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     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๒๗๔๘ 

 

ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ ป�จจัยท่ีส!งผลต!อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท!าบ!อ จังหวัด

หนองคาย Factors  
� ศิรินภา โภคาพานิชย� 

๒๗๕๒ 

๒ การมีส!วนร!วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบล บ�านเดื่อ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
� สุเนติลักษณ� ยกเทพ  

๒๗๖๑ 

๓ การจัดการความขัดแย�งท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการขนาด
ใหญ!ของรัฐ 
� พระปลัดพัทธพงษ� ธมฺมนนฺโท (สอนแก�ว)  

๒๗๗๒ 

๔ การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน�าท่ีตาม
หลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก!น 
� พระปรเมศ รตินธโร (สําเรืองฤทธิ์) 

๒๗๘๖ 

๕ ความคิดเห็นของประชาชนต!อการกําจัดขยะมูลฝอย ศึกษา
เฉพาะกรณี  : เทศบาลตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก!น 
จังหวัดขอนแก!น 
� ดร.สิทธิพร เกษจ�อย 

๒๗๙๗ 

๖ การนําหลักความรู� เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต� ใช� ใน
ชีวิตประจําวันของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ศึกษาเฉพาะกรณี : สถานี
ตํารวจภูธรเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
� พระวรชัด ทะสา 

๒๘๐๖ 

๗ บทความวิชาการ เรื่อง แนวนโยบายการพัฒนาชุมชนของ
สถาบันการศึกษาสงฆ� 
� สมุทร สงวนสิน 

๒๘๑๕ 

๘ ป�ญหาการบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 
� พ.อ.อ.ประพัฒน�พงษ� พรพิมล 
� สุพจน� ทรายแก�ว 
� สาธิต วงศ�อนันต�นนท� 

๒๘๒๔ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๗๔๙

๙ นวัตกรรมการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนเพ่ือสร�างสังคมปลอด
ยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา 
� นิภาภัทร อยู9พุ9ม 
� พระครูปริยัติธรรมวงศ�, ผศ.ดร. 
� บุปผา แก9นชัยภูมิ 
� ธนันต�นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน� 
� สุวรรณเพ็ญ หงษ�สระแก�ว 

๒๘๓๔ 
 
 
 

๑๐ รูปแบบและกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของบ�าน วัด 
โรงเรียนในการจัดการป�ญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัด
ขอนแก!น 
� พระมหาดาวสยาม วชิรป@ฺโญ, ผศ.ดร. 
� ผศ.ดร.จรัส ลีกา 
� ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ�พรพวัณ 
� ร.ต.ดร.วสันต� ศรีสอาด 

๒๘๔๙ 

๑๑ บทบาทภาวะผู�นําของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนเปJน
เลิศในยุคไทยแลนด� ๔.๐ 
� พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 
� ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา 

๒๘๖๐ 

๑๒ แรงจูงใจสู!ความสําเร็จ ความรัก พระ น้ํามนต� และผ�ายันต� ?: 
กรณีศึกษาทีมฟุตบอลเลสเตอร� ชิตี้ และน�องเมย� รัชนก อิน
ทนนท� 
� พระครูพิพิธปริยัติกิจ พุทฺธธมฺโม, ดร.  
� ธีร�ดนัย กัปโก 
� สุกาญดา เทนอิสระ 
� รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 

๒๘๗๒ 
 
 

๑๓ บทบาทของพระสงฆ� กับการอนุรักษ� ส่ิงแวดล�อมในสังคม
อาเซียน 
� พระครูสิทธิธรรมาภรณ� 

๒๘๘๕ 

๑๔ ความสัมพันธ�และขบวนการสร�างจิตสํานึกร!วมผ!านประเพณี
สงกรานต� 
� พระมหามิตร ฐิตป@ฺโญ, ผศ.ดร. 
� ชญาภา น9าบัณฑิตย� 

๒๙๐๒ 
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 ๒๗๕๐ 

๑๕ คุณค!าของการบวชในสังคมไทยป�จจุบัน 
� พระมหาโสภณ วรญาโณ 

๒๙๑๓ 

๑๖ บทบาทพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตําบล   
ปะโค อําเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี 
� พระมหาวันชัย สุจิณฺโณ (วงษ�มา) 

๒๙๒๐ 
 

๑๗ การปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาล ตําบล
เมืองเก!า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก!น 
� พระวิทยา กวิวํโส 

๒๙๓๒ 

๑๘ การปฏิ บัติ งานตามหลักพรหมวิหารธรรมของบุคลากร
โรงพยาบาลวาปQปทุม อําเภอวาปQปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
� พระอธิการก�องกิดากร ป@ฺญาธโร 

๒๙๔๐ 

๑๙ ประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝRกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร�อยเอ็ด 
� เจ�าอธิการธวัช ติกขฺวีโร (ประดิษจา) 

๒๙๔๘ 

๒๐ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากร
เทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก!น 
� พระวิจิตร ญาณวโร 

๒๙๕๘ 

๒๑ ป�จจัยท่ีมีผลต!อความสมัครใจในการเสียภาษีอากร : กรณีศึกษา
ประชาชนผู�เสียภาษีในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา
โกสุมพิสัย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
� ว9าท่ีร�อยตรีมาณพ เนตรภักดี 

๒๙๗๑ 

๒๒ การรับรู� เ ก่ียวกับดิจิตอลทีวีก!อนการยุติการรับส!งสัญญาณ
โทรทัศน�ระบบแอนะล็อกของประชาชนในเขตอําเภอโพนทราย 
จังหวัดร�อยเอ็ด  
� วรพจน� พรหมจักร 
� ประภาภรณ� รัตโน 
� ธิดารัตน� สาระพล 

๒๙๘๓ 
 
 

๒๓ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทของข�าราชการ
ตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก!น 
� ดาบตํารวจณรงค� สุขเจริญ 

๒๙๙๔ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๗๕๑

๒๔ ศึกษากิจกรรมของวัดกับการส!งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก!น 
� แม9ชีอัญ@ุมา อ9อนจันทร�  

๓๐๐๕ 

๒๕ การให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากรสํานักงาน
ทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก!น อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก!น 
� ณรงค�รัชช� วัชรชัยตระกูล 

๓๐๑๘ 

๒๖ การปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู!บ�าน
ในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
� รัฐติพร ศิริศรี 

๓๐๓๐ 

๒๗ การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส!วนตําบล
ด!านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  
� เพ็ญพักตร� ศรีบุดดา 

๓๐๔๐ 

๒๘ ความคิ ด เ ห็ นของประชาชนต! อคุณ ลั กษณะ ผู� นํ า ขอ ง
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาดอําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ� 
� ภัทรพิชญ� เกตุคํา 

๓๐๕๐ 

๒๙ บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
� พระวิศาสตร� วิโรจโน (อุปโท) 

๓๐๖๓ 
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 ๒๗๕๒ 

ป�จจัยท่ีส!งผลต!อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท!าบ!อ จังหวัดหนองคาย  
Factors affecting debt burden of farmers Tha Bo district Nong Khai 

ศิรินภา โภคาพานิชย�* 

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ** 

บทคัดย!อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกร 
เปรียบเทียบปIจจัยท่ีมีผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกร ท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา และตําบลท่ี
อาศัยอยู9 แตกต9างกัน และศึกษาข�อเสนอแนะปIญหาและอุปสรรคต9อภาระหนี้สินของ
เกษตรกรอําเภอท9าบ9อ จังหวัดหนองคาย เกษตรกรท่ีเปJนกลุ9มตัวอย9าง จํานวน ๓๙๔ คน 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประมาณค9า ซ่ึงมีค9าความเชื่อม่ัน .๘๑ สถิติท่ี
ใช� ได�แก9 ร�อยละ ค9าเฉลี่ย ส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช�สถิติ t-test 
และ F-test กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

ผลการวิจัยพบว!า 
๑. ปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ จังหวัดหนองคาย 

โดยรวมอยู9ในระดับปานกลาง อยู9ในระดับมาก ๒ ด�าน คือ ด�านการขยับฐานะทางสังคม และ 
ด�านค9านิยมใหม9 อยู9ในระดับปานกลาง ๓ ด�าน คือ ด�านบริโภคนิยม ด�านอิทธิพบของกลุ9ม
เพ่ือน และด�านการดูแลของครอบครัว  

๒. ผลการเปรียบเทียบปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ 
จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา และตําบลท่ีอยู9อาศัยต9างกัน พบว9า เพศ และ
การศึกษา โดยรวมส9งผลต9อภาระหนี้แตกต9างกัน ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ส9วน อายุ และตําบล
ท่ีอยู9อาศัย โดยรวมส9งผลต9อภาระหนี้ไม9แตกต9างกัน ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

๓. เกษตรกรอําเภอท9าบ9อ มีข�อเสนอแนะดังนี้ ไม9ควรสร�างบ�านใหญ9โตเกินความ
จําเปJน คนในครอบครัวไม9ควรด่ืมเหล�า คนในครอบครัวไม9ควรเล9นการพนัน ไม9ควรบริโภค
สินค�ามีราคาแพง เกินฐานะ ไม9ควรแข9งขันซ้ือรถยนต�โดยไม9มีความจําเปJนต�องใช� ควรมีการจด
บันทึก จัดทําบัญชี รายรับรายจ9าย ไม9ควรจัดงานเลี้ยงเพ่ือเอาหน�ามากกว9าประโยชน�ท่ีได�รับ
ควรมีการออมเงินในครอบครัว และไม9ควรให�บุตรเรียนสถาบันท่ีมีชื่อเสียงมากกว9าคุณภาพ  

คําสําคัญ: ภาระหนี้สิน  
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Abstract 

This research aims to study the factors that affect the debt burden 
of farmers. Comparison of factors affecting the debt burden of farmers, 
gender, age, education and parish residents of different studies and 
recommendations barriers to the debt burden of farmers Tha Bo district. Nong 
Khai Farmers at a sample of 394 was used in the research is a survey 
estimate. This is the confidence. The statistics used were 81 percent of the 
average standard deviation. The hypotheses were tested by t- test and F-test 
to determine the statistical significance .05. 

The research result was found as follows: 
1. Factors affecting the debt burden of farmers Tha Bo district. Nong 

Khai Overall is moderate in a second aspect is the shifting social position and 
the new values. Three aspects are moderate consumption. Meet the 
influence of friends and family care. 

2. The comparison of factors affecting the debt burden of farmers Bo 
district. Nong Khai, sex, age, education and place of residence, gender and 
educational differences that affect the overall indebtedness different. 
Statistical level. The age of .05 and residential district. The overall impact on 
the debt is no different. The statistical level of .05 

3. Farmers Bo suggested the ban should not create an unnecessarily 
large family should not drink alcohol. The family should not be gambling. 
Should not consume the product more expensive than the competition, do 
not buy a car without the need to use. There should be a record accounting 
income. Should not be a party to take more pages than the benefits. There 
should be saving money in the family. Do not allow children to prestigious 
institutions rather than quality. 

Keyword: Liability 

๑. บทนํา 
เกษตรกรมีแนวโน�มท่ีจะมีหนี้สินสะสมเพ่ิมมากข้ึน หนี้สินและมูลค9าทรัพย�สินใน

ภาคเกษตรมีแนวโน�มเปJนไปในทิศทางเดียวกัน หากเกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร
เพ่ิมมากข้ึน ก็อาจทําให�มีหนี้สินสะสมเพ่ือการลงทุนทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเช9นกัน ในขณะท่ี
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ตัวแปรขนาดครัวเรือน มีความสัมพันธ�ในทิศทางตรงข�ามกับขนาดหนี้สินของครัวเรือน การ
เพ่ิมข้ึนของขนาดครัวเรือน ส9งผลทําให�ขนาดหนี้สินของครัวเรือนลดน�อยลง ซ่ึงอาจเปJนไปได�
ว9า การเพ่ิมข้ึนของขนาดครัวเรือนอาจทําให�มีจํานวนแรงงานภายในครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน จึง
ส9งผลต9อขนาดหนี้สินของครัวเรือนในภาคเกษตร มาตรการรองรับของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� ได�ดําเนินการ เปJน ๒ ระยะ คือ ๑) มาตรการระยะสั้น ในกรณีท่ีเกษตรกรได�รับ
ผลกระทบจากการผลิต การตลาด หรือมีปIญหาอ่ืนๆ แต9ยังมีความสามารถในการผลิต ให�มี
การจัดสรรสินเชื่อดอกเบ้ียตํ่า หรือพักชําระหนี้ออกไปอีก ๑ ป| โดยท่ีไม9 คิดเบ้ียปรับ 
นอกจากนี้ ควรมีการปรับโครงสร�างการจัดสรรดอกเบ้ียแก9เกษตรกร ๒) มาตรการระยะยาว 
ได�แก9 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการเรียนรู�สําหรับการทําการเกษตรยุคใหม9 โดย
กระทรวงฯ ให�การสนับสนุนข�อมูลและองค�ความรู�ต9างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมการเกษตร
ของเกษตรกร และให�การอบรมพัฒนาทักษะด�านการเกษตรและกระบวนการตัดสินใจภายใต�
สถานการณ�ความเสี่ยงและความไม9แน9นอนให�แก9เกษตรกร การสนับสนุนอาชีพเสริมรายได�
เพ่ือให�เกษตรกรมีรายได�เสริมจากอาชีพหลัก โดยสนับสนุนด�านการอบรมให�ความรู�ผ9าน
เครือข9ายชุมชนต9าง พร�อมหาช9องทางการตลาด การส9งเสริมให�เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช�จ9ายโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร�างวินัยทางการเงิน โดยการทําบัญชี
รายรับ-รายจ9าย ท้ังนี้เพ่ือลดการใช�สินค�าฟุ�มเฟ�อย  

การแก�ปIญหาหนี้สินเกษตรกรท่ีผ9านมา ส9วนใหญ9เปJนเพียงการแก�ปIญหาเฉพาะ
หน�าหรือการแก�ผ�าเอาหน�ารอดของนักการเมือง เพ่ือรักษาคะแนนนิยม หรือเลี้ยงไข�เพ่ือใช�
เปJน นโยบายในการหาเสียงในการเลือกต้ังครั้งต9อไปเท9านั้น ดังนั้น ปIญหาหนี้สินเกษตรกร ใน
อดีตจึงแทบไม9เคยได�รับการแก�ไขด�วยวิธีท่ีถูกต�อง ตรงจุด หรือตรงต9อสาเหตุของปIญหาอย9าง
แท�จริง จึงทําให�ได�รับผลกระทบเพ่ิมมากข้ึน ประเด็นสําคัญท่ีสังคมกําลังติดตาม โดยเฉพาะ
แนวทางของรัฐบาลและหน9วยงานภาครัฐในการแก�ปIญหา หนี้สินเกษตรกรและประชาชน
ท่ัวไป สาเหตุและปริมาณหนี้สินเกษตรกร เปJนปIญหาท่ีหนักท่ีสุด และเปJนผลสืบเนื่องมาจาก
การล9มสลายของระบบเกษตรและการจัดการชีวิตของเกษตรกร หนี้สินเกษตรกรจึงเปJนทุกข�
เรื้อรังของเกษตรกรมายาวนาน นับต้ังแต9การผลิตทางการเกษตรจากเพ่ือตอบสนองปIจจัยสี่ 
มาเปJนการผลิตเพ่ือการค�าหรือเพ่ือเงินตราโดยการส9งเสริมของหน9วยงานภาครัฐ แนวทางใน
การแก�ไขปIญหาหนี้สินของเกษตรกร ดังนั้น แนวทางการแก�ปIญหาหนี้สินเกษตรกรในปIจจุบัน
จึงมุ9งเน�นการแก�ปIญหาท่ียั่งยืน โดยเร9งให�การช9วยเหลือ เพ่ือแก�ปIญหาหรือบรรเทาความ
เดือดร�อนแบบเร9งด9วน ควบคู9กับการสร�างงานและอาชีพเสริมเพ่ิมรายได� รวมถึงการให�
คําปรึกษาและคําแนะนําในการบริหารจัดการภาระหนี้สิน ให�กับเกษตรกรในแต9ละชุมชน/
ท�องถ่ิน เพ่ือให�ปIญหาหนี้สินท้ังหนี้ในระบบกับภาครัฐและหนี้นอกระบบหมดไปโดยเร็ว 
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รวมท้ังมีรายได�ท่ีเพียงพอต9อการดํารงชีวิต อย9างพอเพียงและเหมาะสม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง๑ 

อําเภอท9าบ9อเปJนอําเภอท่ีมีประชากรเปJนจํานวนมากรองจากอําเภอเมือง 
ประชากรส9วนใหญ9มีอาชีพหลักคือ ทําการเกษตร รองลงมาเปJนอาชีพประมง ผลิตภัณฑ�ทาง
การเกษตรท่ีสําคัญเปJน ข�าว ยาสูบ ซ่ึงจะเห็นได�จากบริเวณทางหลวงแผ9นดินหมายเลข ๒๑๑ 
สี่แยกหนองคาย-ท9าบ9อ มีชาวบ�านทําไร9ยาสูบตามแนวเลียบริมฝI�งโขง จากอาชีพการปลูก
ยาสูบทําให�เกษตรกรยังคงมีภาระหนี้สิน ซ่ึงดูได�จากท่ีเกษตรกรเปJนหนี้กองทุนของหมู9บ�าน
เปJนจํานวนมาก จากสถิติในแต9ละป|เกษตรกรเปJนลูกหนี้กองทุนในหมู9บ�านมากกว9าร�อยละ 
๕๐ ของประชากรท่ีทําอาชีพเกษตร ท้ังอาจเกิดจากปIญหาประสิทธิภาพการผลิต ปIญหาเรื่อง
คุณภาพดิน และความอุดมสมบูรณ�ของพ้ืนดินท่ีใช�ในการเพาะปลูก ซ่ึงปIญหาดังกล9าวนี้ผูกติด
มากับปIญหาการขาดแคลนท่ีดิน ทุนทรัพย�ของครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรส9วนใหญ9ท่ีไม9มีท่ี
ทํากินเปJนของตนเอง หรือท่ีดินถูกยึด หรือหลุดจํานอง และไม9มีทุนทรัพย�เพียงพอท่ีจะซ้ือ
ท่ีดินเพ่ือใช�ในการผลิตสินค�าทางการเกษตรเปJนของตนเอง จําเปJนท่ีจะต�องเช9าท่ีดินจาก
เจ�าของท่ีดิน ซ่ึงไม9มีความแน9นอนว9าเจ�าของจะนําท่ีดินดังกล9าวกลับคืนเม่ือไหร9 ทําให�
เกษตรกรไม9มี แรงจูงใจในการพัฒนาพ้ืนท่ีในบริเวณ เช9น ไม9ยอมลงทุนในเรื่องระบบ
ชลประทาน เพาะปลูกแต9พืช เศรษฐกิจท่ีมีราคาดีแต9ทําลายความอุดมสมบูรณ�ของหน�าดิน 
และไม9มีการปรับปรุงคุณภาพของดินให�ดีข้ึนกว9าท่ีเปJนอยู9 เพราะเกษตรกรเกรงว9าการพัฒนา
ท่ีดิน หรือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ�ของดินในพ้ืนท่ีๆ เช9าอยู9นั้น ประโยชน�จะตก อยู9กับ
เจ�าของท่ีดินมากกว9าตัวเกษตรกร และยังเปJนการเพ่ิมแรงจูงใจให�เจ�าของท่ีดินเพ่ิมราคาค9า
เช9าท่ีดิน หรือ นําท่ีดิน กลับไปผลิตสินค�าทางการเกษตรเสียเอง ดังนั้น เกษตรกรท่ีเช9าท่ีดิน
จากเจ�าของท่ีดินในการเพาะปลูกสินค�าทางการ เกษตรจึงขาดแรงจูงใจในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต และละเลยการปรับปรุงคุณภาพดิน สุดท�ายผลผลิตทาง การเกษตร
จึงถูกผลิตออกมาอย9างไม9มีประสิทธิภาพมากนัก ทําให�เกษตรกรมีรายได�จากการขายผลผลิต
ท่ีต่ําตามมา  

ผู�วิจัยมุ9งเน�นศึกษาปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ จังหวัด
หนองคาย ว9ามีปIจจัยอะไรบ�างท่ีก9อให�เกิดภาระหนี้สิน และความรู�ท่ีนํามาเปJนแนวทางในการ
แก�ปIญหาหนี้สินและความยากจนของเกษตรกรอย9างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

                                                           
๑ประยงค� อัฒจักร, การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการจัดการหนี้ของเกษตรกร, (ขอนแก9น : 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก9น, ๒๕๕๓), หน�า ๒๐ 
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ จังหวัด

หนองคาย 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบปIจจัยท่ีมีผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ จังหวัด

หนองคาย ท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา และตําบลท่ีอาศัยอยู9  
๓. เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะปIญหาและอุปสรรคต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอ

ท9าบ9อ จังหวัดหนองคาย  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกร 

เปรียบเทียบปIจจัยท่ีมีผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกร ท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา และตําบลท่ี
อาศัยอยู9แตกต9างกัน และศึกษาข�อเสนอแนะปIญหาและอุปสรรคต9อภาระหนี้สินของ
เกษตรกรอําเภอท9าบ9อ จังหวัดหนองคาย ในการวิจัยครั้งนี้ผู�ศึกษาได�กําหนดประชากร 
จํานวน ๒๓,๙๕๖ คน และกลุ9มตัวอย9างท่ีใช� จํานวน ๓๙๔ คน  

การวิเคราะห�ข�อมูล ผู�วิจัยใช�เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร�โปรแกรมสถิติทาง
สังคมศาสตร�สําเร็จรูปในการคํานวณ หาค9าความเชื่อม่ันของเครื่องมือใช�ค9าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบราค การวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปสถิตินี้ใช�การแจกแจงความถ่ี ค9าร�อยละ 
ค9าเฉลี่ย และค9าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานใช� คือ หาค9า t-test, F-test 
ข�อเสนอแนะใช�การแจกแจงความถ่ี และนําเสนอโดยการพรรณนาความ 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ จังหวัดหนองคาย 

โดยรวมอยู9ในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปJนด�านพบว9า อยู9ในระดับมาก ๒ ด�าน คือ ด�าน
การขยับฐานะทางสังคม และด�านค9านิยมใหม9 อยู9ในระดับปานกลาง ๓ ด�าน คือ ด�านบริโภค
นิยม ด�านอิทธิพบของกลุ9มเพ่ือน และด�านการดูแลของครอบครัว  

๒. ผลการเปรียบเทียบปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ 
จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศต9างกัน โดยรวมปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้แตกต9างกัน ทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕  

๓. ผลการเปรียบเทียบปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ 
จังหวัดหนองคาย ท่ีมีอายุต9างกัน โดยรวมปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้ไม9แตกต9างกัน ทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕  
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๔. ผลการเปรียบเทียบปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ 
จังหวัดหนองคาย ท่ีมีการศึกษาต9างกัน โดยรวมมีปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้แตกต9างกัน ทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๕  

๕. ผลการเปรียบเทียบปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ 
จังหวัดหนองคาย ท่ีมีตําบลท่ีอาศัยอยู9ต9างกัน โดยรวมมีปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้ไม9แตกต9าง
กัน ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

๖. เกษตรกรอําเภอท9าบ9อ มีข�อเสนอแนะ ดังนี้ ไม9ควรสร�างบ�านใหญ9โตเกินความ
จําเปJน คนในครอบครัวไม9ควรด่ืมเหล�า ในครอบครัวไม9ควรเล9นการพนัน ไม9ควรบริโภคสินค�า
มีราคาแพง เกินฐานะ ไม9ควรแข9งขันซ้ือรถยนต�โดยไม9มีความจําเปJนต�องใช� ควรมีการจด
บันทึก จัดทําบัญชี รายรับรายจ9าย ไม9ควรจัดงานเลี้ยงเพ่ือเอาหน�ามากกว9าประโยชน�ท่ีได�รับ 
ควรมีการออมเงินในครอบครัว และไม9ควรให�บุตรเรียนสถาบันท่ีมีชื่อเสียงมากกว9าคุณภาพ  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ จังหวัดหนองคาย อยู9ใน

ระดับปานกลาง ผลการวิจัยพบว9า ปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ 
จังหวัดหนองคาย อยู9ในระดับปานกลาง ซ่ึงเปJนไปตามสมมุติฐานท้ังนี้อาจเกิดจากเกษตรกรมี
ความรู� ความเข�าใจในการทําเกษตรมากข้ึน เรียนรู�การออมเงินในครัวเรือน ไม9นิยมสินค�าราคา
แพงเกินความจําเปJน ผลการวิจัยสอดคล�องกับศูนย�วิจัยและข�อมูลท�องถ่ินทางธุรกิจ ได�
ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ เศรษฐกิจสังคม และภาวะหนี้สินครัวเรือน ของสมาชิก
สหกรณ�การเกษตรดอนขุดห�วย จํากัดในพ้ืนท่ีโครงการจัดสรรท่ีดินตามพระราชประสงค� ดอน
ขุนห�วย จังหวัดเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พบสรุปได�ดังนี้ ๑) สถานภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ� โดยภาพรวมมีฐานะ ความเปJนพออยู9พอกินกินตาม
อัตภาพ ๒) ปIญหาในการประกอบอาชีพของสมาชิกคือขาดแคลนน้ํา ในการประกอบอาชีพ ๓) 
ปIจจัยท่ีเก่ียวข�องกับภาวการณ�เปJนหนี้จะเห็นได�ว9าภาวการณ�เปJนหนี้จะผกพันตามจํานวน
สมาชิก ในครัวเรือน แรงงานในครัวเรือน อาชีพหลัก อาชีพรอง บ�านอยู9อาศัย ยานพาหนะ และ
เครื่องใช�ไฟฟ�า ๔) รูปแบบการส9งเสริมอาชีพท่ี เหมาะสม ความเปJนไปได�ในขณะนี้ควรส9งเสริม
อาชีพเลี้ยงสัตว� หัตถกรรม การทําอาหาร ช9างเสริมสวย ช9างซ9อมรถจักรยานยนต� และช9างไฟฟ�า 
๕) การสร�างข้ันตอนสําหรับการส9งเสริมอาชีพ ควรใช�กระบวนการแบบมีส9วนร9วมและให� มีการ
จัดต้ังกลุ9มแบบสหกรณ� ๖) ปIญหาเรื่อง ระบบชลประทานมีปIญหามากท่ีสุด ด�านการคมนาคมไม9
ค9อยมีปIญหา  

ปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศ 
ต9างกัน ส9งผลต9อภาระหนี้สินต9างกัน ผลการวิจัยพบว9า เกษตรกรท่ีมีเพศต9างกัน โดยรวมส9งผล
ต9อภาระหนี้สินแตกต9างกัน ซ่ึงเปJนตามสมมุติฐานท้ังนี้อาจเกิดจาก เกษตรกรหญิงชายมีความ
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คิดเห็นต9างกัน ส9วนใหญ9 เกษตรกรหญิงมีการเก็บออมเงิน จัดทําบัญชีครัวเรือนแบ9งกินแบ9งใช� มี
ความละเอียดมากว9าเกษตรกรชาย งานวิจัยสอดคล�องกับงานวิจัยของรุ9งนภา จิตต�รัก๒ งานวิจัย
เรื่อง ปIจจัยพฤติกรรมการซ้ือสินค�าเกษตรอินทรีย�ของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว9า 
กลุ9มตัวอย9างส9วนใหญ9เปJนเพศหญิง อายุระหว9าง ๒๐-๒๙ ป| สถานภาพโสด อาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได�ต9อเดือน ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท และมี 
สมาชิกในครอบครัวจํานวน ๓-๕ คน มีการซ้ือสินค�าเกษตรอินทรีย�ยี่ห�อ Healthy Mate มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ยี่ห�อกรีนเนต โดยซ้ือท่ีร�าน เลมอนฟาร�ม เหตุผลในการซ้ือเพราะปลอดภัยต9อ
สุขภาพ เลือก ตรายี่ห�อเพราะหาซ้ือง9ายโดยเลือกซ้ือท่ีร�านเลมอนฟาร�ม เหตุผลในการซ้ือเพราะ
ปลอดภัยต9อสุขภาพ เลือกตรายี่ห�อเพราะ หาซ้ือง9าย โดยเลือกซ้ือสินค�าประเภทข�าว ได�รับ
อิทธิพลจากตนเอง มีความถ่ีใน การซ้ือ จํานวน ๑-๒ ครั้งต9อเดือน อายุมีความสัมพันธ�กับ
พฤติกรรมการซ้ือสินค�าเกษตรอินทรีย�ในด�าน ผลิตภัณฑ� ส9วนปIจจัยส9วนบุคคลด�านเพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได�เฉลี่ยต9อ เดือนไม9มีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการ
ซ้ือสินค�าเกษตรอินทรีย�ในด�านช9องทางการจัดจําหน9าย และ เพศ อายุ อาชีพ มีความสัมพันธ�
กับพฤติกรรมการซ้ือสินค�าเกษตรอินทรีย�ในด�านส9งเสริมการขาย  

ปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ จังหวัดหนองคาย ท่ีมี อายุ 
ต9างกัน มีผลต9อภาระหนี้สินต9างกัน ผลการวิจัย พบว9า เกษตรท่ีมีอายุ ต9างกัน โดยรวมส9งผลต9อ
ภาระหนี้สินไม9แตกต9างกัน ซ่ึงไม9เปJนตามสมมุติฐานท้ังนี้อาจเกิดจาก เกษตรกรถึงแม�จะมีอายุ
ต9างกัน แต9บางคนยังติดการบริโภคนิยม เช9น ต�องการสร�างบ�านใหญ9โตเพ่ือโอ�อวด ต�องการมีรถ
ไว�ประดับบารมี งานวิจัยสอดคล�องกับงานวิจัยของอนิรุธ พิพัฒน�ประภา๓ ได�ทําการศึกษาปIจจัย
ท่ีมีผลกระทบต9อการออมของ เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา มีกลุ9มตัวอย9างท่ีใช�ในการวิจัย
คือ เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๔๐๐ คน จาก
การศึกษาพบว9าปIจจัยท่ีมีผลกระทบต9อ การออมของเกษตรกรมากท่ีสุดคือ ปIจจัยด�านนโยบาย
ทาง การเมือง ซ่ึงเปJนเปJนผลมาจากนโยบายการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร รองลงมา
การชดเชยเงิน จากรัฐบาลท่ีมีความล9าช�า รองลงมาคือปIจจัยด�านโครงสร�างสังคมและวัฒนธรรม 
ซ่ึงเปJนผลมาจาก ความเจริญก�าวหน�าทางสังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึงทําให�ราคาสินค�าท่ีต�องใช�ใน
การดํารงชีวิตสูงข้ึน ปIจจัยด�านความสามารถในการปรับตัว ซ่ึงเกิดจากภาวการณ�เปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศอย9างเฉียบพลันทําให�ไม9สามารถปรับตัวเพ่ือรับสถานการณ�ได�อย9างทันท9วงที 
                                                           

๒รุ9 งนภา จิตต�รัก,“ปIจจัยพฤติกรรมการซ้ือสินค�าเกษตรอินทรีย�ของผู�บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ�เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�), 
๒๕๕๑.  

๓อนิรุธ พิพัฒน�ประภา,“ป�จจัยท่ีมีผลกระทบต!อการออมของเกษตรกรในจังหวัด
นครราชสีมา”, สัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี ๓,(ชลบุรี : วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา,๒๕๕๔), หน�า บทคัดย9อ 
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และปIจจัยด�านการบริหารจัดการ ซ่ึงเกษตรกรขาดการวางแผนการใช�จ9าย ส9วนหนึ่งเปJนผลจา
การขาดความรู�ท่ีถูกต�องในการวางแผนทางการเงินท่ีเปJนระบบตามลําดับ อีกท้ังต�องการได�รับ
การสนับสนุนและส9งเสริมจาก ภาครัฐและหน9วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือหาแนวทางแก�ไขปIญหา
ความยากจนของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาให�ลดลง 

ปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ จังหวัดหนองคาย ท่ีมี 
การศึกษา ต9างกัน มีผลต9อภาระหนี้สินต9างกัน ผลการวิจัยพบว9า เกษตรกรท่ีมีการศึกษา ต9างกัน 
โดยรวมส9งผลต9อภาระหนี้สินแตกต9างกัน ซ่ึงเปJนตามสมมุติฐานท้ังนี้อาจเกิดจาก การท่ี
เกษตรกรมีการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ต9างมีความคิดหลายมุมมอง บางคนท่ีมีความรู�มากข้ึนก็
ต�องการมีการท่ีใหญ9โต มีรถราคาแพงเพ่ือเพ่ิมฐานะทางสังคม งานวิจัยสอดคล�องกับงานของ รุ9ง
นภา จิตต�รัก งานวิจัยเรื่อง ปIจจัยพฤติกรรมการซ้ือสินค�าเกษตรอินทรีย�ของผู�บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว9า กลุ9มตัวอย9างส9วนใหญ9เปJนเพศหญิง อายุระหว9าง ๒๐-๒๙ ป| สถานภาพ
โสด อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได�ต9อเดือน ๑๐,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ บาท และมี สมาชิกในครอบครัวจํานวน ๓-๕ คน มีการซ้ือสินค�าเกษตรอินทรีย�ยี่ห�อ 
Healthy Mate มากท่ีสุด รองลงมาคือ ยี่ห�อกรีนเนต โดยซ้ือท่ีร�าน เลมอนฟาร�ม เหตุผลในการ
ซ้ือเพราะปลอดภัยต9อสุขภาพ เลือก ตรายี่ห�อเพราะหาซ้ือง9ายโดยเลือกซ้ือท่ีร�านเลมอนฟาร�ม 
เหตุผลในการซ้ือเพราะปลอดภัยต9อสุขภาพ เลือกตรายี่ห�อเพราะ หาซ้ือง9าย โดยเลือกซ้ือสินค�า
ประเภทข�าว ได�รับอิทธิพลจากตนเอง มีความถ่ีใน การซ้ือ จํานวน ๑-๒ ครั้งต9อเดือน อายุมี
ความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการซ้ือสินค�าเกษตรอินทรีย�ในด�าน ผลิตภัณฑ� ส9วนปIจจัยส9วนบุคคล
ด�านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได�เฉลี่ยต9อ เดือนไม9มีความสัมพันธ�กับ
พฤติกรรมการซ้ือสินค�าเกษตรอินทรีย�ในด�านช9องทางการจัดจําหน9าย และ เพศ อายุ อาชีพ มี
ความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการซ้ือสินค�าเกษตรอินทรีย�ในด�านส9งเสริมการขาย 

ปIจจัยท่ีส9งผลต9อภาระหนี้สินของเกษตรกรอําเภอท9าบ9อ จังหวัดหนองคาย ท่ีมี ตําบล
ท่ีอยู9อาศัยต9างกัน มีผลต9อภาระหนี้สินต9างกัน ผลการวิจัยพบว9า เกษตรกรท่ีมีตําบลท่ีอยู9อาศัย
ต9างกัน โดยรวมส9งผลต9อภาระหนี้สิน ไม9แตกต9างกัน ซ่ึงไม9เปJนตามสมมุติฐานท้ังนี้อาจเกิดจาก 
เกษตรกรท่ีอาศัยอยู9ตําบลต9างกันแต9ไม9มีผลต9อภาระหนี้สิน เพราะถึงแม�จะต9างตําบลแต9มีความ
คิดเห็นไม9ต9างกัน มีความต�องการเหมือนกัน เช9น ต�องการมีบ�านใหญ9โต แข9งขันกันซ้ือรถเพ่ือ
เก็บเก่ียวผลผลิตไม9มีเงินสดซ้ือจําเปJนต�องดาวน� ทําให�เกิดมีดอกเบ้ีย ผลการวิจัยสอดคล�องกับ 
เกตุมณี คําพรเงิน งานวิจัยเรื่องการจัดการการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย�ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาสวนร9วมสมัย อําเภอแก9งหางแมว จังหวัดจันทบุรีพบว9า สวนร9วม
สมัยมีพ้ืนท่ี ๕๒ ไร9 ระบบ การผลิตแบบเกษตรอินทรีย�ผสมผสาน เน�นกิจกรรมการเก้ือกูลกัน
ภายในพ้ืนท่ี โดยยึดแนวทางตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการการผลิตประกอบด�วย การ
วางแผนการผลิตใช�หลักการวิเคราะห� SWOT การจัดองค�กรยึดตามความรู�ความสามารถ การ
ผลิตแบ9งตามสภาพพ้ืนท่ีได� ๔ ลักษณะ คือ ๑) เกษตรอินทรีย�ผสมผสานภายในบริเวณบ�าน ๒) 
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เกษตรอินทรีย�ในท่ีลุ9ม ๓) เกษตรอินทรีย�ในท่ีดอน ๔) เกษตรอินทรีย�ในท่ีสูง มีระบบการควบคุม
ภายในฟาร�ม การจัดการการการตลาด มีการวิเคราะห� การตลาดภายใต�วิธีการ STP Analysis 
๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) การแบ9งส9วนตลาด ๒ กลุ9ม คือ ลูกค�า ท่ัวไป และลูกค�าสีเขียว ๒) 
กําหนดตลาดเป�าหมาย เปJนตลาดท่ีรักสุขภาพ ๓) กําหนดตําแหน9ง ผลิตภัณฑ� สินค�าดีมี
คุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสม ส9งเสริมชุมชนและแบ9งบันความรู� จากนั้นกําหนดกล ยุทธ�ส9วน
ประสมทางการตลาด สาหรับปIจจัยความสําเร็จประกอบด�วยปIจจัยภายในองค�กร  

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ด�านบริโภคนิยม คือ ไม9ควรให�บุตรเรียนสถาบันท่ีมีชื่อเสียงมากกว9าคุณภาพ ไม9

ควรแข9งขันซ้ือรถยนต�โดยไม9มีความจําเปJนต�องใช� และไม9ควรสร�างบ�านใหญ9โตเกินความจําเปJน  
๒. ด�านค9านิยมใหม9 คือ ไม9ควรจัดงานเลี้ยงเพ่ือเอาหน�ามากกว9าประโยชน� และไม9

ควรสารเคมี มากกว9า เกษตรอินทรีย� 
๓. ด�านลักษณะการดูแลของครอบครัว คือ ควรมีการออมเงินในครอบครัว และ

ควรมีการจดบันทึก จัดทําบัญชี รายรับรายจ9าย เพ่ือวิเคราะห�ผลกําไร ขาดทุนท่ีแท�จริง  
๔. ด�านการขยับฐานะทางสังคม คือ ควรมีการใฝ�หาความรู�ใหม9ๆเพ่ือเพิมผลผลิต

และลดต�นทุนในการประกอบอาชีพ ไม9ควรแก9งแย9งชิงดีชิงเด9นกันเพราะจะทําให�เสียเงินโดย
เปล9าประโยชน�  

๕. อิทธิพลของกลุ9มเพ่ือน คือ ควรศึกษาหาความรู�ในการเกษตรเพ่ือไม9ให�เกิดการชัก
จูงง9ายจากคนรอบข�าง และควรมีการรวมตัวกันเปJนสหกรณ�ขนาดใหญ9เพ่ือลดพ9อค�าคนกลาง  
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การมีส!วนร!วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านเดื่อ  
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  

The People’s Participation on the Development Plan Making of Bandue 
Municipality, Muang Nong khai, Nongkhai province  

สุเนติลักษณ� ยกเทพ* 

รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ** 

บทคัดย!อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับการมีส9วนร9วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านเด่ือ เปรียบเทียบการมีส9วนร9วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านเด่ือ ท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได� 
ข�อเสนอแนะ ปIญหาและอุปสรรคการมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประชาชนท่ีเปJนกลุ9ม
ตัวอย9าง จํานวน ๓๖๔ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประมาณค9า ซ่ึงมี
ค9าความเชื่อม่ัน .๙๕ สถิติท่ีใช�ได�แก9 ร�อยละ ค9าเฉลี่ย ส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐานใช�สถิติ t-test และ F-test (One-Way ANOVA) กําหนดนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๕ 

ผลการวิจัยพบว!า  
๑. การมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านเด่ือ 

อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู9ในระดับปานกลาง มีส9วนร9วมอยู9ใน
ระดับมาก ๒ ด�าน คือ ด�านการมีส9วนร9วมในการรับผลประโยชน� และด�านการมีส9วนร9วมใน
การดําเนินการ มีส9วนร9วมอยู9ในระดับปานกลาง ๒ ด�าน คือ ด�านการมีส9วนร9วมในการ
ตัดสินใจ และด�านการมีส9วนร9วมในการติดตามประเมินผล  

๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล ตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และ
รายได�ต9างกัน โดยรวมมีส9วนร9วมไม9แตกต9างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕ ส9วนประชาชนท่ีมี
การศึกษาแตกต9างกัน โดยรวมมีส9วนร9วมแตกต9างกัน ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

                                                           

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

** อาจารย�คณะรัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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๓. ประชาชนท่ีมีส9วนร9วมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านเด่ือ อําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีข�อเสนอแนะดังนี้ ควรได�เข�าร9วมประชุมประชาคมเพ่ือ
สนองปIญหาความต�องการของชุมชนทุกครั้ง ควรให�มีส9วนร9วมในการตรวจสอบความ โปร9งใส
ของการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลควรแต9งต้ังประชาชนเข�าร9วมเปJน กรรมการในการ
ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ควรให�มีส9วนร9วมในการเสนอ
ปIญหา/ความ ต�องการของชุมชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา เทศบาลควรได�จัดทําโครงการท่ี
เก่ียวข�องกับเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือ เครื่องใช�ในการประกอบอาชีพ ของกลุ9ม แม9บ�าน
เพ่ือแจกจ9ายให�กับประชาชนในท�องถ่ิน เทศบาลควรให�เงินค9าตอบแทน/มอบของรางวัลให�แก9
ประชาชน ท่ีได�เข�าร9วมโครงการกับเทศบาล ควรให�มีส9วนร9วมในการแก�ปIญหาของชุมชนใน
การจัดทําแผนพัฒนา ควรให�มีส9วนร9วมในโครงการก9อสร�างท่ี เทศบาลได�ดําเนินการ  

คําสําคัญ : การมีส9วนร9วม 

Abstract 

This research aims to study and to compare the people’s 
participation on the development plan making of Bandue Municipality, Muang 
Nong khai, Nongkhai province classified by gender, age, education, occupation 
and income, including the suggestion about participation on the plan making. 
The sample was 364 persons living in the area of Bandue municipality. The 
instrument was the five rating scale questionnaire with .95 of reliability. The 
statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation. The 
hypotheses were tested by t- test and F-test (One-Way ANOVA) to determine 
the statistical significance level. 05. 

 
The research result was found as follows:  
1. The people’s participation on the development plan making of 

Bandue Municipality, Muang Nong khai, Nongkhai provinc as overall was 
moderate Participation in the two aspects of the involvement of the 
beneficiaries. And participation in the action. Engage in moderate two aspects: 
participation in decision making and participation in monitoring and 
evaluation. 
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2. The people’s participation on the development plan making of 
Bandue Municipality, Muang Nong khai, Nongkhai province classified by 
gender, age, education, occupation and income as well as the overall 
participation is no different. The static level. The public has .05 different 
studies by different parties involved. The statistical level of .05. 

3. The useful suggestion were found that; there should be have the 
opportunity to attend community meetings to meet the needs of the 
community at all times, should be involved in monitoring the transparency of 
the operation, the people should be appointed as members to monitor and 
evaluate the performance of the development plan, there should be 
participate in the presentation of community problems / needs to support 
the development plan, the project should be related to the career path of 
the housewife group, the reward / reward should be given to people who 
have joined the program with the municipality, there should be involved in 
solving community problems in development planning, and should be 
involved in the construction projects that have taken place.  

Keyword: Participation 

๑. บทนํา 
การพัฒนาท�องถ่ินจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน�อยเพียงใดข้ึนอยู9กับ 

กระบวนการมีส9วนร9วมของประชาชน ประชาชนจะมีโอกาสเข�ามามีส9วนร9วมมากน�อยเพียงใด 
ข้ึนอยู9กับบทบาทขององค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินและความรู� ความสามารถ ความรับผิดชอบ
ของประชาชน เม่ือเกิดการพัฒนาท�องถ่ินแบบประชาชนมีส9วนร9วมก็จะเกิดการบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ถ�าหากประชาชนมีส9วนร9วมในการปกครองตนเอง
สูง โครงการ กิจกรรม การพัฒนาท�องถ่ินก็จะตรงตามความต�องการของประชาชน ทําให�เกิด
พลัง ทําให�เกิดความสําเร็จ ตามท่ีคาดหวังไว� การพัฒนาท�องถ่ินก็จะ เปJนไปอย9างรวดเร็ว นํา
ความเจริญมาสู9ประเทศชาติ และ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�องค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหน�าท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖๒ ให�เทศบาลมีอํานาจหน�าท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนใน ท�องถ่ิน ของตนเอง คือ การจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน การจัดระบบการคมนาคมขนส9ง การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
การส9งเสริมอาชีพและพาณิชย� การจัดการวิจัยส9งเสริมกีฬาและการท9องเท่ียว การสังคม
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สงเคราะห� การจัดการท่ีอยู9อาศัยและสถานท่ีพักผ9อนหย9อนใจ การรักษา ศิลปวัฒนธรรม การ
ส9งเสริมประชาธิปไตยและการมีส9วนร9วมของประชาชน การจัดระบบ สาธารณสุข การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การป�องกันและรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพย�สินของประชาชน๑  

จะเห็นได�ว9าเทศบาลมีอํานาจหน�าท่ีในการให�บริการสาธารณะ และต�องดําเนินการ 
ตามอํานาจหน�าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด การท่ีเทศบาลจะดําเนินการพัฒนาให�เกิดประโยชน�กับ
ประชาชนมากท่ีสุดและมีความยั่งยืนมากท่ีสุดจําเปJนอย9างยิ่งท่ีเทศบาลต�องสร�างกระบวนการ
มีส9วนร9วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล การท่ีจะสร�างการมีส9วนร9วมท่ีเหมาะต�อง
ทราบก9อนว9าเทศบาลได� เป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส9วนร9วมในการพัฒนาเทศบาลมาก
น�อยเพียงใดและประชาชนเข�ามา มีส9วนร9วมในระดับใด 

การเข�ามามีบทบาทมีในกิจกรรมทางการบริหารระดับท�องถ่ินของประชาชนใน
ปIจจุบัน ก็เพ่ือจะให�การบริหารงานของแต9ละท�องถ่ินสามารถตอบสนองต9อความต�องการของ
ประชาชนในท�องถ่ิน เนื่องจากประชาชนในแต9ละท�องถ่ินย9อมรู�ถึงความต�องการและปIญหา
ของตนเองได�ดีกว9าบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใช9เปJนคนในท�องถ่ินนั้นๆ การยินยอมให�ประชาชนเข�ามามี
บทบาทในการบริหารการปกครองท�องถ่ิน จึงเท9ากับเปJนการยอมรับว9าความต�องการของ
ประชาชนในแต9ละท�องถ่ินนั้นแตกต9างกัน และผู�ท่ีจะสามารถรู�ถึงความแตกต9างในความ
ต�องการและสามารถตอบสนองได�ตรงตามความต�องการนั้นก็คือ ประชาชนในท�องถ่ินนั้น
นั่นเองและตามรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ ระบุว9า
ประชาชนในท�องถ่ินมีสิทธิมีส9วนร9วมในการบริหารกิจการขององค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน 
โดยองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินต�องจัดให�มีวิธีการท่ีให�ประชาชนมีส9วนร9วมดังกล9าวได�ด�วย ใน
กรณีท่ีการกระทําขององค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินจะมีผลกระทบต9อชีวิตความเปJนอยู9ของ
ประชาชนในท�องถ่ิน ในสาระสําคัญองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินต�องแจ�งข�อมูลรายละเอียดให�
ประชาชนทราบก9อน กระทําการเปJนเวลาพอสมควร และในกรณีท่ีเห็นสมควร หรือได�รับการ
ร�องขอจากประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังในองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน ต�องจัดให�มีการรับฟIง
ความคิดเห็นก9อนกระทําการนั้น หรืออาจจัดให�ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็
ได� ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินต�องรายงานการดําเนินงานต9อ
ประชาชน ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช�จ9าย และผลการดําเนินงานในรอบป| เพ่ือให�

                                                           

๑ กรมการปกครองส9วนท�องถ่ิน, กฎหมายท่ีเกี่ยวข�องกับการบริหารงานของหน!วยการ
บริหารราชการส!วนท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ส9วนท�องถ่ิน, ๒๕๔๙), ๗๕ - ๗๘ 
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ประชาชนมีบทบาทในการทําหน�าท่ีในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค�กร
ปกครองส9วนท�องถ่ิน๒ 

บทบาทของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ในบทบาทการมีส9วนร9วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป|ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีผ9านมาพบว9า
มีค9อนข�างน�อยมากเหตุผลสําคัญคือความคิดและความรู�สึกของประชาชนเองว9ามิใช9บทบาท
หน�าท่ีท่ีบัญญัติไว�เปJนข�อกฎหมายท่ีเขาต�องกระทําซ่ึงหน9วยงานภาครัฐและองค�กรอ่ืนๆควรท่ี
จะเข�าไปกระตุ�นและให�การสนับสนุนส9งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีบทบาทด�วยวิธีการต9างๆ
เช9นการให�ความรู�การประชุมการอบรมสัมมนาการจัดทําประชาคมหมู9บ�านการไปส9งเสริมให�
มีการจัดต้ังเครือข9ายภาคประชาชนจัดต้ังกลุ9มสมาคมองค�กรต9างๆเพ่ือพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน
ตลอดท้ังการดึงประชาชนเข�ามามีบทบาทในการบริหารจัดการองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน
การร9วมเปJนกรรมการต9างๆ ในองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินโดยส9งเสริมให�ประชาชนมีบทบาท
ในการพัฒนาท�องถ่ินตามวิถีทางของประชาธิปไตยท่ีถูกต�อง 

ผู�วิจัยในฐานะเปJนผู�ปฎิบัติหน�าท่ีในเทศบาลตําบลบ�านเด่ือ จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาการมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านเด่ือ อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย ท้ังนี้เพ่ือจะได�นําข�อมูลจากการศึกษานําไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานในองค�กรให�มีประสิทธิภาพ อย9างต9อเนื่องจนบรรลุเป�าหมายขององค�กร ซ่ึง
หมายถึงความเจริญของท�องถ่ินและตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย9างแท�จริง 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได�เฉลี่ยต9อเดือน  

๓. เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะ ปIญหาและอุปสรรคการมีส9วนร9วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเก่ียวกับ การมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลบ�านเ ด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เปJนการวิจัยเชิงปริมาณ 

                                                           

๒ วีรชาติ เมืองใจ, “ปIจจัยท่ีมีผลต9อการมีส9วนร9วมในการพัฒนาท�องถ่ินของประชาชน ในเขต
เทศบาลตําบลเวียงฝาง อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม9”,  วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,      
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย), ๒๕๕๒. 
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(Quantitative Research) ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก9 ประชาชนท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ี
ของเทศบาลตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จํานวน ๔,๐๒๔ คน (สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหนองคาย)๓ ได�กลุ9มตัวอย9าง จํานวน ๓๖๔ คน  

เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูล คือ แบบสอบถาม แบ9งออกเปJน ๓ ตอนคือ ตอนท่ี 
๑ เปJนแบบสอบถามปลายป�ดเปJนประเภทสอบถามรายการ (Check list) เก่ียวกับข�อมูล
ท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามประกอบด�วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�
เฉลี่ยต9อเดือน ตอนท่ี ๒ เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส9วนร9วม โดยแบ9งระดับการมีส9วน
ร9วมแบบมาตราส9วนประมาณค9า ตามวิธีการของลิเคิร�ท (Likert) มี ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น�อย และน�อยท่ีสุด และตอนท่ี ๓ เปJนแบบสอบถามปลายเป�ด เพ่ือให�
ประชาชนได�เสนอแนะ การวิเคราะห�ข�อมูล โดยการใช�สถิติท่ีใช�ในการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ หาค9าดัชนีความสอดคล�องจากผู�เชี่ยวชาญ ค9าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับโดยใช�สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ�าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) สถิติท่ี
ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล โดยใช�เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร�โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร�
สําเร็จรูปในการคํานวณหาค9าร�อยละ (Percentage) ค9าเฉลี่ย (Mean) ส9วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบเปรียบเทียบค9าเฉลี่ยกลุ9มตัวอย9าง ใช�ค9า T-
test , F-test การทดสอบเปรียบเทียบค9าเฉลี่ยกลุ9มตัวอย9างต้ังแต9 ๓ กลุ9มข้ึนไปใช�ทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. การมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านเด่ือ 

อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู9ในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปJนราย
ด�านพบว9า มีส9วนร9วมอยู9ในระดับมาก ๒ ด�าน คือ ด�านการมีส9วนร9วมในการรับผลประโยชน� 
และ ด�านการมีส9วนร9วมในการดําเนินการ มีส9วนร9วมอยู9ในระดับปานกลาง จํานวน ๒ ด�าน 
คือ ด�านการมีส9วนร9วมในการตัดสินใจ และด�านการมีส9วนร9วมในการติดตามประเมินผล  

๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล ตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมี เพศต9างกัน โดยรวมมี
ส9วนร9วม ไม9แตกต9างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๓. ผลการเปรียบเทียบการมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล ตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีอายุต9างกัน โดยรวมมี
ส9วนร9วมไม9แตกต9างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

                                                           

๓ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหนองคาย. จํานวนประชากรท่ีมีสิทธิ
เลือกต้ัง. จังหวัดหนองคาย : กกต. จังหวัดหนองคาย, ๒๕๕๙. 
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๔. ผลการเปรียบเทียบการมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล ตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีการศึกษาต9างกัน 
โดยรวมมีส9วนร9วมแตกต9างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๕. ผลการเปรียบเทียบการมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล ตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีอาชีพต9างกัน โดยรวมมี
ส9วนร9วมไม9แตกต9างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๖. ผลการเปรียบเทียบการมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล ตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีรายได�ต9างกัน โดยรวมมี
ส9วนร9วมไม9แตกต9างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๗. ประชาชนท่ีมีส9วนร9วมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านเด่ือ อําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีข�อเสนอแนะ ดังนี้ ควรได�เข�าร9วมประชุมประชาคมเพ่ือ
สนองปIญหาความต�องการของชุมชนทุกครั้ง ควรให�มีส9วนร9วมในการตรวจสอบความ โปร9งใส
ของการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลควรแต9งต้ังประชาชนเข�าร9วมเปJน กรรมการในการ
ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ควรให�มีส9วนร9วมในการเสนอ
ปIญหา/ความต�องการของชุมชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา เทศบาลควรได�จัดทําโครงการท่ี
เก่ียวข�องกับเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือ เครื่องใช�ในการประกอบอาชีพ ของกลุ9มแม9บ�าน
เพ่ือแจกจ9ายให�กับประชาชนในท�องถ่ิน เทศบาลควรให�เงินค9าตอบแทน/มอบของรางวัลให�แก9
ประชาชน ท่ีได�เข�าร9วมโครงการกับเทศบาล ควรให�มีส9วนร9วมในการแก�ปIญหาของชุมชนใน
การจัดทําแผนพัฒนา ควรให�มีส9วนร9วมในโครงการก9อสร�างท่ี เทศบาลได�ดําเนินการ  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
สมมติฐานท่ี ๑ การมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

ตําบลบ�านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย อยู9ในระดับปานกลาง ผลการวิจัย 
พบว9า การมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตําบลบ�านเด่ือ อําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู9ในระดับปานกลาง ซ่ึงเปJนไปตามสมมติฐานท่ี
กําหนดไว�ท้ังนี้อาจเปJนเพราะว9า เทศบาลตําบล มีอํานาจหน�าท่ีในการพัฒนาเทศบาลตําบล 
ท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีบทบัญญัติท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย โดย
บัญญัติหน�าท่ีท่ีเทศบาลตําบลจะต�องทําคือ ๑) รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน ๒) 
ให�มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา ๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ี
สาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๔) ป�องกันและระงับโรคติดต9อ ๕) ให�มี
เครื่องใช�ในการดับเพลิง ๖) ให�ราษฎรได�รับการศึกษาอบรม ๗) ส9งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ และ ๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปIญญาท�องถ่ิน และ
วัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน ดังนั้นการพัฒนาท�องถ่ินจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
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น�อยเพียงใดข้ึนอยู9กับ กระบวนการมีส9วนร9วมของประชาชน ประชาชนจะมีโอกาสเข�ามามี
ส9วนร9วมมากน�อยเพียงใด ข้ึนอยู9กับบทบาทขององค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินและความรู� 
ความสามารถ ความรับผิดชอบของประชาชน เม่ือเกิดการพัฒนาท�องถ่ินแบบประชาชนมี
ส9วนร9วมก็จะเกิดการบริหารงานแบบธรรมาภิ บาล (Good Governance) ถ�าหากประชาชน
มีส9วนร9วมในการปกครองตนเองสูง โครงการ กิจกรรม การพัฒนาท�องถ่ินก็จะตรงตามความ
ต�องการของประชาชน ทําให�เกิดพลัง ทําให�เกิดความสําเร็จ ตามท่ีคาดหวังไว� การพัฒนา
ท�องถ่ินก็จะเปJนไปอย9างรวดเร็ว นําความเจริญมาสู9ประเทศชาติ ผลการวิจัยสอดคล�องกับ
งานวิจัยของกรณิศ พระพินิจ๔ ศึกษาเรื่อง การมีส9วนร9วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลนามะเฟ�อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ผลการศึกษาพบว9า 
ระดับการมีส9วนร9วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ินในแต9ละด�าน คือ ด�านการตัดสินใจ 
คือประชาชนส9วนร9วมในการเก็บข�อมูลปIญหาต9างๆ ของเทศบาลอยู9ในระดับปานกลาง 

สมมติฐานท่ี ๒ การมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บ�านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศต9างกัน มีส9วนร9วมต9างกัน 
ผลการวิจัยพบว9า ประชาชนท่ีมีเพศต9างกัน โดยรวมมีส9วนร9วมในการจัดทําแผน ไม9แตกต9าง
กัน ซ่ึงไม9เปJนตามสมมุติฐานท้ังนี้อาจเกิดจาก การท่ีประชาชนเข�ามามีส9วนร9วมในการจัดทํา
แผนของเทศบาลไม9ได�แบ9งแยกเพศ ให�ทุกเพศมีสิทธิ์มีเสียงเท9าเทียมกัน งานวิจัยสอดคล�อง
กับงานวิจัยของธนวัฒน� คําภีลานนท�๕ ได�ศึกษาการมีส9วนร9วมของกรรมการชุมชนใน การ
พัฒนาท�องถ่ิน เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับการมี 
ส9วนร9วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท�องถ่ิน เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ใน ๔ 
ด�าน คือ ด�านการตัดสินใจ ด�านการปฏิบัติการ ด�านการรับผลประโยชน� ด�านการประเมินผล 
และเพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส9วนร9วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท�องถ่ิน เทศบาล
เมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปIจจัยส9วนบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ตําแหน9ง 
รายได� ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู9ในชุมชน) และความรู�ในด�านการพัฒนาท�องถ่ิน ประชากรท่ีใช� 
กรรมการชุมชนท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน9ง รายได� ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู9ในชุมชน และ
ความรู�ในด�านการพัฒนาท�องถ่ิน ไม9แตกต9างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

สมมติฐานท่ี ๓ การมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บ�านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีอายุต9างกัน มีส9วนร9วมต9างกัน 
                                                           

๔ กรณิศ พระพินิจ, “การมีส9วนร9วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาล 
ตําบลมะเฟ�อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู”, รายงานศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก9น), ๒๕๕๐. 

๕ ธนวัฒน� คําภีลานนท�, “การมีส9วนร9วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท�องถ่ิน เทศบาล
เมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร), ๒๕๕๐. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ผลการวิจัยพบว9า ประชาชนท่ีมีอายุต9างกัน โดยรวมมีส9วนร9วมในการจัดทําแผน ไม9แตกต9าง
กัน ซ่ึงไม9เปJนตามสมมุติฐานท้ังนี้อาจเกิดจาก การท่ีประชาชนเข�ามามีส9วนร9วมในการจัดทํา
แผนของเทศบาลไม9ได�แบ9งแยกช9วงอายุ ให�ทุกคนมีสิทธิ์ มีเสียงเท9าเทียมกัน ไม9ได�เลือกปฏิบัติ 
งานวิจัยสอดคล�องกับงานวิจัยของธนวัฒน� คําภีลานนท� ได�ศึกษาการมีส9วนร9วมของกรรมการ
ชุมชนใน การพัฒนาท�องถ่ิน เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาระดับการมี ส9วนร9วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท�องถ่ิน เทศบาลเมืองคูคต 
จังหวัดปทุมธานี ใน ๔ ด�าน คือ ด�านการตัดสินใจ ด�านการปฏิบัติการ ด�านการรับ
ผลประโยชน� ด�านการประเมินผล และเพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส9วนร9วมของกรรมการ
ชุมชนในการพัฒนาท�องถ่ิน เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปIจจัยส9วนบุคคล 
(เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ตําแหน9ง รายได� ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู9ในชุมชน) และความรู�ใน
ด�านการพัฒนาท�องถ่ิน ประชากรท่ีใช� กรรมการชุมชนท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน9ง 
รายได� ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู9ในชุมชน และความรู�ในด�านการพัฒนาท�องถ่ิน ไม9แตกต9างกัน มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

สมมติฐานท่ี ๔ การมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บ�านเด่ือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีการศึกษาต9างกัน มีส9วนร9วมต9างกัน 
ผลการวิจัยพบว9า ประชาชนท่ีมีการศึกษาต9างกัน โดยรวมมีส9วนร9วมในการจัดทําแผน
แตกต9างกัน ซ่ึงเปJนตามสมมุติฐานท้ังนี้อาจเกิดจาก การท่ีประชาชนมีการศึกษาต9างกัน ต9างมี
ความคิดเห็นต9างกันจึงเข�ามามีส9วนร9วมในการจัดทําแผนของเทศบาลต9างกัน ไม9สอ 

สมมติฐานท่ี ๕ การมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บ�านเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ท่ีมีอาชีพต9างกัน มีส9วนร9วมต9างกัน ผลการวิจัย 
พบว9า ประชาชนท่ีมีอายุ ต9างกัน โดยรวมมีส9วนร9วมในการจัดทําแผน ไม9แตกต9างกัน ซ่ึงไม9
เปJนตามสมมุติฐานท้ังนี้อาจเกิดจาก การท่ีประชาชนเข�ามามีส9วนร9วมในการจัดทําแผนของ
เทศบาลไม9ได�แบ9งแยกช9วงอายุ ให�ทุกคนมีสิทธิ์ มีเสียงเท9าเทียมกัน ไม9ได�เลือกปฏิบัติ  

สมมติฐานท่ี ๖ การมีส9วนร9วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บ�านเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ท่ีมี รายได�ต9างกัน มีส9วนร9วมต9างกัน ผลการวิจัย 
พบว9า ประชาชนท่ีมี รายได� ต9างกัน โดยรวมมีส9วนร9วมในการจัดทําแผน ไม9แตกต9างกัน ซ่ึงไม9
เปJนตามสมมุติฐานท้ังนี้อาจเกิดจาก การท่ีประชาชนเข�ามามีส9วนร9วมในการจัดทําแผนของ
เทศบาลไม9ได�แบ9งหรือกําหนดการมีรายได�ของประชาชน ทุกคนมีสิทธิ์ มีเสียงเท9าเทียมกัน 
ผลการวิจัยสอดคล�องกับฐิตา จิตรต้ังตรง๖ ได�ศึกษาการมีส9วนร9วมของคณะกรรมการชุมชน 

                                                           

๖ ฐิตา จิตรตั้งตรง, “การมีส9วนร9วมของคณะกรรมการชุมชนต9อการจัดทําแผนพัฒนาสามป| 
(พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑) เทศบาลเมืองจันทบุรี”, รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยการปกครองท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก9น), ๒๕๕๐. 
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ต9อการจัดทําแผนพัฒนาสามป| (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑) เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค� เพ่ือ ศึกษาการมีส9วนร9วมของคณะกรรมการชุมชน ต9อการจัดทําแผนพัฒนา
สามป| (พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๑) เทศบาลเมืองจันทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวกับการมีส9วนร9วมของคณะกรรมการ ชุมชน ต9อการจัดทําแผนพัฒนาสามป| (พ.ศ. 
๒๕๔๙ - ๒๕๕๑) เทศบาลเมืองจันทบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพและตําแหน9ง/บทบาทผู�นําในชุมชน กลุ9มตัวอย9างท่ีใช� ศึกษา เปJนกรรมการ
ชุมชน จํานวน ๑๖๕ คน จากกรรมการชุมชนท้ังหมด ๑๗๔ คน โดยภาพรวมและรายด�าน 
อยู9ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีส9วนร9วมของ คณะกรรมการชุมชน 
ต9อการจัดทําแผนพัฒนาสามป| (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑) เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยภาพรวม
และรายด�าน จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส และอาชีพ ไม9แตกต9างกันอย9างมี 
นัยสําคัญทางสถิติ .๐๕  

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ด�านการมีส9วนร9วมในการตัดสินใจ คือ ควรให�มีส9วนร9วมในการแก�ปIญหาของ

ชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา และควรให�มีส9วนร9วมในการเสนอปIญหา ความต�องการของ
ชุมชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา  

๒. ด�านการมีส9วนร9วมในการดําเนินการ คือ ควรให�มีส9วนร9วมเปJนกรรมการในการ
ดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล และ ควรให�มีส9วนร9วมในโครงการก9อสร�าง
ท่ี เทศบาลได�ดําเนินการ 

๓. ด�านการมีส9วนร9วมในการรับผลประโยชน� คือ เทศบาลควรจัดทําโครงการท่ี
เก่ียวข�องกับเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือ เครื่องใช�ในการประกอบอาชีพ ของกลุ9ม แม9บ�าน
เพ่ือแจกจ9ายให�กับประชาชนในท�องถ่ิน และ เทศบาลควรจ9ายค9าตอบแทน มอบของรางวัล
ให�แก9ประชาชน ท่ีได�เข�าร9วมโครงการกับเทศบาล  

๔. ด�านการมีส9วนร9วมในการติดตามประเมินผล คือ ควรเข�ามามีส9วนร9วมในการ
ติดตาม การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ตรวจสอบความ โปร9งใสของการปฏิบัติงานของเทศบาล 
และเทศบาลควรแต9งต้ังประชาชนเข�าร9วมเปJนกรรมการในการติดตามและประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ : 
กรมการปกครองส9วนท�องถ่ิน. กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานของหน!วยการบริหาร
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การจัดการความขัดแย�งท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการขนาดใหญ!ของรัฐ 
A Conflict Management Resulting From Large State Project 

พระปลัดพัทธพงษ� ธมฺมนนฺโท (สอนแก�ว)∗ 

บทคัดย!อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาหาแนวทาง วิธีการ หรือเครื่องมือในการ
จัดการความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการขนาดใหญ9ของภาครัฐ ซ่ึงเปJนสิ่งท่ีจะ
ช9วยลดความร�อนแรงของความขัดแย�งหรือสามารถแปรเปลี่ยนเปJนการจัดสรรผลประโยชน�
ร9วมกันของทุกฝ�าย โดยได�แสดงให�เห็นถึงพัฒนาการของความขัดแย�ง กรณีศึกษาการดําเนิน
นโยบายของภาครัฐท่ีก9อให�เกิดความขัดแย�ง และวิธีการแก�ปIญหาจากการศึกษา พบว9า การ
จัดการความขัดแย�งสามารถแก�ปIญหาได�ต้ังแต9ระดับนโยบาย การแปลงนโยบายสู9การปฏิบัติ 
ตลอดถึงการนําโครงการขนาดใหญ9ลงสู9พ้ืนท่ีโดยไม9ก9อให�เกิดความขัดแย�ง โดยใช�วิธีการของ
สันติวิธีเปJนเครื่องมือหลัก 

คําสําคัญ: การจัดการ, ความขัดแย�ง, โครงการขนาดใหญ9ของรัฐ 

Abstract 

This article aims to study the guidelines methods or tools in the 
manage conflicts arising from the project's large state sector. Which is to reduce 
the violence of the conflict or change the allocation mutual benefit of all 
parties.By shows the evolution of the conflict.A case study of the implementation 
of government policies that caused the conflict. And a solution was found that the 
conflict can be solved at the level of policy. Converting policy into practice 
throughout the implementation of large projects into the area without causing 
conflict.By Use of violence as a primary tool. 

Keyword : Management, Conflict, Large State Project 
๑. บทนํา 

สังคมเกิดข้ึนจากคนต้ังแต9สองคนข้ึนไป อยู9ร9วมกัน มีปฏิสัมพันธ�ซ่ึงกันและกัน 
ต้ังแต9ในอดีตจนถึงปIจจุบัน เกิดการรวมกลุ9มกันเปJนสังคม หลายๆ สังคมรวมตัวกันมีการ

                                                           

∗นักวิชาการอิสระ วัดใหม9ยายแป�น แขวงบางขุนนนท� เขตบางกอกน�อย กรุงเทพมหานคร 
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ปกครองในรูปแบบไม9เปJนทางการ แต9มีความสัมพันธ�กันอย9างใกล�ชิด สนิทสนม มีการจัด
ระเบียบกฎเกณฑ� ข�อบังคับ กติกา โดยกําหนดว9าใครคือผู�ปกครอง และใครคือผู�ถูกปกครอง 
ท้ังผู�ปกครองและผู�ถูกปกครองต9างก็มีสัญญาประชาคมร9วมกัน เพ่ือออกกฎเกณฑ� กติกา 
ข�อบังคับ ให�เคารพซ่ึงกันและกันและช9วยกัน เก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติต9อกัน ตลอดจนใช�
ในการปกครองของสังคม เพ่ือความอยู9รอดของสังคมนั้นๆ๑ ท้ังนี้ การอยู9ร9วมกันของกลุ9มคน
ย9อมต�องอาศัยความยุติธรรม ความเสมอภาค เข�ามาช9วยในการปกครอง ท้ังผู�ปกครองและผู�
อยู9ภายใต�การปกครอง จะต�องมีการติดต9อสื่อสารทําความเข�าใจกันในทุกๆ ด�าน  

สังคมไทยในปIจจุบัน จะเห็นได�ว9าผู�ปกครองท่ีเรียกตัวเองว9า รัฐบาล กับผู�อยู9ภายใต�
การปกครองท่ีเรียกว9า ประชาชน มีการติดต9อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ�กันไม9ดีเท9าท่ีควร ดังจะเห็น
ได�จากการดําเนินนโยบายต9างๆ ของภาครัฐ ประชาชนได�เข�าไปมีบทบาทน�อยมาก ซ่ึงจุดนี้
เองทําให�เกิดช9องว9างระหว9างภาครัฐกับประชาชน โดยเฉพาะนโยบายสาธารณะซ่ึงภาครัฐ
และหน9วยงานของรัฐดําเนินการนั้น เกือบท้ังหมดมีผลกระทบต9อประชาชนและชุมชน และ
บทเรียนในช9วงท่ีผ9านมานั้น การดําเนินนโยบายสาธารณะก9อให�เกิดปIญหาความขัดแย�ง
ระหว9างภาครัฐและภาคประชาชนมาโดยตลอด สาเหตุท่ีเปJนเช9นนั้นเนื่องจากยังขาดการมี
ส9วนร9วมของประชาชน โดยเฉพาะผู�ได�รับผลกระทบและผู�มีส9วนได�ส9วนเสีย๒ 

เม่ือพิจารณาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน มีต�นกําเนิดมาจากการดําเนินนโยบายของรัฐ 
จําเปJนอย9างยิ่งท่ีจะต�องทบทวนวิธีการ แผนงานโครงการ เม่ือภาครัฐจะมีการดําเนินนโยบาย
และโครงการในด�านต9างๆ ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบต9อสิ่งแวดล�อม 
ภาครัฐจะต�องจัดให�มีกระบวนการการมีส9วนร9วมของประชาชนในรูปแบบการเข�าถึงข�อมูล
ข9าวสารของรัฐบาล การทําประชาพิจารณ� และการทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
เปJนต�น ก9อนท่ีภาครัฐจะตัดสินใจดําเนินตามนโยบายหรือโครงการดังกล9าว๓ โดยท่ัวๆ ไปผู�
ได�รับผลประโยชน�อาจจะเห็นด�วย ส9วนผู�เสียผลประโยชน�จะต9อต�าน การต9อต�านอาจเปJนเรื่อง
ของปIจเจกชนต9อสู�กับหน9วยงานของรัฐ แต9โดยท่ัวๆ ไปจะต9อต�านไม9สําเร็จ แต9หากเปJนการ
รวมตัวของกลุ9มชนในชุมชน และมีเครือข9ายสนับสนุน อาจจะต9อต�านได�อย9างมีพลัง ทําให�

                                                           

๑ สุวัฒน�อินทรประไพ, การมีส9วนร9วมของประชาชนในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษาการคุ�มครองดูแลและรักษาอุทยานแห9งชาตินํ้าหนาว อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ�, 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ�,สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�, ๒๕๕๖, หน�า ๑๐. 
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๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการท!อส!งก|าซ
ธ ร ร ม ช า ติ ไ ท ย -ม า เ ล เ ซี ย , บ ท ส รุ ป สํ า ห รั บ ผู� บ ริ ห า ร  ร า ย ง า น ฉ บั บ ส ม บู ร ณ� , ส ง ข ล า : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, ๒๕๔๕, หน�า ๒. 
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ผู�สนับสนุนโครงการต�องกลับไปทบทวน แก�ไขจุดอ9อนท่ีถูกวิพากษ�วิจารณ�และบางครั้งฝ�าย
ต9อต�านก็อาจจะประสบชัยชนะ๔ 

จะเห็นได�ว9า ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินนโยบายสาธารณะของภาครัฐ ยัง
ไม9ได�รับการแก�ไขไปในทิศทางท่ีเหมาะสม มักจะทําให�เราทราบได�ว9า เม่ือภาครัฐมีโครงการ
หรือแผนงานขนาดใหญ9ลงไปสู9พ้ืนท่ีใดๆ ความขัดแย�งก็จะเปJนสิ่งท่ีขาดไม9ได�เช9นกัน บ9อยครั้ง
ท่ีความขัดแย�งเหล9านั้นลุกลามไปสู9การสูญเสีย หรือทําให�เกิดผลในทางลบต9อภาครัฐ ดังนั้น 
ผู�เขียนจึงสนใจอยากจะศึกษาเพ่ือหาแนวทาง วิธีการ หรือเครื่องมือในการจัดการความ
ขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการขนาดใหญ9ของภาครัฐว9า ควรมีเครื่องมือแบบไหน ท่ี
เปJนรูปธรรม และสามารถแก�ปIญหาได�จริง อันเปJนสิ่งท่ีช9วยลดความร�อนแรงของความขัดแย�ง
หรือแปรเปลี่ยนเปJนการจัดสรรผลประโยชน�ร9วมกันของทุกฝ�าย 

๒. สาเหตุของความขัดแย�ง 
การดําเนินกิจกรรมของภาครัฐท่ีเปJนการดําเนินโครงการขนาดใหญ9 ทําให�เกิด

ความขัดแย�ง ซ่ึงเปJนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม9ได� เพราะทุกโครงการย9อมมีผู�ได�รับผลกระทบหรือผู�มี
ส9วนได�ส9วนเสีย เพ่ือให�เกิดความเข�าใจถึงการจัดการความขัดแย�ง จําเปJนต�องศึกษาถึงสาเหตุ
ของความขัดแย�งเสียก9อน ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท9าน ได�เสนอสาเหตุของความขัดแย�งไว�
น9าสนใจ ดังต9อไปนี้ 

คริสโตเฟอร�มัวร�๕ ได�เสนอประเภทของความขัดแย�ง ซ่ึงสอดคล�องกับสาเหตุของ
ความขัดแย�งในการดําเนินโครงการขนาดใหญ9ของภาครัฐ โดยจําแนกออกเปJน ๕ ประเด็น
ด�วยกันคือ 

๑) ความขัดแย�งด�านข�อมูล (Data Conflict) ได�แก9 ข�อมูลขัดกัน ขาดข�อมูล เข�าใจผิด 
ขาดการสื่อสาร หรือสื่อสารไม9ถูกต�อง สับสนเรื่องหน�าท่ี มุมมองต9างกันในเรื่องของข�อมูล 

๒) ความขัดแย�งด�านผลประโยชน� (Interest Conflict) ได�แก9 ขัดแย�งเก่ียวกับ
ทรัพยากรทางด�านธรรมชาติ หรือสิ่งต9างๆ ท่ีปรารถนาและต�องการ เช9น อํานาจ ตําแหน9งหน�าท่ี   

๓) ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ� (Relationship Conflict) ได�แก9 บุคลิกภาพ 
และพฤติกรรมท่ีต9างกัน พฤติกรรมทางลบท่ีเกิดข้ึนซํ้าซาก และวิธีการในการทําสิ่งต9างๆ 
แตกต9างกัน เช9น วิธีการทํางานต9างกัน การตัดสินใจต9างกัน  

                                                           

๔ เดชรัต สุขกําเนิด และ ศุภกิจ พันทะวรการ, ธรรมาภิบาล การมีส!วนร!วมของประชาชน 
และกระบวนการทางสิ่งแวดล�อม, กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP) และ
สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม, ๒๕๔๓, หน�า ๒๑๕. 

๕Christopher, Moor,The Mediation Process: Practical Strategic for Resolving 
Conflict, ๒nded,SanFrancisco. CA:Jossey-Bass Publishers, ๑๙๙๖, pp. ๖๐-๖๑. 
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๔) ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง (Structural Conflict) ได�แก9 การแก9งแย9ง โดย
เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ�เดิมด�วย ขัดแย�งเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ ขัดแย�งเนื่องจากขาด
ความ ยุติธรรม 

๕) ความขัดแย�งด�านคุณค9าหรือค9านิยม (Value Conflict) ได�แก9 ศาสนา โลกทัศน�
หรือความเชื่อต9างกัน การให�ความสําคัญท่ีต9างกัน เกณฑ�ประเมินต9างกัน ภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมต9างกัน ภูมิหลังส9วนบุคคลต9างกัน พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร�ต9างกันสอดคล�องกับ
แนวคิดของ วันชัย วัฒนศัพท�๖ ท่ีได�กล9าวถึงสาเหตุของความขัดแย�ง โดยเฉพาะความขัดแย�ง
ในเรื่องท่ีเปJนประเด็นนโยบายสาธารณะว9ามีสาเหตุมาจาก 

๑) ความสลับซับซ�อนในการพัฒนาการเพ่ิมข้ึนของประชากรส9งผลให�ความต�องการ
ทรัพยากรต9างๆ ท้ังตามธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย�สร�างข้ึนในปริมาณท่ีมากตาม ความซับซ�อน
ในการพัฒนาจึงมากข้ึนผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากการพัฒนาต9างๆจึงมีความขัดแย�งกับผู� ท่ี
พัฒนาหรือออกนโยบาย 

๒) การบริหารจัดการรูปแบบเดิมท่ีขาดการมีส9วนร9วมจากภาคส9วนต9างๆ
แนวความคิดในการบริหารงาน หรือบริหารประเทศ ท่ัวไปในปIจจุบันมักจะกระทําในรูป
แบบเดิมท่ีไม9ยอมเปลี่ยนแปลงโดยมีลักษณะท่ีผู� มีอํานาจในการสั่งการเปJนผู� ท่ีพัฒนา
กระบวนการในการตัดสินใจแล�วสั่งการลงไปยังผู�ปฏิบัติ ซ่ึงมีลักษณะเปJนการกําหนดจากบน
ล9างทําให�เกิดความคิดเห็นท่ีขัดแย�ง 

๓) ข�อมูลข9าวสารท่ีมากมายและรวดเร็วในยุคสารสนเทศท่ีการบริการและการ
เข�าถึงอย9างมากมายและรวดเร็วทําให�ผู�คนท่ัวไปสามารถเข�าถึงสารสนเทศได�อย9าง
หลากหลายและใช�ข�อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจมากข้ึนส9งผลให�เกิดความขัดแย�งตามมา 

๔) กระบวนทัศน�ของประชาธิปไตยท่ีเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีส9งผล
ให�เกิดกระแสโลกาภิวัตน�ท่ีทําให�การสื่อสารในสังคมเปJนไปด�วยความง9ายสะดวก และรวดเร็ว 
รวมถึงระบอบการเมืองโดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
(Representative Democracy) ได�เปลี่ยนแปลงมาเปJน ประชาธิปไตยแบบมีส9วนร9วม 
(Participatory Democracy) ซ่ึงแต9เดิมนั้นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนจะเปJนระบอบการปกครองท่ีเน�นหรือมีวัตถุประสงค�ท่ีเน�นในเสียงส9วนใหญ9 (Majority 
Rule) ท่ีเลือกสมาชิกของสังคมข้ึนเปJนตัวแทน แล�วให�ตัวแทนเหล9านั้นตัดสินใจแทนแต9ใน
ปIจจุบันเจตนารมณ�ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีแปรเปลี่ยนไปตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทําให�ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยได�ให�ความสําคัญกับสิทธิของคน
ส9วนน�อย (Minority Rights) โดยสิ่งใดก็ตามท่ีมีผลกระทบต9อคนส9วนน�อยรัฐในฐานะผู�ท่ีใช�

                                                           

๖วันชัย วัฒนศัพท�, คู!มือเกี่ยวกับความขัดแย�ง: หลักการ และเคร่ืองมือแก�ป�ญหา, 
กรุงเทพมหานคร : ศูนย�สันติวิธีและธรรมาภิบาล, ๒๕๔๗, หน�า ๕-๙. 
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อํานาจจะต�องระมัดระวังและสร�างผลกระทบให�น�อยท่ีสุดด�วยการสร�างการมีส9วนร9วม ด�วย
เหตุเช9นนี้เองความขัดแย�งจึงเปJนสิ่งท่ีเกิดตามมา เพราะความไม9ลงตัวของกลุ9มต9างๆในสังคม 

๕) การใช�แนวความคิดในเรื่องของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและการ
จัดการลูกค�าสัมพันธ�ในแนวความคิดของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated 
Communication Marketing: IMC) นั้นเปJนแนวความคิดของการตลาดใหม9ท่ีเน�นการ
โฆษณาผ9านสื่อทุกประเภทโดยมีความสอดคล�องกันทําให�ผู�บริโภคเกิดความคล�อยตาม และ
ผู�ขายจะเน�นแต9ด�านบวกของผลิตภัณฑ�ตนเองประกอบการการเน�นในเรื่องของการจัดการ
ลูกค�าสัมพันธ� (Customer Relationship Management: CRM) ทําให�ลูกค�ามีสิทธิ์มีเสียงใน
การต9อรองกับผู�ขายและผู�ผลิตผลท่ีตามมาคือ เม่ือลูกค�าเจอสินค�าและบริการในด�านลบ หรือ
สินค�าและบริการนั้นไม9เปJนไปตามท่ีโฆษณาแล�วก็จะเกิดการร�องเรียนอันจะนํามาซ่ึงความ
ขัดแย�ง  

๖) การบังคับใช�กฎหมายปIญหาช9องว9างในสังคมและการฉ�อราษฎร�บังหลวงหรือท่ี
ปIจจุบันเรานิยมเรียกว9าคอร�รัปชั่นนั้นส9งผลให�การบังคับใช�กฎหมายไม9มีมาตรฐานเดียวกัน มี
การเลือกปฏิบัติดังนั้น ความขัดแย�งจึงเกิดข้ึนในสังคม  

เอนก้ิน นักวิชาการทางด�านจิตวิทยาได�แบ9งย9อยความขัดแย�งออกเปJน ๔ ประเภท
ด�วยกัน คือ 

๑) ความขัดแย�งด�านเป�าหมาย คือ ความขัดแย�งอันเนื่องมาจากการท่ีเป�าหมายท่ี
แตกต9างกัน ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหนึ่งมีความต�องการต9อสิ่งท่ีจะได�รับแตกต9างจากอีกบุคคลหนึ่ง 

๒) ความขัดแย�งด�านความคิดคือ ความขัดแย�งอันเนื่องมาจากการท่ีแต9ละฝ�ายมี
ความคิดเห็นท่ีไม9ลงรอยกัน 

๓) ความขัดแย�งด�านความรู�สึก คือ ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนมาเม่ือบุคคลหนึ่งมี
ทัศนคติ หรือความรู�สึกท่ีขัดแย�งกับอีกฝ�ายหนึ่ง ตัวอย9างความขัดแย�งแบบนี้สามารถพบเห็น
ได�จากบุคคล ๒ คนท่ีมีความชอบและรสนิยมไม9เหมือนกัน 

๔) ความขัดแย�งด�านพฤติกรรม คือ ความขัดแย�งอันเนื่องมาจากการท่ีบุคคลหนึ่ง
กระทําบางสิ่งบางอย9าง ซ่ึงไม9เปJนท่ียอมรับของอีกฝ�ายหนึ่ง เช9น พูดจาหยาบคาย หรือดูหม่ิน
เหยียดหยาม๗ 

จากคําดังกล9าวนั้น ผู�เขียนมองว9า สาเหตุของความขัดแย�งในการบริหารงานของ
ภาครัฐท่ีเด9นชัดท่ีสุด คือ สาเหตุเก่ียวกับการบริหารงานท่ีขาดการมีส9วนร9วมของภาค
ประชาชน ยังคงยึดหลักการบริหารจากบนลงล9าง (Top-Down) ซ่ึงเปJนสาเหตุสําคัญของ
ความขัดแย�ง และสาเหตุจากการขาดการประชาสัมพันธ�ทําความเข�าใจกับข�อมูลข9าวสาร

                                                           

๗ อรุณ รักธรรม, ความขัดแย�งในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต, สํานักวิจัย: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, (เอกสารอัดสําเนาเย็บเล9ม), ๒๕๓๘, หน�า ๕. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๗๗๗

ต9างๆ ประชาชนขาดโอกาสในการเข�าถึงข�อมูลหรือได�รับข�อมูลท่ีไม9ตรงกับความเปJนจริง เปJน
ต�น สิ่งเหล9านี้ล�วนเปJนสาเหตุท่ีทําให�เกิดความขัดแย�งข้ึนอย9างหลีกเลี่ยงไม9ได� 

๓. กระบวนการดําเนินโครงการของภาครัฐ 
การดําเนินโครงการขนาดใหญ9ของภาครัฐ ย9อมมีกระบวนการและมีองค�กร หน9วยงาน

ท่ีรับผิดชอบในโครงการต9างๆ แต9การจะดําเนินโครงการให�สําเร็จลุล9วงตามวัตถุประสงค�ไม9ใช9
เรื่องท่ีง9ายดายนัก เพ่ือให�สามารถพิจารณาถึงมูลเหตุของความขัดแย�งในการดําเนินนโยบายของ
ภาครัฐ จําเปJนต�องศึกษาถึงกระบวนการบริหารโครงการของภาครัฐ ดังต9อไปนี้ 

สเตลล9า แซด. และ แมททิว เอ๘ ได�แบ9งข้ันตอนของนโยบายเปJน ๖ ข้ันตอน คือ การ
รับรู�ถึงประเด็นปIญหา (Problem Recognition and Issue Identification) การกําหนดเปJน
วาระนโยบาย (Agenda Setting) การกําหนดเปJนนโยบาย (Policy Formulation) การพัฒนา
นโยบาย (Policy Adoption) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) และ การ
วิเคราะห�และประเมินผลนโยบาย (Policy Analysis and Evaluation) 

ชาร�เลสเอส. และคณะ๙ ได�กําหนดข้ันตอนของกระบวนการนโยบายไว�เปJน ๕ 
ข้ันตอน กล9าวคือ การก9อตัวของปIญหา (Problem Formulation) วาระนโยบาย (Policy 
Agenda) การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation and Adoption) การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (Policy Implementation) และ การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 

ท้ังนี้ แนวคิดของ มยุรี อนุมานราชธน๑๐ ได�กล9าวถึงข้ันตอนกระบวนการนโยบาย
ไว�อย9างหลากหลาย ซ่ึงได�กําหนดเปJนแผนภาพแสดงกระบวนการนโยบายสาธารณะไว� ดัง
แผนภาพท่ี ๑ ต9อไปนี้ 

                                                           

๘ Theodoulou, Stella Z. & Cahn, Matthew A,Public Policy: The Essential 
Readings, New Jersey : Prentice Hall, 1959, pp. 87. 

๙ Christopher, Moor,The Mediation Process: Practical Strategic for Resolving 
Conflict, 2nded,SanFrancisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 1996, pp. 4-9 

๑๐ มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ: เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการพิมพ�, ๒๕๔๙),
หน�า ๒๗. 
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แผนภาพท่ี ๑ แสดงกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

จากแผนภาพท่ี ๑ จะเห็นได�ว9า กระบวนการนโยบายสาธารณะเปJนข้ันตอนสําคัญ
ท่ีนําไปสู9การแปรผลเปJนนโยบาย โครงการ คําสั่ง ระเบียบ ซ่ึงในแต9ละข้ันตอนจะต�องอาศัย
การมีส9วนร9วมของทุกภาคส9วน หากการดําเนินการขาดการมีส9วนร9วม ความขัดแย�งหรือ
ปIญญาในการดําเนินงานก็ย9อมเกิดข้ึนตามมา เพ่ือให�ประเด็นปIญหาการดําเนินนโยบายของ
ภาครัฐชัดเจนข้ึน ผู�เขียนขอยกกรณีศึกษาเพ่ือให�เห็นถึงกระบวนการดําเนินงานของภาครัฐท่ี
นําไปสู9ความขัดแย�ง ดังต9อไปนี้ 

กรณีศึกษา : โครงการสร�างศูนย�รวมขยะของกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี และส่ิงแวดล�อม จังหวัดราชบุรี๑๑ 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม มีโครงการท่ี
จะสร�างศูนย�รวมขยะข้ึนในแต9ละจังหวัด โดยท่ีจังหวัดราชบุรีนั้น กรมควบคุมมลพิษได�
ประสานงานกับทางจังหวัดท้ังระดับผู�ว9าราชการจังหวัดและนายกองค�การบริหารส9วนจังหวัด 
(อบจ.) ในการหาสถานท่ีเพ่ือสร�างเปJนศูนย�รวมขยะดังกล9าว ส9วนกรมควบคุมมลพิษจะเปJน
ผู�ให�การสนับสนุนด�านงบประมาณและด�านวิชาการ 

วิธีการท่ีจังหวัดดําเนินการในการหาสถานท่ีเพ่ือท่ีจะให�เปJนศูนย�รวมขยะของ
จังหวัดนั้น อาจเปJนเพราะประชาชนในพ้ืนท่ีไม9ได�เข�ามามีส9วนร9วมเท9าใดนักในระยะแรก ซ่ึง
เปJนสิ่งท่ีจําเปJนมากเนื่องจากเปJนโครงการท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีจะได�รับผลกระทบจาก
โครงการโดยตรง เม่ือจังหวัดตัดสินใจท่ีจะใช�บริเวณพ้ืนท่ีป�าเสื่อมโทรมแห9งหนึ่งในพ้ืนท่ี
อําเภอจอมบึงท่ีอยู9ในการดูแลของกรมป�าไม� ก็เพียงแต9ได�มีการเจรจากับกรมป�าไม�เพ่ือจะขอใช�
พ้ืนท่ีบริเวณดังกล9าวเท9านั้น จากนั้นจึงได�มีการประชุมกับกํานัน ผู�ใหญ9บ�าน และแกนนําของ
ชาวบ�าน เช9น สมาชิกองค�การบริหารส9วนตําบล (อบต.) ซ่ึงแกนนําเหล9านั้นส9วนมากเห็นด�วยกับ
โครงการ เพราะเปJนโครงการท่ีเปJนประโยชน�กับส9วนรวมและจะสามารถแก�ปIญหาขยะของ
                                                           

๑๑ สร ป��นอักษรสกุล, ผลกระทบด�านสังคมและสิ่งแวดล�อมกับการมีส!วนร!วมของประชาชน,  
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล�า, ๒๕๔๘), หน�า ๘๒-๘๔. 
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T 

๒๗๗๙

จังหวัดในลักษณะท่ียั่งยืนได� ยกเว�นแกนนําท่ีอยู9ใกล�บริเวณท่ีจะมีการสร�างศูนย�รวมขยะนั้น ซ่ึง
ก็เปJนลักษณะท่ีเกิดข้ึนในหลายแห9งท้ังในประเทศและต9างประเทศ ท่ีเรียกกันว9า NIMBY = Not 
in My Back Yardหรือก็เห็นด�วยกับโครงการ แต9ต�องไม9ใช9ท่ีหลังบ�านหรือใกล�บ�านฉัน  

เนื่องจากเปJนโครงการท่ีเก่ียวกับขยะมูลฝอย ซ่ึงเปJนสิ่งท่ีทุกคนไม9ปรารถนา 
ถึงแม�ว9าคณะทํางานของกรมควบคุมมลพิษท่ีลงไปในพ้ืนท่ีจะได�พยายามอธิบายและชี้แจงถึง
ลักษณะของหลุมฝIงกลบขยะท่ีเปJนแบบถูกต�องตามหลักสุขาภิบาลทุกอย9าง เรียกว9า 
SanitaryLand Fill ซ่ึงจะไม9ก9อให�เกิดมลภาวะใดๆ แล�วก็ตาม ประชาชนท่ีอยู9บริเวณ
ใกล�เคียงกับแหล9งศูนย�รวมขยะแห9งนี้ก็ยังไม9วายท่ีจะเกิดความเคลือบแคลงใจในสิ่งท่ีตนเอง
จะต�องได�รับในอนาคต จึงเกิดความคิดต9อต�านโครงการข้ึนและมีการรวมตัวกันเพ่ือการ
ต9อต�านเพ่ือไม9ให�สร�างโครงการนี้ในพ้ืนท่ีดังกล9าวในท่ีสุด 

ประการสําคัญท่ีเปJนบ9อเกิดให�ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการต9อต�านโครงการนี้ คือ การ
ริเริ่มโครงการต้ังแต9แรกไม9เคยให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�มีส9วนร9วมในโครงการ นอกจากการ
พูดคุยหรือประชุมกันในระดับจังหวัดและสรุปว9าประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นด�วยกับโครงการ ซ่ึงคง
มาจากการฟIงเสียงของกํานัน ผู�ใหญ9บ�าน หรือสมาชิกองค�การบริหารส9วนตําบล (อบต.) 
บางส9วนเท9านั้นว9าประชาชนไม9ได�คัดค�านโครงการ 

การศึกษาและการดําเนินการในข้ันตอนต9างๆ ท่ีเจ�าของโครงการท้ังในระดับกรมใน
ส9วนกลางและระดับจังหวัดท่ีดําเนินการไปหลายวิธีการแล�วนั้น ไม9สามารถท่ีจะดําเนินโครงการ
ได�ในเม่ือประชาชนในระดับล9าง ซ่ึงจะเปJนผู�ได�รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงไม9ได�เข�ามามี
ส9วนร9วมต้ังแต9แรก รวมท้ังไม9ได�รับข�อมูลข9าวสารท่ีถูกต�อง จึงเท9ากับทุกอย9างท่ีดําเนินการไปและ
ใช�งบประมาณไปจํานวนไม9น�อยนั้น ไม9สามารถบรรลุตามเป�าหมายท่ีตั้งไว�ได� 

จากกรณีศึกษาท่ียกมาเปJนตัวอย9างนี้ ชี้ให�เห็นว9า ขาดการมีส9วนร9วมของภาค
ประชาชน ราษฎรผู�มีส9วนได�ส9วนเสียหรือผู�ท่ีจะได�รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการไม9ได�รับ
ข�อมูลข9าวสารจากเจ�าของโครงการ ไม9ได�มีส9วนในการรับรู� และไม9มีส9วนในการเสนอแนะหรือ
แสดงความคิดเห็นต9อโครงการแต9อย9างใด จึงเกิดความรู�สึกท่ีไม9ดีต9อโครงการและเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐท่ีเก่ียวข�องเปJนอย9างมาก จนกลายเปJนความคิดท่ีคัดค�านและต9อต�านโครงการในท่ีสุด 

๔. วิเคราะห�วิธีการจัดการความขัดแย�งท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการขนาดใหญ!ของรัฐ 
ความขัดแย�งเปJนธรรมชาติของสังคมมนุษย� เม่ือความขัดแย�งเกิดข้ึนก็ควรท่ีจะ

บริหารจัดการให�สงบระงับลงไป ท้ังนี้ หากปล9อยให�ความขัดแย�งลุกลาม อาจก9อให�เกิดผลเสีย
มากข้ึนเกินกว9าท่ีจะแก�ไขได�ทันท9วงที โครงการพัฒนาต9างๆ ของภาครัฐก็เช9นเดียวกัน ต�องทํา
ความเข�าใจและมีความจริงใจต9อผู�ได�รับผลจากการดําเนินโครงการในทุกๆ ด�าน ซ่ึงวิธีการ
จัดการความขัดแย�งสามารถศึกษาได�ตามลําดับ ต9อไปนี้ 
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ความล�าหลังเชิงนโยบายท่ีประเทศไทยกาลังประสบอยู9เกิดจากการขาดการมีส9วน
ร9วมอย9างกว�างขวาง มีคนเพียงไม9ก่ีคนหรือคนๆ เดียวในการกําหนดนโยบาย โดยปราศจาก
การ มีส9วนร9วมของผู� มีส9วนได�เสีย อันไม9สอดคล�องกับเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห9
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ท่ีระบุสาระสําคัญไว�ว9า “รัฐต�องส9งเสริม
สนับสนุนการมีส9วนร9วมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การ
วางแผนพัฒนา ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐทุก
ระดับ” ซ่ึงได�ระบุสนับสนุนการมีส9วนร9วมของทุกภาคส9วนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ภายใต�แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส9วนร9วม (Participatory Democracy)๑๒ ซ่ึงสามารถสรุป
นําเสนอเปJนตารางได� ดังตารางท่ี ๑ ต9อไปนี้ 

ตารางท่ี ๑ แสดงกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process)  
การริเริ่มนโยบาย (Policy Formation) ร9วมริเริ่ม, ร9วมรับรู� 
การกําหนดนโยบาย (PolicyFormulation) ร9วมคิด , ร9วมตัดสินใจ 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ร9วมทํา 
การประเมินนโยบาย (PolicyEvaluation) ร9วมตรวจสอบ 
การยกเลิกนโยบาย (Policy Termination) 

ร9วมในการยกเลิก  
ปรับเปลี่ยน หรือคงไว� 

การเปลี่ยนนโยบาย (PolicySuccession) 
การธํารงไว�ซ่ึงนโยบาย (Policy Maintenance) 

 
นอกจากนี้ วันชัย วัฒนศัพท�๑๓ ยังได�เสนอแนวคิดความไว�วางใจ โดยมองว9า ความ

ไว�วางใจเปJนส9วนสําคัญในปIญหาความขัดแย�ง แม�ว9าเป�าหมายของการกระทํานั้นๆ จะมี
คุณค9าหรือมีประโยชน�สักเพียงใด แต9หากกระบวนการนั้นขาดการใช�หลักจิตวิทยา หรือขาด
ข้ันตอนท่ีนุ9มนวลแล�ว ความขัดแย�งก็พร�อมท่ีจะเกิดข้ึนได�ทุกเม่ือ ความไว�วางใจจึงเปJนส9วน
สําคัญในการเชื่อมประสานให�สําเร็จประโยชน�ตามจุดมุ9งหมายได� ซ่ึงสามารถอธิบายเปJน
แผนภาพท่ี ๒ ดังต9อไปนี้ 

 
 
 

                                                           

๑๒ สุรศักดิ์ บุญเทียน และ ศิริธร อรไชย, การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมี
ส!วนร!วมผ!านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี: หลักคิดเพ่ือการประยุกต�ใช�, นนทบุรี: สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห9งชาติ, ๒๕๕๓, หน�า ๑๔. 

๑๓วันชัย วัฒนศัพท�, คู!มือเกี่ยวกับความขัดแย�ง: หลักการ และเคร่ืองมือแก�ป�ญหา, 
กรุงเทพมหานคร : ศูนย�สันติวิธีและธรรมาภิบาล, ๒๕๔๗, หน�า ๕๓. 
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ภาพท่ี ๒ แสดงความไว�วางใจกับความขัดแย�ง  

จากแผนภาพสามเหลี่ยมความไว�ใจนี้ มีความสัมพันธ�เปJนฐานรองรับความไว�วางใจ 
จะเห็นได�ว9า เหลี่ยมท่ี ๑ และ ๒ ไม9สามารถดําเนินไปอย9างราบรื่นได� หากความสัมพันธ�อยู9ใน
ภาวะของความบกพร9องและอ9อนแอ หากเรามีความไว�วางใจกัน ทํางานร9วมกันได� แม�มีความ
ขัดแย�งก็ผ9านไปได� หรือแก�กันได�อย9างง9ายดาย แต9ถ�าไม9ไว�ใจกัน ความขัดแย�งก็อาจกลายไปสู9
การทําลายล�างกัน และแก�ปIญหาได�ยาก ฉะนั้น ความไว�วางใจ คือตัวเชื่อมท่ีสําคัญใน
สามเหลี่ยมดังกล9าว เพ่ือให�กระบวนการสมานฉันท�ทํางาน และการดํารงอยู9ในสังคมเปJนไปได�
อย9างราบรื่นมากข้ึน ถึงกระนั้น แนวคิดสามเหลี่ยมแห9งความไว�วางใจนี้ ต�องเดินไปควบคู9กับ
ความสัมพันธ�ท่ีดีด�วย 

เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งท่ีมีพลังต9อการจัดการความขัดแย�ง คือ การทําประชา
พิจารณ� ซ่ึงเปJนทางออกหนึ่งในการจัดการความขัดแย�งท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการขนาด
ใหญ9ของภาครัฐ ซ่ึง สร ป��นอักษรสกุล๑๔ ได�เสนอประเด็นการทําประชาพิจารณ�เพ่ือแก�ปIญหา
ความขัดแย�งในการดําเนินนโยบายของภาครัฐไว�น9าสนใจ ๓ ประเด็นคือ 

๑) การให�ความรู�และข�อมูลข9าวสาร (Public education/ information) ท่ี
ถูกต�องแก9ผู�มีส9วนได�ส9วนเสีย (Stakeholders) ก9อนการทําประชาพิจารณ� 

๒) คณะกรรมการประชาพิจารณ�และเลขานุการฯ ต�องเปJนท่ียอมรับจากฝ�าย
เจ�าของโครงการและจากผู�มีส9วนได�ส9วนเสีย รวมท้ังผู�ท่ีมีอํานาจในการแต9งต้ังคณะกรรมการ
ประชาพิจารณ�ต�องเปJนกลางท่ีสุด 

๓) ประเด็นท่ีนํามาพิจารณ�ต�องเปJนท่ีตกลงและยอมรับกันท้ังสองฝ�าย การ
ดําเนินการประชาพิจารณ�ท่ีผ9านมาของหลายหน9วยงานท่ีภาครัฐดําเนินการนั้น มักขาดการให�
                                                           

๑๔ สร ป��นอักษรสกุล, ผลกระทบด�านสังคมและสิ่งแวดล�อมกับการมีส!วนร!วมของประชาชน. 
กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล�า, ๒๕๔๘, หน�า ๖๙-๗๔. 
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ความรู� ความเข�าใจท่ีเก่ียวกับโครงการแก9ประชาชนผู�มีส9วนได�ส9วนเสียก9อนการดําเนินการ
ประชาพิจารณ� จึงเปJนเหตุให�เกิดความเข�าใจผิดในการรับรู�ข�อมูลข9าวสาร รวมท้ังการให�ข�อมูล
ข9าวสารเพียงด�านเดียว (One-way communication) ในลักษณะการโฆษณาประชาสัมพันธ�
แก9ผู� มีส9วนได�ส9วนเสีย ซ่ึงเปJนความไม9 เปJนธรรมแก9ประชาชนผู�รับรู�ข�อมูล ข9าวสาร 
เพราะฉะนั้น แนวทางก9อนการดําเนินการประชาพิจารณ� ควรจะดําเนินการใน ๓ ข้ันตอน 
ดังต9อไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ การรับรู�ข�อมูลข9าวสารเบ้ืองต�นของโครงการ โดยการให�ประชาชนใน
พ้ืนท่ีท่ีอาจได�รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบจากโครงการได�มีส9วนร9วมต้ังแต9การศึกษา
ความเปJนไปได� (Feasibility Study) ของโครงการ และได�ร9วมในการศึกษาวิเคราะห�
ผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อม (EIA = Environment Impact Assessment) ในกรณีท่ี
โครงการนั้นจะต�องศึกษาความเปJนไปได�ของโครงการ และต�องศึกษาวิเคราะห�ผลกระทบ
ทางด�านสิ่งแวดล�อม รวมท้ังร9วมศึกษาถึงผลกระทบทางด�านสังคมด�วย 

ข้ันตอนท่ี ๒ การสนทนากลุ9มย9อย (FGD หรือ SGD) การประชุมกลุ9มขนาดเล็ก/
ขนาดย9อยเพ่ือการรับฟIงความคิดเห็นในแง9มุมต9างๆ (Small/Medium group meeting) 
อย9างไม9เปJนทางการ รวมถึงการจัดประชุมสัมมนา (Seminar) หรือ การจัดประชุมเพ่ือรับฟIง
ความคิดเห็นด�านเทคนิค/วิชาการ (Technical hearing) ซ่ึงมีความจําเปJนจะต�องชี้แจงและ
ทําความกระจ9าง ความเข�าใจ ให�กับประชาชนในพ้ืนท่ี สําหรับโครงการท่ีมีรายละเอียดด�าน
เทคนิคและด�านวิชาการท่ีประชาชนในพ้ืนท่ียังไม9ทราบหรือยังไม9เข�าใจดีพอโดยผู�ท่ีจะให�
ความรู� ความกระจ9างแก9ประชาชนจะต�องรู�จริงและใช�ภาษาท่ีชาวบ�านสามารถเข�าใจได�ง9าย
ท่ีสุด รวมท้ังการตอบคําถามต9างๆ ให�ประชาชนได�เข�าใจ ซ่ึงข้ันตอนนี้ถือเปJนข้ันตอนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดก9อนท่ีจะดําเนินการก9อนจัดทําประชาพิจารณ� ซ่ึงอาจจะต�องใช�เวลาสําหรับข้ันตอนนี้
มากกว9าข้ันตอนอ่ืนๆ 

ข้ันตอนท่ี ๓ การประชาพิจารณ� (Public hearing) การจัดทําประชาพิจารณ�อาจ
ดําเนินการให�เสร็จสิ้นภายในวันเดียวหรือมากกว9าหนึ่งวันก็ได� รวมท้ังจะจัดทําประชาพิจารณ�
ในสถานท่ีแห9งเดียวหรือมากกว9าหนึ่งแห9งก็ได�เช9นกัน ข้ึนอยู9กับความเหมาะสมและความพึง
พอใจของท้ังสองฝ�าย คือ คณะกรรมการประชาพิจารณ�และผู�มีส9วนได�ส9วนเสีย แต9ในท่ีสุดผู�ท่ี
จะตัดสิน คือ คณะกรรมการประชาพิจารณ�ท่ีได�รับการแต9งต้ังอย9างเปJนทางการจากผู�มี
อํานาจในการแต9งต้ัง ซ่ึงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว9าด�วยการรับฟIงความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ� พ.ศ. ๒๕๓๙ นั่นคือ รัฐมนตรีสําหรับราชการส9วนกลาง ผู�ว9า
ราชการจังหวัดสําหรับราชการส9วนภูมิภาคหรือราชการส9วนท�องถ่ิน หรือผู�ว9าราชการ
กรุงเทพมหานครสําหรับราชการของกรุงเทพมหานคร ท่ีสามารถสั่งให�มีประชาพิจารณ�ตาม
ระเบียบนี้ได� 
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ข้ันตอนท่ี ๔ ข้ันตอนและกระบวนการจัดทําประชาพิจารณ� เพ่ือให�การดําเนินการ
ประชาพิจารณ�เปJนไปตามวัตถุประสงค�และเพ่ือไม9ให�เกิดความวุ9นวายข้ึน ดังท่ีเคยเกิดข้ึน
หลายครั้งท่ีมีการจัดทําประชาพิจารณ�ข้ึนในประเทศไทย เช9น การประชาพิจารณ�กรณี
โรงไฟฟ�าถ9านหินท่ีหินกรูดและบ9อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ� และการประชาพิจารณ�กรณี
ท9อก¢าซไทย-มาเลเซีย ท่ีจังหวัดสงขลา  

จะเห็นได�ว9า เครื่องมือในการจัดการความขัดแย�ง สามารถกระทําได�หลากหลายวิธี 
ต้ังแต9การสร�างการมีส9วนร9วม กระบวนการสร�างความไว�วางใจ และการจัดทําประชาพิจารณ� 
วิธีการเหล9านี้ เปJนการแก�ปIญหาโดยใช�หลักสันติวิธี และเปJนการสร�างความสัมพันธ�อันดี
ระหว9างภาครัฐกับภาคประชาชน เพ่ือให�เกิดการพัฒนาท่ีปราศจากความขัดแย�งหรือมีความ
ขัดแย�งน�อยท่ีสุด โดยคํานึงถึงประโยชน�ของท้ังสองฝ�ายเปJนสําคัญ 

๕. ข�อเสนอแนะ 
เม่ือความขัดแย�งก9อตัวข้ึน จําเปJนต�องศึกษาถึงสาเหตุของความขัดแย�งว9า เกิดข้ึน

จากสาเหตุใด ดังท่ีนักคิด นักวิชาการท้ังของไทยและของต9างประเทศได�นําเสนอแนวคิดไว�
หลายประการ เม่ือรู�ทิศทางของปIญหาแล�ว ข้ันตอนต9อไป ก็คือ ควรศึกษาถึงพัฒนาการของ
ความขัดแย�ง ตลอดจนวิธีการในการแก�ไขความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนโดยใช�วิธีการโดยสันติวิธีท่ี
ปราศจากความรุนแรง ดังเช9นงานวิจัยท่ีได�กล9าวเปJนตัวอย9างข�างต�น ถือว9าเปJนสิ่งท่ีสะท�อนให�
เห็นว9า การดําเนินนโยบายของภาครัฐ ต�องคํานึงถึงผลประโยชน�ส9วนรวมเปJนหลัก แนวทาง
ในการดําเนินนโยบายต�องอาศัยบุคคล กลุ9มบุคคล หรือกลุ9มต9างๆทางสังคม เข�ามามีส9วนร9วม
ในการกําหนดทิศทางในการดําเนินนโยบาย บ9อยครั้งท่ีภาครัฐขาดการทําความเข�าใจกับ
ประชาชน ขาดการมีส9วนร9วม ทําให�เกิดความระแวง ขาดความไว�วางใจ อันเปJนอุปสรรค
สําคัญในการดําเนินนโยบาย สุดท�ายความขัดแย�งก็เกิดข้ึนและยากท่ีจะแก�ไขให�กลับมาเปJน
เหมือนเดิมได�  

จากคําท่ีกล9าวมาข�างต�นท้ังหมดนั้น เปJนแนวทางให�ทราบได�ว9า การจัดการความ
ขัดแย�งนั้น ควรท่ีจะกระทําได�หลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะการใช�หลักสันติวิธี เปJนเครื่องมือ
ท่ีดีท่ีสุด เพราะปราศจากการใช�กําลัง แต9แก�ปIญหาโดยการหันหน�าเข�าหากันของทุกฝ�าย 
เป�ดเผยข�อมูลกันด�วยความจริงใจ เห็นคุณค9าของทุกคนอย9างเท9าเทียมกัน ต�องอาศัย
กระบวนการยุติธรรม ให�ทุกฝ�ายรู�สึกว9าได�รับผลประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนอย9างเท9าเทียมกัน และ
เป�ดโอกาสให�บุคคล กลุ9มบุคคล กลุ9มองค�กรต9างๆ ได�มีส9วนร9วมในทุกข้ันตอนของการดําเนิน
โครงการ โดยเริ่มต้ังแต9การริเริ่มโครงการ ข้ันตอนการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ การประเมินนโยบาย การยกเลิก การเปลี่ยนนโยบาย ตลอดถึงการธํารงรักษาไว�ซ่ึง
นโยบายต9างๆ อันจะเปJนการบริหารจัดการท่ีไม9ก9อให�เกิดความขัดแย�ง และหากเกิดความ
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ขัดแย�งเกิดข้ึน ก็สามารถท่ีจะจัดการความขัดแย�งนั้นๆ ไม9ให�บานปลายจนกลายไปสู9ความ
รุนแรงได� 

๖. บทสรุป 
การจัดการความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายของรัฐนับว9าเปJนสิ่งสําคัญเนื่องจาก

ปIจจุบัน รัฐเองก็ต�องการท่ีจะพัฒนาประเทศในด�านต9างๆ ให�มีความก�าวหน�าและสร�างความ
ม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบบต9างๆ ท่ีเปJนพ้ืนฐานในการพัฒนา
ประเทศชาติ เนื่องจากนโยบายของรัฐบางครั้งก็ก9อให�เกิดผลกระทบต9อประชาชนมีท้ังผลดี
และผลเสีย บ9อยครั้งท่ีนโยบายของรัฐไม9สามารถดําเนินการให�บรรลุเป�าประสงค�ได� อันมี
สาเหตุท่ีหลากหลาย อาทิเช9น ระบบการบริหารงานของรัฐเองท่ีไม9พยายามกระจายอํานาจให�
หน9วยงานต9างๆรับผิดชอบตามสายงานนั้นๆ หรือคนในองค�กรของรัฐท่ีทําหน�าท่ีเก่ียวข�องกับ
นโยบาย ขาดความรู�ความเข�าใจการบริหารงาน อันเปJนเหตุให�ไม9สามารถดําเนินโครงการได� 
อีกประการหนึ่งท่ีสําคัญคือ นโยบายของรัฐอาจไปกระทบกับผลประโยชน�ของบุคคล กลุ9ม
บุคคล หรือกลุ9มทางสังคมต9างๆ อันเปJนชนวนให�เกิดความขัดแย�งข้ึน ดังนั้น จึงจําเปJนต�อง
แสวงหาหนทางในการแก�ไขจัดการความขัดแย�งนั้นให�ลุล9วงไปได� 
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การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากร
เทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก!น 

Work Performance According to Gharavasa-dhamma and W.E. Deming’s 
Principles of the Nong-Ruea Sub-district Municipality Personnel, Nong-

Ruea District, Khon Kaen Province 

พระปรเมศ รตินธโร (สําเรืองฤทธิ์)* 
ร.ต.ดร.วสันต� ศรีสอาด, ดร.ปชาบดี แย�มสุนท, ผศ.ดร.บุรินทร� ภู9สกุล** 

บทคัดย!อ 

การวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลัก
เดมม่ิงของบุคลากร เทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น” มี
วัตถุประสงค� (๑) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน�าท่ีตาม
หลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น (๒) เพ่ือ
ศึกษาการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก9น (๓) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว9างการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม
กับการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก9น (๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมโดย
ใช�เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามตามความคิดเห็นของประชาชนเปJนการวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) โดยแจกแบบสอบถามให�กับกลุ9มตัวอย9างจํานวน ๓๖๖ คน เครื่องมือท่ี
ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลคือแบบสอบถาม การวิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�โปแกรมสําเร็จรูป
ทางการวิจัยทางสังคมศาสตร�สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลได�แก9หาค9าความถ่ี (Frequency) 
และร�อยละ (Percentage) ค9าเฉลี่ย ( ) ส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติวิเคราะห�
ความสัมพันธ�ของตัวแปร๒ตัวท่ีเปJนอิสระต9อกันโดยใช�สถิติสหสัมพันธ�อย9างง9ายของ เพียร�สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient : r) 

ผลการวิจัยพบว!า 
๑) ระดับการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิง

ของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น โดยรวม อยู9ในระดับ
มาก ( =๓.๖๒) เม่ือพิจารณารายด�านพบว9า ค9าเฉลี่ยทุกข�ออยู9ในระดับมาก ๔ ด�าน

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก9น 

** อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 
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เรียงลําดับจากมากไปน�อย ได�แก9 ด�านสัจจะ (  =๓.๘๕) ด�านทมะ (  =๓.๗๕) ด�านขันติ 
(  =๓.๔๗) และด�านจาคะ (  =๓.๔๒) ตามลําดับ 

๒) ระดับการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น โดยรวม อยู9ในระดับมาก ( =๓.๖๑) เม่ือพิจารณาราย
ด�านพบว9า ค9าเฉลี่ยทุกข�ออยู9ในระดับมาก ๓ ด�านเรียงลําดับจากมากไปน�อย ได�แก9 ด�านการ
ปฏิบัติตามแผน (  =๓.๗๘) ด�านการวางแผน (  =๓.๖๖) ด�านการตรวจสอบ (  =๓.๖๔) 
และค9าเฉลี่ยอยู9ในระดับปานกลาง ๑ ด�าน คือ ด�านการปรับปรุงดําเนินการ (  =๓.๓๖) 

๓) ค9าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แบบเพียร�สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient : r) พบว9า การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติ
หน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก9นอย9างมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ จึงเปJนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� โดยมีค9า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�อยู9ในระดับสูงมาก (r=.๙๙๓)  

คําสําคัญ: การปฏิบัติงาน,การปฏิบัติหน�าท่ี,หลักฆราวาสธรรม  

Abstract 

The aims of this research were 1) to study work performance 
according to Gharavasa-dhamma (Pāli: gharāvāsa-dhamma, virtues for a 
good household life) and W.E. Deming’s principles of the Nong-Ruea Sub-
district Municipality’s personnel, Nong-Ruea district, Khon Kaen, 2) to study 
work performance according to W.E. Deming’s principles of the personnel, 3) 
to study correlation between work performances according Gharavasa-
dhamma and W.E. Deming’s principles and 4) to study the ways to develop 
work performance according to Gharavasa-dhamma principles. The survey 
research questionnaire was used as a research tool to collect the data from 
366 samples in the studied area. The data then were analyzed to find out the 
statistic values of Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient (r). 

The research results were as follows: 
1) The statistic score of the level of work performance according to 

Gharavasa-dhamma and W.E. Deming’s principles of the Nong-Ruea Subdistrict 
Municipality’s personnel in overall was at a high level ( X = 3.62). The average 
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scores of all aspects were at a high level, ranked from Sacca (Pāli: sacca: 
truth and honesty, X = 3.85), Dama (Pāli: dama: taming and training oneself, 
X = 3.75), Khanti (Pāli: Khanti: tolerance; forbearance; perseverance, X = 
3.47) and Caga (Pāli: cāga: liberality; generosity, X = 3.42). 

2) The statistic score of work performance according W.E. Deming’s 
principles of the personnel was at a high level ( X = 3.61). The scores of three 
aspects were at a high level, ranked from ‘performance based on a plan’ 
( X = 3.78), ‘planning’ ( X = 3.66), ‘investigation’ ( X = 3.64). The moderate 
score was found in the aspect of ‘performance improvement’ ( X = 3.36). 

3) Based on the study of Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient (r value), it was indicated that the work performance according 
W.E. Deming’s principles of the personnel showed the statistic significance at 
a level of 0.01. This accepted the hypothesis determined and ‘r’ value was at 
the very high level (r =.993).  

