.ได( โดยการเตรียมการกระทําไว(หลายๆ อย.างเม่ือสถานการณ เกิดข้ึน
อย.างหนึ่งก็นําเอาแผนท่ีเตรียมไว(ออกมาใช(ข้ันตอนในการวางแผนเพ่ือความไม.แน.นอนมีดังนี้
๑) ระบุล.วงหน(าว.าอะไรอาจเกิดข้ึนทําให(สถานการณ ผิดไปจากเดิมหรือเปVนอุปสรรค ในการ
นําแผนเดิมออกมาใช( การระบุล.วงหน(าอาจเกิดอย.างเดียวหรือหลายอย.าง ๒) คาดคะเน
โอกาสท่ีจะเกิดสถานการณ ข้ึนท่ีทําให(ผิดไปจากเดิม แต.ละสถานการณ มีโอกาสเกิดข้ึนมาก
น(อยแตกต.างกันอย.างไร ๓) ตรวจสอบค.าใช(จ.ายท่ีจะเกิดข้ึนในการจัดเตรียมแผนต.างๆ 
สําหรับจะนําไปใช(กับสถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ๔) เลือกสถานการณ ท่ีคาดว.าจะมีโอกาส
เกิดข้ึนสูงสุดและมีความสําคัญมากท่ีสุด เพ่ือให(สอดคล(องกับแผนท่ีเตรียมไว( ๕) เตรียมแผน
สํารองไว(เพ่ือนําไปใช(หากสถานการณ ท่ีคาดคะเนไม.เกิดข้ึนจะได(นําแผนสํารองไปใช(ได(ทัน
เครื่องมือในการวางแผน 

การวางแผนท่ีดีย.อมข้ึนอยู.กับเครื่องมือท่ีใช(ส.วนในการวางแผนไม.ว.าการวางแผน
นั้นจะกระทําร.วมกันหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําข้ึน การเลือกเครื่องมือจะต(องพิจารณาให(
เหมาะสมกับการวางแผนแต.ละเรื่องและตามท่ีกล.าวมาแล(วว.าการวางแผนมีประโยชน หลาย
อย.าง ถ(าวางแผนไม.ดีก็อาจทําให(แผนล(มเหลวได( สาเหตุท่ีทําให(แผนล(มเหลวก็คือ 

๑. แผนท่ีวางไว(ไม.สอดคล(องกับลักษณะงานขององค การ งานบางอย.างท่ีเกิดข้ึน
เปVนประจําอาจเปVนสาเหตุให(แผนไม.สําเร็จก็ได(หรือไม.จําเปVนต(องใช(แผนก็ได( 

๒. คนวางแผนไม.มีความรู(ในการวางแผน ไม.มีความเชี่ยวชาญพอท่ีจะวางแผนใน
แต.ละข้ันตอนให(สอดคล(องกันได(อย.างเหมาะสม 

๓. ขาดข(อมูลท่ีสําคัญและจําเปVนในการวางแผนทําให(การนําแผนไปใช(ผิดพลาด
ต้ังแต.เริ่มต(น 

๔. ขาดการสนับสนุนจากบุคคลท่ีเก่ียวข(องกับแผนทําให(แผนท่ีนําไปใช(มีอุปสรรค 
๕. ผู(บริหารเน(นในรายละเอียดมากเกินไปซ่ึงไม.ใช.เปxาหมายของการวางแผน 
๖. ไม.มีการปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงแผน และวัตถุประสงค เพ่ือเอาแผนใหม.หรือ

วัตถุประสงค ใหม.มาใช(แทน 
๗. มีการต.อต(านจากคนในองค การซ่ึงเปVนพฤติกรรมปกติของคนท่ีมีการต.อต(านการ 

เปลี่ยนแปลง ทําให(ไม.อาจนําแผนไปใช(ได(การจะปxองกันไม.ให(เกิดความล(มเหลวในการนําแผน
ไปใช(จะต(องพยายามทําให(คนท่ีเก่ียวข(องมีความเข(าใจอย.างแท(จริงเก่ียวกับแผนนั้น และท่ี
สําคัญจะต(องให(เครื่องมือในการวางแผนท่ีเหมาะสมด(วย เครื่องมือในการวางแผนมีดังนี้ 

๑. การพยากรณ  (forecasting) ได(แก. การมองไปในอนาคตด(วยการกําหนด
สมมติฐานว.าอะไรจะเกิดข้ึนในอนาคต การพยากรณ ทําได( ๔ วิธีคือ 
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๑.๑ พยากรณ เชิงคุณภาพ (Qualitative forecasting) คือ การใช(ความเห็น
ของผู(เชี่ยวชาญคาดคะเนสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ความเห็นอาจเปVนของผู(เชี่ยวชาญคนเดียว
หรือผู(เชี่ยวชาญหลายคน แสดงความเห็นกันในท่ีประชุมสัมมนา จากความเห็นต.างๆ ก็นํามา
ปรับเปลี่ยนให(เหมาะอีกครั้งสําหรับใช(ในการวางแผน 