Keywords: Work Performance, Duty,Gharavasa-Dhamma 

๑. บทนํา 
ประเทศไทยเปJนประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีลักษณะการ

ปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ซ่ึงมีการยึดหลักของการกระจาย
อํานาจในการปกครองตนเอง (Self Government) หรือท่ีเรียกว9าการปกครองท�องถ่ิน 
(Local Government) เพ่ือเป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส9วนร9วมในการปกครองตนเองได�
อย9างแท�จริง๑ การกระจายอํานาจสู9ท�องถ่ินเปJนยุทธศาสตร�หนึ่งในการบริหารจัดการ
บ�านเมืองของรัฐในระบบประชาธิปไตยโดยมุ9งลดบทบาทของรัฐส9วนกลาง (Decentralize) 
ลงเหลือภารกิจหลักเท9าท่ีต�องทําเท9าท่ีจําเปJนและให�ประชาชนได�มีส9วนในการบริหารงาน
ชุมชนท�องถ่ินตามเจตนารมณ�ของประชาชนมากข้ึนซ่ึงเหตุผลการกระจายอํานาจสู9ท�องถ่ิน
ตามรัฐธรรมนูญก็เพ่ือให�การดําเนินงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากข้ึนลดข้ันตอนการ
ดําเนินการอันเนื่องจากการล9าช�าในการตัดสินใจจากส9วนกลางโดยให�ประชาชนเข�ามามีส9วน
ร9วมในการวางแผนร9วมแสดงความคิดเห็นร9วมดําเนินการตลอดจนร9วมตรวจสอบการทํางาน
ของภาครัฐเพ่ือตอบสนองความต�องการของชุมชนได�อย9างแท�จริงและเพ่ือให�ประชาชนได�มี
                                                           

๑ วัชรีย� ศรีวิชัย,“การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลในอําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง”,ปริญญานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม9, 
๒๕๕๓), หน�า ๑. 
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ส9วนร9วมในการตัดสินใจจึงส9งเสริมให�การพัฒนาส9วนท�องถ่ินเปJนไปอย9างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท้ังการเมืองเศรษฐกิจและสังคม๒ 

เทศบาลตําบลหนองเรือ มีนโยบายการพัฒนาโดยใช�หลักการการมีส9วนร9วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล โดยคํานึงถึงปIญหาและความต�องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองเรือเปJนหลักท่ีจะดําเนินการเพ่ือแก�ไขและตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนอย9างแท�จริง และยั่งยืน ประกอบกับผู �บริหารเทศบาลได�มี
นโยบายท่ีจะมุ9งพัฒนาและยกระดับชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล หนองเรือให�ได�
มาตรฐานในการดํารงชีวิต มีจิตสํานึกในการรักท�องถ่ิน วิธีการเลือกสรรใช�วิธีสอบความ
เชื่อถือได�ของวิธีการสอบปIญหาด�านการบรรจุแต9งต้ังได�แก9 การจําแนกตําแหน9งในการบรรจุ
ไม9ตรงความรู�ความสามารถใช�ระบบอุปถัมภ�คํ้าชูมากเกินไปจนขาดความยุติธรรมจํานวนงาน
กับปริมาณเจ�าหน�าท่ีไม9ได�สัดส9วนกันการให�โอกาสท่ีไม9เท9าเทียมกัน ปIญหาด�านการพัฒนา
บุคคลได�แก9 เจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติงานไม9เต็มใจท่ีจะเข�ารับการอบรมโดย
ผู�บังคับบัญชามีทัศนคติท่ีคับแคบไม9เห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคคลจึงไม9ให�การ
สนับสนุนหรือต9อต�านการพัฒนาบุคคล ปIญหาด�านการประเมินความดีความชอบได�แก9 การ
ปูนบําเหน็จท่ีไม9เปJนธรรมขาดมาตรฐานหรือวิธีการท่ีเชื่อถือได�ในการวัดผลการปฏิบัติงาน
ผู�บังคับบัญชาขาดความเปJนธรรมใช�ระบบพรรคพวกมากเกินไปเงินมีจํากัดระเบียบข�อบังคับ
ขอบเขตการปูนบําเหน็จไว� ปIญหาด�านการโอน (ย�าย) ได�แก9 ในการโอน (ย�าย) แต9ละครั้ง
ผู�บริหารจะรับโอน (ย�าย)แต9พรรคพวกโดยไม9ได�พิจารณาถึงการปฏิงานท่ีแท�จริงของผู�ท่ีจะ
โอนหรือย�าย๓ แต9ปIญหาท่ีเกิดข้ึนต9างๆนั้นสามารถใช�หลักฆราวาสธรรมคือผู�ปฏิบัติงานต�องมี
ความจริงลงไปในสิ่งท่ีจะกระทําและสัจจาธิษฐานคือต้ังจิตด�วยสัจจะม่ันลงไปในการท่ีจะทํา
การบังคับตัวเองเปJนธรรมท่ีจะใช�สกัดกลั้นความโกรธในข้ันเริ่มต�นแต9ถ�าบังคับไม9ได�หรือบังคับ
ไม9อยู9ก็ใช�ธรรมะข�ออ่ืนเช9นปIญญาขันติความอดกลั้นความอดได�รอได�คอยได�เปJนเครื่องห�าม
ความโมโหถ�าบุคลากรในเขตเทศบาลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น ปฏิบัติงาน
ตามหลักหลักฆราวาสธรรมแล�วก็จะทําให�งานท่ีได�รับหมอบหมายบรรลุเป�าหมายเกิด
ประโยชน�สูงสุดอย9างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด�วยเหตุท่ีได�กล9าวมานี้ผู�ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงบทบาทการปฏิบัติงาน
ตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรในเขตเทศบาลตําบล

                                                           

๒สิริพัฒน� ลาภจิตร, “ปIจจัยท่ีส9งผลต9อการตัดสินใจมีส9วนร9วมของประชาชนในการสนับสนุน
การบริหารงานองค�การบริหารส9วนตําบลอําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ�รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน�า ๒๓ - ๒๔. 

๓ปIญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. 
Bkk.umdc.tsu.ac.th. สืบค�นเมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
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หนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9นโดยมีจุดเริ่มต�นมาจากผู�ศึกษาได�มีความสนใจใน
การพัฒนาผู�นําในชุมชนตามหลักฆราวาสธรรมเพ่ือศึกษาถึงบทบาทของบุคลากรในเขต
เทศบาลตําบลหนองเรือ ต9อการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงว9ามีความคิดในการปฏิบัติงาน
ตามหลักฆราวาสธรรมว9ามีความสอดคล�องในปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงอย9างไรซ่ึงเปJน
ความท�าท�ายในมุมของการปฏิบัติงานเปJนอย9างยิ่งเหตุท่ีเลือกพ้ืนท่ีในอําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก9นผู�วิจัยเห็นว9ามีความสอดคล�องตามหลักฆราวาสธรรมจึงเลือกท่ีจะศึกษาในบทบาท
ของบุคลากรในเขตเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น 

๒.วัตถุประสงค�การวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลัก

เดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น 
๒.๒ เพ่ือศึกษาการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนอง

เรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น 
๒.๓ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว9างการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการ

ปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก9น 

๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการ
ปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก9น 

๓.วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม กับการปฏิบัติหน�าท่ี

ตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9นเปJน
การวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช�วิธีการสํารวจ (Survey 
Reseach) เครื่องมือคือแบบสอบถาม(Questionnarire) ผู�วิจัยได�ดําเนินการศึกษาดังต9อไปนี้  

ประชากรและกลุ!มตัวอย!าง 
๓.๑ ประชากร ได�แก9 ประชาชนท่ีอาศัยอยู9ในเขตเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอ

หนองเรือ จังหวัดขอนแก9นจํานวน ๔,๓๓๘ คน๔ 

๓.๒ กลุ!มตัวอย!าง ได�แก9 ประชาชนท่ีอาศัยอยู9เทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก9นจํานวน ๔,๓๓๘ คน โดยการหากลุ9มตัวอย9างท่ีเหมาะสม โดยการ
คํานวณจากสูตร Taro Yamane๕ ได�จํานวนกลุ9มตัวอย9าง ๓๖๖ คน  
                                                           

๔ สถิติประชากร เทศบาลหนองเรอื อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น 
๕ Taro Yamane, Elementary sampling theory. London : 1967,p 398 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๓.๓ เทคนิคและวิธีการสุ!มตัวอย!าง 
ข้ันตอนท่ี ๑ ผู�วิจัยได�ทําการสุ9มตัวอย9างแบบแบ9งชั้น (Stratified sampling) โดย

ใช�การคํานวณจากสูตร ดังต9อไปนี้ 
ข้ันตอนท่ี ๒ ผู�วิจัยได� ทําการสุ9มตัวอย9างแบบตามสะดวก (Convenience 

Random Sampling) โดยการนําแบบสอบสอบถามไปตามกลุ9มภารกิจและขอความร9วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามตามท่ีกําหนด 
๔. การวิเคราะห�ข�อมูล 

การวิเคราะห�ข�อมูลแบบสอบถาม ผู�วิจัยได�วิเคราะห�ข�อมูลจากแบบสอบถามโดยใช�
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� โดยใช�สถิติดังนี้ 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
๑. ใช�สถิติจํานวน (Frequency) และร�อยละ (Percentage) อธิบายปIจจัยส9วน

บุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห�โดยการนํา เสนอเปJนตารางประกอบการบรรยายผล 
๒. ใช�สถิติวิเคราะห�โดยการหาค9าเฉลี่ย ( x ) ค9าส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

อธิบายข�อมูลระดับความคิดเห็นท่ีมีต9อการปฏิบัติงาน ตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติ
หน�าท่ี ตามหลักเดมม่ิง ของบุคลากรในเขตเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก9นเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
ใช�สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� อย9างง9ายของเพียร�สัน ( Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว9าง การปฏิบัติงานตาม
หลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิง ของบุคลากรในเขตเทศบาลหนองเรือ 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น 

๕. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบว9า ผู�ตอบแบบสอบถามส9วนใหญ9 เปJนเพศหญิง จํานวน ๒๑๖ คน 

คิดเปJนร�อยละ ๕๙.๑ มีอายุ ๑๘ – ๒๕ ป| จํานวน ๑๓๑ คน คิดเปJนร�อยละ ๓๕.๗ มี
การศึกษาตํ่ากว9า ม. ๖,ปวช. หรือ ปวท.จํานวน ๒๐๖ คน คิดเปJนร�อยละ ๕๖.๔ มีรายได�ต9อ
เดือนตํ่ากว9า ๙,๐๐๐ จํานวน ๑๙๕ คนคิดเปJนร�อยละ ๕๓.๑ 

การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของ
บุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก!น 

 ผลการวิจัย พบว9า ระดับการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติ
หน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก9น โดยรวม อยู9ในระดับมาก ( =๓.๖๒) เม่ือพิจารณารายด�านพบว9า ค9าเฉลี่ยทุกข�อ
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อยู9ในระดับมาก ๔ ด�านเรียงลําดับจากมากไปน�อย ได�แก9 ด�านสัจจะ (  =๓.๘๕) ด�านทมะ 
(  =๓.๗๕) ด�านขันติ (  =๓.๔๗) และด�านจาคะ (  =๓.๔๒) ตามลําดับ 

การปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก!น 

ผลการวิจัย พบว9า ระดับการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาล
ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น โดยรวม อยู9ในระดับมาก ( =๓.๖๑) เม่ือ
พิจารณารายด�านพบว9า ค9าเฉลี่ยทุกข�ออยู9ในระดับมาก ๓ ด�านเรียงลําดับจากมากไปน�อย 
ได�แก9 ด�านการปฏิบัติตามแผน (  =๓.๗๘) ด�านการวางแผน (  =๓.๖๖) ด�านการ
ตรวจสอบ (  =๓.๖๔) และค9าเฉลี่ยอยู9ในระดับปานกลาง ๑ด�าน คือ ด�านการปรับปรุง
ดําเนินการ (  =๓.๓๖) 

ความสัมพันธ�ระหว!างการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน�าท่ี
ตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก!น 

ผลการวิจัย พบว9า การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมมีความสัมพันธ�กับการ
ปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก9นอย9างมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ จึงเปJนไปตามสมมติฐาน ๕ ข�อท่ีต้ังไว� โดยมีค9า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�อยู9ในระดับสูงมาก (r=.๙๙๓)  

๖. อภิปรายผล  
อภิปรายผลการวิจัย 
ผู�วิจัยได�นําประเด็นท่ีมีความสําคัญนํามาอภิปรายผลให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค�

การวิจัยดังต9อไปนี้ 
๖.๑ การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม 
ผลการวิจัยพบว9า การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของบุคลากรเทศบาล 

ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น โดยรวม อยู9ในระดับมาก ( =๓.๖๒) ท่ี
เปJนเช9นนี้อภิปรายได�ว9า การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมของบุคลากรเทศบาล ตําบล
หนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น การท่ีบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองเรือ มี
การปฏิบัติงานอยู9ในหลักธรรมโดยการปฏิบัติงานจะต�องมีความซ่ือสัตย�ตรงต9อกัน รู�จักข9มใจ
ในการทํางาน ไม9ใช�อารมณ�ฉุนเฉียว รู�จักยับยั้งชั่งใจเม่ือเกิดปIญหาในการทํางาน มีความ
อดทนต9อสภาวะปIญหาของงาน มุมานะในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด�วยใจสู�งาน รู�จัก
เสียสละเวลาส9วนตัวเพ่ือประโยชน�ส9วนรวม บริจาคสิ่งของเพ่ือประโยชน�ส9วนรวม รู�จักให�ใจ
เอาใจใส9ประชาชน ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของ ประครอง พงษ�ชนะ กล9าวว9า ผู�นําหลัก
ฆราวาสธรรม๔ไปใช�แม�อยู9ครองเรือนก็จะเปJนฆราวาสคฤหัสถ�ท่ีมีความสุขความสําเร็จในชีวิต
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หากเปJนนักบวชก็จะได�รับผลแห9งการปฏิบัติบําเพ็ญสมณธรรมด�วยสิ่งท่ีต้ังใจปฏิบัติตามหลัก
ฆราวาสธรรมท้ัง๔ประการนี้และโดยเฉพาะอย9างยิ่งถ�าผู�บริหารสถานศึกษานําฆราวาสธรรม
มาเปJนหลักในการบริหารงานจัดการบุคคลก็ส9งผลให�การบริหารมีประสิทธิภาพได� 

๖.๒ การปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก!น 

ผลการวิจัยพบว9า การปฏิบัติหน�าท่ีของบุคลากรเทศบาล ตําบลหนองเรือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก9น โดยรวม อยู9ในระดับมาก ( =๓.๖๑) ท่ีเปJนเช9นนี้อภิปรายได�ว9า 
การปฏิบัติหน�าท่ีของบุคลากรเทศบาล ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น 
การท่ีบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองเรือ มีการปฏิบัติหน�าท่ีอยู 9ในหลักธรรมโดยการ 
บุคลากรปรับปรุงการปฏิบัติหน�าท่ีให�เหมาะสมกับความต�องการของประชาชน บุคลากรนํา
แผนไปปฏิบัติโดยท่ีไม9ถูกการข9มขู9หรือกลั่นแกล�ง บุคลากรตรวจสอบการปฏิบัติหน�าท่ีของตน
อย9างสมบูรณ�โดยไม9มีข�อบกพร9อง บุคลากรตรวจสอบการปฏิบัติหน�าท่ีตามคําสั่งอย9าง
เคร9งครัดโดยไม9คํานึงถึงประโยชน�ส9วนตน ตรวจสอบการปฏิบัติหน�าท่ีอย9างตรงต9อเวลาใช�
เวลาในราชการให�เกิดประโยชน�สูงสุด ปรับปรุงดําเนินการการปฏิบัติหน�าท่ีให�ประโยชน�
ส9วนรวมมากกว9าประโยชน�ส9วนตน ปรับปรุงดําเนินการการปฏิบัติหน�าท่ีโดยช9วยเหลือเพ่ือน
ร9วมงานและองค�กรจนสุดความสามารถ สอดคล�องกับแนวคิดของ พุทธทาสภิกขุ             
กล9าวถึงการปฏิบัติหน�าท่ีต9างๆไม9ว9าเปJนอาชีพการงานประเภทใดสรุปได�ว9า หน�าท่ีหรืออาชีพ
เปJนสิ่งจําเปJนอย9างหนึ่งในการท่ีจะเข�าถึงธรรม การท่ีจะรู�จักโลกหรือสิ่งท้ังหลายท้ังปวงดี      
ว9าอะไรเปJนอะไรจําต�องมีการทําสิ่งหน�าท่ีของตนโดยเฉพาะเช9นอาชีพให�ลุล9วงไปได�ด�วยดี
เสียก9อนการท่ีคนหนึ่งทํา หน�าท่ีโดยตรงของตนโดยไม9มีมลทินด9างพร�อยย9อมเปJนการเพียง
พอท่ีจะทําให�รู �จักว 9าอะไรเปJนอะไร โดยเฉพาะอย9างยิ่งก็จะรู �จักชีวิตจิตใจตนเองว9า
หมายความว9าอย9างไรเปJนสิ่งท่ีควรยึดถือหลงใหลเพียงไรเปJนต�น ถ�าหากว9าไม9ได�ทําอะไร
จริงๆจังๆให�ดีท่ีสุดให�ถูกต�องตามอุดมคติของอาชีพหรือของ หน�าท่ีนั้นๆแล�วมันยังน�อยเกินไป
สําหรับท่ีจะรู�จักตัวเอง รู�จักโลก รู�จักกิเลส รู�จักทุกข�และรู�จักความดับทุกข�เปJนต�น  

๖.๓ ความสัมพันธ�ระหว!างการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติ
หน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก!น 

ผลการวิจัย พบว9า การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมมีความสัมพันธ�กับการ
ปฏิบัติหน�าท่ีของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9นอย9างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ จึงเปJนไปตามสมมติฐาน ๕ ข�อท่ีต้ังไว� โดยมีค9าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�อยู9ในระดับสูงมาก (r=.๙๙๓) ท่ีเปJนเช9นนี้อภิปรายได�ว9า บุคลากรปฏิบัติงาน
จะต�องมีความซ่ือสัตย�ตรงต9อกัน บุคลากรปฎิบัติงานโดยรู�จักยับยั้งชั่งใจเม่ือเกิดปIญหาในการ
ทํางาน บุคลากรปฎิบัติงานต�องมีความอดทนต9อสภาวะปIญหาของงาน บุคลากรรู�จักเสียสละ
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เวลาส9วนตัวเพ่ือประโยชน�ส9วนรวม บุคลากรปรับปรุงการปฏิบัติหน�าท่ีให�เหมาะสมกับความ
ต�องการของประชาชน บุคลากรนําแผนไปปฏิบัติได�อย9างอิสระตามท่ีหัวหน�างานสั่ง บุคลากร
ตรวจสอบการปฏิบัติหน�าท่ีอย9างตรงต9อเวลาใช�เวลาในราชการให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
บุคลากรปรับปรุงดําเนินการการปฏิบัติหน�าท่ีให�ประโยชน�ส9วนรวมมากกว9าประโยชน�ส9วนตน 
สอดคล�องกับแนวคิดของ ประครอง พงษ�ชนะ กล9าวว9า ผู�นําหลักฆราวาสธรรม๔ไปใช�แม�อยู9
ครองเรือนก็จะเปJนฆราวาสคฤหัสถ�ท่ีมีความสุขความสําเร็จในชีวิตหากเปJนนักบวชก็จะได�รับ
ผลแห9งการปฏิบัติบําเพ็ญสมณธรรมด�วยสิ่งท่ีต้ังใจปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรมท้ัง๔ประการ
นี้และโดยเฉพาะอย9างยิ่งถ�าผู�บริหารสถานศึกษานําฆราวาสธรรมมาเปJนหลักในการ
บริหารงานจัดการบุคคลก็ส9งผลให�การบริหารมีประสิทธิภาพได� 

๗. ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยสามารถนําข�อมูลไปใช�เพ่ือปรับปรุงและการปฏิบัติงานตาม

หลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเดมม่ิงของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองเรือ 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น ตามหลักฆราวาสธรรม เพ่ือให�การทํางานประสบผลสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพดังนี้ 

๗.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผู�วิจัยมีความเห็นควรเสนอแนะปรับปรุงให�พัฒนา และเสนอแนะให�สร�างแนว

ทางการพัฒนากลยุทธ�เทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น นําหลัก
ฆราวาสธรรมมาปรับใช�ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเปJนอย9างยิ่งดังนี้ 

๑. ควรมีการกําหนดนโยบายให�บุคลากรรู�จักเสียสละเวลาส9วนตัวเพ่ือประโยชน�
ส9วนรวม 

๒. ควรมีการกําหนดนโยบายให�บุคลากรรู�จักช9วยเหลือเพ่ือนร9วมงาน 
๓. ควรมีการกําหนดนโยบายให�บุคลากรเสียสละกําลังกายเพ่ือประโยชน�ส9วนรวม 
๔. ควรมีการกําหนดนโยบายให�บุคลากรเสียสละกําลังทรัพย�เพ่ือประโยชน�ส9วนรวม 
๕. ควรมีการกําหนดนโยบายให�บุคลากรเสียสละสติปIญญาเพ่ือช9วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
๖. ควรมีการกําหนดนโยบายให�บุคลากรบริจาคสิ่งของเพ่ือประโยชน�ส9วนรวม 
๗. ควรมีการกําหนดนโยบายให�บุคลากรรู�จักให�ใจเอาใจใส9ประชาชน 
๗.๒ ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ผู�วิจัยมีความเห็นควรเสนอแนะปรับปรุงให�พัฒนา และเสนอแนะให�สร�างแนว

ทางการพัฒนากลยุทธ�ให�เทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก9น นําหลัก
ฆราวาสธรรมมาปรับใช�ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเปJนอย9างยิ่งดังนี้ 

๑. เทศบาลควรมีการปรับปรุงดําเนินการการปฏิบัติหน�าท่ีให�ประโยชน�ส9วนรวม
มากกว9าประโยชน�ส9วนตน 
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๒. เทศบาลควรมีการดําเนินการการปฏิบัติหน�าท่ีไม9เห็นแก9ความเหนื่อยอยาก 
๓. เทศบาลควรมีการปรับปรุงดําเนินการการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเต็มใจเห็น

ประโยชน�ส9วนรวมมาก9อน 
๔. เทศบาลควรมีการบุคลากรปรับปรุงดําเนินการการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยจิตใจ

อุตสาหะเพ่ือประโยชน�ขององค�กร 
๕. เทศบาลควรมีการดําเนินการการปฏิบัติหน�าท่ีโดยช9วยเหลือเพ่ือนร9วมงานและ

องค�กรจนสุดความสามารถ 
๖. เทศบาลควรมีการปรับปรุงดําเนินการการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยใจมุ9งม่ัน 
๗. เทศบาลควรมีการปรับปรุงดําเนินการการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความจริงใจ 
สิ่งเหล9านี้ล�วนจะส9งเสริมให�การปฏิบัติหน�าท่ีของบุคลากรเปJนอย9างดี ไม9ว9าจะเปJน

บรรยากาศในการทํางานท่ีน9าทํางานยิ่งข้ึน ทุกคนมีความรักความเอาใจใส9ในการทํางาน ทํา
ให�งานออกมามีคุณภาพ และจะส9งผลให�ประชาชนท่ีมาติดต9อราชการมีความพ่ึงพอใจและ
ประทับใจ 

๗.๓ ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต!อไป 
หากมีการทําการศึกษาความสัมพันธ�การปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรมกับ

ปฏิบัติหน�าท่ีของบุคลากรเทศบาลตําบลในครั้งต9อไปผู�วิจัยขอเสนอแนะในการทําการศึกษา
ดังต9อไปนี้ 

๑. ศึกษาเปรียบเทียบปIจจัยส9วนบุคคลกับการปฏิบัติงาน 
๒. ศึกษาอายุงานมีอิทธิพลต9อการปฏิบัติงานหรือไม9อย9างไรและเปรียบเทียบแต9ละ

กลุ9มด�วยว9ามีความแตกต9างกันหรือไม9 
๓. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานขององค�กร 
๔. ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค�กรต9างๆต9อไป 
๕. ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีมีผลต9อการปฏิบัติงาน 
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ความคิดเห็นของประชาชนต!อการกําจัดขยะมูลฝอย ศึกษาเฉพาะกรณี  
: เทศบาลตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก!น จังหวัดขอนแก!น 

The Opinion of The People towards Garbage Elimination : A Case Study of 
Phralab Municipal Sub-district, Muang district, Khonkaen province 

 ดร.สิทธิพร เกษจ�อย* 

บทคัดย!อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค� ๑. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต9อการกําจัด

ขยะมูลฝอย ศึกษาเฉพาะกรณี : เทศบาลตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก9น จังหวัด
ขอนแก9น ๒. เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต9อการกําจัดขยะมูลฝอยในเทศบาล
ตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก9น จังหวัดขอนแก9น โดยใช�แบบสอบถามเก็บข�อมูลจากกลุ9ม
ประชากรตัวอย9าง ๓๙๓ คน นํามาวิเคราะห�ประมวลผลด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป 
สถิติ ท่ีใช�  ได�แก9  ค9าร�อยละ (Percentage) ค9าเฉลี่ย (Mean) ค9า เ บ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ผลการวิจัยพบว!า 
๑. ผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๓๙๓ คน เปJนเพศหญิง ร�อยละ ๕๘.๒๖ และเปJน

เพศชาย ร�อยละ ๔๑.๗๓ อายุระหว9าง ๔๑-๖๐ ป| ร�อยละ ๓๙.๙๔ อายุระหว9าง ๒๑-๔๐ ป| 
ร�อยละ ๓๑.๕๕ อายุระหว9าง ๖๑ ป|ข้ึนไป ร�อยละ ๑๕.๐๑ และอายุน�อยกว9า ๒๑ ป| ร�อยละ 
๑๓.๔๘ การศึกษาระดับประถมศึกษา ร�อยละ ๔๙.๓๖ มัธยมศึกษาหรือ ปวช. ร�อยละ 
๓๐.๒๗ อนุปริญญาหรือ ปวส. ร�อยละ ๑๐.๙๔ ปริญญาตรี ร�อยละ ๙.๑๖ และสูงกว9า
ปริญญาตรี ร�อยละ ๐.๒๕ อาชีพเกษตรกรรม ร�อยละ ๓๕.๓๖ อาชีพอ่ืนๆ ร�อยละ ๓๐.๗๘ 
อาชีพค�าขาย ร�อยละ ๑๘.๐๖ อาชีพทํางานเอกชน ร�อยละ ๗.๑๒ อาชีพรัฐวิสาหกิจ ร�อยละ 
๔.๕๘ และอาชีพรับราชการ ร�อยละ ๔.๐๗ 

๒. ความคิดเห็นของประชาชนต9อการกําจัดขยะมูลฝอย โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู9ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปJนรายด�าน พบว9า ด�านการเก็บกักรวบรวม
ขยะมูลฝอย โดยภาพรวมอยู9ในระดับปานกลาง ด�านการเก็บขนส9งขยะมูลฝอย โดยภาพรวม
อยู9ในระดับปานกลาง และด�านการกําจัดหรือทําลายขยะมูลฝอย โดยภาพรวมอยู9ในระดับ
ปานกลาง 

๓. ข�อเสนอแนะของประชาชนต9อการกําจัดขยะมูลฝอย ดังนี้ ๑) ด�านการเก็บกัก
รวบรวมขยะมูลฝอย คือ อยากให�เพ่ิมจํานวนถังขยะ ๒) ด�านการเก็บขนส9งขยะมูลฝอย คือ 
                                                           

* อาจารย�ประจําหลักสูตรสังคมสงเคราะห�ศาสตร� มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน 
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อยากให�เพ่ิมรอบในการเก็บขนส9งขยะมูลฝอย เปJนสัปดาห�ละ ๒ ครั้ง ๓) ด�านการกําจัดหรือ
ทําลายขยะมูลฝอย คือ อยากให�มีการประชาสัมพันธ�ในการทําปุ¦ยชีวภาพจากเศษอาหาร 

คําสําคัญ: ขยะมูลฝอย, ความคิดเห็นต9อการกําจัดขยะมูลฝอย 

Abstract 

This research aimed to study; 1) the opinion of the people towards 
garbage elimination: A case study of Phralab municipal sub-district, Muang 
district, Khonkaen province, 2) to study suggestions from the people how to 
eliminate the garbage in Phralab municipal sub-district, Muang district, Khonkaen 
province. The researchers collected the data by questionnaires from 393 the 
respondents and analyzed by SPSS program with percentage, mean, and 
standard deviation statistics.  

The findings were: 
1. There were 393 respondents. 58.26 percent of the respondents were 

female, 41.73 percent of the respondents were male. 39.94 percent of the 
respondents were age between 41-60 years old, 31.55 percent of the respondents 
were age between 21-40 years old, 15.01 percent of the respondents were age 
over 61 years old, and 13.48 percent of the respondents were in age under 21 
years old. 49.36 percent of the respondents were graduated primary school, 
30.27 percent of the respondents were graduated high school and vocational 
certificate, 10.94 percent of the respondents were graduated diploma certificate, 
9.16 percent of the respondents were graduated Bachelor degree, and 0.25 
percent of the respondents were graduated higher than Bachelor degree. For the 
profession of the respondents, 35.36 percent of the respondents were farmer, 
30.78 percent of the respondents were freelance, 18.06 percent of the 
respondents were merchant, 7.12 percent of the respondents were private office 
profession, 4.58 percent of the respondents were state enterprise, and 4.07 
percent of the respondents were government employment. 

2. For the opinion of the people towards garbage elimination, it was 
found that the overall opinion was in fair level, and it could be divided in 
each aspect that garbage collection was in fair level, garbage shifting was in 
fair level, and garbage elimination was in fair level. 
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3. There were 3 suggestions from the respondents: 1) to increase the 
number of the bins around the community 2) to collect the garbage in the 
community two times a week, and 3) to inform and teach the people how to 
create organic fertilizer from waste food. 

Keywords: Garbage, Opinion towards garbage elimination. 

๑.บทนํา 
รัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได�กําหนดให�มีการกระจาย

อํานาจการปกครองส9วนท�องถ่ิน เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส9วนร9วมในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย รับผิดชอบดูแลและพัฒนาท�องถ่ินของตนเองให�เจริญก�าวหน�าและตรง
ตามความต�องการของสมาชิกในท�องถ่ิน ซ่ึงส9งผลให�การปกครองประชาธิปไตยมีการพัฒนา
มากยิ่งข้ึน โครงสร�างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ9นดินจึงกําหนดอํานาจ หน�าท่ี และการ
กํากับดูแลท�องถ่ินให�อยู9ในการบริหารราชการแผ9นดิน ขณะเดียวกันการบริหารราชการส9วน
ท�องถ่ิน หมายถึง การแบ9งแยกหน9วยการปกครองออกจากส9วนกลาง โดยให�องค�กรท่ีจัดข้ึนใน
ท�องถ่ินหรือองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินมีอิสระในการดําเนินการภายในท�องถ่ินของตนได� 
รวมท้ังแบ9งเบาภาระของรัฐบาลในการบริหารและบริการของประชาชน๑ เทศบาลถือเปJน
หน9วยการปกครองท�องถ่ินท่ีจัดต้ังข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญและใช�การบริหารเมืองเปJน
หลัก ซ่ึงหลายประเทศประสบความสําเร็จการใช�เทศบาลเปJนเครื่องมือสําคัญในการปกครอง
ประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแล�ว สําหรับประเทศไทยเทศบาลเปJนรูปแบบการบริหาร
ราชการส9วนท�องถ่ิน ในเขตชุมชนเมืองท่ีใช�มาต้ังแต9ป| พ.ศ. ๒๔๗๖ ท่ีผ9านมา เทศบาลมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบองค�กร ปIจจุบันรูปแบบองค�กรของเทศบาล แบ9งเปJน ๓ รูปแบบ คือ 
เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยมีเกณฑ�การพิจารณาเลื่อนเปJนเทศบาล 
คือ จํานวนและความหนาแน9นของประชากรในท�องถ่ิน ความเจริญทางด�านเศรษฐกิจของ
ท�องถ่ิน โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายได� ตามท่ีกฎหมายกําหนด และงบประมาณรายจ9าย
ในการดําเนินกิจการของท�องถ่ิน ความสําคัญทางการเมืองของท�องถ่ิน โดยพิจารณาถึง
ศักยภาพของท�องถ่ินนั้นว9า สามารถพัฒนาความเจริญได�รวดเร็วมากน�อยเพียงใด๒การ
ขยายตัวของชุมชนชนบท ชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจก9อให�เกิดปIญหาขยะ

                                                           

๑ชนะดา วีระพันธ�, “ความพึงพอใจของประชาชนต9อการให�บริการขององค�การบริหารส9วน
ตําบลบ�านเก9า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕, หน�า ๑. 

๒กุลธน ธนาพงศ�ธร, ประโยชน�และการบริการ, พิมพ�ครั้งท่ี ๗, (นนทบุรี, ๒๕๓๐), หน�า ๓๒๙-
๓๓๐. 
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สิ่งปฏิกูลเพ่ิมมากข้ึน นับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน โดยสาเหตุส9วนหนึ่งมาจากการเพ่ิม
จํานวนประชากร ปริมาณขยะจะมีมากหรือน�อยนั้นจะข้ึนอยู9กับความหนาแน9นของชุมชน 
จํานวนประชากรและกิจกรรมของชุมชนนั้น ขยะยังเปJนสาเหตุท่ีทําให�เกิดปIญหาสิ่งแวดล�อม
อ่ืนตามมา ไม9ว9าจะเปJนภาวะมลพิษทางน้ํา อันเนื่องมาจากน้ําชะล�างขยะไหลลงสู9แม9น้ํา 
มลพิษทางอากาศ และมลพิษทาง ทัศนียภาพ ขยะยังเปJนแหล9งเพาะพันธุ�เชื้อโรคต9างๆ ซ่ึง
ส9งผลกระทบโดยตรงต9อสุขภาพและอนามัยของประชาชน ถ�าปริมาณขยะมีจํานวนมากจนไม9
สามารถทําการเก็บขยะ ขนขยะ และการกําจัดให�หมดไปได� จะส9งผลเสียในภาพรวมของ
ประเทศและการสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกด�วย ปIญหาขยะจากทุกพ้ืนท่ีไม9ว9าจะเปJนเขตเมือง
หรือเขตชุมชนเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย�โดยตรง ส9วนมากจะเปJนการทํากิจกรรมและการ
ดํารงชีวิตของมนุษย� ทางด�านการจัดการขยะก็มีปIญหามาโดยตลอด ต้ังแต9อดีตจนถึงปIจจุบัน
ยังไม9มีวิธีการจัดการขยะท่ีเหมาะสมถูกต�อง จึงก9อให�เกิดผลกระทบต9อสุขภาพและ
สิ่งแวดล�อม เช9น ขยะท่ีเก็บมาได�ส9วนใหญ9จะนําไปกําจัดโดยวิธีการกองบนพ้ืน (Open 
Dumping) ทําให�เกิดมลพิษต9อพ้ืนดิน แหล9งน้ําและอากาศท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมาก
หากไม9รีบแก�ไข เนื่องจากปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนแต9ละวันจะมีปริมาณฝIนแปรไปตามจํานวน
ประชากรในพ้ืนท่ีนั้นๆ ในขณะท่ีขีดความสามารถของหน9วยงานท่ีรับผิดชอบมีอยู9ระดับหนึ่ง 
และไม9อาจเพ่ิมตามปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนได� จึงเปJนสาเหตุให�ขยะตกค�างเปJนจํานวนมาก๓ 
พ้ืนท่ีของของเทศบาลตําบลพระลับ เปJนเทศบาลท่ีมีขนาดใหญ9 พ้ืนท่ีท้ังหมดของเทศบาล
ตําบลพระลับมีประมาณ ๔๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร9 ประชาชน
ประกอบอาชีพทํานาเปJนอาชีพหลัก มีพ้ืนท่ีการปกครองท้ังสิ้น ๑๙ หมู9บ�าน จํานวนครัวเรือน 
ท้ังสิ้น ๗,๙๗๙ ครัวเรือน มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น ๒๑,๙๙๑ คน ในเขตเทศบาลตําบลพระ
ลับกําลังประสบกับปIญหามีปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนอย9างรวดเร็ว เพราะเปJนชุมชนติดเมืองและ
มีประชากรจํานวนมาก ภายใต�การดูแลของเทศบาลตําบลพระลับ เปJนผู�ดูแลควบคุมการการ
จัดเก็บขยะได�มีการจัดเก็บขยะโดยรถขยะของเทศบาลอาทิตย�ละสองครั้ง โดยรถเก็บขยะจะ
ตามเก็บขยะตามหน�าบ�านของประชาชนนอกจากนี้เทศบาลยังได�เก็บค9าธรรมเนียมในการเก็บ
ขยะ ๑๐ บาท ต9อเดือนกับผู�อยู9อาศัยในพ้ืนท่ีแต9ละครัวเรือน (เทศบาลตําบลพระลับ (พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๐, ๒๕๕๗ก) 

จากท่ีกล9าวมาเบ้ืองต�น พบว9า เทศบาลตําบลพระลับมีระบบบริการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยตลอดถึงมีเจ�าหน�าท่ีในการให�บริการประชาชนในด�านการจัดเก็บขยะมาโดยตลอด แต9
ตรงกันข�ามแทนท่ีปIญหาจะลดน�อยลง แต9ปรากฏว9าปIญหาการจัดเก็บขยะยิ่งเพ่ิมมากข้ึน 
สภาพปIญหา คือการจัดเก็บขยะไม9ท่ัวถึง ไม9สามารถจัดเก็บขยะได�หมด ยังพบว9ามีการตกค�าง

                                                           

๓ควบคุมมลพิษ ,กรม ,  รายงานสถานการณ�มลพิษของประ เทศไทย ปQ  ๒๕๕๘ , 
(กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๙) 
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ของขยะอยู9ในบางส9วนของเขตพ้ืนท่ี สร�างความเดือดร�อนแก9ประชาชน เพราะมีกลิ่นขยะท่ี
ส9งผลเสียเปJนมลพิษต9ออากาศ และส9งผลเสียต9อทัศนียภาพ จากปIญหาดังกล9าวนี้ทําให�การ
บริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม9ได�ประสิทธิภาพดังท่ีต้ังไว�ในแผนยุทธศาสตร�ท่ี ๓ ด�านการ
สาธารณสุข และสิ่งแวดล�อมข�อท่ี ๖ ส9งเสริมพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่ง
ปฏิกูล น้ําเสียและฟ�§นฟูแหล9งน้ํา๔ 

ด�วยเหตุนี้ ผู�วิจัยจึงต�องการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต9อการกําจัดขยะมูล
ฝอย ศึกษาเฉพาะกรณี : เทศบาลตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก9น จังหวัดขอนแก9น เพ่ือ
เปJนข�อมูลและแนวทางท่ีจะนําไปสู9การปรับปรุงพัฒนาการทํางานและการให�บริการแก9
ประชาชนอย9างตรงความต�องการ และประโยชน�สูงสุดของประชาชน  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย       
๒.๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต9อการกําจัดขยะมูลฝอย  
๒.๒ เพ่ือศึกษาปIญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอย  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต9อการกําจัดขยะมูลฝอย ศึกษาเฉพาะ

กรณี : เทศบาลตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก9น จังหวัดขอนแก9น เปJนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) 

๔. กลุ!มประชากรท่ีศึกษา 
กลุ9มประชากรท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู9ในอาณาเขตพ้ืนท่ีของ

เทศบาลตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก9น จังหวัดขอนแก9น ซ่ึงมีประชากรรวมท้ังสิ้น จํานวน 
๒๑,๙๙๑ คน (แผนพัฒนาเทศบาลตําบลพระลับ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐, ๒๕๕๗จ)๕ 

๕. เทคนิคและวิธีการเลือกตัวอย!าง 
กลุ9มตัวอย9างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก9 
ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู9ในเขตพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก9น 

จังหวัดขอนแก9น จํานวน ๓๙๓ คน โดยคณะผู�วิจัยได�ใช�วิธีการกําหนดขนาดของกลุ9มตัวอย9าง 
โดยใช�สูตร ของ ทาโร9 ยามาเน9 (Taro Yamane) ท่ีความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ (ระดับความ
เชื่อม่ัน ๙๕%) 

                                                           

๔พระลับ, เทศบาลตําบล, แผนพัฒนาเทศบาลตําบลพระลับ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐, 
ขอนแก9น : เทศบาลตําบ พระลับ อําเภอเมืองขอนแก9น จังหวัดขอนแก9น, ๒๕๕๗. (อัดสําเนา). 

๕ อ�างแล�ว, พระลับ, เทศบาลตําบล, แผนพัฒนาเทศบาลตําบลพระลับ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐. 
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๖. เครื่องมือวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้เปJนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงคณะผู�วิจัย

ได�สร�างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องลักษณะแบบสอบถามเปJนแบบผสมผสาน
ระหว9างแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กับแบบมาตราส9วนประมาณค9า (Rating Scale) 
ซ่ึงการสร�างเครื่องมือได�ประยุกต�ใช�หลักการและวิธีการสร�างเครื่องมือของลิเคิร�ท (Likert) 
และพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ๖ โดยแบ9งโครงสร�างของแบบสอบถามออกเปJน ๓ ตอน คือ 

ตอนท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามมี ๔ ข�อ ได�แก9 เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ลักษณะคําถามเปJนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามมาตราส9วนประมาณค9าแบบลิเคิร�ท (Likert’s Scale) ใช�
วัดระดับความคิดเห็นของประชาชนต9อการกําจัดขยะมูลฝอย ๓ ด�าน ได�แก9 

๑. ด�านการเก็บกักรวบรวมขยะมูลฝอย   ๖ ข�อ 
๒. ด�านการเก็บขนส9งขยะมูลฝอย    ๕ ข�อ 
๓. ด�านการกําจัดหรือทําลาย ขยะมูลฝอย   ๘ ข�อ 
   รวมท้ังสิ้น  ๑๙ ข�อ 
ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปลายเป�ด (Open–Ended Questions) เพ่ือให�ประชาชน

ได�เสนอข�อเสนอแนะและแนวทางเก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอย  

๗. สรุปผลการวิจัย 
๑. ผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๓๙๓ คน เปJนเพศหญิง ร�อยละ ๕๘.๒๖ และเปJน

เพศชาย ร�อยละ ๔๑.๗๓ อายุระหว9าง ๔๑–๖๐ ป| ร�อยละ ๓๙.๙๔ อายุระหว9าง ๒๑-๔๐ ป| 
ร�อยละ ๓๑.๕๕ อายุระหว9าง ๖๑ ป|ข้ึนไป ร�อยละ ๑๕.๐๑ และอายุน�อยกว9า ๒๑ ป| ร�อยละ 
๑๓.๔๘ การศึกษาระดับประถมศึกษา ร�อยละ ๔๙.๓๖ มัธยมศึกษาหรือ ปวช. ร�อยละ 
๓๐.๒๗ อนุปริญญาหรือ ปวส. ร�อยละ ๑๐.๙๔ ปริญญาตรี ร�อยละ ๙.๑๖ และสูงกว9า
ปริญญาตรี ร�อยละ ๐.๒๕ อาชีพเกษตรกรรม ร�อยละ ๓๕.๓๖ อาชีพอ่ืนๆ ร�อยละ ๓๐.๗๘ 
อาชีพค�าขาย ร�อยละ ๑๘.๐๖ อาชีพทํางานเอกชน ร�อยละ ๗.๑๒ อาชีพรัฐวิสาหกิจ ร�อยละ 
๔.๕๘ และอาชีพรับราชการ ร�อยละ ๔.๐๗  

ความคิดเห็นของประชาชนต!อการกําจัดขยะมูลฝอย  
๑) ด�านการเก็บกักรวบรวมขยะมูลฝอย โดยภาพรวมอยู9ในระดับปานกลาง ท้ังนี้

อาจเปJนเพราะว9า เทศบาลตําบลพระลับมีการดําเนินการเก่ียวกับด�านการเก็บกักรวบรวม
ขยะมูลฝอยยังไม9ดีเท9าท่ีควร เช9น ถังขยะมีจํานวนยังไม9เพียงพอ ถังขยะมีสภาพท่ีชํารุดไม9
สามารถป�องกันการรั่วไหลของน้ําท่ีมากับขยะได� อีกท้ังการคัดแยกขยะมูลฝอยนั้นยังมีน�อย
                                                           

๖ พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, การสร�างมาตรวัด, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร� 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, ๒๕๔๐), หน�า ๒๘ 
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และการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอาจจะยังไม9ท่ัวถึงต9อชุมชน จึงทําให�ประชาชนมีความ
คิดเห็นอยู9ในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๐๖) 

๒) ด�านการเก็บขนส!งขยะมูลฝอย โดยภาพรวมอยู9ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจ
เปJนเพราะว9า เทศบาลตําบลพระลับมีการดําเนินการเก่ียวกับด�านการเก็บขนส9งขยะมูลฝอย
ยังไม9ดีเท9าท่ีควร เช9น การเก็บขนส9งขยะมูลฝอยท่ียังไม9ถูกวิธี รถเก็บขนส9งขยะมูลฝอยและ
เครื่องมือยังมีไม9เพียงพอต9อการใช�งาน ช9วงเวลาการบริการและเส�นทางในการเก็บขนส9งขยะ
มูลฝอยยังไม9มีความเหมาะสม ยังขาดการเก็บขยะมูลฝอยท่ียังไม9ท่ัวถึงและยังมีความล9าช�าจึง
ทําให�ประชาชนมีความคิดเห็นอยู9ในระดับปานกลาง (x̄ = ๓.๒๔) 

๓) ด�านการกําจัดหรือทําลายขยะมูลฝอย โดยภาพรวมอยู9ในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้อาจเปJนเพราะว9า เทศบาลตําบลพระลับมีการดําเนินการเก่ียวกับด�านการกําจัดหรือ
ทําลายขยะมูลฝอยยังไม9ดีเท9าท่ีควร เช9น ยังขาดการประชาสัมพันธ�การทําปุ¦ยชีวภาพจากเศษ
อาหาร และยังขาดการแนะนําการกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ทําให�เกิดความไม9ท่ัวถึงของ
การกําจัดหรือทําลายขยะมูลฝอย จึงทําให�ประชาชนมีความคิดเห็นอยู9ในระดับปานกลาง    
(x̄ = ๓.๓๗) 

ข�อเสนอแนะและแนวทางการกําจัดขยะมูลฝอย 
จากกลุ9มตัวอย9างได�ให�ข�อเสนอแนะและแนวทางการแก�ไขปIญหาด�านต9างๆ ท้ัง ๓ 

ด�าน ดังนี้ 
๑. ข�อเสนอแนะด�านการเก็บกักรวบรวมขยะมูลฝอย 
๑.๑ ประชาชน ร�อยละ ๐.๗๖ ต�องการให�เทศบาลเพ่ิมจํานวนถังขยะให�เพียงพอ

ต9อการรับบริการท้ิงขยะของประชาชน ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกและมีท่ีท้ิงขยะทุกครัวเรือน 
๑.๒ ข�อเสนอแนะด�านการเก็บขนส9งขยะมูลฝอย 
๒.๑ ประชาชน ร�อยละ ๒.๒๙ ต�องการให�ทางเทศบาลเพ่ิมรอบในการเก็บขนส9งขยะ

มูลฝอยให�มากข้ึนกว9าท่ีเปJนอยู9  
๑.๓ ข�อเสนอแนะด�านการกําจัดหรือทําลายขยะมูลฝอย 
๑.๓.๑ ประชาชน ร�อยละ ๐.๕๐ ต�องการให�ทางเทศบาลมีการประชาสัมพันธ�ใน

การทําปุ¦ยชีวภาพจากเศษอาหาร  

๘. ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการวิจัย 
๑. เทศบาลควรมีการส9งเสริมให�ชุมชนมีความรู� ความเข�าใจ และตระหนักถึง

ความสําคัญของการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จะสามารถลดปIญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชนและนําไปสู9การพัฒนาท่ีมีการบูรณาการแบบยั่งยืนได� เทศบาลควรส9งเสริมให�
ประชาชนมีความรู� ถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากขยะมูลฝอยในอนาคตและควรมีการ
ปลูกจิตสํานึกท่ีดีให�แก9เยาวชนและประชาชนท่ัวไปในการท้ิงขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูล
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ฝอยก9อนนําไปท้ิงและกําจัด ตลอดถึงวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต�องเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพควบคู9ไปด�วย ซ่ึงเปJนวิธีการท่ีสามารถลดปริมาณของขยะมูลฝอยในชุมชนได�อีก
วิธีหนึ่งท่ีคุ�มค9าและไม9ต�องใช�เงินทุนหรืองบประมาณสําหรับใช�ในการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึง
เปJนจํานวนเงินท่ีมากเหมือนวิธีการอ่ืนๆ 

๒. เทศบาลควรจัดทําแผนงานและโครงการในการขนย�ายขยะมูลฝอย เพ่ือการ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบรวมร9วมกับองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนท่ีผ9านมา พบว9า องค�กรท�องถ่ินส9วนใหญ9ได�ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยในลักษณะต9าง
คนต9างทําเปJนเหตุให�มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม9ถูกหลักสุขาภิบาลทําให�สิ้นเปลือง
งบประมาณโดยใช�เหตุ ดังนั้น ในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีสามารถแก�ไขสภาพปIญหาดังกล9าว
ท่ีเกิดข้ึนได�มุ9งเน�นให�ประชาชนในชุมชนท่ีอยู9อาศัยอยู9ใกล�เคียงกันนําขยะมูลฝอยมากําจัด
รวมกัน ซ่ึงเปJนแนวทางสําหรับแก�ไขปIญหาในระยะยาวได�อีกวิธีหนึ่งด�วย 

๓. เทศบาลและชุมชนต�องประสานความร9วมมืออย9างจริงจัง ดําเนินการส9งการ
จัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ด�วยวิธีการท่ีหลากหลายรูปแบบ ปIจจุบันรูปแบบของขยะ
มูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต9างจากเดิมในอดีต เช9น จากการมีตลาด
ในแต9ละตําบลท่ีเกิดข้ึน ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนส9วนใหญ9จะเปJนพลาสติก โฟม และกระดาษ ซ่ึง
นับวันท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนก9อให�เกิดความยุ9งยากในการควบคุมและดูแลอย9างจริงจัง เพ่ือเปJนการ
ป�องกันปIญหาสิ่งแวดล�อมท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากขยะมูลฝอยในชุมชนอันเปJนสาเหตุหนึ่งท่ีจะ
นํามาในอนาคต  
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การนําหลักความรู�เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ 
ศึกษาเฉพาะกรณี : สถานีตํารวจภูธรเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

The Application of Sufficient Economy Principle of The Police in Their 
Daily Life: A Case Study of Chiang Yuen Police Station,  Chiang Yuen 

District, Mahasarakham Province 

พระวรชัด ทะสา* 

บทคัดย!อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� ๑) เพ่ือศึกษาการนําหลักความรู�เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ๒) เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะเก่ียวกับการนํา
หลักความรู�เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ โดยใช�
แบบสอบถามเก็บข�อมูลจากกลุ9มประชากร ๙๙ คน นํามาวิเคราะห�ประมวลผลด�วย
คอมพิวเตอร� สถิติท่ีใช�ได�แก9 ค9าร�อยละ (Percentage) ค9าเฉลี่ย (Mean) ค9าส9วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัยพบว!า 
๑. สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๙๙ คน เปJนเพศชาย ร�อยละ 

๙๙.๐๐ และเปJนเพศหญิง ร�อยละ ๑.๐๐ อายุ ๔๑-๕๐ ป| ร�อยละ ๔๘.๕๐ อายุ ๕๑-๖๐ ป| 
ร�อยละ ๓๓.๓๐ อายุ ๓๑-๔๐ ป| ร�อยละ ๑๗.๒๐ และอายุ ๒๑-๓๐ ป| ร�อยละ ๑.๐๐ ชั้นยศ 
ชั้นประทวน ร�อยละ ๕๖.๖๐ และชั้นยศ ชั้นสัญญาบัตร ร�อยละ ๔๓.๔๐ รายได� ๒๐,๐๐๑-
๓๐,๐๐๐ บาท ร�อยละ ๔๕.๕๐ รายได� ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ร�อยละ ๔๕.๕๐ และรายได� 
๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ร�อยละ ๙.๐๐ 

๒. การนําหลักความรู�เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันของ
เจ�าหน�าท่ีตํารวจ โดยภาพรวมอยู9ในระดับมาก ( X =๓.๕๒) เม่ือพิจารณาแต9ละด�าน พบว9า 
ด�านความพอประมาณ ( X =๓.๔๖) ด�านความมีเหตุผล ( X =๓.๔๘) และด�านการมีภูมิคุ�มกัน
ท่ีดี ( X =๓.๖๐) อยู9ในระดับมากตามลําดับ 

๓. ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักความรู�เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช�ใน
ชีวิตประจําวันของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ มีดังนี้ 

                                                           

*อาจารย�ประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร� การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก9น 
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๑) ด�านความพอประมาณ สถานีตํารวจควรปรับปรุงเรื่องการวางแผนการใช�
จ9ายเงิน มีการบันทึกรายรับ-รายจ9ายอย9างเปJนระบบ มีระเบียบในใช�สิ่งของให�เกิดประโยชน�
มากท่ีสุดและใช�ทรัพยากรท่ีได�มาให�คุ�มค9าท่ีสุด 

๒) ด�านความมีเหตุผล สถานีตํารวจภูธรปรับปรุงเรื่องการวางแผน และการสร�าง
แนวคิดท่ีมีหลักการสามารถรับรู� และมองเห็นความสําคัญของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต�ใช�เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพให�มากท่ีสุด 

๓) ด�านการมีภูมิคุ�มกันท่ีดี สถานีตํารวจภูธรปรับปรุงเรื่องการวางตนและการใช�ชีวิต
ท่ีเรียบง9าย เพ่ือเปJนการป�องกันความเดือดร�อนในการใช�จ9าย และไม9ทําให�เกิดหนี้สินตามมา 
และมีการส9งเสริมให�เจ�าหน�าท่ีตํารวจรู�จักปลูกผักและสร�างอาหารท่ีสามารถทําได�เพ่ือลด
ค9าใช�จ9าย   

คําสําคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง 

Abstract 

This research aimed to study:1) the application of the sufficient 
economy principle of the police in their daily life,2) the suggestions about how 
to apply the sufficient economy principle  of the police in their daily life. The 
researcher collected the data from 99 respondents by the questionnaires, and 
analyzed the data by percentage, mean, and standard deviation statistics. 

The findings were: 
 1.There were 99 respondents. 99.00 percent of the respondents 

were male, and 1.00 percent of the respondents were female.48.50 percent 
of the respondents were age between 41-45 years old, 33.30 percent of the 
respondents were age between 51-60 years old, 17.20 percent of the 
respondents were age between 31-40 years old, and 1.00 percent of the 
respondents were age between 21-30 years old. 56.60 percent of the 
respondents were non-commissioned police officers, and 43.40 of the 
respondents were commissioned-police officers. 43.40 percent of the 
respondents earned 20,001-30,000 bath/month, 45.50percent of the respondents 
earned more than 30,001 bath/month, and 9.00 percent of the respondents 
earned 10,001-20,000 bath/month. 

2. General facet of the application of sufficient economy principle of 
the police in their daily life was at high mean level( X =3.52). While 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๘๐๘ 

considering in each facet, it was found that the facet of sufficiency was at 
high mean level ( X =3.46), reasonable facet was at high mean level ( X =3.48), 
and the facet of self- immunity was at high mean level( X =3.60). 

3. There were 3 suggestions about the application of sufficient 
economy of the police in their daily life: 1)for the sufficiency, the police 
station should improve planning on financial expenditure,  and the system of 
receivable and payable cash accounts should be recorded. Rules and 
regulations on the use of material resources should be worthily made, 2) for 
reasonable facet , the police station should improve planning and creating an 
idea of awareness and the importance of principles of sufficiency economy 
applied for utmost efficiency, and 3) for good self-immunity, the police station 
should improve individual manner of his personnel and a smooth daily life. This 
was to prevent any suffering on individual expenses that would lead to debtless 
and to promote the police to knowing how to grow vegetables and to creating 
food sources for reducing expenses.  

Keywords: Sufficient Economy 

๑. บทนํา 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู9หัว พระราชทานแก9คณะบุคคลต9างๆ 

ท่ีเข�าเฝ�าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน
จิตรลดา พระราชวังดุสิต วันท่ี ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ พุทธศักราช ๒๕๔๑ และ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู9หัวทรงย้ําเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งว9า 
“...คนเราถ�าพอในความต�องการ ก็มีความโลภน�อย เม่ือมีความโลภน�อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืน
น�อย ถ�าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม9ใช9เศรษฐกิจ มีความคิดว9าทําอะไรต�องพอเพียง 
หมายความว9า พอประมาณไม9สุดโต9ง ไม9โลภอย9างมาก คนเราก็อยู9เปJนสุข...” พระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู9หัว พระราชทานแก9คณะบุคคลต9างๆ ท่ีเข�าเฝ�าฯ ถวายชัย
มงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวัง
ดุสิต วันท่ี ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ในครั้งนี้ประชาชนจํานวนมากตลอดจนองค�กร
ภาครัฐและภาคเอกชนต9างน�อมนําแนวพระราชดําริอันทรงคุณค9ามาใช�ในการดําเนินชีวิตและ
ประกอบธุรกิจ เพ่ือให�เกิดความม่ันคงและยั่งยืนท9ามกลางกระแส โลกาภิวัตน�และการ
เปลี่ยนแปลงต9างๆ ท้ังจากภายนอกและภายใน เปJนผลให�ประเทศไทยและคนไทยสามารถ
ผ9านพ�นวิกฤตดังกล9าวมาได� พร�อมกับมีวิถีการดํารงชีวิตอย9างใหม9ให�เลือกเดินนั่นคือ "ความ
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พอเพียงอย9างยั่งยืน" ในระดับรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห9งชาติได�อัญเชิญแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข�ามาใช�ควบคู9กับกระบวนทรรศน�
การพัฒนาแบบบูรณาการเปJนองค�รวมท่ีมี “คน” เปJนศูนย�กลางของการพัฒนา ในการจัดทํา
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติฉบับท่ี ๘ (พุทธศักราช ๒๕๔๐-๒๕๔๔) และ
บรรจุไว�เปJนหลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พุทธศักราช ๒๕๔๕-๒๕๔๙) จนถึง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ (พุทธศักราช ๒๕๕๐-๒๕๕๔) แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู9หัวสะท�อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกล และทรงส9งสัญญาณ
เตือนตลอดมา แต9ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจทําให�คนไทยบางกลุ9มขาดความรอบคอบ
และการเฝ�าระวังท่ีดี นําพาให�ประเทศต�องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจหลายครั้ง ถือ
เปJนประสบการณ�ของปวงชนชาวไทยท้ังประเทศท่ีพึงน�อมนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปJนวิถีการดํารงตน เพ่ือให�สามารถพ่ึงตนเองได�อย9างม่ันคงและยั่งยืน อันเปJนผลดี
ท้ังต9อตนเองและประเทศชาติสืบต9อไป 

เม่ือประเทศไทยต�องประสบปIญหาวิกฤตเศรษฐกิจในช9วงป| พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๑ 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู9หัวทรงพระราชทานและชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตแก9พสก
นิกรชาวไทย ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปJนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางแก�ไขโดยคํานึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร�างภูมิคุ�มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช�ความรู� ความ
รอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทําโดยเน�นการปฏิบัติ
บนทางสายกลางและการพัฒนาอย9างเปJนข้ันเปJนตอน เพ่ือให�ประชาชนชาวไทยรอดพ�
นจากปIญหาดังกล9าวและสามารถดํารงชีวิตอย9างไม9เดือดร�อน 

สํานักงานตํารวจแห9งชาติตลอดจนหน9วยงานของรัฐได�ปรับทิศทางการพัฒนา
หน9วยงาน และบุคลากร  โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได�อัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู 9หัว มาเปJนแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กร และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปJนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารสํานักงานตํารวจแห9งชาติ ท้ังนี้เพ่ือส9งเส
ริมให�เจ�าหน�าท่ีตํารวจทุกระดับนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปJนพ้ืนฐานและแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตในด�านต9างๆ อันจะนําไปสู9การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน มีความเข�มแข็ง
และประเทศชาติม่ันคง โดยมุ9งยึดคนเปJนศูนย�กลางของการพัฒนา คือ มุ9งสร�างความสมดุล 
เพ่ือความยั่งยืน หรือเปJนแนวทางการดํารงอยู9และปฏิบัติตน เพ่ือให�สมดุล และพร�อมต9อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย9างรวดเร็วและกว�างขวางท้ังด�านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล�อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได�๑  
                                                           

๑มาฆะสิริ  เชาวกุล,  กรอบแนวคิดทฤษฎี เศรษฐศาสตร�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๔๔), หน�า ๒๔๐-๒๔๑ 
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สถานีตํารวจภูธรเชียงยืน ได�ดําเนินการตามแนวนโยบายของสํานักงานตํารวจ
แห9งชาติ(ยุทธศาสตร�สํานักงานตํารวจแห9งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ท่ีได�สั่งการให�ทุกสถานี
ตํารวจนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�เปJนปรัชญานําทาง ซ่ึงเน�นการพัฒนาท่ียึด
ม่ันในทางสายกลาง ความพอเพียง ความมีเหตุมีผล ในการดําเนินชีวิตและการสร�างภูมิคุ�มกัน
ในตัวควบคู9กับการเสริมสร�างความรู�คู9กับคุณธรรม  

จากความสําคัญดังกล9าวผู �วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช�ในชีวิตประจําวันของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเชียงยืน อําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม ผลของการวิจัยในครั้งนี้ จะใช�เปJนแนวทางในการดําเนินชีวิต และเปJนข�
อมูลสําหรับ   หน9วยงานในการส9งเสริมและสนับสนุนให�เจ�าหน�าท่ีตํารวจนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันต9อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาการนําหลักความรู�เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวัน

ของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
๒.๒ เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักความรู�เศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเชียงยืน อําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่องการนําหลักความรู� เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช�ใน

ชีวิตประจําวันของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ศึกษาเฉพาะกรณี : สถานีตํารวจภูธรเชียงยืน อําเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม คณะผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยไว� ดังนี้  

๓.๑ ขอบเขตด�านพ้ืนท่ีท่ีศึกษา สถานีตํารวจภูธรเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม จํานวน ๙๙ นาย 

๓.๒ ขอบเขตด�านประชากรท่ีศึกษา ได�แก9 เจ�าหน�าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเชียง
ยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๙๙ นาย 
ใช�วิธีการเจาะจง จํานวน ๙๙ นาย 

๓.๓ ขอบเขตด�านเนื้อหาท่ีจะศึกษา ได�แก9 
๑. ปIจจัยส9วนบุคคล 
๑.๑ เพศ 
๑.๒ อายุ 
๑.๓ ชั้นยศ 
๑.๔ รายได� 
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๒. การนําหลักความรู�เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันของ
เจ�าหน�าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

๒.๑ ด�านความพอประมาณ 
๒.๒ ด�านความมีเหตุผล 
๒.๓ ด�านการมีภูมิคุ�มกันท่ีดี 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องศึกษาการนําหลักความรู� เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช�ใน
ชีวิตประจําวันของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคามเปJนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) คณะผู�วิจัยได�ต้ังวัตถุประสงค�ไว� 
เพ่ือศึกษาการนําหลักความรู�เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันของเจ�าหน�าท่ี
ตํารวจ เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักความรู�เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช�ใน
ชีวิตประจําวันของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ 

๕. สรุปผลการวิจัย 
สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม 
๑.๑ ผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๙๙ คน เปJนเพศชาย ร�อยละ ๙๙.๐๐ และเปJน

เพศหญิง ร�อยละ ๑.๐๐ อายุ ๔๑-๕๐ ป| ร�อยละ ๔๘.๕๐ อายุ ๕๑-๖๐ ป| ร�อยละ ๓๓.๓๐ 
อายุ ๓๑-๔๐ ป| ร�อยละ ๑๗.๒๐ และอายุ ๒๑-๓๐ ป| ร�อยละ ๑.๐๐ ชั้นยศ ชั้นประทวน ร�อย
ละ ๕๖.๖๐ และชั้นยศ ชั้นสัญญาบัตร ร�อยละ ๔๓.๔๐ รายได� ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท 
ร�อยละ ๔๕.๕๐ รายได� ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ร�อยละ ๔๕.๕๐ และรายได� ๑๐,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ บาท ร�อยละ ๙.๐๐ 

๑) ความพอประมาณ โดยภาพรวมอยู9ในระดับมาก ท้ังนี้อาจจะเปJนเพราะว9า 
เจ�าหน�าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ไม9ก9อหนี้โดย
ไม9จําเปJนและเกินกําลังและดําเนินชีวิต พออยู9 พอกิน มีสุขภาพแข็งแรงอยู9ห9างไกลอบายมุข
และดําเนินชีวิตแบบพอเพียงโดยยึดหลักทางสายกลาง ซ่ึงสอดคล�องกับรัฐพงศ� บุญญานุวัตร 
ได�วิจัยเรื่อง การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว9า การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช�ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว9า ประชาชนมี
การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกด�าน ได�แก9 ด�านความพอประมาณ ด�านการมี
เหตุผล ด�านการมีภูมิคุ�มกัน ด�านเง่ือนไขความรู� และด�านเง่ือนไขคุณธรรม อยู9ในระดับมาก 
โดยเฉพาะอย9างยิ่งเง่ือนไขด�านคุณธรรม ประชาชนมีความกล�าในการท่ีจะรับผิดชอบในสิ่งท่ี
ตนกระทํา อยู9ในระดับมากท่ีสุด ( X =๔.๒๓) รองลงมาประชาชนรู�สึกละอายเม่ือกระทํา
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ความผิดและให�ความสํา คัญกับการยึดหลักความซ่ือสัตย�สุจริตในการดําเนินชีวิต             
( X =๔.๒๐) ถึงแม�ว9าประชาชนจะยึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ในการ
ดําเนินชีวิตอยู9ในระดับมากก็ตาม แต9ยังพบว9าประชาชนยังมีการนําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติในด�าน
การมีภูมิคุ�มกันท่ีดีน�อยท่ีสุด ( X =๓.๖๖) โดยเฉพาะเรื่องการมีความเสี่ยงด�านอบายมุข มี
ระดับการนําไปปฏิบัติน�อย ( X =๒.๓๖) เนื่องจากประชาชนในแต9ละชุมชนเปJนชุมชนท่ีอยู9ใน
เมืองหลวงท่ีบริบทชุมชนและสภาพแวดล�อมการดําเนินชีวิตสัมผัสและใกล�ชิดกับอบายมุข
มากมาย หลากหลายประเภท เช9น การพนัน ยาเสพติด เหล�า บุหรี่ สถานบันเทิง เปJนต�น ท้ัง
ท่ีเกิดข้ึนอยู9ในชุมชน รอบชุมชน ผ9านทางสื่อโฆษณา โทรทัศน� จึงเปJนการยากท่ีประชาชนจะ
นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ในการดําเนินชีวิตได�อย9างประสบผลสําเร็จ เม่ือ
พิจารณาโดยภาพรวม พบว9า ประชาชนให�ความสําคัญท่ีจะนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช�ในการดําเนินชีวิตอยู9ในระดับมาก 

๒) ความมีเหตุผล โดยภาพรวมอยู9ในระดับมาก ท้ังนี้อาจจะเปJนเพราะว9า 
เจ�าหน�าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ใฝ�หาความรู�
เพ่ือนํามาใช�ประโยชน�ในการดําเนินชีวิตและมีการวางแผนการใช�จ9ายของตัวเองและ
ครอบครัวในชีวิตประจําวันและใช�สติปIญญาและเหตุผลไตร9ตรองหาสาเหตุและแก�ไขปIญหา
ต9างๆ ด�วยความสามารถ ซ่ึงสอดคล�องกับนภาพรรณ วงค�มณี ได�วิจัยเรื่อง การนําแนวปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนทรายทอง ตําบล
เจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาปรากฏว9า ความคิดเห็นของประชาชน
ต9อการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ในการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู9ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปJนรายด�านพบว9า อยู9ในระดับมาก ๓ ด�านและระดับมาก เรียงจากค9าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน�อย คือ ด�านความพอประมาณ ด�านความมีเหตุผล และด�านการมีภูมิคุ�มกันท่ีดี 
ตามลําดับ จากผลการวิจัยแสดงให�เห็นว9า ประชาชนต9อการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจประยุกต�ใช�ด�านความพอประมาณได�อย9างมีประสิทธิภาพ  

๓) การมีภูมิคุ�มกันท่ีดี โดยภาพรวมอยู9ในระดับมาก ท้ังนี้อาจจะเปJนเพราะว9า 
เจ�าหน�าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีความ
สามัคคีในครอบครัวและมีความต้ังใจและส9งชําระหนี้ได�ดีทุกเดือนหรือทุกป|และเปJนสมาชิก
กลุ9มออมทรัพย� กลุ9มอาชีพ และกลุ9มฌาปนกิจในชุมชนและมีความเชื่อว9า “ทําดีได�ดี ทําชั่วได�
ชั่ว” และจะทําความดีต9อไปเพ่ือผลดีต9อตนเองและครอบครัว ซ่ึงสอดคล�องภูสิทธิ์  ขันติกุล 
ได�ศึกษาเรื่อง การประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาปรากฏว9า ประชาชนมีความคิดเห็นต9อ
การประยุกต�ใช�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขต
ดุสิต  กรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู9ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปJนรายด�านตามค9าเฉลี่ยจาก
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มากไปหาน�อย พบว9า หลักท่ีมีค9าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได�แก9 ด�านการใช�และการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จากผลการวิจัยแสดงให�เห็นว9า ประชาชนมีความคิดเห็น
ต9อการประยุกต�ใช�ด�านการใช�ได�อย9างมีประสิทธิภาพ  

๖. ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการวิจัย 
๖.๑ ความพอประมาณ 
สถานีตํารวจภูธรควรควรปรับปรุงเรื่องการวางแผนการใช�จ9ายเงิน มีการบันทึก

รายรับ-รายจ9ายอย9างเปJนระบบ มีระเบียบในใช�สิ่งของให�เกิดประโยชน�มากท่ีสุด และ
ทรัพยากรท่ีได�มาให�คุ�มค9าท่ีสุด 

๖.๒ ความมีเหตุผล 
สถานีตํารวจภูธรควรปรับปรุงเรื่องการวางแผน และการสร�างแนวคิดท่ีมีหลักการ

สามารถรับรู�  และมองเห็นความสําคัญของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต�ใช�เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพให�มากท่ีสุด  

๖.๓ การมีภูมิคุ�มกันท่ีดี สถานีตํารวจภูธรควรปรับปรุงเรื่องการวางตนและการใช�
ชีวิตท่ีเรียบง9าย เพ่ือเปJนการป�องกันความเดือดร�อนในการใช�จ9าย และไม9ทําให�เกิดหนี้สิน
ตามมา และมีการส9งเสริมให�เจ�าหน�าท่ีตํารวจรู�จักปลูกผักและสร�างอาหารท่ีสามารถทําได�เพ่ือ
ลดค9าใช�จ9าย 
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บทความวิชาการ เรื่อง แนวนโยบายการพัฒนาชุมชนของสถาบันการศึกษาสงฆ� 
Articles about policy development, community education disciplines. 

สมุทร สงวนสิน* 

บทคัดย!อ 

ในสังคมไทยต้ังแต9โบราณ วัดเปJนสถาบันท่ีให�การศึกษา วิทยาลัยสงฆ�ชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได�ดําเนินการจัดการเรียนการสอน มีภารกิจจัด
การศึกษาสนองพระราชปรารภของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ� พระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู9หัวพระป�ยะมหาราช พระองค�เปJนผู�ประสงค�จะให�เปJนสถานศึกษา 
พระไตรป�ฎก และวิชาการชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสงฆ�สามเณร และคฤหัสถ�โดยท่ัวไป มี
เป�าหมายเพ่ือจะพัฒนาบัณฑิตให�มีปฏิปทาน9าเลื่อมใส9 ใฝ�รู� ใฝ�คิด เปJนผู�นําด�านจิตใจและ
สติปIญญา มีความรู�ความสามารถแก�ไขปIญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศานา เสียสละ
เพ่ือส9วนรวม รู�เท9าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน�กว�างไกล มีศักยภาพเพียง
พอท่ีจะสามารถพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม ให�เพียบพร�อมด�วยคุณธรรม จริยธรรม หลัก
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาปIญญา ถ9ายทอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาสู9ชุมชน 
สังคมโดยท่ัวไป ให�เกิดข้ึนในจิตใจผู�บริหารทุกองค�กร เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมพลเมืองของ
ไทย รวมไปถึงนักการเมือง ข�าราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ผู�นําองค�กร และผู�บริหารองค�การ
ปกครองส9วนท�องถ่ิน ท่ีสัมพันธ�กับการทํางานเพ่ือเอ้ือต9อการพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติได�อย9างมีประสิทธิภาพ โดยเปJนทางเลือกท่ีสามาถนําไปสู9การประยุกต�ใช� 
สําหรับหน9วยงานหรือองค�กรท่ีใกล�เคียงกัน เปJนข�อมูลท่ีเปJนประโยชน�ในการบริหารงานท่ี
รับผิดชอบได�อย9างมีประสิทธิภาพ นโยบายการพัฒนาชุมชนของสถาบันการศึกษาสงฆ� ใน
ประเทศไทยจึงมีความสําคัญต9อการศึกษาเปJนอย9างมาก สามารถเปJนแนวทางในการพัฒนา
จิตใจ สติปIญญาของราษฏร และบุคลากรในชุมชนท�องถ่ิน หรือส9งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาลผู�บริหารองค�กรชุมชนท�องถ่ินต9อไป  

คําสําคัญ : สถานการศึกษาสงฆ�, การพัฒนา, คุณธรรม, จริยธรรม, ชุมชน,สังคม, 
Abstract 

In Thailand since ancient Measurement is an institution that provides 
education. College chapter Chaiyaphum Maha Chulalongkorn University 
College. Has taken the teaching mission of providing education to the 
                                                           

* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ�ชัยภมูิ   
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preamble. King Chulalongkorn's global Cummins Navy. King Rama V, King 
Chulalongkorn. He is intending to study Buddhist scriptures and study class 
for novice monks. And laity in general The goal is to develop graduates with 
sequins behavior seems to thirst for knowledge and thought leadership, 
intellectual and psychological. Ability to troubleshoot Faith is dedicated to 
Buddhist religion. Sacrifice for the common good Knowingly social change A 
world wide Potent enough to be able to develop their own. Community and 
Society Equipped with a moral core good governance and the development of 
intelligence. Live cultural religious communities. Society generally takes place in 
the mind of all corporate executives. Community Development and Social 
citizens of Thailand. To politicians Government officials, private sector leaders 
and executives of local authorities. In relation to work to contribute to the 
development community. Society and the country effectively. It is a choice that 
can only lead to the application. For organizations that are close to each other. 
The information is useful to management responsibilities effectively. Policy 
development, community education disciplines. In Thailand, it is important to 
study a lot. Can guide the development of the mind. Rat and intelligence 
personnel in the local community. Or promote good governance principles of 
ethics and corporate executives to the local community. 

Keywords: Location Of Study Disciplines, Development, Moral, Ethical, 
Community, Society. 
 
 
๑. บทนํา                  

ในสังคมไทยต้ังแต9โบราณ วัดเปJนสถาบันท่ีให�การศึกษาวัด วัดเปJนสถาบันท่ีให�
การศึกษาของคนไทยมาช�านาน โดยพระสงฆ�เปJนครูผู�สอน ท้ังการอบรมสั่งสอนพระสงฆ�
ด�วยกันเอง และประชาชนท่ัวไปในชุมชนต9างๆ โดยได�มีนโยบายพัฒนาสถาบันการศึกษาสงฆ� 
หรือเปJนชุมชนแห9งการเรียนรู� และขยายรูปแบบให�การศึกษากว�างขวางข้ึน คือฝ�ายวิชาการ
ทางธรรม เรียกว9า “การศึกษาพระปริยัติธรรม” อบรมพระภิกษุสามเณรตลอดจนประชาชน
ในชุมชน ส9วนของราษฎร�โดยท่ัวๆ ไปในชุมชนจะรู�สึกอบอุ9นใจหากมีพระภิกษุสงฆ�ในชุมชน 
หมู9บ�าน เพ่ือเปJนท่ีพ่ึงทางใจในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สามารถทําบุญได�สะดวก 
เพราะชาวบ�านในชุมชนยังเชื่อแน9นอนเก่ียวกับการทําบุญอยู9 หากประพฤติชอบ ปฏิบัติดีก็อยู9
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ในสังคมได�อย9างมีความสุข  และทางโลกมิใช9ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาเพียงอย9างเดียว
เท9านั้น การศึกษามีนโยบายเป�าหมายเพ่ือการพัฒนาถึงหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม 
และความรู�วิชาการควบคู9กันไป ซ่ึงจะทําให�เด็กในชุมชนเหล9านี้ออกไปใช�ชีวิตในสังคม โดยไม9
สร�างปIญหาหรือมีข�อขัดแย�งต9อสังคมส9วนรวม  ระบบการศึกษาในรูปแบบของการศึกษา
ปริยัติธรรมสายสามัญ โดยเน�นการเผยแผ9พระพุทธศาสนาไปพร�อมกันด�วย       

ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู9หัวมหาราช ทรงเล็งเห็น
ว9าการศึกษาเปJนสิ่งสําคัญ จึงได�ปฏิรูปการศึกษา โดยมีนโยบายจัดการเรียนการสอนให�เปJน
ระเบียบเหมือนนานาอารยะประเทศ ให�ราษฎร�ทุกคนศึกษาเล9าเรียนอย9างมีระบบ สําหรับ
พระภิกษุสงฆ� สามเณร พระองค�ทรงสนับสนุนให�คณะสงฆ�ได�ศึกษาเล9าเรียน ท้ังทางด�านพระ
ปริยัติธรรมและวิชาการชั้นสูงสมัยใหม9ควบคู9กันไป ได�ทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยข้ึนในป| 
พ.ศ.๒๔๓๒ เปJนสถาบันการศึกษาสงฆ�อีกแห9ง ต9อมาในป| พ.ศ.๒๔๓๙ ได�พระราชทานนาม
ใหม9ว9 า  “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” และในป|  พ.ศ .๒๔๓๖ ได�ทรงสถาปนา
สถาบันการศึกษาสงฆ�ข้ึนท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร และได�ทรงพระราชทานนามว9า “มหามกุฏราช
วิทยาลัย” อย9างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาสงฆ�ซ่ึงเปJนมหาวิทยาท้ังสองแห9งนี้ก็ได�ดําเนินการ
มาโดยลําดับ ต9อมาในป| พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมได�ออกคําสั่ง เรื่อง การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงฆ�อันเปJนการรับรองว9า การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ�ท้ังสองแห9ง เปJน
การศึกษาของสถาบันการศึกษาสงฆ�อย9างเปJนทางการ จัดการเรียนการสอนต้ังแต9ระดับ
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก เป�ดทําการสอนท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ� โดยจัดการสอนหลักสูตร
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือผลิตบัณฑิตเชื่อมต9อเครือข9ายท่ัวโลก แนวโน�มตาม
นโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคมของสถาบันการศึกษาสงฆ�ในอนาคตต9อไป   

สภาพสังคมปIจจุ บันมีประชากรเพ่ิมมากข้ึน การเปJนอยู9ของสังคมมีความ
สลับซับซ�อนมากข้ึน นําไปสู9ปIญหาสังคมและสภาพส9วนบุคคล ปIญหาสังคมต9างๆ ในชุมชนท่ี
นับวันจะมีความรุนแรงและกระจายไปสู9สังคมทุกภาคส9วน ส9งผลกระทบต9อวิถีชีวิตท่ีดีงาม
ด้ังเดิมของไทยเรา ในวิถีชีวิตปIจจุบันแม�จะมีความสะดวกสบายมากข้ึน แต9ในด�านความสุข
กลับลดลง ความสัมพันธ�ในครอบครัวหรือในชุมชน วัฒนธรรมของไทยเริ่มเสื่อมถอยลง คน
ไทยยังมีปIญหาเชิงคุณภาพท้ังด�านสุขภาพ การเรียนรู�และคุณธรรมจริยธรรม (สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ, ๒๕๖๐) ในแผนการพัฒนาได�นํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปJนพ้ืนฐานการพัฒนา ท้ังการดําเนินชีวิต การยึดหลักพอเพียง 
การนําความรู�ต9างๆ มาใช�อย9างรอบคอบ และการเสริมสร�างจิตใจของคนในชาติ ให�เกิดมโน
สํานึกในคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล มีความซ่ือสัตย�สุจริตพร�อมท้ังหลักการบริหาร
จัดการท่ีดี คือ หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส9วนร9วม หลักนิติธรรม มากําหนดเปJนแนว
ทางการพัฒนาให�สามารถเปJนภูมิคุ�มกัน ด�านเศรษฐกิจและสังคมเปJนเป�าหมายในการพัฒนา
ท่ีสําคัญประการหนึ่ง องค�การสหประชาชาติ ได�เสนอให�ประเทศกําลังพัฒนาท่ีประสบความ
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ล�มเหลวในการพัฒนา เร9งปฏิรูประบบเศรษฐกิจควบคู9ไปกับการปฏิรูปการเมือง สังคม การ
บริหารการศึกษา การขจัดและลดความยากจน การส9งเสริมให�มีการบูรณาการผลิตผล
ทางการเกษตร การสร�างงานท่ีพอเพียงกับการเติบโตของประชากร การพิทักษ�สิ่งแวดล�อม 
ฯลฯ โดยนําระบบการจัดการท่ีดีมาใช�เปJนยุทธศาสตร�การพัฒนา เพ่ือให�การพัฒนามีภาพของ
อนาคตท่ีเปJนรูปธรรม โดยเรียกวิธีดังกล9าวนี้ว9า ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ การสร�างระบบบริหาร
กิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดีหรือ Good Governance (ชัยอนันต� สมุทวณิช,๒๕๔๑)  

ในการเปลี่ยนแปลงภายใต�กระแสโลกาภิวัฒน� ส9งผลให�สังคมไทยเผชิญวิกฤติความ
เสื่อมถอยหลายด�าน มีการแสวงหารายได�เพ่ือตอบสนองการบริโภคนิยม อํานวยความสะดวก
อย9างไม9สิ้นสุด ขาดการช9วยเหลือเก้ือกูลกัน ขาดความสามัคคี ไม9เคารพสิทธิของผู�อ่ืนและ
ขาดการคํานึงถึงประโยชน�ส9วนรวม เกิดปIญหาต9างๆ เช9น ปIญหาด�านการทุจริตคอร�รัปชั่น 
การแย9งชิงทรัพยากร การรับรู�ข�อมูลข9าวสาร ปIญหาอาชญากรรมและยาเสพติดให�โทษ ส9งผล
กระทบต9อสังคมเปJนอย9างมาก แผนการศึกษาแห9งชาติทุกฉบับ สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาได�จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) การปลูกฝIงหลักธรรมาภิบาลในตัวผู�เรียน การเข�าถึงกระบวนการยุติธรรมอย9างเสมอ
ภาค ด�านการศึกษาให�มีคุณภาพเท9าเทียมท่ัวถึง ให�ความสําคัญกับการพัฒนาด�านธรรมาภิ
บาล จริยธรรม เน�นการเสริมสร�างและพัฒนาธรรมาภิบาล จริยธรรมไว�อย9างชัดเจน ซ่ึงเปJน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได�จัดทําข้ึนบน
พ้ืนฐานของยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป| รวมท้ังการปรับโครงสร�างประเทศไปสู9ประเทศไทย ๔.๐ 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ ท่ีให�ความสําคัญกับการพัฒนาด�านธรรมาภิบาล 
จริยธรรมมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปJนกลไกการพัฒนาบุคคลให�เกิดธรรมาภิบาล จริยธรรมมากข้ึนของ
สังคมปIจจุบัน แต9ผลการพัฒนาท่ีผ9านมากลับพบว9า สังคมยังเต็มไปด�วยปIญหา ผู�คนในสังคม
วัตถุนิยมต9างแสวงหาสิ่งท่ีตนเองต�องการ ปรนเปรอความต�องการส9วนตนเสียมากกว9า มีการ
แสวงหาผลประโยชน� เพ่ือตอบสนองการบริโภค การใช�วิธีการเอารัดเอาเปรียบผู�อ่ืน จนไม9
คํานึงถึงส9งผลกระทบโดยส9วนรวมท่ีส9งผลมาสู9สังคมในเชิงลบ ตัวอย9างหลายอย9างท่ีเห็นได�
ชัดเจนสถานการณ�ในสังคมน9าเปJนห9วง เช9น ผลสํารวจนิสิตนักศึกษาท่ีเปJนอนาคตของชาติก็
ยอมรับว9ารัฐบาลทุจริตคอร�รัปชั่น ขอเพียงให�ตนเองได�รับประโยชน�บ�าง (มหาวิทยาลัยอัชสัม
ชัน, ๒๕๕๔) หรือในกรณีผลการวิจัยและการสํารวจต9างๆ พบว9าปIญหาสําคัญท่ีสุดคือความ
ซ่ือสัตย�สุจริตและการทุจริตคอร�รัปชั่น โดยเห็นว9าต�องส9งเสริมหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมใน
สังคมไทยโดยเร9งด9วน สิ่งเหล9านี้ล�วนเปJนตัวอย9างท่ีคนในสังคมเรา ได�รับรู� ซึมซับจาก
พฤติกรรมในสังคมวันแล�ววันเล9า และแน9นอนว9าย9อมส9งผลกระทบต9อสังคมส9วนรวมอย9าง
ต9อเนื่อง จากการศึกษาพบว9า คนในชุมชนยังขาดความรู�ความสามารถท่ีจะเปJนภูมิคุ�มกัน ใน
การกลั่นกรองท่ีดี ส9งผลกระทบต9อระบบคุณค9า ความเชื่อถือและพฤติกรรม คนไทยยังขาด
ทักษะในด�านการคิดวิเคราะห�อย9างเปJนระบบ ไม9สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี 
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ทําให�เกิดพฤติกรรมท่ีเน�นวัตถุนิยม ติดกระแสบริโภคนิยมมากข้ึน ขาดจิตสํานึกสาธารณะให�
ความสําคัญกับประโยชน�ส9วนตนมากกว9าส9วนรวม ทําให�จริยธรรมเสื่อมถอย ซ่ึงจะนําไปสู9
ปIญหาทางสังคม เช9น ปIญหาความสัมพันธ�ในครอบครัว ปIญหาในชุมชน ปIญหาทุจริต
คอร�รัปชั่น การแย9งชิงทรัพยากร ปIญหายาเสพติดให�โทษและปIญหาอาชญากรรมต9างๆ  
นอกจากบทบาทในการสร�างคนแล�ว การศึกษายังมีบทบาทในการจัดระเบียบสังคม ปลูกฝIง
คุณความดีให�เปJนภูมิคุ�มกันเยาวชน เปJนกระบวนการพัฒนาคนให�อยู9ในสังคมอย9างมีความสุข 
เตรียมการให�ผู�เยาว�ได�เปJนผู�ใหญ9ท่ีดีเหมาะสมกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเปJนบทบาทในแง9
สังคมวิทยา เปJนการจัดการให�เกิดระเบียบทางสังคม (Social order) เพ่ือให�เปJนการอยู9
ร9วมกันอย9างสันติสุข การสร�างชุมชนในสังคมให�มีระเบียบ วินัย ซ่ือสัตย�สุจริต และอยู9ร9วมกัน
ภายใต�กฎ กติกาของสังคมท่ีเปJนมาตรฐานเดียวกัน กระบวนการเรียนรู�อาจเกิดข้ึนอย9างเปJน
ทางการหรือไม9เปJนทางการ ท่ีต9างผสมผสานกัน อาจเกิดจากกิจกรรมต9างๆ เพ่ือปลูกฝIง
ระเบียบวินัย เช9น การเข�าแถวซ้ืออาหาร การส9งการบ�านตรงเวลา การไม9พูดคุยเม่ือครูสอน 
การเคารพผู�ใหญ9เม่ือเดินผ9านมา สิ่งเหล9านี้ล�วนเปJนการเรียนรู�บรรทัดฐานทางสังคม 
การศึกษาของไทยมีเป�าหมายเพ่ือพัฒนาจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความรู�วิชาการควบคู9กัน
ไป ซ่ึงจะทําให�เด็กเหล9านี้โตแล�วไม9โกง ไม9ทุจริตคอร�รัปชั่น มีระเบียบวินัย มีหลักธรรมาภิบาล 
ออกไปใช�ชีวิตในสังคม โดยไม9สร�างปIญหาหรือข�อขัดแย�งต9อสังคมส9วนใหญ9 (อมรวิชร� นาค
รทรรพ, ๒๕๔๘) ผลการสํารวจระหว9างวันท่ี ๑๐-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐  พบว9าพฤติกรรม
เยาวชนไทยท่ีสังคมควรตระหนัก คือ การใช�สินค�าฟุ�มเฟ�อย ยึดติดวัตถุนิยม แต9งกายไม9ถูก
กาลเทศะ ไม9มีสัมมาคารวะ ด�อยกตัญ@ู ม่ัวอบายมุข มีอิสระทางความคิดมากเกินไปจนเปJน
เหตุให�มีพฤติกรรมก�าวร�าว และผลการวิจัยปIญหาท่ีส9งผลกระทบต9อการใช�ชีวิตของเยาวชน
ไทย คือ ขาดความรักความอบอุ9นในครอบครัว มีความรักหรือมีเพศสัมพันธ�ก9อนวัยอันควร 
เข� า ถึงอบายมุขได� ง9 าย ขาดแบบอย9า ง ท่ี ดี  (สํ านั กงานเลขาธิ การสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐) การสํารวจดังกล9าวยังพบอีกว9า จริยธรรมของคนไทยท่ีควรเร9ง
สร�าง ๑๐ ประการประกอบด�วย ความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย�  ความขยั่นหม่ันเพียร 
ความมีน้ําใจเอ้ือเฟ�§อเผื่อแผ9 ความสุภาพอ9อนน�อมมีสัมมาคารวะ ความกตัญ@ู จิตสํานึกท่ีดี 
ความสามัคคี ความมีเหตุผลและการเห็นแก9ประโยชน�ส9วนรวมมากกว9าส9วนตัว และ
นอกจากนั้นค9านิยมลักษณะนิสัยของคนไทยท่ีเปJนอุปสรรคต9อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ได�แก9 ขาดความอดทน เกียจคร�าน รักความสบาย ไม9มีระเบียบวินัย ชอบรวยทางลัด ขาด
ความรับผิดชอบ ไม9กล�าเผชิญปIญหา และไม9รักการเรียนรู� ดังนั้นหากการศึกษาไม9นําไปสู9การ
เปลี่ยนแปลงนิสัยและแก�ไขค9านิยมท่ีผิดๆ เหล9านี้แล�ว แม�ว9าเราจะสร�างระบบและวาง
นโยบายการพัฒนาชุมชน สังคม ท่ีสวยหรูดีเลิศเพียงใดก็ตาม สังคมไทยจะมีการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนได�ยาก ในเรื่องของจริยธรรม ธรรมาภิบาล จะเกิดข้ึนเติบโตและงอกงามต9อไปได�ก็ด�วย
การปลูกฝIง ต�องเริ่มต�นต้ังแต9มนุษย�ยังเปJนเด็กเล็กโดยพ9อแม9 ผู�ปกครอง ครูอาจารย� และ
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สถาบันการศึกษาต9างๆ ในสังคม จะต�องปลุกจิตสํานึกให�เขาพัฒนาการ และประพฤติปฏิบัติ
ตนให�มี คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล เพ่ือสร�างจิตสํานึกท่ีดี 

เ ม่ือใดก็ตามท่ีมีปIญหาด�านจริธรรม ธรรมาภิบาล เกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึง
ปรากฎการณ�เช9นนี้ นําไปสู9การกําหนดค9านิยมหลักของคนไทย 12 ประการโดยรัฐบาล คือ มี
ความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย� ซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน มีอุดมการณ�ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือ
ส9วนรวม กตัญ@ูต9อพ9อแม9 ผู�ปกครอง ครูบาอาจารย� ใฝ�หาความรู� หม่ันศึกษาเล9าเรียนท้ัง
ทางตรงและทางอ�อม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  เข�าใจเรียนรู�การเปJน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปJนประมุขท่ีถูกต�อง มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย 
ผู�น�อยรู�จักรการเคารพผู�ใหญ9 มีสติรู�ตัว รู�คิด รู�ทํา รู�ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู9หัว รู�จักดํารงตนอยู9โดยใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข�มแข็งท้ัง
ร9างกายและจิตใจ ไม9ยอมแพ�ต9ออํานาจฝ�ายตํ่าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต9อบาป โดยท่ี
ฝ�ายรัฐบาลได�มีเป�าหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เปJนคนดีมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรม
มาภิบาล ให�เปJนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังร9างกายและจิตใจ สติปIญญา ความรู� และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู9ร9วมกันในชุมชนและสังคมได�อย9างมีความสุข 

จากข�อเท็จจริงทางสังคมดังกล9าวข�างต�น  เพ่ือความเจริญของบุคคล ชุมชนและ
สังคม โดยการถ9ายทอดความรู�  การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ กลไกนโยบายการพัฒนาจริยธรรม ท้ังประเด็นหลักธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร�รัปชั่น ให�บุคคลเรียนรู�อย9างต9อเนื่องตลอดชีวิต ก็พอจะประเมินได�ว9า การพัฒนาบุคคล
โดยกําหนดในการร9างรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ เปJนเหตุให�
นําไปสู9นโยบายท่ีมุ9งเน�นพัฒนาบุคคลด�านจริยธรรม ธรรมาภิบาลให�เปJนคนท่ีสมบูรณ� มี
ความรู�ความสามารถ สติปIญญา สามารถดํารงตนอยู9ในสังคมได�อย9างปรกติสุข กําหนดให�มี
สมัชชาคุณธรรมแห9งชาติ มีบทบาทหน�าท่ีในฐานะผู�ตรวจสอบนักการเมือง มีอํานาจหน�าท่ีใน
การกําหนดมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรมของผู�ดํารงตําแหน9งทางการเมือง ผู�บริหารระดังสูง 
นักการเมืองท�องถ่ิน กรรมการในองค�กรตรวจสอบในการใช�อํานาจรัฐ องค�กรอิสระ สอบทาน
การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล และเป�ดเผยข�อมูลต9อสาธารณะ โดย
ได�รับความคุ�มครองทางกฎหมาย เพราะผู�ท่ีดํารงตําแหน9งทางการเมืองระดับสูง หรือผู�นํา
ท�องถ่ิน ต�องมีคุณธรรมจริยธรรมเหนือกว9าคนอ่ืนหรือมากว9าคนอ่ืน และเปJนการกระทําให�
ประชาชนท่ัวไปท้ังหลาย เห็นว9าการดํารงตําแหน9งผู�บริหารระดับสูง นักการเมืองทุกระดับ
จะต�องทําตัวให�เปJนตัวอย9างท่ีดี จะทําตัวเหมือนบุคคลท่ัวไปไม9ได� ต�องยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและหลักความยุติธรรมเสมอภาค 

ปIญหาวิกฤตการณ�ด�านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ท่ีเปJนปIญหาใหญ9ท่ีสุด
ของสังคมไทยปIจจุบัน ก็คือการขาดความมีน้ําใจ เห็นแก9ประโยชน�ส9วนตนมากกว9าประโยชน�
ส9วนรวม ขาดจิตสํานีก ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงาม ขาดความซ่ือสัตย�สุจริตและมีการทุจริต
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คอร�รัปชั่น ซ่ึงทุกหน9วยงานก็ได�พยายามท่ีจะแปลงนโยบายไปสู9การปฏิบัติ ตามศักยภาพ
องค�กรแต9ละแห9งแตกต9างกันออกไป โดยภาพรวมก็ยังไม9ตอบสนองความต�องการของสังคม
เท9าท่ีควรดังกล9าวมาแล�ว การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลของผู�บริหารนั้น การ
บริหารจัดการมีความสําคัญมาก สถาบันการศึกษาก็เปJนองค�กรท่ีมีบทบาทสําคัญ ในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนา  เพราะมีความใกล�ชิดกับ
ชุมชน มีอํานาจบริหารจัดการและจัดสรรค�ทรัพยากรในการสนับสนุนโดยตรง เพราะสถาบัน
อ่ืนๆ เช9น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาต9างก็มีอิทธิพลต9อการหล9อหลอมและการ
พัฒนา จึงควรร9วมมือกันอย9างใกล�ชิด ร9วมกันสร�างความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�อง เก่ียวกับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล การทุจริตคอร�รัปชั่น การรับรู�ข�อมูลข9าวสาร ติดตาม
ผลเพ่ือป�องกันและหาแนวทางแก�ไข เปJนแบบอย9างท่ีดีปลูกฝIงคุณธรรมจริยธรรม มีค9านิยมท่ี
ดีงามอย9างสมํ่าเสมอและต9อเนื่อง บุคลากรตระหนักถึงอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบนั้น ใน
การขับเคลื่อนให�บรรลุเป�าหมาย การบริหารจัดการอย9างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหาร
จัดการท่ีจะเอ้ือให�เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเปJนเรื่องของจิตใจนั้น นอกจากจะใช�
องค�ประกอบทางการบริหารโดยท่ัวไปแล�ว ยังจะต�องเกิดจากการร9วมใจและเต็มใจพัฒนา
แนวทางการส9งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนั้นด�วย ยังมีความพยายามขององค�กรอีกหลายแห9ง ท่ี
จะหาวิธีการหรือรูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค�กร ซ่ึงก็มีปIจจัยอัน
เปJนข�อจํากัดท่ีแตกต9างกันออกไป จะต�องร9วมพิจารณาแก�ไขวิกฤตการณ�นี้ ต�องพิจารณา
ระบบการบริหาร เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ท้ังในด�านทุจริตประพฤติมิชอบ การ
คอร�รัปชั่น และมีหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานบุคคลยังไม9เหมาะสม  ต�องได�รับการ
ปรับปรุง ระบบข�อมูลข9าวสารยังสับสนและไม9มีระบบ ทําให�ไม9สามารถใช�ประโยชน�ได�อย9าง
เต็มท่ี ปIญหาในด�านการให�บริการประชาชน ปIญหาความร9วมมือการมีส9วนร9วมจากประชาชน 
และปIญหาเอกภาพบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาล มีความอดทนเสียสละ 
เปJนท่ีคาดหวังว9าจะเปJนผู�ท่ีให�บริการท่ีดีแก9ประชาชน การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให�การทํางาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พยายามจะหาวิธีการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริธรรม ธรรมาภิบาล 
ตามนโยบายหรือความต�องการของหน9วยบังคับบัญชาหรือองค�กรท่ีเก่ียวข�อง แผนพัฒนา
ความเจริญให�ถึงประชาชน ชุมชน ให�ใช�ชีวิตท่ีข้ึนตรงต9อวัตถุนิยมน�อยลง แล�วพัฒนาจิตใจ
มากข้ึนให�เปJนอิสระจากวัตถุนิยม อยู9ได�ดีด�วยตนเองมากข้ึน ไม9ใช9มีความสุขตามแนวความคิด
วัตถุนิยม เพราะว9าความสุขเปJนคุณสมบัติธรรมชาติประจําอยู9ในตนเองตลอดเวลาอยู9แล�ว 

ผู�บริหารของสถาบันการศึกษาสงฆ�ทุกแห9งก็ได�มีแนวนโยบายการพัฒนาชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ให�ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยิ่งในขณะนี้พระสังฆาธิการระดับต9างๆ 
ได�ตื่นตัวในด�านการศึกษาวิชาการ ให�ทันต9อเหตุการณ�สังคมปIจจุบัน สถาบันการศึกษาสงฆ�ได�
เป�ดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ� (ปบ.ส.)หลักสูตร ๑ ป|ให�ศึกษา 
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ต้ังแต9ป| พ.ศ. ๒๕๔๗  เม่ือจบแล�วก็สามารถศึกษาต9อในระดับปริญญาตรีได�ต9อไปอีกด�วย เพ่ือ
นําความรู�ในด�านวิชาการต9างๆ ทางพระพุทธศาสนากับการแก�ปIญหาสังคม ไปพัฒนาชุมชน 
สังคมไทยต9อไป 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช9วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) ได�มีปณิธานว9า “เปJนสถานศึกษาพระ
ไตป�ฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ�” โดยมีปรัชญาว9า “จัดการศึกษา
พระพุทธศานา บูรณาการกับศาสตร�สมัยใหม9  พัฒนาจิตใจและสังคม” วิสัยทัศน� 
“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” มีพันธกิจ “ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ วิจัยและ
พัฒนา บริการวิชาการแก9สังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนาธรรม” มีเอกลักษณ� “บริการ
วิชาการด�านพระพุทธศาสนา”  มีอัตลักษณ� “ประยุกต�พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและ
สังคม” และมีนวลักษณ�บัณฑิตว9า  “มีปฏิปทาน9าเลื่อมใส รู�เท9าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
(วิชาสมัยใหม9) มีศัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา(ปฏิบัติศาสนากิจ) มีความสามารถและ
ทักษะด�านภาษา ใฝ�รู�ใม9คิด รู�จักเสียสละเพ่ือส9วนรวม มีโลกทัศน�ท่ีกว�างไกล มีความเปJนผู�นํา
ด�านจิตใจและปIญญา มีความเพียบพร�อมด�วยคุณธรรมและพร�อมท่ีจะใช�และพัฒนาวัตกรรม 
วิทยาลัยสงฆ�ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได�ดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนมีภารกิจจัดการศึกษาสนองพระราชปรารภของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ� พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู9หัวพระป�ยะมหาราช พระองค�เปJนผู�ประสงค�จะให�เปJน
สถานศึกษา พระไตรป�ฎก และวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสงฆ�สามเณร และคฤหัสถ�โดยท่ัวไป 
มีเป�าหมายเพ่ือจะพัฒนาบัณฑิตให�มีปฏิปทาน9าเลื่อมใส9 ใฝ�รู� ใฝ�คิด เปJนผู�นําด�านจิตใจและ
สติปIญญา มีความรู�ความสามารถแก�ไขปIญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศานา เสียสละ
เพ่ือส9วนรวม รู�เท9าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน�กว�างไกล มีศักยภาพเพียง
พอท่ีจะสามารถพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม ให�เพียบพร�อมด�วยคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล จัดการศึกษาด�านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร�สมัยใหม9 พัฒนา
จิตใจและสังคม รัฐบาลเห็นความสําคัญในการศึกษามาก จึงได�มีคําขวัญวันเด็กแห9งชาติ
ประจําป| ๒๕๖๐ ไว�ว9า “เด็กไทยใส9ใจศึกษา พาชาติม่ันคง”   

ด�วยสภาพดังกล9าวข�างต�น สถาบันการศึกษาสงฆ�ได�มีแนวนโยบายการพัฒนาชุมชน 
โดยผู�บริหารมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�มีการจัดการเรียนการสอน ต9อหลักคุณธรรมจริยธรรม หลัก
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาปIญญา ถ9ายทอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาสู9ชุมชน 
สังคมโดยท่ัวไปให�เกิดข้ึนในจิตใจผู�บริหารทุกองค�กร เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมพลเมืองของ
ไทย รวมไปถึงนักการเมือง ข�าราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ผู�นําองค�กร และผู�บริหารองค�การ
ปกครองส9วนท�องถ่ิน ท่ีสัมพันธ�กับการทํางานเพ่ือเอ้ือต9อการพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติได�อย9างมีประสิทธิภาพ โดยเปJนทางเลือกท่ีสามาถนําไปสู9การประยุกต�ใช� 
สําหรับหน9วยงานหรือองค�กรท่ีใกล�เคียงกัน ไปเปJนข�อมูลท่ีเปJนประโยชน�ในการบริหารงานท่ี
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รับผิดชอบได�อย9างมีประสิทธิภาพ นโยบายการพัฒนาชุมชนของสถาบันการศึกษาสงฆ� ใน
ประเทศไทยจึงมีความสําคัญต9อการศึกษาเปJนอย9างมากสามารถเปJนแนวทางในการพัฒนา
จิตใจ สติปIญญาของราษฏรและบุคลากรในชุมชน หรือส9งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หลักธรร
มาภิบาลผู�บริหารองค�กรชุมชนท�องถ่ินต9อไป    

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ: 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต�. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ�โฟร�เพซ, ๒๕๕๑ 
สัญญา  สัญญาวิวัฒน� . การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ไทยวัฒนา

พานิช,๒๕๒๖ 
นงลักษณ� วิรัชชัย. วิจัยและสถิติ : คําถามชวนตอบ.กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิจัยและ

จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.๒๕๕๒ 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทนานมีบุ¢คส�พับลิเคชั่น จํากัด, ๒๕๔๖ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ,๒๕๖๐ 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช9วงแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี ๑๒ มหาวิทยาลัยอัชสัมชัน, ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๘๒๔ 

ป�ญหาการบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 
Problems of the Human Resource Administration of  

The Local Administrative Organization 

พ.อ.อ.ประพัฒน�พงษ� พรพิมล* 
สุพจน� ทรายแก�ว, สาธิต วงศ�อนันต�นนท�** 

บทคัดย!อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปIญหาการบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน” 
มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาปIญหาการบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน เปJน
การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�าง โดยใช�แนวทางการ
สัมภาษณ� แนวทางการสังเกต แนวทางการสนทนากลุ9ม ผู�วิจัยทําการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จาก
การสัมภาษณ�และการประชุมกลุ9มย9อย โดยการสรุปความและการตีความ แล�วนําเสนอข�อมูล
โดยการพรรณนาวิเคราะห� (Descriptive analysis) เพ่ืออธิบายถึงปIญหาการบริหารงาน
บุคคลขององค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน 

ผลการวิจัยพบว!า  
สภาพและปIญหาในการบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน ตาม

องค�ประกอบของ HR Scorecard พบว9า ขาดการประสานงานอย9างต9อเนื่องจึงทําให�
ระบบงานบุคคลไม9เปJนไปในทิศทางเดียวกัน ทักษะในการจัดทํายุทธศาสตร� เพ่ือนําไปปรับใช�
ในยุทธศาสตร�องค�การ ความเข�าใจและการเห็นความสําคัญของแนวคิดดังกล9าวในการ
ดําเนินการ บุคลากรอาจจะขาดความรู�ความเข�าใจในเรื่องดังกล9าว ขาดระบบการตรวจสอบ 
ความยุ9งยากในการดําเนินการตามนโยบาย ระบบอุปถัมภ�ทําให�มีการบิดเบียนระบบคุณธรรม 
ข�อมูลด�าน HR ยังไม9มีเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ การไม9ให�ความสําคัญกับการ
เลื่อนข้ันด�วยความสามารถนํามาใช�  

คําสําคัญ: ปIญหา, การบริหารงานบุคคล, องค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน  
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Abstract 

The aims of this research were 1) to study the conditions and 
problems of the human resource administration of the local administrative 
organization, The tools of this qualitative research included a semi-structured 
interview form employing the ways of interview, observation and group 
dynamic. The obtained data were summarized, interpreted and then 
presented in the form of descriptive analysis to explain the personnel 
administration of the local administrative organization.  

The research results were as follows:  
According to the study of the conditions and problems of the human 

resource administration of the local administrative organization, it was found that 
there is a lack of continuous collaboration causing the unclear direction-system 
of personnel administration; the personnel are lack of skills for making strategies, 
applied to use in relation to the organization strategies, understanding and 
importance awareness of such idea of operation; there is a lack of a system for 
examining the performance according to the policies; a patronage systems 
damages the right system; the HR information is inadequate in both quantitative 
and qualitative forms; and the promotion based on the personnel capacity has 
not been used and paid much attention. 

Keywords: Problems, The Human Resource Administration, The Local 
Administrative Organization 

๑. บทนํา 
องค�กรปกครองท�องถ่ินมีบทบาทและความสําคัญมากข้ึน โดยเฉพาะหลัง

ประกาศใช�รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีมีเจตนารมณ�ในการปฏิรูประบบการเมืองการบริหาร
ของไทย ได�ก9อให�เกิดการปฏิรูปการปกครองท�องถ่ินอย9างขนาดใหญ9และรอบด�านอย9างท่ีไม9
เคยเกิดข้ึนมาก9อน  การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญๆท่ีทําให�องค�กรปกครองท�องถ่ินมีบทบาทมาก
ข้ึนและขณะเดียวกันก็สะท�อนความจําเปJนท่ีต�องให�ความสนใจในเรื่องความขัดแย�งกัน
ระหว9างผลประโยชน�ส9วนตัวและผลประโยชน�ส9วนรวมในระดับท�องถ่ินประกอบด�วย ประการ
แรก จํานวนหน9วยการปกครองท�องถ่ิน  เดิมประเทศมีหน9วยการปกครองท�องถ่ินจํานวนน�อย
ประมาณ ๑,๐๐๐ แห9ง หากแต9ในระยะเวลาอันสั้น ต้ังแต9 พ.ศ. ๒๕๓๗ ท่ีมี พ.ร.บ.สภาตําบล
และองค�การบริหารส9วนตําบล จนถึงปIจจุบัน ประเทศไทยมีหน9วยการปกครองท�องถ่ิน
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รวมกันทุกประเภทมีจํานวนถึง ๗,๘๕๓ แห9ง๑ อํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองท�องถ่ินขยาย
ขอบเขตกว�างขวางข้ึน เดิมองค�กรปกครองท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีและการบริการสาธารณะใน
ท�องถ่ินตนเองน�อยมาก ภารกิจจํานวนมากไม9ว9าเล็กหรือใหญ9ดําเนินการโดยหน9วยงานของ
ราชการส9วนกลางหรือภูมิภาค รวมท้ังรัฐวิสาหกิจหรือหน9วยงานของรัฐในรูปอ่ืนๆ แม�แต9เปJน
เรื่องท่ีเก่ียวข�องกับองค�กรปกครองท�องถ่ินโดยตรง มักเปJนการตัดสินใจจากส9วนกลาง โดย
ท�องถ่ินเปJนแค9ผู�ปฏิบัติ แต9ด�วยรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�แก9องค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนปฏิบัติการกําหนดแผน
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก9องค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินส9งผลให�องค�กรปกครองท�องถ่ิน
มีอํานาจหน�าท่ีรับผิดชอบมากข้ึน มีการกําหนดให�มีการถ9ายโอนภารกิจของส9วนราชการให�
องค�กรปกครองท�องถ่ิน รวม ๒๔๕ เรื่อง มีส9วนราชการท่ีถ9ายโอน ๕๐ กรม ใน ๑๑ กระทรวง 
โดยแบ9งภารกิจออกเปJน ๖ ด�าน คือ ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านงานส9งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด�านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านวางแผน การส9งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการท9องเ ท่ียว ด� านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม และด�านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปIญญา
ท�องถ่ิน๒  ในเรื่องการถ9ายโอนดังกล9าว มิติท่ีสําคัญมิใช9เพียงหน�าท่ีท่ีครอบคลุมมากข้ึนและ
กระทบต9อประชาชนทุกด�าน หากยังหมายถึงอํานาจอิสระในการตัดสินใจของท�องถ่ินท่ีเพ่ิม
มากข้ึน (discretion)ในบทบาทท่ีหลากหลายเปJนท้ังผู�ออกและบังคับใช�กฎหมาย ผู�จัดบริการ
สาธารณะ และผู�ให�เงินอุดหนุน อาทิเช9น การออกข�อบัญญัติท�องถ่ิน การออกหรือต9อ
ใบอนุญาต การกําหนดเขตผังเมือง และการตัดสินใจให�เงินอุดหนุนหรือทําโครงการ รวมท้ัง
การจัดซ้ือจัดจ�าง จะเปJนอํานาจตัดสินใจของผู�บริหารท�องถ่ิน ในสภาพเช9นนี้โอกาสของการ
เกิดความขัดแย�งกันระหว9างผลประโยชน�ส9วนตัวและผลประโยชน�ส9วนรวมย9อมสูง บทบาท
และความสําคัญขององค�กรปกครองท�องถ่ินท่ีเห็นได�ชัดเจนท่ีสุดคือ เม็ดเงินท่ีเปJนรายได�ของ
ท�องถ่ิน เดิมรายได�ขององค�กรปกครองท�องถ่ินคิดเปJนเพียง ๖-๙ % ของรายได�ของรัฐบาล ซ่ึง
น�อยมาก พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก9องค�กรปกครองท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ (๔) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายได�อ่ืน
ให�แก9องค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินมีรายได�เพ่ิมข้ึนคิดเปJนสัดส9วนต9อรายได�ของรัฐบาลไม9น�อย

                                                           

๑ กรมส9งเสริมการปกครองท�องถ่ิน, คู!มือการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น แผนยุทศาสตร� การ
พัฒนาแผนพัฒนาสามปQและและแผนดําเนินงาน, (กรุงเทพมหานคร : กรมส9งเสริมการปกครองท�องถ่ิน, 
๒๕๔๘), หน�า ๑๒. 

๒ สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให�แก9องค�กรปกครองท�องถ่ิน สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี, การพัฒนาท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : กรมส9งเสริมการปกครองส9วนท�องถ่ิน,๒๕๕๗), 
หน�า ๕๖. 
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กว9าร�อยละ ๒๐  ทําให� มีการมองว9าองค�กรปกครองท�องถ่ินอาจกลายเปJนแหล9งหา
ผลประโยชน� และถ�าขาดการบริหารจัดการท่ีดีย9อมนํามาสู9ความเสียหายต9อประเทศชาติ๓ 

จากท่ีได�กล9าวมาข�างต�นคงสะท�อนบทบาทและความสําคัญขององค�กรปกครอง
ท�องถ่ินได�เปJนอย9างดี ขณะเดียวก็แสดงให�เห็นภาพของการถ9ายโอนอํานาจจากส9วนกลางสู9
ท�องถ่ิน (Power Shift from Central to Local Government) สิ่งท่ีตามมาพร�อมก็คือการ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนบุคลากรขององค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอย9างรวดเร็ว ทําให�
รัฐบาลต�องแบกภาระค9าใช�จ9ายด�านกําลังคนขององค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินเปJนจํานวนมาก 
แม�จะมีความพยายามออกระเบียบกฎเกณฑ�เพ่ือควบคุมการเติบโต แต9ก็ไม9สามารถจะหยุด
ปIญหาดังกล9าวได� ในขณะท่ีมีการเติบโตในเชิงปริมาณของกําลังคน แต9ในทางกลับกันในส9วน
ของคุณภาพขณะนี้กําลังประสบปIญหาอย9างมาก  

๒. วัตถุประสงค�การวิจัย 
เพ่ือศึกษาปIญหาการบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู�วิจัยได�กําหนดลําดับข้ันของการวิจัยให�เปJนระบบ 

และเพ่ือเชื่อมโยงให�เห็นประเด็นสําคัญท่ีสอดคล�องกับปIจจัยเหตุท่ีสําคัญของการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ซ่ึงจะนําไปสู9ความรู� ความเข�าใจถึงความหมาย วิธีการอย9างถ9องแท� และ
เปJนระบบ ดังนั้นผู�วิจัยจึงได�กําหนด หัวข�อสําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพตามประเด็น
ดังต9อไปนี้ 

ประชากรและกลุ!มตัวอย!าง 
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาเปJนผู�บริหารท�องถ่ินใน

เทศบาล กลุ9มท่ี ๑ ผู�บริหารเทศบาลในจังหวัดๆ ละ ๑ คน กลุ9มตัวอย9าง แบบ convenient 
ท่ัวประเทศ ประกอบด�วย จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๔ จังหวัด จังหวัดใน
ภาคเหนือ จํานวน ๓ จังหวัด จังหวัดในภาคกลาง จํานวน ๓ จังหวัด และจังหวัดในภาคใต� 
จํานวน ๒ จังหวัด รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๒ คน 

กลุ9มท่ี ๒ กลุ9มผู�ให�ข�อมูลสําคัญหรือผู�เชี่ยวชาญ ได�แก9 ผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการ
พัฒนาระบบและผู�มีส9วนได�ส9วนเสีย จํานวน ๑๓ คน ประกอบด�วย 

กรรมการ กถ.  จํานวน ๒ คน 
เจ�าหน�าท่ี กถ.  จํานวน ๒ คน 
ท�องถ่ินจังหวัด  จํานวน ๒ คน 

                                                           

๓ปรีชา วัชราภัย, ทิศทางการบริหารราชการแผ!นดินและการส!งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลภาครัฐ, (วารสารดํารงราชานุภาพ, ๒๕๕๐), หน�า ๓๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๘๒๘ 

กรรมการจังหวัด จํานวน ๓ คน 
นายก/รองนายก จํานวน ๒ คน 
ผู�บริหาร  จํานวน ๒ คน 
การสร�างและหาคุณภาพเครื่องมือแบบสัมภาษณ� 
การสร�างแบบสัมภาษณ� มีข้ันตอนดังนี้ 
๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องตามชื่อ วัตถุประสงค� 

และกรอบแนวคิดในการวิจัยเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานโครงการฝ�ายชะลอน้ํา 
๒. นําข�อมูลท่ีได�มาจากข้ันตอนท่ี ๑ มาเปJนประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ� แล�ว

นําเสนอท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาและให�ข�อเสนอแนะ 
๓.ปรับปรุงแบบสัมภาษณ�ตามข�อเสนอแนะของท่ีปรึกษาโครงการวิจัยก9อนนําไป

เก็บข�อมูล 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
๑.นําหนังสือจาก หน9วยงานท่ีเก่ียวข�อง ถึงผู�ให�ข�อมูลหลักเพ่ือขออนุญาตสัมภาษณ�

ในการเก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัย 
๒. กําหนดนัดหมายวัน เวลาท่ีจะดําเนินการสัมภาษณ� ท่ีแน9นอน เ พ่ือให�

กลุ9มเป�าหมายได�เตรียมตัวและเตรียมเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
๓. ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการสัมภาษณ�เชิงลึก กับกลุ9มเป�าหมาย ท่ีเปJน

ผู�ให�ข�อมูลหลัก โดยใช�วิธีการบันทึกเทป จดบันทึก  
การวิเคราะห�ข�อมูล 
ผู�วิจัยทําการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�และการประชุมกลุ9มย9อยการ

สนทนากับกลุ9มเป�าหมาย โดยใช�การสรุปความและการตีความ แล�วนําเสนอข�อมูลโดยการ
พรรณนาวิเคราะห� (Descriptive analysis) เพ่ืออธิบายถึงผลการดําเนินงานโครงการฝ�าย
ชะลอน้ําทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม 

๔. สรุปผลการวิจัย 
ป�ญหาการบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 
๑. สภาพและป�ญหาในการบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน  
มิติท่ี ๑ ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร� โดยมีป�จจัย ๔ ป�จจัย คือ ขาดการ

ประสานงานอย9างต9อเนื่องจึงทําให�ระบบงานบุคคลไม9เปJนไปในทิศทางเดียวกันขาดกิจกรรม
การอบรมบุคลากรท�องถ่ินท่ีเหมาะสมกับบริบทของงานตามหน�าท่ีความชัดเจนในนโยบาย
ด�านการจัดการบุคลากร ทักษะในการจัดทํายุทธศาสตร� เพ่ือนําไปปรับใช�ในยุทธศาสตร�
องค�การ การเห็นความสําคัญ การยอมรับ การสนับสนุนในการจัดทําของระดับนโยบาย ยัง
ไม9เข�าใจในระบบ HR scorecard นโยบายท่ีไม9ชัดเจนในเรื่องกลุ9มข�าราชการ ความเข�าใจ
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และการเห็นความสําคัญของแนวคิดดังกล9าวในการดําเนินการ การขาดการสนับสนุน
ทางด�านงบประมาณและองค�ความรู� นโยบาย ระเบียบท่ีดําเนินการยังไม9มีความชัดเจน 
บุคลากรอาจจะขาดความรู�ความเข�าใจในเรื่องดังกล9าว ปIญหาระบบอุปถัมภ� ขาดระบบการ
ตรวจสอบ 

มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีป�จจัย ๔ ป�จจัย คือ 
ลําดับท่ี ๕ – ๘ ดังนี้ 

ระบบอุปถัมภ�เข�าครอบงํา ขาดระบบการตรวจสอบ ขาดระบบคุณธรรม ความ
ยุ9งยากในการดําเนินการตามนโยบายการสร�างความรู�ความเข�าใจเพ่ือให�เห็นความสําคัญ
ขีดจํากัดในการประยุกต�ใช�ข�อมูลระบบอุปถัมภ�ทําให�มีการบิดเบียนระบบคุณธรรมข�อมูลด�าน 
HR ยังไม9มีเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู�บริหารไม9เห็นความสําคัญ และยังไม9มี
ความสามารถในการใช�ข�อมูลในการแก�ไขปIญหาและตัดสินใจ 

มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Programme 
Effectiveness) โดยมีป�จจัย ๔ ป�จจัย คือ ลําดับท่ี ๙-๑๒ ดังนี้ 

การไม9ให�ความสําคัญกับการเลื่อนข้ันด�วยความสามารถ บุคลากรไม9มีความม่ันคง 
จึงไม9เห็นความจําเปJนในกรอบการวัดไว� ในระบบการปฏิบัติไม9มีการปฏิบัติในเชิงระบบ
ดังกล9าวให�มีความชัดเจน ยังไม9มีนโยบายท่ีชัดเจนให�ดําเนินการในเรื่องดังกล9าว ขาดความรู�
ความเข�าใจในการดําเนินการ ปIญหาระบบอุปถัมภ�ไม9เปJนองค�กรทําให�การประเมินไม9เปJนไป
ตามสภาพความเปJนจริง ไม9เห็นความสําคัญในการใช�แนวทางในการประเมินในข�อปIญหา
พัฒนาบุคลากร 

มิติท่ี ๔ ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีป�จจัย ๒ 
ป�จจัย คือ ลําดับท่ี ๑๓-๑๔ ดังนี้ 

ระบบอุปถัมภ�ทําให�มองข�ามในการตรวจสอบ และไม9ความสอดคล�องถูกต�องของ
กฎหมาย ไม9ให�ความสําคัญในระบบคุณธรรม มักจะให�เฉพาะปIญหาระบบอุปถัมภ� 

มิติท่ี ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว!างชีวิตกับการทํางาน โดยมีป�จจัย ๓ 
ป�จจัย คือ ลําดับท่ี ๑๕-๑๗ ดังนี้ 

ไม9ให�ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตเนื่องจากมีข�อจํากัดเรื่องงบประมาณและ
ระเบียบกฎหมายวิธีการดําเนินการเรื่องดังกล9าวได�เต็มท่ีแม�มีความต�องการจะดําเนินการก็
ตาม ผู�บริหารท�องถ่ินไม9เห็นความสําคัญจัดกิจกรรมส9งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว9าง
ผู�บริหาร ข�าราชการ ผู�ปฏิบัติงาน 

๕. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการท่ีได�ศึกษาการบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน โดยใช�

หลักการ HR scorecard” สามารถอภิปรายผลได�ดังนี้ 
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มิติท่ี ๑ ความสอดคล�องเชิงยุทธศาสตร� โดยมีป�จจัย ๔ ป�จจัย คือ 
ขาดการประสานงานอย9างต9อเนื่องจึงทําให�ระบบงานบุคคลไม9เปJนไปในทิศทาง

เดียวกันขาดกิจกรรมการอบรมบุคลากรท�องถ่ินท่ีเหมาะสมกับบริบทของงานตามหน�าท่ีความ
ชัดเจนในนโยบายด�านการจัดการบุคลากร ทักษะในการจัดทํายุทธศาสตร� เพ่ือนําไปปรับใช�
ในยุทธศาสตร�องค�การ การเห็นความสําคัญ การยอมรับ การสนับสนุนในการจัดทําของระดับ
นโยบาย ยังไม9เข�าใจในระบบ HR scorecard นโยบายท่ีไม9ชัดเจนในเรื่องกลุ9มข�าราชการ 
ความเข�าใจและการเห็นความสําคัญของแนวคิดดังกล9าวในการดําเนินการ การขาดการ
สนับสนุนทางด�านงบประมาณและองค�ความรู� นโยบาย ระเบียบท่ีดําเนินการยังไม9มีความ
ชัดเจน บุคลากรอาจจะขาดความรู�ความเข�าใจในเรื่องดังกล9าว ปIญหาระบบอุปถัมภ� ขาด
ระบบการตรวจสอบ `สอดคล�องกับแนวคิดของ กัลยารัตน�  ธีระธนชัยกุล๔ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย� หมายถึง การจัดเตรียมข�อมูลด�านกําลังแรงงานโดยการวิเคราะห�ข�อมูล
เพ่ือให�ทราบจํานวนความต�องการใช�กําลังคนขององค�การท้ังในด�านปริมาณ คุณภาพและ
งบประมาณ รวมถึงดําเนินการเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบุคคลท่ีองค�การต�องการท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว การวางแผนทรัพยากรมนุษย�จึงอาจมีความแตกต9างจากการวางแผนกําลังคนใน
ประเด็นท่ีการวางแผนกําลังคนเปJนกระบวนการดําเนินงานแสวงหาบุคคลท่ีเหมาะสม แต9ไม9มี
การจัดเตรียมข�อมูลและการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง การวางแผนกําลังคนจึงอาจเปJนเพียง
ส9วนหนึ่งของการวางแผนทรัพยากรมนุษย�เท9านั้น 

มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีป�จจัย ๔ ป�จจัย คือ 
ลําดับท่ี ๕-๘ ดังนี้ 

ระบบอุปถัมภ�เข�าครอบงํา ขาดระบบการตรวจสอบ ขาดระบบคุณธรรม ความ
ยุ9งยากในการดําเนินการตามนโยบายการสร�างความรู�ความเข�าใจเพ่ือให�เห็นความสําคัญ
ขีดจํากัดในการประยุกต�ใช�ข�อมูลระบบอุปถัมภ�ทําให�มีการบิดเบียนระบบคุณธรรมข�อมูลด�าน 
HR ยังไม9มีเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู�บริหารไม9เห็นความสําคัญ และยังไม9มี
ความสามารถในการใช�ข�อมูลในการแก�ไขปIญหาและตัดสินใจสอดคล�องกับแนวคิดของ 
ไพโรจน� อุลัด๕ ปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษย� องค�การท่ีประกอบด�วยสมาชิกท่ีมี
ความรู� ความสามารถ จะทําให�องค�การพัฒนาและเจริญเติมโต ถ�าผู�บริหารทรัพยากรมนุษย�
เชื่อและยอมรับข�อความนี้ จะดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
                                                           

๔กัลยารัตน�  ธีระธนชัยกุล, การบริหารทรัพยากรมนุษย�, กรุงเทพมหานคร : ธนาการพิมพ�.
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, ๒๕๕๗), หน�า ๔๘ (HR Scorecard) (กองการเจ�าหน�าท่ีกรม
ส9งเสริมการปกครองท�องถ่ิน http://www.dla.go.th/work/WebHR๒/home/document/HRSC.htm) 

๕ ไพโรจน� อุลัด. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย�, ๒๕๔๘ (Online) วัน
อั ง ค า ร ท่ี  ๑ ๙ มิ ถุ น า ย น  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๕ http://53011311040.blogspot.com/2012/06/blog-
post_4298.html สืบค�นเมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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เหมาะสมกับงานเข�ามาอยู9ในองค�การ ทําให�องค�การไม9เกิดปIญหาการปฏิบัติงานให�บรรลุ
แผนงานท่ีกําหนดไว� 

มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Programme 
Effectiveness) โดยมีป�จจัย ๔ ป�จจัย คือ ลําดับท่ี ๙-๑๒ ดังนี้ 

การไม9ให�ความสําคัญกับการเลื่อนข้ันด�วยความสามารถ บุคลากรไม9มีความม่ันคง 
จึงไม9เห็นความจําเปJนในกรอบการวัดไว� ในระบบการปฏิบัติไม9มีการปฏิบัติในเชิงระบบ
ดังกล9าวให�มีความชัดเจน ยังไม9มีนโยบายท่ีชัดเจนให�ดําเนินการในเรื่องดังกล9าว ขาดความรู�
ความเข�าใจในการดําเนินการ ปIญหาระบบอุปถัมภ�ไม9เปJนองค�กรทําให�การประเมินไม9เปJนไป
ตามสภาพความเปJนจริง ไม9เห็นความสําคัญในการใช�แนวทางในการประเมินในข�อปIญหาพัฒนา
บุคลากร สอดคล�องกับแนวคิดของ ณัฏฐพันธ�  เขจรนันทน�๖ ได�กล9าวถึงในอดีตการบริหารงาน
บุคคล (Personnel Administration) มีวัตถุประสงค�ท่ีแคบและเฉพาะเจาะจง โดยจะพิจารณา
ท่ีงานประจําของฝ�ายบุคคล (Personnel Department) โดยท่ีหน9วยงานด�านบุคลากรจะมี
หน�าท่ีจัดหาและธํารงรักษาให�บุคคลอยู9ร9วมกันกับองค�การเพ่ือผลประโยชน�สูงสุดขององค�การ
เท9านั้น ปIจจุบันงานทรัพยากรมนุษย�ได�รับความสําคัญและขยายขอบเขตการดําเนินงานมากข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงค�ท่ีตอบสนองความต�องการในหลายระดับ 

มิติท่ี ๔ ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีป�จจัย ๒ 
ป�จจัย คือ ลําดับท่ี ๑๓-๑๔ ดังนี้ 

ระบบอุปถัมภ�ทําให�มองข�ามในการตรวจสอบ และไม9ความสอดคล�องถูกต�องของ
กฎหมาย ไม9ให�ความสําคัญในระบบคุณธรรม มักจะให�เฉพาะปIญหาระบบอุปถัมภ� สอดคล�อง
กับแนวคิดของ ประเวศน�  มหารัตน�สกุล๗ (2558 : 9) การจัดการทรัพยากรมนุษย� มี
วัตถุประสงค�เพ่ือสรรหาคนดี คนเก9งเข�ามาร9วมงาน พัฒนาเขาให�มีความรู�ความสามารถเพ่ิมข้ึน
อย9างต9อเนื่อง สร�างกลไกจูงใจให�เขาทํางานอยู9กับองค�กรนาน และเม่ือเกษียณอายุไปแล�วเขายัง
สามารถมีชีวิตอยู9ได�อย9างม่ันคง 

มิติท่ี ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว!างชีวิตกับการทํางาน โดยมีป�จจัย ๓ 
ป�จจัย คือ ลําดับท่ี ๑๕-๑๗ ดังนี้ 

ไม9ให�ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตเนื่องจากมีข�อจํากัดเรื่องงบประมาณและ
ระเบียบกฎหมายวิธีการดําเนินการเรื่องดังกล9าวได�เต็มท่ีแม�มีความต�องการจะดําเนินการก็
ตาม ผู�บริหารท�องถ่ินไม9เห็นความสําคัญจัดกิจกรรมส9งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว9าง
ผู�บริหาร ข�าราชการ ผู�ปฏิบัติงาน`สอดคล�องกับแนวคิดของสอดคล�องกับแนวคิดของ จตุรงค�  
                                                           

๖ ณัฏฐพันธ�  เขจรนันทน�, การจัดการทรัพยากรมนุษย�, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ� หจก.
เม็ดทรายพริ้นติ้ง, ๒๕๕๖), หน�า ๑๗. 

๗ ประเวศน�  มหารัตน�สกุล, การจัดการทรัพยากรมนุษย� : แนวทางใหม!, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ�ปIญญาชน, ๒๕๕๘), หน�า ๙ 
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ศรีวงษ�วรรณะ ๘งานทางด�านบริหารทรัพยากรมนุษย�นั้น คืองานท่ีกล9าวอ�างหรือเชื่อมโยงกับ
การปฏิบัติงานและนโยบายขององค�การเปJนสําคัญ โดยจะมุ9งเน�นให�ความสําคัญโดยตรงกับตัว
บุคลากรในองค�การ โดยเริ่มต้ังแต9การประกาศรับบุคลากรเข�ามาทํางาน จนถึงเม่ือบุคลากรนั้น
ได�เกษียณตัวเองออกจากงานแล�ว และกระบวนการต9างๆ นั้นจะช9วยให�บุคลากรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค�ขององค�การ เช9น ผลิตภัณฑ�และการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค�
ของตัวบุคลากรเอง เช9น ความสามารถท่ีเพ่ิมมากข้ึน ความม่ันคงในอาชีพการงาน  

๖. ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑.หน9วยงานของรัฐเข�าไปปรึกษาหารือกับชุมชนกลุ9มย9อย กลุ9มใดกลุ9มหนึ่งท่ี

สามารถสะท�อนปIญหาของการดําเนินโครงการต9างๆท่ีหน9วยงานของรัฐจัดทําให� ว9ามุมมอง
ของผู�คนเหล9านั้นท่ีมีต9อโครงการต9างๆ เปJนเช9นไร 

๒. มีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนจากหน9วยงานของรัฐ ท้ังด�านการพัฒนาสังคมอย9างยั่งยืน 
เพราะโครงการท่ีวัดความเปJนไปได�อย9างแท�จริงจะเปJนสิ่งท่ีกระตุ�นให�สังคมกล�าท่ีจะลงทุน
ด�านต9างๆ จากการจัดทําฝายชะลอน้ําเพ่ือเปJนหนทางในการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึนของชุมชนและ
สังคมต9อไป 

๓.สร�างความเข�าใจท่ีชัดเจนให�กับชุมชนท่ีจะจัดทําโครงการฝายชะลอน้ํา รวมถึง
ผลการดําเนินการ 

ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑.จัดให�องค�กรให�มีการจัดการประสานงานกันอย9างต9อเนื่องเพ่ือทําให�โครงการและ

ระบบงานด�านต9างๆ เปJนไปในทิศทางเดียวกัน 
๒. จัดให�มีการประเมินด�านต9างๆ อย9างเท9าเทียมและสามารถตรวจสอบได� เช9น 

การจัดสอบเข�าทํางาน การประเมินเลื่อนตําแหน9งงาน  
๓. จัดสวัสดิการให�แก9บุคลากรอย9างท่ัวถึงเพ่ือใช�ใน เรื่องของคุณภาพชีวิตโดยปรับ

ข�อจํากัดเรื่องงบประมาณและระเบียบกฎหมายวิธีการดําเนินการเรื่องดังกล9าวได� 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ :  
จตุรงค�  ศรีวงษ�วรรณะ. การบริหารทรัพยากรมนุษย�. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร�, 

๒๕๕๘. 
                                                           

๘ จตุรงค�  ศรีวงษ�วรรณะ, การบริหารทรัพยากรมนุษย�, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, 
๒๕๕๘), หน�า ๘. 
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ทรายพริ้นต้ิง, ๒๕๕๖. 

ประเวศน�  มหารัตน�สกุล. การจัดการทรัพยากรมนุษย� : แนวทางใหม!, กรุงเทพมหานคร : 
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นวัตกรรมการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนเพ่ือสร�างสังคมปลอดยาเสพติด 
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

Innovation of Community Mental Health Nursingto create the Drug Free 
Society Accordance with Principles of Buddhism 

นิภาภัทร อยู9พุ9ม และคณะ*   
บทคัดย!อ 

การศึกษานี้เปJนการวิจัยเชิงคุณภาพร9วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส9วนร9วม 
เพ่ือศึกษา ๑) แนวคิด องค�ความรู� และนวัตกรรมการถ9ายทอดองค�ความรู�ของเครือข9าย
ชุมชนในการป�องกันยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา ๒) ผลของการใช�เครือข9ายชุมชนวิถีพุทธ
เปJนฐานในการจัดประสบการณ�การเรียนรู�รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนผล
การศึกษาพบว9า ๑) ชุมชนวิถีพุทธแห9งนี้ให�นิยามความรู�ในเชิงประสบการณ�ของชีวิตแต9
ละช9วงวัยท่ีฝ�าฟIนอุปสรรคต9างๆและวิธีการก�าวข�ามอุปสรรคเหล9านั้น การถ9ายทอดองค�
ความรู�เน�นการประพฤติปฏิบัติเปJนแบบอย9างมากกว9าการอบรมสั่งสอนด�วยคําพูด จุด
ร9วมในการอนุรักษ�แก9นวัฒนธรรมของชุมชนคือโครงสร�างของครอบครัวเปJนครอบครัวขยาย
ที่มีคนทุกช9วงวัยอาศัยอยู9ร9วมกันอย9างอบอุ9น ความพร�อมของครอบครัวและชุมชนได�
นํามาซ่ึงการคืนสิ่งดีงามให�กับบุคคลท่ีเข�าไปเรียนรู�กับชุมชนแห9งนี้อย9างเปJนกัลยาณมิตร
และถ9ายทอดความรู�ในการประกอบอาชีพตลอดจนการอบรมสั่งสอนชีวิตวิถีพุทธให�แก9
อนุชนรุ9นหลังด�วยความปรารถนาดีและเอ้ืออาทร 

๒) ครอบครัวเสมือนจริงในชุมชนวิถีพุทธ เกิดความรักและผูกพันกับนักศึกษา
ประดุจเครือญาติมีความพึงพอใจต9อการมีสมาชิกใหม9 ให�ความร9วมมือและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมและโครงการต9างๆ ท่ีนักศึกษาดําเนินการโดยเข�าร9วมกิจกรรม ร9วมเปJนวิทยากรและ
สาธิตภูมิปIญญาท�องถ่ินเพ่ือแลกเปลี่ยนแบ9งปIนกับนักศึกษาทุกครั้ง สําหรับอาจารย�ผู�ร9วมสอน
ก็ได�มีโอกาสเรียนรู�ปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีเคยรู�สึกว9าการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนเปJน
ภาระงานท่ีต�องทุ9มเทและเกินกําลัง เปJนการสร�างโอกาสในการเปJนผู�ให�และการได�รับสิ่งท่ีมี
คุณค9าทางวิชาการและวิชาชีพพยาบาล 

คําสําคัญ: นวัตกรรมการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน, สังคมปลอดยาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
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ผศ.ดร.,บุปผา แก9นชัยภูมิ, ธนันต�นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน� และสุวรรณเพ็ญ  หงษ�สระแก�ว 
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Abstract 

This qualitative research is a participatory action research. It aims 1) 
to study the concept, knowledge and diffusion innovation of knowledge of 
the community network to prevent drug in accordance with the principles of 
Buddhism, 2) to study the results of using the Buddhist community network 
as the base to manage in the learning experience for the students in the 
course “Community Mental Health Nursing”. The study found that 1) the 
Buddhist community defines knowledge based on differences in ages, life 
experiences and methods used in overcoming life obstacles. The knowledge 
delivery emphasizes on the behaviors rather than vocal training. The gather 
point of the culture within the community is the extended family structure, 
which people of all ages live together.  

2) The ‘as real’ family of Buddhism raises love and relationship to 
students as they are relatives of one another. They are satisfied with the new 
members, work together and support all activities and projects organized by 
students, lecturers and local demonstrators to exchange knowledge. For the 
lecturers, they are able to change their attitude that research and educational 
management are their workloads as the opportunity of academic study and 
nursing.  

Keyword: Innovation of Community Mental Health Nursing, the Drug Free 
Society Accordance with Principles of Buddhism 

๑. บทนํา 
การศึกษาคือการพัฒนาคนให�มีชีวิตท่ีดีงาม๑ จุดมุ9งหมาย คือการพัฒนาคนหรือ

การพัฒนาผู�เรียน โดยถือว9าผู�เรียนสําคัญท่ีสุดเพราะผู�เรียนคือแกนกลางของการพัฒนาสังคม
ในทุกด�านทุกมิติ๒ 

องค�การยูเนสโก๓ ได�กําหนดจตุสดมภ�การศึกษา (Four Pillars of Education) 
เพ่ือเปJนแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับคริสต�ศตวรรษท่ี ๒๑ไว� ๔ ประการ คือ
                                                           

๑โรงเรียนรุ9งอรุณ. ความเปJนมาแห!งรุ!งอรุณ–รุ!งอรุณของการศึกษา. แหล9งท่ีมา: 
http://www. google.com> [๒ กันยายน ๒๕๕๕]. 

๒สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติ ,ปฏิรูปการเรียนรู� ผู� เ รียนสําคัญท่ีสุด,
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ�คุรุสภาลาดพร�าว, ๒๕๔๓), หน�า ๗๐-๗๒. 
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๑) การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ(Learning to Know) ได�แก9การเรียนเพ่ือรู� หมายถึงการ
เรียนเพ่ือเตรียมเครื่องมือสําหรับการศึกษาต9อเนื่องตลอดชีวิตเปJนการศึกษาเพ่ือให�ผู�เรียนเก9ง
ในภาคทฤษฎี๒) การศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ(Learning to do) ได�แก9 การเรียนเพ่ือทํา
ได�คือมีความสามารถในการนําความรู�มาปฏิบัติให�บรรลุผลตามความมุ9งหวังเปJนการศึกษา
เพ่ือให�ผู�เรียนเก9งในภาคปฏิบัติ๓) การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ(Learning to live 
together) ได�แก9การใช�ความรู�ความสามารถเพ่ือสังคมส9วนรวมเปJนการศึกษาท่ีมุ9งเน�นให�
ผู�เรียนใช�ความรู�ความสามารถในการทําประโยชน�แก9ผู�อ่ืน เปJนการดํารงชีวิตอย9างมีคุณภาพ
ด�วยการสร�างสรรค�ประโยชน�ให�แก9สังคม และ ๔) การศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษยภาพ(Learning 
to be) ได�แก9 การพัฒนาคนให�เปJนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�  

หากเรามองย�อนไปในอดีตจะพบว9าจตุสดมภ�การศึกษาขององค�การยูเนสโก และ 
แนวคิดการจัดการเรียนรู�ท่ีผู�เรียนสําคัญท่ีสุดมิใช9เรื่องใหม9สําหรับระบบการศึกษาไทย เพราะ
เปJนหลักการศึกษาท่ีมีรากฐานมาจากพุทธศาสนาหรือกระบวนการเรียนรู�แบบวิถีพุทธ ตาม
แนว “ไตรสิกขา”เปJนการสร�างผู�เรียนให�เปJน “คนดี คนเก!ง และมีความสุข”หรือ ผู�เรียนท่ีมี 
“ความรู�คู!คุณธรรม”นั่นเอง เปJนมรรควิธีแห9งความสําเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู� โดยมี
เป�าหมายเพ่ือพัฒนาผู�เรียนในด�านต9างๆ๔ ดังนี้ 

๑. พัฒนาด�านสติหรือความรู�โดยมุ9งให�ผู�เรียนมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องต9างๆ 
ตามหลักสูตรท่ีเปJนความรู�ท่ัวไปและวิทยาการ ผู�ท่ีพัฒนาตนแล�วในด�านนี้เรียกว9า “คนมี
ความรู�” คือมีความเข�าใจแจ�ง จดจําได�มากและระลึกข้ึนมาได� 

๒. พัฒนาด�านปIญญาหรือด�านความคิดมุ9งให�ผู�เรียนสามารถคิดวิเคราะห�สิ่งต9างๆ ท่ี
ได�รับรู� ได�เห็น ได�สัมผัส และสามารถสังเคราะห�เปJนองค�ความรู� สามารถสร�างทางเลือกและ
ตัดสินใจได�อย9างเปJนเหตุเปJนผลเหมาะสมกับสถานการณ� คนท่ีพัฒนาตนเองแล�วในด�านนี้
เรียกว9า“คนฉลาดหรือคิดเปJน” 

๓.พัฒนาด�านทักษะหรือความสามารถ มุ9งให�ผู�เรียนต�องทําได�หรือปฏิบัติทักษะ
เบ้ืองต�นของการดํารงชีวิต เช9น พูด ฟIง อ9าน เขียน คิดคํานวณ รักษาสุขภาพอนามัยของ
ตนเองและชุมชน รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม คนท่ีพัฒนาตนเองแล�วในด�านนี้เรียกว9า 
“คนเก9งหรือคนมีความสามารถ” 

                                                                                                                                                        

๓International Commission on Education for the Twenty-first Century(Author) 
Learning, the treasure within: Report to UNESCO of the International Commission on 
Education for the Twenty-first Century, 1996)<http//:www.unesdoc. unesco.org/ images/ 

0010/001095/109590 eo.pd.>, November, 2014. 
๔ดูเพ่ิมเติมใน พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย ,(กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖),  
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๔. พัฒนาด�านจิตใจหรือด�านคุณธรรม มุ9งให�ผู�เรียนต�องขัดเกลาจิตใจให�ปราศจาก
ความโลภ ความโกรธและความหลงผิด ท่ีเปJนพิษภัยต9อตนเองและผู�อ่ืน คนท่ีพัฒนาตนเอง
แล�วในด�านนี้เรียกว9า “คนดีหรือมีคุณธรรม” 

วิกฤตการณ�และปIญหาต9างๆ ท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญอยู9ในขณะนี้เช9น ภาวะ
ความเสื่อมโทรมของระบบสังคม ปIญหาการแพร9ระบาดของยาเสพติด ปIญหาโสเภณีเด็ก 
ปIญหาทางด�านการเมืองการปกครอง ปIญหาทางด�านเศรษฐกิจ ฯลฯ เปJนต�น ล�วนเปJนภาพ
สะท�อนความล�มเหลวในการจัดการศึกษาของไทยในระยะท่ีผ9านมาท้ังสิ้น ประเทศไทยมี
พระพุทธศาสนาเปJนศาสนาประจําชาติและเปJนรากฐานทางวัฒนธรรมมาช�านาน ทําอย9างไร
จึงจะสามารถนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการผ9านระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย�ให�เกิดความสมดุลในการพัฒนาชีวิตและนําไปสู9การพัฒนาสังคมไทยท่ียั่งยืนต9อไปได� 

บทบาทหลักของมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชนคือการผลิตบัณฑิตหรือการ
สร�าง“ปIญญาชน”เปJนบัณฑิตท้ังทางโลกและทางธรรม๕ โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในเชิงบูรณาการเพ่ือให�กระบวนการการศึกษานําไปสู9การดําเนินชีวิตท่ีดีงาม เปJนเรื่องสําคัญ 
กระแสการเรียนรู�หรือกระบวนการสอนแบบตะวันตกเน�นแบบ“นอกเข�าใน”(outside in) 
มองโลกกายภาพมองความรู�มองเหตุผลมองอย9างประจักษ�นิยมหรือ “Empiricism” แต9โลก
ตะวันออกกระแสตะวันออกรวมท้ังกระแสไทยเปJนกระบวนการการศึกษาการเรียนรู�แบบ“ใน
ออกนอก” (inside out) เปJนพลังจากภายในพลังของวัฒนธรรมพลังของธรรมชาติพลังของ
ศาสนาจิตวิญญาณความเปJนคนความเปJนชุมชนประเด็นท่ีท�าทาย คือเราจะบูรณาการกระแส
ตะวันตกและตะวันออกในกระบวนการศึกษาได�อย9างไร๖ 

พระพุทธเจ�าทรงแสดงหลักธรรมไว�หมวดหนึ่งมี ๗ ข�อ เรียกว9า บุพนิมิตแห9งมรรค 
หมายถึง สิ่งท่ีส9อแสดงว9าการปฏิบัติตามมรรคกําลังจะเกิดข้ึน ถ�าโยงเข�ามาหาการศึกษา ก็
เรียกได�ว9าเปJนรุ9งอรุณของการศึกษา มี ๗ ประการ คือ๑) กัลยาณมิตตตา คือการรู�จักหา
แหล9งความรู�และแบบอย9างท่ีดี การมีและการได�เปJนกัลยาณมิตร ๒) สีลสัมปทา คือการมีชีวิต
และอยู9ร9วมสังคมเปJนระเบียบด�วยวินัย ๓) ฉันทสัมปทา คือความพร�อมด�วยแรงจูงใจใฝ�รู�ใฝ�
สร�างสรรค� การมีแรงจูงใจท่ีเกิดจากการรักความจริง รักความถูกต�องดีงาม ๔) อัตตสัมปทา 

                                                           

๕ วิรุณ ตั้งเจริญ. การศึกษาไทยและการพัฒนา กระบวนการเรียนรู�บรรยายเป�ดการสัมมนา
ของฝ�ายวิชาการมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือเตรียมการเป�ดสอนหลักสูตรปริญญาตรีร!วมกับ
กรมส!งเสริมการปกครองท�องถิ่นกระทรวงมหาดไทยณโรงแรมเอกไพลิน จังหวัดกาญจนบุรี ๑๕ 
กุมภาพันธ� ๒๕๕๑ ใน บทความวิชาการ ศาสตราจารย�ดร.วิรุณตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ<http://www.google.com>,๑๒ กันยายน ๒๕๕๕. 

๖ วิรุณ  ตั้งเจริญ “กระบวนการเรียนรู�และภาวะผู�นํา” บรรยายประกอบการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม9และการพัฒนาศักยภาพคณาจารย�มศวณโรงแรมพาวิเลี่ยนริมแควรีสอร�ทจังหวัดกาญจนบุรี
๑๕ กุมภาพันธ� ๒๕๕๑. 
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คือความมุ9งม่ันพัฒนาตนให�เต็มศักยภาพหรือการทําตนให�ถึงพร�อม ๕) ทิฏฐิสัมปทา คือการมี
ความเชื่อถือ แนวความคิด ความเข�าใจ ทัศนคติ และค9านิยมท่ีดีงามถูกต�อง สอดคล�องกับ
หลักความจริงแห9งความเปJนไปตามเหตุปIจจัย ๖) อัปปมาทสัมปทา คือการมีสติกระตือรือร�น
ต่ืนตัวทุกเวลา หรือการทําความไม9ประมาทให�ถึงพร�อม และ๗)โยนิโสนมสิการสัมปทา คือ
การรู�จักคิด รู�จักพิจารณา รู�จักสําเหนียก กําหนดมองสิ่งท้ังหลายให�ได�คุณค9า คิดเปJน รู�จักคิด
วิเคราะห�สืบสาวให�เข�าถึงความจริง 

การศึกษาพยาบาลเปJนการจัดประสบการณ�การเรียนรู�ผ9านประสบการณ�จริง
เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถประยุกต�ใช�ความรู�ในศาสตร�สาขาพยาบาลศาสตร�และศาสตร�สาขาอ่ืนๆ
ตลอดจนผลการวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาลด�วยการคิดวิเคราะห�ส9งเสริมให�ผู�เรียนเปJนผู�มี
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค�สามารถตัดสินใจและแก�ปIญหาได�อย9างถูกต�องเหมาะสมเปJนผู�ใฝ�รู�
ตลอดชีวิตยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพมีเมตตาธรรมคุณธรรมจริยธรรมเปJนผู�นําในการ
พัฒนาตนเองวิชาชีพและสังคมอย9างต9อเนื่องท้ังนี้จะคํานึงถึงความสุขและความต�องการของ
ผู�เรียนเปJนสําคัญ 

การพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนเปJนรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ท่ีมุ9งเน�นให�ผู�เรียนมีองค�ความรู�และทักษะปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการสร�างเสริม ป�องกัน 
รักษา และฟ�§นฟูแก9บุคคลในทุกช9วงวัยแบบองค�รวมในบุคคลปกติบุคคลท่ีมีปIญหาทาง
สุขภาพจิตและทางจิตเวชสนับสนุนการมีส9วนร9วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแล
สุขภาพจิตของตนเองท้ังในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนโดยใช�เครือข9ายชุมชนวิถีพุทธ
ปลอดยาเสพติดต�นแบบเปJนฐานในการจัดประสบการณ�การเรียนรู�ให�แก9ผู�เรียน ผู�วิจัยจึงเกิด
ความสนใจท่ีจะบูรณาการหลักธรรมคําสอนและหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนามาใช�ในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนเห็นรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธจนเกิดความ
ความรู�ความเข�าใจ ตระหนักถึงภารกิจหน�าท่ีของตนเองในฐานะของมนุษย�และบุคลากร
ทางด�านสุขภาพ เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาเพ่ือให�มีความพร�อม
ต9อการเปJนพยาบาลวิชาชีพในอนาคต สามารถวิเคราะห�วิธีการสร�างภูมิคุ�มกันทางจิตของ
ครอบครัวเสมือนจริงและชุมชนเพ่ือป�องกันยาเสพติดและเปJนการเสริมสร�างพลังอํานาจ
เครือข9ายชุมชนวิถีพุทธเพ่ือถ9ายทอดองค�ความรู�และนวัตกรรมภูมิปIญญาท�องถ่ินเพ่ือสร�าง
สังคมปลอดยาเสพติดต9อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดองค�ความรู � และกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของ

เครือข9ายชุมชนวิถีพุทธในการป�องกันปIญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา 
๒.๒ เพ่ือศึกษาผลของการใช�เครือข9ายชุมชนวิถีพุทธปลอดยาเสพติดต�นแบบเปJน

ฐานจัดประสบการณ�การเรียนรู�ให�แก9ผู�เรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน 
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
๓.๑ ขอบเขตเนื้อหา ได�แก9 ความรู�เรื่องการป�องกันปIญหายาเสพติดตามหลัก

พระพุทธศาสนา รูปแบบและกระบวนการสร�างสังคมปลอดยาเสพติด การสร�างความเข�มแข็ง
ของเครือข9ายชุมชนในการป�องกันปIญหายาเสพติดอย9างยั่งยืน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ท่ีบุคคล/ชุมชน/สังคมนํามาใช�ในการป�องกัน แก�ไข เยียวยา บําบัดรักษายาเสพติด เพ่ือสร�าง
สังคมปลอดยาเสพติดในประเทศไทย  

๓.๒ ขอบเขตด�านประชากร ได�แก9 พระสงฆ�กลุ9มสังฆพัฒนา ผู�เชี่ยวชาญด�าน
ศาสนา/ปราชญ�ชาวบ�าน/พัฒนาชุมชน/เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข/องค�การบริหารงานตําบล/ผู�นํา
ชุมชนวิถีพุทธ/สมาชิกชุมชนวิถีพุทธผู�บริหารสถาบันการศึกษาครู ผู�ปกครอง และนักเรียน/
นักศึกษา ประจําป|การศึกษา ๒๕๖๐ใน จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดบุรีรัมย� 

๓.๓ กลุ!มตัวอย!าง มีการคัดเลือกกลุ9มตัวอย9างท่ีลงเก็บรวบรวมข�อมูลจากพ้ืนท่ีวิจัย
ในแต9ละจังหวัดโดย ใช�วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง(PurposiveSampling)ตามเกณฑ�การ
คัดเลือก  

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปJนการวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ ร9วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส9วนร9วม (Participatory Action Research-PAR)โดยมีข้ันตอนการศึกษา ดังนี้ 
๕.๑ ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยใช�การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม 

(Participatory Action Research-PAR)โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
๕.๑.๑ ระยะเตรียมการวิจัย (Pre-research Phase) เปJนการเตรียมชุมชนวิถีพุทธ 

เพ่ือให�มีความพร�อมเข�ามีส9วนร9วมในกระบวนการวิจัยมีจุดมุ9งเน�นสําคัญท่ีจะให�เกิดสัมพันธภาพท่ี
ดีระหว9างผู�วิจัยผู�นําชุมชน ชาวบ�าน รวมถึงเจ�าหน�าท่ีหน9วยงานต9างๆ ท่ีจําเปJนต�องเก่ียวข�องใน
ข้ันเตรียมการนี้ ประกอบด�วยข้ันตอนย9อยกล9าวคือ  

๑) การสร�างความสัมพันธ�กับชุมชน (Build-up Rapport) โดยวิธีการสร�าง
ความสัมพันธ�กับชุมชนท่ีดีท่ีสุดคือการปฏิบัติตัวท่ีสอดคล�องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดย 
ผู�วิจัยลงพ้ืนท่ีเพ่ือไปพบกับบุคคลต9างๆ ในชุมชนท่ีมีส9วนสําคัญและเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินงานวิจัยได�แก9 ผู�ใหญ9บ�าน ประธานชมรมผู�สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานสตรีกลุ9ม
อาชีพต9างๆ องค�การบริหารส9วนตําบลเจ�าอาวาสวัดป�าแก9นธรรม และแม9ชีซ่ึงเปJนพระ
วิปIสสนาจารย�ประชาชนท่ีเปJนหัวหน�าครอบครัวเสมือนจริง เพ่ือพูดคุยแนะนําตัวเองแจ�ง
วัตถุประสงค�เป�าหมายและความต�องการการมีส9วนร9วมของชาวบ�านในกิจกรรมการวิจัยและ
การจัดการเรียนการสอน  

๒) การสํารวจศึกษาชุมชน(Surveying and Studying Community)เพ่ือศึกษา
ข�อมูลท่ีเปJนลักษณะทางกายภาพและแหล9งทรัพยากรต9างๆ ภายในชุมชน รวมถึงการศึกษา
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ข�อมูลพ้ืนฐานด�านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง โดยผู�วิจัยจะใช�แบบ
สังเกต สมุดบันทึก และถ9ายภาพสถานท่ีต9างๆ รวมถึงการศึกษาข�อมูลจากเอกสารหลักฐาน
จากหน9วยงานราชการหรือจากองค�กรพัฒนาท่ีเก่ียวข�อง ใช�วิธีการสัมภาษณ�ผู�นําชุมชน หรือ
ผู�สูงอายุเพ่ือทราบประวัติความเปJนมาของชุมชน 

๓) การคัดเลือกชุมชน(Selecting Community) 
๓.๑) เปJนชุมชนท่ีนําหลักพระพุทธศาสนามาใช�ในหลายมิติของชีวิต เปJนเป�าหมาย

ของการดําเนินชีวิต และเปJนการใช�ชีวิตวิถีพุทธ 
๓.๒) เปJนชุมชนชาวพุทธขนาดใหญ9หรือมีเครือข9ายกว�างขวาง เพ่ือให�ได�ภาพ

โครงสร�างองค�กรขนาดใหญ9ท่ีมีบุคคลหลายกลุ9ม หลายหน�าท่ี และหลายชนชั้นสถานะ ได�
รูปแบบความสัมพันธ�ในการบริหารจัดการและกระบวนการด�านต9างๆ ท่ีขับเคลื่อนให�ชุมชน
ขนาดใหญ9นั้นมีความเข�มแข็งและต�านทานกระแสโลกาภิวัตน�ได� 

๓.๓) เปJนชุมชนท่ีเข�มแข็งมีแนวคิดและยุทธศาสตร�การพัฒนาไปถึงประชาชน
ระดับรากหญ�าซ่ึงเปJนประชาชนส9วนใหญ9ของประเทศ 

๓.๔) เปJนชุมชนชาวพุทธท่ีข�ามพ�นลัทธิทางศาสนา ถึงแม�ว9าพิธีกรรมของชุมชนจะใช�
หลักคําสอนของพุทธศาสนานิกายเถรวาท หรือมหายานก็ตามแต9การปฏิบัติจริงมีเป�าหมายเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

๓.๕) เปJนชุมชนในหลายสภาพเง่ือนไขแวดล�อม เพ่ือให�เห็นภาพการประยุกต�ใช�
หลักพระพุทธศาสนาในเง่ือนไขต9างๆ ของสังคม 

๔) การเข�าสู9ชุมชน (Entering Community)โดยการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานของ
ชุมชน เช9นข�อมูลความจําเปJนข้ันพ้ืนฐาน (จปฐ.)ข�อมูลจํานวนประชากรและบุคคลท่ีเปJน
ปราชญ�ชาวบ�าน หรือครูภูมิปIญญาท�องถ่ิน เปJนต�นโดยผู�วิจัยดําเนินการเก็บข�อมูลจากการ
สํารวจชุมชน (Community Surveying) ด�วยตนเอง 

๕) การเตรียมคนและเครือข9ายความร9วมมือซ่ึงประกอบด�วย การเตรียมคนใน
ชุมชน/เตรียมผู�นําชุมชนและผู�รับผิดชอบในหน9วยงานท่ีเก่ียวข�อง และเตรียมนักวิจัย ด�วย
การประชุมปรึกษากันเพ่ือให�เกิดความรู�และความเข�าใจตรงกันในบทบาทหน�าท่ีของแต9ละ
ฝ�ายในการทํางานวิจัย 

๕.๑.๒ ระยะดําเนินการวิจัย (Research Phase)ประกอบด�วยข้ันตอนย9อยคือ  
๑) การศึกษาและวิเคราะห�ปIญหาชุมชน (Problem Identification and Diagnosis)

เน�นการศึกษาวิเคราะห�ชุมชนและการให�การศึกษากับชุมชน (Community Education 
Participation-CEP) เก่ียวกับการดูแลสุขภาพผู�ป�วยโรคเรื้อรังในชุมชน ได�แก9โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และภาวะไขมันในกระแสเลือดสูง การดูแลสุขภาพผู�สูงอายุในชุมชน
โดยเน�นไปท่ีกระบวนการเรียนรู�ด�วยการปฏิบัติ โดยใช�วิธีการสานเสวนาปIญหา (Dialogue) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ�าน ท้ังท่ีเปJนการสนทนาแลกเปลี่ยนระดับบุคคลและระดับ
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กลุ9มบุคคล เพ่ือเปJนการประเมินปIญหาและความต�องการของชุมชน (Need Assessment) 
พร�อมไปกับการประเมินความเปJนไปได�ในด�านทรัพยากร (Resource Assessment) ท่ีมีอยู9ใน
ชุมชนท้ังท่ีเปJนทรัพยากรมนุษย� โดยเฉพาะภูมิปIญญาท�องถ่ินและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือท่ีจะ
นําทรัพยากรมาใช�ในการกําหนดแผนการจัดโครงการต9อไป  

๒) การพิจารณาความเหมาะสมและความเปJนไปได�ของโครงการ (Project 
Appraisal and Identification)เม่ือมีการวิเคราะห�ปIญหาและนําเสนอปIญหาทางด�าน
สุขภาพแก9ครอบครัวเสมือนจริงและชุมชนแล�ว มีการประเมินความต�องการในการแก�ไข
ปIญหาโดยผู�วิจัยและชุมชนร9วมกันพิจารณาว9าวิธีการแก�ไขปIญหาใดท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
หรือมีความเปJนไปได� เพ่ือกําหนดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการต9อไป 

๓) การกําหนดแผนงานโครงการและการจัดการ (Planning Phase) หลังจากท่ี
ผ9านข้ันตอน ๒.๑ มาแล�ว ผู�วิจัยใช�วิธีการกระตุ�นให�ชาวบ�านมีบทบาทหลักในการแก�ไขปIญหา 
การกําหนดโครงการ และกิจกรรมท่ีจะดําเนินการโดยทางชุมชนตัดสินใจเลือกจัดทํา 
“โครงการบ�านหลุบเพ็กร9วมใจห9างไกลภัยจากโรคเรื้อรังและยาเสพติด” 

๔) การปฏิบัติตามโครงการ (Implementation Phase) ดําเนินการจัดทํา
โครงการบ�านหลุบเพ็กร9วมใจห9างไกลภัยจากโรคเรื้อรังและยาเสพติด เพ่ือเปJนต�นแบบการ
แก�ไขปIญหาร9วมกันของชุมชนและผู�ท่ีเก่ียวข�อง  

๕.๑.๓ ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and 
EvaluationPhase)  

ในข้ันตอนนี้ผู�วิจัยร9วมกับชุมชน เช9น ผู�นําชุมชน ปราชญ�ชาวบ�าน ตัวแทนจาก
ครอบครัวเสมือนจริงจํานวน๓๘ ครอบครัว ทําการตรวจสอบข�อมูลท่ีเปJนผลของการวิจัยว9า
ครบถ�วนถูกต�องหรือไม9 จัดเวทีชาวบ�านเพ่ือนําเสนอผลการวิจัยและเรียนรู�ร9วมกันระหว9างผู�วิจัย
กับชุมชนรวมถึงการสานต9อให�ชาวบ�านนําผลของการวิจัยไปดําเนินการแก�ไขปIญหาหรือพัฒนา
ชุมชนต9อไป  

๕.๒ เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัย 
๕.๒.๑ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล เปJนแบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร�าง 

เพ่ือใช�เก็บรวบรวมข�อมูลประกอบด�วยรายละเอียดดังต9อไปนี้ 
๑) แบบสัมภาษณ�แบบสัมภาษณ�หัวหน�าครอบครัววิถีพุทธ/ผู�นําชุมชนวิถีพุทธ/

ปราชญ�ชาวบ�านโดยดําเนินการวางกรอบและกําหนดข�อคําถามเปJน๔ประเด็นได�แก9(๑) ความ
เปJนมาของการนําหลักพระพุทธศาสนาเข�าสู9วิถีชีวิตในครอบครัว/ชุมชน (๒) ปIจจัย
ความสําเร็จในการทําหน�าท่ีของครอบครัว/ชุมชนในการดําเนินชีวิตวิถีพุทธ(๓) กลยุทธ�การสร�าง
ความเข�มแข็งและภูมิคุ�มกันทางจิตใจแก9ตนเอง/สมาชิกครอบครัว/ชุมชนให�ปลอดยาเสพติด 
และ (๔) การมีส9วนร9วมในกิจกรรมทางสังคมเพ่ือสร�างครอบครัว/ชุมชนปลอดยาเสพติด 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๘๔๒ 

๒) แบบสัมภาษณ�ประชาชน/สมาชิกชุมชนโดยดําเนินการวางกรอบและกําหนดข�อ
คําถามเปJนประเด็นคําถามท่ีมุ9งศึกษาความพึงพอใจของประชาชน/สมาชิกชุมชนต9อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการเพ่ือป�องกันปIญหายาเสพติดในครอบครัวและในชุมชน 

๕.๒.๒ ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือ 
การสร�างเครื่องมือในการรวบรวมข�อมูลการในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือให�ตรงกับการ

ตรวจสอบแบบหลายมิติ (Triangulation) และสอดคล�องกับความมุ9งหมายจึงมีข้ันตอนใน
การสร�างแบบสัมภาษณ� ด�วยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

ข้ันท่ี ๑ ศึกษารายละเอียดจากเอกสารตํารานโยบายและการวางแผนหลักการและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

ข้ันท่ี ๒ กําหนดกรอบแนวคิดและขอบข9ายในการสร�างเครื่องมือตามตัวแปรท่ี
ต�องการศึกษา 

ข้ันท่ี ๓ สร�างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดขอบข9ายและตัวแปรซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวข�อง
ท่ีต�องการศึกษา 

ข้ันท่ี ๔ นําเครื่องมือท่ีสร�างเสร็จผ9านความเห็นชอบต9อผู�เชี่ยวชาญเพ่ือการควบคุม
คุณภาพของเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด�วย การหาความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) และการหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (reliability) 

ข้ันท่ี ๕ นําเครื่องมือมาปรับปรุงแก�ไขตามความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของ
ผู�ทรงคุณวุฒิก9อนนําไปหาค9าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยคํานวณหาค9าดัชนีความตรง
ตามเนื้อหา (content validity index: CVI)  

ข้ันท่ี ๖ พัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือภายหลังทดลองใช�กับกลุ9มท่ีมีลักษณะคล�ายคลึง
กับกลุ9มตัวอย9างจํานวน ๓๐ คน โดยใช�สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s 
alpha coefficient)( กรณีท่ีต�องใช�แบบสอบถามในเชิงปริมาณเพ่ิมเติม) 

ข้ันท่ี ๗ จัดเก็บรวบรวมข�อมูลอย9างเปJนระบบและดําเนินการตามข้ันตอนท่ีได�กําหนดไว� 
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๕. กรอบแนวคิดกระบวนการศึกษาวิจัย 
กรอบแนวความคิดกระบวนการศึกษาวิจัยครั้งนี้แสดงเปJนแผนภาพได�ดังนี้ 
 

 
 
๖. ผลการศึกษา 

๖.๑ เพ่ือศึกษา แนวคิด องค�ความรู � และกลยุทธ�การสร�างความเข�มแข็งของ
เครือข9ายชุมชนวิถีพุทธในการสร�างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา 

๖.๑.๑ การศึกษา แนวคิด องค�ความรู�ผลการศึกษาพบว9าชุมชนวิถีพุทธบ�านหลุบเพ็ก 
อําเภอคอนสวรรค� จังหวัดชัยภูมิ มีความรู�เก่ียวกับหลักคําสอนของพุทธศาสนาในระดับดีและ
สามารถนําไปสู9ในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันได� เช9น หลักศีล ๕หลักพรหมวิหารธรรม ๔ 
หลักอิทธิบาท ๔ สําหรับการประกอบอาชีพและการทํางานใช�แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบ
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ดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรฯพระมหากษัตริย�ไทย รัชกาลท่ี ๙แห9งราชวงศ�จักรี
เปJนแนวทางในการดําเนินชีวิตท้ังในครอบครัวและชุมชนโดยมีการสืบทอดความรู�ในการ
ดําเนินชีวิตผ9านประเพณีวัฒนธรรมของท�องถ่ินชาวอีสานท่ีเรียกว9า “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่”
ด�วยวิธีการอบรมสั่งสอนจากบรรพบุรุษสู9รุ9นลูกหลานในชุมชน มีครอบครัวต�นแบบท่ีได�รับ
การศึกษาจากการบวชเรียนในพุทธศาสนาและระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปJนผู�นําตาม
ธรรมชาติ มีการนําหลักคําสอนทางพุทธศาสนาผสมผสานพิธีกรรมการสู9ขวัญของท�องถ่ินมา
ใช�อบรมขัดเกลาจิตใจประชาชนและใช�ในการดูแลผู�เจ็บป�วยและผู�ป�วยระยะสุดท�ายในชุมชน
ผ9านโครงการฝ�ายผูกแขนแทนใจซ่ึงมีกุศโลบายแฝงคือการสร�างความสามัคคีและการมีส9วน
ร9วมในกิจกรรมทางสังคมเปJนการบ9มเพาะจิตสาธารณะให�กับชุมชนการได�รับการศึกษาของ
ผู�นําตามธรรมชาติเปJนการสร�างโอกาสในการนําความรู�การประกอบอาชีพเสริม และ
เครือข9ายทางสังคมท่ีนํารายได�และความเจริญมาสู9ชุมชน เช9น การปลูกพืชหมุนเวียนนอกฤดู
การทํานาการร�อยพวงมาลัย การทําสวนผลไม� ฯลฯ มาทดลองปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จ
สร�างรายได�เสริมแก9คนในชุมชนจนเปJนรายได�หลักของผู�สูงอายุอย9างยั่งยืนมาถึงปIจจุบัน 

ชุมชนวิถีพุทธแห9งนี้ไม9ได�ให�นิยามความรู�ในการดําเนินชีวิตเฉกเช9นสากลนิยม แต9
ให�นิยามความหมายในเชิงประสบการณ�ชีวิตแต9ละช9วงวัยชีวิตท่ีฝ�าฟIนอุปสรรคต9างๆและ
วิธีการก�าวข�ามอุปสรรคเหล9านั้น เน�นการประพฤติปฏิบัติเปJนแบบอย9างให�เห็นอย9าง
สมํ่าเสมอจนเปJนกิจวัตรประจําวันมากกว9าการอบรมสั่งสอนด�วยคําพูด การมีครอบครัว
ต�นแบบในชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จเปJนแรงบันดาลใจให�ครอบครัวอ่ืนๆ เดินตามแนวทางนั้น
ด�วย โดยค9านิยมในการประกอบอาชีพของชุมชนแห9งนี้มีแนวโน�มจากเกษตรกรรมเปJนรับ
ราชการ เนื่องจากเห็นถึงความทุกข�ยากของบรรพบุรุษในยุคแรกของการสร�างครอบครัวและ
ชุมชน ประกอบกับโอกาสทางการศึกษาและความเจริญก�าวหน�าของสื่อเทคโนโลยีท่ีไหลบ9า
เข�าสู9ชุมชน ดังคํากล9าวของผู�สูงอายุและปราชญ�ชาวบ�านท่ีว9า “สูเจ�าท้ังหลายให�อดทน
ขยันหม่ันเพียรเติบใหญ9จะได�เปJนเจ�าคนนายคน”ส9งผลให�ครอบครัวส9วนใหญ9ในชุมชนแห9งนี้
ร�อยละ ๘๐มีอาชีพรับราชการครูแต9ยังมีจุดร9วมในการอนุรักษ�แก9นวัฒนธรรมของชุมชนคือ 
ครอบครัวส9วนใหญ9เปJนครอบครัวขยายท่ีมีคนทุกช9วงวัยอาศัยอยู9ร9วมกันอย9างอบอุ9น ผู�สูงอายุ
ในครอบครัวได�รับการดูแลจากบุตรหลานท่ีมีการศึกษาและทุนทางสังคมและเศรษฐกิจสูงทํา
ให�โอกาสในการเข�าถึงบริการทางสุขภาพด�านต9างๆ เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีประชากรในวัยเด็กและ
ทารกก็ได�รับความอบอุ9นและความปลอดภัยจากการเลี้ยงดูของปู�ย9าตายายเม่ือบิดามารดาไป
ประกอบอาชีพด�วยเช9นกัน 

ความพร�อมของครอบครัวและชุมชนได�นํามาซ่ึงการคืนสิ่งดีงามให�กับบุคคลท่ีมา
เยี่ยมเยือนและเข�าไปเรียนรู�กับชุมชนแห9งนี้อย9างเปJนกัลยาณมิตรและพร�อมท่ีจะถ9ายทอด
ความรู�ในการประกอบอาชีพตลอดจนการอบรมสั่งสอนชีวิตวิถีพุทธให�แก9อนุชนรุ9นหลังอย9าง
ไม9ป�ดบังด�วยความปรารถนาดีและเอ้ืออาทร 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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๖.๑.๒ กลยุทธ�การสร�างสังคมปลอดยาเสพติดของเครือข!ายชุมชนวิถีพุทธ
มุ9งเน�นการพัฒนาคนให�มีคุณภาพเน�นการมีส9วนร9วมของชาวบ�านทุกครอบครัวในชุมชนมี
การบูรณาการภูมิปIญญาพ้ืนบ�านผสมผสานกับภูมิปIญญาสมัยใหม9 ส9งเสริมให�เกิดการ
พ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองในชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีผู�นําต�นแบบท่ีประสบผลสําเร็จ
ในการดําเนินชีวิต การทํางาน และการสร�างครอบครัวท่ีได�รับยกย9องยอมรับจากชุมชน
แต9งต้ังให�เปJนประธานชมรมผู�สูงอายุและผู�นําของชุมชนในระบบคุณธรรมและมีการสร�าง
เครือข9ายกลุ9มการประกอบอาชีพด�านต9างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ�เปJนเครื่องมือใน
การดําเนินงานโดยมีความเชื่อว9าการท่ีบุคคลสามารถพ่ึงพาตนเองได� ดูแลครอบครัวให�
สมาชิกครอบครัวได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได�จะนํามาซ่ึง
ความภาคภูมิใจและเปJนเปJนเกราะคุ�มกันภัยยาเสพติด เม่ือทุกครอบครัวเข�มแข็งร9วมมือร9วม
ใจกัน มีแนวทางการดําเนินชีวิตด�วยค9านิยมคุณธรรมท่ีสอดคล�องใกล�เคียงกัน ส9งผลให�เกิด
ชุมชนอบอุ9น/ปลอดภัยเสมือนการล�อมรั้วเหล็กให�ชุมชนห9างไกลยาเสพติดยิ่งข้ึน โดยกลยุทธ�
การพัฒนาสังคมของชุมชนวิถีพุทธสามารถจําแนกเปJนกลยุทธ�ด�านต9างๆได�ดังนี้ 

๑) กลยุทธ�ด�านการสร�างความร9วมมือได�แก9 (๑) การสร�างความศรัทธาให�เกิดข้ึนใน
ตนเองเพ่ือให�เกิดการยอมรับในด�านการพัฒนาตนให�เปJนแบบอย9างด�านการดําเนินชีวิตด�าน
คุณธรรมด�านบุคลิกภาพการเปJนผู�นํา(๒)สร�างระบบการทํางานอย9างมีส9วนร9วมเป�ดโอกาสให�
สมาชิกหรือเครือข9ายได�ร9วมคิดร9วมทําร9วมแก�ปIญหา(๓) สร�างระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกัน
และกัน มีการช9วยเหลือเก้ือกูลกัน และ (๔) ประสานความร9วมมือกับบุคคลหน9วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือการเข�าถึงแหล9งความรู�เงินทุนและทรัพยากรอ่ืนๆ 

๒) กลยุทธ�ด�านการใช�ภูมิปIญญาชาวบ�านได�แก9 (๑) การพัฒนาต�องอยู9บนฐานของ
วิถีชีวิตท่ีมีการเก้ือกูลสัมพันธ�กันระหว9างมนุษย�กับมนุษย�มนุษย�กับธรรมชาติ(๒) มีการ
ประยุกต�ภูมิปIญญาท�องถ่ินและภูมิปIญญาสมัยใหม9เข�าด�วยกันเพ่ือการใช�ประโยชน�และรู�จัก
เลือกใช�ภูมิปIญญาอย9างเหมาะสมและ (๓) นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปJนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต 

๓) กลยุทธ�ด�านความต9อเนื่องและความยั่งยืนได�แก9 (๑)มุ9งเน�นการพัฒนาคนให�มี
คุณภาพเพ่ือให�มีความรู�ท่ีจะอยู9ในสังคมอย9างรู�เท9าทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน(๒)การ
สร�างเครือข9ายความร9วมมือในทุกระดับเพ่ือให�เกิดแนวร9วมอย9างกว�างขวางและ (๓) มุ9งเน�น
การพัฒนาท่ีอยู9บนพ้ืนฐานของชีวิตจริงมีความต้ังใจจริงในการปฏิบัติงาน 

๖.๒ เพ่ือศึกษาผลของการใช�เครือข9ายชุมชนวิถีพุทธปลอดยาเสพติดต�นแบบเปJน
ฐานในการจัดประสบการณ�การเรียนรู�ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน 

ผลการใช�เครือข9ายชุมชนวิถีพุทธปลอดยาเสพติดต�นแบบเปJนฐานในการจัด
ประสบการณ�การเรียนรู�ให�แก9นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นป|ท่ี ๔ จํานวน ๗๖
คนในระหว9างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙โดยกิจกรรมการเรียนรู�ในชุมชน
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วิถีพุทธจะเริ่มต�นจากการนํานักศึกษาไปอบรมฝ³กสติและวัตรปฏิบัติท่ีวัดป�าแก9นธรรม บ�าน
หลุบเพ็กซ่ึงมีแม9ชี และพระภิกษุสงฆ� เปJนวิปIสสนาจารย� จนนักศึกษาเกิดความรู�ความเข�าใจ
ถึงความทุกข�ท่ีเกิดจากการยึดติดสิ่งท่ีเข�ามากระทบทางอายตนะท้ัง ๖และรู�ท่ีต้ังบ�านของใจ รู�
วิธีการพาใจกลับบ�านได�อย9างถูกต�อง สามารถบอกได�ว9าการฝ³กสติตามแนวทางสติปIฏฐานสี่ 
ของพุทธศาสนานั้นสอดคล�องตรงกันกับการตระหนักรู� (self- awareness)ของการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชอย9างไร และสามารถบอกได�ว9าจะนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต�ใช�ในการ
ดูแลจิตใจของตนเองและผู�ป�วยทางกายและทางจิตได�อย9างไร หลังจากนั้นได�ส9งมอบนักศึกษา
ให�เปJนลูกหลานของชุมชนตามครอบครัวเสมือนจริงท่ีชุมชนได�คัดสรรไว�โดยชุมชนคัดเลือก
ครอบครัวเสมือนจริงให�นักศึกษาจํานวน ๓๘ ครอบครัว แต9ละครอบครัวจะมีนักศึกษาเข�าไป
เรียนรู�วิถีชีวิตของครอบครัวจํานวน๒ คน โดยพ9อแม9ประจําบ�านหรือตัวแทนครอบครัวจะเปJน
พ่ีเลี้ยงในการสอนการใช�ชีวิต การทํางานบ�าน การเล9าเรื่องราวความเปJนมาในการสร�าง
ครอบครัวและการฝ�าฟIนอุปสรรคด�านต9างๆผลการศึกษาพบว9านักศึกษาและครอบครัว
เสมือนจริงในชุมชนวิถีพุทธ จํานวน ๓๘ ครอบครัว เกิดความรักและผูกพันกันดุจเครือญาติ 
และมีความพึงพอใจต9อการมีสมาชิกใหม9ในครอบครัว ให�ความร9วมมือและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมและโครงการต9างๆ ท่ีนักศึกษาดําเนินการโดยการเข�าร9วมกิจกรรมทุกครั้ง ร9วมเปJน
วิทยากรและสาธิตภูมิปIญญาท�องถ่ินเพ่ือแลกเปลี่ยนแบ9งปIนกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาใน
การฝ³กปฏิบัติงานสําหรับอาจารย�ผู�ร9วมสอนท่ีไม9ได�เปJนทีมวิจัยก็ได�มีโอกาสเรียนรู�ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติท่ีเคยรู�สึกว9าการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนโดยใช�ชุมชนเปJนฐานเปJนภาระงาน
ท่ีต�องทุ9มเทและเกินกําลัง เปJนการให�และการได�รับสิ่งท่ีมีคุณค9าทางวิชาการและวิชาชีพ
พยาบาล โดยชุมชนและนักศึกษามีข�อเสนอแนะให�รายวิชานี้ธํารงรักษารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช�ชุมชนเปJนฐานสืบต9อไป 

๖. อภิปรายผล  
หากเปรียบเทียบโครงสร�างการจัดการศึกษาของมนุษย�เปJนรูปเจดีย�ท่ีมียอดแหลม 

ถ�าจะมองให�เห็นโครงสร�างการจัดการศึกษาท่ีสมบูรณ�แบบควรมีท้ังสองด�านร9วมกัน ด�านหนึ่ง
หมายถึงด�านท่ีเห็นได�จากภายนอกของผู�ท่ีสนใจเรียนรู�ทุกสิ่งทุกอย9างอันควรเห็นได�ว9าเปJน
ด�านท่ีมีลักษณะเสมือนรูปเจดีย�ท่ีชี้เอาปลายข้ึนข�างบนซ่ึงหมายถึงภาพรวมของด�านท่ีเปJนรูป
วัตถุ ส9วนอีกด�านหนึ่งซ่ึงเปJนภาพเชิงซ�อนกลับกันกับภาพในด�านวัตถุก็คือการมองภาพโดย
เริ่มต�นจากจิตใจตนเองซ่ึงมีหนึ่งเดียวข้ึนไปหาวัตถุเพ่ือการเรียนรู�ของมนุษย�ท่ีสามารถรู�เท9า
ทันซ่ึงด�านนี้ควรจะเห็นเปJนรูปเจดีย�ปลายแหลมแต9เปJนปลายแหลมท่ีชี้ลงสู9ด�านล9าง หากใครก็
ตามซ่ึงมองเห็นภาพรวมดังกล9าวได�ท้ังสองด�านโดยเฉพาะด�านท่ีปลายแหลมชี้ลงสู9ด�านล9าง
บุคคลผู�นั้นควรได�ชื่อว9ามีการเรียนรู�ถึงความเปJนคนท่ีสมบูรณ�ครบถ�วน ดังนั้นนวัตกรรมการ
พยาบาลสุขภาพจิตชุมชนท่ีพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพคนไทยและการจัดการศึกษา
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เพ่ือสร�างบัณฑิตพยาบาลท่ีสมบูรณ�ควรมีทิศทางท่ีนําไปสู9การเห็นแจ�ง (insight) ในการรู�จัก
ตนเองและผู�อ่ืนอย9างถ9องแท�จึงจะบรรลุผลสําเร็จตามเป�าหมาย ซ่ึงผลสําเร็จแห9งการพัฒนา
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนด�วยความเข�าใจ เข�าถึงองค�ความรู�และปIญหาของ
ชุมชน การดูแลเอาใจใส9สมาชิกในครอบครัวและชุมชนย9อมนํามาสู9ความเข�มแข็งและ
ปลอดภัยของชุมชน/สังคมให�มีภูมิคุ�มกันภัยจากยาเสพติดได�อย9างยั่งยืน 

 
บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

พระธรรมป�ฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต).เศรษฐศาสตร�แนวพุทธ.(พิมพ�ครั้งท่ี๕).กรุงเทพมหานคร:
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๕. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ. เศรษฐกิจพอเพียงคือ
อะไร.กรุงเทพมหานคร:กลุ9มพัฒนาวิชาการกลางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต�คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ, 
๒๕๔๗. 

อภิชัยพันธเสน, สรวิชญ�เปรมชื่นและพิเชษฐ�เกียรติเดชปIญญา. การประยุกต�พระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย!อม. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖. 
(๒) บทความ : 

พัชราวลัย วงศ�บุญสิน.“แนวทางยุทธศาสตร�ในการเพ่ิมผลิตภาพกําลังแรงงานอาเซียน”
วารสารประชากรศาสตร�ป|ท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๒ กันยายน ๒๔๔๑. 

ระพี สาคริก“มหาวิทยาลัยของแผ9นดินกับดวงวิญญาณการศึกษาท่ีควรจะมีอิสรภาพ”ใน 
การศึกษากับการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : วศิระ, ๒๕๕๒ 
(๓) วิทยานิพนธ�/รายงานการวิจัย: 

พิพัฒน� ยอดพฤติการ. “การสร�างตัวชี้วัดเพ่ือกาหนดระดับของความเปJนเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร�”.วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
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(๔) ส่ืออิเลคทรอนิคส� 
ปฏิญญาชะอํา-หัวหินว9าด�วยการเสริมสร�างความร9วมมือด�านการศึกษาเพ่ือบรรลุประชาคม

อาเซียนท่ีเอ้ืออาทรและแบ9งปIน<http://www.google.com>, ๒๐ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๕. 

ฟาฏินาวงศ�เลขา “กลไกขับเคล่ือนการศึกษา...ก�าวสู!ประชาคมอาเซียน” หนังสือพิมพ�
เดลินิวส� ฉบับวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ <http://www.google.com>, ๒๐ 
กุมภาพันธ� ๒๕๕๕. 

สมหมายชินนาค. สรุปการเสวนาวิชาการเรื่องบนย!างก�าวสู!ประชาคมอาเซียน๒๐๑๕ : 
ปIญหาอุปสรรคและโอกาสในวันอังคารท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา๐๘.๐๐-
๑๒.๐๐นาฬิกาณห�องประชุมจุมภฏ-พันธุ�ทิพย�ชั้น ๔ อาคารประชาธิปก-รําไพ
พรรณีจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, <http://www.google.com>, ๒๐ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๕. 

หนังสือท่ีระลึก ศาสตราจารย�หม9อมหลวงป��นมาลากุล วาระครบรอบ ๑๐๗ ป|เกิดในวันครู
โลก ๕ต.ค. ๒๕๕๓ : <http://www.google.com>, ๒ กันยายน๒๕๕๕. 

โ ร ง เ รี ย น รุ9 ง อ รุ ณ , “ ค ว า ม เ ปJ น ม า แ ห! ง รุ! ง อ รุ ณ -รุ! ง อ รุ ณ ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ” 
<http://www.google.com>,๒ กันยายน ๒๕๕๕. 

วิรุณ ต้ังเจริญ “กระบวนการเรียนรู�และภาวะผู�นํา” บรรยายประกอบการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม9และการพัฒนาศักยภาพคณาจารย�มศวณโรงแรมพาวิเลี่ยนริมแควรี
สอร�ทจังหวัดกาญจนบุรี<http://www.google.com>, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕. 

อภิสิทธิ์เวชชาชีวะคํากล9าวในพิธีเป�ดการประชุมรัฐมนตรีต9างประเทศอาเซียน เม่ือวันท่ี ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ <http://www.google.com>, ๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๕๕. 

อาภรณ� แก9นวงศ�. ยุทธศาสตร�อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร�อมสู9การเปJนประชาคม
อาเซียนในป| พ.ศ.๒๕๕๘<http://www.google.com>, ๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๕๕. 
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รูปแบบและกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของบ�าน วัด โรงเรียน 
ในการจัดการป�ญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแก!น 

The  ?Model and Process to Create Strength of Villages-Monasteries-
Schools  on  the  Problems-Addictive Drug  Tackling, According  to  

Buddhism  in  Khon Kaen Province. 

พระมหาดาวสยาม วชิรป@ฺโญ, ผศ.ดร. และคณะ* 

บทคัดย!อ 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของบ�าน วัด โรงเรียนใน
การจัดการปIญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแก9นมีวัตถุประสงค�  เพ่ือศึกษารูปแบบ
การสร�างความเข�มแข็งในการป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพของของบ�าน วัด โรงเรียนใน
จังหวัดขอนแก9น เพ่ือศึกษารูปแบบการสร�างความเข�มแข็งในการป�องกันและแก�ไขปIญหายา
เสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการของของบ�าน วัด โรงเรียนในจังหวัดขอนแก9น 
และเพ่ือสร�างรูปแบบในการป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดขอนแก9น เปJนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) เครื่องมือท่ีใช�ในการ
วิจัยคือ )  แนวทางการสัมภาษณ� (Interview guide) เพ่ือสัมภาษณ�แบบเจาะลึก(In-adept 
interview)แนวทางการสังเกต  (Observation guide) เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของผู�ท่ี
เก่ียวข�อง 

ผลการวิจัยพบว!า 
๑. รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งในการป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพ มี ๙ 

ข้ันตอน ประกอบด�วยข้ันตอนท่ี ๑ : สืบสภาพชุมชนข้ันตอนท่ี ๒ : พบปะแกนนํา/ผู�นํา
ธรรมชาติผู�นําชุมชนข้ันตอนท่ี ๓ : ประกาศวาระหมู9บ�าน/ชุมชน ข้ันตอนท่ี ๔ : รณรงค�
ประชาสัมพันธ� ข้ันตอนท่ี ๕ : คัดแยกผู�มีพฤติกรรมเก่ียวข�องกับยาเสพติด ข้ันตอนท่ี ๖ : 
แนวทางการป�องกันยาเสพติดข้ันตอนท่ี ๗ : การรับรองครัวเรือน ข้ันตอนท่ี ๘ : ใช�มาตรการ
ทางสังคมข้ันตอนท่ี ๙ : รักษาสถานะชุมชนเข�มแข็งโดยการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี   

๒. รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งในการป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพติดตาม
หลักพระพุทธศาสนา ได�แก9  หลักทิศ ๖ และ หลักอริยสัจ ๔โดยใช�หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเหล9านี้สอดแทรกอยู9ในรูปแบบกิจกรรมโครงการต9างๆ 

                                                           

* อาจารย�ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก9น , ผศ.ดร.จรสั  
ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ�พรพวัณ, ร.ต.ดร.วสันต�  ศรสีอาด 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๘๕๐ 

๓. การสร�างรูปแบบในการป�อง กันและแก� ไขปIญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนาด�วยหลักอริยสัจ ๔ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ข้ันท่ี 1 ทุกข� ข้ันตัวปIญหา (Case) ข้ัน
ท่ี 2 สมุทัย ข้ันสาเหตุของปIญหา (Cause)เปJนข้ันวิเคราะห�และวินิจฉัยมูลเหตุของปIญหา ข้ัน
ท่ี ๓ นิโรธ ข้ันดับปIญหาหรือหมดปIญหา (Clear) ข้ันท่ี ๔ มรรค ข้ันลงมือแก�ปIญหา 
(Crack)โดยกําหนดวางวิธีการ วางแผนงานและรายการท่ีจะต�องทําให�ละเอียด 

คําสําคัญ: การป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพติด,การจัดการปIญหายาเสพติดตามแนวพุทธ 

Abstract 

The research on-The model and processes to create strength of 
villages, monasteries,schools on the problem, Addiction Drug tackling, 
according to Buddhism in KhonKaen Province.The aims to study the model of 
creating strength on preventing and rectifying the addiction drugs problem in 
villages, monasteries and schools in KhonKaen,also to study the same model 
with the integration of villages, monasteries and schools using Buddhism. 
Lastly, to establish the model to tackle problems of addiction drugs in 
KhonKaenprovince according to Buddhism. This research is a qualitative 
research, utilizing the methodology of interview guide. In order to conduct in-
depth interview and make use of observation guide to observe the 
participants behavior. 

The research results in the following: 1. The model of 
creating/fabricating the strength preventing and rectifying the addiction drugs 
problem consists of 9 steps namely: (1) Checking the community status (2) 
Meeting with the leader - natural leader (3) Making announcement to villages / 
communities, the chosen one (4) campaign for public appearance (5) Divide the 
drug users and anyone involved (6) drawing up guidelines to tackle the addiction 
drugs problem (7) Defending from family (8) Social standards (9) Maintain 
communities strength through interrelation. 2. The model of creating strength 
preventing and rectifying the addiction drugs problems according to Buddhism 
include the 6 directions (Disa) and the four noble truths by having these precepts 
integrated in all activities of the program.  

3. The creation of model in prevention and rectification of the Addiction 
drugs problems according to Buddhism utilizes the four noble truths namely: 
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1.Dukkha: the Noble truth of suffering 2. Samudaya: the Noble truth of origin of 
suffering 3.Nirodha: The Noble Truth of the extinction of Suffering 4.Magga: 
The Noble Truth of the path leading to the Extinction of Suffering,by checking 
the method, working plan and reporting. 

Keyword: Defend and result the drug problem,Addictive Drug tackling 
according to Buddhism. 

๑. บทนํา 
 ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเปJนศาสนาท่ีคนส9วนใหญ9นับถือ จึงมีวัดเปJนท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจคนไทยมาแต9สมัยโบราณ จะเห็นได�ว9าในสมัยก9อนนั้นชาวบ�านหรือแม�กระท่ังกลุ9มคนทุก
ชนชั้นมักนิยมส9งบุตรหลานท่ีเปJนชายไปให�พระเปJนผู�อบรมสั่งสอนทางด�านพระพุทธศาสนา 
ด�านวิชาการ และทางด�านจริยธรรม ในการใช�ชีวิตในสังคมไทยท่ีดีงาม จุดนี้เองทําให�เด็กและ
เยาวชนท่ีได�รับการอบรมโตข้ึนมากลายเปJนคนท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้จะเห็นได�ว9า พระพุทธศาสนา
จะสามารถสร�างภูมิคุ�มกันคนให�ห9างจากยาเสพติดได�เปJนอย9างดี โดยมีพระเปJนผู�นําคําสอน
ทางพุทธศาสนามาถ9ายทอดให�เด็กและเยาวชน มีสติปIญญาและการไตร9ตรองท่ีดี ทําให�
สามารถแยกแยะได�ว9าสิ่งใดควร หรือไม9ควรทํา เม่ือทราบแล�วมีปIญหาแล�ว ผู�มีปIญญาย9อมจะ
สามารถใช�ชีวิตโดยไม9ต�องพ่ึงพายาเสพติด เพราะผู�นั้นจะใช�สติและปIญญาในการตัดสินปIญหา
ต9างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในชีวิตไม9เฉพาะเพียงปIญหายาเสพติดเท9านั้น 
 ยาเสพติดซ่ึงเปJนปIญหาของชาติอยู9ในขณะนี้ เพราะมนุษย�ได�เก่ียวข�องกับยาเสพติด
มาเปJนเวลานาน บางชนิดให�ท้ังคุณประโยชน�และโทษ บางชนิดมีแต9โทษภัยเท9านั้น ซ่ึงใน
ปIจจุบันมียาเสพติดชนิดต9าง ๆ ในท�องตลาดมากกว9า ๑๒๐ ชนิด อย9างไรก็ตามยาเสพติดชนิด
แรกท่ีคนไทยรู�จักก็คือ ฝ��น ฝ��นเข�ามาในประเทศไทยในสมัยใดนั้นยังไม9ทราบแน9ชัด เท9าท่ีมี
หลักฐานครั้งแรก ในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ�าอู9ทอง) ปฐมกษัตริย�แห9ง
กรุงศรีอยุธยา เม่ือ พ.ศ. ๑๙๐๓ หรือ ประมาณ ๖๐๐ ป|ล9วงมาแล�ว๑ 
 ปIญหายาเสพติดเปJนปIญหาท่ีเกิดจากองค�ประกอบ ๓ ประกอบ คือ พฤติกรรมของ
บุคคล ตัวยาเสพติดท่ีแพร9ระบาด และสภาพของสังคมท่ีมีส9วนผลักดันให�บุคคลหันไปพ่ึงยา
เสพติด การป�องกันยาเสพติดส9วนมากจะให�ความสําคัญโดยการให�การศึกษาใน ๒ ลักษณะ 
คือ การศึกษาเรื่องอันตรายของยาเสพติด เพ่ือให�เกิดความรู�สึกกลัวยาเสพติด และการให�
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนชีวิตท่ีดีให�ตรงกับความต�องการของสังคมหรือการสร�างภูมิต�านทาน
ทางจิตใจ ไม9ให�สนใจในยาเสพติด 

                                                           

๑ http://www.dmh.go.th/ สืบค�นเมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
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 พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสํานักงานสถิติแห9งชาติพบว9า ประชาชนร�อยละ ๙๗.๙ ระบุว9ามี
ปIญหาเก่ียวกับยาเสพติดโดยในกลุ9มนี้มีร�อยละ ๒๕.๑ ท่ีระบุว9ามีปIญหาในระดับรุนแรงมาก-
มากท่ีสุดและร�อยละ๒๑.๙ระบุว9ามีปIญหาค9อนข�างมากในขณะท่ีแนวโน�มการจับกุมคดียาเสพ
ติดเพ่ิมข้ึนอย9างเห็นได�ชัดโดยในป| ๒๕๕๔ มีผู�ถูกจับกุมคดีท่ีเก่ียวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให�โทษ
จํานวน ๓๒๐,๙๗๒ ราย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป| ๒๕๔๘ มากกว9า ๓ เท9าสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจาก
ความเข�มงวดและการปฏิบัติงานอย9างหนักของเจ�าหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด แต9ใน
อีกมุมหนึ่งก็สะท�อนให�เห็นถึงปริมาณของเครือข9ายหรือผู�ท่ียุ9งเก่ียวกับยาเสพติดซ่ึงมีจํานวน
มากข้ึนเช9นเดียวกันสําหรับประเภทของยาเสพติดท่ีถูกจับกุมได�จะพบว9าผู�ต�องหาถูกจับกุมใน
คดีท่ีเก่ียวกับยาบ�ามากท่ีสุดคิดเปJนร�อยละ ๗๕.๘ รองลงมาคือกัญชาแห�ง (ร�อยละ ๖.๘) พืช
กระท9อม (ร�อยละ ๔.๗) ยาไอซ� (ร�อยละ๔.๔) สารระเหย (ร�อยละ ๒.๔) เฮโรอีน (ร�อยละ 
๐.๔) วัตถุออกฤทธิ์อ่ืนๆ (ร�อยละ ๐.๖) ตามลําดับ๒ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษารูปแบบการสร�างความเข�มแข็งในการป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพ

ของชุมชนในจังหวัดขอนแก9น  
๒. เพ่ือศึกษารูปแบบการสร�างความเข�มแข็งในการป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพ

ติดตามหลักพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการของชุมชน 
๓. เ พ่ือสร�างรูปแบบในการป�องกันและแก� ไขปIญหายาเสพติดตามหลัก

พระพุทธศาสนาในจังหวัดขอนแก9น 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปJนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยผู�วิจัยได�

กําหนดขอบเขตการวิจัยไว� ดังนี้ 
๑.๔.๑ ขอบเขตด�านเอกสาร 
ศึกษาหลักคุณธรรมและจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาในพระไตรป�ฎกภาษาไทย

ฉบับแปล ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตํารา เอกสาร วิชาการ บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
กับการส9งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด�านการป�องกันยาเสพติด 

 

                                                           

๒ ท่ีมา : ผลการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ป| ๒๕๕๓ สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวง
ยุติธรรมท่ีมา : สํานักงานตํารวจแห9งชาติรวบรวมโดยสํานักงานสถิติแห9งชาติ, ท่ีมา : สํารวจความคิดเห็น
ขอ งประชาชน เ ก่ี ย ว กับสถานกา รณ� ก า ร แพร9 ร ะบาดย า เ สพติ ด สํ า นั ก ง านส ถิ ติ แห9 ง ช าติ
http://www.dmh.go.th/ สืบค�นเมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
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๑.๔.๒ ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีวิจัย ผู�วิจัยเลือกแบบเจาะจงคือพ้ืนท่ี วัดป�าหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก9นในการวิจัยรูปแบบการป�องกันและแก�ไขผู�เสพยาเสพติดตามแนวพุทธ ครั้งนี้ 
เพราะพิจารณาเห็นดังนี้ ว9า 

๑. เปJนพ้ืนท่ีท่ีมีการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธ (ศีล ๕) 
๒. เปJนพ้ืนท่ีท่ีมีการอบรมเพ่ือให�ผู�เสพยาเสพติดได� ลด ละ เลิก ยาเสพติด 
๓. เปJนพ้ืนท่ีท่ีมีการป�องกันและแก�ไขผู�เสพยาเสพติดให�สามารถ ลด ละ เลิก ยาเสพติด 
๑.๔.๓ ขอบเขตด�านเนื้อหา 
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ผู� วิ จั ยจะได� ศึ กษา เชิ ง คุณภาพเน�น ศึกษา เชิ ง เอกสาร 

(Documentary Research) ท่ีกล9าวถึงการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนากับการแก�ไข
ปIญหายาเสพติดในสังคมไทยยุคปIจจุบันซ่ึงมีเอกสารประกอบในการวิจัย๒ข้ันคือ 

๑. เอกสารชั้นปฐมภูมิได�แก9พระไตรป�ฎก (ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)อรรถ
กถาฎีกาอนุฎีกาและปกรณ�วิเสส 

๒. เอกสารชั้นทุติยภูมิได�แก9ตําราหนังสืองานค�นคว�าวิจัยวารสารบทความและ
เอกสารอ่ืนๆท่ีเก้ียวข�องท้ังโดยตรงและโดยอ�อม 

๑.๔.๔ ขอบเขตด�านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการวิจัย ต้ังแต9  ตุลาคม ๒๕๕๘- กันยายน ๒๕๕๙ 

 
๔. กรอบแนวคิด 
 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวข�องกับ รูปแบบและ
กระบวนการสร�างความเข�มแข็งในการจัดการปIญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของ
บ�าน  วัด  โรงเรียนในจังหวัดขอนแก9น  สามารถสรุปเปJนกรอบแนวคิดในการวิจัย ได�ดังนี้ 
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๕. วิธีดําเนินการวิจัย 

๑. ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย 
กลุ9มเป�าหมาย/ผู�ให�ข�อมูล ประกอบด�วย เจ�าหน�าท่ีองค�การบริหารส9วนท�องถ่ิน  

ผู�นําชุมชน  พระสงฆ�  ผู�ปกครอง  ตํารวจ  เจ�าหน�าท่ีสาธารณะสุข เจ�าหน�าท่ีศูนย�บําบัดยา
เสพติดขอนแก9น เจ�าหน�าท่ีสํานักงานป�องกันและปราบปรามยาเสพติดขอนแก9น (ปปส.) และ
ผู�บริหารโรงเรียน  รวม ๔๕  รูป / คน ประกอบด�วย เจ�าหน�าท่ีองค�การบริหารส9วนท�องถ่ิน 
จํานวน ๕ คน ผู�นําชุมชน จํานวน ๕ คน พระสงฆ� จํานวน ๕ รูป  ผู�ปกครอง จํานวน ๕  คน 
เจ�าหน�าท่ีตํารวจ จํานวน ๕ คน  เจ�าหน�าท่ีสาธารณะสุข ๕ คน เจ�าหน�าท่ีศูนย�บําบัดยาเสพ
ติด จํานวน ๕ คน เจ�าหน�าท่ีสํานักงานป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) จํานวน ๕ 
คน และผู�บริหารโรงเรียน  จํานวน ๕ คน 

๒. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
(๑) แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�าง (Semi-Structured Interview -SSI) เพ่ือ

สัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants)  เก่ียวกับบริบทชุมชน 
(๒) แนวทางการสัมภาษณ� (Interview guide) เพ่ือสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-

adept interview) 
(๓) แนวทางการสังเกต (Observation guide) เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

กลุ�มเป�าหมาย/ผู�ให�ข�อมูล 

- เจ�าหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนท�องถ่ิน  

- ผู�นําชุมชน 

- พระสงฆ�   

- ผู�ปกครอง   

- เจ�าหน�าท่ีตํารวจ   

- เจ�าหน�าท่ีสาธารณะสุข  

- เจ�าหน�าท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

ปราบปรามยาเสพติดให�โทษ (ปปส.) 

- เ จ� า หน� า ท่ี ศู น ย� บํ า บั ด ย า เ ส พ ติ ด

ขอนแก�น 

- ผู�บริหารโรงเรียน   

           

รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งในการ

จัดการป ญหายา เสพติดตามหลัก

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ข อ ง บ� า น   วั ด  

โรงเรียน  ในจังหวัดขอนแก�น 

 ๑. รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งใน

การป3องกันและแก�ไขป6ญหายาเสพของ

ชุมชนในจังหวัดขอนแก�น  

 ๒. รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งใน

การป3องกันและแก�ไขป6ญหายาเสพ

ติดตามหลักพระพุทธศาสนาเชิงบูรณา

การของชุมชนในจังหวัดขอนแก�น 

 ๓. รูปแบบในการป3องกันและแก�ไข

ป6 ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด ต า ม ห ลั ก
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(๔) สมุดจดบันทึกภาคสนาม เพ่ือจดบันทึกข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ� การ
สังเกตจากปรากฏการณ� 

๓. การเก็บรวบรวมข�อมูล 
๑) การเก็บรวบรวมข�อมูลจากการศึกษาใน พระไตรป�ฎกภาษาไทยท่ีเก่ียวข�องกับ

การใช�หลักธรรม และการทํางานด�านการป�องกันและแก�ไขผู�ติดยาเสพติดและแหล9งข�อมูลอ่ืน
ท่ีมีอยู9แล�ว 

๒) เก็บรวบรวมข�อมูลจากภาคสนามวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลจากภาคสนามดังนี้ 
๒.๑ การสังเกตอย9างไม9มีส9วนร9วม 
๒.๒ การสังเกตแบบมีส9วนร9วม 
๒.๓ การสัมภาษณ�เชิงลึก 
๔. การวิเคราะห�และสังเคราะห�ข�อมูล 
๑) วิเคราะห�ข�อมูลท่ีเปJนหนังสือราชการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในประเด็น

เก่ียวกับความสอดคล�อง ความสัมพันธ� ความใกล�เคียง และความเปJนไปได�หรือความ
เหมาะสม 

๒) สังเคราะห�ข�อมูลตามประเด็นหลักและประเด็นรองท่ีแตกออกเปJนสารบัญ ซ่ึงเปJน
การถอดประเด็นออกมาเปJนองค�ความรู�หรือหลักฐานสําหรับการวิจัยในเรื่องท่ีผู�วิจัยกําลังศึกษา 

๕. ข้ันเรียบเรียงข�อมูล 
๑) นําเนื้อหาจากข�อมูลท่ีเกิดจากการวิเคราะห�และสังเคราะห�มาเรียบเรียงตาม

สารบัญท่ีนําไปต้ังเปJนบทท่ี ๒ บทท่ี ๓ และบทท่ี ๔ แล�ว 
๒) ลงมือเขียนตามข�อมูลสารบัญท่ีกําหนด และเปJนประเด็นท่ีเกิดจากการวิเคราะห�

และสังเคราะห�ข�อมูลเรียบร�อยแล�ว 
๓) สรุปผลการวิจัย 
๔) นําเสนอผลการวิจัยต9อสาธารณะ  

๖. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว9า สังคมจะทราบถึงปIญหายาเสพติดได�นั้นจะต�องมาจากคน

รอบข�างโดยส9วนใหญ9จากการสังเกตการพฤติกรรมการใช�ชีวิตประจําวันว9ามีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมหรือไม9 จากการพูดคุยสนทนาให�ความสนใจในประเด็นใดหรือเลี่ยงการสนทนาใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกับยาเสพติด สังเกตพฤติกรรมคนท่ีชอบใช�ชีวิตคนเดียวไม9ชอบเข�าสังคม สิ่ง
เหล9านี้จะเปJนกลไกในการช9วยป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพติในเบ้ืองต�นได�เปJนอย9างดี   

ข้ันตอนท่ี ๒ : พบปะแกนนํา/ผู�นําธรรมชาติ 
ผลการวิจัยพบว9า สังคมในยุคปIจจุบันนี้วัด สถานปฏิบัติธรรมหรือพระสงฆ�ไม9อาจ

เปJนท่ีพ่ึงทางใจได�เท9าท่ีควรทําให�เนื่องจากประชาชนบางส9วนขาดความศรัทธาในพระสงฆ� แต9
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ชุมชนเปJนสังคมท่ีใกล�ตัวเรามากท่ีสุดอีกแห9ง ผู�นําชุมชนก็เปJนผู�ท่ีได�รับเลือกจากประชาชนใน
ชุมชนเอง ดังนั้นการให�ผู�นําชุมชนเปJนผู�คอยดูแลให�ความช9วยเหลือหรือเปJนตัวกลางในการ
ป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพติระหว9างหน9วยงานรัฐกับชุมชน และผู�นําชุมชนเองก็เปJนผู�ท่ี
รู�จักสังคมของชุมชนตนเองเปJนอย9างดี  มีความใกล�ชิดสนิมสนมกัน  

ข้ันตอนท่ี ๓ : ประกาศวาระหมู9บ�าน/ชุมชน  
ผลการวิจัยพบว9าชุมชนจะเข�มแข็งได�ต�องมาจากตัวชุมชนเองท่ีเปJนผู�สร�าง โดยต�อง

ได�รับความร9วมมือจะทุกภาคส9วน ท้ังประชาชนในชุมชน ท้ังผู�นําชุมชนและนโยบายจาก
ส9วนกลางคอยสนับสนุน ดังจะเห็นได�ว9าในแต9ละชุมชนจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการประจํา
ชุมชนคอยปฏิบัติงานตามนโนบาย    

ข้ันตอนท่ี ๔ : รณรงค�ประชาสัมพันธ� 
ผลการวิจัยพบว9า ชุมชนในจังหวัดขอนแก9นควรมีการจัดทําป�ายประกาศ ป�าย

ประชาสัมพันธ� รณรงค�ถึงพิษภัย  อันตรายของยาเสพติดทุกชนิด และกฎหมายเก่ียวกับยา
เสพติดประเภทต9างๆ  และด�วยการแก�ไขปIญหาท่ีต�นเหตุ  

ข้ันตอนท่ี ๕ : คัดแยกผู�มีพฤติกรรมเก่ียวข�องกับยาเสพติด  
ผลการวิจัยพบว9า ด�านการค�นหาและคัดแยกผู�ท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวข�องกับยาเสพติด

นั้น  จังหวัดและชุมชนจะต�องขอความร9วมมือจากเครือข9ายหลายเครือข9ายให�ช9วยในการ
สอดส9อง ค�นหาผู�ท่ีติดยาเสพติดหรือผู�ท่ีเข�าข9ายมีแนวโน�มท่ีจะติดยาเสพติด เม่ือค�นหาแล�วมี
เยาวชนท่ีเข�าข9ายติดยาจะนํามาปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม9ให�รู�ถึงโทษท่ีรุนแรงของยาเสพติดท้ัง
ต9อตนเอง ต9อครอบครัว ต9อสังคมและกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด และข้ันตอนการเข�ารับการ
บําบัดต9อไป  

ข้ันตอนท่ี ๖ : แนวทางการป�องกันยาเสพติด 
ผลการวิจัยพบว9า แนวทางการป�องกันยาเสพติดนั้นสิ่งแรกท่ีควรเริ่มปฏิบัติคือ  

ควรมุ9งพัฒนาตัวบุคคลก9อน ควรมีการกําหนดพ้ืนท่ีและกลุ9มประชากรเป�าหมายในการ
ดําเนินงานผสมผสานมาตรการในการดําเนินงานกําหนดหน9วยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน 
คือ ระดมหน9วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
ท้ังภาครัฐและเอกชน ดําเนินงานในลักษณะองค�รวมแบบบูรณาการมุ9งเน�นการมีส9วนร9วมของ
ประชาชน หรือกลุ9มเป�าหมายท่ีเก่ียวข�อง  

ข้ันตอนท่ี ๗ : การรับรองครัวเรือน  
ผลการวิจัยพบว9า ผู�นําชุมชนต9างๆ ต�องดําเนินการสํารวจประชากรและความ

เปJนอยู9ของคนในพ้ืนท่ีในเรื่องของยาเสพติด ท้ังด�านความรู�ความเข�าใจในเรื่องโทษของยาเสพ
ติดท่ีมีผลต9อชีวิตร9ายกายและสังคม ควรทําเปJนบันทึกรวบรวมเปJนรายงานในแต9ละป|ถ�า
ครอบครอบหรือชุมชนใดให�ความร9วมมือในการเปJนคณะกรรมการเก่ียวกับยาเสพติดควรมี
การส9งเสริมให�เขาได�ทํางานอย9างเต็มท่ีเต็ม 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ข้ันตอนท่ี ๘ : ใช�มาตรการทางสังคม 
ผลการวิจัยพบว9า ผู�ท่ีติดสิ่งเสพติดส9วนใหญ9จะเกิดจากครอบครัวท่ีแตกแยกมีปIญหา 

ขาดความรักความอบอุ9น เกิดความว�าเหว9 ขาดท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ ซ่ึงเปJนเหตุให�เด็กๆ หันไป
พ่ึงยาเสพติดแทน ดังนั้นพ9อแม9จึงควรให�ความรักความอบอุ9น และพ9อแม9ก็ควรจะประพฤติตน
เปJนแบบอย9างท่ีดี และเปJนท่ีปรึกษาให�แก9ลูกๆได� ทําให�ลูกไม9หันไปพ่ึงพายาเสพติด   

ข้ันตอนท่ี ๙ : รักษาสถานะชุมชนเข�มแข็ง 
ผลการวิจัยพบว9า เม่ือชุมชนสามารถป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพติดได�แล�ว  

ควรต�องมีการรักษาสถานภาพของชุมชนตนเองโดยต�องสร�างความสัมพันธ�อันดีให�เกิดข้ึนใน
ชุมชนอย9างต9อเนื่องท้ังผู�นําชุมชนกับประชาชน ผู�นําชุมชนกับโรงเรียน ผู�นําชุมชนกับวัด และ
ระหว9างประชาชนกับประชาชนด�วยกันเอง  

๗. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห�ข�อมูล ได�พบเห็นประเด็นท่ีน9าสนใจ จึงได�นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
๑. รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งในการป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพของชุมชน

ในจังหวัดขอนแก9น ผลการวิจัยพบว9า การตรวจสอบความเปJนอยู9และสภาพแวดล�อมชุมชน
รวมถึงอาชีพหลักของชุมชนเพ่ือเปJนข�อมูลเบ้ืองต�นในการสืบค�นปIญหายาเสพติดและมีการคัด
แยกผู�มีพฤติกรรมเก่ียวข�องกับยาเสพติดติดโดยมีการนัดประชุมผู�นําชุมชนเพ่ือหาแนวทาง
แนวทางการป�องกันยาเสพและหามาตรการเพ่ือรองรับครอบท่ีมีผู�ติดยาเสพติดโดยประกาศ
ข�อตกลงของชุมชนหรือวาระของหมู9บ�าน ใช�มาตรการหรือกติกาในการรักษาชุมชนให�เข�มแข็ง
และห9างไกลยาเสพติด ซ่ึงสอดคล�องกับ สํานักงานป�องกันและปราบปรามยาเสพติดแห9งชาติ
ท่ีกําหนดแผนงาน ๙ ข้ันตอนเพ่ือสร�างความเข�มแข็งในการป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพ
ของชุมชนดังนี้ ๑)ข้ันตอนท่ี ๑ สืบสภาพชุมชน ข้ันตอนท่ี ๒ พบปะแกนนํา/ผู�นําธรรมชาติ
ข้ันตอนท่ี ๓ ประกาศวาระหมู9บ�าน/ชุมชนข้ันตอนท่ี ๔ รณรงค�ประชาสัมพันธ� ข้ันตอนท่ี ๕ 
คัดแยกผู�มีพฤติกรรมเก่ียวข�องกับยาเสพติด ข้ันตอนท่ี ๖ แนวทางการป�องกันยาเสพติด
ข้ันตอนท่ี ๗ การรับรองครัวเรือนข้ันตอนท่ี ๘ ใช�มาตรการทางสังคมข้ันตอนท่ี ๙ รักษา
สถานะชุมชนเข�มแข็ง 

๒. รูปแบบการสร�างความเข�มแข็งในการป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพติดตาม
หลักพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการของชุมชน ผลการวิจัยพบว9าหลักอริยสัจ  ๔ เปJน
หลักธรรมท่ีถูกนํามาประยุกต�ใช�ในการค�นหาปIญหาและแก�ปIญหายาเสพติดของชุมชนคือ 
หลักทุกข�  การค�นหาสาเหตุของปIญหา คือ หลักสมุทัย การกําหนดเป�าหมาย คือ หลักนิโรธ
และการกําหนดแนวทางแก�ไขปIญหา คือ หลักมรรคและหลักทิศ ๖ เปJนหลักในการปฏิบัติต9อ
บุคคลรอบข�าง ซ่ึงประกอบด�วยความสัมพันธ�ระหว9างบุคคลในระดับต9างๆซ่ึงสามารถสร�าง
ความสัมพันธ�อันดีเพ่ือให�เปJนยาท่ีป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพติดได�  
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ผลการวิจัยพบว9าหลักอริยสัจ  ๔ เปJนหลักธรรมท่ีถูกนํามาประยุกต�ใช�ในการค�นหา
ปIญหาและแก�ปIญหายาเสพติดของชุมชนรวมถึงหลักทิศ ๖ ข�อในการคบมิตรและมีการปรับใช�
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปJนแนวทางในการดําเนินงาน โดยเน�นหลักประโยชน� ๓ 
ประการ คือ หลักประโยชน�ในชาตินี้  หลักประโยชน�ในชาติหน�า และหลักประโยชน�ในภพท่ีสูงสุด  

๓. รูปแบบในการป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดขอนแก9นผลการวิจัยพบว9าหลักหลักอริยสัจ ๔เปJนกระบวนการแก�ปIญหาทุกอย9าง
โดยเฉพาะในการแก�ปIญหาปIญหายาเสพติดโดยมีรูปแบบดังนี้ข้ันท่ี ๑ ทุกข� ข้ันตัวปIญหา 
(Case) ข้ันท่ี ๒ สมุทัย ข้ันสาเหตุของปIญหา (Cause) ข้ันท่ี ๓ นิโรธ ข้ันดับปIญหาหรือหมด
ปIญหา (Clear)และข้ันท่ี ๔ มรรค ข้ันลงมือแก�ปIญหา (Crack)  

๘. ข�อเสนอแนะ 
๑.ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) รัฐควรดําเนินการตามแผนป�องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อย9างจริงจัง 
๒) ควรออกกฎหมายท่ีคุ�มครองและป�องกันเยาวชนจากการยาเสพติดและบังคับให�

ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล9าวอย9างเข�มงวด 
๓) หน9วยงานภาครัฐ เอกชนและคณะสงฆ�ควรแต9งต้ังหน9วยงานเพ่ือฟ�§นฟูสภาพจิต

ของผู�เสพยาติดต9อในรูปแบบท่ีเหมาะสมจริงจัง 
๒. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต!อไป 
๑) ควรมีการศึกษาเชิงติดตามผลเด็กและเยาวชนท่ีได�รับการปล9อยตัวแล�วว9ามีการ

กระทําผิดในคดีเก่ียวกับยาเสพติดให�โทษอีกหรือไม9เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในอัตราส9วนเท9าใด 
๒) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต9างของปIจจัยท่ีมีผลต9อการกระทําผิดใน

คดีเก่ียวกับยาเสพติดให�โทษของเด็กและเยาวชนชายกับเด็กและเยาวชนหญิง 
๓) ควรมีการศึกษาติดตามผลโครงการเข�าค9ายพุทธบุตรกับการแก�ปIญหายาเสพติด

ในกลุ9มเด็กและเยาวชน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
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(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ  
(๑) หนังสือ : 

โกวิทย�  พวงงาม, รูปแบบการจัดโครงสร�างองค�กรป�องกันและแก�ไขป�ญหายาเสพติดท่ี
เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ .
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห9งชาติ. (๒๕๔๑) 

คู!มือแนวทางการดําเนินงานแผนประขารัฐร!วมใจ สร�างหมู!บ�านชุมชนม่ันคง ปลอดยาเสพ
ติด. ๒๕๕๙-๒๕๖๐. 

พระปราโมทย� ปาโมชโช. อริยสัจ. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ�เม็ดทราย, ๒๕๕๐. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมฉบับประมวลธรรม.กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท เอสอาร�พรินต้ิงแมสโปรดักส� จํากัด, ๒๕๕๔. 
พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), แก!นแท�พระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 

๒๕๔๔,  
พระธรรมป�ฎก (ประยุทธ� ปยุตโต).  พุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�.  เอกสาร 

ประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องบัณฑิตในอุดมคติไทย, ๒๕๔๐: ๕-๗ (อัด
สําเนา). 

พุทธทาส ภิกขุ, คู!มือมนุษย�, กรุงเทพมหานคร: ธรรมบูชา, ๒๕๐๑,  
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพมหานคร :

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๒๕. 
ส9วนวิชาการด�านยาเสพติด, คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด, สํานักงาน.  

ความรู� และแนวทางการป�องกันและแก�ไขป�ญหายาเสพติด.  พิมพ�ครั้งท่ี ๒, 
กรุงเทพมหานคร : บางกอกเทคโนโลยีสแกนนิ่งแอนด�เซอร�วิส จํากัด, ๒๕๕๓ 

   (๒) งานวิจัย/วิทยานิพนธ� : 
บุญเพ็ง หงษา,พันจ9าอากาศเอก, “การประยุกต�พุทธธรรมในหลักสูตรค9ายผู�นําเยาวชนต9อการ

ต9อต�านยาเสพติดของกองทัพอากาศ”, วิทยานิพนธ�ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘,  

พระประเสริฐศักด์ิ รตนญาโณ (ตันติชุฬา), “ศึกษาการเผยแผ9พระพุทธศาสนาของสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแก9น แห9งท่ี ๑”, วิทยานิพนธ�ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔,  

รําไพ ไชยพาลี. “เจตคติต9อยาเสพติดและการป�องกันตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต�น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
เมือง จังหวัดร�อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๖. 
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บทบาทภาวะผู�นําของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนเปJนเลิศในยุคไทยแลนด� ๔.๐ 
Leadership Roles of Sangha Administrator of Excellence 

Community Development Towards Thailand 4.0 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.*  
ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา** 

บทคัดย!อ  

ภาวะผู�นํานั่นถือว9าศิลป́และศาสตร�ในการนําและจูงใจผู�ร9วมงานให�ทํางานด�วย
ความเต็มใจและกระตือรือร�น  เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กร บทบาทภาวะผู�นําของ
พระสังฆาธิการนั้น ถือว9าท่ีมีอํานาจหน�าท่ีรับผิดชอบการปกครองคณะสงฆ�ไทย ในยุคไทย
แลนด� ๔.๐ เปJนการขับเคลื่อนอย9างน�อย ๓ มิติ คือ ๑. ด�านนวัตกรรม ๒. ด�านความคิด
สร�างสรรค� และ ๓. ด�านการบริการและแบ9งปIน  หลักพุทธธรรมของภาวะผู�นําพระสังฆาธิ
การนั้นมีหลายประการ เช9น หลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ สาราณียธรรม ๖ และสัปปุริส
ธรรม ๗ ล�วนเปJนหลักธรรมของการพัฒนาและยึดเหนี่ยวจิตใจชุมชนเชิงรูปธรรมมากท่ีสุด 

สําหรับบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชน มีบทบาทหลัก เปJนผู�นํา
ด�านทางจิตใจ ส9งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบทบาทรอง เปJนผู�รับแรงศรัทธาในการพัฒนา ใน
ยุคไทยแลนด� ๔.๐ บทบาทพระสังฆาธิการนั้น ได�เสริมสร�างให�ชุมชนมีความเข�มแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองได� เช9น ๑. ด�านเศรษฐกิจ มีอาชีพม่ันคง เพ่ิมรายได� ลดรายจ9าย ๒. ด�านสุขภาวะ
องค�รวม ด�วยสมุนไพรไทยของภูมิปIญญาชาวบ�าน และ ๓. ด�านสังคมสันติสุข มีการปรับปรุง
ถนน พัฒนาแหล9งน้ํา นั่นแสดงถึงพลังการร9วมมือระหว9างบ�าน วัด และทางราชการ (บวร) 
โดยวัดมีพระสงฆ�เปJนผู�นําของความสามัคคี มีชาวบ�านเปJนแรงงาน และมีราชการเปJนอุปกรณ� 
ได�ช9วยเหลือเก้ือกูลกัน ด�วยการใช�พุทธธรรมเปJนฐานรากในการพัฒนาชุมชน และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สังคมจึงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยู9ร9วมกันอย9างสงบสุข เปJนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีเปJนเลิศและยั่งยืน พร�อมท้ังสร�างกลุ9มเครือข9ายสังฆพัฒนาชุมชน เพ่ือเปJนการเผยแผ9
กิจกรรมต9างๆ ในการพัฒนาชุมชนให�สังคมในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�ค เช9น เฟชบุ¢ก (Facebook) 
ไลน� (Line) เปJนต�น จะเปJนภาพนิ่ง หรือคลิปวิดิโอ Live ได�รับทราบ และเข�าใจเกิดพลัง
ศรัทธาท่ีเปJนรูปธรรมกับบทบาทภาวะผู�นําของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนมากยิ่งข้ึน   

คําสําคัญ : บทบาท : ภาวะผู�นํา : พระสังฆาธิการ : พัฒนาชุมชุมชน : ไทยแลนด� ๔.๐ 
                                                           

*อาจารย�ประจําสาขาวิชาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก9น  

** อาจารย�คณะมนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลยัขอนแก9น 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๘๖๑

Abstract 

It was regarded that leadership was art and science in the leading and 
motivation of employee that helped working intentionally and enthusiastically to 
accomplish the goals. Leadership roles of Sangha administrator was authorized to 
be responsible for Thai Sangha administration towards Thailand 4.0 and at least, 
they were propelled by 3 dimension: 1) innovation, 2) creative thinking, and 3) 
service and distribution. The Dhamma moralities of the leadership of Sangha 
administrator comprised of several types, for instance, Four Brahmavihāras (four 
immeasurable), Four Sangkhahavatthuus (four bases of sympathy), Six 
Saraniyadhamma (six centers for Vipassana meditation ), and Seven Sappurisa-
dhammas (seven qualities of a good man); these were Dhamma of the 
development and they were the most concrete of mind anchor of people in 
community. 

Leadership roles of Sangha administrator in developing the community 
was the main role which was the leadership of mind, and culture promotion. In 
the inferior role, they were got the power of development towards Thailand 4.0. 
By the way, the roles of Sangha administrator strengthened community the 
strength that could be self-supported in various dimensions: 1) economy; having 
stable occupation, increasing income, decreasing expenses, 2) holistic health; 
Thai herbs with local wisdom, and 3) peaceful society; improving the roads, 
curing water resources. Those mentioned indicated to the cooperative power 
through families, temples, and official sectors (Bowora); that is to say, temple had 
got the monk as the harmonic leader with villagers as the workforce and official 
sectors as the supportive instrument by applying Buddhadhamma as the 
foundation to develop community and philosophy of Sufficient Economy. 
Therefore, social would have great quality of life with happiness and 
peacefulness in which they were to develop the excellence and sustainability of 
good life. At the same time, they built up the connection of Sanga community 
development that was to distribute several activities throughout Facebook, LINE, 
or any other social media by photographs or video record, so it caused more the 
concrete power and leadership roles of Sangha administrator with community 
development. 
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Keywords: Roles,Leadership, Sangha Administrator, Community Development, 
Thailand 4.0. 

๑. บทนํา 
ในสมัยพุทธกาล มีพระเถระหลายรูปท่ีมีภาวะความเปJนผู�นําท่ีมีคุณสมบัติดีงาม มี

สติปIญญา มีความรู�ความสามารถชักนําให�คนท้ังหลายมาประสานกัน และมีการปฏิบัติตนให�
มีปฏิปทาน9าเลื่อมใส เหมือนอย9างพระพุทธเจ�าทรงเปJนผู�บําเพ็ญประโยชน�แก9โลก จึงเปJน “โลก
นาถะ” แปลว9า เปJนท่ีพ่ึงของชาวโลก ก็จะเปJนท่ีพ่ึงของคนอ่ืนของหมู9ชน และของมวล
มนุษยชาติต9อไป๑ ผู�นําเปJนองค�ประกอบท่ีสําคัญของการบริหารงานในองค�การ  

เม่ือโลกก�าวเข�าสู9ยุคโลกาภิวัตน�ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือก�าวไปสู9ไทยแลนด� ๔.๐ 
เช9นนี้ ได�มีผลทําให�ปIจจัยด�าน "ผู�นํา" (Leader) ทวีความสําคัญมากข้ึน เพราะโลกยุคไทย
แลนด� ๔.๐ นั้น เน�นการสร�างนวัตกรรมใหม9ท่ีสร�างสรรค� เปJนยุคท่ีต�องมีการแบ9งปIน จิตอาสา 
จิตสาธารณะ เพ่ือให�เกิดประโยชน�แก9สังคมมากข้ึน ภารกิจสําคัญต9อมาคือ บทบาทภาวะผู�นํา
ของพระสังฆาธิการไทย ต�องมีปรับตัวให�เข�ากับแต9ละยุคสมัย ต�องสร�างศรัทธาความเชื่อม่ัน 
เพ่ือให�พุทธศาสนิกชนเดินตามด�วยความรักและศรัทธาท่ีแท�จริง นั่นคือ การสังเคราะห�ในด�าน
ต9างๆ เปJนกิจกรรมอันหนึ่งของคณะสงฆ�๒ งานด�านสงเคราะห�มีความสําคัญในฐานะเปJนการ
พัฒนาสังคมให�มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน คือ ๑) ด�านกายภาพ ๒) ด�านสังคมหรือ
ศีลธรรม ๓) ด�านจิตใจ ๔) ด�านการสติปIญญา๓ สังคมจะได�พึงพิงอาศัยในด�านต9างๆ  

ฉะนั้น ในห9วงเวลาเปลี่ยนผ9านเข�าสู9ยุคไทยแลนด� ๔.๐ นี้ บทบาทภาวะผู�นําของ
สงฆ�กับการพัฒนาชุมชนอย9างยิ่งยืน โดยเฉพาะภารกิจทางด�านสงเคราะห�ในด�านต9าง ๆ นั้นเปJน
การจัดให�การสงเคราะห�แก9ประชาชนผู�อุปถัมภ� เปJนการช9วยเหลือสังคมด�านต9างๆ ท่ีไม9ขัดต9อ
พระธรรมวินัย๔ บทบาทภาวะผู�นําพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย9างยั่งยืน ก็ยังคงเปJนท่ี
พ่ึงทางสุขภาวะท้ังด�านกายภาพ ด�านจิตภาพของชุมชนสังคม และประเทศชาติต9อไป  

 

                                                           

๑พระธรรมป�ฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน�พระไตรป�ฎก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
ธรรมสภา, ๒๕๓๔), หน�า ๖๐. 

๒ สุทธิพงศ� ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ, พระราชบัญญัติคณะสงฆ� กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม
พร�อมด�วยระเบียบแลชะคําสั่งมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการคณะสงฆ�และการศาสนา,(กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ�กรมการศาสนา, ๒๕๔๑), หน�า ๘-๙. 

๓ จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร�,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน�า ๑๖๓. 

๔ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห9งชาติ, การกลับมาของพระพุทธศาสนา”พระเอก”ของ
การศึกษาใหม!, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ลายเสื่อ, ๒๕๔๕), หน�า ๓๗. 
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๒. ความหมายของภาวะผู�นํา 
ความหมายของภาวะผู�นํา นักวิชาการหลายๆ ท9านได�เสนอไว�อย9างน9าสนใจ  ดังนี้ 
“ภาวะผู�นํา” หมายถึง คุณสมบัติ เช9น สติปIญญา ความดีงาม ความรู�ความสามารถ

ของบุคคล ท่ีชักนําให�คนท้ังหลาย มาประสานกันและพากันไปสู9จุดหมายท่ีดีงาม๕ ศิลปะหรือ
ความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจูงใจต9อบุคคลอ่ืน เพ่ือปฏิบัติการและดําเนินการจนกระท่ัง
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเป�าหมายท่ีกําหนดไว�๖ เปJนการประกอบกันของลักษณะ
ท่ีบุคคลชี้นําให�บุคคลอ่ืนกระทําเพ่ือบรรลุเป�าหมายท่ีตนต�องการได�๗ ท่ีก9อให�เกิดการ
ขับเคลื่อนกลุ9มคนและระบบองค�กรไปสู9การบรรลุเป�าหมาย 

สรุป ภาวะผู�นํา หมายถึง ศิลปะและความสามารถในการนําและจูงใจผู�ร9วมงาน
หรือผู�ใต�บังคับบัญชาให�ทํางานด�วยความเต็มใจและกระตือรือร�น เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�
ของกลุ9มและขององค�การไปสู9จุดหมายท่ีดีงาม 

๓. ความหมายของบทบาท  
บทบาท หมายถึง การทําตามบทโดยปริยาย การทํางานท่ีมีท่ีกําหนดไว� เช9น 

บทบาทพ9อแม9 บทบาทครู๘ การปฏิบัติตามสิทธิและหน�าท่ีของสถานภาพบุคคลท่ีมีสถานภาพ
ต9าง ๆ ยิ่งสังคมซับซ�อนมากข้ึนเท9าไร บทบาทยิ่งแตกต9างมากข้ึนเท9านั้น๙  

สรุปได�ว9า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคล ซ่ึงอยู9ในฐานะ
หรือตําแหน9ง เพ่ือสร�างคุณค9าให�แก9ตัวเองและสร�างประโยชน�ให�แก9ครอบครัวชุมชน สังคม 
และประเทศ ตลอดถึงมวลมนุษย�ชาติให�มากท่ีสุด 

๔. ความหมายของพระสังฆาธิการ  
"พระสังฆาธิการ" เปJนคํารวมตําแหน9งพระภิกษุผู�ปกครองคณะสงฆ� ตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ.๒๕๐๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ� (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๕ รวมคําว9า "พระ" "สังฆ" และ"อธิการ" เปJน"พระสังฆาธิการ" แปลตามรูปศัพท�ว9า 

                                                           

๕ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู�นํา : ความสําคัญต!อการพัฒนาคนพัฒนา
ประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน�า ๒๕. 

๖ กิติ   ตยัคคานนท�, เทคนิคการสร�างภาวะผู�นํา, พิมพ�ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : บัต
เตอร�ฟรายการพิมพ� ๒๕๓๕), หน�า ๒๐. 

๗ Ordway Tead, The  art  of  Leadership, (New  YorK : McGraw-Hill 
Book  Company. Inc.,1956), p.19. 

๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทอักษรเจริญทัศน�, ๒๕๒๕), หน�า ๔๕๓. 