๑.๒ การพยากรณ เชิงปริมาณ (Quantitative forecasting) คือ การใช(
วิเคราะห เชิงสถิติและการคํานวณข(อมูลต.างๆ ท่ีเก่ียวข(องมาคาดคะเนเหตุการณ ในอนาคต มี
เทคนิคตางๆ หลายอย.าง เช.น การวิเคราะห อนุกรมเวลา (Time-series analysis) ซ่ึงอาศัย
ความสัมพันธ ระหว.างตัวแปรต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามเวลาท่ีชี้ให(เห็นสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๑.๓ รูปแบบทางเศรษฐกิจ (economic model) ซ่ึงอาศัยความน.าจะเปVนและ
สมมติฐานต.างๆ ท่ีใช(ในการคาดคะเนเหตุการณ ในอนาคตอันแสดงให(เห็นถึงแนวโน(มทาง
เศรษฐกิจในวันข(างหน(า 

๑.๔ การสํารวจทางสถิติ (statistic survey) เปVนการใช(การวิเคราะห เชิงสถิติ
สํารวจความเห็นและทัศนคติของคนมาคาดคะเนเหตุการณ  เช.น รสนิยมในการบริโภค การ
เลือกต้ังในทางการเมือง และ ทัศนคติทางสังคม เปVนต(นการพยากรณ ก็มีข(อจํากัดเพราะเปVน
เรื่องของการใช(ศิลปะและสัญชาตญาณของคนเพ่ือการบริหาร แม(ว.าข้ันตอนในการคาดคะเน
จะยุ.งยากซับซ(อนก็ต(องอาศัยข(อมูล การได(มาของข(อมูลอาจเปVนท้ังข(อมูลท่ีเปVนความจริงหรือ
ข(อมูลท่ีเปVนความเห็นก็จะต(องแปลความหมายของข(อมูลเหล.านั้น การแปลความหมายหลาย
อย.างเก่ียวข(องการใช(ดุลพินิจของคน ถ(าข(อมูลเปVนข(อมูลท่ีเปVนความจริงการใช(ดุลพินิจอาจไม.
แตกต.างกัน แต.ถ(าข(อมูลเปVนความเห็นหรือเกิดจากความน.าจะเปVน (probability) แล(ว
ความเห็นอาจแตกต.างกันหรือเปVนเรื่องเลื่อนลอยและเกิดความผิดพลาดได( 

๒. การหาจุดเด.น (benchmarking) ความสําเร็จและความล(มเหลวของการ
วางแผนท่ีสําคัญอีกอย.างหนึ่งคือ การใช(มาตรฐานมาวัดแผนขององค การ หากผู(วางแผนมี
ความรู(น(อยอาจใช(มาตรฐานท่ีไม.ดีนักมาวัด แต.ถ(าผู(วางแผนมีความรู(ความเชี่ยวชาญก็จะ
สามารถหามาตรฐานท่ีดีมาเปรียบเทียบ ปกติมาตรฐานท่ีใช(วัดมักจะมาจากภายนอกองค การ
และมาตรฐานท่ีดีต(องเปVนมาตรฐานท่ีดีท่ีสุดจากภายนอก วิธีหนึ่งของการวางแผนก็คือการหา
มาตรฐานจากข(างนอกองค การท่ีดีท่ีสุดมาใช(เปรียบเทียบหรือเรียกว.าการหาจุดเด.น 
(benchmarking) ขององค การอ่ืนมาใช(เพ่ือทําให(องค การของเรามีมาตรฐานสูงข้ึน แต.ถ(า
องค การของเราทําข้ึนมาเองยังไม.ดีข้ึนอีกเทียบเท.าองค การอ่ืนก็ให(ซ้ือหรือแสวงหาสั่งนั่นจาก
องค การอ่ืนท่ีดีท่ีสุดหรืออย.างน(อยก็ดีกว.าองค การของเราท่ีจะทําสิ่งนั้นได(จุดประสงค สําคัญ
ของ benchmarking คือการหาว.า ท่ีอ่ืน บุคคลอ่ืน หน.วยงานอ่ืน องค การอ่ืน หรือสถาบัน
อ่ืนทําสิ่งนั้นได( ดีมากแล(วองค การก็นําเอาสิ่งนั้นมาทําเปVนแบบอย.าง การวางแผนก็
เช.นเดียวกันจะต(องไปแสวงหาองค การอ่ืนใดสามารถวางแผนได(ดีหรือดีท่ีสุด องค การของเรา
ก็นําเอาวิธีการวางแผนนั้นมาใช( เพราะปaจจุบันการดําเนินธุรกิจหรือการบริหารงานใน
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องค การใดๆ ก็ดีเปVนเรื่องของการแข.งขันเสมอ ถ(าองค การไม.มีความเปVนเลิศโอกาสจะแข.งขัน
กับองค การอ่ืนเปVนเรื่องยากท่ีจะสําเร็จ การหาจุดเด.นของท่ีอ่ืนจะผลักดันให(องค การมุ.งไปสู.
การคิดค(นประดิษฐ สิ่งใหม. (innovation) ซ่ึงเปVนหัวใจของการพัฒนาธุรกิจให(อยู.ในตลาดท่ี
เต็มไปด(วยการแข.งขันได( 