๙ สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒), หน�า ๕๒.  
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"พระภิกษุผู�ทํางานโดยสิทธิขาดในทางคณะสงฆ�" "พระภิกษุผู�ทํางานคณะสงฆ�๑๐ โดยมีอํานาจ
เต็มตามตําแหน9ง" หมายถึง "พระภิกษุผู�ดํารงตําแหน9งปกครองคณะสงฆ�" มีตําแหน9ง๑๑ ดังนี้ 
๑) เจ�าคณะใหญ9 ๒) เจ�าคณะภาค รองเจ�าคณะภาค ๓) เจ�าคณะจังหวัด รองเจ�าคณะจังหวัด 
๔) เจ�าคณะอําเภอ รองเจ�าคณะอําเภอ ๕) เจ�าคณะตํ าบล รองเจ�าคณะตําบล ๖)  เจ�าอาวาส 
รองเจ�าอาวาส ผู�ช9วยเจ�าอาวาส ฉะนั้น จะเห็นได�ว9าพระสังฆาธิการหมายถึงพระผู�ปกครองท่ีมี
อํานาจหน�าท่ีรับผิดชอบปกครองคณะสงฆ�ไทยตามลําดับต้ังแต9ผู�ช9วยเจ�าอาวาสไปจนถึงเจ�า
คณะใหญ9ตามกฎหมาย  

๕. ยุคไทยแลนด� ๔.๐ 
จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให�ก�าวไปสู9ไทยแลนด� ๔.๐ 

นั้น โมเดลประเทศไทยนั้นเริ่มต้ังแต9 ประเทศไทย ๑.๐ เน�นภาคเกษตร ก�าวไปสู9ประเทศไทย 
๒.๐ ท่ีเน�นภาคอุตสาหกรรมเบา ก�าวเข�าสู9ปIจจุบันประเทศไทย ๓.๐ ท่ีเน�นภาคอุตสาหกรรม
หนัก และปIจจุบันรัฐบาลเน�นท่ีจะมีการพัฒนาประเทศไทยเข�าสู�การสร�างโมเดลประเทศไทย 
๔.๐ ท่ีจะเน�นภาคเศรษฐกิจ ภายใต�ยุทธศาสตร�การนําของนายกรัฐมนตรีท่ีเน�นเรื่องการ
พัฒนาไปสู9  “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ด�วยการสร�างความเข�มแข็งจากภายใน 
ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ9านกลไก “ประชารัฐ”๑๒ อย9างไรก็ตาม 
ภายใต�ไทยแลนด� ๓.๐ นั้น นอกจากจะเผชิญกับกับดักประเทศรายได�ปานกลางแล�ว ยังต�อง
เผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ําของความม่ังค่ัง” และ “กับดักความไม9สมดุลในการพัฒนา”
๑๓ นั่นหมายถึงเปJนยุคการสื่อสารทางโซเชียลเน็ตเวิร�คกับการเปลี่ยนผ9านกับดักเหล9านี้เพ่ือ
ก�าวไปสู9ไทยแลนด� ๔.๐ ด�วยการขับเคลื่อนให�เกิดการเปลี่ยนแปลงอย9างน�อย ๓ มิติ คือ ๑. 
ด�านนวัตกรรม ๒. ด�านความคิดสร�างสรรค� และ ๓. ด�านการบริการและแบ9งปIน 

๖. หลักพุทธธรรมของภาวะผู�นําพระสังฆาธิการในยุคไทยแลนด� ๔.๐ 
๖.๑  หลักพรหมวิหาร ๔ 
เปJนธรรมของผู�ยิ่งใหญ9 ซ่ึงหมายถึง ผู�ประเสริฐ ผู�มีจิตใจกว�างขวางยิ่งใหญ9ด�วย

คุณธรรมความดีงาม จึงเปJนผู�นําท่ีดี เปJนบุคคลตัวอย9าง ด�วยพรหมวิหาร ๔ คือ๑๔ ๑) เมตตา 
ความรัก คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี อยากให�มนุษย� สัตว� มีสุข ๒) กรุณา ความสงสาร คือ 

                                                           

๑๐ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู�นํา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน�า ๑๙. 
๑๑กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๐๖), ว!าด�วยการปกครองคณะสงฆ�, หมวด ๑, ข�อ ๔  
๑๒ สุวิทย�  เมษินทรีย�, แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย ๔.๐, เอกสารประกอบการบรรยาย, หน�า ๑. 
๑๓ เรื่องเดียวกัน,หน�า ๒. 
๑ ๔ กมล  ฉาย า วัฒนะ ,  การบ ริหารคนและ งานด� วย วิธี ก ารของพระ พุทธ เจ� า , 

(กรุงเทพมหานคร : เก็ท ไอเดีย ,๒๕๕๔), หน�า ๓๖-๓๗. 
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อยากช9วยเหลือผู�อ่ืนให�พ�นจากความทุกข� ๓) มุทิตา ความพลอยยินดี เม่ือผู�อ่ืนอยู9ดีมีสุขและ
เจริญงอกงามประสบความสําเร็จยิ่งข้ึนไป ๔) อุเบกขา ความใจเปJนกลางสมํ่าเสมอ  

๖.๒ หลักสังคหวัตถุ ๔  
สังคหวัตถุ ๔ เปJนหลักการสงเคราะห� หรือหลักการยึดเหนี่ยวน้ําใจคนและประสาน

หมู9ชนไว�ด�วยความสามัคคี พระพุทธศาสนาสอนให�คนท้ังหลายเปJนมิตรต9อกัน หรือปฏิบัติต9อ
กันอย9างมิตร๑๕ คือ ๑) ทาน โอบอ�อมอารี ๒) ป�ยวาจา วจีไพเราะ ๓) อัตถจริยา สงเคราะห�
ชุมชน ๔) สมานัตตตา วางตนให�เหมาะสม ๔ ประการนี้ คือการร9วมสุขร9วมทุกข�กัน นับว9า
เปJนคุณธรรมสําคัญ ซ่ึงมีผลทางจิตใจและชักจูงความรู�สึกนึกคิดได�มาก 

๖.๓ หลักสาราณียธรรม ๖ 
สาราณียธรรม  หมายถึง  หลักธรรมท่ีเปJนเหตุให�ระลึกถึงอยู9เสมอ ทําให�ผู�ประพฤติ

ปฏิบัติต9อกันด�วยไมตรี สงเคราะห� เอ้ือเฟ�§อต9อกัน จนทําให�เกิดความรักใคร9 สมัครสมาน
สามัคคีกลมเกลียวกัน คิดถึงและระลึกถึงกันอยู9เสมอ มี ๖ ประการ๑๖ ได�แก9 ๑.  เมตตา
กายกรรม  คือ การกระทําต9อกันด�วยเมตตา สุภาพต9อเพ่ือนมนุษย� ท้ังต9อหน�าและลับหลัง ให�
ความช9วยเหลือกัน ไม9ดูหม่ินเหยียดหยามกัน  ๒.  เมตตาวจีกรรม คือ การแสดงออกถึงความ
เมตตาปราณีต9อกันทางวาจา เปJนการช9วยบอกในสิ่งท่ีเปJนประโยชน� แนะนําสั่งสอนตักเตือน
ในทางท่ีถูกท่ีควรด�วยความปรารถนาดี มีวาจาสุภาพ ให�ความเคารพนับถือกัน ๓.  เมตตา
มโนกรรม  คือ มีจิตปรารถนาดีต9อกันกับเพ่ือนร9วมสังคม หมู9คณะเดียวกัน มีจิตคิดทําในสิ่งท่ี
เปJนประโยชน�แก9กันและกัน ๔. สาธารณโภคี  คือ การเอ้ือเฟ�§อโอบอ�อมอารีด�วยการแบ9งปIน 
สิ่งท่ีตนได�มาโยชอบธรรมให�ทุกคนอย9างสมํ่าเสมอกัน เพ่ือให�ได�ประโยชน�ร9วมกัน ๕. สีล
สามัญญตา  คือ  ความเปJนผู�มีศีล  เปJนการประพฤติปฏิบัติดํารงตนอยู9ในสังคมอย9างถูกต�อง 
เรียบร�อยดีงามเคารพกติกา ระเบียบของสังคม ๖. ทิฏฐิสามัญญตา คือ เปJนการปรับความ
คิดเห็นเข�าหากัน ให�การยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ยึดถือหลักอุดมคติแห9งความดีงาม  

๖.๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมท่ีทําให�เปJนสัตบุรุษ 

มี ๗ ประการ๑๗ คือ ๑) ธัมมัญ@ุตา รู�หลักหรือรู�จักเหตุ ๒) อัตถัญ@ุตา รู�ความมุ9งหมายหรือรู�
เหตุผล  ๓) อัตตัญ@ุตา รู�จักตน ๔) มัตตัญ@ุตา รู�จักประมาณ ๕) กาลัญ@ุตา รู�จักกาลเวลา 
๖) ปริสัญ@ุตา รู�จักชุมชน สังคม ๗) ปุคคลปโรปรัญ@ุตา รู�จักบุคคล คุณธรรม ๗ ประการอัน
เปJนคุณสมบัติภายในตัวผู�นํา ซ่ึงมีคุณสมบัติท้ัง ๗ ประการนี้ เปJนองค�ประกอบและปIจจัยท่ี

                                                           

๑๕ เรื่องเดียวกัน. 
๑๖ ที. ปา.(ไทย)๑๑/๓๒๔/๓๒๑. 
๑๗พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน�ฉบับประมวลศัพท� (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน�า ๒๗๖. 
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เก่ียวข�องกันอย9างสมบูรณ� ท่ีจะทําให�ผู�นําสามารถจัดการ สามารถปฏิบัติการในภาระงานทุก
อย9างให�บรรลุผลสําเร็จได�ตามเป�าหมาย 

หลักพุทธธรรมของภาวะผู�นําพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็งนั้นมี
หลายประการ ท่ีสําคัญนั้นประกอบด�วยหลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ สาราณียธรรม ๖ 
และสัปปุริสธรรม ๗ 

๗. บทบาทภาวะผู�นําของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาสังคมยุคไทยแลนด� ๔.๐ 
นอกเหนือจากบทบาทของพระสังฆาธิการในปIจจุบันได�มีบทบาทท่ีสําคัญ ไม9ว9าจะ

เปJนบทบาทด�านการปกครอง ด�านการศาสนศึกษา ด�านปกครอง ด�านการศาสนศึกษา ด�าน
การเผยแผ9พระพุทธศาสนา ด�านการศึกษาสงเคราะห ด�านสาธารณูปการ และด�านสาธารณะ
สงเคราะห�แล�ว ยังมีบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชน ๒ แนวทางคือ ๑) 
บทบาทหลัก เปJนผู�นําชุมชนในด�านทางจิตใจ ส9งเสริมศิลปวัฒนธรรมสติปIญญา เปJนรากฐาน
ความเจริญความสุขของสังคมอย9างแท�จริง ๒) บทบาทรอง เปJนผู�รับแรงศรัทธาของชาวบ�าน 
ในการพัฒนาด�านวัตถุท่ีเหมาะสม หรือเปJนผู�ประสานรวมตัวชาวบ�านในการพัฒนาและอาจ
ใช�วัดเปJนสถานท่ีรวมกลุ9ม เปJนต�น๑๘ ตามนโยบายของรัฐบาลเข�าสู9ยุคไทยแลนด� ๔.๐ เม่ือ
สังคมเปลี่ยนแปลงเข�าสู9ยุคเทคโนโลยีตามกาลสมัยวัตถุนิยมได�เข�ามามีบทบาทในสังคม ส9งผล
ให�สภาพสังคมและประเทศชาติมีความเจริญก�าวหน�า ในฐานะท่ีพระสังฆาธิการมี
ความสัมพันธ�กับสังคม โดยใช�หลักพระพุทธศาสนาช9วยวางรากฐานความเจริญแก9สังคมใน
ด�านการศึกษา การอาชีพ การปกครอง เปJนต�น พร�อมท้ังสร�างเสริมกลุ9มเครือข9ายสังฆพัฒนา
สังคม เพ่ือเปJนการเผยแผ9พระพุทธศาสนาและกิจกรรมต9างๆ ทางสังคมในสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร�คให�สังคมได�รับทราบและเข�าใจอย9างเปJนรูปธรรมกับบทบาทของพระสงฆ�กับการ
พัฒนาชุมชนมากข้ึน และเพ่ือช9วยส9งเสริมความเปJนป³กแผ9นม่ันคงแก9สังคม ช9วยลดปIญหา
สังคมตามหลักพุทธธรรมภายใต�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดคนเปJนศูนย�กลาง
ของการพัฒนา โดยได�กําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศให�คนในสังคมอยู9ร9วมกันอย9าง
สงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย9างมีคุณภาพและยั่งยืน กระแสนิยมวัฒนธรรมต9างชาติ การ
บริโภคนิยม  การว9างงาน  ความขัดแย�งภายในประเทศ   ส9งผลให�ความรัก  ความสามัคคี ความ
เอ้ืออาทร  คุณธรรมของคนในชุมชนลดลง จึงจําเปJนต�องพัฒนาเสริม และสร�างให�ชุมชนมี
ความเข�มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได� โดยเฉพาะเรื่องปากท�อง การทํามาหากิน ถือว9าเปJนเรื่อง
สําคัญของสังคมในชุมชนชนบท และสามารถปรับตัวให�ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ด�วยการใช�พุทธธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือปรับวิถีชีวิตสู9การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ซ่ึงจะเปJนหนทางต9อการแก�ไขปIญหาและเปJนแรงหนุนต9อการพัฒนาในทุกๆ ด�าน เช9น  
                                                           

๑๘ พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), สถานบันและสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
มูลนิธิดกมลศีมทอง,๒๕๒๗), หน�า ๖๖. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๘๖๗

๗.๑ เสริมสร�างด�านเศรษฐกิจ 
ในการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจนั้น ในพระพุทธศาสนาได�แสดงหลักการดับทุกข�

ซ่ึงเกิดจากความต�องการของมนุษย� ถือว9าคําสอนทางพระพุทธศาสนามีความเก่ียวข�องกับ
หลักการทางเศรษฐกิจ ๒ ระดับ คือ ๑. ระดับพ้ืนฐาน หมายถึง การพยายามสร�างฐานทาง
เศรษฐกิจให�ดีข้ึน ด�วยการรู�จักหม่ันเพียร และ เก็บออม เปJนต�น เพ่ิมรายได� ลดรายจ9าย 
ดํารงชีวิต เม่ือต้ังตัวได� หรือมีรายได�พอกับรายจ9าย พออยู9 พอกินสมควรตามอัตภาพ และ
ฐานะของตน และ ๒. ระดับสูง คือ การฝ³กจิต ฝ³กคิด ฝ³กใช�ปIญญา พิจารณาสั่งสอนตนให�เปJน
นายเหนือความอยาก และความทะเยอทะยานต9าง ๆ ไม9ต�องตกเปJนทาสของความอยาก 

พระสังฆาธิการต�นแบบหลายจังหวัดในปIจจุบัน ได�มีการจัดต้ังกลุ9มเพ่ือประกอบ
อาชีพต9างๆ อย9างยั่งยืน โดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดําเนินชีวิตของ
ชุมชน เพ่ือหารายได�ให�กับครอบครัวและชุมชนอย9างต9อเนื่องและยั่งยืน เช9น พระครูสุทธิ
พัฒนาภรณ� วัดสุทธิกาวาส อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ได�ทําการต้ังกลุ9มอาชีพ
ให�กับประชาชน ในการปลูกหม9อนเลี้ยงไหม การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก9 การเจียระไนพลอย 
พระครูพิพิธประชานาถ (หลวงพ9อนาน สุทฺธิสีโล) วัดสามัคคี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร� ได
ต้ังสหบาลข�าว คือการให�ประชาชนท่ีขาดแคลนสามารถกู�ยืมข�าวไป9บริโภค นับเปJนการ
ช9วยเหลือกันและกัน เปJนหลักในการพัฒนาท่ียั่งยืน และมีการจัดต้ังกลุ9มสหกรณ�ร�านค�า
ชุมชนท่ีมีหลักการขายราคาถูก ค�ากําไรพอควร หรือธนาคารหมู9บ�าน กลุ9มสัจจะออมทรัพย�
เพ่ือเปJนการออมของชุมชน การทําเกษตรธรรมชาติ เกษตรครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอย9างยั่งยืน เพ่ือแก�ปIญหาการเกษตร เปJนต�น พระอาจารย�พะยอม  กัลยาโณ วัดสวน
แก�ว จังหวัดนนทบุรี ท่ีเปJนต�นแบบพุทธเกษตร สร�างอาชีพ มีรายได�ให�กับชุมชน วัดสระแก�ว 
จังหวัดอ9างทอง ได�อนุเคราะห�สงเคราะห�เด็ก ๆ ท่ียากจน โดยให�อยู9ฟรี กินฟรี ได�เรียนหนังสือ 
ฝ³กวิชาชีพ ควบคู9กันไปด�วย โดยคาดหวังว9า เม่ือเด็กเหล9านั้นเจริญเติบโตเปJนผู�ใหญ9จะเปJนคน
ท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองได� และไม9สร�างความเดือดร�อนให�กับสังคม 

๗.๒ เสริมสร�างเสริมสร�างด�านสุขภาวะองค�รวม 
ต้ังแต9โบราณกาลมาแล�วท่ีจะพระสงฆ�จํานวนมากมีความรู�เรื่องยาสมุนไพร แล�ว

รักษาโรคและการให�ความช9วยเหลือชาวบ�านแบบไม9หวังสิ่งตอบแทน ในวัดเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) 
กรุงเทพฯ มีการจารึกตํารับยาสมุนไพรไว�มากมาย ส9วนโครงการสมุนไพร นวดแผนโบราณ
และ โรงอบยาสมุนไพรท่ีกรมการศาสนาในการสนับสนุนก็อยู9ภายในบริเวณวัด นอกจากนี้ยัง
มีวัดหลายแห9งท่ีอนุเคราะห�ดูแลผู�ป�วยท่ีติดยาเสพย�ติด เช9น อาศรมพระธรรมจาริกบ�าน อ.อม
กµอย อาศรมพระธรรมจาริก บ�านโป�งขาว อ.แม9แจ9ม และพระอาศรมพระธรรมจาริก บ�าน
ห�วยป�ากล�วย อ.แม9อาย จ. เชียงใหม9 หรือวัดท่ีรับอนุเคราะห�ผู�ป�วยท่ีติดเชื้อเอดส� เช9น วัดพระ
บาทน้ําพุ จังหวัดลพบุรี วัดดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม9 ศูนย�เพ่ือนชีวิต ใกล�วัดห�วยทราย 
จังหวัดเชียงใหม9 เปJนต�น เหล9านี้ล�วนเปJนบทบาทสําคัญของพระสังฆาธิการในการส9งเสริม 
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และพัฒนาด�านสุขภาวะองค�รวมของสังคม และเปJนการสร�างชื่อเสียงคุณสมบัติคุณภาพ และ
คุณประโยชน�ของสมุนไพรไทยกับการดูแล และรักษาสุขภาวะองค�รวมในสังคมไทยมาช�านาน  

วัดเปJนศูนย�กลางของสุขภาวะองค�รวมด�านร9างกายและจิตใจของสังคมอย9างแท�จริง 
มีการจัดต้ังเภสัชสถาน เชิญแพทย�อนามัยประจําตําบลหรืออําเภอ มาตรวจรักษาแก9ชาวบ�าน
ร9วมมือกับ อสม. เปJนต�น ให��ความรู�ในด�านสุขอนามัยแก9ชุมชน ส9งเสริมให�ประชาชนรู�จักทํา
ความสะอาดท่ีอยู9อาศัย วัดเปJนศูนย�กลางในการรักษาโรครองจากโรงพยาบาล ส9งเสริมให�
ชุมชนปลูกยาสมุนไพรเพ่ือรักษาโรคเอง มีการรวบรวมการรักษาโรคแบบพ้ืนบ�านภูมิปIญญา
ชาวบ�าน และนําไปเผยแผ9ให�กับชุมชน มีการรักษาผู�ท่ีติดยาเสพย�ติด มีการรักษาโรคทางจิต
โดยการใช�หลักพุทธธรรมเปรียบเสมือนยาบําบัดรักษาสรรพโรค มีพระสงฆ�เปรียบเสมือนคุณ
หมอหรือพยาบาลท่ีช9วยดูแลรักษาอย9างใกล�ชิดเสมอมา 

๗.๓ เสริมสร�างด�านสังคมสันติสุข 
พระสงฆ�ต�องมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน เช9น มีการตัดถนน การปรับปรุงถนน

เดิม การประปา การพัฒนาแหล9งน้ํา การลอกคลอง การสร�างถังเก็บน้ําฝน เปJนการร9วมมือ
ระหว9างวัด ชาวบ�านและทางราชการโดยทางวัดมีพระสงฆ�เปJนผู�นํา เปJนศูนย�รวมของความ
สามัคคี มีชาวบ�านเปJนแรงงานและมีทางราชการเปJนอุปกรณ�เครื่องมือ ได�ช9วยเหลือเก้ือกูล
กัน นั่นแสดงถึงพลังรู�รักสามัคคี เสริมสร�างความเข�มแข็งให�ชุมชนและสังคมตลอดมา 

ด�านสันติสุข ท่ีทําให�สังคมมีความสงบสุขอย9างแท�จริง เพราะสังคมไทยปIจจุบันนี้ มี
ปIญหาเรื่องของสังคมยังแตกแยกต9างข้ัว ต9างฝIก ตามฝ�าย เพราะต9างคนต9างคิด ต9างจิต ต9าง
ใจ เพราะสาเหตุจากเหตุการณ�บ�านเมืองไม9สงบสุข จากปIญหาการเมือง เปJนต�น ฝ�ายสงฆ�ต�อง
มีความรู� ความเข�าใจหลักของโลกิยสุข  ปIญหาสังคมในศีลข�อท่ี ๕ เช9น ทําให�คนท่ีติดยาเสพ
ติดม่ัวสุมการพนัน ด่ืมสุรา เลิกอบายมุข ได�หันมาสนใจประพฤติปฏิบัติตนเปJนคนดี เปJนต�น มี
การจัดอบรมธรรมะแก9ประชาชน  เปJนวิทยากรบรรยายธรรม สอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนให�ความรู� แนวคิด เก่ียวกับการดําเนินชีวิตในสังคม ปฏิบัติตนเปJนแบบอย9างท่ีดีใน
การดําเนินชีวิต  ช9วยเหลือสังคมด�วยการบริจาคปIจจัยหรือวัตถุสิ่งของ อํานวยความสะดวก
สถานท่ีภายในวัดในการกิจกรรมของชุมชน ร9วมเปJนกรรมการขององค�กรชุมชน ส9งเสริมให�
ชุมชนได�แลกเปลี่ยนประสบการณ�กับองค�กรอ่ืนหรือชุมชนอ่ืน การจัดทําถนน ปลูกต�นไม� 
สร�างศาลาท่ีพัก จัดทําความสะอาดหมู9บ�าน ด�านการศึกษาสงเคราะห� เช9น การหา
ทุนการศึกษาให�นักเรียนท่ียากจน ส9งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรจัดหาวัสดุอุปกรณ� 
จัดต้ังห�องสมุด ท่ีอ9านหนังสือ เปJนต�น 
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๘. สรุป 
ภาวะผู�นํานั่นถือว9าศิลปะและความสามารถในการนําและจูงใจผู�ร9วมงานหรือ

ผู�ใต�บังคับบัญชาให�ทํางานด�วยความเต็มใจและกระตือรือร�น  เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ของ
กลุ9มและขององค�การไปสู9จุดหมายท่ีดีงาม บทบาทภาวะผู�นําของพระสังฆาธิการนั้น ถือว9า
เปJนพระผู�ปกครองท่ีมีอํานาจหน�าท่ีรับผิดชอบปกครองคณะสงฆ�ไทย ในยุคปIจจุบันเกิดการ
เปลี่ยนผ9านก�าวไปสู9ไทยแลนด� ๔.๐ ด�วยการขับเคลื่อนให�เกิดการเปลี่ยนแปลงอย9างน�อย ๓ 
มิติ คือ ๑. ด�านนวัตกรรม ๒. ด�านความคิดสร�างสรรค� และ ๓. ด�านการบริการและแบ9งปIน 
ส9วนหลักพุทธธรรมของภาวะผู�นําพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็งนั้นมีหลาย
ประการ เช9น หลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ สาราณียธรรม ๖ และสัปปุริสธรรม ๗ ล�วน
เปJนหลักธรรมของการยึดเหนี่ยวจิตใจชุมชนเชิงรูปธรรมมากท่ีสุด 

สําหรับบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชน มีบทบาทหลัก เปJนผู�นํา
ชุมชนในด�านทางจิตใจ ส9งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบทบาทรอง เปJนผู�รับแรงศรัทธา และ
เปJนผู�ประสานรวมตัวชาวบ�านในการพัฒนา ตามนโยบายของรัฐบาลเข�าสู9ยุคไทยแลนด� ๔.๐ 
ในฐานะท่ีพระสังฆาธิการมีความสัมพันธ�กับสังคม ได�สร�างให�ชุมชนมีความเข�มแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองได� โดยเฉพาะเรื่องปากท�อง การทํามาหากิน ถือว9าเปJนเรื่องสําคัญ เช9น ๑. 
เสริมสร�างด�านเศรษฐกิจมีอาชีพม่ันคง เพ่ิมรายได� ลดรายจ9าย ๒. เสริมสร�างด�านสุขภาวะองค�
รวม เปJนการสร�างชื่อเสียงคุณสมบัติคุณภาพ และคุณประโยชน�ของสมุนไพรไทยด�วยภูมิ
ปIญญาชาวบ�านกับการดูแล และรักษาสุขภาวะองค�รวมในสังคมไทย เพ่ือลดค9าใช�จ9ายในกา
รักษาด�วยยาและแพทย�แผนปIจจุบัน และ ๓. เสริมสร�างด�านสังคมสันติสุขมีการตัดถนน การ
ปรับปรุงถนนเดิม การพัฒนาแหล9งน้ํา การสร�างถังเก็บน้ําฝน เปJนการร9วมมือระหว9างบ�าน วัด 
และทางราชการ (บวร) โดยทางวัดมีพระสงฆ�เปJนผู�นําของความสามัคคี มีชาวบ�านเปJน
แรงงาน และมีราชการเปJนอุปกรณ�เครื่องมือ ได�ช9วยเหลือเก้ือกูลกัน ด�วยการใช�พุทธธรรม
เปJนฐานรากในการพัฒนาชุมชน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือปรับวิถีชีวิตสู9การ
พัฒนาท่ียั่งยืน สังคมจึงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยู9ร9วมกันอย9างสงบสุข ประชาชนม่ังค่ังอย9างมี
คุณภาพและยั่งยืน พร�อมท้ังสร�างเสริมกลุ9มเครือข9ายสังฆพัฒนาชุมชน เพ่ือเปJนการเผยแผ9
กิจกรรมต9างๆ ในการพัฒนาชุมชนให�สังคมในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�ค เช9น เฟชบุ¢ก (Facebook) 
ไลน� (Line) เปJนต�น จะเปJนภาพนิ่ง หรือคลิปวิดิโอ Live ได�รับทราบ และเข�าใจเกิดพลัง
ศรัทธาท่ีเปJนรูปธรรมกับบทบาทภาวะผู�นําของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนมากยิ่งข้ึน   
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แรงจูงใจสู!ความสําเร็จ ความรัก พระ น้ํามนต� และผ�ายันต� ?: 
กรณีศึกษาทีมฟุตบอลเลสเตอร� ชิตี้ และน�องเมย� รัชนก อินทนนท� 

Motivation to Success, Love, Venerable, Holy Water, Talisman? : 
A Case Studies of Leicester City  & Nong May RatchanokIntanon 

พระครูพิพิธปริยัติกิจ พุทฺธธมฺโม,ดร. และคณะ* 
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ** 

บทคัดย!อ 

แรงจูงใจสู9ความสําเร็จ มีส9วนท้ังทางกาย พฤติกรรม และทางใจ ผ9านการบริหาร
จัดการในองค�รวมท่ีเปJนระบบ การท่ีนักกีฬา โดยเฉพาะกีฬาแบตมินตัน และฟุตบอลท่ี
ปรากฏในภาพข9าวถึงความสําเร็จ โดยมีเง่ือนไขเนื่องด�วยใจ ยอมรับ ต9อแรงจูงใจ แรงเสริม 
และปฏิบัติตามจนกระท่ังนําชัยชนะไปสู9ชนิดกีฬานั้นๆ ทีมฟุตบอล “จิ้งจอกสยาม” กับชัย
ชนะในรอบกว9าร�อยป| การได�เปJนแชมป́ และเบอร� ๑ ของโลกของนักกีฬาแบตมินตันหญิง 
ท้ังหมดล�วนมีใจเปJนหลักนํา ผ9านการสร�างกําลังใจขับเคลื่อน กระทํา แสดงออก ต9อสิ่งเร�า
จากภายนอก และทําหน�าท่ีนั้นจนประสบความสําเร็จ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาปรากฏการณ�ของความสําเร็จ ชนะ ของกีฬา
ไทย ผ9านโลกทัศน�และมุมมองทางพระพุทธศาสนาพร�อมคําอธิบายร9วม โดยใช�การศึกษาจาก
เอกสาร งานวิจัยและการศึกษาปรากฏการณ�การร9วมทางสังคมต9อเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึน  

คําสําคัญ: จิ้งจอกสยาม,แรงจูงใจสู9ความสําเร็จ,ความรัก พระ น้ํามนต� 

Abstract 

The motivation of successfulness always occurred from both mind 
and behavior. According to the successfulness of various kinds of athletes 
especially badminton and football, mind was the condition in order to accept 
and take in action until leading to the winner. The victory of football team 
“Siamese Foxes” for more than a hundred years and the world champion of 
female badminton were having the mind as the leader in order to create 
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power of mind. These also happened in parallel from outside behavior, 
action, performance, and stimuli until being sharing behavior and responsible 
to success. The purpose of this article to study the successful phenomenon 
of Thai sports through Buddhist vision and perspective includingthe 
explanation. Documentary research and phenomenological study were used 
to conduct for social sharing toward occurred events.       

Keywords: Siamese Foxes, Motivation to Success, Love, Venerable, Holy Water 

๑.บทนํา 
นักกีฬาแบตมินตัน ชนะและประสบความสําเร็จได� ๓ แชมป́ และเปJนมืออันดับ

หนึ่งของโลก ดังภาพข9าวว9า “..."น�องเมย�" รัชนก อินทนนท� นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทย 
ได�รับการประกาศอย9างเปJนทางการจากสหพันธ�แบดมินตันโลก (BWF) ข้ึนเปJนนักแบดมินตัน 
หญิงเด่ียว มือ ๑ ของโลก เม่ือวันท่ี ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๙” และมีภาพข9าวจากสื่อนานาชนิด 
ทาบทับร9วมกันว9าปIจจัยมาจาก “….อานุภาพความรัก! น�องเมย� รัชนก "ทุกเส�นทางคอยมี
เธอเคียงข�าง...” (ผู�จัดการรายวัน : ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙) เปJนเง่ือนไขร9วมจากสิ่งเร�า
ภายนอกสู9ภายในหรือกรณีล9าสุดทีมฟุตบอล “จิ้งจอกสยาม” กับความสําเร็จได�เปJนแชมป́ใน
ฤดูกาลท่ีผ9านมา หรือในรอบ ๑๓๒ ป| นับแต9การต้ังทีมฟุตบอลดังกล9าว เม่ือ ค.ศ.๑๘๘๔/
๒๔๒๗ ตรงกับช9วงรัชสมัยของรัชกาลท่ี ๕ (พ.ศ.๒๔๑๐-๒๔๕๓) หรือตรงกับการเป�ดสนาม
ฟุตบอลแอนฟ|ลด�ใช�ครั้งแรกของสโมสรฟุตบอลลิเวอร�พูล “ผีแดง” ในวันท่ี ๒๘กันยายน 
(๑๘๘๔)  โดยสาระข9าวผูกโยงถึงเจ�าของสโมสรเปJนคนไทย เคยนิมนต�พระภิกษุไทยระดับสูง
ไปทําพิธีเจริญพระพุทธมนต�  สวดนพเคราะห� และเยี่ยมชมสนาม เม่ือ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
(คมชัดลึก,๒๖ กันยายน ๒๕๕๗)  ซ่ึงในช9วงเวลานั้นเปJนท่ีโจทย�กันในวงกว�างๆ ว9าพระกับ
ฟุตบอลไม9น9าจะเปJนเรื่องเดียวกัน แต9เม่ือได�เปJนแชมป́ภาพลักษณ�ถูกนําเสนออีกครั้ง (เฉพาะ
ประเทศไทย ?) ว9าพระ ยันต� และน้ํามนต� เปJนปIจจัยหลัก จากความสําเร็จนั้น จึงเกิดคําถาม
ต9อไปว9า “จริงหรือ ?” แล�วจริงๆ ภาพข9าวความสําเร็จของนักกีฬาไทย กรณีของเมย� ท่ีส9วน
หนึ่งมีความรักเปJนปIจจัยสู9ความสําเร็จ หรือทีมฟุตบอลในลีกส�สูงสุดของอังกฤษท่ีคนไทยเปJน
เจ�าของสโมสร โดยผสมรวมกับภาพพระไทยไปเหยียบ เจิม พรมน้ํามนต�ให�กับนักกีฬา  จริง 
ๆ แล�วมันเปJนเช9นนั้นจริงหรือว9าเปJนเพียงปรากฏการณ�ของกีฬาท่ัวไปท่ีมีข้ึน ๆ ลง ๆ เม่ือ
สอบถามด�วยวาจาจากแฟนบอลอังกฤษแบบเหนียวแน9นก็มีคําอธิบายแบบ “ปรากฏการณ�” 
โดยใช�หลักสถิติจากเศรษฐศาสตร�มาคํานวณว9าถึง “วงรอบ” เหมือนดาวหางท่ีใช�เวลา ๑-
๑๐๐ ป| จะปรากฏครั้งหนึ่ง อันนี้วงรอบใหญ9หน9อยใช�เวลานาน เปJนป| ถึงร�อยป|กระนั้น ซ่ึงใน
ความเปJนจริงตรงนี้ควรเปJนอย9างไร ควรมีคําอธิบายอย9างไรตามหลักสากล “การบริหาร
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จัดการท่ีประสิทธิภาพ” หลักพุทธศาสนา “หลักเหตุและผลท่ีสอดคล�องกัน” หรือหลักอ่ืน 
ๆ ท่ีเนื่องต9อซ่ึงในบทความนี้จะได�วิเคราะห�ประเด็นร9วมทางสังคมท่ีปรากฏทางสื่อ เพ่ือไว�เปJน
ชุดความคิด ความรู�และการวางท9าทีทางความเชื่อ ความเข�าใจอย9างเหมาะสม เพ่ือจะ
สามารถจัดวางตัวเองต9อกระบวนการทางสังคมได�  

 
ภาพ : พระภิกษุและเจ�าคุณธงชัยแห9งวัดไตรมิตรวิทยาราม ไปสวดสะเดาะห�เคาระให�กับทีม

ฟุตบอลในอังกฤษจนเปJนปรากฏเปJนภาพข9าว๑ 

๒. มองเรื่องนี้อย!างไร ถึงจะเปJน “ไท” ต!อตัวเอง 
หากดูปรากฏการณ�ร9วมในวงการกีฬา หรือปรากฏการณ�อ่ืนร9วมในสังคมอาจมีคํา

นิยามท่ีแตกต9างหรือมีการตีความ หรือให�คําอธิบายท่ีแตกต9างกันไป ในความหมายคือจะเชื่อต9อ
คําอธิบายอะไร ก็ใช�สติปIญญาพิจารณาอย9างรอบคอบรอบด�านตามหลักกาลามสูตรเสียหน9อย
ดีกว9าไหม และหาคําอธิบายร9วมต9อปรากฏการณ�นี้ได� คือ   

๑. ชัยชนะนี้เกิดจากความคาดหวังต!อความสําเร็จ หมายถึง หากมองว9าต9างฝ�าย
ต9างใหม9ในอาชีพกีฬาและธุรกิจฟุตบอล เพราะแต9เดิมเจ�าของสโมสร [ชาวไทย] อาจประสบ
ความสําเร็จในธุรกิจด�านอ่ืน แต9ไม9ใช9กีฬาหรือฟุตบอลซ่ึงถือว9าใหม9สําหรับธุรกิจนี้  ในส9วนความ
เปJนทีม ก็ถือว9าเปJนทีมท่ีอยู9ท�ายๆ ตาราง รอตกชั้น หรือแชมป́ลีกส�ท่ีตํ่ากว9า นักฟุตบอลก็คง
เบอร�กลาง หรือปลายๆ โค�ชก็คงไม9ค9อยเปJนท่ีรู�จักฝ|มือทางสอนทีม การบริหารทีมก็คงไม9
เท9าไหร9 เหล9านี้คือเง่ือนไขอันจํากัดของสโมสร แต9ในทางกับกลับข�อดีของความพร9องก็คือ  
ความอ9อนด�อยเหล9านั้น กลายเปJนแรงจูงใจต9อความสําเร็จท้ังในส9วนของผู�ประกอบการเจ�าของ
สโมสร นักกีฬา หรือโค�ช คงต9างเปJนสิ่งเก้ือหนุนซ่ึงกันและกันจนไปสู9ความสําเร็จ หากดูความ
คาดหวังต9อความสําเร็จ (แรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์) คนไม9เคยชนะ ไม9เคยประสบความสําเร็จ ก็อยาก
ประสบความสําเร็จ ดังนั้นทีมบริหาร และทีมงานเก9งตรงท่ีปรับมุมมองต9อความสําเร็จ ให�เปJน
ผลในทางปฏิบัติดังปรากฏทางสื่อว9า“...ด�วยความมุ!งม่ันของ “เจ�าสัวดิวตี้ฟรี”ท่ีเข�ามาดูแล
สโมสรเม่ือ ๖ป|ท่ีแล�ว และต้ังเป�าหวังนําสโมสรกลับคืนสู9จุดสูงสุดให�ได�อีกครั้ง ทําให� “จิ้งจอก
                                                           

๑ พระภิกษุและเจ�าคุณธงชัย แห9งวัดไตรมิตรวิทยาราม ไปสวดสะเดาะห�เคาระให�กับทีม
ฟุตบอลในอังกฤษจนเปJนปรากฏเปJนภาพข9าว,ท่ีมาภาพ :  สืบค�น ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙,จาก 
http://sport.sanook.com/223173] 
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T 

๒๘๗๕

สยาม”เริ่มพบกับความสําเร็จ จากการผงาดคว�าแชมป́ “เดอะ แชมเป|§ยนชิพ” ฤดูกาล ๒๐๑๓/
๑๔ จนได�เลื่อนชั้นกลับคืนสู9ลีกสูงสุดเมืองผู�ดีเปJนครั้งแรกในรอบ ๑๐ ป| เม่ือป| ๒๐๑๔/๒๐๑๕...
กระท่ังป|นี้สร�างผลงานได�ดีต9อเนื่อง จนคว�า แชมป́พรีเมียร�ลีก ฤดูกาลนี้ได�สําเร็จ และเปJนหน
แรกในประวัติศาสตร�ของสโมสรด�วย” (คมชัดลึก : ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙) หรือมีข�อมูลในเรื่อง
ผลได�จากความสําเร็จในฐานะท่ีเปJนธุรกิจ “... ความสําเร็จของ เลสเตอร� ในช9วง ๖ ป|ท่ีผ9านมา 
นับต้ังแต9 คิงเพาเวอร� เข�ามาเทกโอเวอร�ในป| ๒๐๑๐ ทําให� “จิ้งจอกสยาม” มีมูลค9าในเรื่อง
ธุรกิจเพ่ิมข้ึนตามไปด�วย โดย บลูมเบิร�ก(Bloombergonline,  May ๓, ๒๐๑๖) สํานักข9าวชื่อ
ดัง เป�ดเผยว9า ตอนนี้ เลสเตอร� มีมูลค9าของสโมสรอยู9ท่ีราวๆ ๓๐๐ล�านปอนด� (ประมาณ 
๑๕,๓๑๘ ล�านบาท) หรือเพ่ิมข้ึนเกือบ ๘เท9าตัวจากเม่ือตอนท่ีลงทุนซ้ือในป| ๒๐๑๐ ด�วยราคา
ราวๆ ๒,๐๐๐ ล�านบาท ซ่ึงแบ9งออกเปJนรายรับจากการดําเนินธุรกิจในส9วนต9างๆ โดยเฉพาะเรื่อง
การเซ็นสัญญากับบรรดาผู�สนับสนุนท่ีทําเงินได�มากถึง ๑๐๔ ล�านปอนด� (ประมาณ ๕,๓๑๐ ล�าน
บาท), รายรับจากการขายลิขสิทธิ์ถ9ายทอดสดให�พรีเมียร�ลีก ๗๒ ล�านปอนด� (ประมาณ ๓,๖๗๖ 
ล�านบาท) และรายได�จากการถ9ายทอดผ9านโทรทัศน�ไปยัง ๒๐๐ กว9าประเทศท่ัวโลกอีก ๙๙ ล�าน
ปอนด� (ประมาณ ๕,๕๕๐ ล�านบาท)...” (คมชัดลึก : ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙) หากมองความสําเร็จ
ในฐานะธุรกิจของกลุ9มทุนคิงพาวเวอร� และการประกอบธุรกิจจึงย9อมเปJนไม9ได�ท่ีทําเพ่ือหวังการ
ขาดทุน หากมองในเกมกีฬาของนักกีฬาระดับทีมท�ายตารางและนักเตะท่ีอาจไม9โดดเด9นมากนัก
แปลความต�องการความสําเร็จของผู�ประกอบการ โค�ช และนักกีฬาจึงเปJนองค�ประกอบหลักและ
องค�ประกอบร9วม ท่ีต9างฝ�ายต9างมีและสามารถสอดประสานเปJนความสําเร็จร9วมท้ังในเกมส�ของ
การแข9งขัน ผลประกอบการ รายได� และผลตอบแทนระหว9างผู�บริหาร โค�ช นักกีฬากับการลอง
ผิด ลองถูก ทดลองเรียนรู�ร9วมกันนับแต9การซ้ือทีมดังกล9าวในช9วงเดือนสิงหาคม ป| ๒๐๑๐ และมี
การเปลี่ยนสมญานามแบบไทยๆ ว9า “จิ้งจอกสยาม”และมีผู�คาดการณ�ว9ามูลค9าเริ่มต�นน9าจะอยู9ท่ี
ประมาณ ๔๐ ล�านปอนด� (ประมาณ ๒,๐๐๐ ล�านบาท) ดังนั้นความคาดหวังต9อผลได� ความสําเร็จ 
จากคนท่ีสําเร็จจึงน9าจะเปJนแรงเร�าอันสําคัญอย9างหนึ่งต9อการทํางานร9วมกันของผู�บริหาร โค�ช นัก
ฟุตบอลออกมาเปJน “ทีม” จนกระท่ังนําไปสู9ความสําเร็จคือชัยชนะและเปJนแชมป́ร9วมกัน 

๒. การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) การท่ีเจ�าของสโมสรในฐานะนักธุรกิจ 
ผู�ประกอบการ และเปJนคนไทยมีประสบการณ�ตรงต9อซินแซ หมอดู หรือพระกับการเสริมดวง
บารมี แล�วมีผลดีต9อชีวิต ประกอบธุรกิจประสบความสําเร็จ เม่ือประกอบกิจการใหม9 จึงนํา
ความเชื่อจาก ประสบการณ�เดิมนั้นไปเสริมสร�างความเชื่อ ความมุ9งมันในทางธุรกิจใหม9ด�วย 
ส9วนโค�ช นักกีฬา ซ่ึงเปJนชาวต9างชาติ คงไม9ได�มีความเชื่อหรือมีประสบการณ�ด�วย อาจมองเฉย 
ๆ แต9ด�วยความเปJนเจ�านาย เปJนเจ�าของ เปJนหุ�นส9วนถึงไม9ยอมรับแต9ก็ไม9ขัด ท้ังอาจด�วยเง่ือนไข
อ่ืน เช9น บุคลิกภาพ ภาวการณ�นํา รวมไปถึงผลประกอบการในภาพรวม จึงอาจเปJนแรงเสริมต9อ
พลังอํานาจเหล9านั้นทําให�เกิดเปJนกระบวนการ “สร�างแรงเร�า” ร9วมหรือประสบการณ�ร9วม 
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ยอมตาม จนคล�อยตาม และสํานึกนําความสําเร็จนั้น จนนํามาเปJนแรงเสริมพลังในตัวเอง จน
เปJนความสําเร็จร9วมดังปรากฏ   

 
ภาพ : BWF ประกาศอย9างเปJนทางการภาพข9าวน�องเมย�ข้ึนนั่งมือ ๑ โลก๒ 

การเสริมพลังอํานาจ [Empowerment] หมายเอาความสําเร็จเดิมมาเสริมเพ่ือให�
เชื่อว9าจะเปJนความสําเร็จต9อไป การท่ีเจ�าของสโมรทําธุรกิจด�านอ่ืนๆ ประสบความสําเร็จจึง
ทําให�โค�ช นักกีฬา เชื่อว9าเจ�าของสโมสรจะทําให�ทีมประสบความสําเร็จได� และ “พวกเขา-
โค�ช-นักฟุตบอล” ก็อยากเห็น และอยากเปJนส9วนหนึ่งของความสําเร็จร9วมด�วย ท้ังในธุรกิจของ
เจ�าของสโมสร และอาชีพกีฬาของพวกเขา ดังนั้นหมุดหมายร9วมท่ีชัดเจน แม�วิธีการและ
รายละเอียดต9าง แต9เป�าหมายคือความ “สําเร็จ” เพ่ือนําทีมไปสู9แชมป́ในระดับต9างๆ “นักเตะ
ของทีมทุกคนต�องการจะอยู!สู�ไปด�วยกันเพ่ือไปให�ไกลกว!านี้ อย!างไรก็ตาม คาดกันว!านักเตะ
มีช่ือของทีมหลาย ๆ คน อาจถูกทาบทามซ้ือตัวด�วยค!าตอบแทนราคาสูงลิบ” (อัยยวัฒน�
ศรีวัฒนประภา,๒๕๕๙) ผู�ฝ³กสอน/โค¢ช ก็ประสงค�ทําทีม บริหารทีมไปสู9สถานภาพ “แชมป́” ใน
ระดับต9างๆ ด�วยเช9นกันจาก “ใจ” ท่ีมี “จุด” ต�องการร9วม จึงเปJนแรงเร�าต9อกันและกันถึง
ความสําเร็จในอดีต เพ่ือสร�างเปJนความสําเร็จของตัวเองร9วม จึงเกิดการยอมรับอํานาจ ท่ีถูกทํา
ให�เชื่อว9าจะสําเร็จ (ซ่ึงจริงๆ อาจมีและไม9มีก็ได�แต9มีวิธีการเชิงประจักษ�ชัดเจน) และเปJนพลัง
เสริมเหมือนหมู9บ�านบางระจัน กับบทบาทของพระครูธรรมโชติในศึกต�านพม9า (ณัฐวดี เตมิยกุล
,๒๕๕๖ : ๔๐) ท้ังท่ีในความเปJนจริงก็ไม9มีการยืนยันว9าจริงๆ แล�วใช�ได�ผลหรือไม9 ? รวมไปถึง 
Elba ท่ีถูกดัดแปลงเปJน Able ของจักรพรรดินโปเลียน (Napoléon Bonaparte;  พ.ศ. 
๒๓๑๒/๑๗๖๙-๒๓๖๔/๑๘๒๑) ในคราวถูกยึดอํานาจ และเหล9าจอมพลบังคับให�สละราชบัล
ลังค� เม่ือ ๓๑ มีนาคม ๑๘๑๕ และถูกจับตัวไปปล9อยเกาะ ELBA และนําคํานี้มาเปJนแรงเสริมใน
การคืนสู9อํานาจสูงสุดของฝรั่งเศสอีกครั้ง ใน ค.ศ.๑๘๑๕/๒๓๕๘ ในกรณีนี้ถ�านําแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนามาอธิบายร9วมอาจยกพุทธพจน�ได�ว9า “...ธรรมท้ังหลายมีใจเปJนหัวหน�ามีใจ
เปJนใหญ!สําเร็จด�วยใจ...” (ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓) แปลว9าใจท่ีมุ9งมันย9อมเปJนประธานต9อ
ความสําเร็จ หรือเปJนหัวใจของความสําเร็จเปJนอันดับแรกๆ อันรวมไปถึงชัยชนะหรือ

                                                           

๒ BWF ประกาศอย9างเปJนทางการภาพข9าวน�องเมย�ข้ึนน่ังมือ ๑ โลก,ท่ีมาภาพ : สืบค�น ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ จาก http://sport.sanook.com/223273/] 
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ความสําเร็จในรูปแบบอ่ืนๆ ด�วย การสร�างพลังทางใจ ผ9านความเชื่อ ความต�องการ จึงย9อมมี
ความเปJนการเสริมอํานาจในตัวเองเพ่ือไปสู9ชัยชนะด�วยเช9นกัน  

 
ภาพ : พระพรหมมังคลาจารย� หรือเจ�าคุณธงชัย กับภาพลักษณ�ของ 

พระภิกษุกับการเจิมท่ีทีมฟุตบอล๓ 
๓. องค�ประกอบทางการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารทีมอย9างเปJนระบบ 

มียุทธศาสตร�ในภาพรวม  เช9น การจ�างโค�ชท่ีเก9ง การได�นักฟุตบอลท่ีมีศักยภาพทางกาย จิต
และความสามารถ การลงทุนกับวิทยาศาสตร�การกีฬา รวมไปถึงงบประมาณ น้ําเลี้ยง หรือ
อ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือพัฒนาทีมหรือนักกีฬาจึงย9อมเปJนองค�ประกอบร9วมด�วย ถ�า
แปลให�ง9ายอีกหน9อยกายกับจิตต�องสัมพันธ�กัน นักกีฬาถึงมีประสิทธิภาพดี มีความสามารถ
เก9ง แต9ในทางกลับกันถ�าโค�ช หรือนักแตะเล9นด�วยความกลัวตกงาน ไม9ได�ค9าจ�าง หรือ
โภชนาการการกีฬา วิทยาศาสตร�การกีฬาไม9ถูกต�อง กินไม9อ่ิม นอนลําบาก หรืออ่ืนๆ ท่ีไม9
เปJนไปเพ่ือเสริมสร�างประสิทธิภาพของทีม หากเปJนเช9นนั้นก็ย9อมมีผลต9อร9างกายและจิตใจ
ของนักกีฬาด�วยเช9นกัน ดังนั้นการบริหารทีมในภาพรวมท้ังหมดไปสู9เป�าหมายหลักย9อมเปJน
หัวใจสําคัญของชัยชนะด�วยเช9นกัน   

๔. พระ น้ํามนต� ยันต� และความเช่ือ มีความหมายเปJนการเข�าไปสนับสนุน สร�าง
ความเชื่อเฉพาะเรื่อง เฉพาะอย9างโดยมีเป�าหมายเพ่ือไปสู9สิ่งท่ีต�องการ กระบวนการเสริมแรง  
ประสบการณ�เชิงประจักษ�ทําให�เกิดความเชื่อและกรยอมรับ  “... รัสปูติน  เปJนบุคคลท่ีมีพลัง
อํานาจ มีความสามารถในการสะกดจิต มีความสามารถในการรักษาเจ�าชายอเล็กเซย�ท่ีเปJ
นโรคเลือดไหลไม9หยุด รัสปูตินเปJนผู�ช9วยชีวิตเจ�าชาย และความสามารถของเขาทําให�เขานั้น
เข�าไปมีบทบาทสําคัญในราชสํานัก...”๔ ผลคือถูกโรคถูกคน ทําให�เกิดความเชื่อและการ
ยอมรับ แต9ประวัติศาสตร�ก็บันทึกต9อไปอีกว9ารัสปูตินก็เปJนสัญลักษณ�ของความสิ้นสลายของ
ราชวงศ�โรมานอฟท่ีปกครองรัสเซียมาอย9างยาวนานด�วยเช9นกัน เหมือนสังคมไทยช9วงหนึ่ง
เชื่อว9าการเหยียบโฉนดของหลวงพ9อคูณคือความสําเร็จต9อการค�าขาย แม�ตัวท9านเองก็ให�
ทัศนะต9อกรณีของท9านไว�ว9า “(ภาษาถ่ินไทยโคราช : ผู�เขียน) “...มันตั้งใจ�มาก๋ันแล!ว มา
                                                           

๓ พระพรหมมังคลาจารย� หรือเจ�าคุณธงชัย กับภาพลักษณ�ของพระภิกษุกับการเจิมท่ีทีม
ฟุตบอลดังซ่ึงเปJนภาพข9าว,ท่ีมาภาพ : สืบค�น ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙,จาก http://www.soccersuck. 
com/boards/topic/1352109] 

๔ โนภิสา ดําหริกล�า, “การรับรู�เร่ืองราวและบทบาทเกี่ยวกับรัสปูติน”, ภาคนิพนธ�สาขา
รัสเซียศึกษา, คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�,๒๕๕๐, 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๘๗๘ 

ขอร�องให�กูทํา โน!นทํานี่ กูมีหน�าท่ีเหยียบ กูก็เหยียบไปตามหน�าท่ีของกูจั๊กกูจิขัดใจ�มันไป
ทําไม มันจิได�สบายใจ�แต! กูก็บอกว!าถ�าอยากขายให�คล!อง มึงก็ขายถูกๆ ให!พอใจ�คนซ้ือ
ถ๊ัวไอ�นาย” (ดร.วงศ�สถิต วิสุภี,๒๕๕๘,พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู),๒๕๔๓) หรือพระ
พรหมมังคลาจารย�ท9านก็ให�ทัศนะไว�ด�วยเช9นกันว9า “...หลายคนอาจรู�สึกประหลาดใจท่ี
พระสงฆ�ไทยเปJนผู�เจริญพระพุทธมนต�เพ่ือให�พรกับนักเตะต!างชาติต!างศาสนา แต!นัก
เตะเลสเตอร� ซิตี้มีความเข�าใจดีว!า เปJนเรื่องท่ีเปJนสิริมงคลและเปJนการให�กําลังใจ จึงทํา
ให�ทุกอย!างเปJนไปด�วยดี อย!างไรก็ตาม การท่ีทีมเลสเตอร� ซิตี้ประสบความสําเร็จนั้น มา
จากหลายป�จจัย รวมท้ังจากการมีทีมและผู�บริหารท่ีดี และได�ขวัญกําลังใจจากพระสงฆ�
ไทยด�วย....” หากนิยามแนวคิดในเรื่องความสําเร็จ ทุกอย9างล�วนเปJนปIจจัยเสริมในกันและ
กันไม9ใช9เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต9หมายถึงท้ังหมดเปJนองค�ประกอบร9วมในการทํา
ให�เกิด หรือสนับสนุนให�เกิด ถ�าเข�าอย9างนั้นน9าจะเปJนเหตุและผลมากกว9า     

ดังมีเรื่องเล9าปรัมปราท่ีว9า “มีวัยรุ9นห�อยพระเครื่องในคอ ท่ีมีฤทธานุภาพด�านคง
กระพันชาตรี คราหนึ่งต�องมีเรื่องกับวัยรุ9นอีกกลุ9ม ตีต9อยล�มไปพระเครื่องหลุดจากคอตกไป จึง
คลําหาได�พระเครื่องมา แต9คว�าได�เขียดและจับใส9ปากด�วยกลัวตกอีก เขียดด้ินอยู9ในปากก็เข�าใจ
ว9าพระมีฤทธานุภาพจริง เกิดความห�าวหาญต9อยตีจนฝ�ายตรงข�ามแพ�หนีไป แต9เม่ือคายเขียด
ออกจากปาก แทบเขาอ9อน” หรือในเหตุการณ�ท่ีไฟไหม�คนสามารถแบกโอ9งน้ําท่ีน้ําเต็ม หนีจาก
ไฟไหม�ได� หากนําเรื่องปรัมปรามาอธิบายร9วมจะพบว9า ในความเปJนจริงมนุษย�มีความเชื่อและ
ความเชื่อมีผลต9อการกําหนดพฤติกรรมและการกระทําของมนุษย�อย9างใดอย9างหนึ่ง ดังท่ีมนุษย�
ในโลกนี้มีนิยามต9อพฤติกรรมการกระทําท้ังดี ไม9ดี หรือเปJนพฤติกรรมเชิงสังคมโดยมีความเชื่อ
เปJนฐานท่ีแตกต9างกันไป ไม9มีบทสรุปต9อความสําเร็จหรือไม9สําเร็จแต9ประการใด ? 

๕. ความรัก/ความเช่ือ/ความมุ!งม่ัน มีภาพข9าวหนึ่งท่ีปรากฏก9อนหน�านี้ว9านักกีฬา
เทนนิส มีเง่ือนไขความสําเร็จเปJนความรัก ภาพข9าวว9าอย9างนั้น และในความรักนั้นเปJน
ประโยคเง่ือนไขร9วมเปJนความสําเร็จ จึงเกิดคําถามต9อไปว9าความรักและความสําเร็จนั้นเปJน
เรื่องเดียวกันหรือไม9 คงบอกว9าไม9 แต9คงเปJนลักษณะร9วมหรือเปJนส9วนเก้ือหนุนต9อกัน กรณี
น�องเมย�ก็เปJนส9วนหนึ่งแต9ไม9ใช9ท้ังหมด และความเชื่อต9อความรักทําให�เปJนแรงเร9ง ทําให�
ประสบความสําเร็จ ในอีกมุมหนึ่งทําไมความรักของอีกหลายคนไม9ได�นําไปสู9ความสําเร็จ
เหมือนกัน ดังนั้นความรักหรือความมุ9งหวังต9อความรักคงไม9ได�เปJนกลไกหรือแรงจูงใจต9อ
ความสําเร็จของกันและกันจนกระท่ังกลายเปJนผลในเชิงประจักษ�แต9อย9างใด แต9ผลในเชิง
บวกทําให�เกิดผลในเชิงประจักษ�อย9างนั้นมากกว9า ดังนั้นความเชื่อ....ของวิชัย ศรีวัฒนประภา 
ซ่ึง ได�เคยให�สัมภาษณ� "คมชัดลึก" (ศุกร�,๒๖กันยายน ๒๕๕๗) ถึงความเชื่อของตังเองว9า “...
โดยส9วนตัวแล�ว เชื่อว9าฤกษ�สะดวกเปJนฤกษ�ดีท่ีสุด ขณะเดียวกัน ก็ไม9ชอบเรื่องการดูดวง 
และการทํานายโชคชะตา แต9เม่ือคราวใดท่ีซินแส หรือพระเกจิอาจารย�ท่ีเคารพนับถือทักทาย
ในบางเรื่อง ก็จะไปทําตามคําทัก ท้ังนี้จะพยายามเลี่ยงท่ีจะดูคําทํานายเรื่องดวงชะตา เพราะ
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อาจจะทําให�คนรอบข�างเกิดความไม9สบายใจ…” ความเชื่อต9อสิ่งเชื่อในเรื่องนั้นย9อมมีผลเปJน
ความมุ9งม่ันความพยายามและการกระทําตามด�วยเง่ือนไขโดยปราศจากความสงสัย หรือ 
“น�องเมย�” (รัชนก อินทนนท�,๒๕๓๘/๑๙๙๕) กับภาพข9าวท่ีปรากฏ “อานุภาพความรัก! 
น�องเมย� รัชนก "ทุกเส�นทางคอยมีเธอเคียงข�าง” [online : ผู�จัดการรายวัน : ๑๗ เมษายน 
๒๕๕๙)ความเชื่อต9อความรักเปJนแรงผลักดันร9วมนําไปสู9ความสําเร็จ หรือการท่ีเชื้อพระวงศ�
ในราชวงศ�โรมานอฟ เชื่อต9อรัสปูตินว9าเปJนเทพเจ�าจากสวรรค� ท่ีจะสามารถรักษาความ
เจ็บป�วยของพระโอรสให�หายจากโรคได� รวมไปถึง ความเชื่อของพระเจ�าตากสิน “ยุทธการ
ทุบหม�อข�าว” ท่ี “เร�า” ให�ขุนทหารทําการรบด�วยความมุ9งม่ัน “พรุ!งนี้เช�าจะไปกินข�าวใน
เมืองจันทร�”๕ ในคราวช9วงหลังเสียอยุธยาเสียกรุงครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๓๑๐ ซ่ีงมีนัยยะของการ
สร�างแรงเร�าต9อความสําเร็จ เปJนขวัญกําลังใจ นําไปสู9การสร�างความมุ9งม่ันเข�มแข็ง โดยมีผล
มุ9งหวังเปJนความสําเร็จเปJนเบ้ืองปลาย  

 
ภาพ : นอวัก โจคอวิช นักกีฬาเทนนิสมือหนึ่งของโลกมีประวัติว9าไปฝ³กสมาธิ ท่ีวัดไทยท่ีกรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
๖.ทักษะและการฝRกฝนอย!างเปJนระบบจําเพาะไปท่ีตัวนักกีฬา หมายถึง  นักกีฬา

ต�องได�รับการฝ³ก พัฒนาท้ังในส9วนร9างกาย จิต และกระบวนการของแต9ละชนิดกีฬา ซ่ึงคาด
ว9าจะเปJนหัวใจของการพัฒนา (เฉพาะ) นักกีฬาทุกชนิด ในส9วนจิตใจก็จะเปJนกระบวนการฝ³ก
ร9วมกับชนิดกีฬานั้นด�วย เช9น มีภาพข9าวว9าฝ³กนั่งสมาธิและใช�สมาธิเปJนส9วนเสริมต9อความ
เข�มแข็งของจิตใจ ดังปรากฏเปJนภาพข9าวกรณีนักเทนนิสแชมป́ระดับโลก นอวัก จอโควิช 
(Novak Djokovic,๑๙๘๗/๒๕๓๐) ฝ³กสมาธิท่ีวัดพุทธประทีป ประเทศอังกฤษดังปรากฏคํา
ให�สัมภาษณ�ของพระมหาภาสกรณ�ป�โยภาโส ซ่ึงจําพรรษาอยู9ท่ีวัดพุทธปทีปว9า “เขามาท่ีวัด
เพ่ือดื่มด่ํากับธรรมชาติ ความสงบ และสภาพแวดล�อมอันงดงาม ครั้งแรกท่ีมาวัด เขาไม!
ต�องบอกว!าเปJนใคร แต!เรารู�จักเขาดี ยอโควิชเข�ามาท่ีวัด กล!าวทักทายสวัสดีทุกคน 
จากนั้นก็ไปนั่งสมาธิ บางครั้งเขาขอให�เจ�าหน�าท่ีช!วยเป�ดพระอุโบสถ เพ่ือจะได�เข�าไปนั่ง
สมาธิ และเดินรอบบริเวณวัด โดยใช�เวลาราว ๑-๒ ชม. ตามลําพัง อาตมาคิดว!า เขา
เรียนการทําสมาธิด�วยตัวเอง” (ASTV ผู�จัดการออนไลน�,๔สิงหาคม ๒๕๕๘) หรือน�องเมย� ก็
ใช�สมาธิหรือแนวทางการสงบจิตตามแนวพุทธเปJนส9วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพทางการ
                                                           

๕ปฐมพงษ� สุขเล็ก,“สมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช เรื่องเล9าและการประกอบสร�าง
ความหมาย”, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, ๒๕๕๕, หน�า ๑๔๐ 
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กีฬาด�วย “เรื่องสภาพจิตใจน!าจะมาจากการเตรียมตัวมาดีด�วยการนั่งสมาธิทุกคืน ทําให�
เล!นได�ดีเหมือนตอนซ�อม เล!นด�วยความม่ันใจซ่ึงในรอบชิงชนะเลิศนั้น รูปเกมค!อนข�างสูสี
กัน แต!ใจเราดีกว!า ทําให�ตีได�เด็ดขาดกว!า” (ผู�จัดการ Online ,๔เมษายน ๒๕๕๙)  ซ่ึง
สอดคล�องกับงานวิจัยของ พรอมรินทร� อุทัยสมบัติ๖ เรื่อง “ศึกษาแนวทางการฝRกอานา
ปานสติเพ่ือส!งเสริมการเล!นเทนนิส” ซ่ึงให�แนวคิดรวมๆ ว9าศาสนากับกีฬาเปJนเรื่องท่ี
เก้ือหนุนสนับสนุนในการสร�างวิธีการและแรงจูงใจต9อความสําเร็จทางการกีฬาได� แต9ท่ีสําคัญ
กาย (กายานุปIสนา) จิต (จิตตานุปIสนา) และสภาพแวดล�อมของการแข9งขัน (เวทนานุปIสนา) 
“การฝ³กอานาปานสติเพ่ือส9งเสริมองค�ประกอบทางใจในการเล9นเทนนิส ซ่ึงต9อเนื่องมาจาก
การกําหนดรู�ฐานกาย การกําหนดรู�ลมหายใจและการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถ จะทําให�มีสติ
แน9วแน9 จิตใจแข็งแกร9ง ในภาวะคับขันท่ีทําให�เสียสมาธิ” การฝ³กฝนท้ังแบตมินตัน ฟุตบอล
หรือกีฬาชนิดอ่ืน ๆ เปJนหัวใจของการพัฒนาหรือหนทางหรือช9องทางไปสู9เป�าหมายคือชัย
ชนะและสุขภาวะในร9างกาย แต9ท่ีสําคัญงานวิจัยนี้ให�ข�อสรุปสั้นว9า “กายกับจิต” ต�องทํางาน
ร9วมกันนอกจากเรื่องกายกับจิตแล�ว ยังต�องมีแนวคิดในเรื่องความมุ9งม่ันของจิต อันเปJน
เจตจํานงค�เฉพาะ (พอใจ/ฉันทะ-มุ9งม่ันใส9ใจ/จิตตะ-อิทธิบาท ๔) การแสดงออกต9อความ
มุ9งม่ันโดยไม9ย9อท�อ (พยายามไม9ย9อท�อ/วิริยะ-ทุ9มเทมุ9งม่ัน/วิมังสา-อิทธิบาท ๔) เปJนตัว
ขับเคลื่อนร9วมไปสู9เป�าหมายแห9งความสําเร็จ รวมท้ังชื่อตรง (สัจจะ) ต9อตารางฝ³กซ�อมหรือ
ตารางการปฏิบัติ การแข9งขัน  ความฝ³กฝนพัฒนาตนด�วยความอดทน (ทมะ-ขันติ) และท่ี
สําคัญความเสมอต�นเสมอปลายต9อการฝ³กซ�อม โดยมองไปท่ีความเสียสละของเราเปJน
ผลประโยชน�ของทีม ขององค�กรและส9วนรวม (เสียสละ/จาคะ-เอ้ือเฟ�§อ/ทาน-สมํ่าเสมอ เสมอ
ต�นเสมอปลาย/สมานัตตา) ย9อมยังผลหรือความสําเร็จในการกีฬาระหว9าง “กาย-จิต” ได�
อย9างแน9นอนและจะมีผลเปJนเชิงประจักษ�ด�วย 

ดังนั้นหากประมวลในภาพรวมของเหตุการณ�ใดเหตุการณ�หนึ่งคงไม9ใช9บังเอิญ 
แปลว9ากระบวนการจัดวาง การเตรียมตัวองค�ประกอบท่ีสมบูรณ�จึงเปJนเหตุนําไปสู9ผล ในการ
แข9งขันกลไกอ่ืน นอกเหนือจากเกมกีฬาไม9ได�ปฏิเสธว9าไม9มี แต9ทุกอย9างต�องเปJนเง่ือนไขท่ีสอด
ประสานจนลงตัวกระท่ังกลายเปJนความสําเร็จหรือประสบผลสําเร็จ ดังความพ9ายแพ�ของ
ทัพโจโฉท่ีมีกองกําลัง ๘ แสนกว9านาย เม่ือเทียบกับของซุนกวน และเล9าป| ท่ีรวมกันมีเพียง ๕ 
หม่ืนนาย แต9แพ�ในยุทธการเซ็กเพ็ก (Battle of Chìbì) หรือศึกษาผาแดง พ.ศ.๗๕๑/๒๐๘ 
ซ่ึงถูกบันทึกไว�ในประวัติศาสตร�จีนยุค ๓ ก¢ก (เจ�าพระยาพระคลัง (หน), ๒๕๔๕) ความพ9าย
แพ�ของกองทัพเยอรมันในยุทธการสตาลินกราดในรัสเซีย ในช9วง  ๒๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๒

                                                           

๖ พรอมรินทร� อุทัยสมบัติ. “ศึกษาแนวทางการฝ³กอานาปานสติเพ่ือส9งเสริมการเล9นเทนนิส” 
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะการใช�ชีวิต), บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ถึง ๒กุมภาพันธ� ค.ศ.๑๙๔๓ ท่ีมียอดความสูญเสียของทหารท้ัง ๒ ฝ�ายเกือบ ๒ ล�านนาย
(Jason P. Coy)๗ ซ่ึงไม9ใช9เง่ือนไขของกองทัพท่ีเหนือกว9า แต9เปJนเง่ือนไขของภูมิศาสตร�
กําแพงความหนาวของรัสเซีย แม�ในองค�รวมการรบของเยอรมันในสมรภูมิต9างๆ คือชัยชนะ 
แต9ความสูญเสียพ9ายแพ�ในสมรภูมินี้กลายเปJนจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร�สงครามโลกในครั้ง
นี้ด�วยเช9นกัน ดังนั้นชัยชนะของ Leastercity และน�องเมย� จึงไม9ได�อยู9นอกเหนือความ
คาดหวัง หรือความต้ังใจของทุกคนท่ีเก่ียวข�องกับเกมส�และการวางแผนตลอดระยะเวลาท่ี
ผ9าน ซ่ึงสอดคล�องความคาดหวัง ความมุ9งม่ัน และกลไกอ่ืนๆ เปJนองค�ประกอบสู9ความสําเร็จ
มิใช9เง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่งอย9างท่ีพยายามจะกล9าวอ�างกระมัง?   

๓. กีฬากับความจริง และผลแห!งความสําเร็จ 
หากนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาอธิบายอาจบอกได�ว9ากีฬาก็เปJน “กลไก” 

หนึ่งท่ีอยู9ภายใต�ความเปลี่ยนแปลงท่ีต�องมีเง่ือนไขและกลไกร9วม เช9น ทีมฟุตบอลท่ีประสบ
ความสําเร็จ ในอดีตก็ใช9ว9าจะแพ�ไม9เปJน หรือนักกีฬาเก9งๆ ไม9ได�แปลว9าเขาจะประสบความชัย
ชนะตลอดไป เพียงแต9ปIจจัยแหละเหตุทํางานร9วมสอดประสานกัน ถ�าแปลง9ายๆ มนุษย�อยู9
ภายใต�เง่ือนไขของความเปลี่ยนแปลง ถ�าภาษาพระอาจใช�คําว9า “โลกธรรม” แพ�-ชนะ/ได�รับ
การยอมรับชื่นชม-มีชื่อเสียง-มีรายได� ฯลฯ ดังนั้นไม9มีสูตรแห9งความสําเร็จ ไม9มีความจริงท่ีไม9
เปลี่ยนแปลง น�องเมย� ชนะก็คงเปJนประสบการณ�ท่ีไม9ต9างจากนักกีฬาในอดีตท่ีเคยชนะ คุณ
วัฒนา ภู9โอบอ�อม (ตµอง ศิษย�ฉ9อย,๒๕๑๓/๑๙๗๐) นักกีฬาสนุกเกอร�ท่ีมีชื่อเสียง คุณสมรักษ� 
คําสิงห� (๑๙๗๓/๒๕๑๖) นักกีฬามวยสากลทีมชาติเหรียญทองโอลิมป�ก (๑๙๙๖/๒๕๓๙) 
คุณภราดร ศรีชาพันธุ� (๒๕๒๒/๑๙๗๙) นักกีฬาเทนนิสมืออันดับต�นๆ ของโลก/หรือนักกีฬา
ชนิดอ่ืนๆ ถ�าเน�นเฉพาะกีฬาฟุตบอล บราซิลเจ�าภาพฟุตบอลโลกล9าสุด ๒๐๑๔/๒๕๕๖ การ
จัดฟุตบอลโลกของรัฐบาลบราซิล ก็ด�วยหวังว9าจะเปJนแชมป́ในบ�านของตัวเองด�วยเหตุผลว9า 
บราซิลเปJนแชมป́ท่ีผ9านมา ๕ ครั้ง นับแต9มีฟุตบอลโลกมา ในรอบ ๘๔ ป| (ค.ศ.๑๙๓๐-
๒๐๑๔) มากกว9าทุกประเทศในโลกนี้ รวมท้ังนักแตะก็โชว�ทักษะการเล9นในลีกส�ของประเทศ
ต9างๆ ได�อย9างโดดเด9นน9าประทับใจ จากสภาพการณ�แบบนี้จึงเล็งเห็นผลได�ว9าไม9น9าจะเกิน
คาดหมาย ท้ังรัฐเองก็ประสงค�จะคืนความสุขให�คนบราซิลซ่ึงอยู9ในสถานะเศรษฐกิจถดถอยใน
ขณะนั้น แต9ความเชื่อ ความจริงและผลจากความจริงไม9ได�เปJนอย9างคิดและคาดหวัง บราซิล
ได�แค9อันดับ ๔ ในบ�านของตัวเอง ดังนั้นกีฬา ความจริงและกลไกแห9งความจริง จึงเปJนเรื่องท่ี
ต�องสมเหตุผล สมช9วงเวลาและกลไกร9วมท่ีสอดคล�องกันความสําเร็จเหล9านั้นจึงจะมีผลในเชิง
ประจักษ�อย9างแท�จริง ดังนั้นความสําเร็จ กับความจริงในเรื่องของประสิทธิภาพของนักกีฬา 
กลไกการจัดการ การบริหาร และแรงเสริมต9อความสําเร็จจึงเปJนส9วนสําคัญต9อการบริหาร
จัดการ  การดําเนินการ ท้ังกีฬา ชีวิต การประกอบการธุรกิจ หรือการบริหารประเทศ คงไม9
                                                           

๗ Jason P. Coy, A Brief History of Germany. New York : Facts On File, Inc. 2011.p 192-193 
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ด�วยเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่งเปJนปIจจัยหลักท้ังสิ้น ดังนั้น“น�องเมย�” หรือ “จิ้งจอกสยาม” จึง
ไม9ได�เกิดข้ึนโดยบังเอิญและด�วยเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่งแต9อย9างใดไม9 ? ถ�าเชื่อผ9านการสื่อสาร
อย9างนั้นหรือคิดอย9างนั้นก็แปลว9าท9านกําลังหลงต9อความเชื่อท่ีคนกลุ9มหนึ่ ง (กลุ9ม
ผลประโยชน�-สาร-สื่อ) หยิบยื่นให� และหยิบความเชื่อนั้นมาเปJนแนวคิดของชีวิต ซ่ึงถ�าเปJน
อย9างนั้นไม9ใช9วิถีแห9งความเปJนชาวพุทธ 

 
นักกีฬาวอลเล9ห�บอลเข�าพบนมัสการพระพรหมมังคลาจารย� (เจ�าคุณธงชัย) ท่ีวัดไตรมิตร

วิทยาราม ก9อนไปแข9งขัน๘ 

๔. สรุปและการวางทีท!าต!อความจริง 
ในทางพระพุทธศาสนามีแนวคิดในเรื่อง “เหตุ-ผล” ไม9มีอะไรเกิดข้ึนโดยไม9มีท่ีมา

และท่ีไป หรือแปลง9ายอีกหน9อย พระพุทธศาสนาไม9มีแนวคิดให�เชื่อความ “บังเอิญ” ไม9มี
อะไรไม9เกิดข้ึนโดยไม9มีเหตุท่ีมา และปIจจัยเก้ือหนุน ทุกอย9างล�วนเกิดข้ึนตามเง่ือนไข และ
การเก้ือหนุน (กรรม-Action) ซ่ึงพระพุทธเจ�าตรัสไว�ว9าถึงไม9มีพระพุทธเจ�า องค�ความรู�ท่ี
นํามาเผยแผ9ก็มีอยู9แล�วในธรรมชาติ การเกิดของพระองค�หรือไม9เกิดของพระองค�จึงไม9ใช9
ปIจจัยหลัก ดังนั้นพระพุทธเจ�าจึงถ9อมตนอยู9เสมอว9าตัวเองเปJนเพียง “ผู�บอกทาง-ตถาคโต” 
(ม.อุ (ไทย) ๑๔/๗๗/๘๓) การท่ีกระแสสังคมไทย ให�น้ําหนักไปท่ีเรื่องใด เรื่องหนึ่งผ9านการ
สื่อสารท่ีปรากฏทางสื่อต9างๆ จึงไม9น9าจะใช9วิถีและบุคลิกของชาวพุทธท่ีควรเปJน ด�วยเหตุว9า
พุทธศาสนาสอนเรื่องปIญญา สอนความเปJนเหตุเปJนผล สอนเรื่องกรรม หลักการเหล9านี้ต�อง
ผสมผสานสอดคล�องกันเปJนฐานของการเชื่อและตัดสินใจ การท่ีนักธุรกิจประสบความสําเร็จ 
และนําพากีฬาประสบความสําเร็จ จึงควรเปJนเรื่องการประกอบสร�างท้ังในส9วนทุน การ
จัดการทุน การจัดการคน การสร�างแรงจูงใจ ท้ังหมดเปJน “กรรม” ท่ีหมายถึงการกระทํา 
การดําเนินการ (Action) อย9างสอดคล�องทางการบริหาร เนื่องกันอย9างสมเหตุสมผล บน
หลักการท่ีถูกต�อง ใช�ปIญญาเปJนเกณฑ�พิจารณาอย9างเหมาะสม นั่นแหละถึงจะได�เชื่อว9าเปJน
ความสําเร็จอย9างแท�จริง ไม9ว9าจะนักกีฬา ท่ีไปกราบพระพรหมมังคลาจารย� (ธงชัย) ก9อนไป
แข9ง กรณีล9าสุดวอลเล9ห�บอลทีมชาติไทย ท่ีผลก็แพ�ชนะสลับกันไป หรือนักมวยไปกราบหลวง
                                                           

๘ นักกีฬาวอลเล9ห�บอลเข�าพบนมัสการพระพรหมมังคลาจารย� (เจ�าคุณธงชัย) ท่ีวัดไตรมิตร
วิทยาราม ก9อนไปแข9งขัน,สืบค�น ๗ กรกฏภาคม ๒๕๕๙,จาก http:/www.Smmsport.com/reader. 
php?news=177849] 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๘๘๓

พ9อคูณ ปริสุทโธ ก9อนไปแข9งในอดีต ก็มีท้ังแพ�และชนะด�วยเช9นกัน  ดังนั้นทุกองคาพยพล�วน
เกิดจากเหตุและผลท่ีสอดคล�องกัน คงไม9ใช9เง่ือนไขแห9งพระ น้ํามนต� ยันต� สวดนพเคราะห� 
ความรัก หรือแรงเร�า แรงบีบ เพียงแต9อย9างใดอย9างหนึ่ง แต9ทุกอย9างต�องสอดคล�องสมคล�อย
และเก้ือหนุนกัน ซ่ึงพระพุทธศาสนาให�แนวคิดไว�ว9า “ส่ิงนี้มี-ส่ิงนี้จึงเกิด” (ปฏิจจสมุปบาท) 
หรือมันเปJนเช9นนั้นเอง “ตถตา” บังเอิญคงไม9เกิดข้ึนกับใครหรืออย9างไร หรือใดๆ ท้ังสิ้นไม9รู�
คนอ่ืนคิดอย9างไรแต9ข�าพเจ�าคิดอย9างนี้ ? พึงพิจารณา  

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรป�ฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตป�ฎกํ,๒๕๐๕.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๕. 

(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

พระคลัง (หน). เจ�าพระยาสามก|ก.[ฉบับเจ�าพระยาพระคลังหน]. พิมพ�ครั้งท่ี ๒๒.
กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ�า,๒๕๔๕. 

วงศ�สถิต วิสุภี. ขอน�อมถวายอาลัยแด! พระเทพวิทยาคม (หลวงพ!อคูณ ปริสุทฺโธ). 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘ 

(๒) วิทยานิพนธ� : 
ปฐมพงษ� สุขเล็ก. “สมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช เรื่องเล9าและการประกอบสร�าง

ความหมาย”.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย). บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,๒๕๕๕. 

โนภิสา ดําหริกล�า. “การรับรู�เรื่องราวและบทบาทเก่ียวกับรัสปูติน”, ภาคนิพนธ�สาขารัสเซีย
ศึกษา. คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๕๐. 

ณัฐวดี เตมิยกุล. “ผลกระทบจากการสร�างเข่ือนป�องกันน้ําท9วมท่ีมีต9อความผูกพันต9อท่ีอยู9
อาศัยและกิจกรรมการใช�งานพ้ืนท่ีริมน้ํา กรณีศึกษาเข่ือนป�องกันน้ําท9วม อําเภอ
อินทร�บุรี จังหวัดสิงห�บุรี”. หลักสูตรภูมิสถาป�ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาภูมิสถาปIตยกรรม). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖. 

พรอมรินทร� อุทัยสมบัติ. “ศึกษาแนวทางการฝ³กอานาปานสติเพ่ือส9งเสริมการเล9นเทนนิส”
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร�มหาบัณฑิต (ศิลปะการใช�ชีวิต), บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๘๘๔ 

พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู). ศึกษาวิธีการเผยแผ9พระพุทธศาสนาของพระราชวิทยาคม 
(หลวงพ9อคูณ ปริสุทฺโธ). วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาธรรม
นิเทศ). บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

(๓) ส่ืออิเล็กทรอนิกส� : 
ไตรเทพ ไกรงู, “สวดล�างอาถรรพณ�ท่ี 'เลสเตอร�' รวมยอดเกจิดังลัดฟ�าสยบ 'ผีแดง' แมนยูฯ” 
 http://www.komchadluek.net/detail/20140926/192826.htmlวันศุกร�ท่ี 

๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
น�องเมย� รัชนก เผยเคล็ดลับ นั่งสมาธิทุกวัน คว�า ๓ แชมป́ซุบเปอร�ซีรีส� ข้ึนแท9นมือหนึ่งของ

โลก!!!”http://www.winnews.tv/news/2232(๑๗ เมษายน ๒๕๕๙) 
โนวัค ยอโควิช นักเทนนิสมือ 1ของโลก เข�าวัดไทยนั่งสมาธิ ก9อนคว�าแชมป́ Wimbledon 

2015” (ASTV ผู�จัดการออนไลน�4สิงหาคม ๒๕๕๘) http://www.manager.co.th/ 
Dhamma/ViewNews.aspx?NewsID=9580000087413 

นักตบสาวไทยร9วมทําบุญ กราบนมัสการเจ�าคุณธงชัย ท่ีวัดไตรมิตร,สืบค�น ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๙, จากhttp://www.smmsport.com/reader.php?news=177849 

มาแล�วสหพันธ�แบดมินตันโลก ประกาศ "น�องเมย�" รัชนก อินทนนท� ข้ึนมือ ๑ โลก อย9างเปJน
ทางการ”,http://sport.sanook.com/223173/,(21เมษายน 2559) 

เมย� เผยเคล็ดลับนั่งสมาธิทุกคืนม่ันใจโอลิมป�กมีเหรียญ,ผู�จัดการออนไลน� ๔ เมษายน ๒๕๕๙
http://www.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?NewsID=959000003
4644 

‘เลสเตอร�’แชมป́-ฟIนเงินนับหม่ืนล�าน”,คมชัดลึก วันพุธท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙,จาก
http://www.komchadluek.net/detail/20160504/226997.html 

“อานุภาพความรัก! น�องเมย� รัชนก "ทุกเส�นทางคอยมีเธอเคียงข�าง”, (ผู�จัดการรายวัน ๑๗
เมษายน ๒๕๕๙)http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID 
=9590000038973 

(๓) ภาษาอังกฤษ : 
Jason P. Coy, A Brief History of Germany. New York : Facts On File, Inc, 2011 

“Leicester Wins English Title for First Time in 132-Year History,(bloomberg  
May 3, 2016) http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-02/ 
urgent-leicester- 

Wimbledon 2015: Novak Djokovic and the Buddhist temple minutes from 
Centre Court that helps him maintain his winning ways http://www. 
buddhistchannel.tv/index.php?id=9,12380,0,0,1,0#.V4BtpNJ95dg 

 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๘๘๕

บทบาทของพระสงฆ�กับการอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อมในสังคมอาเซียน 
Monk's Role with Environmental Conservation In ASEAN 

พระครูสิทธิธรรมาภรณ�*  

บทคัดย!อ 

บทความวิชาการชิ้นนี้ ผู�เขียนมีความมุ9งหมายท่ีจะอธิบายบทบาทของพระสงฆ�กับ
การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมในสังคมอาเซียน เพ่ือศึกษารูปแบบบทบาทของพระสงฆ�กับการ
อนุรักษ�สิ่งแวดล�อมในสังคมอาเซียน และนําเสนอแนวทางการประยุกต�บทบาทของพระสงฆ�
กับการส9งเสริมสิ่งแวดล�อมในสังคมอาเซียน เนื่องจากปIญหาโลกร�อนข้ึน ชั้นโอโซนถูกทําลาย 
พืชและสัตว�หลายชนิดกําลังจะสูญพันธุ�  การเพ่ิมข้ึนของประชากรในอาเซียน การ
แพร9กระจายของมลภาวะและฝนกรด ปIญหาต9างๆ เหล9านี้กําลังรุมเร�าโลกและภูมิภาค
อาเซียน ซ่ึงทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ดังท่ีพระพุทธศาสนาสอนให�คนดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม 
โดยเฉพาะป�าไม�เพราะป�าไม�เก่ียวข�องกับพระพุทธเจ�าและพระสงฆ�ท่ีคนไทยนับถือ พระสงฆ�มี
บทบาทท่ีจะช9วยส9งเสริมให�คนเห็นคุณค9าและความสําคัญของป�าไม� และช9วยดูแลรักษาป�าไม� 
ความเชื่อเก่ียวกับวิญญาณและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ท่ีเก่ียวข�องกับป�าไม�สามารถนํามาเปJนแนวทาง
อนุรักษ�ป�าไม�และสัตว�ป�าได� 

คําสําคัญ : บทบาทของพระสงฆ�, การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม, สังคมอาเซียน 

Abstract 

This paper Author of a purpose to explain the Monk's Role with 
Environmental Conservation In ASEAN. To study the role of the clergy and the 
environment in the region. And a presentation application guidelines in the 
Monk's Role with Environmental Conservation In ASEAN. Due to global 
warming The ozone layer is destroyed. Plant and animal species are extinct. 
The increase in population in the region. The spread of pollution and acid rain. 
These issues are plaguing the world And ASEAN. The deteriorating steadily. As 
Buddhism teaches people to care for the environment. The forests because 
forests associated with the Buddha. And Thailand's revered monks. The priest, a 

                                                           

* อาจารย�สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ�เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ�เลย 
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role that will encourage people to see the value. And the importance of forests 
and shrub care. Beliefs about spirits and sacred Related to forestry. Can be used 
as guidelines for conservation of forests and wildlife. 

Keywords : The Monk's Role, Environmental Conservation, ASEAN 

๑. บทนํา  
ประเทศในกลุ9มอาเซียนเปJนภูมิภาคท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ�ซ่ึง

สนับสนุนความยั่งยืนของระบบนิเวศน�ท้ังภายในภูมิภาคและโลก นอกจากเปJนแหล9งน้ํา 
อาหารและพลังงานแล�ว ทรัพยากรธรรมชาติเหล9านี้ยังมีบทบาทท่ีสําคัญในการสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของมนุษย� ประเทศในกลุ9มอาเซียนมีระบบนิเวศวิทยาท่ีมี
ลักษณะเฉพาะโดดเด9น และหลากหลาย เช9น ลุ9มน้ําแม9โขง อ9าวฮาลองและทะเลสาบโทบา 
แลยังมีชายฝI�งทะเลท่ีทอดตัวยาว ล�อมรอบไปด�วยทะเลและอ9าวท่ีสําคัญ เช9น ทะเลจีนใต� 
ทะเลอันอันดามัน และอ9าวไทย 

จากท่ีมีการพัฒนารวมประเทศในกลุ9มภูมิภาคอาเซียนนี้เอง ทําให�เกิดปIญหาต9อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในหลายๆ ด�าน เนื่องจากทุกประเทศในกลุ9มอาเซียนนี้
เอง ได�เกิดการพัฒนาและนําทรัพยากรธรรมชาติเหล9านี้มาใช� จนเกิดเปJนปIญหาการทําลาย
ระบบนิเวศในหลายประเทศ ซ่ึงในระยะหลังก็ได�มีการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล�อมข้ึน ยกตัวอย9างเช9น ในประเทศไทย ซ่ึงมีพระพุทธศาสนาเปJนสถาบันท่ีสําคัญสถาบัน
หนึ่ง ในสามสถาบันหลักของชาติไทย เปJนท่ีมาและถ9ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของชาติ พระพุทธศาสนาจึงเปJนรากฐานของวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตของคนไทย
ท่ีมีบทบาทในการส9งเสริมสิ่งแวดล�อมในสังคมอาเซียนในด�านต9างๆ ท้ังด�านการปกครอง 
การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี จนถึงการดําเนินชีวิตในประจําวัน โดยมีวัดเปJนหน9วย
ปฏิบัติการหลักของสภาบันพระพุทธศาสนา มีหน�าท่ีถ9ายทอดวิชาการ ศีลธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต9างๆ ไปสู9ชุมชน มีความสัมพันธ�กันอย9างใกล�ชิด
ลึกซ้ึงจนยากท่ีจะแยกออกจากกันได� วิถีชีวิตของผู�คนจึงจําเปJนต�องอาศัยวัด หรือก็คือ
พระสงฆ�ต้ังแต9เกิดจนตาย วัดจึงเปรียบเสมือนชีวิตจิตใจหรือจิตวิญญาณของชุมชน และใน
ขณะเดียวกันชุมชนก็จะต�องให�ความช9วยเหลือกับพระสงฆ�เช9นเดียวกัน และด�วยความเชื่อใจ
ในพระสงฆ�ๆ เองจะต�องช9วยรักษาสิ่งแวดล�อมให�กับชุมชน เพ่ือเปJนการส9งเสริมสิ่งแวดล�อม
ให�กับสังคมอาเซียนไปในตัว 

จากท่ีกล9าวมา จะเห็นได�ว9า ในสังคมไทยวัดเปJนทุกอย9างของสังคม เปJนศูนย�รวม
จิตใจของผู�คนในชุมชนและสังคม และเปJนศูนย�กลางกิจกรรมต9างๆ ทางสังคม เปJน
ส9วนประกอบท่ีจะขาดเสียมิได�สําหรับชุมชนในแต9ละระดับ โดยมีพระสงฆ�เปJนตัวแทนของ
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พระพุทธศาสนา ทําให�พระสงฆ�มีความสัมพันธ�กับสังคมอย9างแนบแน9นเช9นเดียวกับวัด 
พระสงฆ�จึงมีลักษณะของความเปJนผู�นําในทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในวัด เม่ือวัดเปJนศูนย�กลางท่ี
รวมจิตใจพระสงฆ�ก็มีฐานะเปJนผู�นําทางจิตใจของชุมชน เปJนศูนย�รวมแห9งความเคารพ 
เชื่อถือ และความร9วมมือต9างๆ และนับจากอดีตจนถึงปIจจุบัน วัดมีบทบาทสําคัญยิ่งในการ
สืบทอดพระพุทธศาสนาและปกป�องสิ่งแวดล�อมเปJนอย9างดี วัดเปJนหน9วยงานสวัสดิการใหญ9
ท่ีสุดในชุมชน ท่ีช9วยเหลือและแก�ปIญหาต9างๆ ของชุมชนและสังคมได�เปJนอย9างดี จากการท่ี
สภาพสังคมปIจจุบันได�รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสังคม หรือกระแสโลกาภิวัตน� เม่ือ
เข�าสู9ประชาคมอาเซียน 

สังคมอาเซียนกับส่ิงแวดล�อม 
การเข�าสู9ประชาคมอาเซียนอย9างเปJนทางการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ สร�างความ

ต่ืนตัวให�กับภาครัฐและภาคเอกชนในการเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความม่ันคง การเปลี่ยนแปลงนี้ ส9งผลดีต9อการ
ขยายตัวของการค�า การบริการ และการลงทุนของอาเซียน แต9อาจนําไปสู9การใช�ประโยชน�จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการผลิตและการบริโภคมากข้ึนซ่ึงจะก9อให�เกิดปIญหาสิ่งแวดล�อมและ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติต9ออาเซียนในระยะยาว แม�ว9าประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) หนึ่งในเสาหลักของประชาคมอาเซียน
ได�กําหนดให�ความยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อม (Environmental Sustainability) เปJนหนึ่งใน
คุณลักษณะสําคัญของการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

เม่ือพิจารณากฎระเบียบ ข�อบังคับ และกฎหมายภายในประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมพบว9า ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดับความครอบคลุม
และความเข�มงวดของกฎหมายด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีแตกต9างกัน ดังนี้ 

บรูไน ไม9ได�กําหนดกรอบกฎหมายด�านสิ่งแวดล�อมไว�โดยตรง แต9ข�อกําหนดด�าน
สิ่งแวดล�อมจะปรากฏในกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กัมพูชา กําหนดกรอบแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล�อมไว�ในรัฐธรรมนูญและกําหนด
หน�าท่ีของรัฐบาลในการปกป�องและรักษาสิ่งแวดล�อม พร�อมท้ังมีการประกาศใช�กฎหมาย
ด�านสิ่งแวดล�อมต9าง ๆ อาทิ กฎหมายท่ีดินและกฎหมายคุ�มครองพ้ืนท่ีธรรมชาติ 

สปป.ลาว ประกาศใช�กฎหมายและข�อบังคับด�านสิ่งแวดล�อม และกําหนดการ
ประเมินผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมก9อนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภท 

เมียนมา มีกฎหมายควบคุมโรงงาน กฎหมายด�านสุขอนามัยของสาธารณชน 
กฎหมายป�าไม� การอนุรักษ�สัตว�ป�า กฎหมายเหมืองแร9 และกรอบนโยบายด�านสิ่งแวดล�อม 

สิงคโปร� มีรัฐบัญญัติว9าด�วยสิ่งแวดล�อมสูงถึง ๓๐ ฉบับ ซ่ึงครอบคลุมการควบคุม
มลภาวะทางน้ํา อากาศ การเคลื่อนย�ายขยะมีพิษ การจราจร การวางแผนและการจัดการ



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๘๘๘ 

การใช�พ้ืนท่ี การควบคุมการก9อสร�าง การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและครอบคลุมถึงการ
สาธารณสุข 

ในส9วนประเทศไทยมีการกําหนดนโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติหลายฉบับ รวมท้ังมีการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพแหล9งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้ําท้ิงจากอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม มาตรฐานคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และสารพิษพร�อมท้ังกําหนดการควบคุม
มลภาวะด�านต9างๆ 

กลไกของกฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีกล9าวมาข�างต�นแสดงให�เห็นว9า
ประเทศสมาชิกอาเซียนแต9ละประเทศให�ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมในระดับท่ีแตกต9างกัน ซ่ึงหากเม่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป�ดดําเนินการ
อย9างเปJนทางการในปลายป| ๒๕๕๘ ย9อมส9งผลให�มีการเคลื่อนย�ายทุนท่ีเสรีมากข้ึน นักลงทุน
จํานวนมากจะมุ9งขยายการลงทุนไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ� แต9มีการกํากับดูแลสิ่งแวดล�อมท่ีเข�มงวดน�อยกว9า เช9น สปป.ลาว และเมียนมา ย9อม
ส9งผลให�เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปริมาณมลพิษโดยรวมของภูมิภาค
เพ่ิมสูงข้ึน๑  

ความสัมพันธ�ของพระพุทธศาสนากับส่ิงแวดล�อม 
ป�า วัด และพระสงฆ�ในพระพุทธศาสนาถือว9ามีความสัมพันธ�กันมาต้ังแต9สมัย

พุทธกาล ซ่ึงวัดแรกในพุทธศาสนาคือวัดเวฬุวนาราม (มาจากคําว9า เวฬุ แปลว9า ไม�ไผ9 + วน 
แปลว9า ป�า +อาราม แปลว9า สถานท่ีรื่นรมย�) มีพระเจ�าพิมพิสารแห9งแคว�นมคธถวายแก9
พระพุทธเจ�า นอกจากนั้นมีวัดป�าเกิดข้ึนหลายแห9ง เช9น เชตวนาราม บุพพาราม นิโครธาราม 
และอัมพวนาราม ซ่ึงเปJนเหตุบอกให�พวกทราบว9า ป�ากับพุทธศาสนามีความเก่ียวข�องกัน วัด
ในพุทธศาสนาล�วนมีความสัมพันธ�กับป�าหรือต�นไม�อย9างมาก วัดส9วนใหญ9ไม9ว9าจะอยู9ในชุมชน 
หรือชนบทห9างไกลจะมีต�นไม�ใหญ9ๆ มีความร9มรื่นเหมาะแก9การปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธ
ศาสนา ซ่ึงมีหลักการถือธุดงค�ท่ีมุ9งให�พระภิกษุสงฆ�อยู9โคนต�นไม� เปJนวัตรในการประพฤติ
ปฏิบัติธรรมชําระกิเลสภายในใจ  

ดังนั้น พระสงฆ�กับป�าไม�จึงถือเปJนสิ่งคู9กัน ไม9สามารถแยกจากกันได�ตามคติความ
เชื่อท่ีถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเปJนศาสนาประจําชาติไทยถึงแม�จะ
ไม9มีการกล9าวไว�ในกฎหมายรัฐ ธรรมนูญก็ตาม แต9ในใจของประชาชนต9างก็ทราบว9าพุทธ
ศาสนาคือศาสนาประจําชาติมีบทบาทท่ีสําคัญ ต้ังแต9บรรพบุรุษมาแล�ว ซ่ึงมีองค�ประกอบท่ี
สําคัญ ๓ ส9วน คือ ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล และศาสนธรรม   

                                                           

๑ กรมเจรจาการค�าระหว9างประเทศ.อาเซียนกับความพร�อมด�านสิ่งแวดล�อม. บทความพิเศษ
, ๒๕๕๘. 
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ป�ญหาส่ิงแวดล�อมกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
ปIญหาโลกร�อนข้ึน ชั้นโอโซนถูกทําลาย พืชและสัตว�หลายชนิดกําลังจะสูญพันธุ� 

การเพ่ิมข้ึนของประชากรในอาเซียน การแพร9กระจายของมลภาวะและฝนกรด ปIญหาต9างๆ 
เหล9านี้กําลังรุมเร�าโลกและภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ในขณะท่ีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจก็ยังคงดําเนินไปตามปกติ ส9วนสาเหตุของปIญหาสิ่งแวดล�อมในสังคมอาเซียน ได�แก9 
ความโลภซ่ึงเปJนผลมาจากกระแสการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจไม9ได�รับความสนใจเท9าท่ีควร 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอย9างเดียวคงไม9เพียงพอท่ีจะจัดการกับปIญหาท่ีโลกกําลังเผชิญอยู9ได� 
ท่ีจริงแล�วความอวดดีของมนุษย�จะถูกควบคุมโดยความเชื่อของศาสนาต9างๆ ท่ีมีปรากฏอยู9บน
โลกใบนี้นานมาแล�ว พระพุทธศาสนาสอนให�คนรักความสงบ และเชื่อว9าความเกลียดชังและ
อาวุธนําไปสู9การทําลายล�างตนเองและผู�อ่ืน ความโลภ และความเห็นแก9ตัวนําไปสู9ความทุกข�
ยาก๒ ยิ่งไปกว9านั้นความเห็นแก9ตัวยังเปJนสาเหตุสําคัญของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ดัง
คํากล9าวของท9านพุทธทาส ภิกขุ๓ ท่ีว9า “ทุกศาสนาต�องการหยุดความเห็นแก9ตัว เม่ือคนตกเปJน
ทาสของความเห็นแก9ตัว ไม9ต�องหวังว9าจะมีความสงบ พุทธศาสนิกชนท่ีแท�จริงต�องปฏิบัติตาม
คําสอนของศาสนาอย9างจริงจังและจริงใจ เม่ือนั้นเราจึงจะรักษาธรรมชาติไว�ได� ตราบใดท่ีคนยัง
มีความเห็นแก9ตัวอยู9ก็ไม9สามารถท่ีจะป�องกันการทําลายป�าท่ีเพ่ิมข้ึนได�” นั่นคือ ธรรมชาติมีอยู9
อย9างจํากัด แต9ความต�องการของมนุษย�มีไม9จํากัด 

อย9างไรก็ตามสาเหตุของปIญหาสิ่งแวดล�อมในสังคมอาเซียนอยู9ท่ีจิตใจของมนุษย� ซ่ึง
เต็มไปด�วยความอวิชชา วิกลจริต ละโมบ และความเกลียดชัง ฉะนั้นเราจะต�องพยายามหาทาง
แก�ไขท่ีจิตวิญญาณ และจิตวิทยา ท่ีเปJนต�นเหตุของปIญหาสิ่งแวดล�อม ก9อนท่ีจะพยายามแก�ไข
ปIญหาด�านวัตถุด�วยการใช�เทคโนโลยีท่ีสลับซับซ�อน การศึกษาและศาสนาเปJนแนวทางท่ีจะใช�
แก�ปIญหาสิ่งแวดล�อมได� โดยการทําให�คนเห็นและเข�าใจธรรมชาติมากข้ึน รู�สึกผลกระทบท่ีเกิด
จากพฤติกรรมของตนเอง เห็นผลท่ีเกิดข้ึนตามมาหลังจากการกระทําของตน และทําให�คนเห็น
ว9าตนสามารถทําสิ่งใหม9ท่ีดีและถูกต�องได� การศึกษาจะต�องช9วยปลูกฝIงทัศนะคติท่ีดีและเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ีทําลายสิ่งแวดล�อมของคนในสังคมอาเซียน  

ในทางพุทธศาสนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึงการมีชีวิตท่ีดีท่ีประเสริฐ การ
ผลิต การบริโภค และ การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจต9างๆ ไม9ควรสิ้นสุดท่ีตัวมันเองแต9ควรจะ

                                                           

๒Thurman, R. 1992. 'Buddhist views on the environmental crisis', in F. B. 
Miracle, (ed.) 

๓ พุทธทาส ภิกขุ, พุทธศาสนิกกับการอนุรักษ�ธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีม
ทอง, ๒๕๓๓), หน�า ๑๔. 
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สิ้นสุดท่ีการพัฒนาความเปJนอยู9ท่ีดีข้ึนของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล�อม พระพุทธเจ�าทรง
สอนให�คนดําเนินชีวิตให�สมดุลกับธรรมชาติโดยวิธีต9อไปนี้๔ 

๑) การกินให�น�อย ท9านสอนให�กินเฉพาะเท9าท่ีจําเปJนต9อการดํารงชีพ เพราะการทํา
ดังกล9าว จะทําลายธรรมชาติน�อยลง ซ่ึงจะช9วยลดมลภาวะลงด�วย 

๒) การอยู9อย9างผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ คนและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อยู9ภายใต�กฎของ
ธรรมชาติ อันได�แก9 การาเกิด แก9 เจ็บ ตาย 

๓) การใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย9างชาญฉลาด พระพุทธเจ�าสอนให�คนใช�ธรรมชาติ
ในการพัฒนาจิตใจ พฤติกรรม และศีลธรรมของตนเอง ดังนั้นคนต�องเรียนรู�การใช�ทรัพยากร
อย9างฉลาด 

เม่ือมนุษย�ประจักษ�ว9าการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในสังคมอาเซียนมิใช9นํา
ประโยชน�สุข มาให�แก9มนุษย�ฝ�ายเดียวท่ีเคยเข�าใจกัน แต9จะนําความหายนะและความทุกข�มา
สู9สังคมอาเซียนอย9างหลีกเลี่ยงไม9ได� ก็พากันให�ความสนใจต9อปIญหานี้มากข้ึนเปJนพิเศษ ท้ังนี้
อาจเปJนเพราะว9าปIญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในสังคมอาเซียนเปJนปIญหาของประชาคม
อาเซียนท่ีจะต�องเผชิญร9วมกัน ปIจจุบันนี้กระบวนการอนุรักษ�ธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมใน
สังคมอาเซียนได�เริ่มเคลื่อนไหว เพ่ือร9วมกันแก�ปIญหาท่ีกําลังเผชิญอยู9อย9างทุ9มเทจริงจัง แต9ยัง
มีมนุษย�อยู9อีกจํานวนไม9น�อยท่ีคํานึงถึงประโยชน�ส9วนตนเปJนหลัก มีความเห็นผิดยังคงต้ังหน�า
ต้ังตากอบโกยผลประโยชน�เพ่ือตนเองโดยการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในสังคม
อาเซียนอย9างรุนแรง ไม9มีความรู�สึกถึงพิษภัยท่ีกําลังคืบคลานเข�ามา ไม9คิดช9วยแก�ปIญหา แต9
ยังคงเพ่ิมปIญหาอย9างไม9หยุดยั้ง นักอนุรักษ�ต�องต9อสู�กับปIญหาวิกฤตทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมในสังคมอาเซียนท่ีหนักหน9วงรุนแรงแล�ว ยังจะต�องเผชิญกับมนุษย�ท่ีขาดจิตสํานึก
ซ่ึงมีเครื่องมือทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมนานาชนิด ไม9ว9าจะเปJนเงินทอง อํานาจ 
อิทธิพลหรือสิ่งอ่ืนๆ  

ในสังคมอาเซียนได�ประจักษ�ชัดแล�วว9า ปIญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเปJนสาเหตุ
แห9งความทุกข�ของมนุษย�ท้ังมวล คงไม9มีเวลามาจับผิดกันว9าใครคือฆาตกรผู�ทําลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมในสังคมอาเซียน คงไม9สามารถจะมอบให�ใครกลุ9มใดกลุ9มหนึ่งรับภาระ
แก�ปIญหาแต9เพียงกลุ9มเดียว เม่ือมนุษย�ทุกคนบริโภคใช�สอยทรัพยากรธรรมชาติเช9นเดียวกัน 
และปIญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในสังคมอาเซียนท่ีเกิดข้ึนมาก็เพราะเหตุว9า มนุษย�ใช�
สอยทรัพยากรธรรมชาติอย9างฟุ�มเฟ�อยเกินความจําเปJนด�วยความประมาท มนุษย�ทุกคนจึง

                                                           

๔ ประเวศ อินทองปาน, พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ�ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๓. 
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ต�องมีส9วนในการร9วมกันแก�ปIญหาตามกําลังสติปIญญา ความรู�ความสามารถ อํานาจและ
หน�าท่ีท่ีตนมีอยู9๕ 

หลังจากได�ตรัสรู�แล�วทรงใช�เวลาโปรดเวนัยสัตว� ตามสถานท่ีต9างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ
ธรรมชาติ ซ่ึงเปJนเหตุให�เกิดมีวัดป�าข้ึนมากมาย อาทิ ป�าไผ9ของพระเจ�าพิมพิสารแห9งราชคฤห� 
ป�าปาลิไลยก� สวนป�ามหาวัน กรุงเวสาลี เขาคิชกูฏ และในการดับขันธ�ปรินิพพานทรงเลือก
เอาป�าสาลวัน เมืองกุสินารา เปJนสถานท่ีช9วงสุดท�ายแห9งพระชนม�ชีพ ทรงมีความเมตตา
กรุณาอย9างยิ่งต9อสรรพสัตว�ท้ังหลาย คําสอนท่ีมีต9อพระสาวกนั้น รับสั่งให�ภิกษุท้ังหลาย ทํา
สมาธิตามรากไม� โคนไม�ท่ีว9าง เปJนต�น คําสอนนี้ ดูเหมือนเปJนการกําหนดแนวทางการใช�ชีวิต
ตามแบบของชาวพุทธโดยแท�๖ 

พระพุทธองค�ทรงตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติ ทรงกําหนดพระ
วินัยสําหรับพระภิกษุและภิกษุณีสงฆ� เช9น บทบัญญัติท่ีทรงห�ามท้ิงของสกปรกลงในแม9น้ํา
หรือท่ีสาธารณะ ห�ามพระภิกษุตัดต�นไม� ทําลายป�า ห�ามฆ9าสัตว� ไม9เบียดเบียนสัตว� ให�มี
เมตตา กรุณา เปJนต�น บนพ้ืนฐานหลักธรรมเพ่ืออนุรักษ�ต9อธรรมชาติ๗  

ความรักธรรมชาติของพระภิกษุในเบ้ืองต�นอาจเกิดข้ึนเพราะความจําเปJนในการ
แสวงหาสถานท่ีเงียบสงบเพ่ือการบําเพ็ญสมาธิ แต9ความชื่นชมในธรรมชาติและประโยชน�ของ
ธรรมชาติก็มิใช9สิ่งท่ีพึงมองข�ามไป ตาลบุตร พระภิกษุผู�อาศัยในเขาในถํ้า กล9าวไว�ว9า 
Norman๘ 

"ท9านผู�ไปสู9เรือนคือถํ้าท่ีเง้ือมภูเขาอันสวยงามตามธรรมชาติ เปJนท่ีอาศัยอยู9แห9ง
สัตว�ป�า คือ หมู และกวาง และในป�าท่ีฝนตกใหม9ๆ จักได�ความรื่นรมย�ใจ ณ ท่ีนั้น ฝูงนกยูงมี
ขนท่ีคอเขียว มีหงอนและป|กงาม ลําแพนหางมีแวววิจิตรนัก ส9งสําเนียงก�องกังวานไพเราะจับ
ใจ อีกยังท9านผู�บําเพ็ญฌานอยู9ในป�าให�ร9าเริงได�เม่ือฝนตกแล�ว หญ�างอกยาวประมาณ ๔ นิ้ว 
ท�องฟ�างามแจ9มใส ไม9มีเมฆปกคลุม เม่ือท9านทําตนให�เสมอด�วยไม�แล�วนอนอยู9เหนือหญ�า
ระหว9างภูเขานั้น จะรู�สึกอ9อนนุ9มดังสําลี" 

พระภิกษุอีกรูปหนึ่ง มีนามว9า สังกิจจะ เปJนผู�นิยมราวป�าเช9นกัน และได�กล9าวชม
ธรรมชาติไว�ว9า "แอ9งศิลาซ่ึงมีน้ําใส ประกอบด�วยหมู9ชะนีและค9าง ดารดาษไปด�วยสาหร9าย 
ย9อมยังอาตมาให�ยินดี การท่ีอาตมาอยู9ในเสนาสนะป�า คือซอกเขาและถํ้าอันเปJนท่ีสงัด เปJนท่ี
ส�องเสพอาศัยแห9งมวลมฤค ย9อมทําให�อาตมายินดี อาตมาไม9เคยรู�สึกถึงความดําริอันไม9

                                                           

๕ Chetchotiros, N.1996. 'Abbot teaches peace and conservation in a materialist 
era', Bangkok Post Newspaper, 26 March, p. 20. 

๖ อัง.จตุกก. ๒๑/๑๘๓/๑๙๓. พระไตรป�ฏกภาษาไทย ฉบับหลวง. ๒๕๑๔. 
๗ วินย. มหา. ๒/๔๒๕,๗๑๓/๒๒๕,๓๖๑. พระไตรป�ฏกภาษาไทย ฉบับหลวง. ๒๕๑๔. 
๘ Norman, K.R. (Tr.) Theragatha. London: Pali Text Society. 1969. P.60. 
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ประเสริฐ ประกอบด�วยโทษเลยว9า ขอสัตว�เหล9านี้ จงถูกเบียดเบียน จงถูกฆ9า จงได�รับทุกข� 
อาตมาได�ทําความคุ�นเคยกับพระศาสนาแล�ว"  

พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ�และถนอมธรรมชาติ ดังท่ีพระรา
ชวรมุนี๙กล9าวไว�ว9า “ไม9ว9าจะเปJนป�าไม� แหล9งน้ํา หรือสัตว�ป�า ดังข�อความข�างต�นเปJนเพียง
ตัวอย9าง จึงเปJนเรื่องท่ีน9าสนใจในการท่ีจะเน�นบทบาทของผู�ปฏิบัติธรรม เพ่ือการบรรลุพระ
นิพพาน โดยการอาศัยอยู9ตามราวป�าตามเขา ชีวิตของพวกเขาดําเนินไปด�วยปIญญา และสี
ลสิกขา อันน9าจะมีคุณค9าในแง9มุมการผลิต มากกว9าแรงงานท่ีใช�ในการผลิตโลกทางวัตถุ 
ตัวอย9างเช9น การท่ีพระภิกษุบําเพ็ญสมาธิในป�า ก็เปJนผลโดยตรงในการรักษาป�าโดยไม9ต�อง
ลงทุนลงแรงใดๆ เจ�าพนักงานป�าไม�ย9อมจะบอกได�ดีว9าในการท่ีพระเข�าไปบําเพ็ญสมาธิในป�า
นั้น มีผลในการอนุรักษ�ดีกว9าวิธีอ่ืนๆ”  

พระพุทธเจ�า กับ การอนุรักษ�ธรรมชาติ  
จากหลักฐานในพระไตรป�ฎก สามารถค�นคว�าได�หลายจุดหลายตอน ถึงความเปJน

นักอนุรักษ�ธรรมชาติ ของพระบรมศาสดา โดยมีมาในข�อศีลบ�าง ในข�อวินัยบ�าง หรือในพระ
สูตรต9างๆท่ีทรงแสดงไว�บ�าง ซ่ึงอาจมีมาจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ�อมก็ตาม จะขอนํามา
เสนอเท9าท่ีพอค�นคว�าได� ดังต9อไปนี้ 

๑) อนุรักษ�สัตว� 
ศีลข�อท่ีหนึ่ง ละการฆ9าสัตว� เว�นขาดจากการฆ9าสัตว� วางโทษภัย วางของมีคม แล�ว

มีความละอายต9อการทําบาป มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน�แก9สัตว�ท้ังปวงอยู9๑๐ 
นับต้ังแต9ในสมัยพุทธกาลนานมา พระพุทธองค�ทรงวางนโยบายอนุรักษ�ชีวิตสัตว�

โลกเอาไว�แล�ว โดยการกําหนดปฏิบัติท่ีเรียกว9า "ศีล" ให�แก9ชาวโลก 
ดังนั้นจะเห็นได�ว9า หากผู�คนพยายามรักษาศีลข�อท่ีหนึ่งนี้เพ่ิมมากข้ึน ปIญหาการ

สูญพันธุ�ของสัตว�ป�าต9างๆ จะลดลง ในป�าจะมีสัตว�อาศัยอยู9 และสัตว�ท้ังหลายก็จะมีป�าให�อยู9 
สัตว�กับป�าไม�เปJนสื่อสัมพันธ�ซ่ึงกันและกัน ไม9ใช9ไปทําสัตว�ป�าให�กลายเปJนสัตว�บ�าน นํามา
บังคับใส9กรงขังไว� แล�วทําลายป�าราบเรียบ สร�างเปJนตึกสูง เปJนห�องแถว 

 
๒) อนุรักษ�ดิน 
พระผู�มีพระภาคเจ�าทรงติเตียนว9า ดูก9อนโมฆบุรุษ (ผู�สูญเปล9า) ท้ังหลาย ไฉนพวก

เธอ (ภิกษุ) จึงได�ขุดดินเองบ�าง ให�คนอ่ืนขุดดินบ�างเล9า เพราะคนท้ังหลายสําคัญในดินว9า มี
สิ่งมีชีวิต จึงย9อมเบียดเบียนอินทรีย�(สิ่งมีชีวิต) การกระทําของพวกเธอนั้น เปJนไปเพ่ือความไม9

                                                           

๙ พระราชวรมุนี (ประยุทธ� ปยุตโต), พุทธธรรม, พิมพ�ครั้งท่ี ๒,  (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน�า ๑๔๕. 

๑๐ พระไตรป�ฎก เล9มท่ี ๒๐ "อุโปสถสูตร" 
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เลื่อมใส ของชุมชนท่ียังไม9เลื่อมใส และเปJนไปเพ่ือความเปJนอย9างอ่ืน ของชนบางพวกท่ี
เลื่อมใสแล�ว 

ฉะนั้น นักเพาะปลูกท่ีเปJน"นักปฏิบัติธรรมของพุทธ" จึงสมควรใช� "การเพาะปลูก
แบบธรรมชาติ" เพราะ มีแต9วิธีนี้วิธีเดียวเท9านั้น ท่ีจะไม9ต�องเบียดเบียนทําร�ายสัตว� เนื่องจาก
วิธีการเพาะปลูก แบบธรรมชาตินั้น ไม9ต�องขุดดิน ไม9ต�องไถพรวนดิน แต9จะปล9อยให�ดิน
พัฒนาตัวของมันเอง คือปล9อยให�สิ่งมีชีวิตในดินเช9น จุลชีพในดิน ไส�เดือน ตัวตุ9น ฯลฯ ทํา
หน�าท่ีแทนคันไถและวัวเทียม ในการจัดระบบดินและสร�างดิน ให�อุดมสมบูรณ�ข้ึนมา 

ดินจะมีชีวิตตามธรรมชาติของมันเอง และธรรมชาติจะสร�างดินให�มีชีวิตเอง วงจร
ชีวิตของธรรมชาติย9อมสมดุลกันเอง หากมนุษย�ไม9เข�าไปแทรกแซงทําลาย ดังเช9นป�าเขา
ลําเนาไพร ไม9ต�องการปุ¦ยเคมีใดๆจากมนุษย�เลย แต9ต�นไม�ก็พากันเติบโตสูงใหญ9 อย9าง
หนาแน9นรกทึบได�เอง๑๑ 

๓) อนุรักษ�น้ํา 
ภิกษุพึงทําการศึกษาว9า เราจะไม9ถ9ายอุจจาระ ไม9ถ9ายปIสสาวะ หรือบ�วนน้ําลาย ลง

ในน้ํา๑๒ พระพุทธองค�ทรงแสดงเจตนารมณ� ให�ช9วยกันรักษาความสะอาดแก9แม9น้ํา-ลําคลอง-
บึง-หนอง-บ9อ ฯลฯ ไม9ให�ถ9ายเทของเน9าเสียลงน้ํา น้ําจึงจะไม9กลายเปJนมลพิษ ไม9เปJนแหล9ง
แพร9เชื้อโรคสู9ประชาชน ตลอดจนไม9ก9ออันตรายสู9สัตว�น้ํา และสัตว�บกท้ังหลายด�วยแล�ว
เจ�าพระยาท่ีกําลังจะเน9า อีกท้ังแม9น้ําสายอ่ืนๆ จะได�คืนกลับสู9ความสะอาดสวยใสดังเดิม หาก
ชาวบ�านช9วยกันไม9ท้ิงขยะของเสียลงน้ํา 

๔) อนุรักษ�พืช 
ภิกษุพึงทําการศึกษาว9า เราไม9ป�วยไข�จะไม9ถ9ายอุจจาระ ไม9ถ9ายปIสสาวะ หรือบ�วน

น้ําลาย ลงบนของสดเขียว๑๓ ทรงบัญญัติห�ามถ9ายสิ่งสกปรก หรือไม9ให�ถ9มสิ่งของปฏิกูล รด
บนใบไม�ใบหญ�าท่ีสดเขียว เพราะตามธรรมชาติของพืชแล�ว พืชต�องการปุ¦ยจากแผ9นดิน ใบ
ต�องการแสงแดดจากดวงอาทิตย� จึงไม9มีความต�องการใดๆ เลย ท่ีจะรับปุ¦ยสดโดยตรงของ
มนุษย�รดท่ีตัวพืช ฉะนั้นทางท่ีดีควรขับถ9ายลงดินเปJนดีท่ีสุด  

โดยเฉพาะอย9างยิ่ง"ยากําจัดศัตรูพืช" หรือ "ยาฆ9าแมลง" หรือ "ปุ¦ยสารเคมี" ซ่ึงพืช
ไม9ต�องการ สารเคมีมาเปJนปุ¦ยเสริมเลย มิหนําซํ้าสารเคมีนั่นเองจะทําร�ายสัตว�ในดินให�ตาย 
แล�วดินก็ต�อง ถึงแก9ความตายไปด�วย "ดินตาย" ย9อมปลูกพืชไม9ได�ผล เพราะพืช อาศัยเพียง 
"ดินท่ีมีชีวิต" เท9านั้นเปJนอาหาร ในการสร�างความเจริญเติบโตให�แก9ตัวเอง ถ�าดินตายเสียแล�ว 
จะให�ชีวิตแก9พืชได�อย9างไร 

                                                           

๑๑ พระไตรป�ฎกเล9มท่ี ๒ "มสุาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐" 
๑๒ พระไตรป�ฎก เล9มท่ี ๒ "ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๕ พระปฐมบัญญัติ" 
๑๓ พระไตรป�ฎกเล9มท่ี ๒ "ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๔" 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๘๙๔ 

วินัยข�อนี้ชี้ชัดเรื่องของการอนุรักษ�ต�นไม� โดยไม9ให�ภิกษุตัดต�นไม�เอง และไม9บอก
คนอ่ืนตัดต�นไม�ให� เพ่ือรักษาชีวิตของป�าไม�เอาไว� แล�วป�าช9วยให�ฝนตกตามฤดูกาล ช9วย
ป�องกันภัยจากน้ําท9วมไหลบ9าได� 

มาถึงทุกวันนี้ ต�นไม�ขาดแคลนมหาศาล ไม9มีจํานวนเพียงพอท่ีจะฟอกอากาศพิษใน
เมือง ท่ีพ9นพิษออกจาก ท9อไอเสียรถ หรือปล9อยพิษออกจากปล9องโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 
"ปอดธรรมชาติของโลก" ได�รับความเสียหายอย9างรุนแรง เพราะต�นไม�ถูกมนุษย�ตัดโค9น
ทําลาย เมืองไทยเคยมีป�าเขตร�อน ปกคลุมพ้ืนท่ีอยู9 ๘๐% แต9ทุกวันนี้เหลือไม9ถึง ๒๐% ซ่ึง
ส9วนใหญ9 ถูกทําลายลงเพราะ การพัฒนา เศรษฐกิจ-สังคม เลียนแบบประเทศอุตสาหกรรมท่ี
เจริญแล�วทางเทคโนโลยีท้ังหลาย 

๕) อนุรักษ�ทรัพยากร 
ดูก9อนภิกษุท้ังหลาย เรากล9าวธรรมของภิกษุ ซ่ึงเปJนผู�สันโดษ (มักน�อย) ด�วยปIจจัย 

(ของจําเปJนในการยังชีพ) ท่ีน�อย หาได�ง9ายและไม9มีโทษ ว9าเปJนองค�แห9งความเปJนสมณะ คือ 
๑. สันโดษด�วยจีวร ผ�าบังสุกุล(ผ�าท้ิงแล�ว)ท่ีน�อย หาได�ง9ายและไม9มีโทษ 
๒. สันโดษด�วยโภชนะ คําข�าวท่ีน�อยหาได�ด�วยปลีแข�ง หาได�ง9ายและไม9มีโทษ 
๓. สันโดษด�วยเสนาสนะ โคนไม�ท่ีน�อย หาได�ง9ายและไม9มีโทษ 
๔. สันโดษด�วยเภสัช(ยา) มูตร(ปIสสาวะ)เน9าท่ีน�อย หาได�ง9ายและไม9มีโทษ๑๔ 
พระองค�ทรงสอนให�ทําตนเปJนผู�มักน�อย ใช�สอยของกินของใช�อย9างประหยัด เท9าท่ี 

มีความจําเปJน แก9ชีวิตเท9านั้น ซ่ึงท่ีสําคัญๆก็คือ ปIจจัย ๔ อันได�แก9 อาหาร เครื่องนุ9งห9ม ท่ีอยู9
อาศัย และยารักษาโรค 

ทรงห�ามชาวพุทธผู�ถือศีล ๘ อย9างเด็ดขาด ว9าไม9ควรใช�ทรัพยากรอย9างเกินเลย
ความจําเปJน โดยเอามาใช�กันอย9างไม9คุ�มค9า ต9อสิ่งท่ีต�องสูญเสียไป เช9น ฆ9าสัตว�เพียงเพ่ือ 
นํามาใช� เปJนเครื่องประดับบ�าน ใช�ตกแต9งกายเท9านั้น หรือเด็ดดอกไม�-ตัดต�นไม� นําไปใช�
เสริมสวย ใช�เปJนของกํานัล แค9นั้น หรือเอาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตเปJนของหอม เปJน
เครื่องสําอาง เพียงเพ่ือบําเรอ ความหรูหราฟุ�งเฟ�อเท9านั้นเอง๑๕ 

ความสําคัญของพระวินัยต!อส่ิงแวดล�อม 
จากการศึกษาประวัติศาสตร�พุทธศาสนาได�พบว9า พระพุทธเจ�าและพระสาวกมี

ความสัมพันธ�กับธรรมชาติมาโดยตลอดเห็นได�จากพระองค�ประสูติ ตรัสรู� ปรินิพพาน สถานท่ี
แสดงธรรมล�วนอยู9ในป�า สถานท่ีพํานักของพระพุทธเจ�าและพระสาวกคือ ป�า ภูเขา โคนไม� 
ถํ้า ซอกเขา ป�าช�า ลอมฟาง และยังมีข�อปฏิบัติสําหรับอยู9ป�าให�เหมาะสมอีกหลายข�อ เช9น 
ธุดงค�ท่ีถือการอยู9ป�าเปJนวัตร ถืออยู9โคนต�นไม�เปJนวัตร เปJนต�น ป�าสวนท่ีพระพุทธเจ�าประทับ

                                                           

๑๔ พระไตรป�ฎกเล9มท่ี ๒๕ "จัตตาริสูตร" 
๑๕ Buddhadhamma Foundation, Bangkok. 
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อยู9กับพระสาวก ก็มีคําว9าป�า เช9น ป�าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ป�าอันธวัน เมืองสา
วัตถี ป�าสิงคาลสาลวัน หมู9บ�านนาทิกะ ป�ามหาวัน กรุงกบิลพัสดุ� เชตวัน เมืองสาวัตถี ป�า
รักขิตวัน เมืองโกสัมพี นอกจากนี้แล�วยังประทับอยู9ถํ้า เช9น ถํ้าอินทสาละ ถํ้าสัตตบรรณคูหา 
คิชฌกูฏ ถํ้าสุกรขาตา เปJนต�น 

เม่ือการดําเนินชีวิตมีการเก่ียวข�องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย9างแยกจากกัน
ไม9ได� พระพุทธเจ�าผู�ตรัสรู�กฎของธรรมชาติอันสูงสุด พระองค�ทรงมองเห็นประโยชน�และ
ความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จึงได�ทรงวางหลักพระธรรมวินัยให�พระสาวก
ศึกษาและปฏิบัติตามโดยใช�อุปกรณ�ท่ีหาได�ง9ายจากธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมาเปJนเครื่องมือ
ในการเผยแผ9ศาสนา จนทําให�พุทธศาสนาเปJนท่ียอมรับของสังคม การท่ีพระสงฆ�ปฏิบัติตาม
พระวินัยท่ีพระพุทธเจ�าทรงบัญญัติไว�แล�วนั้น นอกจากจะเปJนการปฏิบัติตามหน�าท่ีของพระ
สาวกแล�ว ยังช9วยรักษาสภาพแวดล�อมอีกด�วย ดังท่ี ภัทรพร สิริกาญจน ได�กล9าวไว�ในงานวิจัย 
เรื่อง “หน�าท่ีของพระสงฆ�ตามพุทธบัญญัติ” ตอนหนึ่งว9า๑๖ 

ผู� มี ศีลและวินัยอย9างเคร9งครัดย9อมไม9ทําลายชีวิต ไม9ทําลายธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ท้ังนี้เพราะศีลและวินัยโดยเฉพาะอย9างยิ่งตามหลักพุทธศาสนา ทําให�ชาวพุทธ
ตระหนักถึงคุณค9าของชีวิต ไม9ทําลายมนุษย� สัตว� และพืช อันเปJนสิ่งมีชีวิต นอกจากนั้นผู�มีศีล
และวินัยยังทะนุบํารุงสิ่งมีชีวิตให�เจริญงอกงามและเปJนประโยชน�เก้ือกูลโลก จึงเปJนผู�มี
บทบาทสําคัญในการอนุรักษ�ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม” 

การท่ีพระสงฆ�จะใช�ชีวิตอยู9ในป�าได�นั้น พระสงฆ�จะต�องปฏิบัติตามพระวินัย โดย
เริ่มต้ังแต9อุปสมบทใหม9 ๆ ภิกษุผู�บวชใหม9จะต�องอยู9กับพระอุปIชฌาย�เปJนเวลา ๕ ป| จากนั้น
จึงจะสามารถไปอยู9ป�าตามลําพังได� ในขณะท่ีอยู9กับพระอุปIชฌาย� ภิกษุต�องศึกษาพระวินัยให�
เข�าใจ และสามารถนําไปสอนคนอ่ืนได� อารามหรือวัดท่ีภิกษุอยู9ประจํา หรืออยู9จําพรรษา
จะต�องทําให�ถูกหลักพระวินัย เช9น อยู9ห9างจากเขตชุมชน กุฏิสําหรับพักอาศัยก็จะต�องให�คณะ
สงฆ�กําหนดให�เพ่ือป�องกันไม9ให�สร�างใหญ9โตเกินความจําเปJน เพราะการสร�างกุฏิใหญ9เกินไป
อาจทําให�เกิดอันตราย ดังในสิกขาบทท่ี ๙ แห9งภูตคามวรรค พระฉันนะ (สหชาติผู�เกิดพร�อม
กับพระพุทธเจ�า ภายหลังออกบวชในสํานักของพระพุทธเจ�า) ให�สร�างกุฏิใหญ9เกินไป กุฏิได�พัง
ลงมาจนเกิดความเสียหายเก่ียวกับปIจจัย ๔ พระสงฆ�ก็ต�องปฏิบัติตามพระวินัยอย9างเคร9งครัด 
เช9น การใช�จีวร (ผ�านุ9งห9ม) ให�มีขนาดพอดี และการใช�น้ําย9อมต�องใช�วัสดุจากธรรมชาติมาทํา
การย�อม มีแก9นไม�ขนุน เปJนต�น บาตรสําหรับใช�เลี้ยงชีพต�องทําให�ถูกต�องตามพระวินัย
เหมือนกัน คือ ได�ขนาดพอบรรจุข�าวฉันอ่ิม และยังเน�นเรื่องการเก็บรักษาไม9ให�แตกง9าย 

                                                           

๑๖ ภัทรพร สิริกาญจน, หน�าท่ีของพระสงฆ�ตามพุทธบัญญัติ. แนวคิดและบทบาทของพระ
คําเขียน สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน, งานวิจัยเสนอต9อสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 
๒๕๓๘, หน�า ๙๗. 
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พร�อมกับให�รักษาความสะอาด ส9วนเรื่องเก่ียวกับเสนาสนะและยารักษาโรค ก็มีพระวินัย
กําหนดการสร�าง การใช�ไว�ครบถ�วน ท้ังนี้เพ่ือให�พระสงฆ�ได�เปJนผู�เลี้ยงง9าย ไม9ทําความ
เดือดร�อนแก9ชาวบ�านไม9ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมนั่นเอง 

ป�าไม�ในฐานะท่ีเปJนสิ่งท่ีควรอนุรักษ� ในพระพุทธศาสนา มีบทบัญญัติทางพระวินัยท่ี
ห�ามมิให�พระภิกษุกระทําการอะไรเปJนการทําลายสภาพของป�า และต�นไม� เช9น พระภิกษุรูปใดตัด
ทําลายต�นไม� ถ�าเปJนต�นไม�มีเจ�าของหวงแหน ท9านปรับอาบัติในฐานอทินนาทานคือ การถือเอา
สิ่งของท่ีเจ�าของมิได�ให� ถ�าเปJนการตัดก่ิงต�นไม�ของตนหรือของวัด ท9านปรับอาบัติในข�อท่ีเปJนการ
พรากภูติคามคือ หักรานก่ิง ใบ ดอกของต�นไม� แม�แต9การทําลายต�นไม�ท่ีเปJนเมล็ดท่ีปลูกได� แง9ง ก่ิง
ของต�นไม� ล�วนปรับเปJนอาบัติท้ังสิ้น และเพ่ือเปJนการอนุรักษ�สภาพของป�า และต�นไม� ได�มี
บทบัญญัติทางพระวินัย ห�ามพระภิกษุถ9ายปIสสาวะอุจจาระ บ�วนน้ําลายลงน้ํา ในของสดเขียวท้ัง
เล็กและใหญ9 รวมถึงการท้ิงสิ่งสกปรกลงในน้ํา ในของสดของเขียวท้ังหลายอันเปJนหลักปฏิบัติท่ี
ช9วยในการอนุรักษ�ธรรมชาติ และสภาพแวดล�อมได�เปJนอย9างดี  

ความเชื่อในเรื่องท่ีมีเทพารักษ� สิงสถิตอยู9ในป�า ต�นไม� ท่ีปรากฏอยู9ในคัมภีร�
พระพุทธศาสนา จึงเปJนประโยชน�และเอ้ืออํานวยท่ีสําคัญในการอนุรักษ�ป�า ต�นไม� ยิ่งไปกว9า
นั้น พระวินัยยังกําหนดให�พระภิกษุท่ีสร�างกุฏิอยู9ตามป�า ไม9ให�ทําลายต�นไม�โดยไม9ได�รับ
อนุญาต และแม�แต9ได�รับอนุญาตก็ตัดทําลายเองไม9ได� และยังต�องระมัดระวังไม9ให�กุฏิพังลงมา
ทับต�นไม�ในป�า ดังนั้นวันในพระพุทธศาสนา จึงเรียกว9า อาราม แปลว9าสถานท่ีทําใจให�รื่นรมย� 
โดยเน�นไปท่ีสวนไม�ดอกไม�ผล ไม�ท่ีให�ร9มเงา วัดหลักในพระพุทธศาสนาจึงมีคําลงท�ายว9า วัน 
ท่ีแปลว9าป�า เช9น เวฬุวัน เชตวันชีวกัมพวัน และแม�แต9นิโครธาราม ก็เปJนป�าท่ีมีต�นไทรข้ึนอยู9
เปJนจํานวนมาก 

ความสําคัญของพระวินัยต9อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เม่ือกล9าวโดยสรุป
แล�ว สามารถแบ9งเปJนประเด็นได� ดังนี้๑๗ 

๑) พระวินัยในฐานะเปJนกฎระเบียบสําหรับฝRกกายและวาจา 
เม่ือพระสงฆ�ปฏิบัติตามพระวินัยโดยเคร9งครัดย9อมเปJนผู�มีศีลบริสุทธิ์ ดําเนินชีวิตไม9

เปJนไปเพ่ือเบียดเบียน ไม9ทําลายชีวิตใคร ๆ หากมุ9งดําเนินชีวิตเพ่ือความหลุดพ�นจากทุกข�เปJน
ท่ีต้ัง พระวินัยย9อมฝ³กคนท่ีมีจิตแข็งกระด�างให�มีจิตใจประกอบด�วยเมตตา เช9น พระอุทายีใน
สมัยท่ียังไม9ได�บวชเคยเปJนนักยิงธนูและไม9ชอบอีกา ครั้นมาบวชในพระพุทธศาสนาได�ฆ9าอีกา
ตายเปJนจํานวนมาก จึงเปJนเหตุให�พระพุทธเจ�าบัญญัติสิกขาบทห�ามไม9ให�ภิกษุจงใจปลงชีวิต
สัตว� จะเห็นได�ว9า พระวินัยได�ช9วยกําราบบุคคลท่ีมีจิตใจโหดร�ายให�เปJนผู�มีจิตใจประกอบด�วย
เมตตาได� และเปJนการช9วยอนุรักษ�สัตว�ไม9ให�ถูกเบียดเบียน หรือถูกฆ9า 

๒) พระวินัยในฐานะเปJนระบบท่ีสอดคล�องกับธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

                                                           

๑๗ ประพันธ� ศุภษร, พระวินัยกับการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๘๙๗

สิกขาบทท่ีพระพุทธเจ�าทรงบัญญัติไว�แต9ละข�อ ล�วนมีความเก่ียวข�องสัมพันธ�กับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สิกขาบทเหล9านี้ได�สร�างจิตสํานึกให�แก9ภิกษุสามเณรและเปJน
แบบอย9างให�กับชาวบ�านเปJนอย9างดี การท่ีภิกษุไม9ตัดต�นไม�ย9อมช9วยรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติได�มากมาย เพราะสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยต�นไม�ตั้งแต9รากถึงยอดมีอยู9อย9างชุกชุม เช9น สัตว�
จําพวกแมลง หนอน ผีเสื้อ เปJนต�น ต9างก็อาศัยต�นไม�เปJนเสมือนบ�านของพวกมัน เปJนท่ีหลบ
ภัย เปJนท่ีพักผ9อน ยิ่งต�นไม�ใหญ9เท9าไรก็ยิ่งมีสัตว�อาศัยมากเท9านั้น 
ต�นไม�เปJนห9วงโซ9อาหารท่ีหมุนเวียนหล9อเลี้ยงชีวิตท้ังของคนและสัตว� พระธุดงค�ก็ต�องอาศัย
ผักและผลไม�ตามป�าเปJนอาหารยังชีพ ภาพท่ีคนและสัตว�อาศัยป�าไม� และต�นไม� มีให�เห็นใน
ชาดกมากมาย ดังนั้นพระวินัยท่ีเก่ียวข�องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจึงนับว9ามีประโยชน�
มากท้ังแก9คนและสัตว� 

๓) พระวินัยในฐานะเปJนกฎระเบียบเพ่ือให�มนุษย�ปฏิบัติเข�ากับกฎของธรรมชาติ 
พระพุทธเจ�าทรงรู�ความจริงของกฎธรรมชาติ เม่ือพระองค�ทรงบัญญัติพระวินัยแต9

ละข�อ จะทรงพิจารณาถึงความสัมพันธ�ระหว9างพระวินัยกับธรรม (หมายความถึงธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมด�วย) ให�มีความสอดคล�องเก้ือกูลต9อกันตลอดสาย ดังท่ีพระองค�ทรงบัญญัติ
สิกขาบทท่ี ๗ แห9งโภชนวรรค ห�ามไม9ให�ภิกษุฉันอาหารในเวลาวิกาล (หมายเอาเวลาต้ังแต9
เท่ียงไปจนถึงรุ9งอรุณวันใหม9) สิกขาบทนี้ทรงมุ9งให�ภิกษุเปJนผู�เลี้ยงง9าย ไม9ทําความลําบาก
ให�แก9ชาวบ�าน นอกจากนี้แล�วก็เพ่ือป�องกันไม9ให�ภิกษุฉันอาหารท่ีค�างคืนเพราะอาหารนั้นอาจ
เสีย เม่ือภิกษุฉันเข�าไปก็อาจเปJนอันตรายแก9ชีวิต อีกอย9างถ�าภิกษุฉันมากเกินไปก็เปJน
อุปสรรคในการปฏิบัติธรรม 

สิกขาบทว!าด�วยการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
๑) คุณค9าและประโยชน�ของพระวินัย 
พระวินัยเปJนพุทธบัญญัติท่ีพระพุทธเจ�าทรงบัญญัติไว�แก9พระสงฆ� เพ่ือให�พระสงฆ�

ได�ยึดเปJนหลักปฏิบัติสําหรับฝ³กกายและวาจาของตน อันจะเปJนพ้ืนฐานในการบรรลุคุณธรรม
ชั้นสูงสุดต9อไป และเพ่ือประโยชน�เก้ือกูลแก9สังคมมนุษย� ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม๒๗ 

พระพุทธเจ�าทรงบัญญัติพระวินัยให�เก้ือกูลต9อธรรมชาติ เพ่ือการอนุรักษ�ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม ไม9เบียดเบียนสรรพสัตว� ดังปรากฏในพระไตรป�ฎกตอนหนึ่ง ความว9า สมัย
หนึ่งพระพุทธเจ�าเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏพร�อมด�วยหมู9ภิกษุสงฆ� ทอดพระเนตรเห็นกุฎีอัน
งดงามท่ีพระธนิยะกุมภการบุตร ก9อสร�างข้ึนเพ่ืออยู9จําพรรษาสําหรับตน พระองค�ตรัสถามว9า 
“นั่นอะไร น9าดูน9าชม สีเหมือนแมลงค9อมทอง” ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเรื่องนั้นให�ทรงทราบ 
พระพุทธเจ�าทรงตําหนิว9า “ภิกษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษนั้น ไม9สมควร ไม9คล�อย
ตาม ไม9เหมาะสม ไม9ใช9กิจของสมณะ ใช�ไม9ได� ไม9ควรทํา ไฉนโมฆบุรุษจึงขยําโคลนก9อกุฎีดิน

                                                           

๒๗ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๙/๒๖. 
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ล�วนเล9า โมฆบุรุษนั้นชื่อว9าไม9มีความเอ็นดู ความอนุเคราะห� ความไม9เบียดเบียนสัตว�ท้ังหลาย 
พวกเธอจงไปทําลายกุฎีนั้นเสีย อย9าให�เพ่ือนพรหมจารีในภายหลังเบียดเบียนหมู9สัตว�เลย 
ภิกษุไม9พึงทํากุฎีดินล�วน ภิกษุใดทําต�องอาบัติทุกกฎ”๑๙ จะเห็นได�ว9าพระวินัยข�อนี้มีความมุ9ง
หมายท่ีจะอนุรักษ�ดิน และป�องกันไม9ให�ภิกษุฆ9าสัตว� นอกจากนี้แล�วยังช9วยป�องกันมลพิษทาง
อากาศด�วย เพราะการทํากุฎีจะต�องทําการเผาดินให�แข็งตัว ดินนั้นจึงจะคงทน ไม9แตกง9าย 
นับว9าพระพุทธเจ�าทรงมองเห็นการณ�ไกลจริง ๆ  

๒) การประยุกต�พระวินัยเพ่ืออนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
พระวินัยท่ีพระพุทธเจ�าทรงบัญญัติไว�นั้น นอกจากจะช9วยอนุรักษ�ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมแล�ว ยังสามารถปรับปรุงให�เหมาะสมกับกาลสมัย ภูมิประเทศ และสังคมแต9ละ
ท�องถ่ินได� โดยอาศัยหลักมหาปเทส ๔ (ข�ออ�างใหญ9 หรือหลักสําหรับปรับปรุงประยุกต�ใช�พระ
วินัย) ๔ ประการ คือ 

ก) สิ่งใดไม9ได�ทรงห�ามไว�ว9าไม9ควรแต9เข�ากับสิ่งท่ีไม9ควร ขัดกับสิ่งท่ีควร สิ่งนั้นไม9ควร 
ข) สิ่งใดไม9ได�ทรงห�ามไว�ว9าไม9ควรแต9เข�ากับสิ่งท่ีควร ขัดกับสิ่งท่ีไม9ควร สิ่งนั้นควร 
ค) สิ่งใดไม9ได�ทรงอนุญาตว9าควรแต9เข�ากับสิ่งท่ีไม9ควร ขัดกับสิ่งท่ีควร สิ่งนั้นไม9ควร 
ง) สิ่งใดไม9ได�ทรงอนุญาตไว�ว9าควรแต9เข�ากับสิ่งท่ีควร ขัดกับสิ่งท่ีไม9ควร สิ่งนั้นควร๒๐ 
หลักมหาปเทสนี้พระพุทธองค�ทรงอนุญาตไว�ท่ีเมืองสาวัตถี เพราะว9าภิกษุชาวเมือง

สาวัตถีไม9กล�าฉันผลไม� โดยสงสัยว9าพระพุทธเจ�าทรงอนุญาตหรือไม9 เม่ือพระพุทธองค�ทรง
ทราบจึงให�หลักมหาปเทสนี้ไว�๒๑ 

พระสงฆ�กับการพัฒนาส่ิงแวดล�อม 
ป�าไม�ของประเทศไทยและในสังคมอาเซียนถูกทําลายลงเปJนจํานวนมาก เนื่องจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยม บางครั้งก็เกิดจากกระทําของเจ�าบ�านเมือง ท้ังโดยวิธีท่ี
ผิดกฎหมาย และ การอาศัยช9องว9างของกฎหมาย เจ�าหน�าท่ีบางคนพยายามดูแลรักษาป�า
อย9างเคร9งครัด กลับต�องแพ�ภัยต9างๆ อันเกิดจากนายทุนอิทธิพล๒๒ อย9างไรก็ตามยังคงมีป�าไม�
บางส9วนเหลืออยู9ได�ด�วยการดูแลรักษาของชาวบ�าน เนื่องจากชาวบ�านมีความเชื่อในเรื่องสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ และดวงวิญญาณท่ีอาศัยอยู9ในป�านั้นๆ  

สุวิทย� ธีรศาศวัต และคนอ่ืนๆ (๒๕๓๕) รายงานว9ามีปIจจัยสามอย9างท่ีเก่ียวกับ
พระสงฆ�และความเชื่อของชาวบ�านท่ีช9วยให�รักษาป�าไม�บางส9วนไว�ได� ปIจจัยเหล9านั้นคือ 

พระเปJนผู�รับผิดชอบและดูแลรักษาป�าไม� 
ความร9วมมือขององค�กรเอกชนและเจ�าอาวาสของวัดร9วมมือกันรักษาป�าไม� 

                                                           

๑๙ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๘๕/๕๖. 
๒๐ วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๐๕/๙๐. 
๒๑ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๒๑๖/๑๓๕. 
๒๒ มูลนิธิคุ�มครองสตัว�ป�าและพืชพันธุ�แห9งประเทศไทยฯ, ๒๕๓๖. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๘๙๙

ความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ 
ชาวบ�านเชื่อว9าผีบรรพบุรุษจะโกรธและสาปแช9ง ถ�าพวกเขาเข�าไปตัดไม�หรือล9า

สัตว�ในป�า ดอนปู�ตา ตามความเชื่อชาวบ�านจะสร�างศาลเล็กๆไว�ในป�าแห9งนี้ เพ่ือให�เปJนท่ีสิ่ง
สถิตของดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ซ่ึงผีบรรพบุรุษจะช9วยปกป�องรักษาและบันดาลให�เกิด
สิ่งดีๆกับพวกเขา ชาวบ�านใช�ประโยชน�จากป�าประเภทนี้ในรูปอาหารจําพวก เห็ด พืชผัก และ
ผลไม� มาหลายชั่วอายุคนแล�วชาวบ�านจะสร�าง กฎ ระเบียบในการดูแลรักษาป�าข้ึนเอง๒๓ 
เนื่องจากรู�ว9าชาวบ�านมีความเชื่อดังกล9าวข�างต�น องค�กรเอกชนและพระสงฆ� จึงนํามาใช�เปJน
ยุทธวิธีในการดูแลรักษาป�าไม� เช9น การประยุกต�มาใช�ในเรื่อง “การบวชต�นไม�”๒๔ ทําให�เกิด
โครงการบวชต�นไม�เพ่ือรักษาต�นไม�ขนาดใหญ9ไว�เปJนแม9ไม�ในป�าต�นน้ําลําธาร โครงการ
ดังกล9าวกําลังแพร9หลายไปในหลายภาคของประเทศ ช9วยให�เราสามารถรักษาป�าไม�ของชาติ
ไว�ได�ส9วนหนึ่ง 

ธรรมะ ช9วยสร�างการพัฒนาแบบยั่งยืนให�กับประเทศไทยได� ธรรมะจะช9วยชี้นําวิถี
ชีวิตของเกษตรกร ธรรมะจะช9วยให�เขารู�จักใช� รู�จักจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาจิต
วิญญาณ และ ส9งเสริมความสํานึกรับผิดชอบท่ีมีต9อขนบธรรมเนียนประเพณีของท�องถ่ิน เขา
จะเกิดความรู�สึกว9าตนเองเปJนเจ�าของสังคม เกิดการรวมกลุ9ม และ เกิดความเมตตาต9อผู�อ่ืน 
พวกเขาจะรักชุมชนและไม9เคลื่อนย�ายไปหางานทําในเมืองใหญ9๒๕ 

ในทางพุทธศาสนา “จิตเปJนนายกายเปJนบ9าว” ถ�ามีการฝ³กจิตให�ดีจะมองเห็นความ
จริงและเกิดปIญญา ปIญหาสิ่งแวดล�อมจะแก�ได�โดย การปฏิบัติ ศีลห�า มรรคแปด และการ
แสดงความรักความเมตตา ตลอดจนทําดีกับทุกสิ่งทุกอย9าง การนึกถึงผู�อ่ืนเปJนคุณสมบัติท่ี
สําคัญของมนุษย� ถ�าคนสามารถเผื่อแผ9ความรักของตนให�กับคนอ่ืนได�มากกว9าการใฝ�หามันมา
เพ่ือตนเองและครอบครัว เขาจะกลายเปJนคนท่ีให�โดยไม9หวังสิ่งตอบแทน ความเมตตาและ
ความไม9เห็นแก9ตัวเปJนสมบัติท่ีจําเปJน สําหรับมนุษย�ท่ีจะอยู9ร9วมกับในสังคมอย9างสงบสุข๒๖  

โดยสรุป พระพุทธศาสนาสอนให�คนดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม โดยเฉพาะป�าไม�เพราะ
ป�าไม�เก่ียวข�องกับพระพุทธเจ�าและพระสงฆ�ท่ีคนไทยนับถือ พระสงฆ�มีบทบาทท่ีจะช9วย
ส9งเสริมให�คนเห็นคุณค9าและความสําคัญของป�าไม� และ ช9วยดูแลรักษาป�าไม� ความเชื่อ
เก่ียวกับวิญญาณและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ท่ีเก่ียวข�องกับป�าไม�สามารถนํามาเปJนแนวทางอนุรักษ�ป�า
ไม�และสัตว�ป�าได� 

 

                                                           

๒๓ วิยุทธ� จํารัสพันธ� และคนอ่ืนๆ, (ม.ป.ป.) 
๒๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 
๒๕ ยุกติ สาริกภตู,ิ ๒๕๔๐. 
๒๖ Payutto,P.A. Buddhist economic: Middle way for the market place, 1994. 
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ความสัมพันธ�และขบวนการสร�างจิตสํานึกร!วมผ!านประเพณีสงกรานต� 
The Corporation and Movementsof a Communal Consciousnessthrough 

the SonkronFestival 

พระมหามิตร ฐิตป@ฺโญ, ผศ.ดร.* 
ชญาภา น9าบัณฑิตย�** 

บทคัดย!อ 

ความสัมพันธ�ของกลุ9มประชาคมอาเซียนนั้นเปJนสิ่งท่ีคนเราจะต�องเรียนรู�ถึงความ
เปJนมาของกลุ9มชาติพันธ�ประชาชนกลุ9มชาติพันธุ�ในสังคมอาเซียนนั้นมีความหลากหลาย
ทางด�านวัฒนาธรรม ประเพณี และอาชีพแต9สิ่งท่ีเรามักเห็นกันอยู9เปJนประจํานั้นคือความ
เหลื่อมล้ําในการกระจายรายทางสังคม ถึงแม�จะมีการเหลื่อมล้ําทางสังคมอย9างไรก็ตามแต9
สังคมก็ยังสามารถประสานรอยต9อท่ีแตกต9างนั้นได� เหตุนี้ก็สามารถสะท�อนให�เห็นว9าการสร�าง
ชุมชน การพัฒนาเมืองและการสร�างอารยธรรมของมนุษย�ท่ีเปJนเผ9าพันธุ� ท่ีมีความแตกต9างใน
ยุคสมัยนั้นได�มีการเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนถึงการปรับความคิดเพ่ือสร�างสรรค�ให�การ
ดํารงชีวิตและอยู9รวมกันได�เปJนกลุ9มพวก 

ขบวนการสร�างจิตสํานึกร9วมให�สังคมเปJนกลุ9มอีกอย9างหนึ่งเราไม9สามารถท่ีมอง
ผ9านได�ก็คือประเพณีของแต9ละเผ9าท่ีมากไปกว9านั้นก็คือประเพณีสงกรานต�ซ่ึงเปJนประเพณี
ของประเพณีท่ีสามารถสร�างให�ชนเผ9าท่ีมีความแตกต9างทางเชื่อชาติ ศาสนามารวมกันเล9น
รวมกันโดยมีความเชื่อว9าเปJนของคนทุกคนโดยไม9ได�แบ9งแยกว9าเปJนวัฒนธรรมของศาสนาใด
หรือเปJนประเพณีของเผ9าใดเผ9าหนึ่ง ด�วยเหตุประเพณีสงกรานต�จึงเปJนประเพณีท่ีสามารถ
สานต9อความเปJนเชื่อได�เปJนอย9างดี 

คําสําคัญ: แนวคิด, ประวัติศาสตร�, มุมมอง, ความสัมพันธ�ขบวนการสร�างจิตสํานึกร9วมผ9าน
ประเพณีสงกรานต� 

Abstract 

The Corporationand relationship of the ASEAN Community is what we 
have to learn about the background of the different ethnic groups. The ethnic 

                                                           

* อาจารย�ประจําสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก9น 

** ผู�อํานวยการชํานาญการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
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groups in the region offers a variety of cultural traditions and professions, but 
what we usually see on a regular basis is the disparity in income distribution and 
social affairs. Even with the disparity in society, however,the region has different 
points of sharing in community building, urban development and the creation of 
human civilization. That there is a difference in the time one has to learn from 
each other as well as adjustments to creative ideas to life and to live together as 
a group. 

The difference in time awareness contributes to society is one we 
cannot afford to look past. The traditional cultural manifestation, as for instance, 
Songkran can create a tribal difference. The national trust religionsgive rise to 
combined with the belief that all people have without discrimination of any 
religion or culture can be a unifying factor. 

Key Words: Ideal, History, Point of View, corporation with The Buildup of a 
Communal consciousness, the Sonkron Festival 

๑. บทนํา 
 แนวคิดการสร�างอุดมการณ�ร9วมกันระหว9างแนวคิดสร�างอุดมการณ�เสรีนิยม
ประชาธิปไตยกับแนวคิดสร�างอุดมการณ�สังคมนิยมคอมมิวนิสต� ซ่ึงแนวคิดท้ังสองอย9างนี้ก็
มักจะมีความเห็นท่ีแตกต9างกัน ท้ังสองระบบมักจะมีแนวทางท่ีไม9ตรงกันแต9ก็ต�องย9อมท่ีจะ
สร�างสังคมให�เปJนสังคมท่ีน9าอยู9บนโลกใบเดียวกันด�วยแนวคิดนี้ทําให�หลายประเทศท่ีมีความ
แตกต9างทางด�านวัฒนธรรมประเพณีต�องเริ่มตระหนักถึงความจําเปJนในการร9วมมือกัน
ระหว9างประเทศในภูมิภาค ต9อมาเม่ือสงครามทางด�านแนวความท่ีแตกต9างคล�อยปรับทัศนคติ
ให�สอดคลองกัน จึงเริ่มหันหน�าเข�าหากันและร9วมมือกันมากข้ึน จึงเกิดกระแสภูมิภาคนิยมใน
เอเชียเกิดข้ึน ก9อให�เกิดกลไกความร9วมมือทางเศรษฐกิจใหม9ๆ ภายในเอเชียมากมาย รวมถึง
การขยายกลุ9มเอเซียนเปJนอาเซียน  

การสร�างปะชาคมสังคมอาเซียนก็เพ่ือสร�างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง 
โดยทุกประเทศจะได�รับประโยชน�ทางเศรษฐกิจและสังคมจากการรวมกลุ9มกันในภูมิภาค
สมาชิกอาเซียน การก9อต้ังประชาคมอาเซียนนั้นมีวัตถุประสงค�เริ่มแรกเพ่ือสร�างสันติภาพใน
ภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�  อันนามาซ่ึงเสถียรภาพทางการเมือง และความ
เจริญก�าวหน�าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เม่ือการค�าระหว9างประเทศในโลกมี
แนวโน�มกีดกันการค�ารุนแรงข้ึน ทําให�อาเซียนได�หันมามุ9งเน�นกระชับและขยายความร9วมมือ
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ด�านเศรษฐกิจการค�าระหว9างกันมากข้ึน วัตถุประสงค�หลักท่ีกําหนดไว�ในปฏิญญาอาเซียน 
(The ASEAN Declaration) มี ๗ ประการ ดังนี้ 

๑) ส9งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก�าวหน�าทางสังคมและวัฒนธรรม 

๒) ส9งเสริมความมีเสถียรภาพ สันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 

๓) ส9งเสริมความร9วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร� 
และด�านการบริหาร 

๔) ส9งเสริมความร9วมมือซ่ึงกันและกันในการฝ³กอบรมและการวิจัย 

๕) ส9งเสริมความร9วมมือในด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค�า การคมนาคม 
การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต 

๖) ส9งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
๗) ส9งเสริมความร9วมมือกับองค�กรระดับภูมิภาคและองค�กรระหว9างประเทศ๑

 

วัตถุประสงค�ท้ัง ๗ ประการเปJนแนวทางในการสร�างจิตสํานึกร9วมขององค�กรระดับ
ภูมิภาคและองค�กรระหว9างประเทศประชาคมสังคมอาเซียนอันเปJนหน�าท่ีพ้ืนฐานท่ีท่ีพลเมือง
อาเซียนต�องทําร9วมกัน กล9าวคือ พลเมืองอาเซียนจะต�องมีความสํานึกในหน�าท่ีในฐานะท่ีเปJน
สมาชิกขององค�การนี้ โดยเฉพาะการปฏิบัติตนให�สอดคล�องกับความมุ9งหมายของการก9อต้ัง
ประชาคมอาเซียน เช9น ในด�านเศรษฐกิจ พลเมืองอาเซียนต�องประกอบอาชีพด�วยความสุจริต
ไม9ทําลายความยั่งยืนทางด�านเศรษฐกิจในขณะเดียวกันต�องมีความสามารถท่ีหลากหลาย
ส9งเสริมศักยภาพและความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจให�องค�การได� ในด�านการเมืองและความ
ม่ันคง พลเมืองอาเซียนต�องทําหน�าท่ีเปJนผู�รักษาสันติภาพให�องค�การ ไม9ปฏิบัติตนให�เกิด
ความเดือดร�อน วุ9นวาย บ่ันทอนความม่ันคงของอาเซียน๒  

การสร�างฐานความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการสร�างจิตสํานึกร9วมทางประวัติศาสตร�
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนสังคมอาเซียนจะช9วยเป�ดโลกทัศน�ให�กับสังคมอาเซียนได�
เรียนรู�ถึงความแตกต9างหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ�ต9างๆ ท่ีกระจายกันอยู9ในชุมชน
สังคมอาเซียน การสร�างจิตสํานึกร9วมถือว9ามีสําคัญต9อการดํารงชีวิตของชนชาติท่ีอยู9รวมกัน
หลายพ้ืนท่ีๆ สําคัญๆ ของโลกเนื่องจากผลของการต้ังถ่ินฐานและการโยกย�ายของกลุ9มประชากร
หลากหลายเชื้อชาติส9งผลให�เกิดแหล9งอารยธรรมข้ึนบนลุ9ม แม9น้ํา และทะเลสาบ หลายแห9ง
ก9อให�เกิดวัฒนธรรม ตระกูลภาษาและตระกูลเชื้อชาติหลายกลุ9ม เช9น ตระกูลเชื้อชาติ ไต-ลาว-
เขมร-มอญ-เวียด ตระกูลเชื้อชาติ มาลายู-ชวา ซ้ึงการผสมผสานทางด�านวัฒนธรรมนี้ส9งผลให�
เกิดเครือข9ายรัฐเชื้อชาติเดียวกันเช9น ไท-ลาว-เขมร-เวียด เปJนต�น 

                                                           

๑แผนแม9บทการพัฒนากลุ9มชาติพันธุ�ในประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
๒Greenberg, hams&Baron, Roderick A Behavior in organization (6th ed.), 

(Upper Saddle Rever,NJ: Prentice-hall, 1997), p. 371. 
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วัฒนธรรมก็เปJนอีกส9วนหนึ่งท่ีสร�างความสัมพันธ�ในกลุ9มชาติพันธ� เช9นสร�าง
ความสัมพันธ�ด�านความเชื่อและสร�างจิตสํานึกในการรับผิดชอบในท�องถ่ินของตน จนเกิดการ
เรียนรู�เชิงเปรียบเทียบระหว9างท�องถ่ินของตนเองกับประเทศต9างๆ ในภูมิภาค ขอบข9าย
ความรู�ความเข�าใจท่ีกว�างขวางข้ึนนี้ การเรียนรู�ด�วยระบบนี้จะเปJนพ้ืนฐานสําคัญในการอยู9
ร9วมกันอย9างสันติในสังคมท้ังในระดับท�องถ่ินและระดับภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยก็เช9นกัน
มีวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคท่ีหลากหลาย 

แต9ละประเทศก็มักจะมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายวัฒนธรรมเหล9านั้นเกิดข้ึนตามกลุ9ม
คนส9วนวัฒนธรรมหนึ่งท่ีอาเซียนมีเหมือนกันก็คือวันสงกรานต� (Songkran Festival in 
ASEAN เทศกาลสงกรานต�ในอาเซียน)เทศกาลสงกรานต�เปJนประเพณีถือว9าประเพณีท่ีสร�าง
สานความสัมพันธ�ทีดีงามซ่ึงกลุ9มประเทศอาเซียนได�สืบทอดจากบรรพบุรุษต9อกันมาจนเปJน
เอกลักษณ�ท่ีแสดงถึงความเชื่อ วิถีชีวิตความเปJนอยู9ของคนในสังคม ประเทศท่ีมีการละเล9น
สงกรานต� เช9น ไทย พม9า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฯลฯ ก็จะมีวัฒนธรรม ความเชื่อท่ี
เหมือนกันหรือคล�ายคลึงกัน แต9จะมีรายละเอียดของพิธีกรรมแตกต9างกันไปตามกระบวนการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปJนปIจจัยสนับสนุนส9งเสริม 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC) ซ่ึงจะต�องมุ9งส9งเสริมให�ประชาชนมี
คุณลักษณะความเปJนพลเมืองอาเซียนท่ีสอดคล�องกับความมุ9งหมายของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน เช9น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ความรับผิดชอบต9อสังคม ความเคารพ
ความแตกต9างระหว9างบุคคลและสังคม คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความมีน้ําใจเอ้ืออาทรและ
ความสามัคคี รักษาสิ่งแวดล�อม เปJนต�น๓

 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความแตกต9างทางสังคม ความแตกต9างทางการ
เมืองการปกครองและความแตกต9างอ่ืน ๆ อีกมากมายของพลเมืองอาเซียน รวมท้ังการท่ีต9าง
ก็พยายามสร�างความเข�มแข็งและความสามารถในการแข็งขันด�านต9างๆ เหล9านี้ย9อมเปJน
โอกาสท่ีจะนําไปสู9สถานการณ�ท่ีต�องเผชิญหน�ากันได�เสมอ ซ่ึงอาจนํามาสู9ความขัดแย�งกันและ
ความผิดพลาดระหว9างกัน เปJนต�น เม่ือเกิดสถานการณ�ใดๆ ก็ตามท่ีบ่ันทอน ทําลายสันติสุข
ในการเปJนพลเมืองอาเซียนด�วยกัน สมาชิกขององค�การนี้จะต�องมีความอดทนอดกลั้นต9อ
สถานการณ�นั้นๆ เสมอ จากนั้นก็ค9อยๆ หาทางออกท่ีดีท่ีสุด มีผลกระทบในทางลบต9อกันให�
น�อยท่ีสุดเพ่ือรักษาไว�ซ่ึงความเปJนมิตรและความเปJนหนึ่งเดียวกัน คุณลักษณะเช9นนี้ ย9อม 

ส9งผลให�เกิดการแก�ปIญหาด�วยความเปJนมิตร ถ�อยทีถ�อยอาศัย ไม9เปJนศัตรูคู9อริกัน
นั่นเอง๔ เทศกาลสงกรานต�เปJนเทศกาลการเฉลิมฉลองวันข้ึนป|ใหม9 ซ่ึงเปJนประเพณีร9วมกัน

                                                           

๓แพรภัทร ยอดแก�ว, การเตรียมความพร�อมเข�าสู!ประชาคมอาเซียน, โปรแกรมสังคมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๓๗๑. 

๔อ�างแล�ว,หน�า ๓๗๗. 
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ของชาวพุทธศาสนาและอาศัยอยู9ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ไม9ใช9แค9ประเพณีของ
ประเทศไทยแห9งเดียวอย9างท่ีเราเข�าใจกันประเทศในเขตอาเซียนท่ีมีการจัดเทศกาลสงกรานต�
เหมือนกัน ได�แก9 พม9า ลาว กัมพูชาเปJนต�น 

จากภาพรวมของกิจกรรมในวันสงกรานต� จะเห็นได�ว9า สงกรานต�เปJนประเพณีท่ี
งดงาม อ9อนโยน เอ้ืออาทรและเต็มไปด�วยบรรยากาศของความกตัญ@ู ความเคารพซ่ึงกัน
และกัน เปJนประเพณีท่ีให�ความสําคัญกับความสัมพันธ�ระหว9างเพ่ือนมนุษย�ในสังคม โดยใช�
น้ําเปJนสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ�ระหว9างกัน มิใช9เทศกาลแห9งน้ําอย9างท่ีหน9วยงานของรัฐ
บางแห9งกําลังดําเนินการเพ่ือสร�างจุดขาย สร�างรายได�เข�าประเทศ จนสร�างความเข�าใจผิดให�
เกิดข้ึนแก9ประชาชนท่ัวโลก ไม9เว�นแม�แต9คนไทยด�วยกันเอง ซ่ึงกําลังจะห9างไกลและหลุดลอย
ไปจากรากเหง�าเดิมของประเพณีสงกรานต�กันไปทุกที 

ประเพณีสงกรานต�ท่ีถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย9างยาวนาน ย9อมมีความหมาย
และมีคุณค9าต9อผู�ปฏิบัติ ชุมชนและสังคมเปJนอย9างยิ่ง กล9าวคือ : สงกรานต�เปJนวันแห9งความ
รัก ความผูกพันในครอบครัว อย9างแท�จริง สมัยก9อนบิดามารดาจะเตรียมเสื้อผ�าใหม9พร�อม
เครื่องประดับให�ลูกหลานไปทําบุญ ลูกหลานก็จะเตรียมเสื้อผ�าเครื่องนุ9งห9มให�ผู�ใหญ9ได�สวมใส9
หลังการรดน้ําขอพร ปIจจุบันเม่ือถึงวันสงกรานต�ทุกคนจะหาโอกาสกลับบ�านไปหาบิดา
มารดารดน้ําขอพร เพ่ือเปJนสิริมงคลในการเริ่มต�นป|ใหม9และเปJนกําลังใจกันและกันในการ
ดํารงชีวิตอยู9ต9อไป  

วันสงกรานต�เปJนวันแห9งการแสดงความกตัญ@ูโดยการปรนนิบัติต9อบิดามารและผู�
มีพระคุณท่ีมีชีวิตอยู9 และทําบุญอุทิศส9วนกุศลให�แก9ผู�ท่ีล9วงลับไปแล�วสงกรานต�เปJนประเพณี
ท่ีก9อให�เกิดความเอ้ืออาทรต9อสิ่งแวดล�อม เพราะในวันนี้ทุกคนจะช9วยกันทําความสะอาด
บ�านเรือน สิ่งของเครื่องใช�ทุกอย9างให�สะอาดหมดจดเพ่ือจะได�ต�อนรับป|ใหม9ด�วยความแจ9มใส 
เบิกบาน นอกจากนี้ยังควรช9วยกันทําความสะอาดวัดวาอาราม ท่ีสาธารณะ และอาคาร
สถานท่ีของหน9วยงานต9างๆ ด�วย 

วันสงกรานต� เปJนวันทําบุญครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของพุทธศาสนิกชน โดยการทําบุญ
ตักบาตร เลี้ยงพระ ฟIงเทศน� ปฏิบัติธรรม และสรงน้ําพระ ศรัทธาในการทําบุญให�ทาน ซ่ึงถือ
เปJนการเก้ือกูลสูงสุดของมนุษยชาติ และการถือศีลปฏิบัติธรรมซ่ึงเปJนเหตุแห9งความ
เจริญรุ9งเรืองของชีวิต และสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนามาได�จนถึงปIจจุบัน  

เพ่ือดํารงไว�ซ่ึงความหมาย สาระและคุณค9าของวันสงกรานต�ดังกล9าวแล�ว ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เราจึงควรเลือกประพฤติปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปJนแก9นแท�หรือท่ี
เปJนเนื้อหาสาระของประเพณีสงกรานต�อย9างแท�จริง กิจกรรมใดท่ีหลงเหลือแต9เพียงรูปแบบ
แต9ขาดซ่ึงความหมายท่ีแท�จริง เช9น การก9อพระเจดีย�ทราย ซ่ึงปIจจุบันมิได� ทําเพ่ือ
วัตถุประสงค�ในการให�พระภิกษุสงฆ�ได�นําทรายไปใช�ในการก9อสร�างของวัด หรือการปล9อยนก
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ปล9อยปลา ซ่ึงปIจจุบันกลายเปJนธุรกิจเพ่ือการซ้ือ-ขาย ก็อาจจะมีความจําเปJนต�องยกเลิกไป 
หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบให�เหมาะสมกับยุคสมัยหากจําเปJน 

ในแต9ละท�องถ่ินย9อมมีค9านิยมและธรรมเนียมปฏิบัติเก่ียวกับประเพณีสงกรานต�ท่ี
แตกต9างกันออกไป ก็สมควรให�ปฏิบัติไปตามนั้น เพ่ือเปJนการเคารพภูมิปIญญาของบรรพบุรุษ
ท่ีได�กลั่นกรองเลือกสรรแล�วว9าเหมาะสมกับท�องถ่ินของตนเอง ดังนั้น การจะเปลี่ยนแปลง
ใดๆ จึงข้ึนกับวิจารณญาณของเจ�าของวัฒนธรรมนั้นๆ โดยตรง ท่ีจะเลือกรับหรือไม9รับสิ่งท่ี
แตกต9างไปจากเดิม รวมท้ังสิ่งใหม9ๆ ท่ีแทรกเข�ามาอย9างไม9หยุดยั้ง  

ท9ามกลางกระแสโลกาภิวัตน�ท่ีแผ9ขยายครอบคลุมไปท่ัวโลก ก9อให�เกิดการแรก
เปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ประเพณีสงกรานต�ก็ตกอยู9 ในวัฏจักรนี้
เช9นเดียวกัน มีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนหลายประการท่ียังความเปJนห9วงให�เกิดข้ึนแก9ทุกคน
ท่ีรักและเห็นคุณค9าของประเพณีนี้ จึงมีความพยายามท่ีจะรณรงค�ทุกรูปแบบเพ่ือให�คนยุค
ใหม9ได�เข�าใจถึงความหมาย ความสําคัญ และคุณค9าของประเพณีสงกรานต�ท่ีแท�จริง  

วันสงกรานต� เปJนวันท่ีก9อให�เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนสังคมไม9ว9าจะคน
ในประเทศเดียวกันหรือคนต9างชาติท่ีไหลบ9าเข�ามาเล9นน้ําในวันเทศกาลสงกรานต�ได�มีโอกาส
พบปะสังสรรค�และการละเล9นสนุกสนานรื่นเริงโดยผ9านกิจกรรมของแต9ละวันดังนี้ ตอนเช�า
ร9วมกันทําบุญในยามบ9ายหลังจากการทําบุญ มักมีการเล9นรดน้ําในหมู9เพ่ือนฝูงและคนรู�จัก
และมีกิจกรรมในการละเล9นตามประเพณีท�องถ่ินนั้น กิจกรรมเหล9านี้เปJนตัวเชื่อมสัมพันธ�ของ
กลุ9มชาติพันธ�ในสังคมท�องถ่ินและต9างถ่ิน 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เปJนความพยายามรวมกลุ9มในระดับ
ภูมิภาคของกลุ9มประเทศอาเซียนให�เปJนอัตตาลักษณ�หนึ่งเดียวกันโดยมีสโลแกนว9าสร�าง
อาเซียนให�เปJนประชาคมแห9งความเอ้ืออาทร และ ร9วมแบ9งปIน มีวิสัยทัศน�เดียวกัน มีอัตลักษณ�
เดียวกันและเปJนประชาคมเดียวกัน “One Vision, One Identity, One Community” โดยมี
เหตุผลสําคัญท่ีต�องการสร�างความเข�มแข็ง และเพ่ิมอํานาจต9อรอง เพ่ือให�อาเซียนท่ีมีประชากร
รวมกันกว9า ๖๐๐ ล�านคนมีการสร�างจิตสํานึกร9วมในทางวัฒนธรรมของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)๕ เพ่ือให�ประชาชนแต9ละ
ประเทศอาเซียนอยู9ร9วมกันภายใต�แนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมท่ีดี มีความ
ม่ันคงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเอ้ืออาทรกัน 

ด�วยเหตุนี้ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาถึงความสําคัญทางด�านวัฒนธรรมหรือ
ประเพณีสงกรานต�ท่ีมีอยู9ในประชาคมสังคมอาเซียน ประเพณีสงกรานต�เปJนอีกประเพณีหนึ่ง
ท่ีสร�างสรรค�ความสัมพันธ�ของกลุ9มชนท่ีอยู9ร9วมกันในแต9ละประเทศในสังคมเอเชีย ซ่ึงเปJนท่ี

                                                           

๕ ผศ.ดร.ณรงค� โพธ์ิพฤกษานันท�, สังคมกับเศรษฐกิจ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห9งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร:พูลสวัสดิ์ พับลิซซ่ิง จํากัด, ๒๕๕๕), หน�า ๒๔๑. 
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ประจักรอยู9ว9าชุมชนสังคมอาเซียนมีนโยบายในอันท่ีจะพยายามกระตุ�นให�เปJนสังคมเป�ดและ
มีความเอ้ืออาทร มีจิตสํานึกในความเปJนชุมชนหนึ่งเดียว และร9วมกันเสริมสร�างความไพบูลย�
ม่ังค่ังร9วมกัน โดยการพัฒนามนุษย�โดยรวม (Total Human Development) เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาสังคมในระยะยาว การสร�างจิตสํานึกร9วมให�กับผู�นํารุ9นใหม9โดยผ9านกิจกรรมของ
ประเพณีต9างๆ อันเปJนกลไกหนึ่งท่ีสามารถลดช9องว9าง ระหว9างกลุ9มคนและประเทศสมาชิก
อาเซียนหรือเปJนการส9งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนให�เปJนหนึ่งเดียวในอนาคต 

๒. วัตถุประสงค�  
การเขียนบทความในครั้งนี้ผู�วิจัยได�รวบรวมเรียบเรียงจากงานวิจัยเรื่อง การสร�าง

จิตสํานึกร9วมของชุมชนในประชาคมและสังคมอาเซียน:วิเคราะห�แนวคิด มุมมองและ
ขบวนการสร�างผ9าน 

ประเพณีสงกรานต�แต9เปJนส9วนหนึ่งของงานวิจัยยังไม9ใช9งานวิจัยท่ีสมบูรณ� ผู�วิจัย
นําเสนอในส9วนท่ีเปJน ความสัมพันธ�และขบวนการสร�างจิตสํานึกร9วมผ9านประเพณีสงกรานต�
อันเปJนวัตถุประสงค�หนึ่งซ่ึงเปJนส9วนการศึกษาด�านเอกสารในงานวิจัยเท9านั้น 

๓. ขบวนการสร�างจิตสํานึกร!วมผ!านประเพณีสงกรานต� 
การความสัมพันธ�ท่ีผ9านมาเราจะเห็นความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมยังคง

เปJนปIญหาหลักของรัฐประชาชาติสมัยใหม9 และสมัยเก9าท่ีมีความแตกต9างกันทางด�านคิด
ความแบบด้ังเดิมกับความคิดสมัยใหม9 ความคิดด้ังเดิมยังต�องการคงความเปJนอนุรักษ�
วัฒนธรรมแบบเดิมๆ ไว� ในขณะเดียวกันแนวคิดแบบสมัยใหม9มักจะมีรับวัฒนธรรมใหม9ๆ เข�า
มาสู9สังคมตนเองมาก หมายความว9าแนวคิดแบบสมัยใหม9มักมีปรับตัวเพ่ือให�เข�ากลับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมกว�างข้ึน สิ่งเหล9านี้ทําให�รัฐต�องปรับเปลี่ยนนโยบายด�านวัฒนธรรม
และยอมรับว9าความแตกต9างหลากหลายทางด�านการดําเนินชีวิต อัตลักษณ�และคุณลักษณะ
ความเปJนมนุษย�หรือความเปJนตัวตนของเขา ในขณะเดียวกันรัฐยังต�องเผชิญกับปIญหา
ทางการเมืองอ่ืนๆ ท่ีไม9ใช9เรื่องอุดมการณ�ทางการเมืองอีกต9อไป แต9เปJนปIญหาเก่ียวกับเชื้อชาติ 
เผ9าพันธุ� ศาสนาความเชื่อ เพศสภาพและวัฒนธรรมย9อย (Subculture) จนในท่ีสุด รัฐบาลของ
บางประเทศได�เสนอทางออกผ9านนโยบายเก่ียวกับสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural 
Society) โดยอาศัยแนวคิด “พหุวัฒนธรรมนิยม” (Multiculturalism) เปJนพ้ืนฐาน 

ชาติพันธุ�  (Ethnicity) คือ กลุ9มคนท่ีมีจุดกําเนิดของบรรพบุรุษร9วมกัน มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีเปJนแบบแผนเดียวกัน รวมถึงมีเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ
และสัญชาติสอดคล�องกัน สาหรับผู�คนท่ีอยู9ในกลุ9มชาติพันธุ�เดียวกัน มักมีความรู�สึกผูกพัน
ทางสายเลือดและทางวัฒนธรรมพร�อมๆกันไป โดยเปJนความรู�สึกผูกพันท่ีช9วยเสริมสร�างอัต
ลักษณ�ของบุคคลและของชาติพันธุ� และในขณะเดียวกัน ก็สามารถเร�าอารมณ�ความรู�สึกให�
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เกิดความเปJนอันหนึ่งอันเดียวกันได� โดยเฉพาะอย9างยิ่ง ถ�าผู�ท่ีอยู9ในกลุ9มชาติพันธุ�นั้นนับถือ
ศาสนาเดียวกัน หรือได�รับอิทธิพลจากกระบวนการกล9อมเกลาทางสังคมแบบเดียวกัน๖ 

ชาติพันธุ� คือ สิ่งท่ีแสดงถึงพ้ืนฐานความเปJนมนุษย�ในแต9ละเชื้อชาติและแสดงถึง
วิวัฒนาการของระบบสังคมการเมือง โดยในแต9ละภูมิภาคมักประกอบไปด�วยกลุ9มคน
หลากหลายเผ9าพันธุ� โดยแต9ละเชื้อชาติก็จะมีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีสวยงามเปJนของ
ตนเอง ซ่ึงจัดว9าเปJนสีสันทางชาติพันธุ�ของมนุษย�อย9างหนึ่งและเปJนความงดงามของสังคมโลก
ท่ีประกอบไปด�วยกลุ9มชาติพันธุ�ท่ีหลากหลาย๗ 
 การอยู9ร9วมกันในพหุสภาวะ (Pluralism) ถือเปJนนโยบายบูรณาการท่ีมิได�มุ9งบังคับ
ให�ชนชาติต9างๆ ต�องละท้ิงเอกลักษณ�ของตน หากแต9คาดหวังให�แต9ละชนชาติมีความภักดีต9อ
ประชาคมและรับเอาภาษาขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมร9วมของประชาคมเอาไว�บ�าง 
ขณะเดียวกัน ทุกชนชาติก็ควรยินดีหรือพึงพอใจในการรักษาเอกลักษณ�เฉพาะตัวไว�ในส9วนท่ี
ไม9ขัดต9อความเปJนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมนั้นๆ หรือกล9าวอย9างง9ายๆ คือ การยอม
ให�เกิดความแตกต9างข้ึนได� เพียงแต9ต�องยอมอยู9ร9วมกับพหุสภาวะนั้น และพร�อมท่ีจะก�าวไป
พร�อมกับผู�คนท่ีอยู9ภายในภูมิภาค ไม9ว9าเขาเหล9านั้นจะเปJนชนเชื้อชาติใดก็ตามการอยู9ร9วมกัน
ในพหุสภาวะ (Pluralism) ทําให�พอคาดการณ�ได�ว9าความเปJนชุมชนพหุสังคมในอาเซียนถือ
เปJนประเด็นท่ีน9าสนใจสาหรับการบูรณาการ (Integration) และการอยู9ร9วมกันเปJนประชาคม 
ถึงแม�จะเปJนนวัตกรรมการรวมกลุ9มท่ีพ่ึงเริ่มได�รับความนิยมในยุคปIจจุบัน หากแต9ความ
หลากหลายทางชาติพันธุ�ก็ถือเปJนแบบแผนอันคลาสสิกท่ีอยู9เคียงคู9กับเอเชียอาคเนย�มาเปJน
เวลาช�านาน  

๔. วัฒนธรรมของประชาคมสังคมอาเซียน 
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีสนับสนุนส9งเสริมประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน(ASCC) ซ่ึงจะต�องมุ9งส9งเสริมให�ประชาชนมีคุณลักษณะความเปJนพลเมือง
อาเซียนท่ีสอดคล�องกับความมุ9งหมายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เช9น การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย� ความรับผิดชอบต9อสังคม ความเคารพความแตกต9างระหว9างบุคคล
และสังคม คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความมีน�าใจเอ้ืออาทรและความสามัคคี รักษาสิ่งแวดล�อม 
เปJนต�น 

                                                           

๖ อมราพงศาพิชญ�,วัฒนธรรมศาสนาและชาติพันธุ�: วิเคราะห�สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา.
(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน�า ๑๕๗. 

๗ เสรี ซาเหลา, กลุ9มชาติพันธุ�: วัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดนครสวรรค�, (สานักวิจัยและ
บริการวิชาการสถาบันราชภัฏนครสวรรค�, ๒๕๔๕), หน�า ๙. 
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วัฒนธรรมท่ีเป�ดกว�างและมีความเสรีมากข้ึนโดยประชาชนทุกหมู9เหล9าสามารถ
อนุรักษ�และสืบสานวัฒนธรรมท�องถ่ินของตนเองได� แต9กระแสโลกาภิวัฒน� ต้ังแต9ป| ๒๕๓๒ 
เปJนต�นมาได�มีการ 

เปลี่ยนแปลงสู9ความทันสมัยและผลจากการพัฒนาได�เปลี่ยนสภาพชุมชนท�องถ่ิน
เปJนชุมชนเมืองมากข้ึนทําให�ประชาชนกลุ9มชาติพันธุ�รุ9นใหม9เลือกท่ีจะหันไปรับและใช�ชีวิตใน
ยุคท่ีทันสมัยมากข้ึนและมีประชาชนอีกส9วนหนึ่งปรับตัวไม9ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล9าว 
ดังนั้นชุมชนท�องถ่ินในชนบทกําลังมีสภาพถูกท้ิงร�างเสื่อมโทรมลงในขณะท่ีชุมชนท่ีมีสภาพ
ความเปJนเมืองกลับมีปIญหาใหม9ท้ังด�านเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน ซ่ึงล�วนแต9ส9งผลกระทบ
ต9อวิถีชีวิตของกลุ9มชุมชนท้ังสิ้น 

กระบวนการมีส9วนร9วมของคนในชุมชน และประชาสังคม ในประเด็นสาธารณะ ท่ี
จะมีผลต9อชีวิตของคนในชุมชน และประชาสังคม กระบวนการมีส9วนร9วมนี้ อาจจําแนก
ออกเปJนข้ันตอนต9างๆ ต้ังแต9การร9วมคิด ร9วมทํา ร9วมตัดสินใจ ร9วมรับประโยชน� และร9วม
ติดตามตรวจสอบ โดยท้ังหมดของทุกข้ันตอน ต�องนําไปสู9เรื่องของการเรียนรู�วัฒนธรรม
ชุมชน และประชาสังคม และหากถามว9า การเรียนรู�ดังกล9าว ทําไมจึงจําเปJน อาจตอบได�ว9า 
เพราะวัฒนธรรมแต9ละชุมชน และในประชาสังคม มีความแตกต9างกัน จึงทําให�มีคนในชุมชน
และประชาสังคมมุมมองต9างกัน การเปลี่ยนแปลงบทางด�านวัฒนธรรมจึงมีท้ังผลกระทบ ท้ัง
ในแง9บวกและลบ มีท้ังผู�ได�รับผลประโยชน� และเสียผลประโยชน� ในฐานะ “ชุมชน” หรือ 
“ประชาสังคม” จําเปJนต�องเรียนรู�ซ่ึงวัฒนธรรมรวมกันท้ังหมด สิ่งเหล9านี้ถ�าจะทําให�เปJนแนว
ทางการปฏิบัติร9วมกันจําเปJนต�องพูดคุย และเรียนรู�ร9วมกับคนอ่ืนๆ ท่ีเปJนสมาชิกในชุมชน
เท9านั้น 

ในชุมชน และประชาสังคม ท่ีเข�มแข็ง ซ่ึงมักมีวงสนทนาอย9างไม9เปJนทางการอยู9
ท่ัวไปตามสถานท่ีต9างๆ นั้น หากเราสังเกตให�ดี ก็จะพบ “ภาวการณ�นํา” การสนทนาในเรื่อง
ต9างๆ อย9างมีชีวิตชีวา โดยภาวะการนําดังกล9าว เปJนความสามารถท่ีไม9ได�ผูกขาดอยู9ท่ีผู�ใดผู�
หนึ่ง หากมีผู�นําผูกขาดในการนําเรื่องของส9วนรวม ชีวิตในชุมชน และในประชาสังคมนั้น ก็
จะขาดชีวิตชีวา และสีสัน และขาดการริเริ่มสร�างสรรค�สิ่งใหม9ๆ ผู�นําในความหมายนี้ จึงมิได�มี
ไว� เพ่ือทําหน�าท่ีตัดสินความผิด หรือเปJนผู�ต9อต�านการมีส9วนร9วมของคนในชุมชน แต9จะเปJนผู�
ท่ีคอยแนะนํา หรือคอยกระตุ�นให�เกิดการมีส9วนร9วมอย9างกว�างขวาง เพ่ือสร�างจิตสํานึกของ
การเปJนเจ�าของชุมชนของสมาชิกอย9างเต็มท่ี 

สําหรับชุมชน และประชาสังคม ท่ีเข�มแข็ง คนในชุมชนจะตระหนัก หรือมีความคิด
ว9า อํานาจท่ีแท�จริงนั้น ไม9ได�ข้ึนอยู9กับการบัญญัติทางกฎหมาย และไม9ได�อยู9ท่ีหน9วยงาน 
องค�กร หรือสถาบันของรัฐเท9านั้น แต9สามารถสร�างสรรค�ข้ึนได�จากตนเอง และจากความ
ร9วมมือกับผู�อ่ืน การมองว9า อํานาจเปJนสิ่งท่ีมีอยู9ในตัวทุกๆ คนนี้ มักจะนําไปสู9ความเชื่อม่ัน
ท่ีว9า “ประชาชนในท�องถ่ินเท9านั้น ท่ีสามารถแก�ปIญหาของท�องถ่ินได�” ความเชื่อม่ันนี้ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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สะท�อนถึงความรับผิดชอบของตนต9อปIญหาของชุมชน สังคม และถือว9า ตนเปJนเจ�าของ
ชุมชน และสังคมนั้นในชุมชน และประชาสังคม ท่ีเข�มแข็งนั้น ความสัมพันธ�ของคนอาจอยู9ใน
รูปขององค�กร หรือเครือข9าย ท้ังท่ีเปJนทางการ และไม9เปJนทางการ มักเปJนความสัมพันธ�ต9อ
กันในแนวนอน ลักษณะความสัมพันธ�ดังกล9าว ก9อให�เกิดความซ่ือสัตย� และไว�วางใจกัน ซ่ึงจะ
ก9อให�เกิดพลังขนาดใหญ9ในการเปลี่ยนแปลง และแก�ไขปIญหาของสังคมได� ในขณะท่ีสถาบัน 
และองค�กรต9างๆ ในชุมชน และประชาสังคม เช9น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา กลุ9ม
ธุรกิจ ก็รวมเข�าเปJนส9วนหนึ่งของชีวิตในชุมชน 

๕. ประเพณีสงกรานต� 
ประเพณีสงกรานต�เปJนประเพณีท่ีสืบทอดกันมายาวนานท้ังในประเทศไทย 

ประเทศลาวและกัมพูชา เปJนประเพณีท่ีสร�างความสัมพันธ�กันในระหว9างมนุษย�กับมนุษย� 
ความสัมพันธ�ระหว9างวัฒนธรรมเปJนการเสริมสร�างความรัก ความสมานฉันท�ระหว9างกัน 
เพ่ือให�ได�มาซ่ึงความเข�าใจท่ีดีต9อกัน ประเพณีสงกรานต�ยังเปJนขบวนการสร�างจิตสํานึกร9วม
ทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมสังคมอาเซียนได�เปJนอย9างดี อย9างเช9น กิจกรรมทําบุญ
ในครอบครัวก็เปJนขบวนการเสริมสร�างความรักในครอบครัว กิจกรรมการละเล9นในชุมชนก็
เปJนการสร�างความสมานฉันท�ของคนในชุมชน และประเทศได�เปJนอย9างดี ประเพณีสงกรานต�
จึงถือเปJนกิจกรรมในการสร�างความม่ันคงของชาติ โดยผ9านขบวนการของรัฐท่ีกําหนดให�เปJน
นโยบายเปJนวันหยุดแห9งชาติให�ทุกคนมีจิตสํานึกร9วมรับผิดชอบกิจกรรมประเพณีสงกรานต� 

ปIจจุบันประเพณีสงกรานต�มักให�ความสนใจการอนุรักษ�เพียงพิธีกรรมของแต9ละ
ประเทศทําให�ไม9เข�าถึงสารัตถะท่ีแท�จริงของพิธีกรรม การจัดงานประเพณีสงกรานต�เพ่ือการ
ท�องเท่ียวเท9านั้น จนเกิดคลาดเคลื่อนบิดเบือนไปจากวัฒนธรรมด้ังเดิม เห็นเปJนเพียงการ
เฉลิมฉลองเทศกาลน้ํา (Water Festival) ประจําป|เท9านั้น มีการละท้ิงความงดงามของ
ประเพณีในสมัยโบราณไปเกือบหมดสิ้น คงไว�เพียงแต9ภาพลักษณ�แห9งความสนุกสนาน ยิ่งไป
กว9านั้นยังมีในการเล9นน้ําบางสถานท่ีมุ9งเน�นในเรื่องเพศ ทําให�ความงดงามของประเพณีนี้
กําลังจะสูญหายไปตาม 

อย9างไรก็ตามประเพณีสงกรานต�ก็ยังถือว9าเปJนประเพณีท่ีสามารถสร�างจิตสํานึก
รวมในชาติได�เปJนอย9างดี การพัฒนาสังคมจําเปJนต�องการพัฒนาจากภายในก9อน แล�วค9อย
บูรณาการปะทะสังสรรค�กับกระแสภายนอก ซ่ึงการพัฒนาออกมาจากภายในนั้นมี
ความหมายว9า การพัฒนาระดับบุคคลต�องพัฒนาท่ีระดับจิตสํานึก การพัฒนาชุมชนและ
สังคมต�องพัฒนาจิตสํานึกส9วนรวม และหมายความไปถึงการพัฒนาบนพ้ืนฐานภูมิสังคมของ
ตนเอง อันได�แก9 สภาพภูมิศาสตร� เชื้อชาติ ภาษา ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม เปJนต�น เม่ือ
สร�างจิตสํานึกระดับบุคคล ชุมชน สังคมในเกิดข้ึนจากภายในแล�วค9อยบูรณาการ ปะทะ
สังสรรค�กับปIจจัยภายนอกท่ีเข�ามากระทบ เช9น เทคโนโลยี วัฒนธรรม ความเชื่อ และความรู�
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เปJนต�น สิ่งเหล9านี้ควรบูรณาการให�สอดคล�องเหมาะสมกับบริบทของสังคมท่ีมีความเปJนพล
วัตร โดยยึดหลักการรักษาความเปJนอัตลักษณ�ของตนเองและอยู9ร9วมกับผู�อ่ืนได�อย9างสมดุล 
เท9าเทียม มีความสุข 

สรุปได�ขบวนการสร�างจิตสํานึกร9วมผ9านประเพณีสงกรานต�ด�วยความสร�างสรรค�
และสร�างความสามัคคีในเกิดข้ึนในหมู9คณะและประเทศชาติได�เปJนอย9างดีเปJนประเพณีท่ีมี
คนท่ัวไปให�ความสนใจท้ังในประเทศไทยและประเทศไกลเคียง ถึงแม�จะมีการละเล9นท่ี
แตกต9างกัน แต9การให�ความหมายนั้นมักจะมีความคล�ายคลึงกัน ประเพณีสงกรานต�จึงเปJน
ประดิษฐ�กรรมทางสังคม เพ่ือท่ีจะร�อยรัดให�ผู�คนตระหนัก เข�าใจและใช�ชีวิตตามแนวทางของ
ระบบความสัมพันธ�ทางสังคม นอกนี้ประเพณีสงกรานต�ยังเปJนการสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีรู�จักของนักท9องเท่ียว แต9รูปแบบและพิธีกรรมในประเพณีสงกรานต�อาจจะมี
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยจะเน�นความสนุกสนานมากกว9าการให�คุณค9าและความสําคัญ
ของประเพณี แต9นั้นก็เปJนอีกทางหนึ่งท่ีสามารถสร�างความเปJนปรึกแผ9นให�กับคนท้ังชาติโดย
ไม9มีเรื่องศาสนาเข�าเก่ียวข�องคงเหลือแต9ความเพริดเพลินและการสร�างสานความสามัคคีให�
เกิดข้ึนในกลุ9มเชื่อชาติ  
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คุณค!าของการบวชในสังคมไทยป�จจุบัน 

พระมหาโสภณ วรญาโณ*  

บทคัดย!อ 

สําหรับคนไทยแล�ว การบวชถือว9าเปJนวัฒนธรรมท่ีชายไทยต�องใส9ใจและลงมือบวช
จริงเรียนจริงปฏิบัติจริงเพ่ือให�หลุดพ�นจากกิเลสและทุกข�ท้ังปวงทําให�จิตใจมีความสงบสุข
และมีความบริสุทธิ์อย9างแท�จริง  เพราะการบวชในสมัยก9อนนั้นไม9ได�แค9ตอบแทนผู�มีพระคุณ
อย9างท่ีทุกคนส9วนใหญ9ในปIจจุบันเข�าใจเท9านั้น  แต9คือการเข�าไปเรียนศิลปวิทยาแห9งการ
ครองเรือนและการประกอบอาชีพ 

บางคราวเม่ือต�องสึกหาลาเพศออกมาใช�ชีวิตแบบฆราวาสจะก9อให�เกิดประโยชน�
ต9อตนเองและสังคมอย9างแท�จริง เพราะการบวชเข�าเปJนพระภิกษุสงฆ�ในพระพุทธศาสนาของ
สังคมไทยนั้นนับว9ามีคุณค9ามหาศาลต9อการพัฒนาคน  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม 
เพ่ือให�บรรลุถึงจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือได�บรรลุถึงมรรคผลนิพพาน     

คําสําคัญ: คุณค9าของการบวช 

Abstract 

In Thailand   The  Ordination is a culture  that  men  must  to attention.  
That  is  true  to life,  to learn and  to practice  for the liberation of passion and 
all  suffering. The  Ordination  make peacefull  and  purity.  In the past. The 
Ordination not only  repay  to father and mother  but  also  being  the  art  of  
life for  be a householder and for right livelihood 

Sometime when  them  leave the monkhood, The  results of the 
matriculation   bring  benefits  to  themselves  and  social.  Because in Thailand, 
the Ordination is particularly value for the development to person and social, 
and the significant for achieving  the Nirvana  that’s the Ultimate goal. 

Keywords : The Value Of Ordination. 
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๑. บทนํา 
กุลบุตรมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปJนบรรพชิต เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ 

ปริเทวะ ทุกข� โทมนัส อุปายาส ครอบงําแล�ว ถูกความทุกข�ครอบงํา ควรทําท่ีสุดแห9งกอง
ทุกข�ให�ได�สิ้นเชิง บุคคลพึงประพฤติพรหมจรรย� อันเปJนหนทางท่ีจะทําให�บรรลุถึงพระ
นิพพานได� การบวชเปJนวิถีทางเดียวท่ีจะทําให�มีโอกาสประพฤติและบําเพ็ญพรหมจรรย�ได�
อย9างสมบูรณ� แม�พระพุทธเจ�าเอง เม่ือทรงเปJนพระโพธิสัตว�ยังไม9ได�ตรัสรู� ได�ทรงปรารภถึง
ความแก9 ความเจ็บความตาย ท่ีครอบงําสัตว�โลก ทรงประสงค�จะพบโมกขธรรมคือธรรมะเปJน
เครื่องพ�นจากความแก9 ความเจ็บ ความตาย ทรงพบเห็นสมณะคือนักบวช ก็ทรงเลื่อมใสใน
การบวช เพราะทรงเห็นว9าจะเปJนทางเดียวในการบรรลุมรรคผลนิพพาน การบวชใน
พระพุทธศาสนา เปJนการดํารงชีวิตออกจากเรือน สละเพศฆราวาสไปสู9ความเปJนบรรพชิต 
เปJนผู�ไม9ครองเรือนโดยสิ้นเชิง๑ เปJนจุดมุ9งหมายของการบวชก็ คือเพ่ือปฏิบัติตนให�พ�นจาก
ความทุกข� และทําให�แจ�งซ่ึงพระนิพพาน คือความดับทุกข� 

ดังนั้น กุลบุตรพึงนึกถึงคุณค9าของการบวชอุปสมบท จะต�องสละเพศจากฆราวาส
เข�ามาเปJนบรรพชิต เพ่ือดํารงเปJนภิกษุในพระพุทธศาสนาเปJนการสืบทอดพระพุทธศาสนาให�
ยั่งยืนต9อไป เพ่ือให�ลูกหลานได�เห็นคุณค9าประเพณีในการบวชเรียนในทางพระพุทธศาสนา 
มาสมัยครั้งพุทธกาลมีการบวชเรียนเจริญกัมมัฏฐาน ให�ภิกษุนั้นได�ศึกษาปฏิบัติธรรมเพ่ือให�
บรรลุมรรคผลนิพพาน เพ่ือไม9ให�ต�องกลับมาเกิด แก9 เจ็บและตายในสังสารวัฏฏ� เพราะการ
เกิดบ9อยๆ นั้นเปJนทุกข� เม่ือกุลบุตรได�เข�ามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนา มีโอกาสได�เกิดทัน
พระพุทธศาสนาเจริญรุ9งเรือง ทําให�กุลบุตรได�ขัดเกลากิเลสท่ีสะสมอยู9ในจิตใจให�เบาบาง 
กุลบุตรพึงได�ศึกษาท้ังปริยัติและปฏิบัติและดํารงเปJนภิกษุท่ีดีในพระพุทธศาสนาสืบต9อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาคุณค9าของการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาคุณค9าการบวชในสังคมไทย         
๓. เพ่ือวิเคราะห�คุณค9าการบวชในสังคมไทย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปJนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาค�นคว�าทางเอกสารซ่ึงมีลําดับ 
๑. ข�อมูลชั้นปฐมภูมิ ค�นคว�าข�อมูลจากคัมภีร�พระไตรป�ฎกภาษาบาลีและภาษาไทย 

ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙  

                                                           

๑พระใบฎีกาอินถนอม มหาวีโร (ศรีหาตา), “การศึกษาการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเถร
วาท: ศึกษากรณีตําบลหัวขวาง”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน�า ๑๒.  
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๒. ข�อมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีร�ต9างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ี
เก่ียวข�องกับภัยของภิกษุ ได�ศึกษาค�นคว�าข�อมูลจาก ตํารา เอกสาร บทความ หนังสือพิมพ� 
CD ข�อมูลทางออนไลน� วิทยานิพนธ� และงานวิจัยต9างๆ ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ท่ีได�เขียนไว� 

๓. รวบรวมข�อมูลแล�วนํามาเรียบเรียงย9อความ จากข�อมูลท่ีน9าเชื่อถือได� คือ ข�อมูล
ปฐมภูมิและข�อมูลทุติยภูมิ โดยนํามาวิจัยเอกสารเก่ียวกับ คุณค9าของประเพณีการบวช ทําให�
กุลบุตรท่ีได�บวชเข�ามาได�ศึกษาเล9าเรียนพระกัมมัฏฐาน ท้ังปริยัติและภาคปฏิบัติเพ่ือให�เจริญ
งอกงามให�เห็นคุณค9าของในการบวชเรียนและเรียนรู�ในการดํารงชีวิตของพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา 

๔. นําเสนอผลงานวิจัยและข�อเสนอแนะท่ีได�จากการศึกษาวิจัย 

๔. ผลการศึกษาการวิจัย 
ความหมายของภัยของภิกษุ 
๑. คุณค9า หมายถึง สิ่งท่ีมีประโยชน�มีความดีประจําอยู9ในสิ่งนั้นมีลักษณะพึงพอใจ 

มีความปรารถนาของมนุษย�ให�เต็มสมบูรณ� 
๒. การบวช หมายถึง กุลบุตรได�บรรพชาและอุปสมบทเข�ามาเปJนภิกษุสามเณรใน

พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาตนชําระจิตให�พ�นจากกิเลส พร�อมด�วยการฝ³กฝนอบรมตนเองทาง
กาย วาจาและใจให�สูงยิ่งข้ึนไปถึงภาวะของความพ�นทุกข� 

การมีชีวิตอยู9ท9ามกลางสังคม นอกจากจะวุ9นวายแล�วยัง  หาความสุขจากความสงบ
ไม9ได�เลย มักไม9เป�ดโอกาสแก9การท่ีจะแสวงหาความเข�าใจ และความรู�จริงเก่ียวกับชีวิตจึงมี
คนบางคนในหมู9ชนเหล9านั้นปลีกตัวออกจากสังคม แล�วออกไปอยู9ในท่ีห9างไกล เพ่ือจะได�มี
ความสุขสงบ และมีเวลาคิดค�นสิ่งต9างๆ  ไม9ถูกรบกวนด�วยเรื่องวุ9นวายท่ีเก่ียวกับคนอ่ืน   ด�วย
การปลีกตัวออกไปจากสังคมนั้น ก็จึงได�เกิดมีชีวิตแห9งการบวชข้ึนมา ผู�ท่ีออกบวชเหล9านี้ก็ได�
ไปอยู9ตามป�าตามเขา ในท่ีสงัด การบวชนี้ จึงถือว9าเปJนการฝ³กฝนตนเอง คือการศึกษาในการ
ท่ีจะพยายามละหรือขจัดกิเลสสิ่งเศร�าหมองจิต ความชั่วร�ายต9าง ๆ ให�หมดไป กิเลสตัวสําคัญ
ท่ีเด9นชัด อันจะพึงละก็ คือ ความเห็นแก9ตัว ท่ีทําให�คนแสวงหาแต9สิ่งเสพเครื่องบํารุงบําเรอ
ตัวเอง หลงละเลิงมัวเมาในกามหรืออามิสต9าง ๆ และข9มเหงรังแกแย9งชิงเบียดเบียนกัน
อุปสมบทคือ การบวช จึงมีความหมายด�วยว9า เปJนการละเว�นปลีกตัวออกไปจากการ
เบียดเบียน และปลีกตัวออกจากกาม ท้ังกิเลสกาม และวัตถุกามอีกความหมายหนึ่งท่ีพ9วงมา
ด�วย ก็คือ สละเครื่องห9วงกังวลภายนอก คือ ทรัพย�สินเงินทอง วัตถุสิ่งของต9างๆ ไม9มีความ
ผูกพันยึดติดในสิ่งเหล9านี้ ซ่ึงมีความหมายต9อไปว9า จะได�มีชีวิตท่ีเปJนอิสระเพราะฉะนั้น คํา
ว9า บวชนี้ จึงมีความหมายอีกอย9างหนึ่งว9า “ไปได�ท่ัว” คือ เปJนอิสระชีวิตของพระภิกษุ
นั้น พระพุทธเจ�าทรงเปรียบไว�ว9า เหมือนกับนกท่ีมีแต9ป|กสองป|ก จะไปไหนเม่ือไรก็ไปได� 
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การบวชเรียนเปJนการศึกษาฝ³กหัดพัฒนาชีวิตของเรา ท้ังกาย วาจา จิตใจ และ
ปIญญาให�ดีให�ประณีต ให�เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ข้ึนไป จนกว9าจะละบาปกุศลได�หมด และเจริญ
กุศลให�เต็มท่ี หลุดพ�นจากกิเลสและปวงทุกข� มีชีวิตจิตใจท่ีบริสุทธิ์ผ9องใส เปJนอิสระ สงบสุข
อย9างแท�จริง อุปสมบทเปJนพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี แล�วศึกษาหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธศาสนาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือสร�างเสริมความรู�และประสบการณ�
ชีวิต นําความรู�ท่ีได�รับไปประพฤติปฏิบัติ เปJนการพัฒนาตนเองให�เปJนคนดีมีคุณธรรม๒ การ
อุปสมบทนั้นมีจุดมุ9งหมายคือการบวชเพ่ือปฏิบัติตนให�พ�นจากความทุกข� และทําให�แจ�งซ่ึง
พระนิพพาน คือความดับทุกข� และเพ่ือศึกษาหลักธรรมะของพระพุทธเจ�า เพ่ือเปJนการ
นําไปสู9ความเข�าใจท่ีถูกต�องในหลักสําคัญๆ ของพระพุทธศาสนา การบวช แม�จะบวชได�
เพียงชั่วคราวก็ตาม นับว9าเปJนการดี เพราะเปJนการสืบต9ออายุพระพุทธศาสนา เปJนการนําตน
ให�เข�าใกล�ชิดพระพุทธศาสนายิ่งข้ึน เปJนโอกาสอันดีท่ีจะได�ศึกษาเล9าเรียนและปฏิบัติตาม
พระธรรมคําสองของพระพุทธเจ�า ถ�าบุญบารมีแก9กล�าก็อาจจะได�ประสบผลสําเร็จชั้นสูง
ต9อไป การบวชในพระพุทธศาสนา เปJนการดํารงชีวิตออกจากเรือน สละเพศฆราวาสไปสู9
ความเปJนบรรพชิต เปJนผู�ไม9ครองเรือนโดยสิ้นเชิง๓ 

การอุปสมบทคือการแสวงหาความหลุดพ�น หรือเพ่ือให�บรรลุสัจภาวะอันสูงสุด คือ
นิพพาน ท่ีเปJนเช9นนี้เพราะว9าสมัยพุทธกาล เปJนยุคของปรัชญาท่ีเน�นเก่ียวกับความคิดในการ
แสวงหาความหลุดพ�นจากกิเลส ด�วยการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาซ่ึงพระพุทธเจ�าได�ทรง
อนุญาตมี ๓ วิธีด�วยกัน คือ การอุปสมบท ด�วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา, การอุปสมบทแบบไตร
สรณคมน�, และการอุปสมบทแบบญัตติจตุตถกรรมวาจา หลังจากท่ีพระพุทธเจ�าได�
ปรินิพพานแล�วพระสงฆ�บางกลุ9มได�มีแนวคิดท่ีแตกแยกออกไปจนกลายเปJนหลายนิกาย
ปIจจุบัน นี้ ถึงแม�ว9าการอุปสมบทแบบพุทธศาสนาเถรวาทจะยังคงปฏิบัติตามพุทธบัญญัติ ก็
ตาม แต9เป�าหมายของการอุปสมบทได�เปลี่ยนไป เพราะว9าได�รับอิทธิพลจากสังคม และอุดม
คติของ การอุปสมบทของกุลบุตรในปIจจุบันได�เปลี่ยนไป เม่ือเทียบกับอดีต บางคนอุปสมบท
เพ่ือแก�บน หลังจากท่ีไปบนบานกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีตนเองเชื่อถือแล�วได�สมความปรารถนา บาง
คนอุปสมบทเพ่ือหนี ความผิดจากคดีโลก หรือเพ่ือแสวงหาลาภสักการะและอํานาจ 
สังคมไทยยังมีคติความเชื่อเรื่องการครองเรือนว9า ผู�ชายท่ียังไม9ได�บวช ยังไม9เหมาะสมท่ีจะ
แต9งงานมีครอบครัว จึงเกิดประเพณีท่ีเรียกว9าบวชก9อนเบียด เปJนการสร�างเป�าหมายการ
                                                           

๒วิเชียร อนันตศิริรัตน� และคณะ, แนวทางการดําเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระ 
ภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร�อน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห9ง
ประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔), หน�า ๑. 

๓ พระใบฎีกาอินถนอม มหาวีโร (ศรีหาตา), “การศึกษาการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเถร
วาท: ศึกษากรณีตําบลหัวขวาง”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน�า ๑๒.  
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อุปสมบทข้ึนมาใหม9 เพราะส9วนมากชายไทยก็อุปสมบทเพ่ือทําตามประเพณี เพ่ือจะได�มี
ครอบครัวเปJนต�น จึงเปJนการเปลี่ยนวัตถุประสงค�เดิมของพระพุทธศาสนา ค9านิยมนั้น
เก่ียวกับการอุปสมบทจึงเปลี่ยนไป คนท่ีอุปสมบทเข�ามาจึงไม9ค9อยปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
และประพฤติตัวเปJนท่ีเสื่อมเสียแก9พระศาสนาดังปรากฏตามสื่อแทบไม9เว�นแต9ละวัน และนับ 
วันการอุปสมบทจะมีเป�าหมายเปลี่ยนไปจากเดิม แม�ว9ารูปแบบการอุปสมบทยังคงสภาพเดิม
ไว�ก็ตาม แต9เป�าหมายได�ถูกทดแทนด�วยผลประโยชน�และความประพฤติไม9เหมาะสม๔   

  สรุปคุณค!าของการบวช 
คุณค9าของการบวชในสังคมไทย ทําให�รู�และเข�าใจถึงคุณค9าของการบวชเปJน

เอกลักษณ�สําคัญของสังคมไทย ท่ีพุทธบริ ษัท ๔ ปฏิบั ติตามหลักของพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ประโยชน�และคุณค9าของการบวชเรียนทําให�ภิกษุได�ขัดเกลากิเลส ทําให�รู�
หลักธรรมในการพัฒนาจิตใจและเจริญปIญญา ให�รู�จักทุกข�และหาทางให�พ�นทุกข�ด�วยการ
ปฏิบัติตามมรรคมีองค�แปด เพ่ือทําให�ถึงท่ีสุดแห9งทุกข� ถ�ายังไม9พ�นทุกข�ก็จะเปJนแนวทางให�
พัฒนาตนเองให�เปJนคนดีและเปJนผู�นําในสังคมไทย 

๕. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
คุณค9าในการบวชของสังคมไทย ในปIจจุบันท่ีเก่ียวกับการอุปสมบทด�วยญัตติจตุตถ

กรรมวาจา ซ่ึงในสมัยพุทธกาลได�มีการบวชให�สงฆ�เปJนใหญ9ได�บวชราธพราหมณ�ด�วยญัตติ
จตุตถกรรมวาจาเปJนรูปแรกในพระพุทธศาสนา และใช�บวชมาจนถึงปIจจุบัน เพ่ือท่ีจะ
พรรณนาบุญคุณของมารดา และบิดา ประกาศให�กับบุคคลท่ัวไปได�ทราบว9าลาบวชและ
อโหสิกรรมท่ีทําเอาไว�แล�ว มีประเพณีท่ีนิยมในการบวชเพ่ือตอบแทนคุณพ9อแม9 บวชเพ่ือ
ศึกษาเล9าเรียนธรรมวินัยและปฏิบัติธรรม กุลบุตรบางคนบวชเข�ามา เพ่ือหวังรับผลประโยชน�
ในพระพุทธศาสนา บวชเพ่ือแก�บนก็มี แต9ละคนจะบวชเพ่ือจุดประสงค�อะไรก็แล�วแต9 ก็ยังมี
ประโยชน�คือการสืบต9อพระพุทธศาสนาให�ยืนยาวนานต9อไป 

๖. ข�อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษาคุณค9าของการบวชในสังคมไทย ซ่ึงมีคุณค9าอันดีงามทําให�เกิด

ประเพณีสืบต9อมาจนถึงปIจจุบัน ทําให�ลูกหลานได�ดําเนินประเพณีอันดีงามนี้สืบต9อไปใน
อนาคต กุลบุตรบวชเข�ามาเปJนภิกษุแล�วพึงรักษาพรหมจรรย� รักษาธรรมวินัยให�บริสุทธิ์ ได�
ศึกษาเล9าเรียนในคัมภีร� ในพระไตรป�ฎก ให�แตกฉาน และได�นําความรู�ออกเผยแผ9

                                                           

๔ ธีรวัส บําเพ็ญบุญบารมี, “การศึกษาการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ�
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพุทธศาสน�ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), 
หน�า ๓-๕.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๙๑๘ 

พระพุทธศาสนาให�แก9ประชาชนท่ัวไป ในสังคม และประเทศชาติ เพ่ือให�ชาวพุทธ เปJนพุทธ
มามกให�มากท่ีสุด และให�พุทธศาสนาเปJนศาสนาประจําชาติไทย 

๑. ข�อเสนอแนะให�ประโยชน�ต!อสังคมท่ัวไป 
๑. ภิกษุได�ศึกษาเล9าเรียนในปริยัติธรรม แผนกบาลี และปริยัติธรรม แผนกธรรม  

เพ่ือให�ภิกษุมีความรู�ในด�านธรรม จะได�นําหลักธรรม มาเทศนาให�กับประชาชนได�รู�ซ้ึงในธรรม 
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช9น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เปJนต�น 

๒. ภิกษุพึงรักษาในศีลพระปาติโมกข�และสํารวมระวังในอินทรีย� ให�มีความ
ประพฤติดีงามเปJนท่ีน9าเลื่อมใสแก9ผู�พบเห็น เปJนท่ีศรัทธาของประชาชน เปJนบุคคลควรได�รับ
ทักษิณาทาน 

๓. ภิกษุเป�ดอบรมวิปIสสนากัมมัฏฐานให�กับประชาชนท่ัวไป เปJนการพัฒนาจิตใจ
ให�สงบ บรรเทาจิตใจท่ีมีความคิดท่ีฟุ�งซ9าน และทําให�เกิดความสุข เปJนการทําบุญกุศล 

๔. ภิกษุรู�หลักธรรมวินัยในคัมภีร�พระไตรป�ฎก นําหลักธรรมออกเผยแผ9สู9
ต9างประเทศท่ัวโลก เพ่ือให�พระพุทธศาสนาเจริญอยู9ท่ัวทุกมุมโลก  

๒. ข�อเสนอแนะด�านการวิจัยในครั้งต!อไป 
๑) ศึกษาวิเคราะห�คุณค9าการบวชของนิกายมหายาน 
๒) ศึกษาวิเคราะห�คุณค9าในการบวชภิกษุณีพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๓) ศึกษาเปรียบเทียบคุณค9าการบวชของนิกายเถรวาทกับประเพณีการบวชของ

นิกายมหายาน  
บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฎราชวิทยาลัย. อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย แปล ชุด ๙๑ เล!ม. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 

(๑) หนังสือ :  
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ� นานมีบุ¢ค 

พับลิเคชั่นส�, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม. พิมพ�ครั้งท่ี 

๑๖.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�บริษัท เอส. อาร�. พริ้นต้ิง แมส โปรดักส� จํากัด, 
๒๕๕๑. 
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พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน� ฉบับประมวลศัพท�. พิมพ�ครั้งท่ี
๑๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ� จันทร�เพ็ญ, ๒๕๕๒. 

(๒) วิทยานิพนธ� :  
พระใบฎีกาอินถนอม มหาวีโร (ศรีหาตา). “การศึกษาการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเถร

วาท: ศึกษากรณีตําบลหัวขวาง”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
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บทบาทพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ตําบลปะโค อําเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี 

The Sanghas’ Roles in Developmentof the Quality of Life of People in 
Pako Sub-District, Khudjab District, Udonthani Province 

พระมหาวันชัย  สุจิณฺโณ (วงษ�มา)* 

บทคัดย!อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา ๑) ทฤษฏีและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
๒) สภาพและปIญหาบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ตําบลปะโค 
อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และ ๓) แนวทางการส9งเสริมบทบาทของพระสงฆ�ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ตําบลปะโค อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีการศึกษานี้เปJนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ�กลุ9มเป�าหมายนําไปวิเคราะห�ประกอบ 

 ผลการศึกษาพบว9า คุณภาพชีวิต คือสภาวะของการมีระดับชีวิตความเปJนอยู9ท่ีดี 
มีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิตความเปJนอยู9ของตนเอง โดยสามารถปรับตัวให�อยู9ร9วมกับ
สังคม และสิ่งแวดล�อมได�อย9างมีความสุขการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให�แก9บุคคล จะต�อง
ให�วิธีการเรียนรู�ท้ังทางตรงและทางอ�อม ด�วยการสร�างเง่ือนไขให�บุคคลประสบด�วยตนเอง 
หรือการให�เปJนแบบอย9าง หรือการฝ³กอบรมให�บุคคลเกิดความเชื่อ เช9น การเข�ารับการ
ฝ³กอบรมกรรมฐาน  เพ่ือให�บุคคลผู�นั้นได�เรียนรู�เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในประสบการณ�ด�วย
ตนเองและสําคัญท่ีสุด จริยธรรม เปJนสิ่งท่ีมีอยู9แล�วในตัวมนุษย�โดยธรรมชาติ ซ่ึงจะต�อง
พัฒนาข้ึน โดยอาศัยกฎเกณฑ�  ความประพฤติท่ีได�จากหลักการทางศีลธรรม หลักปรัชญา 
วัฒนธรรม กฎหมาย หรือจารีตประเพณี เพ่ือประโยชน�สุขแก9ตนเองและสังคม 

สภาพปIญหาและบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน พบว9า 
พระสงฆ�ขาดความรู�และข�อมูลท่ีจําเปJนเก่ียวกับการส9งเสริมคุณภาพชีวิต ตามแนวทางวิถีพุทธ 
วิถีธรรม เศรษฐกิจแบบพอเพียง พฤติกรรมของพระสงฆ� ท่ีมีความสมถะน�อยลง และ
ประชาชนเข�าวัดน�อยลง  ปIจจุบันบทบาทของพระสงฆ�ในการเข�าร9วมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในชุมชน ลดน�อยถอยลงตามความเจริญของวิทยาการสมัยใหม9 เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในสังคมและชุมชน 

 แนวทางการส9งเสริมบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตําบลปะโค อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พบว9า ควรส9งเสริม ด�านศีลธรรม จริยธรรม 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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สามัคคีธรรม และหลักปฏิบัติตามทางสายกลาง เพ่ือนําไปสู9ความพอมีพอกินตามแนวทางวิถี
พุทธ วิถีธรรม เศรษฐกิจแบบพอเพียง ส9งเสริมรูปแบบในการดําเนินการจัดกิจกรรม ท่ี
พระสงฆ�ดําเนินการด�วยตนเองโดยตรง เช9น การเทศนาในวันธรรมสวนะและวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาต9างๆ และอาศัยการมีส9วนร9วมของชุมชน  เช9น การจัดอบรมเพ่ือให�ความรู�ด�าน
ต9างๆ การจัดกิจกรรมเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน เปJนต�น การกระทําตาม
บทบาทดังกล9าวของพระสงฆ� จะนําไปสู9การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุนชนในรูปแบบต9างๆ 
เช9น การใช�แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดสภาพแวดล�อมบ�านเรือนให�
สะอาด การสร�างความอบอุ9นในครอบครัว  การออมเพ่ืออนาคต การเสริมสร�างชุมชนปลอด
อบายมุข การเสริมสร�างความสงบสุข เอ้ืออารี ไม9มีการทะเลาะวิวาทบาทหมางกันภายใน
ชุมชน และการส9งเสริมให�ประชาชนปรับปรุงชีวิตความเปJนอยู9ของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน ให�มีความสุขท้ังกายและใจ มีงานทํา มีรายได�พออยู9พอกิน  มีสภาพแวดล�อมชุมชนท่ี
สะอาด และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

คําสําคัญ: บทบาทพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Abstract 

The objectives of this research were; 1) to study the theory and 
development of quality of Life 2) to study the Conditions and the problems in 
the Sanghas’ roles in developing the quality of life of the community in Pako 
Sub-District, Kudchab District, Udonthani Province and 3) to study the ways to 
promote the roles of Sanghas in developing the quality of life in the community 
inPako Sub-District, Khudchab District, Udonthani Province.  This education is   
qualitative research by interviewing the target group of informants for the 
performance of analysis. 

The results od education showed that the quality of life is the state of 
the good level of life. They are happy and satisfied with their own lives by 
adapting themselves in living with each other in society and environments 
happily. To develop the virtue and the morality for individuals must be 
encouraged to learn both directly and indirectly by creating conditions for 
individuals who face by themselves or to be managed to be the model or to 
train individuals to have the faith such as to be trained in the ground for mental 
culture in order to encourage those individuals to learn how to develop the 
quality of life by self-experience and the morality, absolutely, is in the human 
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beings by nature. This morality is developed by assistance of regulation and the 
conduct is obtained from the principles of moral, philosophy, culture, law or 
convention for the sake of their own happiness and society. 

The condition of problems and the roles of Sanghas in developing the 
quality of lives in the community were found that the Sanghas are lack of 
knowledge and necessary data concerning the enhancement of qualification of 
life in accordance with Buddhist and Dhamma way, sufficient economy. Sanghas’ 
conducts in the tranquility decrease and people entering the temple decrease 
also. The modern roles of Sanghas to participate in developing the quality of life 
in the community decrease in accordance with the progress of modern sciences 
because of the change occurring in the society and the community. 

The guideline in enhancing the Sanghas’ roles in developing the quality   
of life of the community In Pako Sub-distric Kutchab District, Udonthani Province 
was found that to enhance the moral precepts, morality, harmony and the 
principle of practice in accordance with the middle way in order to be sufficient 
for utility in accordance with Buddhist and Dhamma way, sufficient economy, 
enhancement of model in proceeding the activities in which the Sanghas 
proceed by themselves directly such as to preach in the Buddhist holidays and 
various important days by participation of the community such as training 
management in order to create the knowledge in various aspects, management 
of activity to inherit the local culture and traditions etc. The performance in 
accordance with the Sanghas’ roles leads to the development of the quality of 
life in the community in various forms such as the application of the theory of 
sufficient economy, the management of the environment cleaning in the houses, 
to create the warming in the family, to economize the property for future, to 
create the community to be free from the causes of ruins, to create the 
peacefulness,  charity, not to quarrel in the community and to encourage people 
to improve their own lives , family and community to be  both physical and 
mental happiness, to have employment, sufficient earnings, clean environment 
in community and to have the security in life and property. 

Keyword: The Sanghas’ Roles in Developmentof the Quality of Life 
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๑.บทนํา 
นับ ต้ั งแต9อ ดีตจนถึงปI จจุ บันคนไทยส9 วนใหญ9 มีความศรัทธาและนับ ถือ

พระพุทธศาสนาจนพระพุทธศาสนาเปJนพ้ืนฐานและแก9นสารของขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมไทยท่ีคนไทยยึดถือปฏิบัติเปJนแนวทางวิถีชีวิตท่ีกลมกลืนเม่ือคนไทยต้ังถ่ินฐาน
รวมกลุ9มเปJนชุมชนหมู9บ�านข้ึนท่ีใดจะมีวัดปรากฏในชุมชนนั้นเพ่ือแสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจเปJนการขัดเกลาจิตใจให�มีความสงบอาศัยพระสงฆ�ให�การแนะนําสั่งสอนโดยนําหลัก
คําสอนทางพระพุทธศาสนามาเปJนท่ีพ่ึงทางจิตใจเพ่ือค�นพบความจริงอันเปJนสัจธรรมในชีวิต
ของตนเองและยกระดับของจิตใจให�สูงข้ึน 

สังคมไทยประกอบด�วยสถาบันหลักท่ีสําคัญคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย�
เปJนศูนย�รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยโดยเฉพาะสถาบันพระพุทธศาสนาท่ีถือว9าเปJนศาสนา
ท่ีมีอิทธิพลต9อวิถีการดํารงชีวิตการศึกษาศิลปวัฒนธรรมค9านิยมความเชื่อดังนั้นพระสงฆ�จึง
เปJนผู�นําทางจิตใจของชาวบ�านและสังคมเปJนท่ีเคารพนับถือบูชา “เม่ือชาวบ�านมีความทุกข�
เดือดร�อนไม9สบายใจก็จะมาขอคําปรึกษาจากพระสงฆ�เม่ือมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน�เช9น
ขุดบ9อน้ําสร�างโรงเรียนทําถนนสร�างสะพานพระสงฆ�ก็จะมีบทบาทในการให�ความช9วยเหลือ
สนับสนุนทุกครั้ง๑ 

ดังนั้น “พระสงฆ�จึงเปJนผู�มีบทบาทสําคัญและมีความสัมพันธ�อย9างแนบแน9นต9อ
ชุมชนและสังคมนอกจากนั้นพระสงฆ�ยังเปJนผู�นําเอาหลักพุทธธรรมคําสั่งสอนมาอบรม
ประชาชนเพ่ือไปสู9การประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอย9างมีความสุข”๒ และพ้ืนฐานของ
คนไทยส9วนใหญ9เกิดมาก็นับถือพระพุทธศาสนาโดยกําเนิดให�ทานแบ9งปIนรู�จักพระสงฆ�ใน
ฐานะเปJนบุคคลท่ีต�องเคารพเชื่อฟIงในชุมชนมีวัดเปJนศูนย�กลางมีพระสงฆ�เปJนผู�นําทางด�าน
จิตใจและสติปIญญาก9อให�เกิดประโยชน�ต9อสังคมและประชาชน๓ ปIจจุบันความเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาของสังคมได�มีการขยายตัวมากข้ึนบทบาทของพระสงฆ�ในด�านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ�างจากท่ีพระสงฆ�จะเปJนผู�นําในด�าน
การให�ความรู�การปฏิบัติและการเปJนผู�ระดมทุนทรัพย�ท่ีใช�ในกิจการต9างๆ เพ่ือการพัฒนา
โดยตรงจากประชาชนเปลี่ยนเปJนมีหน9วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังทางราชการและทางเอกชนเข�า
ร9วมดําเนินการด�วยเช9นโรงเรียนองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินเจ�าหน�าท่ีจากพัฒนาชุมชนระดับ
ตําบลอําเภอและจังหวัดหรือหน9วยงานราชการอ่ืนๆต9างเข�ามามีส9วนร9วมในการพัฒนา
                                                           

๑ พระไพศาลวิสาโล, อํานาจและยุทธวิธีไร�ความรุนแรง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน�า ๗๒-๗๓. 

๒ พินิจลาภธนานนท�, บทบาทพระสงฆ�ในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๒), หน�า ๑๔-๑๗. 

๓ พระเทพเวที (ประยุทธ�ปยุตฺโต),พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,(กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน�า ๑๔-๑๗ . 
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คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนจึงนับว9าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ได�มีหลายภาคส9วนให�ความสนใจและให�ความสําคัญก9อให�เกิดประโยชน�แก9ประชาชนในพ้ืนท่ี
ชนบทมากข้ึน 

จากท่ีกล9าวมาในข�างต�นผู�ศึกษาวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของพระสงฆ�ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตําบลปะโค อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีว9าพระสงฆ�ใน
ปIจจุบันมีบทบาทอย9างไรบ�างในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและศึกษาถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท่ีได�รับการสนับสนุนส9งเสริมจากพระสงฆ�ในเขต
ตําบลปะโค อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ท้ังนี้สามารถนําความรู�ท่ีได�รับมาปรับใช�เปJน
แนวทางของพระสงฆ�ในการพัฒนาให�เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในชุมชนเขตอําเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานีต9อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาทฤษฏีและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทของพระสงฆ� 

๒. เพ่ือศึกษาสภาพและปIญหาบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนตําบลปะโค อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 ๓.เพ่ือศึกษาแนวทางการส9งเสริมบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนตําบลปะโค อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปJนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) และภาคสนาม

โดยออกแบบสัมภาษณ� ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตของการวิจัยในแต9ละด�านไว�ดังต9อไปนี้ 
๑. ด�านเอกสาร 
๑) เอกสารข้ันปฐมภูมิได�แก9คัมภีร�พระไตรป�ฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตป�ฏกํ

๒๕๐๐, พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒) เอกสารข้ันทุติยภูมิได�แก9เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงนักวิชาการได�

นําเสนอไว�ในแหล9งข�อมูลต9างๆ 
๒.ด�านเนื้อหา 
ในภาคสนามท่ีมุ9งศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต9อบทบาทของพระสงฆ�ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตําบลปะโค อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จํานวน ๓
ด�านคือ 

๑) ด�านการให�ความรู�เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาเช9น
การลดเลิกอบายมุขการดํารงชีวิตด�วยความไม9ประมาทการส9งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเปJนต�น 
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๒) ด�านการเปJนแบบอย9างท่ีดีในการนําเอาหลักหลักธรรมทางพุทธศาสนามา
ประยุกต�ใช�ในการดําเนินกิจการต9างๆของวัดเช9นการจัดกิจกรรมด�านพัฒนาสภาพแวดล�อมให�
สะอาดเรียบร�อยการอบรมส9งเสริมการเรียนรู�การอบรมส9งเสริมสุขภาพการอบรมส9งเสริม
ครอบครัวอบอุ9นเปJนต�น 

๓) ด�านการสนับสนุนส9งเสริมประสานงานจากภาคส9วนต9างๆเพ่ือช9วยเหลือ
ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเช9นการส9งเสริมสนับสนุนให�ได�รับข�อมูล
ข9าวสารความรู� ท่ี เปJนประโยชน�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการประสานขอสนับสนุน
งบประมาณบุคลากรวิทยากรวัสดุอุปกรณ�เพ่ือใช�ในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

๓. ด�านพ้ืนท่ี 
ประชากรในการวิจัยได�แก9ประชาชน๑๔หมู9บ�านในเขตตําบลปะโคอําเภอกุดจับ 

จังหวัดอุดรธานี จํานวน๕๖ รูป/คนได�แก9 
๑. พระสงฆ�ระดับพระสังฆาธิการ  จํานวน  ๑๔  รูป 
๒. ผู�นําชุมชน     จํานวน  ๑๔  คน 
๓. ประชาชน      จํานวน  ๒๘  คน 
    รวมท้ังหมด   จํานวน ๕๖  รูป/คน 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
การดํา เนินการวิจั ย ในครั้ งนี้ เปJนการศึกษาวิจัย เชิ ง คุณภาพ(Qualitative 

Research) โดยใช�เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องจากแหล9งข�อมูลต9างๆดังนี้ 
๑. การวิจัยด�านเอกสาร  
๑) ศึกษาค�นคว�าและรวบรวมข�อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (First Sources) ได�แก9

พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒)ศึกษาค�นคว�ารวบรวมข�อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

ได�แก9อรรถกถาฎีกาอนุฎีกาปกรณ�วิเสสอัตโนมัติตํารางานวิจัยวิทยานิพนธ�บทความและ
เอกสารจากหนังสือต9างๆรวมไปถึงเว็บไซต�ท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องนี้ 

๒.การวิจัยภาคสนาม  
ศึกษาข�อมูลภาคสนาม (Field Research) จัดกระทําข�อมูลท่ีศึกษาและรวบรวม

จากการประชากร กลุ9มเป�าหมาย ได�มาโดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) จากการ
สัมภาษณ�บุคคลในเขตตําบลปะโค อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีประชากรในการวิจัยได�แก9
ประชาชน๑๔หมู9บ�านในเขตตําบลปะโคอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จํานวน๕๖ รูป/คน 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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๓. เครื่องมือในการวิจัย สร�างแบบสัมภาษณ�เชิงลึก แบบมีโครงสร�างเพ่ือ
สัมภาษณ�บุคคลท่ีเก่ียวข�อง กล�องถ9ายรูป  ผู�ช9วยเก็บข�อมูลวิจัย ๑ คน  แล�วนําผลมาวิเคราะห�
ประกอบวิทยานิพนธ� 

๔.สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห� 
(Descriptive Analysis) 

๕. สรุปผลการวิจัย 
บทบาทพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตําบลปะโค อําเภอกุดจับ 

จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค�ได�ดังนี้ 
๑. ทฤษฏีและแนวคิดบทบาทพระสงฆ�กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวิต คือสภาวะของการมีระดับชีวิตความเปJนอยู9ท่ีดี มีความสุข มีความพึง

พอใจในชีวิตความเปJนอยู9ของตนเอง โดยสามารถปรับตัวให�อยู9ร9วมกับสังคม และสิ่งแวดล�อม
ได�อย9างมีความสุข ในการดําเนินชีวิตให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะมีปIจจัยท่ีเก่ียวข�องกับเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ร9างกายและจิตใจแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตเริ่มเกิดข้ึนอย9างจริงจังใน
ทศวรรษท่ี ๑๙๗๐ ในประเทศตะวันตก การรับรู�แนวคิดนี้แตกต9างกันไปในแต9ละสังคม แต9ก็มี
การรับรู�ร9วมกันระดับหนึ่งว9า ความเปJนอยู9ท่ีดีในสังคมหนึ่งๆ ไม9ควรถูกมองจากแง9เศรษฐกิจ
เท9านั้น แง9มุมอ่ืนท่ีควรได�รับการพิจารณาด�วย เช9น ด�านท่ีอยู9อาศัย สุขภาพอนามัย ด�าน
สิ่งแวดล�อม ตลอดจนด�านความสัมพันธ�ทางสังคมของสมาชิกในสังคมนั้นๆ ในหมู9ผู�ท่ีสนใจ
เรื่องคุณภาพชีวิตการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให�แก9บุคคล จะต�องให�วิธีการเรียนรู�ท้ัง
ทางตรง และทางอ�อม ด�วยการสร�างเง่ือนไขให�บุคคลประสบด�วยตนเอง หรือการให�เปJน
แบบอย9าง หรือการฝ³กอบรมให�บุคคลเกิดความเชื่อ เช9น การเข�ารับการฝ³กอบรมกรรมฐาน 
เพ่ือให�บุคคลผู�นั้นได�เรียนรู�เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในประสบการณ�ด�วยตนเอง ทําให�บุคคลท่ี
เข�ารับการฝ³กอบรมรู�จักควบคุมพฤติกรรม การแสดงออกของพฤติกรรมท่ีไม9เหมาะสม จะได�
ประพฤติปฏิบัติตนในสังคมได�อย9างปกติสุขทัศนะเรื่องคุณภาพชีวิตในทางพุทธศาสนานั้น  มี
ความครอบคลุมท้ังในด�านเหตุและผลอย9างชัดเจน  เกณฑ�ในการวัดคุณภาพชีวิตนั้นอาจ
ประมวลได�ว9า “คนท่ีมีคุณภาพชีวิตสมบูรณ� ต�องเปJนผู�ดําเนินตามแนวอริยมรรคมีองค� ๘ 
และบรรลุผลหรือจุดมุ9งหมาย ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวตามหลักอัตถะ ๒”  หรือถ�าจะ
กล9าวสรุปโดยสั้น ๆ ก็คือ “เปJนผู�มีธรรมและมีสุข” แต9ถ�าจะสรุปให�สั้นท่ีสุดก็อาจจะกล9าวได�
ว9า “เปJนผู�มีธรรม” เพราะเม่ือมีธรรมแล�ว คุณภาพชีวิตด�านผลก็เปJนสิ่งท่ีย9อมตามมาโดย
ธรรมชาตินั่นเอง เม่ือเปJนเช9นนี้ การท่ีจะเสริมสร�างหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธ
ศาสนานั้น ก็ต�องมุ9งเน�นท่ีการส9งเสริม สนับสนุนให�คนปฏิบัติธรรม หรือถ�าว9าตามนัยท่ีกล9าว
ไว�ข�างต�นก็คือ  การส9งเสริมสนับสนุนให�คนปฏิบัติตามหลักการของอริยมรรคมีองค� ๘  การ
ตอบสนองความต�องการของมนุษย�ท่ีไม9มีการพิจารณาอย9างแยบคาย ภายใต�การยอมรับว9า 
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มนุษย�ถูกควบคุมในอันท่ีจะต�องตอบสนองต9อตัณหาของธรรมชาติของมนุษย�นี้เอง เปJนเหตุให�
ถูกชี้นําไปโดยความยาก (ตัณหา) อันไม9สิ้นสุดของมนุษย�  ทําให�มนุษย�จึงถูกกระตุ�นชี้นําและ
เร9งเร�าสร�างให�เกิดความต�องการท่ีมากข้ึนอยู9ตลอดเวลา (ตัณหาเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ) โดยมิได�
ตระหนักถึงจุดมุ9งหมายท่ีแท�จริงท่ีดํารงอยู9เบ้ืองหลังความต�องการนั้น ๆ ทําให�ทัศนะของ
ความต�องการอันไม9มีท่ีสิ้นสุด ถูกยอมรับและยึดถือมาโดยตลอดของเศรษฐศาสตร�ตะวันตก 
กิจกรรมต9าง ๆ ในทางเศรษฐศาสตร�จึงถูกพิจารณาให�ดําเนินไปเพ่ือจุดหมายในการ
ตอบสนองต9อตัณหาอันไม9มีท่ีสิ้นสุด ซ่ึงแตกต9างจากทัศนะของพระพุทธศาสนาท่ีมุ9งเน�น ให�
เกิดการบริโภคใช�สอยปIจจัย ๔ อย9างถูกต�องเหมาะสม เสพบริโภคตามคุณค9าแท� เพ่ือท่ีจะ
เปJนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให�ดียิ่งๆ ข้ึนต9อไป 

จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีควรประพฤติ  การปฏิบัติท่ีถูกต�อง เหมาะสม เปJนท่ี
ยอมรับของสังคม และมีความหมายใกล�เคียงกับคําอีกหลายคํา ได�แก9 จริยศาสตร� ค9านิยม 
คุณธรรม ศีลธรรม จรรยา จรรยาบรรณ มโนธรรม มารยาท ธรรมาภิบาล  และ
ทศพิธราชธรรม จะเห็นได�ว9าคําแต9ละคําล�วนมีเป�าหมายเพ่ือการควบคุมตนเอง ท่ีส9งผลต9อ
พฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ และสําคัญท่ีสุด จริยธรรม เปJนสิ่งท่ีมีอยู9แล�วในตัวมนุษย�โดย
ธรรมชาติ ซ่ึงจะต�องพัฒนาข้ึน โดยอาศัยกฎเกณฑ� ความประพฤติท่ีได�จากหลักการทาง
ศีลธรรม หลักปรัชญา วัฒนธรรม กฎหมาย หรือจารีตประเพณี เพ่ือประโยชน�สุขแก9ตนเอง
และสังคม 

บทบาทพระสงฆ�ต�องตระหนักถึงปIญหาและมองเห็นว9าควรจะได�รับการปรับปรุง
การศึกษาของพระภิกษุสามเณร  ให�ทันต9อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเปJนไปในโลก
และสถานการณ�ปIจจุบัน  เพ่ือให�สามารถพูดกับคนร9วมสมัยเข�าใจพร�อมกันนั้นก็ให�การศึกษา
เปJนหลักแห9งพระพุทธศาสนาอย9างลึกซ้ึงกว�างขวาง  ให�รู�แนวทางท่ีจะนํามาสั่งสอนช9วย
แก�ปIญหาชีวิตจริงของประชาชนและให�การสงเคราะห�ประชาชน 

๒. สภาพและป�ญหาบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตําบลปะโค อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

อําเภอกุดจับ  ถูกเรียกตามชื่อหมู9บ�านแห9งหนึ่ง คือ กุดจับ อยู9ห9างจากท่ีว9าการ
อําเภอกุดจับประมาณ ๖ กิโลเมตร เนื่องจากหมู9บ�านแห9งนี้มีหนองน้ําซ่ึงอุดมไปด�วยต�น
กระจับจึงเรียกว9า กุดจับ ต9อมาเม่ือมีการจัดต้ังหมู9บ�านข้ึน จึงเรียกว9า บ�านกุดจับ และเปJน
ท่ีมาของชื่อ “อําเภอกุดจับ” เดิมอยู9ในเขตการปกครองของอําเภอเมืองอุดรธานี  ได�รับการ
ยกฐานะเปJนก่ิงอําเภอเม่ือป|พุทธศักราช ๒๕๑๕ และยกฐานะเปJนอําเภอเม่ือป|พุทธศักราช 
๒๕๑๙ เนื้อท่ี/พ้ืนท่ี๔๗๑.๕๔ ตร.กม.สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปเปJนพ้ืนท่ีราบลุ9ม สลับสูงเนิน 
สภาพดินเปJนดินร9วนข�อมูลด�านเศรษฐกิจส9วนใหญ9ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สภาพปIญหาบทบาทของพระสงฆ�ในเขตตําบลปะโค จะเห็นได�ชัดเจนมาก เพราะ
ต้ังแต9เกิดจนกระท่ังถึงตายจะมีความเก่ียวข�องกับบทบาทของพระสงฆ�ตลอด อย9างงาน
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แต9งงานก็ต�องนิมนต�พระสงฆ�มาในงานแต9งด�วย พอเกิดก็ต�องนิมนต�พระมาในงานวันเกิด หรือ
ใส9บาตรทําบุญวันเกิด เจ็บป�วยก็ไปหาพระทําบุญ และบางครั้งพระสงฆ�เปJนหมอกลางบ�าน 
เปJนเจ�าของตําราหมอยาพ้ืนบ�าน ตามภูมิปIญญาชาวบ�าน บทบาทก็มีความชัดเจนมากข้ึน 
เปJนประโยชน�ต9อสังคม และให�สังคมมองเห็นประโยชน�นั้นเด9นชัดมากข้ึนจากสภาพปIญหาท่ี
เกิดการเปลี่ยนแปลงจนทําให�ความสัมพันธ�ระหว9างพระสงฆ�กับประชาชนหมดไปจึงเปJนเรื่อง
ท่ีน9าวิตกของสถาบันศาสนา  ซ่ึงถ�ายังอยู9ในสภาพนี้คิดว9าอีกไม9นานก็คงถึงจุดเสื่อมแต9ความ
เสื่อมของสถาบันศาสนานี้  ถ�าพิจารณากันอย9างถ9องแท�จะเห็นว9า มิใช9ความเสื่อมของวัดและ
พระสงฆ�เท9านั้น เพราะสถาบันศาสนาประกอบไปด�วยบุคคล  ๒ ฝ�าย คือ บรรพชิต และ
คฤหัสถ� ในทางพระพุทธศาสนาจะม่ันคงอยู9ได� ข้ึนอยู9กับบริษัท ๔ อันมี ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกาในอดีตท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ�ล�วนมีบทบาทในการจรรโลงพระศาสนามาโดยตลอด
แต9ในระยะหลังๆ อุบาสก อุบุสิกา มีบทบาทน�อยลง ซ่ึงอาจด�วยปIญหาทางสังคมปIจจุบัน 
ปIญหาด�านเศรษฐกิจจึงทําให�คฤหัสถ�กลายเปJนคนนอกสถาบันศาสนา ดังนั้นพระพุทธศาสนา 
ข้ึนอยู9ท่ีพระภิกษุสามเณรหรือฝ�ายบรรพชิตเปJนใหญ9 มีความรู�สึกกันว9าพระพุทธศาสนาเสื่อม
จึงเพ9งมองไปท่ีวัดหรือพระภิกษุสามเณร แท�ท่ีจริงแล�ว อุบาสก  อุบาสิกา  เสื่อมลงไปก9อน
เสียนานแล�วจนกระท่ังความเสื่อมจึงได�เข�ามาถึงชั้นใน หากอุบาสก อุบาสิกา บริษัท คือ ชาว
พุทธฝ�ายบ�านเมืองยังอยู9ในสภาพท่ีดีแล�ว พระสงฆ�ก็จะมีความสําคัญในชุมชน 

จากสภาพการสูญเสียภาวะผู�นําทางปIญญาของพระภิกษุสงฆ� จากการท่ีความเจริญ
ใหม9ๆ หลั่งไหลเข�ามา โดยท่ีพระภิกษุไม9ได�มองดูวิชาการเหล9านั้นในฐานะท่ีจะนํามารองรับ
ส9งเสริมหลักธรรมในพระศาสนา จึงทําให�พระภิกษุสงฆ�เริ่มขาดความรู� ความเข�าใจในสภาพ
ของสังคมและขาดความเปJนผู�นําทางปIญญา ซ่ึงเดิมเคยได�รับยกย9องว9าเปJนผู�รู�วิชาการต9างๆ 
กว�างขวางกว9าชาวบ�าน เม่ือเวลาผ9านไป ศรัทธาประชาชนท่ีมีต9อพระภิกษุสงฆ�ก็เสื่อมถอยลง
มองเห็นสังคมสงฆ�เปJนสิ่งคร่ําครึ ท้ังยังเห็นว9าวิชาการท่ีเล9าเรียนกันอยู9นั้นไม9สามารถนําไปใช�
ประโยชน�ในการดําเนินชีวิตในสังคมของตนได� สถาบันสงฆ�และการศึกษาพระปริยัติธรรมจึงมี
ความหมายน�อยลงไปทุกที ทําให�คณะสงฆ�ในเขตตําบลปะโค เกิดการเคลื่อนไหวในการท่ีจะ
ปรับปรุงบทบาทของตนเองให�ทันสมัยและเปJนท่ียอมรับของสังคม ชุมชน โดยการพัฒนา
ตนเองด�วยการศึกษาในระดับสูงข้ึน  พระสงฆ� มีฐานะและความเปJนอยู9ท่ีแตกต9างไปจาก
ประชาชน มีระเบียบวินัยสําหรับกําหนดความเปJนอยู9และได�รับการยกย9องจากประชาชนให�
อยู9ในฐานท่ีเคารพสักการะ เรียกว9าเปJนสังคมหนึ่งต9างหาก แต9ถ�าพิจารณาทางนิติศาสตร�แล�ว
เห็นว9า พระสงฆ�หรือพระภิกษุสามเณร เปJนส9วนหนึ่งหรือหน9วยหนึ่งของชุมชนหรือในสังคม 
เปJนพลเมืองของประเทศเช9นเดียวกับประชาชนท้ังหลายต�องปฏิบัติตามกฏหมายบ�านเมือง 
หรืออยู9ภายใต�บทบังคับกฎหมายบ�านเมือง เช9นเดียวกับประชาชนพลเมืองท่ัวไป และมี
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ�เปJนข�อปฏิบัติบทบาทของพระสงฆ�ในการเข�าร9วมการ
พัฒนาชุมชน ได�ขยายตัวข้ึนและเห็นได�ชัดเจน แต9มิได�หมายความว9าในอดีตพระสงฆ�ไม9ได�มี
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บทบาทเก่ียวข�องกับความเจริญของหมู9บ�าน  แต9พระภิกษุในชุมชนได�ทําหน�าท่ีเหล9านี้เปJน
ปกติวิสัยเรื่องมาต้ังแต9อดีตแล�ว เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยโดย
ส9วนรวมของประเทศ ทําให�แนวโน�มบทบาทดังกล9าวลดน�อยถอยลงตามความเจริญของ
วิทยาการสมัยใหม9  และมีแนวโน�มจะลดน�อยถอยลงตามลําดับ  ดังนั้นคณะสงฆ�ในเขตตําบล
ปะโค จึงได�เริ่มปรับปรุงและฟ�§นฟูบทบาทของตน โดยคํานึงถึงความคงอยู9ของสถาบันและ
ประโยชน�ท่ีพ่ึงมีต9อสังคม ชุมชนเปJนหลัก จึงมีการส9งเสริมให�พระสงฆ� สามเณร เข�าศึกษาต9อ
ในมหาวิทยาลัยสงฆ� เพ่ือให�พระภิกษุสงฆ� สามเณรผู�สําเร็จการศึกษาได�ออกไปทําประโยชน�
ต9อสังคม ชุมชน ตลอดจนจัดโครงการอบรมความรู�ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน นําความรู�
ดังกล9าวไปพัฒนาหมู9บ�านของตนเองอย9างกว�างขวางยิ่งข้ึน คณะสงฆ�ในเขตตําบลปะโคได�มี
การจัดกิจกรรมต9าง ๆ ท่ีเกิดประโยชน�ต9อชุมชนมีหลักการส9งเสริมให�พระสงฆ�ได�มีบทบาทใน
การพัฒนาวัดและพัฒนาหมู9บ�าน  

สภาพปIญหาและบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนพบว9า
พระสงฆ�ขาดความรู�และข�อมูลท่ีจําเปJนเก่ียวกับการส9งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ตาม
แนวทางวิถีพุทธ เศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมของพระสงฆ� ท่ีมีความสมถะน�อยลง และ
ประชาชนเข�าวัดน�อยลง 

๓. แนวทางการส!งเสริมบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนตําบลปะโค อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

ในปIจจุบันบทบาทพระสงฆ�มีความหลากหลายข้ึนเพราะเปJนยุคแห9งเทคโนโลยี 
พระสงฆ�ต�องพัฒนาตนเองข้ึนเพ่ือให�รู�เท9าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมบทบาทหลักของ
พระภิกษุสงฆ�ในพระพุทธศาสนาปIจจุบันมีพัฒนาการแนวทางการเผยแผ9พระพุทธศาสนามี ๒ 
แบบ คือ แบบเชิงรุก จะได�เปJนประโยชน�ในการบริหารคณะสงฆ�ตามพันธกิจของคณะสงฆ�
ไทยท่ีวางแผนไว� ลักษณะการเผยแผ9เชิงรุกเปJนความจําเปJน แต9ละยุคแต9ละสมัยพระภิกษุสงฆ�
ในอดีตทําการเผยแผ9เชิงรุกด�วยการเปJนครูสอนเด็กและเยาวชน  เพราะวัดในอดีตทําหน�าท่ี
เปJนโรงเรียนเปJนสถานสงเคราะห�  แบบเชิงรับ จะได�เปJนประโยชน�แนวทางการเผยแผ9ในเชิง
รับ เช9น รับการเทศนาธรรม รับการบรรยายธรรม เม่ือวิเคราะห�โดยภาพรวมหลักของ
พระภิกษุสงฆ�ในพระพุทธศาสนาปIจจุบันมีพัฒนาการจากการศึกษาหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาแล�วปฏิบัติตามแบบเถรวาทด่ังเดิม พร�อมท้ังนําหลักคําสอนมาเผยแผ9ให�
ประชาชน  สําหรับพระสงฆ�ยังมีบทบาทหลักทางพระธรรมวินัยและตามพันธกิจของงานคณะ
สงฆ�ต�องรับผิดชอบ ซ่ึงได�รับการแต9งต้ังโดยตรงและต�องปฏิบัติให�เกิดประโยชน�ต9อสังคม ได�
มองวิธีการเผยแผ9ธรรมะแบบเชิงรุก และเชิงรับ โดยใช�หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี
เก่ียวข�องกับการดําเนินชีวิตเปJนแนวทาง และการปฏิบั ติตนอย9างถูกต�องตามทาง
พระพุทธศาสนาให�เจริญรุ9งเรืองม่ันคงต9อไป 
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แนวทางการส9งเสริมบทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตําบลปะโค อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ท่ีได�จากการสัมภาษณ� พบว9า บทบาทการทํา
หน�าท่ีของพระสงฆ�ท่ีเห็นเปJนรูปธรรม คือควรส9งเสริม ด�านศีลธรรม จริยธรรม สามัคคีธรรม 
และหลักปฏิบัติตามทางสายกลาง เพ่ือนําไปสู9ความพอมีพอกินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือวิถีพุทธ วิถีธรรมควรส9งเสริมรูปแบบในการดําเนินการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีพระสงฆ�ดําเนินการ ด�วยตนเองโดยตรง และดําเนินการโดยอาศัยการมี
ส9วนร9วมของชุมชน  ในภาคส9วนต9างๆ ท่ีเก่ียวข�องในสังคมท่ัวไป ส9วนท่ีพระสงฆ�ดําเนินการ
เอง เช9น การเทศนาในวันธรรมสวนะและวันสําคัญทางพุทธศาสนาต9างๆ ส9วนท่ีพระสงฆ�
ดําเนินการโดยอาศัยการมีส9วนร9วมของชุมชนในภาคส9วนต9างๆท่ีเก่ียวข�องในสังคมท่ัวไป เช9น 
การจัดอบรมเพ่ือให�ความรู�ด�านต9างๆ เช9น การจัดกิจกรรมเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ท�องถ่ิน เปJนต�น จากการดําเนินการตามบทบาทดังกล9าวของพระสงฆ�จะช9วยนําไปสู9การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุนชนในรูปแบบต9างๆ เช9น การใช�แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดสภาพแวดล�อมบ�านเรือนให�สะอาด การสร�างความอบอุ9นใน
ครอบครัว  การออมเพ่ืออนาคต การเสริมสร�างชุมชนปลอดอบายมุข การเสริมสร�างความ
สงบสุข เอ้ืออารี ไม9มีการทะเลาะวิวาทบาทหมางกันภายในชุมชน และการส9งเสริมให�
ประชาชนปรับปรุงชีวิตความเปJนอยู9ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนให�มีความสุขท้ังกาย
และใจมีงานทํามีรายได�พออยู9พอกิน  มีสภาพแวดล�อมชุมชนท่ีสะอาด และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย�สิน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
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การปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาล  
ตําบลเมืองเก!า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก!น 

Performance Following Trai Sikkha of Officers 
In Muangkao Municipalityof, Muang District, Khonkaen Province 

พระวิทยา กวิวํโส* 
ผศ.ดร. ธงชัย สิงอุดม, ดร.เรียงดาว ทวะชาลี** 

บทคัดย!อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) ศึกษาระดับความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตาม
หลักไตรสิกขา ๒) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขา ๓) แนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองเก9า  อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก9น เปJนการวิจัยเชิงผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ9มตัวอย9างคือ ผู�มาใช�บริการ
จํานวน ๓๗๙ คน เครื่องมือท่ีใช�เปJนแบบสอบถาม มีค9าความเชื่อม่ันระหว9าง ๐.๘๐ – ๑.๐๐ 
วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� สถิติท่ีใช� คือ 
ค9าความถ่ี ค9าร�อยละ ค9าเฉลี่ย ส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค9าที การวิเคราะห�ความ
แปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต9างของค9าเฉลี่ยเปJนรายคู9ด�วยวิธีผลต9างนัยสําคัญ
น�อยท่ีสุด การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช�เปJนแบบสัมภาษณ� โดยรวบรวมข�อมูลจากการ
สัมภาษณ�เชิงลึกกับผู�ให�ข�อมูลสําคัญ จํานวน ๕ คน วิเคราะห�ข�อมูลเชิงเนื้อหา พรรณนาในรูป
ความเรียง 

ผลการวิจัยพบว!า 
๑) ความคิดเห็นของประชาชนต9อการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากร

เทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู9ใน
ระดับมาก ( x  = ๓.๔๔) เม่ือพิจารณาเปJนรายด�าน พบว9า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู9ใน
ระดับมากทุกด�าน มีค9าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อยตามลําดับ คือ ด�านศีล ( x  = ๓.๔๔) ด�าน
สมาธิ ( x  = ๓.๔๔) และด�านปIญญา ( x  = ๓.๔๔)  

๒) ปIจจัยส9วนบุคคล พบว9า ประชาชนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�
ต9างกัน มีความคิดเห็นต9อหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก9น แตกต9างกัน อย9างมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ส9วนประชาชนท่ีมี เพศ ต9างกัน

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก9น 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก9น 
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มีความคิดเห็นต9อประสิทธิผลตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก9น ไม9แตกต9างกัน  

๓) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากร พบว9า 
บุคลากรควรปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีหน9วยงานได�วางไว� ให�การส9งเสริมสนับสนุน เด็ก 
เยาวชน ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส ตระหนักถึงความสําคัญในการเข�าร9วมการฝ³กอบรมท่ี
ส9งเสริมองค�ความรู�และสร�างจิตสํานึก มีวิสัยทัศน�ไปในทางเดียวกัน แบ9งปIนประสบการณ�และ
แก�ไขปIญหาร9วมกัน พร�อมรับฟIงความคิดเห็นและปIญหาจากประชาชน เพ่ือตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน ให�งานสําเร็จตามท่ีวางแผนไว� 

คําสําคัญ: การปฏิบัติงาน,ไตรสิกขา 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the opinions of the samples 
towards the performance, 2) to compare the performance and 3) to study the 
ways for performance development of the personnel of Muangkao Sub-district 
Municipality, Muang district, Khon Kaen province. This mixed method research 
used 379 service users as the samples of quantitative research, asked by the 
used of questionnaire with its reliability value between 0.80 – 1.00. The data 
obtained were analyzed by the computer program to find the statistic values of 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, One Way ANOVA, Least 
Significance Difference (LSD). For the qualitative research, the interview form was 
used as a tool to interview five key informants and the data then were analyzed 
in its content and presented in the form of essay.  