๓. การให(มีส.วนร.วมในการวางแผน (participative planning) การให(คนทุกระดับมี
ส.วนร.วมในการวางแผนมีความสําคัญมาก เพราะคนทุกคนล(วนกระทบต.อการวางแผนไม.ทางใดก็
ทางหนึ่ง การให(คนมีส.วนร.วมจะทําให(ได(ข(อมูลมากข้ึน ทําให(เกิดความคิดริเริ่มและความคิด
สร(างสรรค ในการวางแผนก็จะได(แผนท่ีดีและสมบูรณ  เม่ือมีการนําแผนไปใช(คนก็จะมีความ
ผูกพันกันแผน มีความเข(าใจและยอมรับแผนด(วยเช.นกัน ซ่ึงทําให(แผนดําเนินต.อไปจนเสร็จ 

๔. การใช(ภาพ (use of scenario) การวางแผนท่ีดีจะต(องทําให(เห็นภาพหรือฉาก
เหมือนกันของจริงท่ีเกิดข้ึน การใช(ภาพคือการทําให(เห็นสถานการณ ท่ีจะเกิดข้ึนให(เปVนฉาก
เปVนรูปร.างหรือเรื่องราวต.างเหมือการดูภาพยนตร หรือละคร ฉากหรือภาพจะทําให(เห็นความ
แตกต.างของแต.ละสถานการณ  และเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นว.าเปลี่ยนแปลงไป
อย.างไร เปVนวิธีการท่ีทําให(เข(าใจได(ว.าต(องปรับตัวหรือยืดหยุ.นแผนให(เข(ากับสถานการณ แต.
ละอย.างจะทําอย.างไร 

๕. การใช(ท่ีปรึกษาวางแผน (use of staff planner) การวางแผนเปVนเรื่องยุ.งยาก
ซับซ(อน และต(องอาศัยผู(เชี่ยวชาญในการวางแผนโดยเฉพาะ องค การอาจจ(างผู(เชี่ยวชาญ
วางแผนให( ต้ังคณะท่ีปรึกษาเปVนผู(วางแผน ผู( เชี่ยวชาญในการวางแผนจะทําหน(า ท่ี
ประสานงานหน.วยงานต.างๆ ท้ังองค การ จะดําเนินข้ันตอนต.างๆ ในการวางแผนโดยการใช(
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการวางแผนจนสําเร็จ สิ่งท่ีคณะท่ีปรึกษาวางแผนทําก็คือ
ช.วยเหลือฝ_ายบริหารในการจัดเตรียมแผนพัฒนาแผนแต.ละแผนข้ึนมาตามท่ีได(รับการร(องขอ
เก็บรวบรวมและเตรียมข(อมูลในการวางแผนช.วยในการสื่อหรือแจ(งให(คนในองค การรับรู(
ตรวจสอบการใช(แผนและเสนอแนะแก(ไขเปลี่ยนแปลงแผน 

๑๑. สรุป 
ในการวางแผนศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสําคัญอย.างมากสําหรับในแต.ละองค การ