The research results were as follows.  
1) The statistic score of the population towards the performance 

according to the principle of Tisikkha (Pāli: ti-sikkhā, learning) of the personnel 
in overall was at a high level ( = 3.44). The statistic scores of all aspects were 
at a high level, ranked from the aspects of Sila (Pāli: sīla, virtues, = 3.44), 
Samadhi (Pāli: samādhi, concentration, = 3.44) and Panya (Pāi: paññā, 
wisdom, = 3.44).  

2) The opinions of the population with differences in age, education, 
occupation and income towards the performance mentioned above are 
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different with the statistic significance level at 0.05. The opinions towards the 
matter of those with differences in genders are not different.  

3) The ways to develop the performance according to the principles 
of Tisikkha of the personnel That personnel should follow the rules laid down 
by the authorities to support children, youth, disabled and disadvantaged 
people to realize the importance of participation in the training. Promote 
knowledge and awareness of vision in the same way, share experiences and 
resolve common issues and get feedback from the public in response to public 
demand for completion as planned. 

Keywords: Performance, Ti-Sikkha 

๑. บทนํา 
พระพุทธศาสนาสอนว9ามนุษย�ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง สามารถฝ³กฝนพัฒนา

ตนเองไปจนถึงจุดสูงสุดได�ด�วยความเพียร ด�วยสติปIญญาของตนเอง โดยไม9ต�องพ่ึงพาสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ภายนอกมาบันดาลในการพัฒนาตนนั้น บุคคลพึงปฏิบัติดําเนินตามหลักไตรสิกขา 
คือ พัฒนาด�านการควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา ให�มีระเบียบวินัยเอ้ืออาทรแก9คนอ่ืนและ
สังคมส9วนรวม (อธิศีลสิกขา) พัฒนาทางด�านความเพียรทางจิต สติ สมาธิ เพ่ือสร�างจิตให�มี
คุณภาพ (อธิจิตตสิกขา) และพัฒนาทางด�านความรู� ความเข�าใจ ตลอดถึงเจตคติท่ีถูกต�อง 
(อธิปIญญาสิกขา) โดยอาศัยกัลยาณมิตร ผู�ท่ีมีความรู�และประสบการณ�คอยชี้แนะแนวทางให�
คิดเปJนหรือรู�จักคิดวินิจฉัย แก�ปIญหาด�วยเหตุผล ตามข้ันตอนแห9งอริยสัจ๑ 

รัฐบาลได�มีนโยบายกระจายอํานาจให�องค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินปกครองท�องถ่ิน
ของตนเอง โดยการแบ9งแยกหน9วยงานการปกครองออกจากส9วนกลาง โดยให�องค�กรท่ีจัดข้ึน
ในท�องถ่ินองค�กรปกครองท�องถ่ินมีอิสระในการดําเนินกิจการภายในท�องถ่ินของตนได� เพ่ือให�
ประชาชนในท�องถ่ินได�มีส9วนร9วมในการปกครองตนเอง รวมท้ังแบ9งเบาภาระของรัฐบาลใน
การบริหารและบริการประชาชนโดยมีภารกิจท่ีจําเปJนตามขอบเขตของตนเช9น การจัดการ
ศึกษาการคุ�มครองดูแล และบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมการป�องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยการทะนุบํารุงศาสนาวัฒนธรรมประเพณี  เปJนต�น การเปลี่ยนแปลงการ
บริหารส9วนกลางนี้ก็เพ่ือพัฒนาการบริการงานสู9ความเปJนเลิศ ซ่ึงเปJนการบริหารท่ีมีการ
ให�บริการและบริหารงานท่ีมีคุณภาพก�าวให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจําเปJนต�องใช�คนหรือ
หน9วยงานท่ีมีความชํานาญท่ีแตกต9างกันมาร9วมกันจัดทําท้ังนี้ เพ่ือให�การบริหารได�คุณภาพ 
โดยมีมาตรฐานเปJนเครื่องวัดท่ีชัดเจนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารได�คุณภาพโดยมี
                                                           

๑ วิทย� วิศทเวทย� และเสถียรพงษ� วรรณปก, พระพุทธศาสนา ม.๖, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, 
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มาตรฐานเปJนเครื่องวัดท่ีชัดเจนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหม9ท่ีมุ9งคุณภาพของ
การปฏิบัติงานขององค�กรปกครองท�องถ่ินให�ดีข้ึนอย9างต9อเนื่อง๒ 

สิ่งท่ีสําคัญอย9างยิ่งในองค�กรคือบุคลากรในองค�กร ถ�าคนในองค�กรมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและเปJนคนดี มีคุณธรรมในการทํางานย9อมส9งผลให�องค�กรนั้นกระทําการใดๆ 
ย9อมสําเร็จลุล9วงไปด�วยดี ดังนั้นต�องมาสร�างความเข�าใจในคน ไม9เพียงแต9ทราบพฤติกรรม
ภายนอกท่ีสังเกตเห็นเท9านั้นต�องมีการทราบพฤติกรรมภายใน ด�วยในชีวิตประจําวันแต9ละ
บุคคลต9างก็มีหน�าท่ีในการปฏิบัติท้ังสิ้น ไม9ว9าจะอยู9ในฐานะใดก็ตาม การปฏิบัติก็จะต9างกันไป
ตามบทบาทท่ีได�ถูกกําหนดในแต9ละสังคม ในท่ีทํางานก็มีบทบาทกําหนดตําแหน9งหน�าท่ีการ
งานท่ีได�รับมอบหมาย หรืออาชีพ ฐานะ ท่ีตนเองดํารงตําแหน9งโดยต�องใช�ความรู� 
ความสามารถตามตําแหน9งท่ีถูกกําหนด การท่ีบุคคลใดก็ตามจะกระทําอย9างใดอย9างหนึ่ง
จะต�องมีแนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ี เข�ามาเก่ียวข�องหลายอย9าง 

เทศบาลตําบลเมืองเก9าได�รับยกฐานะจากองค�การบริหารส9วนตําบลเมืองเก9า เปJน
เทศบาลตําบลเมืองเก9า ต้ังแต9วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปJนต�นมา พ้ืนท่ีในเขต
รับผิดชอบตลอดเทศบาลจํานวน ๑๗ หมู9บ�าน โดยจุดมุ9งหมายในการจัดต้ังเทศบาลประการ
แรกประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ ประการท่ีสองเปJนสถาบันการสอนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย๓  โดยภาพรวมของเทศบาลตําบลเมืองเก9า  มีอัตราการขยายตัวของ
การพัฒนาค9อนข�างมาก โดยเฉพาะสังคมชนบท มีแนวโน�มจะกลายเปJนสังคมก่ึงเมืองหรือ
สังคมเมืองมากข้ึน จากภาคเกษตรกรรมไปสู9ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจ  การค�า  และการบริการ
มากข้ึนการบริหารจัดการในการแก�ไขปIญหาจึงต�องวางมาตรการแนวทางการบริหารใน
อนาคตให�ทันกับความต�องการของประชาชน  และรองรับการขยายตัวของความเจริญในการ
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเก9า๔ ในทางพระพุทธศาสนามีหลักพุทธธรรมท่ีสามารถประยุกต�ใช�
ในสถานการณ�แตกต9างกัน โดยเฉพาะอย9างยิ่งหลักไตรสิกขา เปJนข�อปฏิบัติท่ีพึงศึกษาให�การ
ปฏิบัติงานนั้นดียิ่งข้ึน ประกอบด�วยปฏิบัติให�ถูกต�องดีงาม มีจิตใจสงบม่ันคงเปJนสมาธิ จนทํา
ให�เกิดปIญญาแจ9มแจ�งในสิ่งท่ีปฏิบัติ การปฏิบัติงานย9อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จากสภาพปIญหาดังกล9าวข�างต�น ผู�วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของปIญหาดังกล9าว 
โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับวางมาตรการแนวทางการบริหารในอนาคตให�ทันกับความ
ต�องการของประชาชน และรองรับการขยายตัวของความเจริญในการพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเก9า ซ่ึงเม่ือนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต�ใช�การปฏิบัติงานของบุคลากรย9อมสามารถ
                                                           

๒ ธีรเดช นรัตถรักษา, ความรู�เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ฉบับประชาชน, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไทเนรมิตกิจ อินเตอร�โปรเกรสซิฟ จํากัด, ๒๕๕๑), หน�า ๙๒-๙๓. 

๓ สนิท จรอนันต�, ความเข�าใจเร่ืองการปกครองส!วนท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
นโยบายศึกษา, พิมพ�ท่ีบริษัทสุขุมและบุตรจํากัด, ๒๕๔๓), หน�า ๒๙. 

๔ เทศบาลตําบลเมืองเก9า, แผนพัฒนา ๓ ปQ (๒๕๖๐-๒๕๖๒) , ๒๕๕๙, หน�า ๑๘. (อัดสําเนา) 
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 ๒๙๓๖ 

ปฏิบัติงานให�บรรลุวัตถุประสงค�อย9างมีประสิทธิภาพ จึงทําให�ผู�ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษา
เรื่องประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักไตรสิกขาของเทศบาลตําบลเมืองเก9า 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น ซ่ึงเพ่ือศึกษาและหาแนวทางในการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลัก
ไตรสิกขา โดยหลักไตรสิกขาเปJนหลักธรรมสําคัญท่ีสามารถนํามาปรับใช�ให�เข�ากับระบบ
ราชการการปฏิบัติหน�าท่ีของบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น 
ให�เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาต9อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากร

เทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาลตําบล

เมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยจําแนกปIจจัย
ส9วนบุคคล 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาลตําบล
เมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น  

๓. สมมติฐานการวิจัย 
๑. ประชาชนท่ีมีเพศต9างกัน มีความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขา

ของบุคลากรแตกต9างกัน 
๒. ประชาชนท่ีมีอายุต9างกัน มีความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขา

ของบุคลากรแตกต9างกัน 
๓. ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต9างกัน มีความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลัก

ไตรสิกขาของบุคลากรแตกต9างกัน 
๔. ประชาชนท่ีมีอาชีพต9างกัน มีความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขา

ของบุคลากรแตกต9างกัน 
๕. ประชาชนท่ีมีรายได�ต9างกัน มีความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขา

ของบุคลากรแตกต9างกัน 
 
 
 
 
 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๙๓๗

๔. วิธีดําเนินการวิจัย  
ได�แก9 ประชาชนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น 

จํานวน ๒๘,๘๗๗ คน๕ 
กลุ9มตัวอย9างท่ีตอบแบบสอบถาม ได�แก9 ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ ป| ข้ึนไป ในเขต

เทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น ได�กลุ9มตัวอย9างจํานวน ๒๘,๘๗๗ โดย
การเป�ดตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอร�แกน (Krejcie Morgan) ได�กลุ9มตัวอย9างจํานวน 
๓๗๙ คน  

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก9 แบบสอบถาม(Questionnaire) และแบบ
สัมภาษณ�(Interview) ซ่ึงผู�วิจัยได�ถามจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
ซ่ึงมีโครงสร�างประกอบด�วย ๓ ตอน ได�แก9 ตอนท่ี ๑ ปIจจัยส9วนบุคคล ของผู�ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน ๕ ข�อ ประกอบด�วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�ต9อ
เดือน ตอนท่ี ๒ เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต9อการปฏิบัติงาน
ตามหลักไตรสิกขาของเทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น ประกอบด�วย 
๑) ด�านศีล ๒) ด�านสมาธิ ๓) ด�านปIญญา มีลักษณะเปJนแบบมาตราส9วนประเมินค9า (Rating 
scale) ๕ ระดับ คือ เห็นด�วยมากท่ีสุด เห็นด�วยมาก เห็นด�วยปานกลาง เห็นด�วยน�อย เห็น
ด�วยน�อยท่ีสุด ตอนท่ี ๓ ข�อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก
ไตรสิกขา ซ่ึงมีลักษณะเปJนคําถามปลายเป�ด (Open ended Questionnaire) ให�ตอบได�เสรี 
จํานวน ๔ ข�อ 

การวิเคราะห�ข�อมูลและสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล ผู�วิจัยใช�โปรแกม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติดังนี้ ข�อมูลเก่ียวกับสถานภาพเก่ียวกับผู�ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห�โดยใช�ค9าความถ่ี (Frequency) และค9าร�อยละ (Percentage) ระดับ
การใช�หลักไตรสิกขา ในการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาลตําบลเมือง
เก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น วิเคราะห�โดยใช�ค9าเฉลี่ย (Mean) และส9วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Stan dard Deviation) สําหรับเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขา
ของบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น วิเคราะห�โดยการการ
ทดสอบค9า (t-test) และ (f-test ) ในกรณีตัวแปรต�นสองกลุ9ม และการวิเคราะห�ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANO VA) เม่ือพบมีความแตกต9าง จะทําการเปรียบเทียบ
ความแตกต9างของค9าเฉลี่ยเปJนรายคู9โดยใช�วิธีผลต9างนัยสําคัญน�อยท่ีสุด (Least Significant 
Difference: LSD) 

 

                                                           

๕ข�อมูลของตําบลเมืองเก9า ท�องถ่ินเทศบาลตําบลเมืองเก9า,สถิติประชากรแยกรายละเอียด,วันท่ี 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙. 
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 ๒๙๓๘ 

๕. สรุปผลการวิจัย 
ความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาลตําบลเมือง

เก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น สรุปได�ดังนี้ 
๑.ประชากรในเขตเทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น โดยส9วน

ใหญ9เปJนเพศหญิง มีจํานวน ๒๒๖ คน โดยส9วนใหญ9มีอายุอยู9ระหว9าง ๔๑ – ๕๐ ป| มีจํานวน 
๑๓๖คน โดยส9วนใหญ9มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวน ๑๕๘ คน โดยส9วน
ใหญ9มีรับจ�าง มีจํานวน ๑๙๕ คน โดยส9วนใหญ9มีรายได�ต9อเดือน ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐  บาท มี
จํานวน ๑๘๒ คน  

๒.ความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาลตําบล
เมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น  โดยรวม อยู9ในระดับมาก ( x = ๓.๔๔) เม่ือพิจารณา
ในแต9ละด�าน สรุปได�ดังนี้ 

๑) ด�านศีล ความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาล
ตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น โดยรวม อยู9ในระดับมาก ( x =๓.๔๔)  ข�อท่ีมี
ค9าเฉลี่ยสูงสุด คือ  บุคลากรปฏิบัติงานด�วยท9าทางท่ีสุภาพนุ9มนวลต9อประชาชน อยู9ในระดับ
สูงสุด ( x =๓.๕๕)  

๒) ด�านสมาธิ ความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากร
เทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น โดยรวม อยู9ในระดับมาก ( x =๓.๔๔) 
ข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือดูแลผู�สูงอายุ จ9ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุและผู�พิการ อยู9ในระดับสูงสุด ( x =๓.๔๘) 

๓) ด�านปIญญา ความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากร
เทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น โดยรวม อยู9ในระดับมาก ( x = ๓.๔๔) 
ข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรมีการส9งเสริมอาชีพ จัดให�มีการฝ³กอบรมความรู�ด�านอาชีพ
แก9ประชาชน อยู9ในระดับสูงสุด ( x =๓.๔๗) 

๓. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาล
ตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น ตามความคิดเห็นของประชาชนตามปIจจัยส9วน
บุคคลพบว9า ประชาชนท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�ต9างกัน มีความคิดเห็นต9อการ
ปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก9น แตกต9างกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว� ส9วนประชาชนท่ีมี เพศต9างกัน มีความ
คิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก9น ไม9แตกต9างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว� 

๔. แนวทางการพัฒนาเทียบการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากร
เทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น พิจารณาเปJนรายด�าน มีดังต9อไปนี้  
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ด�านศีล บุคลากรปฏิบัติงานด�วยความซ่ือตรง ปฏิบัติงานตามท่ีกฎระเบียบได�
กําหนดไว� รับฟIงผู�บังคับบัญชาและผู�มาใช�บริการ  

ด�านสมาธิ บุคลากรปฏิบัติงานด�วยความเอาใจใส9 คิดไตร9ตรองก9อนลงมือทํา
ปฏิบัติงาน ให�ความสําคัญต9อผู�ร9วมงาน  

ด�านปIญญา บุคลากรปฏิบัติงานด�วยจิตสํานึก แสวงหาความรู�แล�วนําไปพัฒนา 
แบ9งปIนประสบการณ�และแก�ไขปIญหา 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย  

(๑) หนังสือ : 
วิทย� วิศทเวทย� และเสถียรพงษ� วรรณปก. พระพุทธศาสนา ม.๖. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. 
ธีรเดช นรัตถรักษา. ความรู� เก่ียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ฉบับประชาชน. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไทเนรมิตกิจ อินเตอร�โปรเกรสซิฟ จํากัด, ๒๕๕๑. 
สนิท จรอนันต�. ความเข�าใจเรื่องการปกครองส!วนท�องถ่ิน.(กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

นโยบายศึกษา. พิมพ�ท่ีบริษัทสุขุมและบุตรจํากัด, ๒๕๔๓. 
เทศบาลตําบลเมืองเก9า. แผนพัฒนา ๓ ปQ (๒๕๖๐-๒๕๖๒). ๒๕๕๙. (อัดสําเนา) 
ข�อมูลของตําบลเมืองเก9า ท�องถ่ินเทศบาลตําบลเมืองเก9า. สถิติประชากรแยกรายละเอียด.

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙.   
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การปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลวาปQปทุม  
อําเภอวาปQปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

Administrative Performace Accordding To Brahmaviharadhamma  
Of Personnel Wapipathumhospital,Wapipathum District,  

Mahasarakham Province 

พระอธิการก�องกิดากร ป@ฺญาธโร* 
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี, ดร. สุรพล พรมกุล** 

บทคัดย!อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม ๒) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรม จําแนกตามปIจจัยส9วนบุคคล
และ ๓) หาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรม ของบุคลากร
โรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคาม เปJนการวิจัยเชิงผสมผสาน การ
วิจัยเชิงปริมาณ กลุ9มตัวอย9างคือ ผู�มาใช�บริการจํานวน ๓๗๓ คน เครื่องมือท่ีใช�เปJน
แบบสอบถาม โดยมีค9าความเชื่อม่ันเท9า ๐.๘๐-๑.๐๐ วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�โปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� สถิติท่ีใช� คือ ค9าความถ่ี ค9าร�อยละ ค9าเฉลี่ย ส9วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค9าที การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบ
ความแตกต9างของค9าเฉลี่ยเปJนรายคู9ด�วยวิธีผลต9างนัยสําคัญน�อยท่ีสุด การวิจัยเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือท่ีใช�เปJนแบบสัมภาษณ� โดยรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู�ให�ข�อมูล
สําคัญ จํานวน ๕ คน วิเคราะห�ข�อมูลเชิงเนื้อหา อธิบายในรูปความเรียง 

ผลการวิจัยพบว!า 
๑) การปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของบุคลากร โรงพยาบาลวาป|ปทุม 

อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคามประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู9ในระดับมาก ( x  = 
๓.๙๖) เม่ือพิจารณาเปJนรายด�าน พบว9า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู9ในระดับมากทุกด�าน มี
ค9าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อยตามลําดับ คือ ด�านเมตตา ( x  = ๓.๖๕) ด�านอุเบกขา ( x  = 
๓.๕๙) ด�านกรุณา ( x  = ๓.๕๙) และด�านมุทิตา ( x  = ๓.๕๗) 

๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต9อการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหาร
ธรรมของบุคลากร โรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตาม

                                                           

*นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขออนแก9น 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขออนแก9น 
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ปIจจัยส9วนบุคคล พบว9าประชาชนระดับการศึกษาอาชีพและรายได�รวมต9อเดือนต9างกันมี
ความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของบุคลากร โรงพยาบาลวาป|ปทุม 
อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต9างกัน อย9างมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ส9วน
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุต9างกันมีความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
บุคลากร โรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม9แตกต9างกัน  

๓) แนวทางการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของผู�บริหารสถานศึกษาเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร คือ ด�านเมตตา เจ�าหน�าท่ีควรปฏิบัติงานด�วยความปรารถนาดีต9อ
บุคคลอ่ืน กล�าทํา กล�าตัดสินใจ และพึงเอาใจใส9ผู�ป�วยอย9างเต็มท่ี ด�านกรุณา เจ�าหน�าท่ีควรมี
ความเมตตากรุณา เอาใจใส9กับปIญหาของผู�ป�วย และพึงปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบอย9างสุด
ความสามารถ ด�านมุทิตา ควรหาเวลาให�คําปรึกษากับญาติผู�ป�วย ส9งเสริมบรรยากาศด�วยการ
ยิ้มแย�มแจ9มใส ด�านอุเบกขา พบว9า ควรปฏิบัติงานโดยความเสมอภาคบริการโดยความเท9า
เทียมกัน 

คําสําคัญ:  พรหมวิหารธรรม 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study work performance 
according to Brahmavihara-dhamma, 2) to compare work performance 
according to Brahmavihara-dhamma, classified by personal factors of the 
samples and 3) to find out the ways to develop work performance of 
Wapipathum hospital’s personnel in Maha Sarakham province. This research is 
a mixed method study. The samples used in quantitative research included 
373 service users who responded to the distributed questionnaire with its 
reliability value between 0.80-1.00. 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.  

The research results were as follows:  
1) The statistic score of work performance according to Brahmavihara-

dhamma to the opinion of the population in overall was at a high level ( = 3.96). 
The scores of all aspects of research were at a high level, ranked from the 
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aspects of ‘loving kindness (  =3.64)’, ‘equanimity ( = 3.59)’, ‘compassion ( = 
3.59) and ‘sympathetic joy ( = 3.57).  

2) Based on the study, the population with differences in occupations 
and monthly incomes had their opinion towards work performance according to 
Brahmavihara-dhamma of Wapipathum hospital’s personnel differently with 
statistic significance level at 0.05. Those with differences in genders and ages 
had their opinion towards work performance according to Brahmavihara-
dhamma indifferently. 

3) The ways to develop work performance according to Brahmavihara-
dhamma of Wapipathum hospital’s personnel are as follows. In aspect of loving 
kindness, the personnel should be generous to the others, be brave in making a 
decision and be sympathetic to the others. In the aspect of compassion, the 
personnel should be kind and pay attention to the problems of the patients 
and work with best performance. In the aspect of sympathetic joy, the 
personnel should arrange time to provide advice to the patient’s relatives 
and create good atmosphere in the hospital. In the aspect of equanimity, the 
personnel should behave with the patients equally.  

Keyword: Brahmaviharadhamma 

 

๑.บทนํา 
องค�กรไม9ว9าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ9ถ�าจะทําให�ประสบความสําเร็จนั้นจะต�อง

มีการบริหารจัดการท่ีดีมีระเบียบ แบบแผน ซ่ึงมีความจําเปJนอย9างมากในการพัฒนาองค�กร
นั้นทรัพยากรมนุษย�นั้นสําคัญเปJนอย9างมากเพราะฉะนั้นจึงต�องมีการจัดการท่ีดีเพราะยิ่งมีคน
มากปIญหาก็ยิ่งมีมากยิ่งถ�าเปJนองค�ท่ีทําเก่ียวกับการให�บริการ ไม9ว9าจะเปJนเอกชนหรือรัฐบาลก็
ตาม เช9น สถานีตํารวจ ท่ีว9าการอําเภอ โรงพยาบาล ธนาคาร ห�างสรรพสินค�า เปJนต�น องค�กร
เหล9านี้จะต�องมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�ท่ีดีงานบุคคลจะต�องมีแบบแผนในการพัฒนา
ฝ³กอบรมบุคลากรเพราะบุคลากรเปJนเสมือนเครื่องจักรท่ีคอยขับเคลื่อนองค�กรนั้นเอง 

การปฏิบัติหน�าท่ีต9างๆไม9ว9าเปJนอาชีพการงานประเภทใด พอสรุปได�ว9าหน�าท่ีหรือ
อาชีพเปJนสิ่งจําเปJนอย9างหนึ่งในการท่ีจะเข�าถึงธรรมการท่ีจะรู�จักโลกหรือสิ่งท้ังหลายท้ังปวง
ดีว9าอะไรเปJนอะไรจําต�องมีการทําสิ่งหน�าท่ีของตนโดยเฉพาะเช9นอาชีพให�บริการจะทําหน�าท่ี
ตัวเองลุล9วงไปได�ด�วยดีเสียก9อนการท่ีคนหนึ่งทําหน�าท่ีโดยตรงของตนโดยไม9มีมลทินด9าง
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พร�อยย9อมเปJนการเพียงพอท่ีจะทําให�รู�จักว9าอะไรเปJนอะไรโดยเฉพาะอย9างยิ่งก็จะรู�จักชีวิต
จิตใจตนเองว9าหมายความว9าอย9างไรเปJนสิ่งท่ีควรยึดถือหลงใหลเพียงไรเปJนต�นถ�าหากว9าไม9ได�
ทําอะไรจริงๆจังๆให�ดีท่ีสุดให�ถูกต�องตามอุดมคติของอาชีพหรือของหน�าท่ีนั้นๆแล�วมันยัง
น�อยเกินไปสําหรับท่ีจะรู�จักตัวเองรู�จักโลกรู�จักกิเลสรู�จักทุกข�และรู�จักความดับทุกข�เปJนต�น๑ 

เม่ือมีการบริหารจัดการท่ีดีแล�วนั้นจะต�องดูการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีในองค�กร
เพราะองค�กรจะเดินไปได�จะต�องใช�เจ�าหน�าท่ีท่ีมีคุณภาพจึงจะเปJนองค�กรท่ีถือได�ว9าประสบ
ความสําเร็จในองค�กรท่ีให�บริการอย9างเช9นโรงพยาบาลบุคลากรท่ีต�องปฏิบัติหน�าท่ีคอย
ให�บริการประชาชนจึงต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความมีเมตตาเพราะประชาชนท่ีมาใช�บริการส9วน
ใหญ9แล�วเปJนผู�ป�วยจึงต�องเข�าใจบริบทของผู�ป�วยให�ดีโดยใช�หลักธรรมมาเปJนแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีในโรงพยาบาลวาป|ปทุมโดยใช�หลักพรหมวิหารธรรม คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ด�านเมตตา นั้นเจ�าหน�าท่ีนั้นปฏิบัติต9อผู�ป�วยหรือผู�ท่ีมารับการบริการ
โดยไม9แบ9งชนชั้นให�ความเสมอภาคบริการด�วยความเต็มใจและหวังท่ีจะทําให�เขาพ�นทุกข�
ด�านกรุณาเม่ือเห็นผู�ป�วยท่ีเขามารับการบริการนั้นจะต�องไม9รังเกลียดมีความกระต้ือลือล�นท่ี
จะช9วยหรือรักษาด�านมุทิตาเม่ือเห็นผู�ป�วยดีข้ึนแล�วควรมีการพูดคุยเพ่ือให�กําลังใจผู�ป�วยด�าน
อุเบกขาต�องทําใจให�เปJนกลางไม9ตกอยู9ในอคติ ๔ คือ ลําเอียง ความรักความชัง ความเขลา
ความกลัวข�อนี้สําคัญเพราะถ�าบุคลากรปฏิบัติงานโดยมีอคติ ๔ ผลของงานอาจถูกมองในแง9ท่ี
ไม9ดีต9อองค�กร 

ในการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา พระธรรมป�ฎกได�แสดงทัศนะว9าธรรม
ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ�าได�ตรัสไว�เปJนชุดเพราะเปJนระบบ (Holistic) คือระบบองค�
รวมหมายความว9าต�องทําให�ครบชุดมีดุลยภาพท้ัง ๔ ด�าน นั่นคือหลักพรหมวิหาร ๔ นี้ต�องทํา
ให�ครบทุกด�านถูกต�องพอดีตามสถานการณ�กล9าวคือ ๑) เม่ือเขาอยู9ภาวะปกติควรมีเมตตา 
หมายถึง ความรัก ความปรารถนาดีอยากให�เขามีความสุขสบายต9อไป ๒) เม่ือเขาตกหล9นไป
จากสภาพท่ีปกติ มีความทุกข� ควรมีกรุณา หมายถึง การพลอยมีใจหวั่นไหวเม่ือเห็นคนอ่ืน
เดือดร�อนหรือมีความทุกข�ต�องการจะปลดเปลื้องทุกข�เขาให�พ�นความทุกข� ๓) เม่ือเขาดีข้ึน
ประสบความสําเร็จมีความสุขทําในสิ่งท่ีถูกต�องดีงามควรมีมุทิตาหมายถึง พลอยยินดีด�วย
คอยสนับสนุนส9งเสริม ๔) กรณีท่ีจะรักษาความถูกต�องชอบธรรมหลักการกฎเกณฑ�ควรมี
อุเบกขาซ่ึงแปลว9าคอยดูอยู9ใกล�ๆวางใจเปJนกลาง พร�อมท่ีจะแก�ไขสถานการณ�แต9ไม9เข�าไปก�าว
ก9ายแทรกแซงเพ่ือให�คนนั้นรับผิดชอบต9อตัวธรรม หลักการ กฎเกณฑ�ซ่ึงต�องใช�ปIญญาในการ
พิจารณาตามปกติผู�ท่ีมีจิตใจประเสริฐจะต�องมีความเมตตา กรุณา แต9ถ�าการแสดงความ
เมตตากรุณานั้นจะทําให�เสียความยุติธรรมก็ต�องวางใจเปJนกลางคือต้ังในอุเบกขาต�องเว�นจาก

                                                           

๑ พุทธทาสภิกขุ, คู!มือมนุษย� (ฉบับสมบูรณ�), (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ธรรมสภา, 
๒๕๔๓), หน�า ๒๕๕๓. 
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อคติ ๔ ไม9ให�ใจลําเอียงเพราะความรักความชังความเขลาและความกลัวใจจึงจะเปJนอุเบกขา
ได�อุเบกขาเปJนธรรมท่ีมุ9งรักษาความเปJนธรรมในสังคมแล�วช9วยให�ชีวิตคนพัฒนาเช9น พ9อแม9
ไม9มีอุเบกขาเลี้ยงลูกแบบประคบประหงม ไม9เป�ดโอกาสให�ตัดสินใจทําอะไรเลยลูกจะไม9โตท้ัง
ทางจิตใจและปIญญาแต9การมีอุเบกขามากอย9างเดียวสังคมก็ไม9เปJนสุขเพราะทุกคนต9าง
รับผิดชอบต9อหลักการอย9างเดียวมีแต9แนวคิดท่ีคอยตรวจสอบกัน เช9น คุณทําถูกต�องตาม
หลักการและกฎหมายฉันไม9ว9าแต9ถ�าทําผิดหลักการและกฎหมายเม่ือไรฉันจัดการทันทีไม9
ช9วยเหลือกันไม9มีน้ําใจต9อกันไม9มีเมตตาต9อกันซ่ึงทําให�สังคมเสียความสมดุลบุคคลท่ีอยู9ใน
สังคมก็มีแต9ความเครียด๒ 

จึงเห็นได�จากปIญหาในสังคมปIจจุบัน เช9น ผู�ป�วยท่ีมาใช�บริการท่ีแผนกผู�ป�วยนอก 
โรงพยาบาลวาป|ปทุม ด�วยประวัติท่ีสงสัยว9าติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เม่ือมารอรับการ
ตรวจ ยังนั่งปนกับผู�ป�วยโรคอ่ืนๆซ่ึงเปJนการเพ่ิมโอกาสการติดเชื้อไปยังผู�ป�วยเหล9านั้น เช9น 
วัณโรคปอด ไข�หวัดใหญ9 เปJนต�น ดังนั้นทางเจ�าหน�าท่ีจึงต�องมีการคัดกรองแยกท่ีนั่งผู�ป�วยท่ี
เปJนโรคติดต9อออกจากผู�ป�วยกลุ9มอ่ืนๆ และด�วยเหตุนี้จึงทําให�เจ�าหน�าท่ีกับผู�ท่ีมาใช�บริการ
หรือผู�ป�วยมีปIญหากัน ซ่ึงทําให�ผู�ป�วยหรือผู�มาใช�บริการเกิดความรู�สึกว9าถูกแบ9งแยกเนื่องจาก
ไม9เข�าใจกระบวนการข้ันตอนของการให�บริการ จากสาเหตุดังกล9าวนี้เจ�าหน�าท่ีต�องเจอกับ
คําพูดท่ีสอดเสียดหรือบ�างครั้งอาจเจอคําพูดท่ีไม9สุภาพของผู�มาใช�บริการหรือญาติผู�ป�วยถ�า
เจ�าหน�าท่ีไม9หยับหยั่งชั่งใจก็อาจเกิดการทะเลาะกัน แต9เจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลวาป|ปทุม
ปฏิบัติงานมานานหลายป|ต�องเจอกับผู�ท่ีมาใช�บริการหลายรูปแบบเจอปIญหาท้ังวัน ผู�วิจัยจึงมี
ความสนใจว9าบุคคลากรมีวิธีการอย9างไรในการปฏิบัติงาน และถ�านําหลักพรหมวิหารธรรมมา
ใช�ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงพยาบาลวาป|ปทุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรม ของบุคลากร

โรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรม ของบุคลากร

โรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามปIจจัยส9วนบุคคล 
๓. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรม ของ

บุคลากร โรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 

                                                           

๒ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กายหายไข�ใจหายทุกข�, พิมพ�ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมิกจํากัด, ๒๕๔๕), หน�า ๕๒–๖๒. 
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T 
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๓. สมมติฐานการวิจัย 
๑. ผู�ท่ีมาใช�บริการท่ีมีเพศต9างกัน มีความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักพรหม

วิหารธรรม แตกต9างกัน 
๒. ผู�ท่ีมาใช�บริการท่ีมีอายุต9างกัน มีความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักพรหม

วิหารธรรมแตกต9างกัน 
๓. ผู�ท่ีมาใช�บริการท่ีมีระดับการศึกษาต9างกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักพรหม

วิหารธรรม แตกต9างกัน 
๔. ผู�ท่ีมาใช�บริการท่ีมีอาชีพต9างกัน มีความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลัก

พรหมวิหารธรรม แตกต9างกัน 
๕. ผู�ท่ีมาใช�บริการท่ีมีรายได�ต9อเดือนต9างกัน มีความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตาม

หลักพรหมวิหารธรรม แตกต9างกัน 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
ได�แก9 ผู� ท่ีมาใช�บริการในแผนกผู�ป�วยนอกท่ีมีอายุ ต้ังแต9 ๑๕ ป| ข้ึนไป ของ

โรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคามจํานวน ๑๓,๔๙๒ คน๓ 
กลุ9มตัวอย9างท่ีตอบแบบสอบถาม ได�แก9 ผู�ท่ีมาใช�บริการในเขตอําเภอวาป|ปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม โดยหากลุ9มตัวอย9างท่ีเหมาะสมโดยการคํานวณจากสูตรของเครซ่ีและ
มอร�แกน (Krejcie Morgan) ท่ีจํานวน ๑๓,๔๙๒ คนได�กลุ9มตัวอย9าง จํานวน ๓๗๓ คน  

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยได�แก9 แบบสอบถาม ( Questionnaire) และแบบสัม 
ภาษณ� (Interview) ผู�วิจัยได�สร�างแบบสอบถามจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง ซ่ึงมีโครงสร�าง ประกอบด�วย ๓ ตอน ได�แก9ตอนท่ี ๑ ปIจจัยส9วนบุคคล ของผู�ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน ๕ ข�อ ประกอบด�วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�ต9อ
เดือนตอนท่ี ๒ เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต9อการปฏิบัติงาน
ตามหลักพรหมวิหารธรรม ของบุคลากรโรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ประกอบด�วย ๑) ด�านเมตตา ๒) ด�านกรุณา ๓) ด�านมุทิตา ๔) ด�านอุเบกขา มี
ลักษณะเปJนแบบมาตราส9วนประเมินค9า (Rating scale) ๕ ระดับ คือ เห็นด�วยมากท่ีสุด เห็น
ด�วยมาก เห็นด�วยปานกลาง เห็นด�วยน�อย เห็นด�วยน�อยท่ีสุดตอนท่ี ๓ ข�อเสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรม ซ่ึงมีลักษณะเปJนคําถาม
ปลายเป�ด (Open ended Questionnaire) ให�ตอบได�เสรี จํานวน ๔ ข�อ 

การวิเคราะห�ข�อมูลและสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล ผู�วิจัยใช�โปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติดังนี้ ข�อมูลเก่ียวกับสถานภาพเก่ียวกับผู�ตอบ
แบบสอบถามวิเคราะห�โดยใช�ค9าความถ่ี (Frequency) และค9าร�อยละ (Percentage) ระดับ
                                                           

๓ เวชทะเบียนป|งบประมาณ ๒๕๕๘ กันยายน ๒๕๕๘ – ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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การใช�หลักพรหมวิหารธรรมการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของบุคลากร
โรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคาม วิเคราะห�โดยใช�ค9าเฉลี่ย (Mean) 
และค9าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลัก
พรหมวิหารธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
วิเคราะห�โดยการการทดสอบค9า (t-test) และ (f-test) ในกรณีตัวแปรต�นสองกลุ9ม และการ
วิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เม่ือพบมีความแตกต9าง จะทําการ
เปรียบเทียบความแตกต9างของค9าเฉลี่ยเปJนรายคู9โดยใช�วิธีผลต9างนัยสําคัญน�อยท่ีสุด (Least 
Significant Difference: LSD) 

๕. สรุปผลการวิจัย 
การปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลวาป|ปทุม 

อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคาม สรุปได�ดังนี้ 
ผู�ตอบแบบสอบถาม ส9วนใหญ9เปJนเพศหญิง มีจํานวน ๒๒๑ คน คิดเปJนร�อยละ 

๕๙.๒ มีอายุอยู9ระหว9าง ๔๑-๖๙ ป| มีจํานวน ๑๗๑ คน คิดเปJนร�อย ๔๕.๘มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีจํานวน ๑๘๑ คน คิดเปJนร�อยละ ๔๘.๕ มีอาชีพเกษตรกรรม มีจํานวน ๑๔๙ 
คน คิดเปJนร�อยละ ๓๙.๙ มีรายได�ต9อเดือนตํ่ากว9า ๕,๐๐๐ บาทมีจํานวน ๒๐๗ คน คิดเปJน
ร�อยละ ๕๕.๕ 

ประชาชนมีความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของบุคลากร
โรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู9ในระดับมาก ( x= 
๓.๙๖) เม่ือจําแนกเปJนรายด�านสรุปได� ดังนี้ 

ด�านเมตตา ประชาชนมีความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรม
ของบุคลากรโรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู9ในระดับ
มาก (x = ๓.๖๕) ด�านกรุณา โดยรวมอยู9ในระดับมาก (x = ๓.๕๙) ด�านมุทิตา โดยรวมอยู9
ในระดับมาก (x = ๓.๕๗) ด�านอุเบกขา โดยรวมอยู9ในระดับมาก (x = ๓.๕๙) 

๓.ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของบุคลากร
โรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของประชาชนมี
ปIจจัยส9วนบุคคลพบว9าประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�ต9างกัน มีความคิดเห็นต9อ
การปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก9น โดยรวมแตกต9างกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว� ส9วนประชาชนท่ีมี เพศ อายุ  มี
ความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองเก9า อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก9น โดยรวมไม9แตกต9างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว� 
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๔.แนวทางการพัฒนาเทียบการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของบุคลากร
โรงพยาบาลวาป|ปทุม อําเภอวาป|ปทุม จังหวัดมหาสารคาม พิจารณาเปJนรายด�าน มี
ดังต9อไปนี้ 

ด�านเมตตาเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติเต็มใจให�บริการต9อผู�ป�วยด�วยมิตรไมตรี 
ด�านกรุณาเจ�าหน�าท่ีแสดงอาการห9วงใย สนใจ ต9อผู�ป�วยด�วยความจริงใจ 
ด�านมุทิตาเจ�าหน�าท่ีระงับอารมณ�ท่ีไม9พอใจแล�วปฏิบัติหน�าท่ีของตนต9อไปให�สําเร็จ

หน�าท่ีของ 
ด�านอุเบกขา เจ�าหน�าท่ีให�บริการต9อผู�มารับบริการ โดยเท9าเทียมกันไม9มีอคติ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย: 
 (๑) หนังสือ :  
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ประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝRกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด 

An Efficiency Training Administration Project Moral Ethical 
Secondary Students School in District Suwannaphum, Roi-Et Province. 

เจ�าอธิการธวัช ติกขฺวีโร (ประดิษจา)* 

บทคัดย!อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการบริหารโครงการ
ฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร�อยเอ็ด ๒) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด ๓) เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
เขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด เปJนการวิจัยแบบผสมผสาน ระหว9างการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการใช�แบบสัมภาษณ�เชิงลึก กับผู�บริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน ๕ ท9าน และการ
วิจัยแบบเชิงปริมาณ  โดยใช�แบบสอบถามกับกลุ9มตัวอย9าง ได�แก9 นักเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน ๒๙๑ คน ซ่ึงผู�วิจัยได�
ดําเนินการวิจัยโดยนําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�มาสร�างเปJนแบบสอบถาม เสร็จแล�วนํา
ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห�โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร�เพ่ือหาค9าความถ่ี ร�อยละ ค9าเฉลี่ย ค9าส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค9าที 
การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว จะทําการเปรียบเทียบความแตกต9างของค9าเฉลี่ยเปJน
รายคู9 โดยใช�วิธีผลต9างนัยสําคัญน�อยท่ีสุด( LSD)  

ผลการวิจัยพบว!า 
๑. สภาพท่ัวไปของการบริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด คือ ด�านสภาพแวดล�อม มีการทบทวน
และปรับปรุงบริบทของโรงเรียนและจัดให�มีฝ³กอบรมบุคลากรอยู9 เปJนประจํา จัดให�มี
เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยรวมถึงเจ�าหน�าท่ีตํารวจมาตรวจตราบริเวณสถานท่ีเพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียนท่ีเข�ารับการฝ³กอบรม ด�านปIจจัยนําเข�า ติดต9อประสานงานและบอก
เส�นทางในการเดินทางของพระวิทยากรมอบหมายให�พระวิทยากรเปJนผู�จัดหาหนังสือทําวัตร

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก9น 
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สวดมนต�หน9วยงานของรัฐ เช9นองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน เข�ามาดูแลสนับสนุน ในเรื่องของ
น้ําด่ืมน้ําใช�ด�านกระบวนการการปรับเปลี่ยนตารางการฝ³กอบรมเพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพ
อากาศให�พระวิทยากรเปJนผู�บริหารเวลาเองตามความเหมาะสมและจัดหาพระวิทยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีองค�ความรู�เข�าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
ตามเพศและวัยของนักเรียนด�านผลผลิตควรขอรับคําปรึกษาจาก ผู�นําทางศาสนา และพระ
วิทยากรท่ีมีความรู�ความสามารถในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาในการออกแบบ
สอบถามในการประเมินผล และมอบหมายให�ครู-อาจารย�ประจําชั้นของนักเรียนแต9ละ
ห�องเรียนเดินทางไปตรวจเยี่ยมให�กําลังใจกับนักเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการฝ³กอบรม  

๒. ประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมและ
รายด�านอยู9ในระดับมาก โดยเรียงค9าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ด�านปIจจัยนําเข�า ด�าน
สภาพแวดล�อม ด�านกระบวนการ และด�านผลผลิต ตามลําดับ 

๓. นักเรียนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต9างกัน มีความคิดเห็นต9อประสิทธิภาพ
การบริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยรวม แตกต9างกัน อย9างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี ๐.๐๕  จึงเปJนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว� 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, การบริหารโครงการ, โครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

Abstract 

The objective of this research in following 1) to study the ways to 
develop an efficiency training administration project moral ethical secondary 
students school in District Suwannaphum Roi-Ed Province 2) to study an 
efficiency training administration project moral ethical secondary students 
school in District Suwannaphum Roi-Ed Province 3) to compare anefficiency 
training administration project moral ethical secondary students school in 
District Suwannaphum Roi-Ed Province, This research is missed method 
between qualitative researchthat use in depth interview from 5 executives of 
training administration project moral ethical secondary students school in 
District Suwannaphum and quantitative research that use questionnaire 
instruments with samples of study, 291 secondary students school in District 
Suwannaphum Roi-Ed Province. The interview data is made to be 
questionnaire. The data obtained was analyzed by the applications of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way a nova 
compared of the mean in pair by least significant difference (LSD). 
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The research findings were as follows: 
1) The general state of training administration projectmoral ethical 

secondary students school in District Suwannaphum Roi-Ed Province were 
environment factors that should revise and improve the context school, 
arrange to have personnel training regularly, arrange to have security quads or 
police men to patrol around there for trained depleted safety. Input factors 
that contact and tell about direction people who came to be a expert or 
speaker, assign expert as speaker to provide book chanting,state agency such 
as the organization of local government should service and support about 
water and drinking water, Process expert can change schedule training in 
order with weather and should provide effective and knowledgeable religious 
principles suitable for gender and age students. Product that should ask for 
suggestion from leader of religious and expert to createsquestionnaire for 
evaluating and assign toclass teacher of students in each class to visit and 
encourage students after finish project. 

2) An efficiency training Administration project moral ethical in 
overall and each aspect was more level. The factors that are respectively 
high mean were input factor, context factor, process factor and product 
factor. 

3) The students that have the difference gender, ages and education 
opine to an efficiency training administration project moral ethical in overall 
differently. The differences are statistically significant at .05is based on the 
hypothesis. 

Keyword:  Efficacy, Project management, Ethics training 

๑. บทนํา  
สถานการณ�ของโลกยุคโลกาภิวัตน� ทําให�สถานการณ�ด�านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม การบริหารงานภาครัฐและเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย9างรวดเร็ว กว�างขวาง 
เพราะความ ก�าวหน�าทางด�านการสื่อสารเทคโนโลยี การถ9ายทอดข�อมูลข9าวสารอย9างรวดเร็ว
สู9ประชาชนแต9ระบบ การบริหารงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเกิดความไม9สอดคล�องและทัน
ต9อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจึงมีผลกระทบต9อด�านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงส9งผล
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ต9อองค�การอ่ืน ๆ อย9างมากมาย การบริหารจัดการแบบบูรณาการท่ีคํานึงถึงเป�าหมายและ
ความต�องการของประชาชน การประสานงานระหว9างหน9วยงานท่ีเก่ียวข�องจะช9วยนําไปสู9
การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ภายใต�การมีส9วนร9วมของทุกภาคส9วนอย9างมีเอกภาพ อันจะ
เปJนประโยชน�ต9อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม๑ 

ในปIจจุบันการบริหารโครงการมีความสําคัญและถูกนํามาใช�ในการดําเนินงานอย9าง
แพร9หลายโดยมีจุดมุ9งหมาย เพ่ือให�องค�การและสังคมสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต�องการ
ได�มากยิ่งข้ึนกว9าการบริหารท่ัวไปท่ีเปJนการบริหารงานท่ีมีลักษณะของการดําเนินงานอย9าง
เปJนประจํา สําหรับโครงการท่ีมีประโยชน�ต9อสังคมท่ีผ9านมานั้นล�วนแล�วแต9ได�ใช�การบริหาร
โครงการท้ังสิ้น เช9น โครงการบําบัดน้ําเสีย โครงการลดมลภาวะทางอากาศ เปJนต�น๒  
นอกจากนี้การบริหารโครงการยังได�นํามาใช�เพ่ือการประสาน และควบคุมกิจกรรมท่ีมีความ
สลับซับซ�อนในการดําเนินงาน ได�แก9 โครงการท่ีเก่ียวกับการรักษาสภาพแวดล�อมท่ีพึง
ประสงค�ในสังคม เช9น โครงการด�านความม่ันคง โครงการความร9วมมือระหว9างภูมิภาคของ
โลก เปJนต�น โครงการท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการประชาชน เช9น โครงการด�านสุขภาพ
อนามัย ด�านการศึกษา ด�านการฝ³กอบรม ด�านการฟ�§นฟูสภาพจิตใจ ด�านการชลประทานเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค การบริหารโครงการในกิจกรรมเหล9านี้ ทําให�ชีวิตของคนในสังคมได�รับ
ความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน ดังนั้นการบริหารโครงการจึงมีความเก่ียวข�อง
กับชีวิตของคนในสังคม๓  
 การบริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด เปJนอีกโครงการหนึ่งท่ีมีความสําคัญขององค�การทางคณะ
สงฆ�ท่ีมีภารกิจทํางานเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีคุณภาพเข�าสู9องค�การ เพ่ือช9วยพัฒนา
องค�การให�มีความเจริญรุ9งเรือง ผู�วิจัยในฐานะผู�มีส9วนเก่ียวข�องกับการบริหารโครงการ
ฝ³กอบรม คุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด 
จึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด” เพ่ือนํา
ผลการวิจัยท่ีได�รับมาเปJนแนวทางในปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
ฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
                                                           

๑ กฤษ เพ่ิมทันจิตต�, หลักการและแนวทางการบริหารงานยุคใหม! ภายใต�ภูมิทัศน�การ
แข!งขันใหม!ข�อสังเกตเชิงวิจารณ� ภายใต�กรอบคุณค!าทางสังคมและพุทธธรรมและแนวทางการบริหาร
แนวพุทธ,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สุขุมวิทการพิมพ� จํากัด, ๒๕๔๙), หน�า ๑. 

๒ ปกรณ� ปรียากร, การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร�างความสําเร็จ, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�เสมาธรรม, ๒๕๔๘), หน�า ๔๑ 

๓
 ประชุม รอดประเสริฐ, การบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ� (๒๕๔๑) 

จํากัด), ๒๕๔๒, หน�า ๔ 
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ร�อยเอ็ด ให�มีความเจริญก�าวหน�าต9อไป และพัฒนาเยาวชน ด�านสภาพร9างกาย จิตใจ และ
สติปIญญา ซ่ึงจะเปJนประชาชนในสังคมต9อไปในอนาคต 

๒. วัตถุประสงค�การวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการบริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด 
๒.๒ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝ³กอบรม คุณธรรมจริยธรรมของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
๒.๓ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝ³กอบรม คุณธรรม

จริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด ตามความ
คิดเห็นของ นักเรียน ท่ีมีปIจจัยส9วนบุคคลแตกต9างกัน 
๓. ขอบเขตการวิจัย 

๑. ขอบเขตด�านเนื้อหางานวิจัยฉบับนี้มุ9งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร�อยเอ็ดประกอบด�วย ๔ ด�าน ได�แก9 ๑) ด�าน
สภาพแวดล�อม ๒) ด�านปIจจัยนําเข�า ๓) ด�านกระบวนการ ๔) ด�านผลผลิต 

๒. ขอบเขตด�านประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ข�อมูลการวิจัย ๒ ด�าน คือ 
๑) ด�านผู�บริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน ๕ ท9าน ๒) นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร�อยเอ็ด ใน ๕ โรงเรียน จํานวน ๑,๐๕๕ คน 

๓. ขอบเขตด�านพ้ืนท่ีผู�วิจัยได�กําหนดพ้ืนท่ีการศึกษา คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
เขตอําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน ๕ โรงเรียน คือ ๑)โรงเรียนเมืองทุ9งวิทยา  ๒)
โรงเรียนทุ9งหลวงพลับพลาไชย๓)โรงเรียนช�างเผือกวิทยาคม ๔)โรงเรียนหัวโทนวิทยา ๕)
โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 

๔. ขอบเขตด�านระยะเวลาระยะเวลาท่ีใช�ในการศึกษาวิจัยเริ่มต้ังแต9เดือน 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙-พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบบการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ เปJนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) 

ประกอบไปด�วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใช�แบบสัมภาษณ�เชิงลึก 
(In-Depth Interview) ผสานกับการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช�
วิธีการสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือคือแบบสอบถาม(Questionnaire) 

๔.๒ ประชากรและกลุ9มตัวอย9าง ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants)โดยการ
สัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth Interview) ได�แก9 ผู�บริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรม



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๙๕๓

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน ๕ ท9าน โดยผู�วิจัย
ใช�เทคนิควิธีการสุ9มแบบเจาะจง(Purposive Random Sampling)กลุ9มตัวอย9างท่ีตอบ
แบบสอบถามได�แก9นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด 
จํานวน ๑,๐๕๕ คน ซ่ึงผู�วิจัยนํามากําหนดกลุ9มตัวอย9างโดยใช�สูตรคํานวณขนาดกลุ9มตัวอย9าง
ของทาโร9 ยามาเน9 (Taro Yamane) ได�ขนาดกลุ9มตัวอย9าง จํานวน ๒๙๑ คนจากนั้นใช�
เทคนิควิธีการสุ9มตัวอย9างแบบแบ9งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

๔.๓ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ใช�แบบ
สัมภาษณ� (Interview) สัมภาษณ�ผู�บริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จํานวน ๕ ท9าน และนําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�มาวิเคราะห�เนื้อหารวมท้ังใช�
แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องมาสนับสนุนการวิเคราะห� และประมวลผลเข�า
ด�วยกัน กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรุปเปJนคํานิยามศัพท�แล�วนํามาสร�างเปJน
แบบสอบถามในการวิจัยโดยมีเครื่องมือวิจัยท่ีจะดําเนินการดังต9อไปนี้ 

๔.๓.๑ ลักษณะของเครื่องมือแบบสัมภาษณ� มีลักษณะปลายเป�ด โดยแบ9งออกเปJน 
๒ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ เปJนแบบสัมภาษณ�เก่ียวกับปIจจัยส9วนบุคคลของผู�ให�สัมภาษณ� ซ่ึงมี
จํานวน ๕ ข�อ ประกอบด�วย ชื่อนามสกุล อายุ ตําแหน9ง ประสบการณ�การบริหารโครงการ  
และ วันเดือนป|ท่ีให�สัมภาษณ� 

ตอนท่ี ๒ เปJนแบบสัมภาษณ�เก่ียวกับสภาพท่ัวไปของการบริหารโครงการฝ³กอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด ซ่ึงมี
ลักษณะเปJนคําถามปลายเป�ด (Open ended Questionnaire) ให�ตอบโดยเสรีจํานวน ๘ ข�อ 

๔.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือแบบสอบถาม มีลักษณะปลายป�ดและปลายเป�ด โดย
แบ9งออกเปJน ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับปIจจัยส9วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน ๓ ข�อ ประกอบด�วย เพศ  อายุ ระดับการศึกษา 

ตอนท่ี ๒  เปJนแบบสอบถาม เพ่ือใช�วัดระดับประสิทธิภาพ การบริหารโครงการ
ฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด มี
ลักษณะเปJนมาตราส9วนประเมินค9า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ ตามหลักการของลิเคร�ท 
(Likert) จํานวน ๓๘ ข�อมีคําตอบให�เลือก ๕ ระดับ และมีเกณฑ�การให�คะแนนคือ 
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 ใช�เกณฑ�การแปรผลค9าเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑ�ในการวิเคราะห� ดังนี้ ๔ 
   ค9าสูงสุด – ค9าตํ่าสุด   
  อันตรภาคชั้น               

ค9าเฉลี่ย  ๔.๒๑ - ๕.๐๐     มีความคิดเห็นอยู9ในระดับ  มากท่ีสุด 
ค9าเฉลี่ย  ๓.๔๑ - ๔.๒๐     มีความคิดเห็นอยู9ในระดับ  มาก 
ค9าเฉลี่ย  ๒.๖๑ - ๓.๔๐     มีความคิดเห็นอยู9ในระดับ  ปานกลาง 
ค9าเฉลี่ย  ๑.๘๑ - ๒.๖๐     มีความคิดเห็นอยู9ในระดับ  น�อย 
ค9าเฉลี่ย  ๑.๐๐ - ๑.๘๐     มีความคิดเห็นอยู9ในระดับ  น�อยท่ีสุด 
ตอนท่ี ๓ เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับการให�ข�อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อําเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด ซ่ึงมีลักษณะเปJนคําถามแบบปลายเป�ด (Open ended 
Question) ให�ตอบโดยเสรีจํานวน ๔ ข�อ 

๕. สรุปผลการวิจัย 
๑. สภาพท่ัวไปของการบริหารโครงการฝRกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด  
๑.๑ ปIจจัยส9วนบุคคล พบว9า จากการสัมภาษณ�ผู�บริหารโครงการฝ³กอบรม

คุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน ๕ ท9าน ผู�ให�สัมภาษณ�ท้ังหมดเปJนผู�ชาย 
มีอายุระหว9าง ๓๕-๕๘ ป| มีระดับตําแหน9ง ผู�อํานวยการโรงเรียนเมืองทุ9งวิทยา ผู�อํานวยการ
โรงเรียนช�างเผือกวิทยาคม ผู�อํานวยการโรงเรียนทุ9งหลวงพลับพลาไชย ผู�อํานวยการโรงเรียน
หัวโทนวิทยา และผู�อํานวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคาร มีประสบการณ�ในการบริหาร
โครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู9ระหว9าง ๓-๑๔ ป| 

๑.๒ สภาพท่ัวไปของการบริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด คือ ด�านสภาพแวดล�อม มีการทบทวน
และปรับปรุงบริบทของโรงเรียนและจัดให�มีฝ³กอบรมบุคลากรอยู9 เปJนประจํา จัดให�มี
เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยรวมถึงเจ�าหน�าท่ีตํารวจมาตรวจตราบริเวณสถานท่ีเพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียนท่ีเข�ารับการฝ³กอบรม ด�านปIจจัยนําเข�า ติดต9อประสานงานและบอก
เส�นทางในการเดินทางของพระวิทยากรมอบหมายให�พระวิทยากรเปJนผู�จัดหาหนังสือทําวัตร
สวดมนต� หน9วยงานของรัฐเช9นองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน ได�เข�ามาดูแลสนับสนุน ในเรื่อง
ของน้ําด่ืมน้ําใช� ด�านกระบวนการ มีการปรับเปลี่ยนตารางการฝ³กอบรมเพ่ือให�สอดคล�องกับ
สภาพอากาศ ให�พระวิทยากรเปJนผู�บริหารเวลาเองตามความเหมาะสมและจัดหาพระ
                                                           

๔ ชูศรี  วงศ�รัตนะ, เทคนิคการใช�สถิติเพ่ือการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิตการพิมพ�
,๒๕๔๑), หน�า ๒๓๔. 
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วิทยากรท่ีมีประสิทธิภาพ มีองค�ความรู�เข�าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียนตามเพศและวัยของนักเรียน ด�านผลผลิต ขอรับคําปรึกษาจาก ผู�นําทางศาสนา และ
พระวิทยากรท่ีมีความรู�ความสามารถในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาในการ
ออกแบบสอบถามในการประเมินผล และมอบหมายให�ครู-อาจารย�ประจําชั้นของนักเรียนแต9
ละห�องเรียนเดินทางไปตรวจเยี่ยมให�กําลังใจกับนักเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการฝ³กอบรม 

๒.ประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝRกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด 

๒.๑ ปIจจัยส9วนบุคคล พบว9า ผู�ตอบแบบสอบถามส9วนใหญ9เปJนเพศหญิง ๑๕๑ คน 
คิดเปJนร�อยละ ๕๑.๙ มีอายุ ๑๗ ป| จํานวน ๖๖ คน คิดเปJนร�อยละ ๒๒.๗ การศึกษาอยู9ใน
ระดับมัธยมศึกษาป|ท่ี ๔ จํานวน ๕๐ คน คิดเปJนร�อยละ ๑๗.๒ 

๒.๒ ประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด พบว9า โดยภาพรวมอยู9ในระดับมาก 
โดยมีค9าเฉลี่ย ( = ๔.๐๘) เม่ือพิจารณารายด�านพบว9า อยู9ในระดับมากทุกด�าน โดยเรียง
จากมากไปหาน�อย ได�แก9 ด�านปIจจัยนําเข�า,ด�านสภาพแวดล�อม, ด�านกระบวนการและด�าน
ผลผลิต ตามลําดับ    

๓. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝRกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด ตามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีปIจจัยส9วนบุคคลแตกต9างกัน โดยรวมพบว!า 

นักเรียนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต9างกัน มีความคิดเห็นต9อประสิทธิภาพการ
บริหารโครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด โดยภาพรวม แตกต9างกันอย9างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .๐๕ ดังนั้นจึงเปJนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว� 

๖. อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้จะกล9าวถึงประสิทธิภาพการบริหารโครงการ

ฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร�อยเอ็ด โดยผู�วิจัยค�นพบประเด็นท่ีประเด็นท่ีน9าสนใจ แล�วจึงนํามาอภิปรายผลดังนี้            

๑. ด�านสภาพแวดล�อม (Context) ผลการวิจัยพบว9า ประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร�อยเอ็ด โดยรวมอยู9ในระดับมาก ท่ีเปJนเช9นนี้สามารถอภิปรายได�ว9า ผู�บริหารโครงการ
ฝ³กอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา ให�ความสําคัญกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรในการจัดอาคารสถานท่ีให�มีความสะอาด สะดวก เหมาะสม เพ่ือ
อํานวยต9อการปฏิบัติธรรม ป�องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเพ่ือให�สถานท่ีปฏิบัติธรรมเงียบ
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สงบ พร�อมท้ังวางมาตรฐานการพัฒนาแบบแผนการปฏิบัติงานอย9างมีประสิทธิภาพซ่ึง
สอดคล�องกับแนวคิดของ เยาวลักษณ� กุลพานิช กล9าวว9า สิ่งต9าง ๆ ท่ีอยู9รอบตัวท่ี
เอ้ืออํานวยให�คนทํางานได�อย9างมีประสิทธิภาพ ส9วนหนึ่งท่ีสําคัญ คือ สภาพแวดล�อมทาง
กายภาพ ได�แก9 วัสดุอุปกรณ�ในการปฏิบัติงาน สถานท่ีทํางาน แสง เสียง อุณหภูมิ และ
สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงได�แก9 ความสัมพันธ�กับผู�บังคับบัญชา การบังคับ
บัญชา ค9าตอบแทนสวัสดิการ และสภาพแวดล�อมอ่ืนๆ 

๒. ด�านปIจจัยนําเข�า (Input) ผลการวิจัยพบว9า อยู9ในระดับมาก ท่ีเปJนเช9นนี้
สามารถอภิปรายได�ว9า บุคลากรผู�ปฏิบัติหน�าท่ีมีความรู�ความเข�าใจในการดําเนินงานโครงการ
อย9างมีประสิทธิภาพ พระวิทยากรมีความรู�ความสามารถในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เปJนอย9างดี หลักสูตรท่ีใช�มีความเหมาะสมหนังสือทําวัตรสวดมนต�มีประสิทธิภาพมีเนื้อหาท่ี
อ9านเข�าใจง9ายสื่อภาษาท่ีใช�ในการฝ³กอบรมมีความเหมาะสมอาหารน้ําด่ืมมีความสะอาดและ
เพียงพอต9อความต�องการของนักเรียนมีการบริหารเวลาอย9างมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคล�องกับ
แนวคิดของ โอภาส เอ่ียมสิริวงค� กล9าวว9า การบริหารโครงการ หมายถึง การบริหาร จัดการ
ใช�ทรัพยากรต9างๆท่ีมีอยู9อย9างเหมาะสม และสมบูรณ�ท่ีสุด เพ่ือให�การดําเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค�ท่ีต้ังใจไว� ซ่ึงทรัพยากรในท่ีนี้ หมายถึงบุคลากร รวมถึงความเชี่ยวชาญ และ
ความสามารถท่ีมีอยู9 ความร9วมมือของทีมงาน เครื่องมือ เครื่องใช� และสิ่งอํานวยความ
สะดวกต9างๆ ตลอดจนข�อมูล ระบบงาน เทคนิค และเวลา 

๓. ด�านกระบวนการ (Process) ผลการวิจัยพบว9าอยู9ในระดับมาก เปJนเช9นนี้
สามารถอภิปรายได�ว9าในการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติมีการนําเทคนิคสมัยใหม9มาประยุกต�ใช�
เพ่ือสร�างความสนใจของนักเรียน มีการประสานงานด�านพระวิทยากรในการบรรยาย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามเวลาท่ีกําหนดไว� นักเรียนได�แสดงความคิดเห็น เป�ด
โอกาสให�ผู�นําชุมชนผู�นําท�องถ่ินและผู�ปกครองนักเรียนได�มีส9วนร9วมในกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึน 
ทําให�กระบวนการบริหารโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงสอดคล�องกับผลสัมภาษณ�ของ 
เทพรังสรรค� สุวรรณโท กล9าวว9า การบริหารโครงการให�บรรลุตามวัตถุประสงค�ของโครงการ
และข้ันตอนต9างๆในการดําเนินโครงการ ประกอบด�วยจัดประชุมบุคลากรของโรงเรียนและ
ชุมชนวางแผนงาน  กําหนดการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติสอดคล�องกับความสนใจของนักเรียน
พระวิทยากรให�ความรู�กับนักเรียนตามระยะเวลาท่ีกําหนด พร�อมท้ังนําเนื้อหาและสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม9มาประยุกต�ใช�ในการฝ³กอบรมติดตามการประเมินผลด�วยการสังเกตุและ
ดูแลการใช�จ9ายงบประมาณโดยจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ9ายให�เหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู9
ให�เปJนไปด�วยความเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔. ด�านผลผลิต (Product) ผลการวิจัยอยู9ในระดับมาก เปJนเช9นนี้สามารถอภิปราย
ได�ว9า บุคคลากรปฏิบัติหน�าท่ีได�อย9างมีประสิทธิภาพ พระวิทยากรบรรยายให�นักเรียนเข�าใจ
ในหลักธรรมธรรมทางพระพุทธศาสนา ท้ังนักเรียนยังสามารถปฏิบัติการเจริญจิตภาวนาข้ึน
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พ้ืนฐานได� มีสัมมาคารวะรู�จักวิธีตอบสนองคุณบิดามารดา ประพฤตนอยู9ในศีล ๕ รักษา
ระเบียบวินัย แต9งกายเรียบร�อย ตรงต9อเวลา ขยันศึกษาหาความรู�ซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัย
ของ พระครูปภากรวิหารกิจ (ปภากโร)  ได�ทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผู�ปกครอง
นักเรียนท่ีมีต9อคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� วัด
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว9า โดยภาพรวมอยู9ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปJนรายด�าน พบว9า ด�านความกตัญ@ู, ด�านความซ่ือสัตย�, ด�านความมีระเบียบวินัย, ด�าน
ความรับผิดชอบด�านความขยันหม่ันเพียร และด�านความเสียสละ อยู9 ในระดับมาก
เช9นเดียวกัน 
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สัมภาษณ� นายเทพรังสรรค� สุวรรณโท.ผู�อํานวยการโรงเรียนช�างเผือกวิทยาคม. วันท่ี ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๙. 
เยาวลักษณ� กุลพานิช.สภาพแวดล�อมกับประสิทธิภาพของงานข�าราชการ. ๒๕๓๓.  
 (๒) วิทยานิพนธ� : 
พระครูปภากรวิหารกิจ (ปภากโร), “ความคิดเห็นของผู�ปกครองนักเรียนท่ีมีต9อคุณธรรมและ  

จริยธรรมของนักเรียนศูนย�ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย� วัดยานนาวา       
กรุงเทพมหานคร”.วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.( บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๕. 
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ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรเทศบาล 
ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก!น 

The Effectiveness Performance in Accordance with the 
IddhipadhdhamaKhoksoong Sub-DristrictMunicipality 

UbolratDrestrictKhonkheanProvince 

        พระวิจิตร ญาณวโร* 
ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม, ดร.เรียงดาว ทวะชาลี** 

บทคัดย!อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� คือ ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น ๒) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต9อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม 
ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น ๓) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบล
โคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น เปJนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) คือ 
การวิจัยเชิงปริมาณประชากรตัวอย9าง จํานวน ๓๗๐ คน และการวิจัยเชิงคุณภาพมีผู�ให�ข�อมูล
สําคัญ (Key informants) จํานวน ๕ คน 

ผลการวิจัยพบว9า ความคิดเห็นของประชาชนต9อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาทธรรม โดยรวมอยู9ในระดับมาก ( X =๔.๒๐) เม่ือพิจารณารายละเอียดแต9ละ
ด�านพบว9าประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม สามารถเรียงลําดับความ
คิดเห็นของประชาชนได�ดังนี้ ด�าน การปฏิบัติงานตามหลักวิมังสา (ไตร9ตรอง) มีระดับมาก
ท่ีสุด ( X = ๔.๒๗) รองลงมาคือ ด�านการปฏิบัติงานตามหลักวิริยะ (ความเพียร) ( X = ๔.๒๐) 
และน�อยท่ีสุดคือ ด�านการปฏิบัติงานตามหลักฉันทะ (ความพอใจ) ( X  = ๔.๑๗) และด�าน
การปฏิบัติงานตามหลักจิตตะ (ต้ังจิตรับรู�ในสิ่งท่ีทํา) ( X = ๔.๑๗) ซ่ึงอยู9ในระดับมาก 
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�ต9างกัน มีความคิดเห็นต9อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานตามหลักอทธิบาทธรรม โดยภาพรวมแตกต9างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน ส9งผล
ต9อการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากรมีใจรักในงานท่ีทํา เกิดความ

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก9น  

** อาจารย�ท่ีปรึกษา 
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เพียรพยายามมีจิตใจมุ9งม่ัน ทํางานโดยพิจารณาอย9างรอบครอบ นําไปสู9การพัฒนาอย9าง
ม่ันคงยั้งยืนต9อไป 

คําสําคัญ : ประสิทธิผล, หลักอิทธิบาทธรรม 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the effectiveness of 
personnel’s performance in accordance with the IV Iddhipada principles (Pāli: 
iddhipāda, path of accomplishment) in Khoksoon Sub-District Municipality, 
Ubonrat District, KhonKaen; 2) to compare the samples’ opinions towards the 
performance in accordance with the IV Iddhipada principles in the studied 
area and 3) to study the ways to develop the personnel’s performance in 
accordance with the IV Iddhipada principles in the studied area. This study 
was carried out by the means of mixed method research together with using 
370 research samples in its quantitative research; 5 key informants used in its 
qualitative research.  

The research results revealed that the overall statistic score of the 
samples towards the effectiveness of personnel’s performance in accordance 
with the IV Iddhipada principles was at a high level ( X = 4.20). The scores of 
the aspects considered and respectively ranked as follows: Performance 
according to Vīmaṁsā (Investigation), ( X = 4.27); Pāli: Viriya (energy), ( X = 
4.20); Chanda (aspiration), ( X = 4.17); Citta:(Thoughtfulness), ( X = 4.17). The 
samples with differences in genders; ages; educations; occupations; incomes 
had their opinions towards the effectiveness of personnel’s performance in 
accordance with the IV Iddhipada principles differently; this accepted the 
hypothesis determined. This is interpreted that the IV Iddhipada principles 
affect the development of the performance of the personnel in having 
passion; diligence; concentration; carefulness to work. This leads to the 
sustainable development.  

Keywords: The Effectiveness Performance, Iddhipadhdhama 
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๑. บทนํา  
การเมืองการปกครองส9วนท�องถ่ินไทยเริ่มเปJนท่ีรู�จักกันครั้งแรกในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู9หัว รัชกาลท่ี ๕ พระองค�ได�ปฏิรูปการปกครองใน 
พ.ศ.๒๔๓๕เพ่ือแก�ไขปIญหาท่ีสําคัญของชาติไทยในขณะนั้นมีอยู9 ๒ ประการคือ ประการท่ี ๑ 
ปIญหาความเปJนเอกภาพของชาติ ซ่ึงเก่ียวข�องโดยตรงกับความเปJนเอกราชและความม่ันคง
ของชาติไทยเพราะว9าการปกครองของไทยก9อนหน�านั้นยังคงยึดแนวคิดและรูปแบบการ
ปกครองท่ีเคยใช�กันมาแต9สมัยอยุธยาท่ีแบ9งการปกครองเปJนแบบราชธานี หัวเมืองชั้นในและ
หัวเมืองชั้นนอก ซ่ึงเปJนส9วนปกครองของไทยโดยแท�จริง ประการท่ี ๒ ปIญหาเก่ียวกับความ
ล�าหลังของการปกครองประเทศและความเปJนอยู9ของราษฎรท่ีลําบากยากแค�น ประชาชนมี
วิธีการทํามาหากินและมีสภาพความเปJนอยู9ท่ีล�าสมัย เพราะรัฐบาลขาดความรู�ทางด�าน
วิชาการสมัยใหม9เก่ียวกับการปกครองประเทศทําให�การบริหารราชการด�อยประสิทธิภาพ ไม9
สามารถจะพัฒนาประเทศให�ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศได� เพราะฉะนั้นเพ่ือเปJนการ
แก�ไขปIญ หาท้ัง ๒ ประการข�างต�นรัชกาลท่ี๕จึงได�จัดรูปแบบการปกครองใหม9โดยทรงแบ9ง
การปกครองประเทศออกเปJน ๓ ด�านคือ การปกครองส9วนกลาง การปกครองส9วนภูมิภาค 
และการปกครองส9วนท�องถ่ิน๑ 

รัชกาลท่ี ๕ ได�ทรงศึกษาแบบแผนการจัดระเบียบการปกครองจากชาติในทวีป
ยุโรปและเห็นว9าระเบียบการปกครองท่ีจัดกันในประเทศยุโรปขณะนั้นเปJนวิธีท่ีจะนําไทยสู9
ความศิวิไลซ�โดยทรงยกเลิกระบบจตุสดมภ�ท่ีเคยใช�มาแต9เดิมท้ังหมด และมีพระบรมราช
โองการต้ังกระทรวงแบบใหม9 ๑๒ กระทรวง ตามแบบของยุโรป ได�แก9 กรมมหาดไทย กรม
พระกลาโหม กรมการต9างประเทศ กรมวัง กรมเมืองหรือนครบาล กรมนาหรือเกษตราธิการ 
กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมยุติธรรม กรมยุทธนาธิการกรมธรรมการ กรมโยธาธิการ และ
กรมมุรธาธิการ แต9ละหน9วยงานได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีไว�อย9างชัดเจน๒ 

การปกครองท�องถ่ินคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย(Basic 
Democracy) เพราะการปกครองท�องถ่ินจะเปJนสถาบันฝ³กสอนการเมืองการปกครองให�แก9
ประชาชน ให�ประชาชนรู�สึกว9าตนมีความเก่ียวพันกับส9วนได�ส9วนเสียในการปกครอง การ
บริหารท�องถ่ิน เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต9อประโยชน�อันพึงมีต9อท�องถ่ินท่ีตนอยู9
อาศัย อันจะนํามา ซ่ึงความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด โดย
ประชาชนจะมีโอกาสเลือกต้ังฝ�ายนิติบัญญัติ ฝ�ายบริหาร สําหรับผู�ท่ีได�รับเลือกต้ังเข�าไป
บริหารกิจการ ของท�องถ่ิน นับได�ว9าเปJนผู�นําในท�องถ่ินจะได�ใช�ความรู�ความสามารถ
                                                           

๑ เฉลิมพงศ�  มีสมนัย, การบริหารราชการไทย, หน9วยท่ี ๑๑, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรร
มาธิราช, ๒๕๔๘), หน�า ๑๒๑. 

๒ วิรัชวิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท�องถิ่น, เปรียบเทียบ : อังกฤษ
สหรัฐอเมริการฝรัง!เศสญ่ีปุ�นและไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๔๑), หน�า ๑๒๕. 
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บริหารงานท�องถ่ิน เกิดความคุ�นเคยมีความชํานิชํานาญในการใช�สิทธิและหน�าท่ีของพลเมือง 
ซ่ึงจะนําไปสู9การมี ส9วนร9วมทางการเมืองในระดับชาติต9อไป  

กล9าวได�ว9าเทศบาลถือว9าเปJนหน9วยการปกครองส9วนท�องถ่ิน ท่ีจัดต้ังข้ึนในเขต
ชุมชนท่ีมีความเจริญและใช�ในการบริหารเมืองเปJนหลัก ซ่ึงหลายประเทศประสบความสําเร็จ
ในการใช� “เทศบาล” เปJนเครื่องมือท่ีสําคัญในการปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ี
พัฒนาแล�วท้ังหลายสําหรับสังคมไทยเทศบาลเปJนรูปแบบการบริหารราชการส9วนท�องถ่ินใน
เขตชุมชนเมืองท่ีใช�มาต้ังแต9 พ.ศ. ๒๔๗๖ จนถึงปIจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) กว9า ๘๐ ป|แล�ว พ.ศ. 
๒๔๗๖ ได�มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห9งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๔๗๖ และกําหนดให�เทศบาลเปJนองค�กรบริหารรูปหนึ่งของราชการบริหารส9วนท�องถ่ิน 
และมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ข้ึน ซ่ึงถือว9าเปJนกฎหมาย
ฉบับแรกว9าด�วยการจัดระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๘ได�มีการ
จัดต้ังเทศบาลเปJนครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยการยก
ฐานะสุขาภิบาลท่ีมีอยู9เดิม ๓๕ แห9งข้ึนเปJนเทศบาล และได�มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล9าว
อยู9เปJนระยะ เช9น ในป| พ.ศ. ๒๔๘๑ และ พ.ศ. ๒๔๘๓ , พ.ศ. ๒๔๙๖ ได�มีการตรา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ข้ึนใช�แทนกฎหมายเก9าท้ังหมด และได�มีการใช�
กฎหมายพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ต9อมา ได�มีการปรับปรุงแก�ไขเพ่ิมเติมให�สอดคล�องกับ
บทบัญญัติหมวดว9าด�วยการปกครองท�องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ ต9อมาในพ.ศ. ๒๕๔๒ ได�มีการปรับปรุงแก�ไข พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๔๒ เพ่ือให�สอดคล�องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
ตามหลัก การปกครองท�องถ่ินในรูปแบบของเทศบาล มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดมา
เพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพการณ�ของแต9ละช9วงเวลา ซ่ึงปIญหาและอุปสรรคหลายประการท่ีทํา
ให�การปกครองท�องถ่ินไม9สามารถอํานวยประโยชน�ให�กับประชาชนได�อย9างเต็มท่ีตาม
วัตถุประสงค�ในการปกครองประเทศ โดยเฉพาะวัตถุประสงค�หลักในการปกครองท�องถ่ินคือ
การให�ประชาชนได�เข�ามามีส9วนร9วมในการเมืองการปกครอง โดยมีตัวแทนของประชาชนใน
รูปตัวแทน ท่ีทําหน�าท่ีแทนประชาชนในการบริหารเทศบาลพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก9องค�การปกครองส9วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�กําหนด
บทบาทภารกิจหน�าท่ีขององค�การปกครองส9วนท�องถ่ินให�เปJนหน9วยปฏิบัติรองรับภารกิจตาม
นโยบายการกระจายอํานาจจากส9วนกลางท้ังการกระจายงานจากกระทรวงทบวง กรมต9างๆ
ลงมาสู9ท�องถ่ิน การกระจายงบประมาณให�ท�องถ่ินบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาท�องถ่ินและ
สามารถแก�ไขปIญหาด�วยตนเองได�ว9าถือเปJนการส9งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ให�ท�องถ่ินได�รับการพัฒนาสร�างความเจริญ และเพ่ือเปJนการสร�างคน พัฒนาคน ให�รู�จักสิทธิ
และหน�าท่ีของตนเอง และการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี ท่ีเก่ียวข�องอย9างมีประสิทธิผล ส9งผล
ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับความผาสุกอยู9ดีกินดี  
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ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น ถือเปJน
ชุมชนขยายมีสถานประกอบการ หน9วยงานอยู9รอบบริเวณ เปJนจํานวนมาก ทําให�มีประชาชน
เข�ามาอาศัยอยู9ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนมาก การพัฒนาภายในชุมชน และปIญหาข�อเรียกร�อง ความ
คาดหวังต9างๆย9อมมีตามมาอย9างหลีกเลี่ยงไม9ได� และการท่ีเทศบาลตําบลโคกสูง ซ่ึงยกระดับ
จากองค�การบริหารส9วนตําบล ข้ึนเปJนเทศบาล ในป| พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม พรบ. เทศบาล ๒๔๙๖ 
เปJนปรกติอยู9ดีบุคลากรผู�ปฏิบัติงานในบางส9วนจะต�องมีความพร�อม จําเปJนอย9างยิ่งท่ีจะต�อง
ได�รับการพัฒนาศักยภาพ ซักซ�อมความเข�าใจในการปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิผลสูงสุดสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค�องค�กร เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนถือเปJนสิ่งเร9งด9วนสําคัญท่ี
ต�องกระทํา 

ผู�วิจัยจึงมีความสนใจในการทําวิจัยเรื่องประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น โดยการนําหลักอิทธิบาทธรรมอัน
หมายถึงหลักธรรมนํามาซ่ึงความสําเร็จขององค�กร คือ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) นํามาปรับ
ใช�ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส9งผลให�เกิดความเจริญก�าวหน�าอย9างม่ันคงยั้งยืน สืบต9อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากร

เทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น ตามความคิดเห็นของประชาชน 
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบควมคิดเห็นของประชาชนต9อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม

หลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น  
๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท

ธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาล

ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น” เปJนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Method) โดยเปJนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเปJนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช�การสัมภาษณ�
เชิงลึก( In-Depth Interview) กับผู�ให�ข�อมูลหลักสําคัญ (Key Informants) ของเทศบาล
ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น 

ประชากร กลุ!มตัวอย!าง และผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
กลุ9มตัวอย9าง ได�แก9 ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� 

จังหวัดขอนแก9น ท่ีมีอายุต้ังแต9 ๑๘ ป|ข้ึนไป จํานวน ๓๗๐ คน โดยใช�วิธีการกําหนดขนาด
กลุ9มตัวอย9างของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และการสุ9มกลุ9มตัวอย9างแบบชั้นภูมิ 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๒๙๖๓

(Stratified Random Sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุ9มตัวอย9างย9อยของแต9ละชั้นภูมิ ๓

ผู�ให�ข�อมูลหลักสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงผู�วิจัยสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ ในประเด็น
“แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น” จํานวน ๕ คน โดยใช�วิธีการเลือก แบบ
เจาะจง 

การวิเคราะห�ข�อมูล (Analysis) พบว9า ข�อมูลปIจจัยส9วนบุคคลของผู�ตอบ
แบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น จําแนกได�ดังนี้  

เพศ พบว9า ผู�ตอบแบบสอบถามส9วนใหญ9เปJนเพศหญิง จํานวน ๒๑๒ คน คิดเปJน
ร�อยละ ๕๕.๘ เพศชาย จํานวน ๑๕๘ คน คิดเปJนร�อยละ ๔๔.๒ 

อายุ พบว9า ผู�ตอบแบบสอบส9วนใหญ9มีอายุ ๔๘ ป| ข้ึนไป จํานวน ๑๐๒ คน ร�อยละ 
๒๙.๕ รองลงมาเปJนผู�ท่ีมีอายุ ๓๘-๔๗ ป| จํานวน ๙๔ คน คิดเปJนร�อยละ ๒๔.๗ และน�อย
ท่ีสุดคืออายุตั้งแต9 ๒๘-๓๗ ป|ข้ึนไป จํานวน ๘๑ คน คิดเปJนร�อยละ ๒๑.๓ 

ระดับการศึกษา พบว9า ผู�ตอบแบบสอบถามส9วนใหญ9 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน ๑๑๙ คน คิดเปJนร�อยละ ๓๓.๙ รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จํานวน 
๘๔ คน คิดเปJนร�อยละ ๒๒.๑ และน�อยท่ีสุดคือสูงกว9าระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๕ คน คิด
เปJนร�อยละ ๖.๖  

อาชีพ พบว9า ผู�ตอบแบบสอบถามส9วนใหญ9 รับจ�าง/เกษตรกรรม จํานวน ๑๑๐ คน 
คิดเปJนร�อยละ ๒๘.๙ รองลงมาคือ อาชีพลูกจ�าง/พนักงานจํานวน ๑๐๕ คน คิดเปJนร�อยละ 
๒๗.๖ และน�อยท่ีสุดคืออาชีพอ่ืนๆ จํานวน ๑๖ คน คิดเปJนร�อยละ ๖.๘  

รายได�ต9อเดือน พบว9า ผู�ตอบแบบสอบถามส9วนใหญ9มีรายได� ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ 
บาทต9อเดือน จํานวน ๑๑๖ คน คิดเปJนร�อนละ ๓๐.๕ รองลงมาคือ ผู�ท่ีมีรายได� ตํ่ากว9า 
๕,๐๐๐ บาทต9อเดือน จํานวน ๙๐ คน คิดเปJนร�อยละ ๒๖.๓ และน�อยท่ีสุดคือ ผู�ท่ีมีรายได�
มากกว9า ๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป จํานวน ๔๖ คน คิดเปJนร�อยละ ๑๒.๑ 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม 
ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น โดยรวมอยู9ในระดับมาก 
( X = ๔.๒๐) เม่ือพิจารณารายละเอียดแต9ละด�านพบว9า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น สามารถ
เรียงลําดับความคิดเห็นของประชาชนได�ดังนี้ ด�าน การปฏิบัติงานตามหลักวิมังสา (ไตร9ตรอง) 
มีระดับมากท่ีสุด ( X =๔.๒๗) ซ่ึงอยู9ในระดับมาก รองลงมาคือ ด�านการปฏิบัติงานตามหลัก

                                                           

๓ Yamane, 1973, อ�างถึงใน, ธีรวุฒิ เอกกุล, ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร�และ
สังคมศาสตร�, (อุบลราชธานี : สถานบันราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๔๓),หน�า ๔๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๙๖๔ 

วิริยะ (ความเพียร) ( X =๔.๒๐) ซ่ึงอยู9ในระดับมาก และน�อยท่ีสุดคือ ด�านการปฏิบัติงานตาม
หลักฉันทะ ความพอใจ) ( X = ๔.๑๗) ซ่ึงอยู9ในระดับมาก และด�านการปฏิบัติงานตามหลัก
จิตตะ (ต้ังจิตรับรู�ในสิ่งท่ีทํา) ( X = ๔.๑๗) ซ่ึงอยู9ในระดับมาก๔ 

เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต!อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก!น 
จําแนกตามป�จจัยส!วนบุคคล  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต9อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น การ
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห�ความแตกต9างระหว9างตัวแปร ได�แก9 การจําแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�ต9อเดือน 

เม่ือพิจารณาเปJนรายด�านพบว9า ประชาชนท่ีมีเพศต9างกัน มีความคิดเห็นต9อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภอ
อุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น ทุกด�าน แตกต9างกัน อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  

เม่ือพิจารณาเปJนรายด�านพบว9า ประชาชนท่ีมีอายุต9างกัน มีความคิดเห็นต9อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภอ
อุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น ในทุกด�านแตกต9างกัน อย9างมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต9อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น จําแนก
ตามระดับการศึกษา 

ผลการทดสอบด�วยค9าสถิติ F-test ด�วยวิธีการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ พบว9า ประชาชนท่ีมีการศึกษา
ต9างกัน มีความคิดเห็นต9อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากร
เทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น โดยรวมแตกต9างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต9อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น 
จําแนกตามอาชีพ 

พบว9า ผลการทดสอบด�วยค9าสถิติ F– test ด�วยวิธีการวิเคราะห�ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ พบว9า ประชาชนท่ีมี
อาชีพต9างกัน มีความคิดเห็นต9อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของ

                                                           

๔ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทําอย!างไรจึงจะเรียนเก!ง, (กรุงเทพมหานคร :โรง
พิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน�า ๓๙. 
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บุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น โดยภาพรวมแตกต9างกัน 
อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต9อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น 
จําแนกตามรายได�ต9อเดือน 

พบว9า ผลการทดสอบด�วยค9าสถิติ F– testด�วยวิธีการวิเคราะห�ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ พบว9า ประชาชนท่ีมีรายได�ต9อ
เดือน ต9างกัน มีความคิดเห็นต9อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของ
บุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น โดยภาพรวมแตกต9างกัน 
อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปJนราย
ด�านพบว9า ประชาชนท่ีมีรายได�ต9อเดือนต9างกัน มีความคิดเห็นต9อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักอิทธิบาทธรรม ทุกด�านแตกต9างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน 

๔. สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบว9าประชาชนในเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัด

ขอนแก9น เพศ พบว9า ผู�ตอบแบบสอบถามส9วนใหญ9เปJนเพศหญิง จํานวน ๒๑๒ คน คิดเปJน
ร�อยละ ๕๕.๘ อายุ พบว9า ผู�ตอบแบบสอบส9วนใหญ9มีอายุ ๔๘ ป|ข้ึนไป จํานวน ๑๐๒ คน 
ร�อยละ ๒๙.๕ ระดับการศึกษา พบว9า ผู�ตอบแบบสอบถามส9วนใหญ9มีการศึกษาระดับประถม
ศกษา จํานวน ๑๑๙ คน คิดเปJนร�อยละ ๓๓.๙ อาชีพ พบว9า ผู�ตอบแบบสอบถามส9วนใหญ9
อาชีพ รับจ�าง/เกษตรกรรม จํานวน ๑๑๐ คน คิดเปJนร�อยละ ๒๘.๙ รายได� พบว9า ผู�ตอบ
แบบสอบถามส9วนใหญ9มีรายได� ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาทต9อเดือน จํานวน ๑๑๖ คน คิดเปJน
ร�อนละ ๓๐.๕  

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากร
เทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9นโดยรวมอยู9ในระดับมาก( X =๔.๒๐)
เม่ือพิจารณารายละเอียดแต9ละด�านพบว9าการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของ
บุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9นสามารถเรียงลําดับความ
คิดเห็นของประชาชนได�ดังนี้ ด�าน การปฏิบัติงานตามหลักวิมังสา(ไตร9ตรอง)มีระดับมาก
ท่ีสุด ( X = ๔.๒๗)ซ่ึงอยู9ในระดับมาก รองลงมาคือด�านการปฏิบัติงานตามหลักวิริยะ(ความ
เพียร)( X =๔.๒๐) ซ่ึงอยู9ในระดับมาก และน�อยท่ีสุดคือ ด�านการปฏิบัติงานตามหลักฉันทะ
(ความพอใจ)( X = ๔.๑๗)ซ่ึงอยู9ในระดับมาก และด�านการปฏิบัติงานตามหลักจิตตะ(ต้ังจิต
รับรู�ในสิ่งท่ีทํา)( X = ๔.๑๗) ซ่ึงอยู9ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายด�านมีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย ดังนี้ 
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การปฏิบัติงานตามหลักฉันทะ (ความพอใจ) พบว9า ประชาชนมีความคิดเห็นต9อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภอ
อุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น โดยรวมอยู9ในระดับมาก ( X =๔.๑๗) ท่ีเปJนเช9นนี้อภิปรายผลได�
ว9า บุคลากรของเทศบาล มีความสุขและยินดีพอใจ ให�การต�อนรับอย9างดีกับผู�มาติดต9อเสมอ 
จริงจังกับงานท่ีปฏิบัติอยู9เสมอแม�งานจะมีปIญหาอย9างมาก โดยคํานึงถึงภาะหน�าท่ีเปJนหลัก 
รักการบริการและมีส9วนร9วมในการปฏิบัติงานด�วยความสมัครใจและมุ9งหวังในผลสําเร็จเปJน
ท่ีตั้ง ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ นิพนธ� โอภาษี ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ขององค�การบริหารส9วนตําบลห�วยถ่ัวเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค� 
ผลการศึกษาวิจัยพบว9า การบริหารงานขององค�การบริหารส9วนตําบลควรมีการสํารวจความ
ต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาเปJนข�อมูลในการกําหนดเปJนนโยบาย นโยบายถึงจะ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย9างเต็มท่ีและองค�การบริหารส9วนตําบลควรเป�ด
โอกาสให�ประชาชนมีส9วนร9วมในการตรวจสอบการบริหารงานในโครงการและกิจกรรมของ
องค�การบริหารส9วนตําบลนอกจากนั้นการบริหารงานควรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
คือหลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ต้ังจิตรับรู�ในสิ่งท่ีทํา)
และวิมังสา (ความไตร9ตรอง)มาประยุกต�ใช�ท้ังการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน
เพ่ือให�การบริหารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด๕ 

การปฏิบัติงานตามหลักวิริยะ (ความเพียร) พบว9า ประชาชนมีความคิดเห็นต9อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภอ
อุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น โดยรวมอยู9ในระดับมาก ( X  = ๔.๒๐) ท่ีเปJนเช9นนี้อภิปรายได�ว9า 
บุคลากรได�มีการปฏิบัติงานด�วยความเพียรพยายามอย9างสมํ่าเสมอจนกว9างานจะสําเร็จโดย
ไม9คํานึงถึงความเหนื่อยยาก ทุ9มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติงานแม�เปJนงานท่ีไม9
ถนัด ปฏิบัติงานทันทีท่ีได�รับมอบหมายไม9ย9อท�อต9ออุปสรรคสร�างความต้ังม่ันท่ีจะดําเนินงาน
ด�วยความพยายาม ให�มีความเข�มแข็งอดทน ไม9ทอดท้ิง ไม9ท�อถอย ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัย
ของ พูนสุข ภูสุข ได�ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
ข�าราชการฝ�าย อัยการ สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผลการศึกษาวิจัยพบว9า ได�แก9 ข�าราชการฝ�ายอัยการทุกคนจะต�องเปJนผู�
รักงานในหน�าท่ีท่ีตนรับผิดชอบอยู9 และเอาใจใส9กระตือรือร�นในการเรียนรู�งาน และเพ่ิมพูน
วิชาความรู�ความสามารถในการทํากิจการงาน และมุ9งม่ันท่ีจะทํางานในหน�าท่ีรับผิดชอบหรือ
กิจการงานอาชีพของตนให�สําเร็จเรียบร�อยอยู9เสมอ มีความขยันหม่ันเพียร ความอดทน ไม9
ย9อท�อต9อความยากลําบากในการประกอบกิจการงานในหน�าท่ีหรือในอาชีพของตนจึงจะถึง

                                                           

๕ พระพรหมมังคลาจารย� (หลวงพ9อปIญญานันทภิกขุ), งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม,ม.ป.ป.), หน�า ๖๐. 
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ความสําเร็จ และความเจริญก�าวหน�า ใส9ใจในประสิทธิภาพ โดยเอาใจใส9ต9อกิจการงานท่ีทํา
และมุ9งกระทํางาน รู�จักพิจารณาเหตุ สังเกตผล ในการปฏิบัติงานของตนเอง และของ
ผู�ร9วมงานว9าดําเนินไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไว� ได�ผลสําเร็จ เม่ือเกิดอุปสรรคหรือ
ปIญหา หาวิธีการบริหารกิจการงานให�สําเร็จ โดยติดตามประเมินผลงานและนํามาวิเคราะห�
วิจัยให�ทราบเหตุผล พิจารณาแก�ไขปIญหาเหล9านั้น และปรับปรุงพัฒนาวิธีการทํางานให�
ดําเนินไปสู9ความสําเร็จ๖ 

การปฏิบัติงานตามหลักจิตตะ (ต้ังจิตรับรู�ในสิ่งท่ีทํา) ประชาชนมีความคิดเห็นต9อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภอ
อุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น โดยรวมอยู9ในระดับมาก ( X  = ๔.๑๗) ท่ีเปJนเช9นนี้อภิปรายได�ว9า 
บุคคลากรเอาใจใส9ในงานมีจิตใจแน9วแน9 ม่ันคงต9องานหรือภารกิจ ไม9คิดเรื่องอ่ืนจนกว9างาน
จะสําเร็จ เอาใจใส9ไม9ปล9อยใจให�ฟุ�งซ9าน ในขณะท่ีปฏิบัติงาน ติดตามการดําเนินงาน อย9าง
จริงจัง โดยไม9ย9อท�อต9อปIญหาอุปสรรค ดําเนินงานด�วยความรู�จักเอาใจใส9 ไตร9ตรองพิจารณา
ใคร9ครวญสมํ่าเสมอ หาเหตุหาผลด�วยความรอบครอบ เข�าถึงเนื้องาน จนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค�องค�กร ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ พระยงยุทธ ติกฺขญาโณ (สุดตา)ได�
ศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต�ใช�หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตบางกอกน�อยกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว9า ต�องการ
ใฝ�ใจรักท่ีจะปฏิบัติงานอยู9เสมอปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานให�ได�ผลดียิ่งๆ ข้ึนไป มีความขยัน 
หม่ันประกอบการงานด�วยความพยายาม เข�มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม9ท�อถอย ต�องต้ังจิตรับรู�
ในภารกิจท่ีได�รับมอบหมายโดยปฏิบัติงานด�วยความคิด เอาจิตฝIกใฝ� ไม9ปล9อยใจให�ฟุ�งซ9าน
เลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให�แก9งานท่ีปฏิบัติอย9างแท�จริง และหม่ันใช�ปIญญาพิจารณา 
ใคร9ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบข�อยิ่งหย9อนในงานนั้นๆ ท่ีสําคัญต�องรู�จักการ
วางแผนงาน วัดผลและคิดค�นวิธีแก�ไขปรับปรุงงานให�ดีข้ึนอยู9ตลอดเวลา๗ 

การปฏิบัติงานตามหลักวิมังสา (ไตร9ตรอง) พบว9า ประชาชนมีความคิดเห็นต9อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภอ
อุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น โดยรวมอยู9ในระดับมาก ( X = ๔.๒๗) ท่ีเปJนเช9นนี้อภิปรายได�ว9า 
บุคลากรคิดค�นแนวทางการปรับปรุงงาน และแก� ไขปIญหาท่ีเกิดข้ึนด�วยเหตุผล มากท่ีสุด 
บุคลากรพิจารณาใคร9ครวญหาข�อดี - ข�อด�อยในการปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือเปJนแนวครั้งต9อไป
ปฏิบัติ เม่ือพบปIญหาต�อง พิจารณาใคร9ครวญหาวิธีแก�ไขปรับปรุง จนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

                                                           

๖ พระธรรมโกศาจารย� (พุทธทาสภิกขุ), การงานท่ีเปJนสุข, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
ธรรมสภา, ๒๕๔๙), หน�า ๓๐. 

๗
 พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ�ครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน�า ๘๔๒ – ๘๔๔. 
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แก9องค�กร ทําให�ผู�ปฏิบัติงานเห็นคุณค9าประโยชน�ของการทํางาน ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัย
ของ พระมหาทองมี สุทฺธิจิตฺโต (สะพานหล�า) ได�วิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของพนักงานการ
ไฟฟ�านครหลวงตามหลักอิทธิบาท ๔ กรณีศึกษา การไฟฟ�านครหลวง เขตวัดเลียบ 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว9า พนักงานทุกคนต�องยึดหลักอิทธิบาท ๔ ในการ
ปฏิบัติงานด�วยการปลูกจิตสํานึกความรักในงาน ให�เห็นคุณค9าและประโยชน�จากการทํางาน 
รวมท้ังมอบหมายงานให�ตรงตามความสามารถของแต9ละบุคคล ด�วยการปลูกจิตสํานึกว9าเปJน
งานท่ีท�าทายความสามารถและมีความสําคัญ การสร�างจิตสํานึกในหน�าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ
ว9าเปJนเรื่องของตนเอง รวมท้ังต�องสร�างบรรยากาศให�เอ้ือต9อการปฏิบัติงาน ควรมีการ
ประเมินผลการทํางานเปJนระยะเพ่ือให�เกิดการพัฒนาในอนาคตต9อไป 

๕. ขัอเสนอแนะ  
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของ

บุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพ่ือนําไปส9งเสริมและพัฒนาองค�กรให�มีความเจริญก�าวหน�าต9อไป ดังนี้ 

๑. ควรมีการจัดให�มีโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี ประชาสัมพันธ� ให�บริการ และรับ
ข�อคิดเห็น ปIญหาภายในชุมชน เพ่ือมีนโยบายแผนงานท่ีตรงตามความต�องการของประชาน 

๒. เทศบาลควรมีนโยบายส9งเสริม ให�มีการศึกษาดูงาน ในโครงการท่ีสําเร็จเปJนผล 
เพ่ือนํามาปรับใช�กับชุมชน อย9างเปJนรูปธรรม 

๓. ควรมีการศึกษาสร�างฐานเรียนรู� วิถีชีวิตวิถีไทย เปJนเอกลักษณ�ของชาติ ให�เกิด
ความรักสามัคคี มีในชุมชน 

๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑. บุคลากรควรมีการปฏิบัติหน�าท่ี เสียสละ เปJนแบบอย9างท่ีดีให�กับชุมชน 
๒. บุคลากรควรมีการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบตอบสนองต9อประชาชน 
๓. บุคลากรไม9ควรยึดติดรูปแบบการทํางานแบบเดิม ควรบูรณาการกับสังคมสัยใหม9 
๔. บุคลากรควรมีกิจกรรมภายในชุมชน เพ่ือส9งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

ภายในชุมชน และ เพ่ือลดปIญหายาเสพติด 
๓. ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต!อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของ

บุคลากรเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก9น ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะเพ่ือการ
วิจัยครั้งต9อไป ดังนี้  

๑. ควรศึกษาปIจจัยอ่ืนท่ีมีผลต9อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล 
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๒. ควรศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการนําหลักหลักอิทธิบาทธรรม ประยุกต�ใช�ใน
การการปฏิบัติงานของบุคลากร  

๓. ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต9อการบริหารงาน
ของเทศบาลตามหลักพรหมวิหาร ๔ หรือตามหลักธรรมอ่ืนๆ ในพระพุทธศาสนา เพ่ือให�
ชุมชนมีความเจริญก�าวหน�ายิ่งข้ึนอย9างม่ันคงต9อไป 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
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สําหรับมัธยมศึกษา ตอนต�น. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓.กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๓๓. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๒๙๗๐ 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) .อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ธรรมสภา, ๒๕๔๘. 

พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ทําอย!างไรจึงจะเรียนเก!ง.กรุงเทพมหานคร :โรง
พิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
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ป�จจัยท่ีมีผลต!อความสมัครใจในการเสียภาษีอากร : กรณีศึกษาประชาชนผู�เสียภาษีใน
เขตพ้ืนท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาโกสุมพิสัย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
The Factors Affecting Consciousness in Tax Payment: A Case Study on 

the Taxpayers in Revenue Department of Kosumphisai District, 
Mahasarakham Province 

ว9าท่ีร�อยตรีมาณพ  เนตรภักดี* 
 ผศ.ดร.บุรินทร� ภู9สกุล, ดร.ปชาบดี แย�มสุนทร**  

บทคัดย!อ 

การวิจัยปIจจัยท่ีมีผลต9อความสมัครใจในการเสียภาษีอากร : กรณีศึกษาประชาชน              
ผู�เสียภาษีในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาโกสุมพิสัย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม เปJนการวิจัยเพ่ือศึกษาปIจจัยท่ีมีผลต9อความสมัครใจในการเสียภาษีอากร และ
เพ่ือศึกษาถึงแนวทาง ในการสร�างความสมัครใจในการเสียภาษีอากร โดยใช�รูปแบบการวิจัย
เชิงผสมผสาน ซ่ึงใช�วิธีการวิจัยเชิงสหสัมพันธ� จากข�อมูลการตอบแบบสอบถามของ
ประชาชนท่ีไปใช�บริการยื่นแบบแสดงรายการ ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาโกสุมพิสัย 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๒๑๖ คน และทําการสังเคราะห�ข�อมูลจาการ
สัมภาษณ�ผู�ท่ีมีส9วนสัมพันธ�กับการจัดเก็บภาษีอากรในพ้ืนท่ี จํานวน ๕ คน เพ่ือสนับสนุน
กรอบตัวแปรการวิจัย ซ่ึงได�แก9 ตัวแปรด�านความรู�ความเข�าใจ ด�านความเปJนเจ�าของ ด�าน
ความพึงพอใจ ด�านอรรถประโยชน� และด�านคุณธรรม 

ผลการวิจัยพบว!า ความสมัครใจในการเสียภาษีอากรของประชาชนผู�เสียภาษี                          
มีความสัมพันธ�กับปIจจัยด�านความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการเสียภาษีอากร ด�านความเปJน
เจ�าของภาษีอากร ด �านความพึงพอใจในการเสียภาษีอากร ด�านอรรถประโยชน�ของการเสีย
ภาษีอากรและด�านคุณธรรมในการเสียภาษีอากร อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
โดยภาพรวมทุกปIจจัยมีความสัมพันธ�กับความสมัครใจในการเสียภาษีอากรในเชิงบวก มีค9า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�พหุคูณอยู9ท่ี .๖๓๑ อยู9ในเกณฑ�ระดับมาก ซ่ึงแต9ละปIจจัยมีอํานาจ
พยากรณ� ดังนี้ ๑) ด�านความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการเสียภาษีอากร มีอํานาจพยากรณ�ได�
ร�อยละ ๒๔.๔ ๒) ด�านความเปJนเจ�าของภาษีอากร มีอํานาจพยากรณ�ได�ร�อยละ ๑๑.๖ ๓) 
ด�านความพึงพอใจในการเสียภาษีอากร มีอํานาจพยากรณ� ได�ร�อยละ ๒๗.๕ ๔) ด�าน

                                                           

* สํานักงานสรรพากรเขตพ้ืนท่ีสาขาโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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อรรถประโยชน�ของการเสียภาษีอากร มีอํานาจพยากรณ�ได�ร�อยละ ๒๐.๑ และ ๕) ด�านคุณธร
รณธรรมในการเสียภาษีอากร มีอํานาจพยากรณ�ได�ร�อยละ ๑๘.๑ 

แนวทางการสร�างความสมัครใจในการเสียภาษีอากร พบว9า การจัดเก็บภาษีอากร
กรมสรรพากรควรมีบูรณาการการจัดเก็บภาษีอากรกับทุกภาคส9วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน                   
ภาคประชาสังคม และภาคการศาสนา ให�สามารถประสานประโยชน�เก้ือกูลกันและกัน 
เพ่ือให�เกิดวัฒนธรรมท่ีดีเก่ียวกับการเสียภาษีอากร เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการ
เสียภาษีอากร และอรรถประโยชน�ท่ีได�รับจากการเสียภาษีอากรอย9างต9อเนื่อง พัฒนา
บุคลากรให�มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ รวมถึงพัฒนาข�อกฎหมายให�มีความ
สอดคล�องกับสถานการณ�ปIจจุบันและสามารถปฏิบัติตามได�อย9างถูกต�อง 

นอกจากนี้ ยังพบว9า ความสมัครใจ เปJนเรื่องของการตัดสินใจของบุคคลอย9างมี
เง่ือนไข โดยสภาพของเง่ือนไข ประกอบด�วย ๑) เง่ือนไขด�านปIจเจกบุคคล ๒) เง่ือนไขด�าน
คุณธรรม๓) เง่ือนไขด�านผลประโยชน� ๔) เง่ือนไขด�านความสํานึก และ ๕) เง่ือนไขด�าน
กฎหมาย ท้ังนี้ เปJนเหตุเปJนผลมาจากบุคคลมีความรู�ความเข�าใจ มีความเปJนเจ�าของ มีความ
พึงพอใจ มีประโยชน�ได�รับ และมีคุณธรรม โดยเฉพาะอย9างยิ่ง การนําหลักพรหมวิหารธรรม
มาใช�ในการประพฤติปฏิบัติตน     

คําสําคัญ : ความสมัครใจ, การเสียภาษีอากร, พรหมวิหารธรรม 

Abstract 

The aims of this research are to 1) study the factors that affect the 
consciousness in tax payment and 2) study the consciousness guidelines in tax 
payment. There is a descriptive and mixed between Qualitative and Quantitative 
research and Correlation research methods with Accidental or Convenience 
Random Sampling with the taxpayers who filled tax forms to the Revenue 
Department of Kosumphisai district Mahasarakham province for 216 persons plus 
conducting in-depth interview with 5 key informants. The data analysis was 
conducted to find the rates of frequency, percentage, mean, Standard Deviation, 
including Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, Multiple Regression 
Analysis, Stepwise method and also employing descriptive analysis for the 
variables support. It is the variables in this study are 1) the variables included 
group of knowledge in the tax payment, group of variables on ownership, group 
of variables satisfaction, group of variables in tax utility and group of variables in 
morality. 
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The research outcomes are revealed as follow: The aspects of 
consciousness of paying tax in relation to the knowledge in taxpaying. That is, the 
factors of the tax ownership, satisfaction, utility and morality of the tax payment 
with its statistical significance at 0.01. Overall, all the factors have positive 
influence with coefficient of multiple correlations at 0.631 which showing at high 
level and revealing 39.8% of predictive influence. And the factors which have 
predictive influence of consciousness of tax payment, it reveals that the group of 
knowledge factor related to tax payment has influenced in forecasting for at 
24.4%, the aspect of tax ownership has influenced in forecasting for at 11.6%, 
the satisfaction of tax payment has influenced in forecasting for at 27.5%, the 
utility of tax payment has influenced in forecasting for at 20.1% and the aspect 
of moral of tax payment has influenced in forecasting for at 18.1% 

The consciousness of tax payment guidelines consisting: integrating the 
imposition of duties on all sectors to coordination mutual benefits, creating a 
great culture on tax payment whether government sector, private sector, public 
sector, and religious sector, enhancing knowledge and understanding in paying 
tax including utility received from paying tax continuously, developing a moral 
practice in public, and developing laws to be consistent with the current 
situation and con be followed correctly. 

Synthesis; Consciousness is a decision of individual which consisting of 
conditions, namely, 1) individualism logic 2) morale logic 3) interest logic 4) 
conscience logic and 5) legal logic. Whether and individual is willing in paying tax 
or not, this depends on self-conscience and conscience to public. That caused 
by knowledge, ownership, satisfaction, utility, and morality. What if getting 
responses, it would probably lead to expected attitudes and behaviors. Since, 
that person would be under the context of Brahmavihāradhamma (the four 
noble sentiments).       