ผู(บริหารจึงให(ความสําคัญทุกข้ันตอนของการการวางแผนโดยวัตถุประสงค ท่ีสําคัญมี ๔ 
ประการคือ เพ่ือให(รู(ทิศทางการดําเนินงานขององค การ เพ่ือลดความไม.แน.นอนให(เหลือ
น(อยลง เพ่ือลดความเสียหายอันเกิดจากการซํ้าซ(อนของงานท่ีทํา และเพ่ือให(รู(มาตรฐานท่ีใช(
ในการควบคุมส.วนประโยชน ของการวางแผนจะทําให(มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให(ดีข้ึน 
ทําให(มีการประสานงานกันระหว.างบุคคลและระหว.างหน.วยงานดีข้ึน ทําให(การควบคุมมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และทําให(รู(จักการบริหารเวลาการวางแผนมีส.วนเก่ียวข(องท่ีสําคัญกับ
การบริหารเวลา ดังนั้น ผู(บริหารจะต(องรู(จักใช(เวลาด(วยการแบ.งเวลาออกเปVน ๓ ประเภทคือ 
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ประเภทแรก เวลาท่ีใช(ไปกับหัวหน(าหรือผู(บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู(บริหารระดับท่ีสูงข้ึน 
ประการท่ีสอง เวลาท่ีใช(ไปกับระบบโดยใช(ร.วมกับหน.วยงานอ่ืน ประเภทท่ีสาม เวลาท่ีใช(กับ
ตัวเองซ่ึงแยกเปVนเวลาท่ีใช(ในงานของตัวเองกับเวลาท่ีใช(คิดไตร.ตรองให(งานของตัวเองดีข้ึน
องค การจะต(องตอบสนองต.อความไม.แน.นอนด(วยฐานะต.าง ๆ ๔ ประเภทคือ ผู(ปxองกันตัวเอง
ด(วยการดําเนินงานในปaจจุบันให(อยู.ในฐานะเหนือคู.แข.งขัน ผู(แสวงหาโดยการทําปaจจุบันให(ดี
และพร(อมๆ กับหาตลาดใหม.ผลิตภัณฑ ใหม.และโอกาสใหม. ผู(วิเคราะห โดยการระมัดระวังตัว
และติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของคู.แข.งขัน เม่ือคู.แข.งขันเปลี่ยนแปลงอย.างไรก็รีบทํา
ตามทันทีด(วยการเลียนแบบ ผู(ตอบโต(โดยการรอคอยจังหวะท่ีเหมาะสมตอบโต(คู.แข.งขัน แม(
จะช(าแต.แน.นอนและเสียค.าใช(จ.ายน(อยกว.า การวางแผนมีกระบวนการ ๔ ข้ันตอนคือ การ
วิเคราะห สถานการณ  การกําหนดวัตถุประสงค แผนการวัตถุประสงค และแผนการเลือก
วัตถุประสงค  แผนการนําไปใช( และการตรวจสอบควบคุมให(ดําเนินไปอย.างราบรื่นการแบ.ง
ประเภทของแผนอาจมีพ้ืนฐานในการแบ.งหลายอย.าง แต.ท่ีนิยมใช(กันมากได(จากพ้ืนฐาน ๓ 
อย.างคือ อย.างแรก การแบ.งตามระยะเวลาซ่ึงแยกเปVน ๓ ประเภทคือ แผนระยะยาว แผน
ระยะกลาง และแผนระยะสั้น อย.างท่ีสอง แบ.งตามขอบเขตของกิจกรรมท่ีทําซ่ึงแยกเปVนแผน
กลยุทธ และแผนดําเนินงาน แผนกลยุทธ กําหนดเพ่ือตอบสนองกิจกรรมรวมในระยะยาว ส.วน
แผนดําเนินงานให(แต.ละกิจกรรม เช.น แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการตลาด แผน
ทรัพยากรมนุษย  และแผนอุปกรณ  อย.างท่ีสาม แบ.งตามการนําไปใช(ซ่ึงแยกเปVนแผนท่ีใช(ครั้ง
เดียว เช.น งบประมาณ และโครงการ แผนท่ีใช(ประจํา ได(แก. นโยบาย กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ หรือข(อบังคับวิธีการวางแผนแบ.งออกเปVน ๓ วิธีคือ วิธีแรก การ
วางแผนจากข(างในไปข(างนอก และจากข(างนอกมาข(างใน วิธีท่ีสอง การวางแผนจากบนลง
ล.าง และจากล.างข้ึนบน วิธีท่ีสาม การวางแผนเพ่ือความไม.แน.นอน ซ่ึงแต.ละวิธีมีผลดีผลเสีย
ด(วยกันการวางแผนแม(จะมีผลดีหลายอย.างแต.ก็อาจทําให(แผนล(มเหลวก็ได( หากไม.อาศัย
เครื่องมือช.วยในการวางแผน เครื่องมือใช(มี ๓ อย.างคือ การพยากรณ ซ่ึงจะทําให(คาดคะเน
เหตุการณ ล.วงหน(าได( การหาจุดเด.น เพ่ือจะหาวิธีท่ีดีท่ีสุดมาใช(ในการวางแผน การให(มีส.วน
ร.วมในการวางแผนเพ่ือให(แผนเปVนท่ียอมรับ การใช(ภาพเพ่ือให(เห็นได(ชัดเจน และการใช(ท่ี
ปรึกษาวางแผนเพ่ือช.วยให(แผนซ่ึงจะทําให(มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเกิดความเสียหายต.อ
องค การให(น(อยท่ีสุด 
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