KeyWords : Consciousness, Tax payment, Brahmavihāradhamma  

๑. บทนํา 
การบริหารปกครองประเทศให�มีความม่ันคงและมีความเจริญรุ9งเรืองได�นั้น การ

ภาษีอากรถือได�ว9าเปJนหัวใจสําคัญเสมือนเส�นเลือดใหญ9ท่ีหล9อเลี้ยงประชาชนพลเมืองท้ัง
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แผ9นดิน และหน�าท่ีมิใช9เพียงแต9รัฐบาลฝ�ายเดียว หากแต9ประชาชนทุกๆ คนล�วนมีส9วนสําคัญ
ท่ีจะต�องพึงตระหนักสําเหนียก ได�ว9าเปJนหน�าท่ีของตนในฐานะประชาชนพลเมืองของ
ประเทศ ด่ังในพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู9หัว รัชการปIจจุบัน ตอนหนึ่งว9า “การ
ทํานุบํารุงประเทศชาตินั้นมิใช9เปJนหน�าท่ีของผู�หนึ่งผู�ใดโดยเฉพาะ หากภาระความรับผิดชอบ
ของคนไทยทุกคนท่ีจะต�องขวนขวายกระทําหน�าท่ีของตน ให�ดีท่ีสุดเพ่ือธํารงและพัฒนาชาติ
บ�านเมืองให�เจริญม่ันคงและผาสุกร9มเย็น” 

การเสียภาษีอากรให�แก9ประเทศถือเปJนหน�าท่ีหนึ่งของประชาชนพลเมือง ซ่ึงตาม
รัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน�าท่ีของชนชาวไทย 
มาตรา ๗๓ ได�บัญญัติไว� เนื่องจากภาษีอากรถือเปJนรายได�หลักของแผ9นดินท่ีจะนํามาซ่ึง
ความเจริญก�าวหน�า และก9อให�เกิดความม่ันคงและการมีเสถียรภาพของประเทศ ซ่ึงรัฐบาล
จําเปJนอย9างยิ่งในการจัดบริหารจัดสรรทรัพยากรและการบริหารปกครองประเทศให�บรรลุ
วัตถุประสงค�แห9งรัฐ เช9น บริการสาธารณะ รัฐสวัสดิการ รวมถึงการลงทุนในภาครัฐ 
ประชาชนจึงเปJนผู� มีส9วนได�ส9วนเสียในการใช�จ9ายภาษีอากร เช9น การสาธารณูปโภค 
การศึกษา การสาธารณสุข การเศรษฐกิจ การศาสนา และความม่ันคงปลอดภัย เปJนต�น 
ประชาชนทุกคนจึงต�องตระหนักรู�ว9าภาษีท่ีตนได�จ9ายหรือได�รับเปJนสิ่งท่ีมีความสําคัญต9อการ
เสริมสร�างความเจริญก�าวหน�าของประเทศและความผาสุกของตน 

การจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากรเปJนหน9วยงานหลักในกระทรวงการคลัง ซ่ึงมี
ภารกิจรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงมากกว9าร�อยละ ๗๐ ของรายได�ท้ังหมด
ของประเทศโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง
เปJนเครื่องมือในการบริหารจัดการบังคับจัดเก็บจากประชาชนเพ่ือนําไปใช�เพ่ือการประโยชน�
สาธารณะ ซ่ึงเปJนการเคลื่อนย�ายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสู9ภาครัฐบาล แต9อย9างไรก็ตาม 
กรมสรรพากรยังประสบกับปIญหายุ9งยากและมีข�อจํากัดในหลายด�าน โดยเฉพาะอย9างยิ่งการ
รับมือกับการหนีภาษีอากร (Tax Evasion) และการหลบหลีกภาษี (Tax Avoidance) ซ่ึง
เปJนพฤติกรรมท่ีทําให�รัฐต�องสูญเสียรายได�จากการจัดเก็บภาษีอากรเปJนจํานวนมาก 
นอกจากนี้ พฤติกรรมดังกล9าวยังเปJนการเอารัดเอาเปรียบผู�เสียภาษีรายอ่ืนๆ และสร�างความ
ยุ9งยากต9อการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี ทําให�มีการฟ�องร�องคดีกันทางกฎหมายอย9างต9อเนื่อง 

การนําหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี มาประยุกต�ใช�
ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร เปJนการแสดงให�เห็นถึงความพยายามในการปรับตัวปรับ
แนวคิด มีความรู�สึกรับผิดชอบนําไปสู9การผลิตสินค�าและบริการสาธารณะ (Public goods) 
เพ่ือส9งคืนสู9ประชาชน และผู�เสียภาษีท้ังทางตรงและทางอ�อม ฉะนั้น ภายใต�บริบทการบริหาร
จัดการบ�านเมืองท่ีดี การสร�างความสมัครใจในการเสียภาษีอากร จักเปJนแนวทางหนึ่งท่ีจะทํา
ให�ขจัดปIญหาการหนีภาษีและการหลบหลีกภาษี ให�สามารถจัดเก็บภาษีอากรได�อย9างท่ัวถึง
และเพียงพอต9อการใช�จ9ายของประเทศ 
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ความสมัครใจ เปJนพฤติกรรมวิสัยส9วนบุคคลท่ีแสดงออกโดยผ9านกระบวนการ
กลั่นกรองของสภาวะของจิตท่ีมีต9อตนเองและผู�อ่ืน ซ่ึงน9าจะมาจากเหตุปIจจัยหลายอย9าง
ด�วยกัน ดังนั้น จึงได�ศึกษาวิจัยเรื่อง ปIจจัยท่ีมีผลต9อความสมัครใจในการเสียภาษีอากร 
กรณีศึกษาประชาชนผู�เสียภาษีในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาโกสุมพิสัย อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยกําหนดกรอบวิจัยปIจจัยออกเปJน ๕ ด�าน ได�แก9 ๑) ความรู�
ความเข�าใจเก่ียวกับการเสียภาษีอากร ๒) ความเปJนเจ�าของภาษีอากร ๓) ความพึงพอใจใน
การเสียภาษีอากร ๔) อรรถประโยชน�ของการ เสียภาษีอากร และ ๕) ความมีคุณธรรมในการ
เสียภาษีอากร       

๒. วัตถุประสงค�การวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาปIจจัยท่ีมีผลต9อความสมัครใจในการเสียภาษีอากร 
๒.๒ เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการสร�างความสมัครใจในการเสียภาษีอากร  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๓.๑ การวิจัยนี้ ใช�รูปแบบการวิจัยเชิงผสมระหว9างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย              

เชิงคุณภาพ โดยใช�แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ� เก็บรวบรวมข�อมูล นําเสนอผลการ
วิเคราะห� โดยใช�วิธีการวิจัยเชิงสหสัมพันธ� และการสัมภาษณ�เชิงลึกจากผู�ให�ข�อมูลสําคัญเพ่ือ
สนับสนุนผลการวิจัยเพ่ือให�ผลการวิจัยมีความน9าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน  

 ๓.๒ ประชากรและกลุ9มตัวอย9าง คือ ประชาชนผู�ท่ีไปใช�บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาโกสุมพิสัย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ในระหว9างวันท่ี ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒๑๖ คน 

๓.๓ ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ คือ ผู�ท่ีมีส9วนสําคัญต9อการจัดเก็บภาษีอากรในเขตพ้ืนท่ี
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาโกสุมพิสัย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๕ 
คน ได�แก9 สรรพากรพ้ืนท่ีมหาสารคาม นายอําเภอโกสุมพิสัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล
โกสุมพิสัย ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอโกสุมพิสัย และเจ�าคณะอําเภอโกสุมพิสัย 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๔.๑ ความสมัครใจในการเสียภาษีอากรโดยรวมอยู9ในเกณฑ�ระดับมาก มีค9าเฉลี่ย                 

อยู9ท่ี ๔.๐๓ เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย พบว9า ประชาชนผู�เสีย
ภาษี มีความสํานึกรับผิดชอบต9อระเบียบข�อกฎหมาย อยู9ในเกณฑ�ระดับมาก มีค9าเฉลี่ยอยู9ท่ี 
๔.๔๔ มีความสํานึกรับผิดชอบต9อตัวเอง อยู9ในเกณฑ�ระดับมาก มีค9าเฉลี่ยอยู9ท่ี ๔.๑๕ มีความ
สํานึกรับผิดชอบต9อสาธารณะประโยชน� อยู9ในเกณฑ�ระดับมาก มีค9าเฉลี่ยอยู9ท่ี ๓.๙๖ มีความ
สํานึกรับผิดชอบต9อหน�าท่ีของตน อยู9ในเกณฑ�ระดับมาก มีค9าเฉลี่ยอยู9ท่ี ๓.๘๗ และมีความ
สํานึกรับผิดชอบต9อคุณธรรม อยู9ในเกณฑ�ระดับมาก มีค9าเฉลี่ยอยู9ท่ี ๓.๗๕ ตามลําดับ 
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๔.๒ ความสมัครใจในการเสียภาษีอากรมีความสัมพันธ�กับปIจจัยด�านความรู�ความ
เข�าใจเก่ียวกับการเสียภาษีอากร ด�านความเปJนเจ�าของภาษีอากร ด�านความพึงพอใจในการ
เสียภาษีอากร ด�านอรรถประโยชน�ของการเสียภาษีอากร และด�านคุณธรรมในการเสียภาษี
อากร อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ โดยรวมทุกปIจจัยมีค9าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�
อยู9ท่ี .๖๓๑ มีความสัมพันธ�กับความสมัครใจ ในการเสียภาษีอากร อยู9ในระดับมาก ซ่ึงมี
อํานาจพยากรณ�ได�ร�อยละ ๓๙.๘ ท้ังนี้ แต9ละปIจจัยดังกล9าวมีความสัมพันธ�และมีอํานาจ
พยากรณ�ความสมัครใจ ดังนี้  

๔.๒.๑ ด�านความรู�ความเข�าใจในการเสียภาษีอากร ประชาชนผู�เสียภาษีมีความรู�             
ความเข�าใจเก่ียวกับการเสียภาษีอากร อยู9 ในระดับมาก มีค9าเฉลี่ยอยู9 ท่ี  ๔.๑๐ ซ่ึงมี
ความสัมพันธ�กับความสมัครใจในการเสียภาษีอากรในเชิงบวก มีค9าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�
พหุคูณของตัวแปรเกณฑ�และตัวแปรพยากรณ� เท9ากับ .๔๙๓ ซ่ึงกลุ9มตัวแปรพยากรณ�
สามารถร9วมกันอธิบายความแปรปรวนความสมัครใจในการเสียภาษีอากร เท9ากับ .๒๔๔ 
หรือมีอํานาจพยากรณ�ได�ร�อยละ ๒๔.๔ และตัวแปรพยากรณ�ท่ีมีผลต9อความสมัครใจท่ีดี คือ 
ความรู�ความเข�าใจในบริบทข�อกฎหมายการเสียภาษีอากร  

๔.๒.๒ ด�านความเปJนเจ�าของภาษีอากร ประชาชนผู�เสียภาษีมีความเปJนเจ�าของ                
ภาษีอากร อยู9ในระดับมาก มีค9าเฉลี่ยอยู9ท่ี ๔.๐๑ ซ่ึงมีความสัมพันธ�กับความสมัครใจในการ                  
เสียภาษีอากรในเชิงบวก มีค9าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�พหุคูณของตัวแปรเกณฑ�และตัวแปร
พยากรณ�เท9ากับ .๓๔๑ ซ่ึงกลุ9มตัวแปรพยากรณ�สามารถร9วมกันอธิบายความแปรปรวนความ
สมัครใจในการ เสียภาษีอากร เท9ากับ .๑๑๖ หรือมีอํานาจพยากรณ�ได�ร�อยละ ๑๑.๖ และตัว
แปรพยากรณ�ท่ีมีผลต9อความสมัครใจท่ีดี คือ ทัศนคติต9อพฤติกรรมการใช�เงินภาษีอากร 

๔.๒.๓ ด�านความพึงพอใจในการเสียภาษีอากร ประชาชนผู�เสียภาษีมีความพึงพอใจ
ในการเสียภาษีอากร อยู9ในระดับมาก มีค9าเฉลี่ยอยู9ท่ี ๔.๑๘ ซ่ึงมีความสัมพันธ�กับความสมัครใจ
ในการเสียภาษีอากรในเชิงบวก มีค9าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�พหุคูณของตัวแปรเกณฑ�และตัว
แปรพยากรณ�เท9ากับ .๕๒๔ ซ่ึงกลุ9มตัวแปรพยากรณ�สามารถร9วมกันอธิบายความแปรปรวน
ความสมัครใจในการเสียภาษีอากร เท9ากับ .๒๗๕ หรือมีอํานาจพยากรณ�ได�ร�อยละ ๒๗.๕ และ
ตัวแปรพยากรณ�ท่ีมีผลต9อความสมัครใจท่ีดี คือ ความพึงพอใจในการแสดงความคิดเห็น 

๔.๒.๔ด�านอรรถประโยชน�ของการเสียภาษีอากร ประชาชนผู� เสียภาษี               
มีความคิดเห็นด�านอรรถประโยชน�ของการเสียภาษีอากร อยู9ในระดับมาก มีค9าเฉลี่ยอยู9ท่ี 
๔.๐๖ ซ่ึงมีความสัมพันธ�กับความสมัครใจในการเสียภาษีอากรในเชิงบวก มีค9าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�พหุคูณของตัวแปรเกณฑ�และตัวแปรพยากรณ� เท9ากับ .๔๔๘ ซ่ึงกลุ9มตัวแปร
พยากรณ�สามารถร9วมกันอธิบายความแปรปรวนความสมัครใจในการเสียภาษีอากร เท9ากับ .
๒๐๑ หรือมีอํานาจพยากรณ�ได�ร�อยละ ๒๐.๑ และตัวแปรพยากรณ�ท่ีมีผลต9อความสมัครใจท่ี
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ดี คือ ความพึงพอใจต9อนโยบายของรัฐบาล  และความพึงพอใจในผลประโยชน�ท่ีได�รับจาก
การเสียภาษีอากร   

๔.๒.๕ ด�านคุณธรรมในการเสียภาษีอากร ประชาชนผู�เสียภาษีอากรมีคุณธรรมใน
การ เสียภาษีอากร อยู9ในระดับมาก มีค9าเฉลี่ยอยู9ท่ี ๔.๓๓ ซ่ึงมีความสัมพันธ�กับความสมัครใจ
ในการเสียภาษีอากรในเชิงบวก มีค9าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�พหุคูณของตัวแปรเกณฑ�และตัว
แปรพยากรณ�  เท9ากับ .๔๒๕ ซ่ึงกลุ9มตัวแปรพยากรณ�สามารถร9วมกันอธิบายความแปรปรวน
ความสมัครใจในการเสียภาษีอากร เท9ากับ .๑๘๑ หรือมีอํานาจพยากรณ�ได�ร�อยละ ๑๘.๑ 
และตัวแปรพยากรณ�ท่ีมีผลต9อความสมัครใจท่ีดี คือ การประพฤติปฏิบัติตนอยู9ในความสุจริต
โดยเท9าเทียมเสมอกัน 

๔.๓ แนวทางการสร�างความสมัครใจในการเสียภาษีอากร การจัดเก็บภาษีอากร
ควรบูรณาการการจัดเก็บภาษีกับทุกภาคส9วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
ภาคการศาสนาเพ่ือสร�างวัฒนธรรมท่ีดีต9อการเสียภาษีอากรให�แก9ประเทศ ให�มีการ
ประชาสัมพันธ�ให�ความรู�ความเข�าใจท้ังในเรื่องบริบทข�อกฎหมายและประโยชน�ท่ีได�รับจาก
การเสียภาษีอากร ควรพัฒนาบุคลากรให�มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตน 
พัฒนากฎหมายให�มีความสอดคล�องกับสถานการณ�ปIจจุบันและให�สามารถปฏิบัติตามได�
อย9างถูกต�องไม9เอ้ือประโยชน�ต9อผู�หนึ่งผู�ใด ให�มีการพัฒนารูปแบบและระบบการให�บริการให�
สามารถตอบสนองความต�องการและประหยัดท้ังเวลาและค9าใช�จ9าย ตลอดจนเป�ดโอกาสให�
ประชาชนผู�เสียภาษีได�มีส9วนร9วมและสามารถแสดงความคิดเห็นต9อการจัดเก็บภาษีอากรและ
การบริหารราชการ นอกจากนี้ ข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีต�องปฏิบัติราชการด�วยความโปร9งใส 
เปJนธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได� มีพฤติกรรมการให�บริการท่ีเน�นหลักการ
บริการท่ีดีและสร�างมิตรภาพ ผู�บริหารควรแสดงบทบาทถึงความร9วมมือกับทุกภาคส9วนและ
เข�าถึงประชาชน และเปJนแบบอย9างในการปฏิบัติหน�าท่ีและการเสียภาษี เพ่ือให�ประชาชน          
ผู�เสียภาษีรับรู�และเข�าใจว9าการเสียภาษีอากรนอกจากเปJนหน�าท่ี ยังเปJนการเสริมสร�าง
อรรถประโยชน�ท้ังต9อตนเองและผู�อ่ืน ส9งเสริมสนับสนุนให�สังคมเกิดความสํานึกรับผิดชอบต9อ
สาธารณะประโยชน�ท่ีเอ้ือประสานประโยชน�กันและกัน โดยเฉพาะการธํารงตนอยู9ด�วยพรหม
วิหารธรรม เพ่ือให�สังคมอยู9กันอย9างเปJนปกติวิสัย 

๕. องค�ความรู�จากการวิจัย  
จากการวิจัย ได�พบว9า ความสมัครใจเสียภาษีอากร มีตรรกะ (Logic) ๕ ประการ ดังนี้ 
๑) ตรรกะด�านปIจเจกบุคคล (Individualism logic) กล9าวคือ การเสียภาษีอากร

ทําให�ประชาชนต�องสูญเสียทรัพย� ซ่ึงปIจเจกย9อมคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของตนท่ีจะพิทักษ�
รักษาและการได�รับการคุ�มครองจากบทบัญญัติของกฎหมาย การตัดสินใจจะกระทําใดๆ ย9อม
คํานึงถึงกฎเกณฑ�ต9างๆ ของสังคม และการได�รับสิทธิประโยชน�ต9างๆ ตามกฎหมายของสังคม 
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๒) ตรรกะด�านคุณธรรม (Morale logic) เปJนคุณสมบัติท่ีอยู9ภายในจิตใจของคน 
ซ่ึงการอยู9ร9วมกันเปJนสังคมได�นั้นย9อมมีปทัสถานทางสังคม จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
เพ่ือท่ีจะเอ้ือประโยชน�สุขให�กันและกันในสังคมนั้นๆ การเสียภาษีอากรมิใช9เปJนการปฏิบัติ
หน�าท่ีตามกฎหมายแห9งรัฐเท9านั้น แต9เปJนคุณธรรมท่ีเปJนการเห็นคุณค9าของตนเองต9อสังคมท่ี
จะเอ้ือเฟ�§อช9วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน  

๓) ตรรกะด�านความสํานึก (Consciousness logic) เปJนสิ่งท่ีกระตุ�นให�ปIจเจก
ยอมจ9ายภาษี โดยเห็นว9าการเสียภาษีอากรนั้นแท�จริงแล�วตนเองเปJนผู�ได�ประโยชน�จากการ
เสียภาษีมากกว9าผู�อ่ืน และประโยชน�ท่ีผู�อ่ืนได�รับย9อมสนองตอบต9อตนเองจะโดยตรงหรือโดย
อ�อมก็ตามจึงเห็นคุณค9าของผู�อ่ืนและประโยชน�ของสังคม 

๔) ตรรกะด�านผลประโยชน� (Interests logic) การจัดเก็บภาษีอากรแม�ว9าจะ
นําไปใช�เพ่ือประโยชน�สาธารณะก็ตามแต9ก็ทําให�ผู�เสียภาษีต�องสูญเสียประโยชน�จากทรัพย�ท่ี
หามาได� ซ่ึงหามีผู�ใดยอมเสียทรัพย�สินของตน ตรงกันข�ามประชาชนผู�เสียภาษีย9อมอ�างสิทธิ
และเสรีภาพของตนท่ีจะพิทักษ�รักษากรรมสิทธิ์ของทรัพย�แห9งตน ซ่ึงเม่ือใดก็ตามความสมดุล
มิได�เกิดข้ึนระหว9างประโยชน�ท่ีได�รับกับการท่ีจะต�องสูญเสียทรัพย�ย9อมนําไปสู9หนทางแห9งการ
บ9ายเบ่ียงมิให�เกิดการเสียทรัพย�ของตน ปIจเจกย9อมช9างน้ําหนักระหว9างประโยชน�ส9วนตนและ
ประโยชน�ส9วนรวม 

๕) ตรรกะด�านกฎหมาย (Legal logic) การจัดเก็บภาษีอากรเปJนการอาศัย
บทบัญญัติของกฎหมายบังคับจัดเก็บจากประชาชน ซ่ึงจะยินยอมหรือไม9ยินยอมก็ตาม แต9
จะต�องปฏิบัติไปตามกฎหมาย ดังนั้น การเสียภาษีอากรจึงสัมพันธ�เก่ียวเนื่องกัน ท้ังการออก
กฎหมาย การบังคับใช�กฎหมาย การยอมรับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

จากตรรกะท้ัง ๕ ด�าน อาจช9วยตอบคําถามได�ว9า “ทําไมคนถึงได�ยอมหรือไม9ยอม
จ9ายภาษี” แต9ส9วนมากแล�วมักจะคุ�นเคยกับคําว9า “ไม9มีใครหรอกอยากจะจ9ายภาษี” ซ่ึงจาก
การวิจัยครั้งนี้ พบว9า ตรรกะท้ัง ๕ ด�านเปรียบเสมือนกําแพงก้ันฝIงลึกอยู9ในใจของคน หาก
ถูกต�องตามแล�วย9อมเกิดการยอมรับแต9ถ�าขัดกับตรรกะแล�วการปฏิเสธย9อมปรากฏออกมา 
เช9น การหลีกเลี่ยงภาษี การให�สินบนรางวัลแก9เจ�าหน�าท่ี เปJนต�น 

มีคําถามต9อไปว9า “กําแพงเกิดข้ึนได�อย9างไรและจะถูกพังลงได�หรือไม9” จาก
ผลการวิจัยทําให�ทราบว9า เปJนผลมาจากอิทธิพลของปIจจัยต9างๆ ได�แก9 ความรู�ความเข�าใจ 
(Knowledge) ความเปJนเจ�าของ (Ownership) ความพึงพอใจ (Satisfy) ความเปJน
อรรถประโยชน� (Utility) และความมีคุณธรรม (Morality) ท่ีจะส9งผลไปยังต9อความมี
จิตสํานึก (Consciousness) ท้ังต9อตนเอง (Self-Consciousness) และความสํานึกต9อผู�อ่ืน 
(Other Oriented Consciousness) ความสํานึกต9อตนเอง ได�แก9 ๑) ความสํานึกในตัวเอง 
(Self-awareness) คือ การรู�จักตัวตนของตนเองว9ากายวาจาจิตใจของตนเองเปJนอย9างไร ๒) 
ความสํานึกต9อหน�าท่ีของตน (Self-Authorities) คือ การรับรู�และเข�าใจในบริบทบทบาท
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ภาระความรับผิดชอบของตน ความสํานึก ต9อผู� อ่ืน ได�แก9 ๑) ความสํานึก ในประโยชน�
สาธารณะ (Public interests consciousness) คือ ความรู�สึกรับผิดชอบต9อผลประโยชน�
ของส9วนรวม ๒) ความสํานึกต9อกฎหมาย (Legal consciousness) คือ การยอมรับและ
ปฏิบัติตาม ข�อกฎหมาย ไม9อาศัยช9องโหว9ของกฎหมายเพ่ือแสวงผลประโยชน�หรือให�เกิด
ประโยชน�ในส9วนตน 

แนวทางดําเนินการ ประกอบด�วย ๔ แนวทาง ดังนี้ 
๑) บูรณาการการจัดเก็บภาษีอากร (Taxation integration) เปJนการสร�าง            

ความตระหนักถึงความสําคัญและภาระความรับผิดชอบร9วมกันเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร                
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศาสนา  

๒) สร�างวัฒนธรรมท่ีดีเ ก่ียวกับการเสียภาษีอากร (Tax Culture Building)              
การปลูกฝIงวัฒนธรรมเปJนการปลูกฝIงจิตสํานึกให�สังคมอยู9ร9วมกันด�วยความเอ้ืออารีปรารถนา
ดีต9อกันและกันท่ีจะไม9แก9งแย9งชิงดีเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 

๓) พัฒนาบุคลากรให� มี คุณธรรมจริยธรรม (Creative Officer to be morally)     
การจัดเก็บภาษีอากรเปJนการอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย และกระทบต9อสิทธิและเสรีภาพ                   
ของปIจเจกหากบุคลากรขาดคุณธรรมจริยธรรมย9อมจะแสวงหาผลประโยชน�ในตําแหน9งหน�าท่ี
ของตน เช9น การบัญญัติข�อกฎหมาเอ้ือผลประโยชน�ให�แก9ผู�หนึ่งผู�ใดเพ่ือประโยชน�ส9วนตน การ
อาศัยความไม9รู�ข�อกฎหมายของผู�เสียภาษีเปJนช9องทางขูดรีดเรียกเงินเปJนกํานัลของตน เปJนต�น 

๔ ) พั ฒ น า ข� อ ก ฎ ห ม า ย ใ ห� มี ค ว า ม เ ปJ น ปI จ จุ บั น  (Taxation state laws 
comprehensive) การจัดเก็บภาษีอากรท่ีดีต�องคํานึงถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
หากกฎหมายบางมาตรา หรือบางประเภทไม9ตอบสนองกับสถานการณ�ทางเศรษฐกิจปIจจุบัน 
นอกจากจะไม9สามารถจัดเก็บภาษีได�แล�วยังส9งผลให�ธุรกิจไม9สามารถพัฒนาและมีความ
เจริญเติบโตไปได�   

จะเห็นได�ว9า ความสมัครใจ ต�องทําความเข�าใจให�ได�ว9าสภาพบุคคลเปJนอย9างไรบ�าง 
ซ่ึงจากการวิจัยทําให�ทราบว9า สภาพบุคลคล ประกอบด�วย ๑) ความเปJนปIจเจก ๒) ความมี
คุณธรรม๓) ความมีจิตสํานึก ๔) ความเปJนประโยชน� และ ๕) ความชอบธรรมตามกฎหมาย 
ถ�าสภาพบุคคลได�รับการตอบสนองย9อมนําไปสู9การปรับเปลี่ยนท้ังทัศนคติและพฤติกรรม ซ่ึง
จะเปJนบวกหรือเปJนลบข้ึนอยู9 กับปIจจัยหลายด�านด�วยกัน ได�แก9 ความรู�ความเข�าใจ 
(Knowledge) ความเปJน เจ� าของ (Ownership) ความพึงพอใจ (Satisfy) ความเปJน
อรรถประโยชน� (Utility) และความมีคุณธรรม (Morality) ในสิ่งต9างๆ เหล9านั้น ท่ีจะ
ก9อให�เกิดความสํานึกในตนเองและผู�อ่ืน การสร�างความสํานึก ในตนเองและความสํานึกใน
ผู� อ่ืน เปJนวิธีการท่ีสามารถปรับเปลี่ยนสภาพของบุคคล แต9 ท้ังนี้  ต�องอาศัยแนวทาง
ดําเนินการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงวิธีการวิ เคราะห�นี้  ผู� วิจัยเรียกว9า KOSUM model                
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เปJนรูปแบบการวิเคราะห�ถึงแนวทางการสร�างความสมัครใจในการเสียภาษีอากร ดังรูปภาพ
ในหน�าถัดไป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ แสดงกรอบการวิเคราะห�แนวทางการสร�างความสมัครใจในการเสียภาษีอากร 

๖. ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงปฏิบัติการ 
๑. รัฐควรมีนโยบายการปลูกจิตสํานึกต9อการเสียภาษีอากรกับทุกภาคส9วนราชการ 
๒. กรมสรรพากรควรบริหารจัดเก็บภาษีอากรเชิงบูรณาการท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน            

ภาคประชาสังคม และภาคการศาสนาเพ่ือให�เกิดวัฒนธรรมท่ีดีต9อการเสียภาษีอากรให�แก9
ประเทศ 

๓. สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาควรเชื่อมโยงเครือข9ายการจัดเก็บภาษีให�เข�าถึง
กระบวนการจัดเก็บภาษีขององค�การปกครองส9วนท�องถ่ิน และส9วนราชกการอ่ืนๆ  

๔. สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาควรให�ความสําคัญต9อส9วนราชการในพ้ืนท่ี 
เพ่ือให�สามารถเข�าถึงประชาชนผู�เสียภาษี และให�เกิดภาพลักษณ�ท่ีดีต9อการจัดเก็บภาษีอากร 
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๕. สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาควรให�ความสําคัญเก่ียวกับมวลชนสัมพันธ� 
เพ่ือให�สามารถสะท�อนถึงความรู�สึกรับผิดชอบต9อสังคมเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
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การรับรู�เก่ียวกับดิจิตอลทีวีก!อนการยุติการรับส!งสัญญาณโทรทัศน�ระบบแอนะล็อกของ
ประชาชนในเขตอําเภอโพนทราย จังหวัดร�อยเอ็ด 

The Perceptionabout Digital Tv Beforeterminationofanalogtelevision 
System Ofpeoplein Phonsaidistrictroi Etprovince  

วรพจน� พรหมจักร* 
ประภาภรณ� รัตโน** 
ธิดารัตน� สาระพล*** 

บทคัดย!อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับดิจิตอลทีวี
ก9อนการยุติการรับส9งสัญญาณโทรทัศน�ระบบแอนะล็อก อําเภอโพนทราย จังหวัดร�อยเอ็ด 
เปJนการวิจัยเชิงปริมาณ ใช�กลุ9มตัวอย9าง คือ ประชาชนในเขตอําเภอโพนทราย จังหวัด
ร�อยเอ็ด ท่ีมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน� จํานวน ๑,๓๘๕ คน สุ9มถามกลุ9มตัวอย9างแบบหลาย
ข้ันตอน และใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห�ข�อมูลความถ่ี ค9าร�อยละ  

ผลการวิจัยพบว9า ๑) ประชาชนร�อยละ ๙๐.๑๘ ไม9รู�ว9าจะมีการยุติการรับส9ง
สัญญาณโทรทัศน�ระบบแอนะล็อก (เฉพาะช9องไทยพีบีเอส ในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) ๒) 
ประชาชนร�อยละ ๕๕.๒๓ รู�ว9ากล9องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีสามารถติดต้ังกับทีวีแบบเก9าได� 
๓) ประชาชนร�อยละ ๕๔.๘๗ รู�ว9าสามารถรับชมดิจิตอลทีวีผ9านกล9องหรือเสารับสัญญาณ
ดิจิตอลทีวีได�ฟรี ไม9เสียค9าใช�จ9ายเปJนรายเดือน ๔) ประชาชนร�อยละ ๕๘.๖๓ รู�ว9าดิจิตอลทีวีมี
ภาพคมชัด เสียงดี สัญญาณไม9ล9ม ๕) ประชาชนร�อยละ ๕๔.๘๗ รู�ว9าดิจิตอลทีวี มี
ช9องสัญญาณมากข้ึน มีรายการทีวีใหม9ๆ ให�รับชมได�มากข้ึน และ ๖) ประชาชนร�อยละ 
๗๔.๘๗ ไม9รู�ว9าสามารถดูรายการดิจิตอลทีวีผ9านโทรศัพท�มือถือได�  

คําสําคัญ : การรับรู�, ดิจิตอลทีวี, โทรทัศน�ระบบแอนะล็อก 
 

Abstract 

The objective of the research was to study people’s perception about 
Digital TV before termination of Analog Television System in Phonsai district, Roi 

                                                           

*อาจารย�สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 
** อาจารย�สาขาวิชาการประชาสัมพันธ� มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 
*** อาจารย�สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 
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Et province. The research methodology was quantity research. The data were 
collected through 1,385 samples who had set top box receiver and were 
residents in Phonsai district, Roi Et province. The multi stage random sampling 
and use statistical program to evaluate and analyse the frequency percentage. 

The study found the following results: 1) People’s perception 90.18% 
did not know about termination of Analog Television System (only ThaiPBS 
Chanel on January 31, 2016). 2) People 55.23% knew that set-top box of Digital 
TV can be installed with the old television form. 3) People 54.87% knew about 
watching Digital TV via set-top box or receiving Digital TV antennas free of 
monthly charges. 4) People 58.63% knew about watching Digital TV High 
Definition and good quality. 5) People 54.87% knew about Digital TV have more 
channels and new programs for watching. And 6) people 74.87% did not know 
Digital TV programs can watching by smartphone.  

Keywords: The perception, Digital TV., Analog TV. 

๑. บทนํา 
สืบเนื่องจากแผนแม9บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (พ.ศ.๒๕๕๕-

๒๕๕๙) กําหนดให�มียุทธศาสตร�ด�านการคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� ประกอบกับยุทธศาสตร�การเปลี่ยนผ9านไปสู9การรับส9งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ท่ีมุ9งเปลี่ยนการรับส9งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน�ไปสู9การรับส9งสัญญาณในระบบดิจิตอล โดยประชาชนสามารถรับสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�ระบบดิจิตอลได�อย9างท่ัวถึง  

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (กสท.) มีมติเห็นชอบ
แผนการยุติการรับส9งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบแอนะล็อกขององค�การกระจายเสียงและ
แพร9ภาพสาธารณะแห9งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) กองทัพบก (ททบ.๕) กรมประชาสัมพันธ� 
(ช9อง ๑๑ NBT) และบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) (ช9อง ๙ Modernine TV) ตามท่ีท้ัง ๔ 
ช9องเสนอ๑ โดยสถานีโทรทัศน�ไทยพีบีเอสได�ส9งแผนการยุติการรับส9งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ใน
ระบบแอนะล็อกมา ๖ ระยะ ซ่ึงในระยะท่ี ๑ จะทําการยุติให�บริการโทรทัศน�ในระบบแอ

                                                           

๑สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม
แห9งชาติ, สํานักงาน กสทช. ไทยพีบีเอส ช!อง ๕ ช!อง ๑๑ และช!อง ๙ ผนึกกําลังเดินหน�าสู!ยุคดิจิตอล
ทีวี เตรียมยุติการรับส!งสัญญาณโทรทัศน�ในระบบแอนะล็อกภายในปQ ๒๕๖๑. แหล9งท่ีมา : 
https://bcp.nbtc.go.th/news/detail/2419. [๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
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นะล็อก จํานวน ๒ สถานี คือท่ีอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี และอําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม9  

การยุติการรับส9งสัญญาณโทรทัศน�ระบบแอนะล็อก ในพ้ืนท่ีจังหวัดร�อยเอ็ด เปJน
ระยะท่ี ๒ ซ่ึงจะมีการยุติการรับส9งสัญญาณโทรทัศน�ระบบแอนะล็อก ในวันท่ี ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๙ ต9อจากอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี และอําเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม9เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และแน9นอนว9าการยุติการรับส9งสัญญาณโทรทัศน�
ระบบแอนะล็อกและการเปลี่ยนผ9านไปสู9การรับชมโทรทัศน�ระบบดิจิตอลย9อมมีผลกระทบต9อ
ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยอําเภอโพนทราย จังหวัดร�อยเอ็ดเปJนพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีจะมีการยุติการรับส9ง
สัญญาณโทรทัศน�ระบบแอนะล็อก โดยอยู9ห9างจากจังหวัดร�อยเอ็ด ๗๗.๘ กิโลเมตร รวมถึง
การห9างจากเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวี มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๒๑๕.๙ ตร.กม. ลักษณะพ้ืนท่ีส9วน
ใหญ9เปJนท่ีราบลุ9ม ประชากรส9วนใหญ9ประกอบอาชีพการเกษตร (ทํานา), ทอผ�าไหม, เลี้ยง
สัตว� เช9น วัว เลี้ยงไหม เปJนต�น  

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน� กิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรคมนาคมแห9งชาติ (กสทช.) จึงได�เล็งเห็นความสําคัญจึงร9วมกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ร�อยเอ็ด ลงพ้ืนท่ีสํารวจข�อมูลความพึงพอใจการรับชมดิจิตอลทีวีต9อการเปลี่ยนผ9านการยุติ
โทรทัศน�ระบบแอนะล¢อกของประชาชน ในอําเภอโพนทราย จังหวัดร�อยเอ็ดเพ่ือสร�างความ
เข�าใจต9อประชาชนอันจะนําไปสู9ระบบดิจิตอลทีวีไม9ให�ได�รับผลกระทบจากการยุติการรับส9ง
สัญญาณโทรทัศน�ในระบบแอนะล็อกและการศึกษาในครั้งนี้จะนําไปใช�ในการวางแผนการยุติ
โทรทัศน�ระบบแอนะล็อก (Analog Switch Off : ASO) ในจังหวัดอ่ืนๆต9อไป 
 
๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการรับรู�เก่ียวกับดิจิตอลทีวีก9อนการยุติการรับส9งสัญญาณโทรทัศน�ระบบ
แอนะล็อกของประชาชนในเขตอําเภอโพนทราย จังหวัดร�อยเอ็ด เท9านั้น 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
ขอบเขตการวิจัย 
๓.๑ ประชากรและกลุ!มตัวอย!าง 
ประชากร คือ ประชาชนท่ีบ�านมีเครื่องรับโทรทัศน�ในอําเภอโพนทราย จังหวัด

ร�อยเอ็ด จํานวน ๒๗,๗๐๐ คน และ กสทช. กําหนดให�เก็บข�อมูลจากกลุ9มตัวอย9างจํานวน 
๕% ผู�วิจัยคํานวณกลุ9มตัวอย9างจากประชากร ได�เท9ากับ ๑,๓๘๕ คน จากนั้นเลือกกลุ9ม
ตัวอย9างท่ีอยู9ในทุกตําบลท้ังหมด ๕ ตําบล และสุ9มตัวอย9างแบบง9ายโดยเลือกบ�านท่ีมี
เครื่องรับโทรทัศน�ในแต9ละหมู9บ�าน 
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๓.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย๒ 

 
๓.๓ ขอบเขตเวลา 
การวิจัยในครั้งนี้ ใช�ระยะเวลา ๕ เดือน (กันยายน ๒๕๕๘ ถึงมกราคม ๒๕๕๙) 
๓.๔ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
ผู�วิจัยทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�ใน

การทําวิจัยเปJนแบบสอบถาม ดังนี้ ตอนท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�ข�อมูล มีลักษณะเปJนคําถาม
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี ๒ ข�อมูลการรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับดิจิตอล
ทีวีจํานวน ๖ ข�อคําถาม 

๓.๕ การเก็บรวบรวมข�อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ผู�วิจัยได�ดําเนินการดังนี้ 
๓.๕.๑ ติดต9อประสานงานกับอําเภอโพนทราย จังหวัดร�อยเอ็ด และทําหนังสือ

ราชการเพ่ือแจ�งและขอความร9วมมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลในพ้ืนท่ี 

                                                           

๒ เชษฐพัฒน� สิริวัฒนตระการ และคณะ, “การวิจัยการสร�างความเข�าใจและศึกษาผลกระทบ
เก่ียวกับการยุติโทรทัศน�ระบบแอนะล็อกต9อผู�บริโภค จังหวัดร�อยเอ็ด”, รายงานวิจัย, (สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด), ๒๕๕๙. 
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๓.๕.๒ ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยตนเอง โดยใช�วิธีการสุ9มแบบ
เจาะจง คือเลือกกลุ9มตัวอย9างท่ีอยู9ในทุกตําบลท้ังหมด ๕ ตําบล และสุ9มตัวอย9างแบบง9ายของ
หมู9บ�านในทุกตําบล จากนั้นสุ9มแบบง9ายโดยเลือกบ�านท่ีมีเครื่องรับโทรทัศน�ในแต9ละหมู9บ�าน 

๓.๖ การวิเคราะห�ข�อมูล 
วิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติหาข�อมูลความถ่ี หา

ค9าร�อยละ 

๔. สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี ๑ สรุปข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�ข�อมูลผลการศึกษา พบว9ากลุ9มตัวอย9างท้ังหมด ๑,๓๘๕ คน 

เปJนเพศหญิงมากกว9าเพศชาย โดยเพศหญิง มีจํานวน ๗๒๙ คน คิดเปJนร�อยละ ๕๒.๑ และ 
เพศชาย มีจํานวน ๖๕๖ คน คิดเปJนร�อยละ ๔๖.๙  

กลุ9มตัวอย9างมีช9วงอายุ ๔๑-๕๐ ป| มากท่ีสุด จํานวน ๓๔๑ คน คิดเปJน ร�อยละ 
๒๔.๔๓ รองลงมา ช9วงอายุ ๓๑-๔๐ ป| จํานวน ๒๕๔ คน คิดเปJนร�อยละ ๑๘.๑๙ ช9วงอายุ 
๕๑-๖๐ ป| จํานวน ๒๔๐ คน คิดเปJนร�อยละ ๑๗.๑๙ ช9วงอายุ ๖๐ ป| ข้ึนไป จํานวน ๒๓๖ 
คน คิดเปJนร�อยละ ๑๖.๙๑ ช9วงอายุตํ่ากว9า ๒๐ ป| จํานวน ๒๒๘ คน คิดเปJนร�อยละ ๑๖.๓๓ 
และ ช9วงอายุ ๒๐-๓๐ ป| จํานวน ๘๖ คน คิดเปJนร�อยละ ๖.๑๖ ตามลําดับ 

กลุ9มตัวอย9างมีระดับการศึกษาตํ่ากว9าปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน ๑,๒๙๑ คน คิด
เปJนร�อยละ ๙๓.๒๑ รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๗๘ คน คิดเปJนร�อยละ 
๕.๖๓ และมีระดับการศึกษาสูงกว9าปริญญาตรีจํานวนน�อยท่ีสุด ๑๖ คน คิดเปJนร�อยละ 
๑.๑๖ 

ตอนท่ี ๒ ข�อมูลการรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับดิจิตอลทีวี 
ตารางท่ี ๑ จํานวน ร�อยละ การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับดิจิตอลทีวี 

การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับดิจิตอลทีวี 
ไม!รู� รู� 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 
๑. จะมีการยุติการส9งสัญญาณทีวีแอนะล็อก ๑,๒๔๙ ๙๐.๑๘ ๑๓๖ ๙.๘๒ 
๒. กล9องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีสามารถติดต้ัง
กับทีวีแบบเก9าได� 

๖๒๐ ๔๔.๗๗ ๗๖๕ ๕๕.๒๓ 

๓. ท9านสามารถรับชมทีวีผ9านกล9องหรือเสารับ
สัญญาณดิจิตอลทีวีได�ฟรีไม9เสียค9าใช�จ9ายเปJน
รายเดือน 

๖๒๕ ๔๕.๑๓ ๗๖๐ ๕๔.๘๗ 

๔. ดิจิตอลทีวีภาพมีความคมชัด เสียงดี 
สัญญาณไม9ล9ม 

๕๗๓ ๔๑.๓๗ ๘๑๒ ๕๘.๖๓ 
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การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับดิจิตอลทีวี 
ไม!รู� รู� 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 
๕. ดิจิตอลทีวีมีช9องสัญญาณมากข้ึน มีรายการ
ทีวีใหม9ๆ ให�รับชม 

๖๒๕ ๔๕.๑๓ ๗๖๐ ๕๔.๘๗ 

๖. สามารถดูรายการดิจิตอลทีวีผ9านมือถือได� ๑,๐๓๗ ๗๔.๘๗ ๓๔๘ ๒๕.๑๓ 
 

การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับการยุติการรับส9งสัญญาณโทรทัศน�ระบบแอนะล็อก 
(เฉพาะช9องไทยพีบีเอส ในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) พบว9า ประชาชนไม9รู� จํานวน ๑,๒๔๙
คน คิดเปJนร�อยละ ๙๐.๑๘ และประชาชนรู� จํานวน ๑๓๖ คน คิดเปJนร�อยละ ๙.๘๒ 

การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับกล9องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีสามารถติดต้ังกับทีวี
แบบเก9าได� พบว9า ประชาชนไม9รู� จํานวน ๖๒๐ คน คิดเปJนร�อยละ ๔๔.๗๗ และประชาชนรู� 
จํานวน ๗๖๕ คน คิดเปJนร�อยละ ๕๕.๒๓ 

การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับการสามารถรับชมดิจิตอลทีวีผ9านกล9องหรือ เสารับ
สัญญาณดิจิตอลทีวีได�ฟรี ไม9เสียค9าใช�จ9ายเปJน รายเดือน พบว9า ประชาชนไม9รู� จํานวน ๖๒๕ 
คน คิดเปJนร�อยละ ๔๕.๑๓ และประชาชนรู� จํานวน ๗๖๐ คน คิดเปJนร�อยละ ๕๔.๘๗ 

การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับดิจิตอลทีวีมีภาพคมชัด เสียงดี สัญญาณไม9ล9ม 
พบว9าประชาชนไม9รู� จํานวน ๕๗๓ คน คิดเปJนร�อยละ ๔๑.๓๗ และประชาชนรู� จํานวน ๘๑๒ 
คน คิดเปJน ร�อยละ ๕๘.๖๓ 

การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับดิจิตอลทีวีมีช9องสัญญาณมากข้ึน มีรายการทีวี
ใหม9ๆ ให�รับชมได�มากข้ึน พบว9า ประชาชนไม9รู� จํานวน ๖๒๕ คน คิดเปJนร�อยละ ๔๕.๑๓ 
และประชาชนรู� จํานวน ๗๖๐ คน คิดเปJนร�อยละ ๕๔.๘๗ 

การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับการสามารถดูรายการดิจิตอลทีวีผ9านโทรศัพท�มือถือ
ได� พบว9า ประชาชนไม9รู� จํานวน ๑,๐๓๗ คน คิดเปJนร�อยละ ๗๔.๘๗ และประชาชนรู� 
จํานวน ๓๔๘ คน คิดเปJนร�อยละ ๒๕.๑๓ 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๑ การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับการยุติการรับส!งสัญญาณโทรทัศน�ระบบ 

แอนะล็อก (เฉพาะช!องไทยพีบีเอส ในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) การศึกษาพบว9า
ประชาชนไม9รู�มีมากถึงร�อยละ ๙๐.๑๘ เปJนตัวเลขท่ีแตกต9างกันอย9างชัดเจน เม่ือเปรียบเทียบ
กับประชาชนท่ีรู�ว9าจะมีการยุติการส9งสัญญาณท่ีมีเพียง ร�อยละ ๙.๘๒ ผลการวิจัยนี้สะท�อน
ให�เห็นถึงปIญหาการประชาสัมพันธ�ข9าวสารท่ีไม9ประสบผลสําเร็จ ไม9ครอบคลุม ไม9ต9อเนื่อง ไม9
น9าสนใจ ทําให�ประชาชนไม9เห็นถึงความสําคัญ ความจําเปJนท่ีจะต�องรู� ประชาชนจึงไม9ได�
รับทราบข�อมูลข9าวสารท่ีเพียงพอต9อการรับรู�การยุติการรับส9งสัญญาณโทรทัศน�ระบบแอ
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นะล็อก ซ่ึงสอดคล�องกับ กิติมา สุรสนธิ๓ อธิบายว9า บุคคลจะไม9รับข9าวสารทุกอย9างท่ีผ9านมา
สู9ตนท้ังหมด แต9จะเลือกรับรู�เพียง บางส9วนท่ีคิดว9ามีประโยชน�ต9อตน ดังนั้นข9าวสารท่ี
หลั่งไหลผ9านเข�ามาไปยังบุคคลจากช9องทางต9างๆ นั้นมักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข9าวสารท่ี
น9าสนใจ มีประโยชน�และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู�รับสาร จะเปJนข9าวสารท่ีก9อให�เกิด
ความสําเร็จในการสื่อสาร  

๕.๒ การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับกล!องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีสามารถติดตั้ง
กับทีวีแบบเก!าได� จากการศึกษาพบว9าประชาชนส9วนใหญ9 ร�อยละ ๕๕.๒๓ รู�ว9ากล9องรับ
สัญญาณดิจิตอลทีวีสามารถติดต้ังกับทีวีแบบเก9าได� เพราะกล9องรับสัญญาณโทรทัศน�ส9วน
ใหญ9ท่ีใช�กันอยู9ในปIจจุบันไม9ว9าจะเปJนกล9องสัญญาณดาวเทียม เสารับสัญญาณ จะใช�บริการ
ช9างเทคนิคในพ้ืนท่ีสําหรับการติดต้ังและเชื่อมต9อกับทีวี และทีวีท่ีใช�ส9วนใหญ9ยังเปJนรุ9นเก9า 
ซ่ึงประชาชนจะได�รับทราบข�อมูลดังกล9าวจากช9างเทคนิคเม่ือมาติดต้ังให�ท่ีบ�าน หรือไปติดต9อ
เองท่ีร�าน ซ่ึงสอดคล�องกับ ดวงฤทัย พงศ�ไพฑูรย�๔ อธิบายว9า การเป�ดรับข9าวสารจากสื่อ
บุคคล โดยสื่อบุคคล หมายถึง ผู�ท่ีนําข9าวสารจากบุคคลหนึ่งไป ยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัย
การติดต9อสื่อสารระหว9างบุคคล (Interpersonal Communication) ซ่ึง จะมีปฏิกิริยา
โต�ตอบระหว9างกัน ซ่ึงการสื่อสารระหว9างบุคลนี้ สามารถแบ9งออกได�ดังนี้ การติดต9อโดยตรง 
(Direct Contact) เปJนการเผยแพร9ข9าวสารเพ่ือสร�างความเข�าใจหรือชักจูงโน�มน�าวใจกับ
ประโยชน�โดยตรง และการติดต9อโดยกลุ9ม (Group Contact of Communication Public) 
โดยกลุ9มจะมีอิทธิพลต9อบุคคลส9วนรวมช9วยให�การสื่อสารของบุคคลบรรลุเป�าหมายได� เพราะ
เม่ือกลุ9มมีความสนใจในเรื่องหรือทิศทางเดียวกัน บุคคลส9วนใหญ9ในกลุ9มก็จะมีความสนใจนั้น
ด�วย และสอดคล�องกับการศึกษาของ กิตติ ยิ้มสงวน๕ ผลการวิจัย พบว9า กลุ9มตัวอย9างได�รับ
ข�อมูลข9าวสารเรื่องไข�เลือดออก ช9องทางท่ีได�รับข�อมูลข9าวสารมากท่ีสุดคือ ได�รับจาก
อาสาสมัครสาธารณสุข ร�อยละ ๘๘.๒  

๕.๓ การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับการรับชมทีวีผ!านกล!องหรือเสารับสัญญาณ
ดิจิตอลทีวีได�ฟรี ไม!เสียค!าใช�จ!ายเปJนรายเดือน การศึกษาพบว9าประชาชนสาวนใหญ9 ร�อย
ละ ๕๔.๘๗ รู�ว9าดิจิตอลทีวีสามารถรับชมได�ฟรี ไม9เสียค9าใช�จ9ายรายเดือน ประชาชนรับรู�จาก

                                                           

๓กิติมา สุรสนธิ, ความรู�ทางการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 
๒๕๓๓), หน�า ๔๖-๔๗ 

๔ ดวงฤทัย พงศ�ไพฑูรย�, “การเป�ดรับข9าวสาร ความรู� และทัศนคติเก่ียวกับเพศศึกษาของวัยรุ9น 
ในเขตกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
, ๒๕๔๔) หน�า ๑๓-๑๔. 

๕ กิตติ ยิ้มสงวน, “การรับรู�ของประชาชนต9อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันไข�เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุข อําเภอบ�านคา จังหวัดราชบุรี”, ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), หน�า บทคัดย9อ. 
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การประชาสัมพันธ�ผ9านโทรทัศน�สถานีฟรีทีวี และส9วนใหญ9ประชาชนยังได�รับทราบข�อมูล
เบ้ืองต�นจากผู�นําชุมชน โดยผู�นําชุมชนจะเปJนผู�อธิบายถึงการรับชม และแจกคูปองดิจิตอลทีวี 
ซ่ึงสอดคล�องกับการวิจัย อรนุช พิศาลสุทธิกุล และคณะ๖ การวิจัยพบว9า ผู�นําชุมชน นายก
องค�การบริหารส9วนตําบล เจ�าหน�าท่ีสถานีอนามัยและอาสาสมัครสาธารณสุข มีอิทธิพลต9อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เพราะเปJนผู�ท่ีประชาชนให�ความเคารพ เกรงใจ 
และมีส9วนร9วมในการรณรงค�ป�องกันโรคไข�เลือดออกในชุมชน 

๕.๔ การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับดิจิตอลทีวีภาพมีความคมชัด เสียงดี 
สัญญาณไม!ล!ม การศึกษาพบว9าประชาชนส9วนใหญ9รู� ร�อยละ ๕๘.๖๓ ว9า ดิจิตอลทีวีภาพมี
ความคมชัด เสียงดี สัญญาณไม9ล9ม เพราะประชาชนส9วนใหญ9มีความคาดหวังต9อการรับชมทีวี
ดิจิตอล เนื่องจากปIจจุบันการรับชมด�วยสัญญาณระบบแอนะล็อก ภาพและเสียงไม9มีความ
คมชัดมากนัก จึงเกิดความคาดหวังท่ีจะได�รับชมด�วยสัญญาณระบบดิจิตอล อีกท้ังยังรับทราบ
ข�อมูลการประชาสัมพันธ�ผ9านโทรทัศน�ทุกสถานีท่ีประชาสัมพันธ�สถานีของตนเองว9าจะได�
รับชมความคมชัดมากกว9าเดิม ซ่ึงสอดคล�องกับ ญาฎา ศรีวิฑูรย� และ พรทิพย� เย็นจะบก๗ 
ผลการศึกษาของความรู�เก่ียวกับโทรทัศน�ดิจิตอลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว9า 
ความคาดหวังในการรับชมโทรทัศน�ดิจิตอลของตัวกลุ9มอยู9ในระดับมาก มีค9าเฉลี่ยรวม ๓.๙๓ 
(S.D.= ๐.๕๙๗) โดยส9วนใหญ9มีความคาดหวังเก่ียวกับความคมชัดของภาพในการรับชม
โทรทัศน�ดิจิตอลในระดับมากท่ีสุด 

๕.๕ การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับดิจิตอลทีวีมีช!องสัญญาณมากข้ึน มีรายการ
ทีวีใหม!ๆ ให�รับชมได�มากข้ึน การศึกษาพบว9าประชาชนส9วนใหญ9รู� ร�อยละ ๕๔.๘๗ ผลวิจัย
เปJนเช9นนี้น9าจะเปJนผลจากการแข9งขันโฆษณาประชาสัมพันธ�ผ9านสื่อต9างๆ เช9น หนังสือพิมพ� 
สื่อเคลื่อนท่ี เปJนต�น จึงทําให�ประชาชนรับรู�ถึงช9องสัญญาณท่ีมีมากข้ึน มีรายการทีวีใหม9ให�
รับชมมากข้ึน จากข�อมูลของหนังสือพิมพ�ฐานเศรษฐกิจ๘ เรื่อง ๕ อันดับท่ีมีการใช�งบโฆษณา
ช9องดิจิตอลทีวีสูงสุดในป| พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยรายท่ีใช�งบสูงสุดคือ MONO29 ใช�ไป ๓๙.๘ ล�าน
บาท เน�นการใช�สื่อเคลื่อนท่ีไปถึง ๖๑% ของงบท้ังหมดหรือประมาณ ๒๔.๗ ล�านบาท และ
ใช�สื่อหนังสือพิมพ�รองลงมาด�วยงบ ๑๐.๑ ล�านบาทหรือคิดเปJน ๒๕% ของงบโฆษณาท้ังหมด 
ในขณะท่ีอันดับ ๒ คือ เวิร�คพอยท�ทีวี ใช�งบโฆษณาอยู9ท่ี ๓๔.๒ ล�านบาท ใช�งบก�อนใหญ9ไป
                                                           

๖อรนุช พิศาลสุทธิกุล และคณะ, “พฤติกรรมการป�องกันโรคไข�เลือดออกของประชาชน”, 
วารสารสงขลานครินทร�เวชสาร, ป|ท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๑ (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ� ๒๕๕๒) : หน�า ๘๑-๘๙. 

๗ญาฎา ศรีวิฑูรย� และ พรทิพย� เย็นจะบก, “ความรู� และความคาดหวังต9อโทรทัศน�ดิจิตอลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร”, วารสารการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� คร้ังท่ี ๕๓, 
(เดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๘) : หน�า ๘๖๐-๘๖๗. 

๘ฐานเศรษฐกิจ, ทีวีดิจิตอล ทุ!มโฆษณาชิงเรตต้ิง.แหล9งท่ีมา : http://www.thansettakij. 
com/2015/10/26/14854. [๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
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กับสื่อเคลื่อนท่ีเช9นกันท่ี ๑๔.๕ ล�านบาทหรือราว ๔๒% ตามด�วยสื่อหนังสือพิมพ�กับงบ 
๑๔.๒ ล�านบาทหรือ ๔๑.๗% อันดับท่ี ๓ คือ PPTV ใช�งบโฆษณาท้ังหมดท่ี ๓๒.๘ ล�านบาท 
มีการใช�สื่อท่ีแตกต9างออกไปจาก ๒ รายแรกคือ ใช�งบก�อนใหญ9 ๖๓.๗% หรือ ๒๐.๙ ล�าน
บาทไปกับสื่อสิ่งพิมพ� และอีกก�อน ๒๙% หรือ ๙.๔ ล�านบาทไปในสื่อวิทยุ Spring news มี
การใช�งบอยู9ท่ี ๓๒.๗ ล�านบาท สูงเปJนอันดับ ๔ โดยใช�ไปกับสื่อเคลื่อนท่ี ๗๑% หรือ ๒๓.๔ 
ล�านบาท และสื่อ In store ไป ๒๐% หรือ ๖.๕ ล�านบาท ตบท�ายอันดับ ๕ ด�วยช9อง One 
กับงบโฆษณา ๑๗.๙ ล�านบาทท่ีดูเหมือนว9าจะกระจายการลงโฆษณาไปยังสื่อเกือบทุก
ประเภทโดยใช�ไปกับสื่อเคลื่อนท่ี ๕๔% สื่อหนังสือพิมพ� ๒๐% สื่อนิตยสาร ๑๓% สื่อนอก
บ�าน ๙% และสื่ออินเตอร�เน็ตเพียงเล็กน�อยเท9านั้น 

๕.๖ การรับรู�ของประชาชนเก่ียวกับดิจิตอลทีวีสามารถดูรายการดิจิตอลทีวีผ!าน
มือถือได� การศึกษาพบว9า พบว9า ประชาชนไม9รู� คิดเปJนร�อยละ ๗๔.๘๗ ท่ีผลการวิจัยเปJน
เช9นนี้น9าจะเปJนเพราะพ้ืนท่ีทําการศึกษาเปJนพ้ืนท่ีชนบท ห9างไกลจากเสาสัญญาณ หรือ การ
ติดต9อสื่อสารผ9านเครือข9ายอินเตอร�เน็ตยังเข�าไม9ถึงในหลายๆ พ้ืนท่ี และประชาชนส9วนใหญ9
เปJนผู�มีอายุมากขาดทักษะการใช�มือถือ และการใช�อินเตอร�เน็ต จึงเปJนเหตุผลท่ีทําให�
ประชาชนไม9สนใจท่ีจะดูรายการทีวีผ9านมือถือ สอดคล�องกับผลการวิจัยของ สมาน ลอยฟ�า๙ 
ปIจจัยท่ีเก่ียวข�องกับการไม9ใช�อินเทอร�เน็ตของผู�ใหญ9ในชนบท ผลการวิจัย พบว9า ปIจจัยท่ี
เก่ียวข�องกับการไม9ใช�อินเทอร�เน็ตของผู�ใหญ9ในชนบท ได�แก9 ไม9มีเวลาใช�เนื่องจากมีงานและ
กิจกรรมอ่ืนท่ีต�องทําไม9คุ�นเคยและไม9มี ทักษะในการใช�แป�นพิมพ�ขาดความคล9องแคล9วในการ
ใช�เมาส� ไม9มีความรู�และทักษะในการใช�คอมพิวเตอร�และอินเทอร�เน็ต ไม9มีประสบการณ�ใช� 
อินเทอร�เน็ตมาก9อน และไม9มีเครื่องคอมพิวเตอร�เปJนของตนเอง 

๗. ข�อเสนอแนะ 
๗.๑ ควรมีการประชาสัมพันธ�เชิงรุกท่ีรวดเร็ว และอย9างต9อเนื่อง เพ่ือทําให�

ประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับทราบเก่ียวกับการยุติโทรทัศน�ช9องแอนะล็อก เน�นให�เห็นถึง
ความสําคัญการเปลี่ยนผ9านระบบแอนะล็อกเปJนดิจิตอล และต�องอาศัยสื่อบุคคลท่ีเปJนผู�นํา
ชุมชนจะสามารถกระจายข9าวสารได�ดี และเข�าถึงได�ทันท9วงที 

๗.๒ ควรมีการให�ข�อมูลข9าวสารท่ีถูกต�องชัดเจน สร�างความเชื่อม่ัน และเสริมสร�าง
ทัศนคติท่ีดีต9อการรับชมดิจิตอลทีวีได�ฟรี ไม9มีค9าใช�จ9ายรายเดือน 

๗.๓ ควรมีการสร�างเวทีชุมชนเพ่ือเปลี่ยนมุมมองในการสร�างทัศนคติท่ีดีท่ีมีต9อช9อง
ดิจิตอลทีวีช9องใหม9ๆ รวมไปถึงการแนะนําวิธี และสนับสนุนการรับชมดิจิตอลทีวีด�วยการใช�
มือถือ หรืออุปกรณ�อ่ืนๆ  
                                                           

๙ สมาน ลอยฟ�า, “พฤติกรรมการใช�อินเทอร�เน็ตของผู�ใหญ9ในชนบท”, วารสารอินฟอร�เมชั่น, 
ป|ท่ี ๒๑ ฉบับท่ี ๒ (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗), หน�า ๑๘-๒๘ 
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(๑) หนังสือ : 
กิติมา สุรสนธิ. ความรู�ทางการส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 

๒๕๓๓. 
บุบผา เมฆศรีทองคา และ ขจรจิต บุนนาค. พฤติกรรมการบริโภคข!าวสารของคนต!างวัยใน

สังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : สภาการหนังสือพิมพ�แห9งชาติ, ๒๕๕๖. 
(๒) วารสาร :  

ญาฎา ศรีวิฑูรย� และ พรทิพย� เย็นจะบก. “ความรู� และความคาดหวังต9อโทรทัศน�ดิจิตอล
ของประชาชนในกรุง เทพมหานคร”. วารสารการประชุมทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร� ครั้งท่ี ๕๓, (เดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๘). 

สมาน ลอยฟ�า. “พฤติกรรมการใช�อินเทอร�เน็ตของผู�ใหญ9ในชนบท”. วารสารอินฟอร�เมช่ัน, 
ป|ท่ี ๒๑ ฉบับท่ี ๒ (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) 

อรนุช พิศาลสุทธิกุล และคณะ. “พฤติกรรมการป�องกันโรคไข�เลือดออกของประชาชน”. 
วารสารสงขลานครินทร�เวชสาร, ป|ท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๑ (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ� 
๒๕๕๒)  
(๓) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

กิตติ ยิ้มสงวน. “การรับรู�ของประชาชนต9อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันไข�เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุข อําเภอบ�านคา จังหวัดราชบุรี”. ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓. 

เชษฐพัฒน� สิริวัฒนตระการ และคณะ. “การวิจัยการสร�างความเข�าใจและศึกษาผลกระทบ
เก่ียวกับการยุติโทรทัศน�ระบบแอนะล็อกต9อผู�บริโภค จังหวัดร�อยเอ็ด”. รายงาน
การวิจัย. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด, ๒๕๕๙. 

ดวงฤทัย พงศ�ไพฑูรย�. “การเป�ดรับข9าวสาร ความรู� และทัศนคติเก่ียวกับเพศศึกษาของวัยรุ9น 
ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต. บันฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

พีรพัฒน� ฉัตรศิริกุลชัย. “การรับรู�การสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�น้ําตาล
ลิน ของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”. ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย, ๒๕๕๓. 

อภิญาณี พญาพิชัย. “การรับรู�ของผู�บริโภค ท่ีมีต9อการได�รับรองมาตรฐานร�านยาคุณภาพของ
ร�านบู¢ทส�”. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓. 
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(๔) ส่ืออิเล็กทรอนิกส� : 
ฐานเศรษฐกิจ. ทีวีดิจิตอล ทุ!มโฆษณาชิงเรตติ้ง. แหล9งท่ีมา : http://www.thansettakij. 

com/2015/10/26/14854. [๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙] 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม

แห9งชาติ. สํานักงาน กสทช. ไทยพีบีเอส ช!อง ๕ ช!อง ๑๑ และช!อง ๙ ผนึก
กําลังเดินหน�าสู!ยุคดิจิตอลทีวี เตรียมยุติการรับส!งสัญญาณโทรทัศน�ในระบบแอ
นะล็อกภายในปQ ๒๕๖๑. แหล9งท่ีมา : https://bcp.nbtc.go.th/ news/ detail/ 
2419. [๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙] 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท  
ของข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก!น 
The Performance Efficiency in Accordance with 

Iddhipada of Khonkaen Polices, Muang Khonkaen Police station 

ดาบตํารวจณรงค� สุขเจริญ* 
 รต.ดร.วสันต� ศรีสะอาด, ดร.นิเทศ สนั่นนารี, ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี** 

บทคัดย!อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ (๑) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ของข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น (๒) 
เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข�าราชการตํารวจ
สังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น ตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น จําแนก
ตามปIจจัยส9วนบุคคล (๓) ศึกษาแนวทางเสริมสร�างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น กลุ9มตัวอย9างได�แก9 
ข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น จํานวน ๒๐๑ คน และทําการ
สัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลักสําคัญ จํานวน ๔ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเปJนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และแบบสัมภาษณ� (Interview) วิเคราะห�ข�อมูลโดยหาค9าความถ่ี ร�อยละ 
ค9าเฉลี่ย ส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค9าที (t-test) การทดสอบค9าเอฟ (F-test) และ
การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

 ผลการวิจัยพบว!า  
๑. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข�าราชการตํารวจสังกัด 

สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น โดยภาพรวมและรายด�านอยู9ในระดับมาก โดยมี ด�านจิตตะ 
มีค9าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได�แก9 ด�านวิริยะ ด�านฉันทะ และด�านวิมังสา ตามลําดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
ข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห�
ความแตกต9าง ตัวแปร พบว9า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ระดับชั้นข�าราชการตํารวจท่ี
ต9างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ไม9แตกต9างกัน จึงเปJนการปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัยทุกข�อ ท่ีตั้งไว� 

                                                           

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร� (บัณฑิต
วิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก9น 

** อาจารย�ท่ีปรึกษา 
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๓. แนวทางการประยุกต�ใช�อิทธิบาท ๔ ของข�าราชการตํารวจสังกัด สถานี
ตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น ท่ีสําคัญได�แก9 ข�าราชการตํารวจทุกคนจะต�องเปJนผู�รักงานในหน�าท่ี
ท่ีตนรับผิดชอบอยู9ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ไม9เห็นแก9ประโยชน�ส9วนตน ปฏิบัติงานโดย
ยึดถือความถูกต�อง และบริการประชาชนด�วยความเสมอภาพไม9เลือกปฏิบัติ และเอาใจใส9
กระตือรือร�นในการเรียนรู�งาน เพ่ิมพูนวิชาความรู�ความสามารถในการทํางาน เปJนผู�มีความ
ขยันหม่ันเพียร ประกอบด�วยความอดทน ไม9ย9อท�อต9อความยากลําบากมุ9งกระทํางานอย9าง
ต้ังใจแน9วแน9 ทํางานได�สําเร็จด�วยดี มีประสิทธิภาพ เปJนผู�รู�จักพิจารณาเหตุสังเกตผลของ
ปIญหาหรืออุปสรรคข�อขัดข�องในการปฏิบัติงานของตนเอง แล�วพิจารณาแก�ไขปIญหาเหล9านั้น 
และปรับปรุงพัฒนาวิธีการทํางานให�ดําเนินไปสู9ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว�
อย9างมีประสิทธิภาพ  

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข�าราชการตํารวจ 

Abstract 

The objectives of this research were (1) to study a degree of the 
efficiency performance in accordance with IV Iddhipada of Khonkaen Polices, 
Muang Khonkaen Police Station (2) to compare the efficiency performance in 
accordance with IV Iddhipada of Khonkaen Polices Muang Khonkaen Police 
Station, and (3) to study ways of promoting the efficiency performance in 
accordance with IV Iddhipada of Khonkaen Polices, Muang Khonkaen Police 
Station.  

The sample in this research was 201 prosecutors and officials at the 
Khonkaen Polices Muang Khonkaen Police Station including 4 interviewed 
administrators. The research instrument was a questionnaire and an interview 
form. The data was analyzed to find the statistic values of Frequency, 
Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test (independent sample), f-test 
(One-Way ANOVA). 

A results of this research were as follows: 
1. The efficiency performance in accordance with IV Iddhipada of 

Khonkaen Polices, Muang Khonkaen Police Station as a whole and each aspect 
was at a high level. Here were the aspects orderly organized from the high 
degree to the low degree: aspiration (Citta), effort (viriya), thoughtfulness 
(Chanda) and reasoning (Vimamsa). 
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2.The comparison of efficiency performance in accordance with IV 
Iddhipada of Khonkaen Polices, Muang Khonkaen Police Station, hypothesis 
tested by analyzing different variables found that gender, age, status, education, 
level of Polices, showed no different opinion; it was rejected the hypothesis. 

3. A ways of Iddhipada to be applied for the efficiency performance in 
accordance with IV Iddhipada of Khonkaen Polices, Muang Khonkaen Police 
Station were that all polices had to be responsible for the given duties, eager to 
understand work and, collect the experience of working, pay attention to work, 
be responsible for the given work until reaching the goal, get the effort and 
endurance without running away from the boringness and suffering until being 
successful and prosperous in work, pay attention for efficiency through all made 
activities, work reasonably both in the given work and the other works whether 
they were made as in a plan and a goal, search a way to get successful in work 
although there were many problems, try to manage the given work by means of 
the assessment and resolve all problems, and finally, adjust a way of 
performance for the success in work.  

Keyword: The efficiency performance in accordance with IV Iddhipada  

๑. บทนํา 
 พระราชบัญญัติตํารวจแห9งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีของ
สํานักงานตํารวจแห9งชาติไว�หลายประการ โดยมีผู�บัญชาการตํารวจแห9งชาติเปJนหัวหน�าส9วน
ราชการ รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงานตํารวจแห9งชาติ กําหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแห9งชาติให�เปJนไปตามนโยบายและแนวทางและ
ปฏิบัติราชการท่ีนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห9งชาติกําหนดไว� รวมท้ัง
กําชับ เร9งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส9วนราชการในสํานักงานตํารวจ
แห9งชาติ โดยมีเป�าประสงค�สูงสุด คือ ความม่ันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� ความ
สงบสุขของสังคมและชุมชน ตลอดจนประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาความสงบเรียบร�อย 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนเปJนสําคัญ สําหรับการปฏิบัติหน�าท่ีตํารวจ
นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู9หัวได�พระราชทานพระบรมราโชวาท สําหรับ
ข�าราชการตํารวจไว�ความตอนหนึ่งว9า การจับผู�ร�ายนั้นไม9ถือเปJนความชอบ เปJนแต9นับว9าผู�นั้น
ได�กระทําการครบถ�วนแก9หน�าท่ีเท9านั้น แต9จะถือเปJนความชอบต9อเม่ือได�ปกครอง ป�องกัน
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เหตุร�ายให�ชีวิต และทรัพย�สินของข�าแผ9นดิน ในท�องท่ีนั้น อยู9เย็นเปJนสุขพอสมควร”๑ ภารกิจ
ของสํานักงานตํารวจแห9งชาติมีความสําคัญยิ่ง ต9อความม่ันคงของชาติบ�านเมือง และความมี
เสถียรภาพของรัฐบาล ดังนั้น บทบาทและหน�าท่ีของตํารวจจึงมีความสําคัญอย9างยิ่งต9อชีวิต
และทรัพย�สินของประชาชน เพราะเจ�าหน�าท่ีตํารวจมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติภารกิจบําบัดทุกข�
บํารุงสุขให�แก9ประชาชนโดยท่ัวถึง ถ�าการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีตํารวจดี มีประสิทธิภาพ 
จะทําให�ประชาชนมีความรู�สึกม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน อย9างไรก็ตามปIญหาใน
การปฏิบัติงานและการให�บริการของตํารวจ เปJนสิ่งท่ีประชาชนให�ความสนใจมาโดยตลอด 
และเปJนการยากในการปฏิบัติงานให�เปJนท่ีพอใจของผู�เก่ียวข�องทุกฝ�าย เพราะลักษณะงาน
ของตํารวจนั้นเก่ียวข�องกับประชาชนอยู9ตลอดเวลา โดยหน�าท่ีหลัก คือ “พิทักษ�รับใช�และ
บริการแก9ประชาชน”  

ผู�วิจัยเห็นว9าหลักธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�าควรนํามา
ประยุกต� ใช�เปJนหนึ่งในเครื่องมือในการปฏิบัติงานได�สําเร็จอย9างมีประสิทธิภาพ โดย
หลักธรรมทางพุทธศาสนามีหลายประการด�วยกัน อาทิไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ 
๔ และศีล ๕ และหลักอิทธิบาท ๔ เปJนต�น เปJนหลักธรรมท่ีผู�วิจัยมีความเห็นว9ามีความ
เหมาะสมกับการวัดระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจสังกัด สถานี
ตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น สําหรับการศึกษาครั้งนี้หลักธรรมท่ีเน�นถึงความพร�อมด�วย
ความสําเร็จสมประสงค�คือ“อิทธิบาท”๒ ซ่ึงเปJนหลักแห9งความสําเร็จอันประกอบด�วยหลัก
ปฏิบัติ ๔ ประการ ได�แก9 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา๓  

ดังนั้น ผู�วิจัยในฐานะข�าราชการตํารวจของสถานีตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก9น มี
ความสนใจ ท่ีจะศึกษา เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
ข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น เพ่ือสามารถนําผลการวิจัยไปใช�เปJน
ข�อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมือง
ขอนแก9น ให�เกิดประโยชน�สูงสุดต9อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย         

                                                           

๑แผนพัฒนาสํานักงานตํารวจแห9งชาติ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�สูตรไพศาล), หน�า ๑. 
๒ พูนสุข ภูสุข. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข�าราชการฝ�ายอัยการ

สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยานิพนธ�ตามหลักสูตร
ปริญญาพุทธศามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.๒๕๕๖. 

๓ พระครูสังฆรักษ� สุภทฺโท (จาปาเทศ), “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับค�อ จังหวัดพิจิตร” , วิทยานิพนธ�พุทธสาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: , มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), บทคัดย9อ. 
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๑. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
ข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น     

๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
ข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น จําแนกตามปIจจัยส9วนบุคคล 

๓. เพ่ือศึกษาปIญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะการปฏิบัติงานของข�าราชการ
ตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ให�มีประสิทธิภาพ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยมุ9งท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 

๔ ของข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น ท้ังนี้ เพ่ือจะได�นําผลการวิจัย
ไปเปJนแนวทางเสริมสร�างประสิทธิภาพก9อให�เกิดประสิทธิผลเปJนแนวนโยบายในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธร
เมืองขอนแก9น ซ่ึงได�กําหนดข้ันตอนและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้    
 ๑. รูปแบบการวิจัย        

การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
ข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น เปJนการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Method) โดยเปJนการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเปJนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช�การ
สัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู�ให�ข�อมูลหลักสําคัญ (Key Informants) 
ภายในสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น ภายในสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น 

๒. ประชากรและกลุ!มตัวอย!าง      
ประชากร ท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก9 ข�าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานในสถานีตํารวจภูธร

เมืองขอนแก9น เก่ียวกับงานปราบปราม จํานวน ๑๘๗ นาย งานจราจร จํานวน ๑๒๕ นาย 
งานสืบสวน จํานวน ๔๐ นาย สอบสวน จํานวน ๓๐ นาย และงานอํานวยการ จํานวน ๒๕ 
นาย รวมท้ังสิ้นจํานวน ๔๐๗ นาย  

กลุ9มตัวอย9างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ แบ9งเปJน ๒ กลุ9ม ประกอบด�วย 
กลุ!มท่ี ๑ ข�าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานในสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น เก่ียวกับ

งานปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน งานสอบสวน และงานอํานวยการ จํานวนท้ังสิ้น ๔๐๗ 
นายโดยกําหนดขนาดกลุ9มตัวอย9าง จากการใช�สูตรของ “ทาโร9 ยามาเน9 (Taro Yamane)” ใน
การคํานวณหากลุ9มตัวอย9าง ได�กลุ9มตัวอย9างท่ีนํามาใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ๒๐๑ นาย  

กลุ!มท่ี ๒ ผู�ให�ข�อมูลหลักสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงผู�วิจัยสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูล 
สําคัญในประเด็น “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข�าราชการตํารวจ
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สังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น” จํานวน ๔ นาย โดยใช�วิธีการเลือกตัวอย9างแบบ
เจาะจง ซ่ึงเปJนข�าราชการตํารวจยศสัญญาบัตร  

๓. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย      
ผู�วิจัยได�ใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ� (Interview) เปJน

เครื่องมือในการวิจัยโดยดําเนินการดังนี้  
๓.๑ ลักษณะของเครื่องมือ  
ลักษณะของเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) เปJนแบบสอบถามท่ี

ผู�วิจัยได�สร�างข้ึนมาจากการศึกษากรอบแนวความคิด ทฤษฎี และการทบทวนผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง และนํามาประยุกต�ใช�เปJนคําถาม โดยแบ9งได�เปJน ๓ ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี ๑ เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปJน
ปIจจัย ส9วนบุคคล ได�แก9 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ชั้นข�าราชการตํารวจ ซ่ึง
ลักษณะคําถามจะเปJนแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก   

ตอนท่ี ๒ เปJนแบบสอบถามท่ีใช�วัดระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น และผู�วิจัยได�ต้ังข�อ
คําถามสําหรับการวิจัย จํานวน ๔๐ ข�อ ซ่ึงลักษณะคําถามเปJนแบบสเกลการให�คะแนน โดยมี
ลักษณะเปJนมาตราส9วนประเมินค9า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ ได�แก9 มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง น�อย น�อยท่ีสุด ตามหลักการของ (Likert)     

ตอนท่ี ๓ เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับ ปIญหา อุปสรรค ข�อเสนอแนะ/ข�อคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข�าราชการตํารวจสังกัด สถานี
ตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น จากผู�ตอบแบบสอบถาม  

ลักษณะของเครื่องมือสําหรับแบบสัมภาษณ� (Interview From)  
แบบสัมภาษณ� เพ่ือรวมรวบข�อมูลจากผู�ให�ข�อมูลหลัก ( Key Informants ) เปJน

คําถามแบบปลายเป�ด (Open ended Form) เพ่ือให�ผู�รับการสัมภาษณ�ได�แสดงความคิดเห็น 
เก่ียวกับสภาพปIญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ของข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น และ
ข�อเสนอแนะต9าง ๆ ได�อย9างอิสระ   

๓. การสร�างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างเครื่องมือในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการ และจาก

งานวิจัยต9างๆ ท่ีเก่ียวข�องมีข้ันตอนดังนี้   
๑. ศึกษาค�นคว�าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมือง
ขอนแก9น เพ่ือให�เปJนข�อมูลพ้ืนฐานในการสร�างแบบสอบถาม 
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๒. ศึกษาวิธีการสร�างเครื่องมือแบบมาตราส9วนประเมินค9า (rating scale) ตาม
แนวคิดของ Likert   

๓. สร�างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องบนพ้ืนฐานของการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง  

ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม  
นําแบบสอบถามท่ีสร�างเสร็จเรียบร�อยแล�วไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้  
๑. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามไปให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความ ถูกต�อง และความครอบคลุมของเนื้อหาท่ีต�องการศึกษา ซ่ึงเปJนการหาความเท่ียงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) จํานวน ๕ ท9าน นําแบบสอบถามจากผู�เชี่ยวชาญหาค9าดัชนีความ
สอดคล�องตามวัตถุประสงค�ของข�อ คําถาม (IOC) ซ่ึงแต9ละข�อได�ค9า IOC เท9ากับ ๑.๐ ทุกข�อ  

๒.นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผู�เชี่ยวชาญและอาจารย�ผู�ควบคุม 
วิทยานิพนธ� เพ่ือนาไปเก็บรวบรวมข�อมูลจริงต9อไป  

๓. การทดสอบหาค9าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีได�ไป
ปรับปรุง แก�ไขจากการตรวจสอบของผู�เชี่ยวชาญแล�วไปทดลองใช� (Try out) กับกลุ9ม
ประชากรท่ีไม9ใช9กลุ9มตัวอย9างจํานวน ๓๐ ชุด โดยใช�วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ�า (Alpha 
Coefficient) สูตรของครอนบาค (Cronbach) เพ่ือหาค9าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ค9า
แอลฟ�าท่ีได�จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม  

๔. แบบสอบถามท่ีหาค9าความเชื่อม่ันแล�วนําไปเก็บข�อมูลต9อไป 
วิธีการวิเคราะห�ข�อมูล      
การศึกษาครั้งนี้เปJนการศึกษาเชิงปริมาณ ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลด�วย

คอมพิวเตอร� โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล มีดังนี้ 
๑. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได�แก9 ค9าความถ่ี ร�อยละ ค9าเฉลี่ย 

และค9าส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของกลุ9มตัวอย9างและการกระจาย
ของข�อมูล 

๒. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใช�ทําการทดสอบสมมติฐาน ได�แก9  
๒.๑ ค9า T-test (Independent sample T-test) ใช�ทดสอบเปรียบเทียบระหว9าง

ค9าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจําแนกเปJน ๒ กลุ9ม      
๒.๒ ค9า F-test ใช�สถิติ One – Way ANOVA ใช�ทดสอบเปรียบเทียบความ

แปรปรวนของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจําแนกต้ังแต9 ๓ กลุ9มข้ึนไป 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ป�จจัยส!วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว9า ข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมือง

ขอนแก9น ส9วนใหญ9เปJนเพศชายมีจํานวน ๑๘๐ คน คิดเปJนร�อยละ ๘๙.๖๐ มี อายุ ๔๑ – ๕๐ 
ป| จํานวน ๑๐๗ คน คิดเปJนร�อยละ ๕๓.๒๐ มีสถานภาพ สมรส จํานวน ๑๘๘ คน คิดเปJน
ร�อยละ ๙๓.๕๐ มีระดับการศึกษาตํ่ากว9าปริญญาตรี จํานวน ๑๑๕ คน คิดเปJนร�อยละ 
๕๗.๒๐ มีระดับชั้นข�าราชการตํารวจชั้นประทวน จํานวน ๑๓๕ คน คิดเปJนร�อยละ ๖๗.๒๐ 

๒. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข�าราชการตํารวจ
สังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก!น โดยภาพรวมผู�ตอบแบบสอบถามให�ความสําคัญอยู9
ในระดับมาก มีค9าเฉลี่ยเท9ากับ ๓.๙๔ จําแนกเปJน ๔ ด�าน ดังนี้    

ด�านฉันทะ โดยภาพรวมอยู9ในระดับมาก ค9าเฉลี่ย ๓.๘๘ เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ 
พบว9า ข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ สุข สนุก และจริงจังกับงานท่ีปฏิบัติอยู9เสมอแม�งานจะมี
ปIญหาอย9างมาก มีค9าเฉลี่ย ๓.๙๓ รองลงมาคือ ยินดีรับฟIงความคิดเห็นของเพ่ือนร9วมงาน
และพร�อมปฏิบัติตาม มีค9าเฉลี่ย ๓.๙๒ และข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือปฏิบัติงานด�วยความ
สมัครใจและมุ9งหวัง ในผลสําเร็จของงานเหนือสิ่งอ่ืนใด มีค9าเฉลี่ย ๓.๗๙ 

ด�านวิริยะ โดยภาพรวมอยู9ในระดับมาก ค9าเฉลี่ย ๓.๙๘ เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ 
พบว9า ข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ พยายามและหม่ันเพียรท่ีจะหาประสบการณ�ในการ
ปฏิบัติงานให�เพ่ิมพูน มีค9าเฉลี่ย ๔.๐๕ รองลงมาคือ กล�าสู�งาน ไม9ท�อถอย แม�ในขณะ
ปฏิบัติงานนั้นจะเกิดภาวะกดดันอย9างมาก มีค9าเฉลี่ย ๔.๐๔ และข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ 
ปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมายได�ต9อเนื่องยาวนานไม9เบ่ือหน9าย มีค9าเฉลี่ย ๓.๙๑  

ด�านจิตตะ โดยภาพรวมอยู9ในระดับมาก ค9าเฉลี่ย ๔.๐๗ เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ 
พบว9า ข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ จดจ9อกับงานท่ีปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน
มากกว9าปริมาณงาน มีค9าเฉลี่ย ๔.๑๕ รองลงมาคือ ละเอียดอ9อนในการปฏิบัติงาน ไม9
ปฏิบัติงานแบบขอไปทีหรือฉาบฉวย มีค9าเฉลี่ย ๔.๑๑ และข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ จิตใจ
แน9วแน9 ม่ันคงต9องานหรือภารกิจไม9คิดเรื่องอ่ืนจนกว9างานจะสําเร็จ มีค9าเฉลี่ย ๔.๐๐ 

ด�านวิมังสา โดยภาพรวมอยู9ในระดับมาก ค9าเฉลี่ย ๓.๘๓ เม่ือพิจารณาเปJนรายข�อ 
พบว9า ข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ พิจารณาใคร9ครวญหาข�อดี-ข�อด�อยในการปฏิบัติงานทุก
ครั้งเพ่ือเปJนแนวครั้งต9อไป และคิดค�นแนวทางการปรับปรุงงาน และแก�ไขปIญหาท่ีเกิดข้ึน
ด�วยเหตุผล มีค9าเฉลี่ย ๓.๘๘ รองลงมาคือ ซักซ�อม ทดลอง และทําความเข�าใจ เนื้องาน
ก9อนท่ีจะลงมือปฏิบัติ และตรวจสอบ/ทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของผลงานท่ีได�รับ มี
ค9าเฉลี่ย ๓.๘๖ และข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ นําความรู�ท่ีได�จากการทํางานครั้งท่ีผ9านมา
เพ่ือเปJนเกณฑ�ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในครั้งต9อไป มีค9าเฉลี่ย ๓.๗๐ 
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๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบว9า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ

ข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น ท้ัง ๔ ด�าน ประกอบไปด�วย ด�าน
ฉันทะ ด�านจิตตะ ด�านวิริยะ ด�านวิมังสา โดยภาพรวมอยู9ในระดับมาก ( X =๓.๙๔) ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากข�าราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น ทุกคนเปJนผู�รักงานใน
การปฏิบัติหน�าท่ีท่ีตนรับผิดชอบอยู9 ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ไม9เห็นแก9ประโยชน�ส9วนตน 
ปฏิบัติงานโดยยึดถือความถูกต�อง และบริการประชาชนด�วยความเสมอภาพไม9เลือกปฏิบัติ 
และเอาใจใส9กระตือรือร�นในการเรียนรู�งาน เพ่ิมพูนวิชาความรู�ความสามารถในการทํางาน 
และมุ9งม่ันท่ีจะทํางานในหน�าท่ีรับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให�สําเร็จเรียบร�อยอยู9
เสมอ เปJนผู�มีความขยันหม่ันเพียร ประกอบด�วยความอดทน ไม9ย9อท�อต9อความยากลําบากมุ9ง
กระทํางานอย9างต้ังใจแน9วแน9 ทํางานได�สําเร็จด�วยดีมีประสิทธิภาพ เปJนผู�รู�จักพิจารณาเหตุ
สังเกตผลของปIญหาหรืออุปสรรคข�อขัดข�องในการปฏิบัติงานของตนเอง แล�วพิจารณาแก�ไข
ปIญหาเหล9านั้น และปรับปรุงพัฒนาวิธีการทํางานให�ดําเนินไปสู9ความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค�
ท่ีกําหนดไว�อย9างมีประสิทธิภาพ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข�าราชการ

ตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก9น ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ข�อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
ข�อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปปฏิบัติแบ9งออกเปJน ๔ ด�านคือ 
๑.๑ ด�านฉันทะ จากผลการวิจัยพบว9า ข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีความสุขและ

จริงจังกับงานท่ีปฏิบัติอยู9เสมอแม�งานจะมีปIญหาอย9างมาก ดังนั้น ควรจัดให�มีการสนับสนุน
ให�เกิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา จัดระบบการทํางานแบบให�มีการรวมตัวกันเปJนทีม ซ่ึงจะ
สร�างวัฒนธรรมท่ีเข�มแข็ง ขององค�การ โดยเน�นการทํางานท่ีมีคุณภาพและการทํางานร9วมกัน
ด�วยความเข�าใจอันดีระหว9างกันการปฏิบัติงานก็จะเปJนไปด�วยความเรียบร�อยและราบรื่น 

๑.๒ ด�านวิริยะ จากผลการวิจัยพบว9า ข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยตํ่า สุดคือ ปฏิบัติงานท่ีได�รับ
มอบหมาย ได�ต9อเนื่องยาวนานไม9เบ่ือหน9าย ดังนั้น ควรนําเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช�งาน และ
มีการส9งเสริมสนับสนุนโดยการจัดอบรมให�ความรู� ให�ทุนการศึกษา ให�มีโอกาสก�าวหน�าใน
การเลื่อนตําแหน9งเลื่อนเงินเดือนค9าจ�าง ค9าตอบแทน และจัดให�มีการประกวดแข9งขัน ให�
รางวัล โบนัส และมีสวัสดิการต9างๆ เพ่ือเปJนขวัญและกําลังใจ 

๑.๓ ด�านจิตตะ จากผลการวิจัยพบว9า ข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ จิตใจแน9วแน9ม่ันคง
ต9องานหรือภารกิจไม9คิดเรื่องอ่ืนจนกว9างานจะสําเร็จ ดังนั้น ควรจัดอบรมปลูกฝIงจิตสํานึกรัก
งาน เอาใจใส9และเสียสละเพ่ือส9วนรวม ส9งเสริมสนับสนุนการควบคุมตรวจสอบการ
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ปฏิบัติงานอย9างใกล�ชิดและเปJนธรรมไม9เลือกปฏิบัติ เพ่ือเปJนการสร�างขวัญกําลังใจให�
ผู�ปฏิบัติงาน ผู�บริหารเองก็ต�องปฏิบัติตนเปJนแบบอย9างท่ีดีในเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรม 
ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร9งครัด มีมาตรการป�องกันและไม9สนับสนุนให�
ผู�ปฏิบัติงานโดยทุจริตอยู9ในตําแหน9งท่ีแสวงหาผลประโยชน� รวมท้ังใช�มาตรการลงโทษอย9าง
เฉียบขาดทางวินัยและกฎหมาย 

๑.๔ ด�านวิมังสา จากผลการวิจัยพบว9า ข�อท่ีมีค9าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ วัดผล ประเมินผล 
การปฏิบัติงานอย9างเปJนรูปธรรม ดังนั้น ควรให�ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
เปJนประจําโดยจัดให�มีการฝ³กอบรมสัมมนา การประชุมชี้แจง การจัดทํา คู9มือการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังการเชิญบุคคลภายนอกมาช9วยพัฒนาบุคลากรของหน9วยงานซ่ึงเปJนสิ่งจําเปJนมาก ถือ
เปJนการพัฒนาทักษะหรือความชํานาญ และกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต!อไป 
หากมีการวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานในครั้ งต9อไปผู�วิจัยขอเสนอแนะการ

ดําเนินการวิจัย ในลักษณะต9อไปนี้ 
๑) ควรศึกษาบุคลากร โดยรวมจากหน9วยงานอ่ืน เพ่ือศึกษาข�อมูลว9ามีการบริหารงาน

ตามหลักอิทธิบาท ๔ เก่ียวกับการบริหารงานท่ีมีความเหมือนกัน หรือแตกต9างกันจากการวิจัย
ครั้งนี้ 

๒) ควรศึกษาการนําหลักพุทธธรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงาน เช9น พรหม
วิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เปJนต�น เพ่ือนํามาเปรียบเทียบผลการวิจัยในครั้งนี้ 

๓) ควรศึกษาการบริหารงานตามแนวทางภายในองค�การตามหลักพุทธศาสนาให�
สอดคล�องกับยุคปIจจุบันให�สามารถนําผลการวิจัยมาใช�ในการพัฒนาการปฏิบัติงานในองค�การ
ต9อไป 

๔.) ควรนําผลการวิจัยท่ีได�ไปประยุกต�ในหน9วยงานต9อไป เพ่ือจะได�พิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงาน 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
(๑) วิทยานิพนธ� : 

พูนสุข ภูสุข. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข�าราชการฝ�ายอัยการ
สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
วิทยานิพนธ�ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศามหาบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.๒๕๕๖. 
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ศุภกาณฑ� เจริญสุข. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝ³ก ในศูนย�ฝ³กอบรมตํารวจภูธรภาค ๖ 
จังหวัดนครสวรรค�. วิทยานิพนธ�ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศามหาบัณฑิต. 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.๒๕๕๗.  
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ศึกษากิจกรรมของวัดกับการส!งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุในเขตเทศบาล 
ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก!น 

A Studyof Buddhist Temple Activities And Mental Health Promotion Of 
The Elderlies In Chumphae Sub District Municipality Chumphae Distict 

Khonkaen Province 

แม9ชีอัญ@ุมา อ9อนจันทร�*  
พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร., ผศ.ดร.ประยูร แสงใส** 

บทคัดย!อ 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค� คือ ๑) เพ่ือศึกษาศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกับกิจกรรมวัดในพระพุทธศาสนากับการส9งเสริมสุขภาพจิตของผู�สูงอายุ ๒) เพ่ือศึกษา
ศึกษากิจกรรมส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุ ๓) เพ่ือศึกษาศึกษาประโยชน�ของการจัดกิจกรรม
ส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุของวัดในชุมชนเขตเทศบาลตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก9นการวิจัยในครั้งนี้ เปJนการวิจัยเชิงเอกสารและการศึกษาภาคสนามสัมภาษณ�
กลุ9มเป�าหมายท่ีเก่ียวข�องวิเคราะห�ประกอบวิทยานิพนธ�ใช�วิธีวิเคราะห�เชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยพบว9า 

แนวคิดการส9งเสริมสุขภาพเปJนกระบวนการท่ีบุคคลครอบครัวและสังคมได�รับการ
สนับสนุนด�านการศึกษา เพ่ือให�บุคคลมีความรู� เ ก่ียวกับการเสริมสร�างสุขภาพให�เห็น
ความสําคัญของการมีสุขภาพดีมีการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือการสร�างเสริมสุขภาพอย9าง
สมํ่าเสมอมีรูปแบบการทํางานด�านสุขภาพแบบองค�รวม คือด�านกายจิตสังคมจิตวิญญาณ
ผสมผสานกับภูมิปIญญาท�องถ่ินให�บริการสวัสดิการทางสังคมแก9ผู�สูงอายุการสงเคราะห�และ
ช9วยเหลือให�ได�รับความม่ันคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

วัดเปJนศูนย�กลางการเรียนรู�ของชุมชนและท�องถ่ิน การแลกเปลี่ยนความรู� ภูมิ
ปIญญาชาวบ�าน ศูนย�ฝ³กอบรมวิชาชีพ การสาธิต การประดิษฐ�สิ่งของ เครื่องใช�จากวัสดุทาง
ธรรมชาติ จัดสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ือต9อการเรียนรู� มีความร9มรื่นสวยงาม จัดทําสวนสมุนไพรและ
ภูมิปIญญาท�องถ่ินโดยใช�พ้ืนท่ีวัดเปJนศูนย�กลางการเรียนรู� จัดกิจกรรมให�แก9ผู�สูงอายุ  เปJน
ศูนย�อบรมประชาชนประจําตําบลในชุมชนเขตเทศบาลตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก9น 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก9น 

** อาจารย�ท่ีปรึกษา 
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การจัดกิจกรรมของวัดช9วยส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุ ส9งผลต9อการดําเนินชีวิต
ยามปกติ และยามเจ็บป�วยมีการป�องกันการเกิดโรคด�วยการปฏิบัติตนให�สอดคล�องกับ
ธรรมชาติเข�าใจความเปJนไปแห9งธรรมชาติมนุษย� ส9งผลให�มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี การ
จัดการท่ีดีในทางสังคมนั้น ต�องใช�วัดเปJนศูนย�กลาง เนื่องจากพุทธศาสนิกชนยึดม่ันและถือว9า
วัดเปJนส9วนหนึ่งของชีวิตท่ีชุมชนจะเก่ียวพันอยู9กับวัดต้ังแต9เกิด แก9 เจ็บ ไปจนถึงตาย วัดกับ
สังคม ชุมชน การส9งเสริมคุณภาพชีวิตจิตของผู�สูงอายุ ผู�ท่ีได�เข�าร9วมกิจกรรมของวัดไม9ว9าจะ
เปJนคุณภาพชีวิตทางกาย ใจ สังคม เศรษฐกิจ โดยมีความเชื่อว9าหากกระทําถูกต�องแล�ว จะ
นําความสุขและความเปJนสิริมงคลมาให�แก9ตนเองครอบครัวและวงศ�ตระกูล  

คําสําคัญ:กิจกรรมของวัด,การส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุ 

Abstract 

The main purposes of this research were (1) to study a concept and a 
theory of  

Buddhist temple activities and promotion of the elderly’s mental 
health, (2) to study activities of promoting the elderly’s mental health, and (3) to 
study benefits of the elderly’s mental health activities held by Buddhist temples 
in Chumphae Sub-district Municipality, Chumphaedistict, Khonkaen province.This 
was a documentary research and a field work by interviewing the target group 
with the descriptive analysis. A result of this research was found in the following 
aspect.   

A concept of the health promotion was a process that a person, a 
family and a society were educated about the health promotion and 
consciousness of good health. There was to do activity the continuous health 
promotion. There was an activity of alternative health promotion: a body, mind, 
a society and consciousness mixed with the local knowledge, and giving the 
social welfare to the elderly with some help to make their lives stable, secure 
and high in the quality of life.       

The Buddhist temple was the center of the local community’s learning, 
exchange of knowledge and local knowledge, the vocational training center, 
demonstration, invention from natural material, well-prepared surroundings for 
learning, shady surroundings, and a garden of Thai herb and local knowledge. 
The Buddhist temples in Chumphae Sub-district Municipality, Chumphaedistict, 
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Khonkaen province were known as the center of the elderly’s education and 
organized activities.      

The Buddhist temple’s activities to promote the elderly’s mental 
health had great effect on physical and mental health and a way of life: good 
health, sickness, protection of diseases by living in harmony with nature, and 
understanding human nature. Good management in the society dealt with the 
Buddhist temple known as the center of communities because all Buddhists 
believed that the temple was a part of their lives from birth, oldness and injure 
to death. People who participated in the Buddhist temple’s activities to promote 
physical, mental, economical health believed that if they made it in the right 
way, it would bring happiness and good things to them, their families and 
lineage. 

Keywords: Temple Activities, Mental Health Promotion of the Elderlies 

๑.  บทนํา 
ในอดีตวัดเปJนศูนย�กลางของชุมชน พระสงฆ�เปJนผู�นําทางด�านจิตวิญญาณเปJนเนื้อ

นาบุญเปJนผู�ให�การศึกษาแก9คนในชุมชน เม่ือคนในชุมชนมีปIญหาอะไรก็จะขอคําปรึกษา 
พระสงฆ�ก็จะช9วยขจัดปIดเป�าให�หายจากความทุกข�ท้ังทางกายและใจ นอกจากนี้วัดยังเปJน
สถานท่ีจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชนในรูปแบบต9างๆ เช9น กิจกรรมบุญตามประเพณี กิจกรรมกีฬา 
การฟIงเทศน�และการฝ³กปฏิบัติสมาธิภาวนา เปJนต�น เม่ือเข�าสู9วัยสูงอายุ หรือเกษียณอายุงาน
แล�ว เวลาว9างหาได�ง9าย และมีมากกิจกรรมยามว9างไม9ว9าเพ่ือนันทนาการ หรือการเรียนรู�สิ่ง
ใหม9 หรือให�บริการผู�อ่ืนจึงเปJนเรื่องสําคัญ ซ่ึงนําความพึงพอใจมาให� ทําให�มีชีวิตชีวา และมี
ความหมายการท่ีเกษียณอายุการงานอย9างไม9มีจุดหมาย จะนําไปสู9ความเซ็ง เบ่ือหน9ายและ
แยกตัวออกจากสังคม ความจริงนั้นกาย และจิตใจเจริญงอกงามข้ึนตามแรงกระตุ�นของ
กิจกรรมต9างๆ จึงเปJนการดีท่ีเราควรจะมีกิจกรรมมากระตุ�นชีวิตของเราให�เจริญงอกงามและ
กิจกรรมการส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุหรือผู�เกษียณอายุการงานด�วยหลักการปฏิบัติ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขรายงาน
สุขภาพจิตชาวไทยป|งบประมาณ ๒๕๔๐-๒๕๔๔ ว9าอัตราผู�ป�วยโรคจิตมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนอัตรา
ผู�ป�วยโรคซึมเศร�าโรคเครียดและวิตกกังวลไม9คงท่ีมีอัตราเพ่ิมข้ึนลดลงและเพ่ิมข้ึนการบริโภค
สุรามีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนมีผู�ป�วยติดสุราและมีปIญหาการใช�สารเสพติดท่ีเข�ารับการบําบัดเพ่ิมข้ึน
ท้ังผู�ป�วยเก9าและผู�ป�วยใหม9อัตราการฆ9าตัวตายมีแนวโน�มสูงข้ึนเล็กน�อยโดยในป|งบประมาณ
๒๕๔๖ กรมสุขภาพจิตได�ศึกษาความชุกของปIญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชท่ีสําคัญใน
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ประชาชนไทยท่ัวประเทศ๑ พบว9าโรคซึมเศร�าเปJนโรคทางจิตเวชมากท่ีสุดคือร�อยละ๓.๒
รองลงมาคือโรคเครียดและวิตกกังวล (ร�อยละ๑.๘๕) มีภาวะเสี่ยงต9อการฆ9าตัวตายปานกลาง
ร�อยละ ๑.๑๖ และมีภาวะเสี่ยงต9อการฆ9าตัวตายสูงร�อยละ ๐.๙๐ ซ่ึงปIญหาสุขภาพจิตท่ีทําให�
ผู�ป�วยมาใช�บริการในสถานบริการสุขภาพมากคือภาวะความเครียดความวิตกกังวลและโรค
ซึมเศร�าอย9างไรก็ตามผู�ป�วยไม9ได�รับรู�ว9าตนเองมีภาวะความเครียดความวิตกกังวลหรือ
ซึมเศร�าแต9มาโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากปIญหาทางร9างกายท่ีแสดงออกอันเนื่องมาจากภาวะ
ความเครียดและความวิตกกังวลหรือซึมเศร�าเช9นนอนไม9หลับปวดศีรษะปวดเม่ือยกล�ามเนื้อ
หายใจไม9อ่ิมซ่ึงเปJนอาการท่ีแสดงออกท่ีพบได�บ9อย๒ 

ความว9าถ�าพ9อแม9วางอุเบกขาถูกก็เกิดความสมดุลในชีวิตและความสมดุลระหว9าง
ความสัมพันธ�มนุษย�กับความสัมพันธ�กับกรรมท9านผู�สูงอายุส9วนมากก็เปJนผู�ท่ีมีลูกหลานตอนนี้
จึงจะต�องวางใจกับลูกหลานให�ถูกต�องว9าถึงเวลาแล�วท่ีเขาจะต�องรับผิดชอบชีวิตของเขาเอง
เราวางใจเปJนอุเบกขาเงียบสงบพร�อมจะช9วยเหลือเขาแต9เราไม9เข�าไปจุกจิกวุ9นวายเจ�าก้ีเจ�า
การตอนนี้ถึงเวลาของพรหมท่ีจะวางอุเบกขาถ�าทําใจได�อย9างนี้ใจจะสบายข้ึนถ�าเสียหลักนี้ก็
จะไม9เปJนพรหมท่ีสมบูรณ�๓  

ในทางพระพุทธศาสนามีแนวคิดว9าความเครียดจนเปJนเหตุให�เกิดภาวะจิตวิตก
กังวลซ่ึงเรียกชื่อว9าอุทธัจจะและกุกกุจจะจัดเปJนกิเลสชนิดหนึ่งและมีระเบียบวิธีท่ีจะกําจัดให�
หมดไปได�เพียงชั่วคราวหรือโดยสิ้นเชิงอุทธัจจะเปJนท้ังกิเลสอย9างกลางและเปJนสังโยชน�อย9าง
หนึ่งในสังโยชน�๑๐อย9างและยังจัดว9าเปJนสังโยชน�เบ้ืองสูงด�วย๔ ดังนั้นอุทธัจจะนอกจากจะทํา
ให�จิตของมนุษย�ขุ9นมัวเศร�าหมองและฟุ�งซ9านแล�วยังทําให�มนุษย�ติดอยู9ในสังสารวัฏแห9งความ
ทุกข�ถ�ามองว9าอุทธัจจะเปJนกิเลสอย9างกลางกิเลสชนิดนี้สามารถละได�ด�วยสมาธิหรือสมถกร
รมฐานเปJนความหลุดพ�นจากกิเลสด�วยการกดระงับหรือการข9มไว� (suppression) ด�วยพลัง
ของสมาธิเปรียบเสมือนหินทับหญ�าคือหญ�าไม9สามารถออกและเจริญเติบโตได�แต9เมล็ดพันธุ�
และรากยังอยู9เม่ือยกเอาก�อนหินออกหญ�าได�รับแสงแดดและน้ําท่ีพรมลงมาจะเจริญงอกงาม
อย9างรวดเร็วเช9นเดียวกับกิเลสของคนท่ีถูกกดทับไว�ด�วยอํานาจของสมาธิหรือฌานเม่ือสมาธิ
เสื่อมกิเลสจะเฟ��องฟูข้ึนมาทันทีแต9เม่ือพิจารณาอุทธัจจะว9าเปJนสังโยชน�อย9างหนึ่งซ่ึง
ละเอียดอ9อนและทําลายได�ยากมากต�องอาศัยการเจริญวิปIสสนากรรมฐานเท9านั้นและผู�ท่ีจะ
                                                           

๑ ปราชญ�บุณยวงศ�วิโรจน�, สุขภาพจิตไทยพ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�
องค�การรับส9งสินค�าและพัสดุภัณฑ�, ๒๕๔๖), หน�า ๑๔-๑๕. 

๒ ฤทธิรงค�หาญรินทร�และสมพรรุ9งเรืองกลกิจ, การให�การปรึกษาแนวพุทธศาสนารายบุคคลใน
ผู�ป�วยเรื้อรังท่ีมีภาวะซึมเศร�า, วารสารสุขภาพจิตแห!งประเทศไทย, ๒๕๕๑, หน�า ๒๔๒-๒๕๑. 

๓พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมะสําหรับผู�สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�
ธรรมสภา, ๒๕๕๐), หน�า ๔๙. 

๔สํ.ม. (บาลี) ๑๙/๓๔๙/๙๐. 
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ทําลายสังโยชน�นี้ได�เด็ดขาดมีอยู9ประเภทเดียวเท9านั้นคือพระอรหันต�ขีณาสพส9วนกุกกุจจะท่ี
ทําให�จิตใจเกิดความรําคาญใจและถือว9าเปJนความวิตกกังวลในลักษณะหนึ่งสามารถขจัดได�
ด�วยพลังของสมาธิหรือสมถภาวนาแต9เปJนการกดระงับหรือการข9มไว�เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เท9านั้นส9วนวิปIสสนาภาวนาสามารถทําลายกุกกุจจะได�และผู�ท่ีจะทําลายกุกกุจจะได�โดย
สิ้นเชิงนั้นต�องเปJนอริยบุคคลข้ันพระอนาคามีเท9านั้น๕ 

วัดและพระสงฆ�ในสังคมไทยปIจจุบันมีบทบาทตามภารกิจ ๖ ประการของคณะสงฆ�
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กล9าวคือ บทบาทด�าน
งานปกครองคณะสงฆ� งานศาสนศึกษา งานศึกษาสงเคราะห� งานเผยแผ9ศาสนธรรม งาน
สาธารณูปการ และงานสาธารณสงเคราะห� ซ่ึงจากการเสวนาเรื่อง บทบาทท่ีพึงประสงค�ของ
วัดและพระสงฆ�กับการพัฒนาสังคมไทย จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติ 
เม่ือป| ๒๕๔๒ พบว9า บทบาทท่ีพึงประสงค�ของวัดและพระสงฆ�กับการพัฒนาสังคมไทยตาม
ภารกิจ ๖ประการของคณะสงฆ� มีอย9างหลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องเ ก่ียวกับงาน
สาธารณประโยชน� และงานสาธารณสงเคราะห� กล9าวคือ๖ ด�านการสาธารณูปการ เช9น วัด
ควรเปJนแบบอย9างท่ีดีท้ังด�านการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม และเปJนสถานท่ีพักผ9อนหย9อนใจท่ี
ปลอดภัย ด�านสาธารณสงเคราะห� วัดควรเปJนศูนย�กลางสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน เปJน
ศูนย�รวมท่ีสร�างคุณธรรม จริยธรรมและสามัคคีธรรมในท�องถ่ิน เปJนศูนย�รวมท่ีสามารถชี้นํา
ทิศทางการพัฒนาชุมชนในทางท่ีชอบท่ีควร รวมท้ังปลูกจิตสํานึกให�ประชาชนเข�าใจศาสน
ธรรมและนําไปใช�ในชีวิตประจําวันได�  

ในอดีต วัดเปJนสถาบันของพระพุทธศาสนาท่ีมีความสําคัญต9อสังคมมาอย9าง
ยาวนาน เนื่องจากวัดเปJนศูนย�กลางของสังคมในทุกรูปแบบ กล9าวคือ๗ 

๑. จัดเปJนสถานศึกษาสําหรับชาวบ�านส9งบุตรมาอยู9รับใช�พระ รับการฝ³กอบรมทาง
ศีลธรรม และเล9าเรียนวิชาการต9างๆ ตามท่ีมีสอนในสมัยนั้น 

๒. วัดเปJนสถานสงเคราะห�ท่ีบุตรหลานชาวบ�านท่ียากจนได�มาอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู9 
และศึกษาเล9าเรียนด�วย ตลอดถึงผู�ใหญ9ท่ียากจนมาขออาศัยเลี้ยงชีวิต 

๓. วัดเปJนสถานพยาบาลท่ีรักษาผู�เจ็บป�วยตามภูมิรู�ของคนในสมัยนั้น 
๔. วัดเปJนท่ีพักของคนเดินทาง 

                                                           

๕ภัททันตะอาสภเถระธัมมาจริยะ, แว!นธรรมปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน�า ๓๔. 

๖ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติ,รายงานผลการเสวนา บทบาทท่ีพึงประสงค�
ของวัดและพระสงฆ�กับการพัฒนาสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: กลุ9มงานศาสนา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติ, ๒๕๔๒), หน�า ๓. 

๗พระมหาสมทรง สิริ นฺธโรและคณะ,บทบาทของวัดและพระสงฆ�ไทยในอนาคต, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเคล็ดไทย จํากัด, ๒๕๒๕), หน�า ๒๒-๒๔. 
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๕. วัดเปJนสโมสรท่ีชาวบ�านมาพบปะสังสรรค� หย9อนใจ หาความรู�เพ่ิมเติม 
๖. วัดเปJนสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพต9างๆ สําหรับชาวบ�าน 
๗. วัดเปJนท่ีไกล9เกลี่ยข�อพิพาท เปJนท่ีปรึกษาแก�ปIญหาชีวิตครอบครัวและความ

ทุกข�ต9างๆ 
๘. วัดเปJนศูนย�กลางศิลปวัฒนธรรม ท่ีรวมศิลปกรรมต9างๆ ของชาติ ตลอดจน

เสมือนเปJนพิพิธภัณฑ� 
๙. วัดเปJนคลังพัสดุสําหรับเก็บของใช�ต9างๆ ซ่ึงชาวบ�านจะได�ใช�ร9วมกันเม่ือมีงานท่ี

วัด หรือยืมไปใช�เม่ือคราวมีงาน 
๑๐. วัดเปJนศูนย�กลางบริหารหรือการปกครอง ท่ีกํานันหรือผู�ใหญ9บ�านจะเรียก

ลูกบ�านมาประชุมกัน บอกแจ�งกิจการต9างๆ 
๑๑. วัดเปJนท่ีประกอบพิธีกรรม หรือให�บริการด�านพิธีกรรมอันเปJนเครื่องผูกพันกับ

ชีวิตของทุกๆ คนในระยะเวลาต9างๆ ของชีวิต  
หากพิจารณาในแง9ของกิจกรรมจะพบว9าในแต9ละกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีวัด

ต�องดําเนินการเปJนจํานวนมากให�แก9ชุมชนเช9นบทบาทให�การศึกษาแก9ชุมชนบทบาทการ
อบรมสั่งสอนประชาชนบทบาทการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ-สามเณรบทบาทการ
สงเคราะห�ประชาชนการจัดบําเพ็ญกุศลการประกอบศาสนพิธีให�ท่ีพักพิงแก9ผู�ประสบภัยเปJน
ต�นซ่ึงสังเกตเห็นว9าในแต9ละวัดนั้นจะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไม9แตกต9างกันมากนัก
ส9วนอุบาสกอุบาสิกาและผู�สูงอายุก็จะให�การส9งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามท่ี
พระสงฆ�ในแต9ละวัดได�จัดทํากิจกรรมข้ึน 

วัดต9างๆ ในเขตชุมชนเทศบาลตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก9น ได�มีการ
จัดกิจกรรมในลักษณะดังกล9าว เช9นนี้ จะมีอุบาสกอุบาสิกาเปJนผู�อุปถัมภ�ทุกวันพระหรือวัน
ธรรมสวนะมีการเข�าวัดทําบุญใส9บาตรรักษาศีลฟIงธรรมและภาวนาซ่ึงเปJนกิจกรรมท่ี
พุทธศาสนิกชนได�ยึดถือสืบทอดปฏิบัติกันมาผู�สูงอายุถือว9าเปJนวัยสิ้นสุดจากการทํางานแล�ว
จึงได�หันมาเข�าวัดฟIงธรรมเพราะเชื่อว9าจะได�สร�างบุญกุศลไว�ภายหน�าให�กับตัวเองผู�สูงอายุ
มิใช9ว9าจะต�องเข�าวัดฟIงธรรมเท9านั้นก็ต�องสนับสนุนส9งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ี
พระสงฆ�ได�จัดกิจกรรมข้ึนด�วยบางคนเปJนผู�นําศรัทธาญาติโยมในการประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเช9นนําไหว�พระสวดมนต�นําอาราธนาศีลหรือเปJนผู�นําในการประกอบ
พิธีกรรมอ่ืนๆเช9นทําบุญข้ึนบ�านใหม9ทําบุญงานแต9งงานทําบุญสืบชะตาเปJนต�นและทางวัดมี
การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาผู�สูงอายุก็เข�ามาร9วมกิจกรรมถือว9าเปJนการส9งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล�วเช9นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็เข�ามาร9วมกิจกรรมกับ
พระสงฆ�เท9าท่ีสังเกตมาพบว9าผู�สูงอายุจะส9งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในด�านบุญ
พิธีศาสนพิธีเปJนส9วนมากซ่ึงจริงๆแล�วผู�สูงอายุยังมีอีกมากมายท่ีต�องส9งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเช9นการพัฒนาและสาธารณสงเคราะห�ช9วยเหลือสนับสนุนพระสงฆ�ในด�าน
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การให�การศึกษาการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมการสร�างเสนาสนะและถาวรวัตถุการปกป�องทาง
พระพุทธศาสนาเปJนต�นซ่ึงเปJนสิ่งสําคัญมากท่ีต�องส9งเสริมด�วยวัดมีความสําคัญยิ่งต9อการ
แก�ไขปIญหาและพัฒนาสังคมไทยมาต้ังแต9อดีตเพราะวัดเปJนสถาบันเดียวในประเทศไทยท่ี
นอกจากจะเปJนสถานประกอบศาสนกิจแล�วยังเปJนสถานท่ีให�การศึกษาท้ังทางโลกและทาง
ธรรมแก9บุตรหลานและกุลธิดาในชุมชนเปJนศูนย�กลางรวมจิตใจของประชาชนในท�องถ่ินและ
สถานท่ีจัดกิจกรรมต9างๆ ในชุมชนโดยมีพระสงฆ�เปJนผู�นําในการจัดกิจกรรมต9างๆ ในสังคม
เปJนอย9างดีมาโดยตลอด 

จากสภาพในปIจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด�านเศรษฐกิจและสังคมเปJนไป
อย9างรวดเร็วทําให�กิจกรรมในการส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุของวัดในด�านการศึกษาธรรม
และเปJนศูนย�รวมในการจัดกิจกรรมต9างๆ เช9นในอดีตลดน�อยลงทําให�เยาวชนและประชาชน
ห9างวัดมากยิ่งข้ึน จึงขาดโอกาสท่ีจะได�รับการศึกษาธรรมให�เปJนผู�มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพึง
ประสงค�ของสังคม ส9งผลให�ปIญหาทางสังคมอย9างมากมายอย9างไรก็ตามกรมการศาสนาซ่ึงมี
หน�าท่ีรับผิดชอบงานการเผยแผ9พระพุทธศาสนา ขณะนั้นได�มีนโยบายฟ�§นฟูวัดให�เปJนแหล9ง
การศึกษาเปJนศูนย�รวมการจัดกิจกรรมของสังคม จูงใจและเป�ดโอกาสให�เยาวชนและ
ประชาชนได�เข�าวัดมากยิ่งข้ึนด�วยวัตถุประสงค� ข�อท่ี ๓.๒ ท่ีว9า เพ่ือส9งเสริมให�เยาวชนและ
ประชาชนมีโอกาสเข�าวัดอยู9ใกล�ชิดวัดพระพุทธศาสนาเกิดการพัฒนาคุณภาพ จริยธรรมมาก
ยิ่งข้ึน  โดยวิถีชีวิตของชาวพุทธท่ัวไปในสังคมไทยจะมีโอกาสได�ร9วมกิจกรรมท่ีวัดในชุมชนจัด
ข้ึนเปJนประจําอยู9แล�วหากต้ังใจจริง โดยเฉพาะกิจกรรมส9งเสริมการประพฤติธรรม ปฏิบัติ
ธรรม ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช9น วันพระ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชาและวันเข�าพรรษา ในวันสําคัญดังกล9าวจะมีกิจกรรมการให�ทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมตามประเพณี เช9น ทําบุญตักบาตร งานศพ และอ่ืนๆ อีก
หลายกิจกรรม ผู�วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษากิจกรรมวัดกับการส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุใน
เขตชุมชนเทศบาลตําบลชุมแพ ว9า ส9งผลต9อการส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุอย9างไรบ�าง 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกิจกรรมวัดในพระพุทธศาสนากับการ

ส9งเสริมสุขภาพจิตของผู�สูงอายุ 
๒.๒ เพ่ือศึกษากิจกรรมส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุของวัดพุทธในชุมขนเขต

เทศบาลตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก9น 
๒.๓ เพ่ือศึกษาประโยชน�ของการจัดกิจกรรมส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุของวัดใน

ชุมชนเขตเทศบาลตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก9น 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
ในการศึกษาวิจัย เรื่องศึกษากิจกรรมของวัดกับการส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุใน

เขตเทศบาลตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก9นนี้ มีรูปแบบและลําดับข้ันตอนในการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัย ในครั้ งนี้ เปJนการวิจั ย เชิ ง คุณภาพโดยศึกษาจากเอกสาร 

(Documentary Research) และศึกษาภาคสนาม (Field Study)ด�วยการสัมภาษณ�บุคคลท่ี
เก่ียวข�องในศึกษากิจกรรมวัดทางพระพุทธศาสนา กับการส9งเสริมสุขภาพจิตของผู�สูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก9น 

๓.๒. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
๑. แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร�างท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน โดยให�ผู�เชี่ยวชาญด�านภาษา 

เนื้อหาและโครงสร�างตรวจสอบความถูกต�อง เท่ียงตรงก9อนนําไปสัมภาษณ�กลุ9มบุคคลท่ี
เก่ียวข�อง 

๒. เครื่องบันทึกเสียง 
๓. สมุดจดบันทึก 
๔. ผู�ช9วยวิจัย  จํานวน ๑ คน 
๕. กล�องถ9ายภาพนิ่ง 
๓.๓. การรวบรวมข�อมูล 
เก็บรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมท่ีวัดในเขตชุมชนตําบลชุมแพจัดเพ่ือ

ส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุในรูปแบบต9างๆ ด�านเอกสาร งานวิชาการ และวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
รวมถึงข�อมูลการสัมภาษณ�บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 

๓.๔. ประชากรและกลุ9มเป�าหมายท่ีศึกษาวิจัย ได�แก9 
- เจ�าอาวาสในเขตตําบลชุมแพ     จํานวน  ๗   รูป 
- กรรมการวัดในเขตตําบลชุมแพ    จํานวน  ๓   คน 
- กลุ9มผู�สูงอายุ ชาย-หญิง    จํานวน  ๑๐ คน 
- จิตแพทย�เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข    จํานวน  ๒   คน 
- บุตรหลานของกลุ9มเป�าหมายท่ีศึกษา   จํานวน  ๓   คน   
รวมกลุ9มเป�าหมายท่ีศึกษาท้ังสิ้น  ๒๕ รูป/คน 
การได�มาซ่ึงกลุ9มเป�าหมายด�วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling ) ในกลุ9มเจ�า

อาวาสวัดต9างๆ ในเขตเทศบาลตําบลชุมแพ ไวยาวัจกรหรือกรรมการวัด ในส9วนของกลุ9ม
ผู�สูงอายุชาย-หญิง จิตแพทย�และเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขและบุตรหลานกลุ9มเป�าหมายท่ีศึกษา 
ได�มาโดยวิธีการสุ9มอย9างง9าย (Simple Random Sampling) ด�วยการจับสลากรายชื่อให�
ครบตามจํานวนท่ีระบุไว� 
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๓.๕. การวิเคราะห�ข�อมูล 
นําข�อมูลท่ีได�นั้นมาวิเคราะห�เชิงพรรณนา แล�วจึงนําเสนอผลการวิจัยและ

ข�อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน�ต9อการวิจัยครั้งต9อไป 

๔.  สรุปผลการวิจัย 
การส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุแนวคิดเก่ียวกับการส9งเสริมกิจกรรมการรักษาโรค

ทางพระพุทธศาสนาสรุปได�ว9า แนวคิดในการส9งเสริมสุขภาพชุมชนเปJนระบบการรักษา
สุขภาพท่ีชุมชนท�องถ่ินคิดและทํางานให�เกิดข้ึนมีกระบวนการดําเนินงานท่ีเน�นการมีส9วนร9วม
ของทุกฝ�ายมีนโยบายเป�าหมายตัวชี้วัดและกลวิธีท่ีประชาชนเปJนผู�กําหนดเองภายใต�ความ
ต�องการของชุมชนอย9างแท�จริงตามสภาพแวดล�อมท่ีเปJนบริบทเชื่อมโยงกับสภาพทางสังคม
การเมืองวัฒนธรรมท�องถ่ินและครอบครัวโดยใช�ทุนทางสังคมท่ีเปJนของตนเองมีรูปแบบการ
ทํางานด�านสุขภาพแบบองค�รวมคือด�านกายจิตสังคมจิตวิญญาณผสมผสานกับภูมิปIญญา
ท�องถ่ินและมีการกระตุ�นจากองค�กรภายนอกหรือภายในในการขับเคลื่อนกระบวนการ 

พระพุทธศาสนากล9าวถึงการป�องกันโรคมากกว9าการรักษาคือใช�ปIญญาและวิธีการ
นอกจากการใช�ตัวยาผู�ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปIญญาย9อมมีโรคน�อยไม9เปJนโรคทางใจตาม
ความหมายทางพุทธศาสนาและทางจิตเวชพุทธวิธี๓ประการในการดูแลสุขภาพแบบองค�รวมได�แก9 

๑. พุทธวิธีการดูแลรักษาและเสริมสร�างสุขภาพเช9นบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน�
พอประมาณการออกกําลังกายการพักผ9อน๒. พุทธวิธีบําบัดรักษาโรคใช�ยาสมุนไพรฉัน (กิน) 
ไล�พอกทาหยอด๓. พุทธวิธีบําบัดด�วยพระธรรมโอสถซ่ึงเปJนวิธีแห9งปIญญาเปJนสัจธรรมเปJนสิ่ง
ท่ีมนุษย�ปฏิบัติได�ด�วยตนเองเช9นการฟIงธรรมการพิจารณาธรรมและปฏิบัติธรรมเปJนเหตุให�จิต
ผ9องใสผ9อนคลายเปJนผลดีต9อสุขภาพการสวดสาธยายบทธรรมมิใช9เพ่ือความขลังศักด์ิสิทธิ์แต9
เพ่ือให�ผู�ป�วยเกิดการเรียนรู�เกิดปIญญาเข�าใจชีวิตและธรรมชาติของชีวิตท่ีปรากฏในขณะ
เจ็บป�วยผู�ป�วยท่ีฟIงสัญญา๑๐หรือโพชฌงค�๗แล�วหายป�วยตามท่ีปรากฏในพระไตรป�ฎกล�วน
เปJนพระอรหันต�การฟIงสวดน9าจะเปJนการดึงพลังแห9งการตรัสรู�มารักษาอาพาธศาสตร�ทาง
จิตวิทยาเชื่อว9าผู�ไม9เครียดผ9อนคลายร9างกายจะสร�างภูมิคุ�มกันสูงและส9งภูมิคุ�มกันต9อต�านโรค
ได�ในระดับสูงเปJนเหตุหนึ่งให�โรคทุเลาและหายได�ผู�ป�วยท่ีฟIงธรรมท่ัวไปจิตใจสงบส9งใจไปตาม
ธรรมแม�กายจะไม9หายป�วยแต9ก็เสียชีวิตอย9างมีสติสัมปชัญญะ 

ในเรื่องการส9งเสริมสุขภาพจะเห็นได�ว9า การส9งเสริมสุขภาพเปJนกระบวนการท่ี
บุคคลครอบครัวและสังคมได�รับการสนับสนุนด�านการศึกษาเพ่ือให�บุคคลมีความรู�เก่ียวกับ
การเสริมสร�างสุขภาพให�เห็นความสําคัญของการมีสุขภาพดีมีวิจารณญาณในการเลือกวิธี
ปฏิบัติท่ีจะได�มาเปJนแนวทางในการสร�างเสริมสุขภาพมีการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการสร�างเสริม
สุขภาพอย9างสมํ่าเสมอและถาวรโดยได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องแหล9งบริการ
กระจายอย9างท่ัวถึงมีความเสมอภาคในการเข�าถึงบริการควบคุมสิ่งแวดล�อมเพ่ือให�บุคคล
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ครอบครัว ชุมชนสามารถป�องกันและหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเปJนอันตรายต9อสุขภาพโดยทุกฝ�ายท่ี
เก่ียวข�องต�องเข�ามามีส9วนร9วมในการส9งเสริมสุขภาพชุมชนเปJนระบบการรักษาสุขภาพท่ี
ชุมชนท�องถ่ินคิดและทํางานให�เกิดข้ึนมีกระบวนการดําเนินงานท่ีเน�นการมีส9วนร9วมของทุก
ฝ�ายมีนโยบายเป�าหมายตัวชี้วัดและกลวิธีท่ีประชาชนเปJนผู�กําหนดเองภายใต�ความต�องการ
ของชุมชนอย9างแท�จริงตามสภาพแวดล�อมท่ีเปJนบริบทเชื่อมโยงกับสภาพทางสังคมการเมือง
วัฒนธรรมท�องถ่ินและครอบครัวโดยใช�ทุนทางสังคมท่ีเปJนของตนเองมีรูปแบบการทํางาน
ด�านสุขภาพแบบองค�รวมคือด�านกายจิตสังคมจิตวิญญาณผสมผสานกับภูมิปIญญาท�องถ่ิน
และมีการกระตุ�นจากองค�กรภายนอกหรือภายในในการขับเคลื่อนกระบวนการ ให�บริการ
สวัสดิการทางสังคมแก9ผู�สูงอายุท่ีดําเนินการโดยองค�กรของรัฐได�เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดําเนินงานจากในรูปของสถานสงเคราะห�เพ่ือให�ผู�สูงอายุได�มีท่ีพ่ึงพิงอุ9นใจได�ว9ารัฐไม9ทอดท้ิง
และเปJนการตอบแทนความดีของผู�สูงอายุท่ีเคยทําประโยชน�แก9สังคมและประเทศชาติมา
ก9อนมาเปJนรูปแบบของบริการในระดับชุมชนการบริการในรูปของสถานสงเคราะห�ให�อยู9ใน
เขตจํากัดหรือผสมผสานกับกิจกรรมหลักอ่ืนๆโดยเน�นบทบาทของครอบครัวและชุมชนให�มี
ส9วนร9วมรับผิดชอบในการดูแลผู�สูงอายุมากข้ึนเปJนประการสําคัญดังนั้นแนวทางการดูแล
ผู�สูงอายุด�านการสังคมสงเคราะห�จึงสอดคล�องกับสาเหตุและปIจจัยทางด�านเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมเปJนหลักให�การสนับสนุนการดูแลผู�สูงอายุตามสาเหตุและปIจจัยด�านร9างกาย
และจิตใจอีกด�วย แนวทางการดูแลผู�สูงอายุด�านการแพทย�และสาธารณสุขจัดเปJนการดูแล
ผู�สูงอายุด�านร9างกายท้ังในส9วนของการรักษาโรคและการฟ�§นฟูมสมรรถภาพของผู�สูงอายุ
รวมท้ังสนับสนุนให�ครอบครัวและชุมชนมีส9วนร9วมจัดกิจกรรมเพ่ือการดูแลผู�สูงอายุทางด�าน
จิตใจด�วย ผู�สูงอายุได�รับสิทธิตามพระราชบัญญัติผู�สูงอายุพ.ศ. ๒๕๔๖โดยใช� “กองทุน
ผู�สูงอายุ” ซ่ึงเปJนเงินทุนหมุนเวียนท่ีรัฐบาลจัดสรรให�และมีผู�บริจาคสมทบสําหรับใช�จ9าย
เก่ียวกับการคุ�มครองส9งเสริมและสนับสนุนผู�สูงอายุตามพระราชบัญญัติพ.ศ. ๒๕๔๖ผู�สูงอายุ
จะได�รับบริการ๓ด�านคือ๑) การคุ�มครองโดยได�รับการพิทักษ�สิทธิการปกป�องคุ�มครองการ
สงเคราะห�และช9วยเหลือให�ได�รับความม่ันคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเช9นได�รับบริการ
ทางด�านการแพทย�การศึกษาการศาสนาและด�านสวัสดิการสังคมอ่ืนๆเปJนต�น๒) การส9งเสริม
ให�มีบทบาทในการมีส9วนร9วมกิจกรรมทางสังคมและความสะดวกปลอดภัยในชีวิต๓) การ
สนับสนุนเพ่ือให�มีการพัฒนาตนเองการพัฒนาสังคมผู�สูงอายุในชุมชนให�เข�มแข็งเช9นได�รับเบ้ีย
ยังชีพได�รับช9วยเหลือค9าโดยสารพาหนะตามสมควรและได�รับการยกเว�นค9าเข�าชมสถานท่ี
ราชการเปJนต�น 

กิจกรรมส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุของวัดพระพุทธศาสนาในชุมชนเทศบาลตําบล
ชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก9นในอดีต วัดเปJนสถาบันของพระพุทธศาสนาท่ีมี
ความสําคัญต9อสังคมมาอย9างยาวนาน เนื่องจากวัดเปJนศูนย�กลางของสังคมในทุกรูปแบบ 
กล9าวคือ ๑. จัดเปJนสถานศึกษาสําหรับชาวบ�านส9งบุตรมาอยู9รับใช�พระ รับการฝ³กอบรมทาง
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ศีลธรรม และเล9าเรียนวิชาการต9างๆ ตามท่ีมีสอนในสมัยนั้น ๒. วัดเปJนสถานสงเคราะห�ท่ี
บุตรหลานชาวบ�านท่ียากจนได�มาอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู9 และศึกษาเล9าเรียนด�วย ตลอดถึงผู�ใหญ9
ท่ียากจนมาขออาศัยเลี้ยงชีวิต๓. วัดเปJนสถานพยาบาลท่ีรักษาผู�เจ็บป�วยตามภูมิรู�ของคนใน
สมัยนั้น ๔. วัดเปJนท่ีพักของคนเดินทาง๕. วัดเปJนสโมสรท่ีชาวบ�านมาพบปะสังสรรค� หย9อน
ใจ หาความรู�เพ่ิมเติม ๖. วัดเปJนสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพต9างๆ สําหรับ
ชาวบ�าน ๗. วัดเปJนท่ีไกล9เกลี่ยข�อพิพาท เปJนท่ีปรึกษาแก�ปIญหาชีวิตครอบครัวและความทุกข�
ต9างๆ ๘. วัดเปJนศูนย�กลางศิลปวัฒนธรรม ท่ีรวมศิลปกรรมต9างๆ ของชาติ ตลอดจนเสมือน
เปJนพิพิธภัณฑ� ๙. วัดเปJนคลังพัสดุสําหรับเก็บของใช�ต9างๆ ซ่ึงชาวบ�านจะได�ใช�ร9วมกันเม่ือมี
งานท่ีวัด หรือยืมไปใช�เม่ือคราวมีงาน ๑๐. วัดเปJนศูนย�กลางบริหารหรือการปกครอง ท่ีกํานัน
หรือผู�ใหญ9บ�านจะเรียกลูกบ�านมาประชุมกัน บอกแจ�งกิจการต9างๆ ๑๑. วัดเปJนท่ีประกอบ
พิธีกรรม หรือให�บริการด�านพิธีกรรมอันเปJนเครื่องผูกพันกับชีวิตของทุกๆ คนในระยะเวลา
ต9างๆ ของชีวิต 

การมีส9วนร9วมต9อการส9งเสริมสุขภาพจิตเริ่มต�นจากครอบครัวพ9อแม9คนใน
ครอบครัว ดูแลเอาใจใส9 ด�วยความรักปรารถนาดี และเห็นอกเห็นใจ เม่ือความเจ็บป�วย
รุนแรง จึงพ่ึงพาหมอพ้ืนบ�านซ่ึงเปJนฆราวาสหรือพระภิกษุการดูแลรักษาส9วนใหญ9กระทํากันท่ี
บ�านผู�ป�วยด�วยยาหรือสมุนไพรในท�องถ่ินไม9กังวลเรื่องค9าใช�จ9ายการรักษาเปJนลักษณะการ
พ่ึงพาอาศัยช9วยเหลือเก้ือกูลหมอพ้ืนบ�านช9วยเหลือรักษาจนกว9าจะหายเปJนบรรยากาศอบอุ9น
เปJนมิตรส9งเสริมสภาวะจิตใจผู�ป�วยเปJนอย9างดีพระสงฆ�จึงมีบทบาทเปJนท่ีพ่ึงของประชาชนท่ี
เจ็บป�วยในด�านการฟ�§นฟูสภาพจิตใจให�มีความหวังท่ีจะหายหรือยอมรับสภาพความเจ็บป�วย
ลดความทุกข�ทางจิตใจสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผู�ป�วยเกิดความป|ติยึด
หลักธรรมเปJนท่ีพ่ึงทางใจการปฏิบัติตามศาสนาและวัฒนธรรมแนวคิดทางการแพทย�
สอดคล�องกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาส9งผลต9อการดําเนินชีวิตยามปกติ และยามเจ็บป�วย
มีการป�องกันการเกิดโรคหลีกเลี่ยงจากความทุกข�หรือโรคด�วยการปฏิบัติตนให�สอดคล�องกับ
ธรรมชาติเข�าใจความเปJนไปแห9งธรรมชาติมนุษย�ส9งผลให�มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีนํา
หลักธรรมเรื่องศีล๕อริยสัจ๔ไตรลักษณ�และปฏิจจสมุปบาทเปJนต�นมาใช�ในชีวิตประจําวัน
ส9งผลให�เกิดความสัมพันธ�ท่ีดีในชุมชนนํามาสู9รูปแบบและวิธีการในการดูรักษาความเจ็บป�วย
ท่ีประกอบด�วยความรักและปรารถนาดีต9อกัน 

กิจกรรมส9งเสริมสุขภาพจิตท่ีมีต9อผู�สูงอายุของวัดชุมชนเทศบาลตําบลชุมแพ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก9นวัดเปJนศูนย�กลางการเรียนรู� วิทยาทานแขนงต9างๆ เพ่ือให�เด็ก 
เยาวชน นักเรียนนักศึกษา ผู�ปกครอง ผู�สูงอายุ และประชาชนท่ัวไป สามารถเข�ามาศึกษาเล9า
เรียนกันได� เหมือนในอดีต เพ่ือให�วัดเกิดความเข�มแข็ง และพุทธศาสนิกชนไม9ห9างไกลจากวัด
มากเกินไป หน9วยงานภาครัฐและผู�มีส9วนเก่ียวข�องควรจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
จัดการวัดมากข้ึน เพ่ือให�สามารถดาเนินกิจกรรมต9างๆ วัดเปJนศูนย�กลางการเรียนรู�ของชุมชน
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และท�องถ่ิน เปJนศูนย�กลาง การแลกเปลี่ยนความรู� ภูมิปIญญาชาวบ�าน ศูนย�ฝ³กอบรมวิชาชีพ 
การสาธิต การประดิษฐ�สิ่งของ เครื่องใช�จากวัสดุทางธรรมชาติ จัดสื่อและวัสดุอุปกรณ�ท่ีอา
นวยความสะดวกในการเรียน และจัดสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ือต9อการเรียนรู� มีความร9มรื่นสวยงาม 
เพ่ือชักชวนให�คนเข�าวัดมากข้ึน จัดทํา “สวนสมุนไพรและภูมิปIญญาท�องถ่ินโดยใช�พ้ืนท่ีวัด
เปJนศูนย�กลางการเรียนรู� และให�ผู�สูงอายุเปJนผู�ถ9ายทอดความรู�ด�านยาสมุนไพรและวิธีใช�แก9ผู�
เยี่ยมชม ซ่ึงหมายรวมถึง ประชาชนในชุมชน และผู�ท่ีมาท9องเท่ียว สัญจรผ9านไปมา นอกจาก
สร�างกิจกรรมให�แก9ผู�สูงอายุแล�ว ยังเปJนการชักชวนคนเข�าวัดมากข้ึน ให�วัดเปJนศูนย�กลางการ
ประชุมของคนในท�องถ่ิน ท้ังการประชุมของอาสาสมัครหมู9บ�าน ผู�นาชุมชน นักเรียน
นักศึกษา และกลุ9มต9างๆ และเปJน ศูนย�อบรมประชาชนประจาตําบลท่ีแท�จริง มีการจัด
กิจกรรมต9างๆ อย9างเปJนรูปธรรม ส9งเสริมให�วัดเปJนแหล9งท9องเท่ียว เพ่ือให�ประชาชนได�ทํา
การค�าในบริเวณใกล�เคียง กระตุ�นเศรษฐกิจภายในท�องถ่ิน และสนับสนุนให�คนเข�าวัดมากข้ึน 

การดูแลรักษาสุขอนามัยด�านสิ่งแวดล�อมสถานท่ีสาธารณูปโภคและโภชนาการ วัด
มีการส9งเสริมกิจกรรมอนุรักษ�ป�าไม�การจัดกิจกรรมปลูกป�าเพ่ือการรักษาสิ่งแวดล�อม
นอกจากนั้นแล�ววัดยังมีการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร�อยของสถานท่ีและสาธารณูปโภค
รวมท้ังสุขอนามัยด�านโภชนาการของวัดเปJนอย9างดีวัดมีการทําความสะอาดบริเวณวัดกุฏิ
ศาลาและอาคารอบรมธรรมจัดเครื่องนอนท่ีสะอาดแก9ผู�เข�ารับการอบรมทําให�บรรยากาศใน
วัดปลอดจากมลพิษและเชื้อโรคประชาชนท่ีมาติดต9อกับวัดจะได�รับความรู�ในการรักษาความ
สะอาดอนามัยจากป�ายนิเทศต9างๆรวมถึงมียาแผนโบราณบริการและจําหน9ายมีคณะแม9ครัว
ทําอาหารท่ีสะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยทําให�ม่ันใจว9าผู�เข�ารับการอบรมจะได�รับอาหารท่ี
สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีห�องน้ําห�องส�วมท่ีสะอาดเพียงพอต9อการบริการ 
แต9ละองค�กรท่ีนําบุคลากรมาปฏิบัติธรรมก็จะมีการดูแลเรื่องอาหารท่ีถูกต�องตามหลัก
โภชนาการและเหมาะแก9การปฏิบัติธรรม 

๕. ข�อเสนอแนะ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาบทบาทของผู�สูงอายุในการส9งเสริม

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาดังนั้น การศึกษาครั้งต9อไป ควรมีการศึกษาถึงบทบาทของ
ผู�สูงอายุในการส9งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในด�านอ่ืนท่ียังไม9เคยมีการศึกษาเพ่ือให�
ได�แนวทางในการส9งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีครอบคลุม
กิจกรรมท่ีหลากหลายและเปJนการสืบต9อพระพุทธศาสนาให�เจริญรุ9งเรืองสืบไป 

๑) ควรมีการศึกษาการส9งเสริมสุขภาพกายเช9นลานกีฬาและกิจกรรมการออกกําลัง
กายท่ีหลากหลายเหมาะสมกับคนทุกเพศวัยให�มากข้ึน 

๒) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนาโครงการส9งเสริมบทบาทสุขภาพชุมชนของวัด 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๐๑๗

๓) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุในชุมชนของวัดด�วย
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
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การให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากรสํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน     
 เทศบาลนครขอนแก!น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก!น 

Service Provision in Accordance With Four Saṅgahavatthu-Dhammas of 
the Personnel of Registration office of KhonKean Municipality,  

KhonKean Province 

ณรงค�รัชช�  วัชรชัยตระกูล* 
ดร.ปชาบดี แย�มสุนทร ,ดร.ปIญญา คล�ายเดช** 

บทคัดย!อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) ศึกษาการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ของบุคลากร ๒) เปรียบเทียบการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากร จําแนกตาม
ปIจจัยส9วนบุคคล และ ๓) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ของบุคลากร สํานักงานทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น 
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ9มตัวอย9างท่ีใช�ในการ
วิจัย คือ ประชาชนท่ีมาใช�บริการท่ีสํานักงานทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลนครขอนแก9น จํานวน 
๓๙๗ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลเปJนแบบสอบถาม มีค9าความเชื่อม่ัน เท9ากับ 
๐.๙๗๓ วิเคราะห�ข�อมูลโดยการหาค9าความถ่ี ร�อยละ ค9าเฉลี่ย ส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช�
สถิติทดสอบค9าที (t-test) (Independent  Samples)  ในกรณีตัวแปรต�นสองกลุ9ม ใช�สถิติ
การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิจัยแบบคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลสําคัญจํานวน ๕ คน โดยใช�วิธีการแบบเจาะจง ใช�การวิเคราะห�โดย
การตีความสร�างข�อสรุป 

ผลการวิจัยพบว!า 
๑. การให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากร สํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน

เทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น โดยรวม อยู9ในระดับมาก ( X = ๓.๕๐) 
พิจารณาเปJนรายด�านพบว9า ด�านท่ีมีความคิดเห็นอยู9ในระดับมากได�แก9 ด�านทาน ( X = 
๓.๗๔) และด�านสมานัตตตา ( X = ๓.๖๒) ด�านท่ีมีค9าเฉลี่ยอยู9ในระดับปานกลาง ได�แก9 ด�าน
อัตถจริยา ( X = ๓.๓๖) และด�านป�ยวาจา ( X = ๓.๒๘) 

๒. ประชาชนท่ีมี อายุ และประสบการณ�การใช�บริการ ต9างกัน มีความคิดเห็นต9อ
การให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากรสํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน โดยรวม 
แตกต9างกัน อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงเปJนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� ส9วน
ผู�ใช�บริการท่ีมีเพศ การศึกษา และรายได�ต9อเดือนต9างกัน มีความเห็นไม9ต9างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว� 
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๓. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
บุคลากร สํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน (๑) ควรส9งเสริมให�บุคลากรได�รับการพัฒนาอย9าง
ต9อเนื่องและตลอดเวลาและปลูกฝIงค9านิยมด�านให�การเสียสละในการปฏิบัติงาน (๒) บุคลากร
ควรใช�วาจาสุภาพ อ9อนหวาน และให�กําลังใจแก9ผู�ร9วมงานตลอดถึงประชาชนผู�มารับบริการ 
(๓) ควรส9งเสริมการเป�ดมุมมองและปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีในการทํางานแก9บุคลากร (๔) 
ควรมีระเบียบวินัยรู�จักบทบาทในหน�าท่ีของตน รักษาเวลาราชกาล การเคารพผู�อาวุโสกว9า 
การแต9งกายท่ีสุภาพเหมาะสมถูกกาลเทศะ รับผิดชอบต9อผลการปฏิบัติงาน 

คําสําคัญ : หลักสังคหวัตถุ ๔,  

Abstract 

 The aims of this research were 1) to study the service provision in 
accordance with four bases of social solidarity (Pāli: saṅgahavatthu-dhamma) 
of the personnel under the Registration Office of Khon Kean Municipality, 
Khon Kean province, 2) to compare the service provision in accordance with 
four bases of social solidarity of the personnel based on their personal factors 
and 3) to study the ways for improving the service provision. This study 
employed a mixture of research methodologies. For the quantitative research, 
the samples were 397 general public who came to use service at the 
Registration Office of Khon Kean Municipality, the tool used to collect data 
was a questionnaire with the reliability value at 0.973 and the data obtained 
were analyzed to find values of Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, t-test (Independent Samples). In the case of two independent 
variable groups, the statistics used to analyze the data was One Way ANOVA. 
For qualitative research, the in-depth interview form was used to ask five key 
informants selected by purposive sampling and the data was interpreted to 
find the conclusion.  
 The research results were as follows:  
 1) The overall score of the service provision in accordance with four 
bases of social solidarity of the personnel of the Registration Office of Khon 
Kean Municipality was at a high level ( X = 3.50). When the scores of each 
aspect were considered, it was found that the average statistic scores of 
opinions in the aspects of giving (Pāli: dāna) ( X = 3.75), equality consisting in 
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impartiality (Pāli: samānattatā) ( X = 3.62) were at a high level. The average 
statistic scores of opinions in the aspects of useful conduct (Pāli: atthacariyā) 
( X = 3.36) and kindly speech (Pāli: piyavācā) ( X = 3.28) were at the 
moderate level.  
 2) The population with the differences in ages, experience in service 
provision showed their opinions towards the service provision in accordance 
with four bases of social solidarity of the personnel of the Registration Office 
of Khon Kean Municipality differently with the statistic significance level at 
0.05. This accepted the set hypothesis. Those with differences in gender, 
education and monthly incomes showed indifferent opinions. This denied the 
set hypothesis.  
 3) The ways to develop the quality of the service provision in 
accordance with four bases of social solidarity of the personnel of the 
Registration Office of Khon Kean Municipality, Khon Kean province were that 
(1) the personnel should be developed constantly and implanted the values 
of self dedication at work, (2) the personnel should use kindly speech and 
give encouragement to their colleagues, and the general public who come to 
use their service, (3) opening views and being optimistic at work should be 
created, (4) disciplines and awareness of self functions, time saving, senior 
respects, proper dressing and work responsibility should be created for the 
personnel.  

Keyword: Saṅgahavatthu-Dhammas 

๑. บทนํา  
ปIจจุบันสถานการณ�ของสังคมไทย ได�มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของ

โลกโดยเฉพาะอย9างยิ่งในขณะนี้ ซ่ึงเปJนยุคของกระแสแห9งโลกาภิวัตน� ทําให�เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย9างรวดเร็วไปตามอิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมความเจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยีเปJนผลรวมไปถึงการถ9ายทอดข�อมูลข9าวสาร
อย9างรวดเร็วสู9ประชาชน การปกครองระบอบประชาธิปไตยในยุคปIจจุบัน รัฐบาลมีแนวคิด
ส9งเสริมให�ชุมชนได�เข�าไปมีบทบาทและมีส9วนร9วมในการปกครองตนเองซ่ึงเปJนหลักการท่ี
สําคัญอย9างยิ่ง ในการกระจายอํานาจสู9การปกครองท�องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�
ประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลข9าวสารได�อย9างท่ัวถึง ทําให�เกิดองค�ความรู�ใหม9ในชุมชน เกิด
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ความสนใจเข�าใจสภาพแวดล�อมของสังคมชุมชนรอบด�าน เกิดการมีส9วนร9วมระหว9างรัฐบาล
กับประชาชนในการแก�ไขปIญหาและกําหนดนโยบาย ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดการพัฒนาชุมชนท่ี
เข�มแข็งต9อไป 

ในการบริหารงานองค�กรจําเปJนต�องใช�ศาสตร�และศิลป́ในการบริหารงานอย9าง
หลีกเลี่ยงไม9ได� เนื่องจากโลกในยุคปIจจุบันเปJนระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมท่ีมีการ
แสวงหากําไรและมีการแข9งขันกันสูง เพ่ือให�เหนือกว9าคู9แข9งท้ังในเชิงบริหารงานและการ
พัฒนาองค�กร ท้ังนี้เพ่ือให�บรรลุผลตามนโยบายและเป�าหมายขององค�กรจึงมีหลักการบริหาร
สมัยใหม9เข�ามาประยุกต�ใช�กับหลักการบริหารแบบเดิม เพ่ือเปJนกลยุทธ�ในการบริหารจัดการ
ทําให�สามารถแข9งขันกับองค�กรอ่ืนได� ปIจจุบันมีนักวิชาการทางตะวันตกกําลังให�ความสนใจ
การประยุกต�ใช�หลักการทางพุทธศาสนากับการบริหารจัดการสมัยใหม9 โดยมีความเชื่อว9าการ
ท่ีจะใช�หลักการวิธีการหรือเทคนิคการบริหารทางตะวันตกเพียงอย9างเดียวนั้น เปJนหลักการท่ี
ยึดถือกับวัตถุมากกว9าจิตใจคนรวมท้ังมีผู�แพ�ผู�ชนะมีการแข9งขันสูงและมุ9งหวังผลกําไรมาก
เกินไป ปIจจุบันมีองค�กรใหม9เกิดข้ึนมากมายแต9ก็ล9มสลายในเวลาอันรวดเร็วเช9นเดียวกัน 
ขณะท่ีองค�กรของพุทธศาสนาซ่ึงเกิดมานานกว9า ๒,๐๐๐ ป| เหตุใดจึงสามารถยืนหยัดมาได�
จนถึงปIจจุบันนี้ ทําให�เกิดประเด็นท่ีน9าสนใจเข�าไปศึกษาว9า องค�กรพุทธศาสนามีการบริหาร
จัดการอย9างไร การใช�ธรรมะสามารถช9วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารองค�กรได�จริงหรือไม9 
จึงเปJนสิ่งท่ีต�องการศึกษาค�นคว�า ให�รู�และเข�าใจเพ่ือนําไปบูรณาการกับการให�บริการแก9
ประชาชน 

การบริหารงานส9วนราชการและองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินต้ังแต9ป| พ.ศ. ๒๕๔๒  
จะเห็นว9ารัฐบาลได�เริ่มตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการนําหลักธรรมมาใช�ในการ
บริหารงานด�านการบริการ เนื่องจากองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินเปJนหน9วยงานท่ีมีบทบาท
หน�าท่ีในการให�บริการแก9ประชาชน เพ่ือตอบสนองความต�องการอันจะเปJนประโยชน�สุข 

สภาพความเปJนจริงของการให�บริการแก9ประชาชนของสํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน
เทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น ยังมีจุดด�อยต�องเพ่ิมเติมเพ่ือให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการให�บริการ กล9าวคือ จากการสังเกตเม่ือประชาชนมารับบริการ แล�ว
ไม9ค9อยได�รับความสนใจ ดูแลเอาใจใส9 หรือให�คําแนะนําปรึกษา การใช�กิริยาวาจาท่ีไม9
เหมาะสม ความเสมอภาคในการให�บริการ ตลอดถึงความสะดวกอย9างมีไมตรีจิตเท9าท่ีควรจะ
ได�รับ จึงทําให�ประชาชนเกิดความไม9ประทับใจและไม9ค9อยมีความสุขในการมาใช�บริการ 
ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารสํานักงานทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก9น มีประสิทธิภาพเปJนท่ีประทับใจของผู�มาใช�บริการและปฏิสัมพันธ� ผู�
ให�บริการมีกิริยามารยาทท่ีดีงาม ให�การบริการท่ีเสมอภาค รวดเร็ว เปJนกันเอง จึงจําเปJนต�อง
มีการพัฒนาให�ถูกทาง 
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พระพุทธเจ�าทรงสอนหลักการสร�างมนุษยสัมพันธ�ไว�เรียกว9า สังคหวัตถุ หมายถึงวิธี
ผูกใจคน พระองค�ตรัสว9า รถม�าแล9นไปได�เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส9วนประกอบต9างๆ ของรถ
ม�าเข�าด�วยกัน ฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น คือทําหน�าท่ีเปJนกาวใจเชื่อมประสานคนท้ังหลาย
เข�าด�วยกัน ลิ่มสลักดังกล9าวนั้นคือ สังคหวัตถุนักบริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือนร9วมงาน ไม9คิด
กลั่นแกล�งใส9ร�ายป�ายสี ถ�าทําได�อย9างนี้ก็ย9อมจะเปJนท่ีรักท่ีพอใจของทุกคนรอบข�างดังเช9น 
เรื่องของหัตถกอุบาสก ชาวเมืองอาฬวีผู�มีสังคหวัตถุธรรมประจําใจ๑ ประการสําคัญ ๔ 
ประการ ได�แก9 โอบอ�อมอารี (ทาน) วจีไพเราะ (ป�ยวาจา) สงเคราะห�ประชาชน (อัตถจริยา) 
วางตนเหมาะสม (สมานัตตตา) 

หลักสังคหวัตถุ ๔ เปJนหลักธรรมท่ีเปJนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจคนและประสานหมู9ชน
ไว�ให�มีความสามัคคีกัน ประกอบด�วย ๑) ทาน ให�ปIน คือ ความเอ้ือเฟ�§อ เผื่อแผ9 การเสียสละ 
แบ9งปIน การช9วยเหลือสงเคราะห� ตลอดจนการให�ความรู� ความเข�าใจและศิลปวิทยา ๒) ป�ย
วาจา พูดอย9างรักกัน คือ การพูดจาด�วยถ�อยคําท่ีไพเราะ อ9อนหวาน พูดด�วยความจริงใจ พูด
ในสิ่งท่ีเปJนประโยชน�เหมาะสําหรับกาลเทศะ ไม9พูดหยาบคาย ก�าวร�าว ๓) อัตถจริยา ทํา
ประโยชน�แก9กัน คือ ช9วยเหลือด�วยแรงกายและขวนขวายช9วยเหลือกิจการต9างๆ บําเพ็ญ
ประโยชน� รวมท้ังช9วยแก�ไขปIญหาและช9วยปรับปรุงส9งเสริมในด�านจริยธรรม ๔) สมานัตตตา 
เอาตัวเข�าสมาน คือ ทําตัวให�เข�ากับเขาได� วางตนเสมอต�นเสมอปลาย ให�ความเสมอภาค 
ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันต9อคนท้ังหลาย ไม9เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข� คือ ร9วมสุข ร9วมทุกข� 
ร9วมรับรู� ร9วมแก�ไขปIญหาเพ่ือให�เกิดประโยชน�สุขร9วมกัน๒ 

ดังนั้น จากปIญหาดังกล9าวข�างต�น ผู�วิจัยมีความสนใจในการทําวิจัยเก่ียวกับ “การ
ให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากรสํานักงานทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลนคร
ขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น” นําไปใช�เปJนแนวทางในการพัฒนาระบบงาน
ราชการให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและเกิดประโยชน�สูงสุดแก9ประชาชนสืบไป 

๒. วัตถุประสงค�การวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากร สํานักงานทะเบียน

ท�องถ่ินเทศบาลนครขอนแก9น ตามความคิดเห็นของผู�รับบริการ 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากร สํานักงาน

ทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น ตามความเห็นของ
ผู�รับบริการท่ีมีปIจจัยส9วนบุคคลแตกต9างกัน 

                                                           

๑ องฺ.อฏ¾ฐก. (ไทย) ๒๓/๒๔/๒๖๗.  
๒ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ�ครั้งท่ี ๘๒, (กรุงเทพมหานคร 

บริษัทพิมพ�สวย จํากัด ๒๕๕๐), หน�า ๒๕. 
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๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากร 
สํานักงานทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  ผู�วิจัยใช�รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) โดยใช�

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช�แบบสอบถาม และใช�วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช�แบบสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth 
Interview) 

ประชากร กลุ!มตัวอย!าง และผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
๑. ประชากร ได�แก9 ประชาชนผู�มารับบริการสํานักงานทะเบียนท�องถ่ินเทศบาล

นครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น ช9วงเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน 
๕๑,๘๑๓ คน๒ 

๒. กลุ!มตัวอย!างท่ีตอบแบบสอบถาม ได�แก9 ผู�มารับบริการท่ีสํานักงานทะเบียน
ท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก9น จํานวน ๓๙๗ คน โดยผู�วิจยัได�ทําการหากลุ9มตัวอย9างท่ี
เหมาะสมจากการคํานวณตามสูตรของทาโร ยามาเน9๓ และใช�วิธีการสุ9มตัวอย9างโดยการสุ9ม
แบบสะดวก ได�ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) ได�แก9 เขตอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก9น และผู�เก่ียวข�อง จํานวน ๕ คน โดยใช�เทคนิควิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ได�แก9  

๑. นายวินัย ศุภรัตน�ภิญโญ  หัวหน�างานทะเบียนราษฎร� 
๒. นายองอาจ อันทะโข   งานบัตรประจําตัวประชาชน 

                                                           

๒ กองเลขานุการอําเภอชุมแพ, รายงานการประชุมประจําป|, ๒๕๕๘, เอกสารอัดสําเนา   
๓Yamane,1973, อ�างในธีรวุฒิ เอกกุล, ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร�และ

สังคมศาสตร�, (อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, ๒๕๔๓).   
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๓. นางสุภาพร สุรัตพิพิธ  หัวหน�างานส9งเสริมการเลือกต้ัง 
๔. นางชนัดดา ปIตตะลาโพธิ์  นักจัดการงานทะเบียน 
๕. นายเทพพิทักษ� โคกสิตรา  นักจัดการทะเบียนและบัตร 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  
ผู�วิจัยได�ใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ� เปJนเครื่องมือใน

การวิจัยโดยดําเนินการดังนี้ 
ลักษณะของเครื่องมือ 
๑. แบบสอบถามมีลักษณะปลายป�ดและปลายเป�ด โดยแบ9งออกเปJน ๓ ตอนดังนี้ 
ตอนท่ี ๑ เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับปIจจัยส9วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ๖ ข�อ ประกอบด�วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�เฉลี่ยต9อเดือน และ
ประสบการณ�ในการรับบริการ 

ตอนท่ี ๒ เปJนแบบสอบถามท่ีใช�วัดระดับการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
บุคลากร สํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น มี
ลักษณะเปJนมาตราส9วนประเมินค9า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ ตามหลักการของลิเคร�ท๔ 
(Likert) จํานวน ๕ ข�อ  

ตอนท่ี ๓ เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับข�อเสนอแนะการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ ของบุคลากร สํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก9น ซ่ึงมีลักษณะเปJนคําถามปลายเป�ด (Open ended Questionnaire) ให�ตอบโดย
เสรี จํานวน ๓๖ ข�อ 

๒. แบบสัมภาษณ�มีลักษณะปลายเป�ด โดยแบ9งออกเปJน ๒ ตอนดังนี้ 
ตอนท่ี ๑ เปJนแบบสัมภาษณ�เ ก่ียวกับข�อมูลส9วนบุคคลของผู� ให�สัมภาษณ� 

ประกอบด�วยชื่อ ฉายา (นามสกุล) อายุ ตําแหน9ง และวัน เวลา ในการสัมภาษณ� 
ตอนท่ี ๒ เปJนแบบสัมภาษณ�เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการให�บริการตาม

หลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากร สํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก9น อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก9น ซ่ึงมีลักษณะเปJนคําถามปลายเป�ด (Open ended Questionnaire) 
ให�ตอบโดยเสรี  จํานวน ๖ ข�อ 

การวัดค!าตัวแปรของแบบสอบถาม  
๑)  การวัดค9าตัวแปร ประกอบด�วยการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ

บุคลากร สํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น 

                                                           

๔ สุวรี ศิริโภคารภิรมย� , การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : สถาบันราชภัฎเทพสตรี , ๒๕๔๖), 
หน�า ๑๔๐.  
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โดยคําตอบเปJนแบบประเมินค9า (Rating Scale) สร�างคําตอบตามแนวของลิเคิร�ท (Likert) 
คําตอบให�เลือก ๕ ระดับ และมีเกณฑ�การให�คะแนน คือ 

ตอบ  ๕ หมายถึง   มากท่ีสุด มีค9าคะแนนเท9ากับ   ๕ 
ตอบ  ๔ หมายถึง   มาก มีค9าคะแนนเท9ากับ   ๔ 
ตอบ  ๓ หมายถึง   ปานกลาง  มีค9าคะแนนเท9ากับ   ๓ 
ตอบ  ๒ หมายถึง   น�อย มีค9าคะแนนเท9ากับ   ๒ 
ตอบ  ๑ หมายถึง   น�อยท่ีสุด  มีค9าคะแนนเท9ากับ   ๑ 
โดยเกณฑ�การแปลผลค9าเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑ�ในการวิเคราะห� ตามแนวคิดของ

เบสท� (Best)  
ค9าเฉลี่ย ๔.๒๑ – ๕.๐๐  แปลว9า  มากท่ีสุด 
ค9าเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๔.๒๐  แปลว9า มาก 
ค9าเฉลี่ย ๒.๖๑ – ๓.๔๐  แปลว9า ปานกลาง 
ค9าเฉลี่ย ๑.๘๑ – ๒.๖๐  แปลว9า น�อย 
ค9าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๘๐  แปลว9า น�อยท่ีสุด 
วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
๑) แบบสอบถาม  
ผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลแบบสอบถามตามข้ันตอน ดังต9อไปนี้ 
๑. ผู�วิจัยทําการขอหนังสือขออนุญาตในการแจกแบบสอบถามจากหัวหน�าศูนย�

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตขอนแก9น ถึง 
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก9น 

๒. ผู�วิจัยได�นําหนังสือขออนุญาตนําเสนอต9อนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก9น 
เพ่ือแจกแบบสอบถามกับผู�มาใช�บริการท่ีสํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก9น 

๓. ทําการแจกแบบสอบถาม จํานวน ๓๙๗ ฉบับ โดยการให�เจ�าหน�าท่ีท่ีให�บริการ
แก9ผู�ใช�บริการแจกให�แก9ผู�มาใช�บริการ 

๔. ทําการเก็บแบบสอบถามท่ีกลุ9มตัวอย9างทําการตอบเรียบร�อยแล�ว     
๕. ตรวจความถูกต�อง  ความครบถ�วนสมบูรณ� แล�วไปวิเคราะห�ข�อมูลต9อไป 
๒) แบบสัมภาษณ� 
ผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลแบบสัมภาษณ�ตามข้ันตอน ดังต9อไปนี้ 
๑. ผู�วิจัยทําการขอหนังสือขออนุญาตในการแจกแบบสอบถามจากหัวหน�าศูนย�

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตขอนแก9น ถึง ผู�ให�
สัมภาษณ� 

๒. ผู�วิจัยได�นําหนังสือขออนุญาตนําเสนอต9อผู�ให�สัมภาษณ�  
๓. นัดหมายการสัมภาษณ� 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๐๒๖ 

๔. ดําเนินการสัมภาษณ�  
๕. นําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�ไปวิเคราะห�ต9อไป 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
ผู�วิจัยดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลดังนี้ 
๑. การวิเคราะห�ข�อมูลแบบสอบถาม 
หลังจากท่ีได�ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลจากแบบสอบถามเรียบร�อยแล�ว นําข�อมูลท่ี

ได�ไปวิเคราะห�ข�อมูลด�วยเครื่องคอมพิวเตอร� โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร� ดังนี้ 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  
๑. ใช�สถิติจํานวน (Frequency) และร�อยละ (Percentage) อธิบายปIจจัยส9วน

บุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห�โดยการนําเสนอเปJนตารางประกอบการบรรยายผล 
๒. ใช�สถิติวิเคราะห�โดยการหาค9าเฉลี่ย ( X ) ค9าส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

อธิบายข�อมูลระดับการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากร สํานักงานทะเบียน
ท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น นําเสนอในรูปตารางประกอบ
คําบรรยาย 

สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics) 
๑. ใช�สถิติทดสอบค9าที (t-test) (Independent  Samples)  ในกรณีตัวแปรต�น

สองกลุ9ม  
๒. ใช�สถิติการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)๕ ในกรณี

ตัวแปรต�นมากกว9าสองกลุ9มข้ึนไป เม่ือพบว9ามีความแตกต9าง จะทําการเปรียบเทียบความ
แตกต9างของค9าเฉลี่ยเปJนรายคู9 โดยใช�วิธีผลต9างนัยสําคัญน�อยท่ีสุด (Least Significant 
Difference : LSD.) 

๒. การวิเคราะห�ข�อมูลแบบสัมภาษณ�  
การวิเคราะห�ข�อมูลแบบสัมภาษณ� วิเคราะห�โดยใช�เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหา 

(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท และประมวลผลเข�าด�วยกัน (รวมท้ังใช�
แนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องมาสนับสนุนในการวิเคราะห�เพ่ือให�เห็น
ภาพรวม) 

 
 
 

                                                           

๕ชูศรี วงศ�รัตนะ, เทคนิคการใช�สถิติเพ่ือการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตการพิมพ�, 
๒๕๔๑),หน�า ๒๓๖. 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ป�จจัยส!วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ส9วนใหญ9เปJนเพศหญิง จํานวน ๒๓๖ คน คิดเปJนร�อยละ ๕๙.๔๕ อายุต้ังแต9 ๖๑ ป|

ข้ึนไปจํานวน ๑๙๓ คน คิดเปJนร�อยละ  ๔๘.๖๑ การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๓๗ 
คน คิดเปJนร�อยละ  ๓๔.๕๑ มีรายได�เฉลี่ยต9อเดือนไม9เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒๔ คน 
คิดเปJนร�อยละ ๓๑.๒๔ และใช�บริการ ต้ังแต9 ๒๑ ครั้ง ข้ึนไปจํานวน ๒๙๐ คน คิดเปJนร�อยละ  
๗๓.๐๕ 

๒. การให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากร สํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน 
เทศบาลนครขอนแก!น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก!น 

พบว9า การให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากร สํานักงานทะเบียน
ท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น โดยรวม อยู9ในระดับมาก ( X = 
๓.๕๐) เม่ือพิจารณาเปJนรายด�านพบว9า ด�านท่ีมีความคิดเห็นอยู9ในระดับมากได�แก9 ด�านทาน 
( X = ๓.๗๔) และด�านสมานัตตตา ( X = ๓.๖๒) ด�านท่ีมีค9าเฉลี่ยอยู9ในระดับปานกลาง ได�แก9 
ด�านอัตถจริยา ( X = ๓.๓๖) และด�านป�ยวาจา ( X = ๓.๒๘)  

๓. ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพการให�บริการสาธารณะของเจ�าหน�าท่ีสํานัก
ทะเบียน อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก!น จําแนกตามป�จจัยส!วนบุคคล ได�ดังนี้ 

๑) ประชาชนท่ีมี เพศ ต9างกัน มีความคิดเห็นต9อการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ ของบุคลากร สํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก9น โดยรวม ไม9แตกต9างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว� 

๒) ประชาชนท่ีมี อายุ ต9างกัน มีความคิดเห็นต9อการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ ของบุคลากร สํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก9น โดยรวมแตกต9างกัน อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงเปJนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว� 

๓) ประชาชนท่ีมี การศึกษา ต9างกัน มีความคิดเห็นต9อการให�บริการตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ ของบุคลากร สํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก9น โดยรวม ไม9แตกต9างกัน ซ่ึงปฏิเสธตามสมมติฐานท่ีตั้งไว� 

๔) ประชาชนท่ีมี รายได�เฉลี่ยต9อเดือน ต9างกัน มีความคิดเห็นการให�บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากร สํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก9น อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก9น โดยรวม ไม9แตกต9างกัน ซ่ึงปฏิเสธตามสมมติฐานท่ีตั้งไว� 

๔) ประชาชนท่ีมี ประสบการณ�การใช�บริการ ต9างกัน มีความคิดเห็นการให�บริการ
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากร สํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก9น 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น โดยรวมแตกต9างกัน อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
ซ่ึงเปJนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว� 
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๔. แนวทางการพัฒนาการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากร 
สํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครขอนแก!น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก!น ดังนี้ 

ด�านทาน พบว9า ควรส9งเสริมให�บุคลากรได�รับการพัฒนาอย9างต9อเนื่องและ
ตลอดเวลาเรียนรู�และตามทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสามารถนําเทคโนโลยีต9างๆ 
มาใช�ในองค�กรได�อย9างเหมาะสม ต�องมีการปลูกฝIงค9านิยมด�านให�การเสียสละในการ
ปฏิบัติงาน  

ด�านป�ยวาจา พบว9า บุคลากรในสํานักงานทุกระดับไม9ควรพูดจาด�วยอารมณ�
ฉุนเฉียว หรือแสดงอาการท่ีไม9พึงพอใจในขณะสนทนา ควรใช�วาจาสุภาพ อ9อนหวาน และให�
กําลังใจแก9ผู�ร9วมงานตลอดถึงประชาชนผู�มารับบริการ รู�จักใช�คําพูดท่ีเหมาะสมถูกกาลเทศะ
และถูกกับบุคคล เพ่ือเสริมสร�างให�เกิดความประทับใจดังเจตนารมณ�ขององค�กรจะให�บริการ
ด�วยไมตรี แสดงออกถึงความกระตือรือร�นในการให�บริการ รักษามารยาท พูดด�วยน้ําเสียง
และคําพูดท่ีสุภาพนุ9มนวล 

ด�านอัตถจริยา พบว9า ควรส9งเสริมการเป�ดมุมมองและปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีใน
การทํางานแก9บุคลากร สร�างประโยชน�ให�กับคนอ่ืนด�วย ให�การช9วยเหลือเก้ือกูลกัน มีน้ําใจ
ไมตรีต9อกัน เห็นอะไรช9วยได�ก็ช9วยไม9นิ่งเฉยดูดาย ประพฤติตนให�เปJนประโยชน�แก9ท้ังตนเอง
และผู�อ่ืน รู�จักการเสียสละ ไม9เห็นแก9ตัว ไม9เห็นแก9ความสุขสบายส9วนตัว ทุ9มเทแรงกายใน
การช9วยเหลือผู�อ่ืนแก�ไขปIญหาต9างๆ 

ด�านสมานัตตตา พบว9า บุคลากรในหน9วยงานต�องมีระเบียบวินัยรู�จักบทบาทใน
หน�าท่ีของตน รักษาเวลาราชกาล การเคารพผู�อาวุโสกว9า การแต9งกายท่ีสุภาพเหมาะสมถูก
กาลเทศะเม่ือประชาชนมาติดต9อราชการจึงจะเกิดความพึงพอใจในการบริการ ให�บริการด�วย
ความไว�วางใจ เสมอภาคเท9าเทียมกัน และให�ได�รับความเชื่อถือจากประชาชนด�วยความ
สํานึกรับผิดชอบต9อผลการปฏิบัติงาน และพร�อมรับการตรวจสอบในทุกข้ันตอนโดยสามารถ
แสดงให�สาธารณะชนรับทราบได�ตลอดเวลา  

๕. ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการวิจัยได�แนวทางในการพัฒนาท่ีใช�เปJนข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิง

ปฏิบัติการ และใช�ในการวิจัยครั้งต9อไป ดังนี้ 
ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ควรสร�างความไว�วางใจและพึงพอใจแก9ประชาชนโดยการสื่อสารท่ีดีและเปJน

ประโยชน� ด�วยถ�อยคําท่ีเหมาะสม 
๒) ควรมีการพัฒนาและฝ³กอบรมการใช�คําพูดท่ีสุภาพและแสดงอาการท่ีเหมาะสม

ต9อประชาชน 
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๓) เจ�าหน�าควรมีน้ําใจไมตรีจิตท่ีดีต9อประชาชน ไม9ควรไม9นิ่งดูดายเม่ือประชาชน
ต�องการความช9วยเหลือ 

๔) ควรมีการกําหนดนโยบายในการให�บริการแก9ผู�มารับบริการทุกคนอย9างเสมอ
ภาคและเท9าเทียมกัน โดยไม9มีการเลือกปฏิบัติ 

ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑) บุคลากรทุกคนต�องมีความต้ังใจและเอาใจใส9ให�บริการด�วยความถูกต�อง 

รวดเร็วและเปJนกันเอง 
๒) บุคลากรควรพูดจาและแสดงออกถึงความจริงใจ ไม9มีการเสแสร�งต9อประชาชน 
๓) บุคลากรควรศึกษาเก่ียวกับข�อกฎหมายและระเบียบข้ันตอนต9างๆ เพ่ือการให�

คําอธิบาย ได�อย9างถูกต�อง ชัดเจน 
๔) บุคลากรทุกท9านควรให�บริการกับประชาชนท่ีมาใช�บริการเท9าเทียมกัน โดยไม9

เลือกฐานะ  
ข�อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต!อไป 
๑) ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในกลุ9ม

องค�กรต9างๆ ให�กว�างและหลากหลายท้ังภาครัฐ และเอกชนมากข้ึน 
๒) ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว9างการปฏิบัติตนด�านความ

เสมอภาคกับการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของบุคลากรของสํานักงานทะเบียนท�องถ่ิน
เทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น 

๓. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการให�บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
บุคลากรของสํานักงานทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลนครขอนแก9น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก9น 
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การปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู!บ�าน 
ในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

Performance role of the Village Committee in Maung Nong Khai district, 
Nong Khai 

รัฐติพร ศิริศรี* 

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ** 

บทคัดย!อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ี

ของคณะกรรมการหมู9บ�าน เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�านในเขต
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําบลท่ีอยู9 ต9างกัน 
ฯลฯ กลุ9มอย9างท่ีใช�ในการศึกษาเปJนคณะกรรมการหมู9บ�าน จํานวน ๓๔๔ คน ได�มาโดยการ
กําหนดขนาดแบบโดยสูตรการคํานวณของทาโร9 ยามาเน9 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลเปJนแบบสอบถามแบบประมาณค9า ซ่ึงมีค9าความเชื่อม่ัน .๙๐ ทําการวิเคราะห�ข�อมูล
โดยสถิติ ร�อยละ ค9าเฉลี่ย ส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช�สถิติ t-test 
และ F-test กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

ผลการวิจัยพบว!า 
๑. การปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�านในเขตอําเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว9า การปฏิบั ติหน�า ท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของ
คณะกรรมการหมู9บ�านในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู9ในระดับ
ปานกลาง จําแนกเปJนรายด�านพบว9า บทบาทอยู9ในระดับมาก ๑ ด�าน คือ ด�านแผนพัฒนา
หมู9บ�าน อยู9ในระดับปานกลาง จํานวน ๕ ด�าน คือ ด�านอํานวยการ ด�านการปกครองและ
รักษาความสงบเรียบร�อย ด�านส9งเสริมเศรษฐกิจ ด�านสังคม สิ่งแวดล�อมและสาธารณสุข และ
ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๒. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ
หมู9บ�านในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศและระดับการศึกษาต9างกัน 
โดยรวมมีบทบาท ไม9แตกต9างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๓. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ
หมู9บ�านในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีอายุและตําบลท่ีอยู9ต9างกัน 
โดยรวมมีบทบาทแตกต9างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  
                                                           

*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

**อาจารย�คณะรัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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๔. คณะกรรมการหมู9บ�าน มีปIญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ี ดังนี้ 
ควรมีการส9งเสริมการจัดสวัสดิการต9างๆ ของหมู9บ�าน ควรมีการส9งเสริมและสนับสนุน
รวมกลุ9มสินค�าโอท¢อปในหมู9บ�าน ควรมีการร9วมบูรณาการในการจัดทําแผนพัฒนาหมู9บ�าน 
ควรมีการดูแลให�ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข�อบังคับของหมู9บ�าน ควรมีการ
ส9งเสริมและสนับสนุนบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมในหมู9บ�าน ควรมีการประสานงานและ
ติดตามการทํางานของคณะทํางานด�านต9างๆ  

คําสําคัญ: บทบาทหน�าท่ี  

Abstract 

This research aims to study the performance of duties by the village 
committee. To compare the role of village councils in Maung Nong Khai. Nong 
Khai, sex, age, education district is different, and the way the study was the 
village of 344 people by the size and the formula of Taro Yamane tools used. 
the data collection was a questionnaire about values. This is a conviction. 90 
analyzed by percentage, average, standard deviation. The hypotheses were 
tested by t- test and F-test determines the level of statistical significance. 05 

The research result was found as follows: 
1. Perform the role of village councils in the city of Nong Khai. Nong 

Khai were on duty on the role of village councils in Maung Nong Khai. Nong Khai 
Overall is moderate Identification was found that Role in many aspects: the first 
village development plan. The average level of five aspects: Director of 
Administrative and maintain order. The promotion of economic, social, 
environmental, and public health. And education Religion and Culture. 

2. Comparison of the performance of duties by the Board of Khai village 
in the district. Nong Khai, sex and education level, as well as play a role. not 
different The static level. 05 

3. Comparison of the performance of duties by the Board of Khai village 
in the district. Age and place of the offense as a whole has a different role. The 
static level. 05 

4. Village Council Problems and suggestions about the duty should be 
to promote the welfare of the villages should be encouraged and supported 
integration OTOP Village. There should be a joint integrated development plan 
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for the village. Care should be taken to make people obey the laws and 
regulations of the village. Should encourage and support the maintenance 
culture in the village. Should coordinate and monitor the work of the working 
areas. 

Keyword: Role 

๑. บทนํา 
บทบาทและอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�าน มีหลายประการซ่ึงมีท่ีมาจาก

กฎหมายหลายฉบับ ได�แก9 ๑) ภารกิจตามอํานาจหน�าท่ีในพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท�องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘ ตรี วรรคสอง คณะกรรมการหมู9บ�านมีหน�าท่ี
ช9วยเหลือ แนะนําและให�คําปรึกษาแก9ผู�ใหญ9บ�านเก่ียวกับกิจการอันเปJนอํานาจหน�าท่ีของ
ผู�ใหญ9บ�าน และวรรคสามให�คณะกรรมการหมู9บ�านเปJนองค�กรหลักท่ีรับผิดชอบในการบูรณา
การจัดทําแผนพัฒนาหมู9บ�าน และบริหารจัดการกิจกรรมท่ีดําเนินงานในหมู9บ�านร9วมกับ
องค�กรอ่ืนทุกภาคส9วน ๒) ภารกิจตามอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายอ่ืน ๆ อํานาจหน�าท่ีในการ
ประนีประนอมข�อพิพาทในระดับหมู9บ�าน โดยมีข�อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว9าด�วยการ
ปฏิบัติหน�าท่ีประนีประนอมข�อพิพาทของคณะกรรมการหมู9บ�าน พ.ศ. ๒๕๓๐ ให�อํานาจไว� 
๓) ภารกิจงานตามนโยบายของรัฐ คณะกรรมการหมู9บ�านมีหน�าท่ีปฏิบัติงานตามมติของ
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน�ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ๔) ภารกิจ
งานประจํากระทรวง ทบวง กรม คณะกรรมการหมู9บ�านมีหน�าท่ีในการปฏิบัติหน�าท่ีของทุก
กระทรวง ทบวง กรม โดยสั่งการผ9าน จังหวัด และอําเภอ และ ๕) ภารกิจเฉพาะตามลักษณะ
พ้ืนท่ี คณะกรรมการหมู9บ�านเปJนองค�กรหรือผู�แทนของประชาชน ซ่ึงแต9ละพ้ืนท่ีจะมีความ
แตกต9างของลักษณะโครงสร�างทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพปIญหา
ความเดือดร�อนของประชาชนตาม ภูมิประเทศ เพ่ือให�การปฏิบัติหน�าท่ีมีประสิทธิภาพ๑ คู9มือ
การปฏิบัติหน�าท่ี 

จากการท่ีหน9วยงานภาครัฐ ได�ส9งเสริมและสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ
หมู9บ�านท่ีกล9าวมานั้น แสดงให�เห็นถึงทิศทางการพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
หมู9บ�าน ให�สามารถเปJนองค�กรหลักในการส9งเสริมการมีส9วนร9วมของประชาชนได� แต9ในความ
เปJนจริงนโยบาย โครงการ กิจกรรมต9างๆ เหล9านั้น พ่ึงจะเริ่มเปJนรูปเปJนร9างภายหลังจากการ
ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว9าด�วยหลักเกณฑ�การเปJนกรรมการหมู9บ�านการปฏิบัติหน�าท่ี
และการประชุมของคณะกรรมการหมู9บ�าน พ.ศ. ๒๕๕๑ บางนโยบายก็ไม9สามารถทําได� การ
                                                           

๑ กรมการปกครอง, คู!มือการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู!บ�าน, (กรุงเทพฯ : สํานัก
บริหารการปกครองท�องท่ี, ๒๕๕๗), หน�า ๑ 
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ประชาสัมพันธ�บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�าน ยังไม9ท่ัวถึง การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการหมู9บ�าน ท่ีผ9านมาได�ดําเนินการไปหลากหลายวิธี อาทิ การฝ³กอบรมให�
ความรู� การศึกษาดูงาน การให�เงินรางวัลเพ่ือเปJนแรงจูงใจ การต้ังชุดปฏิบัติการประจําตําบล
ประกอบด�วยข�าราชการจากหน9วยงานต9างๆ เปJนพ่ีเลี้ยงในการทํางาน เปJนต�น ซ่ึงผู�ศึกษาเห็น
ว9า การพัฒนาโดยใช�แนวทางดังกล9าวอาจจะยังไม9สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการหมู9บ�านได�อย9างเพียงพอ หรืออาจไม9ยั่งยืน กล9าวคือ ไม9สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได� การพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู9บ�านจึงถือเปJนงานสําคัญท่ีทุก
ฝ�ายท่ีเก่ียวข�องจะต�องร9วมกันพัฒนา เพ่ือให�คณะกรรมการชุดนี้ทํางานได�เต็มความสามารถ
และเปJนพลังขับเคลื่อนให�เกิดการพัฒนาหมู9บ�าน อันเปJนกลไกหลักในการส9งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยต9อไป 

อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย แบ9งพ้ืนท่ีการปกครองออกเปJน ๑๔ 
ตําบล ๑๔๗ หมู9บ�าน มีบุคลากรท่ีเปJนคณะกรรมการหมู9บ�าน จํานวนท้ังสิ้น ๒,๔๐๙ คน 
บางส9วนยังไม9เข�าใจบทบาทอํานาจหน�าท่ีของตน ผู�ท่ีได�รับการแต9งต้ังใหม9ไม9ได�รับการอบรม
ขาดแรงจูงใจ ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน มีองค�กรซํ้าซ�อนจากหน9วยงาน
อ่ืนทําให�บทบาทของคณะกรรมการหมู9บ�านไม9ได�รับความสําคัญเท9าท่ีควร ทําให�การปฏิบัติ
หน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�านไม9บรรลุเป�าหมายอาจส9งผลให�ไม9ได�ผลงานตามนโยบาลของ
รัฐบาล ดังนั้นผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปIจจัยท่ีมีอิทธิพลต9อบทบาทหน�าท่ีของ
คณะกรรมการหมู9บ�านของอําเภอเมืองหนองคาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
หมู9บ�าน และนําไปสู9แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�าน ท้ัง
ในเชิงนโยบายและการปฏิบัติต9อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�าน

ในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�านในเขตอําเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําบลท่ีอยู9แตกต9างกัน 
๓. เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของ

คณะกรรมการหมู9บ�านในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ี

ของคณะกรรมการหมู9บ�าน เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�านในเขต
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําบลท่ีอยู9ต9างกัน 
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ฯลฯ ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก9 คณะกรรมการหมู9บ�าน ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย จํานวน ๑๔ ตําบล ๑๔๗ หมู9บ�าน จํานวน ๒,๔๐๙ คน๒ กลุ9มตัวอย9างท่ีใช�
ในการวิจัย ได�แก9 คณะกรรมการหมู9บ�านในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
จํานวน ๓๔๔ คน ได�จากการใช�สูตรการคํานวณของทาโร9 ยามาเน9  

การวิเคราะห�ข�อมูล ผู�วิจัยใช�เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร�โปรแกรมสถิติทาง
สังคมศาสตร�สําเร็จรูปในการคํานวณ หาค9าความเชื่อม่ันของเครื่องมือใช�ค9าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของครอนบราค การวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปสถิตินี้ใช�การแจกแจงความถ่ี ค9าร�อยละ 
ค9าเฉลี่ย และค9าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานใช�หาค9า T-test F-test 
ข�อเสนอแนะใช�การแจกแจงความถ่ี และนําเสนอโดยการพรรณนาความ 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. การปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�านในเขตอําเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว9า การปฏิบั ติหน�า ท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของ
คณะกรรมการหมู9บ�านในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู9ในระดับ
ปานกลาง เม่ือจําแนกเปJนรายด�านพบว9า บทบาทอยู9 ในระดับมาก ๑ ด�าน คือ ด�าน
แผนพัฒนาหมู9บ�าน บทบาทอยู9ในระดับปานกลาง จํานวน ๕ ด�าน คือ ด�านอํานวยการ ด�าน
การปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย รองลงมา ด�านส9งเสริมเศรษฐกิจ รองลงมา ด�าน
สังคม สิ่งแวดล�อมและสาธารณสุข และ ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

๒. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ
หมู9บ�านในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศต9างกัน โดยรวมมีบทบาท ไม9
แตกต9างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๓. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ
หมู9บ�านในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีอายุต9างกัน โดยรวมมีบทบาท
แตกต9างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๔. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ
หมู9บ�านในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีระดับการศึกษาต9างกัน โดยรวมมี
บทบาทไม9แตกต9างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๕. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ
หมู9บ�านในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีมีตําบลท่ีอยู9ต9างกัน โดยรวมมี
บทบาทแตกต9างกัน ทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๖. คณะกรรมการหมู9บ�าน มีปIญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ี ดังนี้ 
ควรมีการส9งเสริมการจัดสวัสดิการต9างๆ ของหมู9บ�าน ควรมีการส9งเสริมและสนับสนุน
                                                           

๒ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองหนองคาย, เมษายน ๒๕๕๙. 
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รวมกลุ9มสินค�าโอท¢อปในหมู9บ�าน ควรมีการร9วมบูรณาการในการจัดทําแผนพัฒนาหมู9บ�าน 
ควรมีการดูแลให�ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข�อบังคับของหมู9บ�าน ควรมีการ
ส9งเสริมและสนับสนุนบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมในหมู9บ�าน ควรมีการประสานงานและ
ติดตามการทํางานของคณะทํางานด�านต9างๆ 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
การปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�านในเขตอําเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย อยู9ในระดับปานกลาง ผลการวิจัย พบว9า การปฏิบัติหน�าท่ีตาม
บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�านในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
โดยรวมอยู9ในระดับปานกลาง ซ่ึงเปJนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว�ท้ังนี้อาจเปJนเพราะว9า 
คณะกรรมการหมู9บ� าน ปฏิ บั ติหน� า ท่ีภายใต� ระ เ บียบเ ดียว กัน  คือ ตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว9าด�วยหลักเกณฑ�การเปJนกรรมการหมู9บ�านการปฏิบัติหน�าท่ีและการ
ประชุมของคณะกรรมการหมู9บ�าน พ.ศ. ๒๕๕๑  

ผลการวิจัยดังกล9าวสอดคล�องกับงานวิจัยของสุวรรณ� มาลี๓ ศึกษาเรื่อง การ
ปฏิบัติงานของกํานันและผู� ใหญ9บ�านตามบทบาท หน�าท่ี ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
มหาสารคาม พบว9า ๑) การปฏิบัติงานของกํานันและผู�ใหญ9บ�านตามบทบาทหน�าท่ีในเขต
อําเภอเมืองจังหวัด มหาสารคาม โดยรวมอยู9ในระดับปานกลาง จําแนกเปJนรายด�าน พบว9า 
การปฏิบัติงานอยู9ในระดับ มาก ๑ ด�าน คือ ด�านปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย การ
ปฏิบัติงานอยู9ในระดับปานกลาง ๒ ด�าน เรียงลําดับค9าเฉลี่ยจากมากไปน�อย คือ ด�านหน�าท่ี
และความรับผิดชอบเก่ียวด�วยความอาญา และด�านอํานาจหน�าท่ีอ่ืนๆ ๒) ผลการปฏิบัติงาน
ของกํานันและผู�ใหญ9บ�าน เม่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตาม บทบาทหน�าท่ีในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดมหาสารคาม ท่ีมีตําแหน9ง ระดับการศึกษาและระยะเวลาใน การดํารงตําแหน9ง
แตกต9างกัน พบว9า กํานันและผู�ใหญ9บ�านท่ีมีตําแหน9ง ระดับการศึกษาและ ระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหน9งแตกต9างกัน มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีไม9แตกต9างกัน ผลการวิจัย
ดังกล9าวไม9สอดคล�องกับงานวิจัยของวิลาวรรณ พิพัฒน�ชัยกร๔ ได�ศึกษาการปฏิบัติงานของ
ผู�ใหญ9บ�าน อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว9า ๑) ผู�ใหญ9บ�านมีการ
ปฏิบัติหน�าท่ีโดยรวมและรายด�านอยู9ในระดับมาก คือ ด�านการอํานวยความยุติธรรมให�กับ

                                                           

๓ สุวรรณ� มาลี, “การปฏิบัติงานของกํานันและผู�ใหญ9บ�านตามบาทหน�าท่ีในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม), ๒๕๕๑. 

๔ วิลาวรรณ พิพัฒน�ชัยกร, “การศึกษาการปฏิบัติงานของผู�ใหญ9บ�าน อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม”, วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม), ๒๕๔๗. 
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ประชาชน ด�านการปกครองและรักษาความสงบ เรียบร�อย ด�านการบริการ และด�านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม โดยมีประเด็นท่ีการปฏิบัติมากใน แต9ละด�านดังนี้ คือ 
ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย ได�แก9 การสอดส9องดูแลให�ประชาชนใน 
หมู9บ�านไม9ซ้ือขายยาเสพติด เช9น ยาบ�า ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ได�แก9 
การอบรมสั่ง สอนให�ประชาชนในหมู9บ�านเปJนคนดีมีคุณธรรม ด�านการอํานวยความยุติธรรม
ให�กับประชาชน ได�แก9 การนําประชาชนประกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา ด�านการบริการ 
ได�แก9 การประชาสัมพันธ�ข�อราชการให� ประชาชนในหมู9บ�านทราบ ส9วนข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่า
ท่ีสุด โดยมีการปฏิบัติอยู9ในระดับปานกลาง คือ การ สนับสนุนด�านการจัดทําสินค�าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ� การพัฒนาและส9งเสริมอาชีพแก9ประชาชน ในด�านการพาณิชยกรรม การ
พัฒนาและการส9 ง เสริ มอาชีพแก9ประชาชนในด� านอุตสาหกรรม และการจัด ต้ั ง 
สาธารณประโยชน�แก9ประชาชนในหมู9บ�าน ๒) ประชาชนเพศหญิงเห็นว9าผู�ใหญ9บ�านมีการ
ปฏิบัติงานสูงกว9าเพศชาย อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .๐๑ ท้ังโดยรวมและรายด�าน 
ส9วนประชาชนท่ีมีการศึกษาต9างกันมีความคิดเห็นต9อการปฏิบัติงานของผู�ใหญ9บ�าน ท้ัง
โดยรวมและรายด�านไม9แตกต9างกัน 

การปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�าน ท่ีมี เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และตําบลท่ีอยู9แตกต9างกัน ผลการเปรียบเทียบทางสถิติระดับปฏิบัติหน�าท่ี
ตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการหมู9บ�าน ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําบลท่ีอยู9 
แตกต9างกัน โดยรวมพบว9า  

๑. คณะกรรมการหมู9บ�าน ท่ีมีเพศ แตกต9างกันมีบทบาทไม9แตกต9างกัน ซ่ึงไม9ตรง
กับสมมุติฐาน ท้ังนี้อาจเปJนเพราะว9า การปฏิบัติหน�าท่ีใช�มาตรฐานเดียวกัน คือ ต�องปฏิบัติ
หน�าท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว9าด�วยหลักเกณฑ�การเปJนกรรมการหมู9บ�าน การ
ปฏิบัติหน�าท่ีและการประชุมของคณะกรรมการหมู9บ�าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงบทบาทไม9ได�เน�น
หรือเจาะจงเปJนเพศหญิงหรือเพศชาย ผลการวิจัยสอดคล�องกับงานวิจัยของเซียงแหลม สืบ
สมุทร๕ เรื่อง บทบาทของปลัดอําเภอในการดําเนินงานตาม นโยบายในการอํานวยความเปJน
ธรรมให�แก9ประชาชน เฉพาะกรณีศึกษาอําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบว9า ผู�ใหญ9บ�าน 
โดยรวมและจําแนกเพศอายุการศึกษาค9าตอบแทน และระยะเวลา ดํารงตําแหน9ง เห็นว9า
ปลัดอําเภอมีบทบาทในการดําเนินงานตามนโยบายอํานวยความเปJนธรรม ให�แก9ประชาชน 
โดยรวมอยู9ในระดับปานกลาง ยกเว�น ผู�ใหญ9บ�านท่ีดํารงตําแหน9งท้ังกํานันและ ผู�ใหญ9บ�าน ท่ี
รับค9าตอบแทน ๘,๐๐๐ บาท และผู�ใหญ9บ�านท่ีมีอายุน�อยกว9า ๓๐ ป|เห็นว9าปลัดอําเภอมี 

                                                           

๕ เซียงแหลม สืบสมุทร, “บทบาทของปลัดอําเภอ ในการดําเนินงานตามนโยบายอํานวยความ
เปJนธรรมให�แก9ประชาชน เฉพาะกรณีศึกษา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ�รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๕๓. 
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บทบาทอยู9 ในระดับมาก สําหรับ ผู�ใหญ9บ�านท่ีมีเพศอายุการศึกษาค9าตอบแทน และ
ระยะเวลา ดํารงตําแหน9งต9างกัน เห็นว9าปลัด อําเภอมีบทบาทในการดําเนินงานตามนโยบาย
อํานวย ความเปJนธรรมให�แก9ประชาชน โดยรวม ไม9แตกต9างกัน 

๒. คณะกรรมการหมู9บ�านท่ีมีอายุแตกต9างกัน มีบทบาทแตกต9างกัน ซ่ึงตรงกับ
สมมุติฐาน ท้ังนี้อาจเปJนเพราะว9า คณะกรรมการท่ีมีอายุต9างกันมีบทบาทในการปฏิบัติหน�าท่ี
ต9างกันอาจเกิดจากช9วงอายุของแต9ละวัยมีความคิดเห็นต9างกันดังนั้นจึงปฏิบัติหน�าท่ีต9างกัน 
ผลการวิจัยดังกล9าวสอดคล�องกับสุวรรณ� มาลี ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานของกํานันและ
ผู�ใหญ9บ�านตามบทบาท หน�าท่ี ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม เม่ือเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานตาม บทบาทหน�าท่ีในเขตอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ท่ีมีตําแหน9ง ระดับ
การศึกษาและระยะเวลาในการดํารงตําแหน9งแตกต9างกัน พบว9า กํานันและผู�ใหญ9บ�านท่ีมี
ตําแหน9ง ระดับการศึกษาและ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน9งแตกต9างกัน มีการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน�าท่ีไม9แตกต9างกัน 

๓. คณะกรรมการหมู9บ�าน ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต9างกันมีบทบาทไม9แตกต9างกัน 
ซ่ึงไม9ตรงกับสมมุติฐานท้ังนี้อาจเปJนเพราะว9า การปฏิบัติหน�าท่ีใช�มาตรฐานเดียวกันถึงแม�ว9า
ระดับการศึกษาจะแตกต9างกันแต9ต�องปฏิบัติหน�าท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว9าด�วย
หลักเกณฑ�การเปJนกรรมการหมู9บ�าน การปฏิบัติหน�าท่ีและการประชุมของคณะกรรมการ
หมู9บ�าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลการวิจัยดังกล9าวสอดคล�องกับเซียงแหลม สืบสมุทร เรื่อง บทบาท
ของปลัดอําเภอในการดําเนินงานตาม นโยบายในการอํานวยความเปJนธรรมให�แก9ประชาชน 
เฉพาะกรณีศึกษาอําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบว9า ผู�ใหญ9บ�าน โดยรวมและจําแนก
เพศอายุการศึกษาค9าตอบแทน และระยะเวลา ดํารงตําแหน9ง เห็นว9าปลัดอําเภอมีบทบาทใน
การดําเนินงานตามนโยบายอํานวยความเปJนธรรม ให�แก9ประชาชน สําหรับ ผู�ใหญ9บ�านท่ีมี
เพศอายุการศึกษาค9าตอบแทน และระยะเวลา ดํารงตําแหน9งต9างกัน เห็นว9าปลัด อําเภอมี
บทบาทในการดําเนินงานตามนโยบายอํานวย ความเปJนธรรมให�แก9ประชาชน โดยรวม ไม9
แตกต9างกัน 

๔. คณะกรรมการหมู9บ�าน ท่ีมีตําบลท่ีอยู9 แตกต9างกันมีบทบาทแตกต9างกัน ซ่ึงตรง
กับสมมุติฐาน อาจเปJนเพราะว9า การปฏิบัติหน�าท่ีใช�มาตรฐานเดียวกัน ไม9ได�ยืดถือว9าปฏิบัติ
หน�าท่ีในตําบลใดตําบลหนึ่ง ซ่ึงจะต�องปฏิบัติหน�าท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว9าด�วย
หลักเกณฑ�การเปJนกรรมการหมู9บ�าน การปฏิบัติหน�าท่ีและการประชุมของคณะกรรมการ
หมู9บ�าน พ.ศ. ๒๕๕๑  
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๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ด�านอํานวยการ หน9วยงานท่ีเก่ียวข�องควรดําเนินการ ดังนี้  ควรมีการ

ประสานงานและติดตามการทํางานของคณะทํางาน ด�านต9างๆ และควรมีการรับจ9ายและเก็บ
รักษาเงิน ทรัพย�สินของหมู9บ�าน  

๒. ด�านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร�อย หน9วยงานท่ีเก่ียวข�องควร
ดําเนินการ ดังนี้ ควรมีการดูแลให�ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข�อบังคับของ
หมู9บ�าน  

๓. ด�านแผนพัฒนาหมู9บ�าน หน9วยงานท่ีเก่ียวข�องควรดําเนินการดังนี้ ควรมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาหมู9บ�าน และควรมีการร9วมบูรณาการในการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู9บ�าน  

๔. ด�านส9งเสริมเศรษฐกิจ หน9วยงานท่ีเก่ียวข�องควรดําเนินการ ดังนี้ ควรมีการ
ส9งเสริมและสนับสนุนให�ประกอบอาชีพในหมู9บ�าน และควรมีการส9งเสริมและสนับสนุน
รวมกลุ9มสินค�าโอท¢อปในหมู9บ�าน 

๕. ด�านสังคม สิ่งแวดล�อมและสาธารณสุข หน9วยงานท่ีเก่ียวข�องควรดําเนินการ 
ดังนี้ ควรมีการส9งเสริมให�การสงเคราะห�ผู�ยากจน และ ควรมีการส9งเสริมการจัดสวัสดิการ
ต9างๆ ของหมู9บ�าน  

๖. ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน9วยงานท่ีเก่ียวข�องควรดําเนินการ 
ดังนี้ ควรมีการส9งเสริมและสนับสนุนให�คนในหมู9บ�านรักษาจารีตประเพณี และควรมีการ
ส9งเสริมและสนับสนุนบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมในหมู9บ�าน 
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เซียงแหลม สืบสมุทร. “บทบาทของปลัดอําเภอ ในการดําเนินงานตามนโยบายอํานวยความ
เปJนธรรม ให�แก9ประชาชน เฉพาะกรณีศึกษา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม”. 
วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๓. 
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การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส!วนตําบลด!านศรีสุข  
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  

The Studying of Performance Standards of Darnsrisuk Sub-district 
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บทคัดย!อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการ เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นประชาชนต9อมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรี
สุข ท่ีมีเพศ อาชีพ และหมู9บ�านต9างกัน และข�อเสนอแนะต9อมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ประชาชนท่ีเปJนกลุ9ม
ตัวอย9าง จํานวน ๓๕๙ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประมาณค9า ซ่ึงมี
ค9าความเชื่อม่ัน .๘๘ สถิติท่ีใช� ได�แก9 ร�อยละ ค9าเฉลี่ย ส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐานใช�สถิติ t-test และ F-test (One-Way ANOVA) นัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ 

ผลการวิจัยพบว!า  
๑. มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรีสุข โดยรวม

อยู9ในระดับมาก มีความคิดเห็นอยู9ในระดับมาก ๔ ด�าน คือ ด�านความเท9าเทียมและเปJนธรรม 
ด�านความเข�าใจในการแก�ไขข�อผิดพลาด ด�านสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม และด�านกําหนดข�อมูล
ข9าวสารและการเป�ดเผย มีความคิดเห็นอยู9ระดับปานกลาง จํานวน ๓ ด�าน คือ ด�านความ
สุภาพและการช9วยเหลือเก้ือกูลกัน ด�านมาตรฐานของการบริการ และด�านทางเลือกในการ
ปรึกษาหารือ  

๒. มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรีสุขอําเภอโพธิ์
ตาก จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศ และหมู9บ�านต9างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม9แตกต9างกัน 
ประชาชนท่ีมีอาชีพต9างกัน มีความคิดเห็นต9างกัน  

๓. ประชาชน มีข�อเสนอแนะ การบริการควรตรวจสอบและประเมินได�อย9างเปJน
รูปธรรม ควรมีข้ันตอน ระเบียบ แบบฟอร�มในการให�บริการชัดเจน เจ�าหน�าท่ีไม9ควรเลือก
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ปฏิบัติ ควรให�บริการด�วยความสุภาพ และมีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดี ควรมีการจัดให�มีการปรึกษา 
หารือกับประชาชนในรูปแบบต9างๆ เปJนประจํา ควรมีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนสามารถ
เลือกในบริการได�หลายวิธีการและหลายสถานท่ี ควรให�เจ�าหน�าท่ีทุกคนติดป�ายชื่อขณะ
ดําเนินการให�บริการ เจ�าหน�าท่ีท่ีดําเนินการผิดพลาดต�องขอโทษและแก�ไขข�อผิดพลาดให�
ถูกต�อง  

คําสําคัญ : มาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

Abstract 

This research aims to study and to compare the performance 
standards of Darnsrisuk Sub-district Administration Organization, Photak 
District, Nongkhai province according to people’s opinion classified by gender, 
occupation and villages, including the useful suggestion about performance. 
The sample was 359 people living at Darnsrisuk Sub-district administrative 
organization. The instrument was the five rating scale questionnaire. The 
statistics were frequency, percentage, standard deviation, t- test (Independent 
sample) and F-test (One-Way ANOVA) to determine the statistical significance 
level. 05. 

The research result was found as follows: 
1. The performance standards of Darnsrisuk Sub-district Administration 

Organization, Photak District, Nongkhai province according to people opinion 
as overall were high level, considering each aspect there were high level for 
four and moderate for three, ranking mean from highest to lowest were; the 
understanding of the error, the location and environment and determine, the 
information and disclosure, the politeness and help each other, the standard 
of service, and the options for consultation respectively.  

2. The performance standards of Darnsrisuk Sub-district Administration 
Organization, Photak District, Nongkhai province according to people’s opinion 
classified by gender and villages as overall was indifferent, however classified 
by occupation was different by statistical significant at .05 levels.  

3. The useful suggestions found that; there should have a concrete 
monitoring and evaluation should form an orderly step in providing clear, the 
authorities should not discriminate should serve with courtesy, and good 
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human relations Should provide for consultation with the public in various 
forms on a regular basis, there should be an opportunity for people to opt-in 
service in many ways and many places. All staff should be labeled at the 
time of service. The officer made a mistake, apologize and fix it properly. 

Keyword : Standard of government 

๑. บทนํา 
การบริหารภาครัฐแนวใหม9 New Public Management : NPMเปJนการบูรณา

การซ่ึงเน�นผลประโยชน�ประชาชน ผลสัมฤทธิ์ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ�มค9าลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน รวมถึงการอํานวยความสะดวก
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการเดียว One Stop Service : OSS และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย9างสมํ่าเสมอ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Government) คือหลักคุณธรรม 
นิติธรรม คุ�มค9า โปร9งใสตรวจสอบได� และการมีส9วนร9วมของรัฐประชาชน และประชาสังคม 
ภาครัฐจึงต�องปรับตัวให�ทันกับกระแสโลกาภิวัตน�และความต�องการของประชาชน โดยนํา
หลักทรงงาน เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา เข�าใจ คือ การเข�าใจเป�าหมาย ความต�องการของ
ประชาชน เข�าถึงคือ การเข�าถึงเป�าหมาย พ้ืนท่ี ปIญหา สภาพภูมิศาสตร� วัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ เพ่ือสามารถแก�ไขปIญหาได�ถูกจุด พัฒนาคือ การท่ีผู�ปฏิบัติมีความรู� มีคุณธรรม 
จริยธรรม เม่ือเข�าใจและเข�าถึงแล�ว ก็จะเกิดการพัฒนาท้ังด�านภาษา ความรู� ประสบการณ� 
โดยมีองค�ความรู�มาต9อยอด เม่ือได�แนวคิด Paradigm ใหม9ๆ และนวัตกรรม (Innovation) 
ใหม9 เพ่ือต9อยอดความรู�เดิมโดยการช9วยแก�ไขและปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงสามารถให�
ข�อเสนอแนะท่ีสามารถนําไปปฏิบัติ ซ่ึงความต�องการและ ความคาดหวังดังกล9าวเปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแส การเปลี่ยนของโลก จึงจําเปJนต�องปรับปรุงคุณภาพให�สนองความต�องการ
ดังกล9าวแต9อย9างไรก็ตาม การดําเนินการเปJนสิ่งท่ีทําได�ไม9ง9ายนัก เนื่องจากความต�องการของ
ประชาชนมีหลากหลายและซับซ�อน ยิ่งไปกว9านั้นการดําเนินการดังกล9าวของภาครัฐจะต�อง
ได�รับความร9วมมือจากส9วนราชการต9างๆ ในการปรับปรุงการบริการ ให�มีประสิทธิภาพ๑  

การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการซ่ึงถูกกําหนดไว� ๗ 
ประการ ดังนี้ ๑) มาตรฐานของการบริการ ๒)กําหนดข�อมูลข9าวสารและการเป�ดเผย ๓)
ทางเลือกในการปรึกษาหารือ ๔) ความสุภาพและการช9วยเหลือเก้ือกูลกัน ๕) ความเข�าใจใน
การแก�ไขข�อผิดพลาด ๖) ประสิทธิภาพและความคุ�มค9า และ ๗) สถานท่ีและสิ่งแวดล�อม ซ่ึง
เจ�าหน�าท่ียังปฏิบัติหน�าท่ีไม9ได�ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว�ทําให�ประชาชนไม9ได�รับบริการตาม
                                                           

๑สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, ความรู�ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ี
จําเปJนสําหรับตําแหน!ง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, ๒๕๕๒), ๕-๗ 
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มาตรฐาน และเกิดความไม9พึงพอใจ ส9งผลให�เกิดการร�องเรียน ซ่ึงจากการรวบรวมสถิติเรื่อง
ร�องเรียนขององค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรีสุข ต้ังแต9เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน
เมษายน ๒๕๕๙ พบว9า มีประชาชนร�องเรียนเรื่องการให�บริการเปJนจํานวนมาก เรื่องท่ี
ร�องเรียนส9วนมากเปJนเรื่องเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติการรับบริการ ความไม9เปJนธรรมในการรับ
บริการ เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติต9อประชาชนท่ีมารับบริการไม9เท9าเทียมกัน สถานท่ีไม9เพียงพอ  

ผู�วิจัยในฐานะท่ีเปJนผู�ปฏิบัติงานในองค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์
ตาก จังหวัดหนองคาย ได�มีส9วนร9วมเก่ียวกับการให�บริการ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคาย เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�มาปรับปรุงและพัฒนาในการให�บริการประชาชนขององค�การ
บริหารส9วนตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ให�ตอบสนอง ความต�องการ
และให�ประชาชนได�รับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วน

ตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วน

ตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จําแนกตาม เพศ อาชีพ และหมู9บ�าน  
๓. เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วน

ตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยการศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วนตําบลด9าน

ศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เปJนวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก9 
ประชากรท่ีมีอายุต้ังแต9 ๑๘ ป|ข้ึนไป จํานวน ๓,๔๙๕ คน (องค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรี
สุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ได�กลุ9มตัวอย9าง จํานวน ๓๐๐ คน โดยใช�สูตรการ
คํานวณขนาดกลุ9มตัวอย9างของทาโร9 ยามาเน9 (Taro Yamane)๒ 

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบบปลายป�ดและแบบปลายเป�ด 
แบ9งเปJน ๓ ตอน ดังนี้ ตอนท่ี ๑ เปJนคําถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ได�แก9 เพศ อาชีพ และ หมู9บ�าน ตอนท่ี ๒ เปJนคําถามเก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยแบ9งระดับ
การมีมาตรฐานแบบมาตราส9วนประมาณค9า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร�ท (Likert) 
                                                           

๒ Yamane Taro, Statistice an Introductory Analysis, 3rded, (New York : Harper 
& Row, 1973), p 727. 
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มี ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย และน�อยท่ีสุด จํานวน ๓๕ ข�อ และตอนท่ี ๓ 
เปJนข�อเสนอแนะต9อปIญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการให�บริการประชาชนขององค�การบริหาร
ส9วนตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  

การวิเคราะห�ข�อมูลและสถิติท่ีใช� ผู�วิจัยได�ใช�สถิติในการวิเคราะห�ความเชื่อม่ันของ
เครื่องมือใช�ค9าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบราค การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค9าร�อยละ (Percentage) ค9าเฉลี่ย (Mean) และค9าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบสมมติฐานใช� t-test ทดสอบเพศ และ F- 
test ทดสอบอาชีพและหมู9บ�าน โดยกําหนดนัยสําคัญในการทดสอบท่ีระดับ .๐๕ กรณีพบ
ความแตกต9างผู�ศึกษาได�เปรียบเทียบความแตกต9างรายคู9ด�วยวิธี Scheffe สถิติท่ีใช�วิเคราะห�
ข�อเสนอแนะใช�การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และนําเสนอโดยการพรรณนาความ 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วน

ตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สรุปผลได�ดังนี้ 
๑. การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรีสุข 

รายด�านโดยรวมอยู9ในระดับมาก ( X  =๓.๕๑) เม่ือจําแนกเปJนรายด�านพบว9า มีมาตรฐานอยู9
ในระดับมาก ๔ ด�าน เรียงลําดับค9าเฉลี่ยมากไปหาค9าเฉลี่ยน�อย คือ ด�านความเท9าเทียมและ
เปJนธรรม ( X  =๓.๖๙) ด�านความเข�าใจในการแก�ไขข�อผิดพลาด ( X  =๓.๖๖) รองลงมา ด�าน
สถานท่ีและสิ่งแวดล�อม ( X  =๓.๖๓) และ ด�านกําหนดข�อมูลข9าวสารและการเป�ดเผย ( X  =
๓.๖๒) มีความคิดเห็นอยู9ระดับปานกลาง จํานวน ๓ ด�าน คือ ด�านความสุภาพและการ
ช9วยเหลือเก้ือกูลกัน ( X  =๓.๔๙) รองลงมา ด�านมาตรฐานของการบริการ ( X  =๓.๓๐) และ
ด�านทางเลือกในการปรึกษาหารือ ( X =๓.๒๒)  

๒. ผลการเปรียบเทียบการศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหาร
ส9วนตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ท่ีมีเพศต9างกัน โดยรวมมีมาตรฐานไม9
แตกต9างกันทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๓. ผลการเปรียบเทียบการศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหาร
ส9วนตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ท่ีมีอาชีพต9างกัน โดยรวมมีมาตรฐาน
แตกต9างกันทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๔. ผลการเปรียบเทียบการศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหาร
ส9วนตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ท่ีมีหมู9บ�านต9างกัน โดยรวมมี
มาตรฐานไม9แตกต9างกันทางสถิตท่ีระดับ .๐๕  

๕. ประชาชนตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มีข�อเสนอแนะ 
ดังนี้ การบริการควรตรวจสอบและประเมินได�อย9างเปJนรูปธรรม ควรมีข้ันตอน ระเบียบ 
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แบบฟอร�ม ในการให�บริการชัดเจน เจ�าหน�าท่ีไม9ควรเลือกปฏิบัติ ควรให�บริการด�วยความ
สุภาพ และมีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดี ควรมีการจัดให�มีการปรึกษาหารือกับประชาชนในรูปแบบ
ต9างๆ เปJนประจํา ควรมีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนสามารถเลือกในบริการได�หลายวิธีการ
และหลายสถานท่ี ควรให�เจ�าหน�าท่ีทุกคนติดป�ายชื่อขณะดําเนินการให�บริการ เจ�าหน�าท่ีท่ี
ดําเนินการผิดพลาดต�องขอโทษและแก�ไขข�อผิดพลาดให�ถูกต�อง 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัย เรื่อง การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วน

ตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย อภิปรายผลดังนี้ 
สมมติฐานท่ี ๑ การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วน

ตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก อยู9ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยพบว9า การศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรีสุข โดยรวมอยู9ในระดับ
มาก ซ่ึงไม9เปJนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว�ท้ังนี้อาจเปJนเพราะว9า องค�การบริหารส9วนตําบล
ด9านศรีสุขปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหน9วยงานของรัฐ 
ผลการวิจัยสอดคล�องกับงานวิจัยของไพวัลย� ชลาลัย๓ ความพึงพอใจของประชาชนต9อการ
ให�บริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ9 อําเภอคลองใหญ9 จังหวัดตราด ผลการศึกษา
พบว9า โดยภาพรวม ระดับความพึงพอใจในการให�บริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลอง
ใหญ9 อยู9ในระดับมาก ผลการวิจัยไม9สอดคล�องกับงานวิจัยของจันทร�เพ็ญ สว9างศรี๔ ได�ศึกษา
ปIญหาและแนวทางแก�ไขปIญหาการบริหารงานบุคคลตามทัศนะของปลัดองค�การบริหารส9วน
ตําบล จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว9า ๑) ปลัดองค�การบริหารส9วนตําบลมีทัศนะ
เก่ียวกับระดับปIญหาการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู9ในระดับปานกลาง เม่ือแยกเปJนราย
ด�านพบว9า มีปIญหาอยู9ในระดับมาก ๒ ด�าน คือ ด�านการบํารุงรักษาบุคลากร และด�านการ
พัฒนาบุคลากร มีระดับปIญหาอยู9ในระดับปานกลาง ๑ ด�าน คือ ด�านการสรรหาและบรรจุ
แต9งต้ัง และมีปIญหาอยู9ในระดับน�อย ๑) ด�าน คือ ด�านการให�บุคลากรพ�นจากงาน ๒) ปลัด
องค�การบริหารส9วนตําบลท่ีมีเพศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและขนาดขององค�การบริหาร
ส9วนตําบลแตกต9างกัน มีทัศนะต9อปIญหาการบริหารงานบุคคลไม9แตกต9างกัน ๓) แนว
ทางแก�ไขปIญหาการบริหารงานบุคคล ปลัดองค�การบริหารส9วนตําบลมีข�อเสนอแนะโดยสรุป

                                                           

๓ ไพวัลย� ชลาลัย, “ความพึงพอใจของประชาชนต9อการให�บริการของพนักงานเทศบาลตําบล
คลองใหญ9 อ�าเภอคลองใหญ9 จังหวัดตราด”, ป�ญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๕๐. 

๔ จันทร�เพ็ญ สว9างศรี, “ปIญหาและแนวทางการแก�ไขปIญหาการบริหารบุคคลตามทัศนะของ
ปลัดองค�การบริหารส9วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม), ๒๕๕๑. 
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คือ ควรเป�ดโอกาสให�บุคคลภายนอกทราบกระบวนการสรรหาและบรรจุแต9งต้ังควรจัด
กิจกรรมเพ่ือส9งเสริมให�เกิดความสามัคคี ควรส9งบุคลากรเข�าร9วมอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความรู� และควรจัดประชุมชี้แจงระเบียบให�บุคลากรได�ทราบและเข�าใจถึงการให�บุคลากรพ�น
จากงาน 

สมมติฐานท่ี ๒ การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วน
ตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก ท่ีมีเพศต9างกัน มีมาตรฐานต9างกัน ผลการวิจัยพบว9า 
ประชาชนท่ีมีเพศ ต9างกัน โดยรวมมีมาตรฐานไม9แตกต9างกัน ซ่ึงไม9เปJนตามสมมุติฐานท้ังนี้
อาจเกิดจาก เจ�าหน�าท่ีขององค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรีสุข ให�บริการประชาชนทุกเพศ 
ให�มีสิทธิ์มีเสียงเท9าเทียมกัน สอดคล�องกับสกาวรัตน� สกุลีรโชติ๕ การพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของพนักงานส9วนตําบล อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก พบว9า ๑) สมรรถนะหลักของพนักงาน
ส9วนตําบล ด�านการมุ9งผลสัมฤทธิ์ พนักงานมีความรับผิดชอบในงานท่ีรับผิดชอบและพยายาม
ปฏิบัติงานให�แล�วเสร็จตามกําหนดเวลา ด�านการบริการท่ีดี พนักงานให�การบริการท่ีเปJนมิตร 
สุภาพ เต็มใจต�อนรับด�วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสร�างความประทับใจให�แก9ผู�รับบริการด�าน
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พนักงานพัฒนาความรู�ความสามารถของตนให�ดียิ่งข้ึน 
ด�านการยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรม พนักงานปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความโปร9งใส ซ่ือสัตย�
สุจริต ถูกต�องตามกฎหมาย และระเบียบวินัย และด�านการทํางานเปJนทีม พนักงานให�การ
สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในส9วนท่ีตนได�รับมอบหมายให�สําเร็จ ๒) ปIญหา 
ในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานส9วนตําบล พบว9า ด�านการมุ9งผลสัมฤทธิ์ พนักงานมี
ภาระงานท่ีรับผิดชอบมากเกินไป ด�านบริการท่ีดี พนักงานขาดความรู�เรื่องท่ีจะให�บริการด�าน
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พนักงานมีภาระงานมากไม9มีเวลาหาความรู� ความ
ชํานาญเพ่ิมเติม ด�านการยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรม พนักงานขาดจริยธรรมเพราะเห็น
แก9พวกพ�อง และด�านการทํางานเปJนทีม พนักงานขาดสัมพันธ�ภาพท่ีดี ในการทํางาน ๓) แนว
ทาการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานส9วนตําบลท่ีสําคัญและรายด�าน พบว9า ด�านการมุ9ง
ผลสัมฤทธิ์ ผู�บังคับบัญชาควรเพ่ิมการดูแลควบคุม การปฏิบัติงาน ด�านบริการท่ีดี ควรจัด
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการให�บริการด�าน การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ควรจัด
ฝ³กอบรมเพ่ิมความรู�และทักษะ ในการปฏิบัติงาน ยิ่งข้ึน ด�านการยึดม่ันในความถูกต�องชอบ
ธรรม ควรมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยอย9างเคร9งครัด และด�านการทํางานเปJนทีม ควร
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย9างเปJนธรรม  

                                                           

๕ สกาวรัตน� สกุลีรโชติ, “การพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานส9วนตําบล อําเภอบ�านตาก 
จั ง ห วั ด ต าก ” , ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ร ะ รั ฐ ป ระ ศ าส น ศาส ตรม หา บัณฑิ ต ,  ( บั ณ ฑิ ต วิท ย า ลั ย  : 
มหาวิทยาลัยขอนแก9น), ๒๕๕๐. 
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สมมติฐานท่ี ๓ การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วน
ตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก ท่ีมีอาชีพต9างกัน มีมาตรฐานต9างกัน ผลการวิจัยพบว9า 
ประชาชนท่ีมีอาชีพต9างกัน โดยรวมมีมาตรฐานแตกต9างกัน ซ่ึงเปJนตามสมมุติฐานท้ังนี้อาจ
เกิดจาก เจ�าหน�าท่ีขององค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรีสุข ให�บริการประชาชนอาจมีการ
เลือกปฏิบัติ ซ่ึงเก่ียวกับอาชีพของแต9คนทําให�การบริการแตกต9างกัน สอดคล�องกับงานวิจัย
ของเตือนใจ ดวงแก�ว๖ ศึกษาการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของข�าราชการกลุ9มงาน 
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส9วนท�องถ่ินสํานักงานส9งเสริมการปกครองส9วนท�องถ่ิน 
จังหวัดบุรีรัมย� ผลการศึกษาพบว9า ๑) ศักยภาพการทํางานของข�าราชการ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานสําเร็จตามเป�าหมายมี ความกระตือรือร�นในการปฏิบัติงานอย9างคุ�มค9ากับ
ค9าตอบแทน และมีความสุขในการทํางาน ส9วน เรื่องท่ีมีศักยภาพตํ่าคือ องค�กรปกครองส9วน
ท�องถ่ินขาดความรู�ความเข�าใจ การไม9รายงานการ ปฏิบัติงานเก่ียวกับระเบียบการบริหาร
บุคคลส9วนท�องถ่ิน ๒) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน พบว9าควรพัฒนา
บริหารงานให�เปJนไป ตามโครงสร�างอํานาจหน�าท่ี ส9งเสริมบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถ 
ได�รับการฝ³กอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู�ความสามารถอยู9เสมอ มีบทบาทในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนารูปแบบ การประสานงานกับองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน และสร�าง
แรงจูงใจให�บุคลากรในหน9วยงานทุ9มเท แรงกาย แรงใจในการทํางาน 

สมมติฐานท่ี ๔ การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วน
ตําบลด9านศรีสุข อําเภอโพธิ์ตาก ท่ีมีหมู9บ�านต9างกัน มีมาตรฐานต9างกัน ผลการวิจัย พบว9า 
ประชาชนท่ีมีหมู9บ�านต9างกัน โดยรวมมีมาตรฐานไม9แตกต9างกัน ซ่ึงไม9เปJนตามสมมุติฐานท้ังนี้
อาจเกิดจาก เจ�าหน�าท่ีขององค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรีสุขปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหน9วยงานของรัฐ และไม9เลือกปฏิบัติการ ผลการวิจัย
สอดคล�องกับอรุณี ด�วงอําไพ๗ ศึกษาเรื่อง อุปสรรคและความพึงพอใจการบริหารงานคลัง
ขององค�การบริหารส9วนตําบลในเขตอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรีผลจากการวิจัยพบว9า 
ระดับความ คิดเห็นเก่ียวกับปIญหาอุปสรรคและความพึงพอใจการบริหารงานคลังในการ
บริหารการบริหารงาน ขององค�การในภาพร9วมของทุกด�านอยู9ในระดับเห็นด�วยอย9างยิ่ง เม่ือ
ผลการทดสอสมมติฐาน พบว9า บุคลากรท่ีมีอายุและระยะเวลาการท างานต9างกัน มีการ
บริหารงานด�านการคลังแตกต9างกันอย9างมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ในภาพรวมและ
                                                           

๖ เตือนใจ ดวงแก�ว, การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู�เพ่ือการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด�วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม, (ชลบุรี : สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑), ๔๒ 

๗ อรุณี ดวงอาไพ, “ปIญหาอุปสรรคและความพงพอใจการบริหารงานองค�การบริหารส9วน
ตําบลในเขตอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี”, ภาคนิพนธ�บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�), ๒๕๕๒. 
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รายด�าน ด�านการบริหารงานขององค�การ ด�านระบบ บัญชีขององค�การ ด�านระเบียบ 
กฎหมายทางการเงิน ด�านการมีส9วนร9วมของประชาชน ด�านภาวะ ผู�นําองค�การ ด�านการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ด�านการปฏิบัติหน�าท่ีของบุคลากร ด�าน การ
ตรวจสอบ ความพึงพอใจของประชาชนต9อการบริหารงานการคลังขององค�การบริหารส9วน
ตําบล ในด�านหลักนิติธรรม ด�านหลักคุณธรรม ด�านหลักความโปร9งใส ด�านหลักการมีส9วน
ร9วมและความรับผิดชอบ ด�านหลักความคุ�มค9า 

๖. ข�อเสนอแนะ 
จากการศึกษามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส9วนตําบลด9านศรี

สุข อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มีข�อเสนอแนะท่ีสามารถนําไปใช�แก�ปIญหาและพัฒนา
งานให�มีประสิทธิภาพมากข้ึนได� 

๑. ด�านมาตรฐานของการบริการ ข�อเสนอแนะคือ เจ�าหน�าท่ีควรมีมนุษย�สัมพันธ�ท่ี
ดี เช9น ยิ้มแย�ม แจ9มใส เต็มใจ ให�บริการ และ การบริการสามารถตรวจสอบและประเมินได�
อย9างเปJนรูปธรรม  

๒. ด�านกําหนดข�อมูลข9าวสารและการเป�ดเผย มีข�อเสนอแนะ คือ ควรให�เจ�าหน�าท่ี
ทุกคนติดป�ายชื่อขณะดําเนินการให�บริการ และควรมีข้ันตอน ระเบียบ แบบฟอร�ม ในการ
ให�บริการชัดเจน  

๓. ด�านความเท9าเทียมและเปJนธรรม มีข�อเสนอแนะ คือ เจ�าหน�าท่ีคอยให�
คําแนะนําในการติดต9อ และควรให�บริการอย9างเท9าเทียมกันไม9ควรเลือกปฏิบัติ  

๔. ด�านทางเลือกในการปรึกษาหารือ มีข�อเสนอแนะ คือ ควรจัดให�มีการ
ปรึกษาหารือกับประชาชนในรูปแบบต9างๆ เปJนประจํา และ ควรมีการเป�ดโอกาสให�
ประชาชนสามารถเลือกในบริการได�หลายวิธีการและหลายสถานท่ี  

๕. ด�านความสุภาพและการช9วยเหลือเก้ือกูลกัน มีข�อเสนอแนะ คือ ควรให�บริการ
อย9างมีประสิทธิภาพและไม9ซํ้าซ�อน และ ควรให�บริการแนะนํา ด�วยความสุภาพ และมีมนุษย�
สัมพันธ�ท่ีดี  

๖. ด�านความเข�าใจในการแก�ไขข�อผิดพลาด มีข�อเสนอแนะ คือ ถ�าให�บริการไม9ได�
ตามระยะท่ีกําหนดควรชี้แจงเหตุผลให�ทราบโดยชัดเจน และ เจ�าหน�าท่ีท่ีดําเนินการผิดพลาด
ต�องขอโทษและแก�ไขข�อผิดพลาดให�ถูกต�อง 

๗.  ด�านสถานท่ีและสิ่ งแวดล�อม มีข�อเสนอแนะ คือ ควรมีการปรับปรุ ง
สภาพแวดล�อมหรือภูมิทัศน�ให�เปJนระเบียบเรียบร�อยอยู9เสมอ และควรมีการรักษาความ
สะอาดท้ังภายในและภายนอกสถานท่ีตลอดเวลา 

 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๐๔๙

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
เตือนใจ ดวงแก�ว. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู�เพ่ือการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม. 
ชลบุรี : สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑. 

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน. ความรู�ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ี
จําเปJนสําหรับตําแหน!ง. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการ
พลเรือน, ๒๕๕๒ 

 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
ไพวัลย� ชลาลัย. “ความพึงพอใจของประชาชนต9อการให�บริการของพนักงานเทศบาลตําบล

คลองใหญ9 อ�าเภอคลองใหญ9 จังหวัดตราด”. ป�ญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐. 

จันทร�เพ็ญ สว9างศรี. “ปIญหาและแนวทางการแก�ไขปIญหาการบริหารบุคคลตามทัศนะของ
ปลัดองค�การบริหารส9วนตําบลจั งหวัดมหาสารคาม”.  วิทยานิพนธ�รั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ๒๕๕๑. 

สกาวรัตน� สกุลีรโชติ. “การพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานส9วนตําบล อําเภอบ�านตาก 
จังหวัดตาก”. การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยขอนแก9น, ๒๕๕๐. 

อรุณี ดวงอาไพ. “ปIญหา อุปสรรคและความพงพอใจการบริหารงานองค�การบริหารส9วน
ตําบลในเขตอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี”. ภาคนิพนธ�บริหารธุรกิจบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมร�, 
๒๕๕๒. 

๒. ภาษาอังกฤษ 
 (1) Book : 
Yamane Taro. Statistic an Introductory Analysis. 3red. New York : Harper & 

Row. 1973. 
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ความคิดเห็นของประชาชนต!อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบล 
ยางตลาดอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� 

The people’s opinion towards Leader character of Chief of 
Yangtalad Sub-district Municipality, Yangtalad district, Kalasin Province.   

ภัทรพิชญ� เกตุคํา* 

ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ, อ.ดร.ทรงศักด์ิ จีระสมบัติ,รศ.ดร.สญัญา เคณาภูมิ** 

บทคัดย!อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต9อ
คุณลักษณะผู�นํา และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของ
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� จําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ รวมถึงศึกษา ข�อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู�นํา
ของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� กลุ9มตัวอย9างได�แก9 
ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ังอายุตั้งแต9 ๑๘ ป|ข้ึนไป ท่ีอยู9ในเขตเทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� จํานวน ๓๘๙ คน ได�มาจากการคํานวณหาค9าตามสูตรของ 
Yamane โดยใช�วิธีสุ9มแบบแบ9งกลุ9ม (Cluster Random Sampling) และวิธีสุ9มอย9างง9าย 
(Simple Random Sampling) อย9างมีสัดส9วน เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลเปJน
แบบสอบถาม มาตราส9วนประมาณค9า   ซ่ึงมีค9าความเชื่อม่ันเท9ากับ .๐.๐๕ สถิติท่ีใช� ได�แก9 
ความถ่ี ค9าเฉลี่ย ร�อยละ ส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ด�วย t - test 
(Independent Sample) การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 
และเปรียบเทียบรายคู9ด�วยวิธี LSD (Least Significant Difference ) 

ผลการวิจัยพบว!า 
๑) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบล

ยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� ผลการวิจัยพบว9า มีความคิดเห็นอยู9ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหาน�อย คือ ด�านความเปJนผู�นํา ด�าน
บุคลิกภาพ ด�านคุณธรรมจริยธรรม ด�านมนุษยสัมพันธ� และด�านทักษะความรู�ความสามารถในการ
บริหารงาน  

                                                           

*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

**อาจารย�มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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๒) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของ
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� จําแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา และอาชีพแตกต9างกัน พบว9า ประชาชนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต9าง
กัน มีความคิดเห็นโดยรวม และรายด�านมีความคิดเห็นแตกต9างกันอย9างไม9มีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .๐๕  

๓) ข�อเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรี
ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� ส9วนใหญ9 ดังนี้ ด�านนโยบายการบริหาร 
ควรกําหนดนโยบายให�ตรงตามความต�องการของประชาชนและสังคม ด�านคุณธรรมจริยธรรม 
การประสานงานช9วยเหลือประชาชนและผู�ใต�บังคับบัญชาควรปฏิบัติอย9างจริงจัง และยอมรับ
ฟIงความคิดเห็นของคนอ่ืน นายกเทศมนตรีต�องเปJนตัวอย9างท่ีดีแก9สังคม ต�องมีการพบปะชาวบ�าน
อย9างสมํ่าเสมอ ควรมีการส9งเสริมสนับสนุนด�านของกีฬาต9อต�านยาเสพติด 

คําสําคัญ : ความคิดเห็น, คุณลักษณะของผู�นํา  

Abstract 

The purposes of this research were to study and compare the people’s 
opinion towards Leader character of Chief of Yangtalad Sub-district Municipality, 
Yangtalad district, Kalasin Province classified gender, education and occupation, 
including the useful suggestion about leadership of chief. The sample was 389 
people who were being in the voting age were over 18 years old by cluster random 
sampling and simple random sampling technique. The instruments used in the 
study consisted of a rating - scale questionnaire with 0.95 of reliability value. 
The statistics used were frequency, mean, percentage, standard deviation, t - test, 
One - Way  ANOVA and Least Significant Difference (LSD).  

The findings were found as follows:  
1) The people’s opinion towards Leader character of Chief of Yangtalad 

Sub-district Municipality, Yangtalad district, Kalasin Province as overall was 
moderate level, considering each aspect, it was shown raking form highest   
to lowest : leadership, personality, moral and ethical, human relation and   
the efficacy administration respectively.  

2) The people’s opinion towards Leader character of Chief of Yangtalad 
Sub-district Municipality, Yangtalad district, Kalasin Province classified gender, 
education and occupation were different by significantly not different at .๐๕ level.  
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3) The useful suggestions were found that; the Mayor Municipality should 
be scarified, the management policy should be set policies to meet the needs 
of the people, the moral and the ethical, coordinating public assistance and 
subordinate should seriously and to the idea of someone else. The Mayor 
Municipality should be a good example to society and need to meet the public 
evenly and should promote and support sports against drugs. 

Keywords : Opinion, Character od Leader 

๑. บทนํา 
การบริหารราชการแผ9นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ9นดิน 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับท่ี ๗ พุทธศักราช ๒๕๕๐) แบ9งการบริหาราชการแผ9นดิน ออกเปJน ๓ 
ส9วน คือ การบริหารราชการส9วนกลาง การบริหาราชการส9วนภูมิภาค และการบริหารราชการ
ส9วนท�องถ่ิน การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ9นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ9นดิน พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไว�ว9า การจัดระเบียบบริหารราชการส9วนกลาง 
รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี มีหน�าท่ีเข�ามาบริหารประเทศ และกําหนดนโยบายในการบริหาร
ประเทศมีอํานาจ และใช�อํานาจ เพ่ือบริหารจัดการให�เปJนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว� โดยมี
หน9วยงานท่ีทําหน�าท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
หรือส9วนราชการท่ีเรียกชื่ออย9างอ่ืน ท่ีมีฐานะเปJนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม9สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หรือกระทรวง การจัดระเบียบบริหารราชการส9วนภูมิภาค ได�แก9 จังหวัด อําเภอ ส9วนการ  
จัดระเบียบบริหารราชการส9วนท�องถ่ิน ในปIจจุบันมีอยู9 ๒ ระบบ คือ ก) ระบบท่ัวไปท่ีใช�แก9
ท�องถ่ินท่ัวไป ได�แก9 องค�การบริหารส9วนจังหวัด เทศบาล และองค�การบริหารส9วนตําบล และ 
ข) ระบบพิเศษท่ีใช�เฉพาะท�องถ่ินบางแห9ง ได�แก9 กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ9นดิน (ฉบับท่ี ๗) พุทธศักราช ๒๕๕๐๑ เทศบาลเปJน
องค�กรปกครองส9วนท�องถ่ินท่ีต้ังตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ และ
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปJนเทศบาล พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก�ไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑๒ พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยให�เทศบาลดังกล9าวมีฐานะเปJนนิติบุคคล 
แบ9งเปJน ๓ ประเภท โดยใช�เกณฑ�ประชากร คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาล
นคร โครงสร�างองค�กรเทศบาลจะประกอบด�วยฝ�ายบริหาร ได�แก9 นายกเทศมนตรี และรอง

                                                           

๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ9นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐, หน�า ๑๐ 
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นายกเทศมนตรี ซ่ึงอาจจะมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน และฝ�ายนิติบัญญัติ 
ได�แก9 สมาชิกสภาเทศบาล๒ 
 เทศบาลตําบล มีอํานาจหน�าท่ีในการบริหารพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบล ท้ังใน 
ด�านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมีบทบัญญัติท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย โดยบัญญัติหน�าท่ี  
ท่ีเทศบาลตําบลจะต�องทํา คือ ๑) รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน ๒) ให�มีและบํารุง
ทางบก และทางน้ํา ๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ๔) ป�องกันและระงับโรคติดต9อ ๕) ให�มีเครื่องใช�ในการดับเพลิง 
๖) ให�ราษฎรได�รับการศึกษาอบรม ๗) ส9งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู�สูงอายุ และ     
ผู�พิการ ๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปIญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน     
๙) หน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เปJนหน�าท่ีของเทศบาล 
 จะเห็นได�ว9า นายกเทศมนตรีเปJนผู�มีบทบาทสําคัญอย9างยิ่งต9อการบริหารและพัฒนา
ท�องถ่ิน ไม9ว9าจะในอดีตจนถึงปIจจุบันความสําคัญของผู�นําไม9ได�ลดลงแต9ประการใด แต9ในทาง
ตรงกันข�าม กลับมีบทบาทท่ีสําคัญกับการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน มีอํานาจในการบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีมีจํานวนประชากรและจํานวนเงินเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ตามสัดส9วนของ
งบอุดหนุนจากรัฐบาลและภาษีอากรท่ีเก็บได�ท่ีจะโอนให�กับองค�กรปกครองส9วนท�องถ่ิน และ
บทบาทของนายกเทศมนตรี ยังไม9ได�มีบทบาทแค9การพัฒนาท�องถ่ินให�เจริญก�าวหน�าเท9านั้น 
ยังมีบทบาทในการบริหารงาน ด�านการบริหารบุคคล ได�แก9 การออกคําสั่งบรรจุแต9งต้ัง การ
ย�าย การโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ� 
ร�องทุกข� เปJนอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน รวมท้ังการแต9งต้ังและพ�นจากตําแหน9งต�องเปJนไป
ตามความต�องการและความเหมาะสมของแต9ละท�องถ่ินด�วย๓ 

เปJนท่ียอมรับกันแล�วว9า ผู�นํา (Leader) เปJนปIจจัยท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งต9อความสําเร็จ
ขององค�การท้ังนี้ เพราะผู�นํามีภาระหน�าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะต�องวางแผนสั่ง
การดูแล และควบคุมให�บุคลากรขององค�การปฏิบัติงานต9างๆ ให�ประสบความสําเร็จตามเป�าหมาย 
และวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�ปIญหาท่ีเปJนท่ีสนใจของนักวิชาการและบุคคลท่ัวไปอยู9ตรงท่ีว9า ผู�นํา
ทําอย9างไร หรือมีวิธีการนําอย9างไรจึงทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชาหรือผู�ตามเกิดความผูกพันกับงาน
แล�วทุ9มเทความสามารถ และพยายามท่ีจะทําให�งานสําเร็จด�วยความเต็มใจ ในขณะท่ีผู�นําบางคน
นําอย9างไร นอกจากผู�ใต�บังคับบัญชาจะไม9เต็มใจในการปฏิบัติงานให�สําเร็จอย9างมีประสิทธิภาพแล�ว 

                                                           

๒ โกวิทย� พวงงาม, การปกครองท�องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส. เอเซียเพรส 
(๑๙๘๙) จํากัด, ๒๕๕๐), หน�า ๑๖๘. 

๓ จรรยา ศิวานนท�, เอกสารคําสอนวิชาจิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๔๘), หน�า ๕-๗ 
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ยังเกลียดชังและพร�อมท่ีจะร9วมกันขับไล9ผู�นําให�ไปจากองค�การ เพ่ือให�เข�าใจภาวะผู�นํา (Leadership) 
และผู�นํา๔ 

ความเปJนผู�นําหรือภาวะผู�นํานั้น ผู�ใดจะประสบความสําเร็จในการทําให�บุคคลหรือ
สมาชิกในองค�การ หรือสังคมยอมรับนับถือและปฏิบัติหน�าท่ีตามคําสั่งด�วยความยินดี มีความ
พอใจ และเต็มใจทํางาน จะต�องใช�ความสามารถท้ังศาสตร�และศิลป́ในการครองใจคน ต�อง
เปJนบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถท่ีดี มีคุณธรรม เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ� และบุคลิกภาพท่ี
ดี สามารถบริหารจัดการท�องถ่ินและองค�กรท่ีดํารงตําแหน9งอยู9ให�มีประสิทธิภาพ ซ่ึงใน
ปIจจุบันกลับพบว9า มีปIญหาเกิดข้ึนมากมายในองค�กรเทศบาลตําบล ไม9ว9าจะเปJนปIญหาด�าน
การบริหาร ปIญหาการปฏิบัติงานและปIญหาการขาดความเปJนผู�นําและภาวะผู�นํา อีกท้ังข�อ
ขัดแย�งของผู�บริหารกับผู�ใต�บังคับบัญชา หรือบุคคลในท�องถ่ินนั้น ๆ ยังเปJนปIญหาหลักทําให�
เกิดความล9าช�าในการปฏิบัติราชการ ดังเช9น ท่ีผ9านมา ซ่ึงเทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ� ได�มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเข�ามาทํางานบริหารบ�านเมืองมาแล�วหลายครั้ง 
และในแต9ละครั้งมีนักการเมือง ท่ีมีคุณสมบัติและคุณลักษณะความเปJนผู�นําการบริหารงานท่ี
แตกต9างกันลงสมัครรับเลือกต้ัง ท้ังท่ีเปJนประชาชนและเปJนนักการเมืองอยู9แล�ว นักธุรกิจและ
ผู�นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลยางตลาด ผลจากการเลือกต้ังท่ีผ9านมาปรากฏว9าบุคคลท่ีลง
สมัครรับเลือกต้ังท่ีได�รับความไว�วางใจ หรือได�คะแนนเสียงจากประชาชนส9วนใหญ9ให�ทํา
หน�าท่ีบริหารบ�านเมืองในเขตเทศบาลตําบลยางตลาดนั้น ย9อมมีคุณลักษณะและภาพลักษณ�
ท่ีแตกต9างกัน ซ่ึงจากท่ีได�มีจากการทํางานท่ีผ9านมามีการเปลี่ยนแปลงผู�นํามาแล�วหลายครั้ง๕ 

จากปIญหาดังกล9าว ด�วยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเปJนมาความสําคัญและความ
จําเปJนตลอดจนอํานาจหน�าท่ีของเทศบาล ความสําคัญของผู�นําและปIญหาการบริหารจัดการ
ด�านผู�นําท่ีเกิดข้ึนจากอดีตท่ีผ9านมา ดังนั้น ผู�วิจัยในฐานะท่ีเปJนประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบล ยางตลาด ท่ีมีส9วนได�เสียจากผลประโยชน�ของการบริหารงานอย9างเปJนผู�นํา ซ่ึงในตัวผู�นํา
ต้ังแต9อดีตนั้น มีการบริหารงานท่ีเปJนรูปธรรมยังไม9ชัดเจนและไม9เปJนท่ีพอใจ แก9ประชาชน
เท9าท่ีควรในการบริหารงานในฐานะท่ีเปJนผู�นํา ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนต9อคุณลักษณะของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ�ท่ีบริหารอยู9ในช9วง พุทธศักราช ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ โดยจําแนกออกเปJน ๕ ด�าน 
ประกอบด�วย ด�านความเปJนผู�นํา ด�านบุคลิกภาพ ด�านมนุษย�สัมพันธ� ด�านคุณธรรมจริยธรรม 
                                                           

๔ กวี วงศ�พุฒ, ภาวะผู�นํา, พิมพ�ครั้งท่ี ๕ , (กรุงเทพมหานคร: ศูนย�ส9งเสริมวิชาชีพ, ๒๕๓๕),
หน�า ๑๔-๑๕ 

๕ ธวัชชัย ผงอ�วน และทวีศักดิ์ ภูวาดเขียน, “ความคิดเห็นของประชาชนต!อคุณลักษณะผู�นํา
ของนายกองค�การบริหารส!วนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย”, รายงานการศึกษา
อิสระรัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๔, หน�า 
๒-๓ 
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ด�านความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยผลท่ีได�รับจากการวิจัยครั้งนี้ นอกจากจะเปJน
กรณีตัวอย9างของการบริหารงานแล�วยังเปJนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาภาวะผู�นําในด�าน
ต9างๆ ของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด ซ่ึงจะส9งผลต9อศักยภาพการบริหารงาน เพ่ือ
พัฒนาเทศบาลตําบลยางตลาดต9อไปเพ่ือเปJนแนวทางในการส9งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปJนข�อมูลท่ีจะนําไปใช�ประโยชน�ในการกําหนด
แผนการพัฒนาท้ังในทางวิชาการและทางปฏิบัติต9อหน9วยงานเจ�าหน�าท่ีของรัฐ องค�กรและ
ประชาชนต9อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑.  เ พ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู� นํ าของ

นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� 
๒. เ พ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นํ าของ

นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� จําแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ 

๓. เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นํา
ของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. ประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได�แก9 ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ังอายุ

ต้ังแต9 ๑๘ ป|ข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู9ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ� จํานวน ๑๓,๘๖๑ คน  

๒. กลุ9มตัวอย9าง กลุ9มตัวอย9างท่ีใช�ในการศึกษา ได�แก9 ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ัง
อายุต้ังแต9 ๑๘ ป|ข้ึนไป ๑๓,๘๖๑ คน ท่ีอยู9ในเขตเทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ� โดยได�มาจากการคํานวณหาค9าตามสูตรของ Yamane, Taro.๖ ดังนี้  

๑. ลักษณะเครื่องมือ 
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล คือ แบบสอบถาม ท่ีผู�วิจัย

สร�างข้ึนเองจากการศึกษาค�นคว�าเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยแบ9งออกเปJน ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี ๑ เปJนคําถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไป ของผู�ตอบแบบสอบถาม ประกอบด�วย 

เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ จํานวน ๓ ข�อ 
ตอนท่ี ๒ เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะ

ผู�นําของนายกเทศมนตรี ๕ ด�าน คือ ด�านความเปJนผู�นํา ด�านบุคลิกภาพ ด�านมนุษยสัมพันธ� 
                                                           

๖ Yamane, Taro. Statistics an Introductory Analysis. New York : Harper, (1973). 
p.125. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๐๕๖ 

ด�านคุณธรรมและจริยธรรม และด�านทักษะความรู�ความสามารถในการบริหารงาน ลักษณะ
แบบสอบถามเปJนคําถามปลายป�ด แบบเลือกตอบ โดยใช�มาตราวัดแบบสากลเปJน
แบบสอบถามชนิดมาตราส9วนประมาณค9า (Rating Scale) ของ Likert แบ9งออกเปJน ๕ ระดับ
ตัวเลือกกําหนดให�คะแนนกลุ9มตัวอย9างเลือกตอบ ระดับความคิดเห็นต9อผู�นํามากท่ีสุดให� ๕ 
คะแนน ระดับมากให� ๔ คะแนน ระดับปานกลางให� ๓ คะแนน ระดับน�อยให� ๒ คะแนน ระดับ
น�อยท่ีสุดให� ๑ คะแนน มีจํานวนท้ังสิ้น ๓๐ ข�อ 

ตอนท่ี ๓ เปJนแบบสอบถามข�อเสนอแนะของประชาชนต9อลักษณะผู�นําของ
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ระดับความคิดเห็น ของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบล 
ยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� ผลการวิจัย พบว9า มีความคิดเห็นอยู9ใน

ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหาน�อย คือ ด�านความเปJนผู�นํา ด�าน
บุคลิกภาพ ด�านคุณธรรมจริยธรรม ด�านมนุษยสัมพันธ� และด�านทักษะความรู� ความสามารถใน
การบริหารงาน ตามลําดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของ
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� จําแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ผลการวิจัย พบว9า 

๒.๑ ประชาชนท่ีมีเพศต9างกัน มีระดับความคิดเห็น ของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นํา
ของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� แตกต9างกันอย9างไม9มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

๒.๒ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต9างกัน มีระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� 
แตกต9างกันอย9างไม9มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๒.๓ ประชาชนท่ีมีอาชีพต9างกัน มีระดับความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะ
ผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� แตกต9างกันอย9าง
ไม9มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕   

๓. ผลการวิเคราะห�ข�อเสนอแนะความคิดเห็น ของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นํา
ของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� ผลการวิจัย พบว9า 
ประชาชนมีข�อเสนอแนะในประเด็น เรื่องความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของ
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� ส9วนใหญ9 คือ ด�านภาวะ
ผู�นํา เปJนคนดี มีภาวะผู�นําสูง มีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ ด�านมนุษยสัมพันธ� มีมนุษย
สัมพันธ�ดี ร9วมกิจกรรมของชุมชนสมํ่าเสมอ ด�านบุคลิกภาพ มีบุคลิกภาพท่ีดี น9าเชื่อถือ ด�าน
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คุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือตรงต9อการทํางาน ด�านทักษะความรู�ความสามรถในการ
บริหารงาน มีความรู�ความสามารถในการพัฒนาบ�านเมือง 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรี

ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� ผู�วิจัยได�นําผลการวิจัยท่ีพบมาอภิปรายผล 
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว� ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี ๑ ความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบล
ยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� อยู9ในระดับปานกลาง 

ผลการวิจัยพบว9า ความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรี
ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู9ในระดับปาน
กลาง ผลการวิจัยท่ีพบเปJนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว�  

จากผลการวิจัยท่ีพบว9า ความคิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของ
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� โดยรวมมีระดับความคิดเห็น
อยู9ในระดับปานกลาง อาจเปJนเพราะว9า นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด มีการบริหารงานท่ี
ต9อเนื่องเปJนท่ีไว�วางใจ มีความเปJนผู�นํา มีวิสัยทัศน�กว�างไกล มีความคิดท่ีพัฒนา รับผิดชอบเอา
ใจใส9ในหน�าท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีการแต9งกายสุภาพเรียบร�อยน9าเคารพนับถือ เปJนผู�มี
มนุษยสัมพันธ�ท่ีดี รู�จักทักทายผู�อ่ืน โดยใช�คําพูดท่ีไพรเราะอ9อนหวาน และอัทธยาศัยดี มี
วาทศิลป́ ให�ความช9วยเหลือผู�อ่ืน ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความซ่ือสัตย� ยึดม่ันในจริยธรรมใน
การทํางาน มีความยุติธรรมในการบังคับบัญชา และมีความสามารถในการวางแผนกําหนด
นโยบายบริหารงานท่ีสอดคล�องกับความต�องการของประชาชน  

ผลการวิจัยสอดคล�องกับ ณัฐฉัตร นวเพ็ญกุล๗ ได�ทําการศึกษาคุณลักษณะของนายก
องค�การบริหารส9วนตําบล ท่ีพึงประสงค�ของประชาชน ศึกษากรณีก่ิงอําเภอคลองเข่ือน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว9า คุณลักษณะของนายกองค�การบริหารส9วนตําบลท่ีพึงประสงค�
ของประชาชน โดยรวมอยู9ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยสอดคล�องกับ สุภชัย เอาะน�อย๘       
ได�ทําการศึกษาภาวะความเปJนผู�นําของนายกองค�การบริหารส9วนตําบลในเขตจังหวัดขอนแก9น 
ผลการวิจัยพบว9า ภาวะความเปJนผู�นําของนายกองค�การบริหารส9วนตําบลในจังหวัดขอนแก9น 

                                                           

๗ณัฐฉัตร นวเพ็ญกุล, “คุณลักษณะของนายกองค�การบริหารส9วนตําบลท่ีพึงประสงค�ของ
ประชาชน : กรณีก่ิงอําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเซิงเทรา”, รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก9น, ๒๕๕๐. 

๘ สุภชัย เอาะน�อย, “ภาวะผู�นําของนายกองค�การบริหารส9วนตําบลในเขตจังหวัดขอนแก9น”, 
รายงานการศึกษาอิสระ รัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก9น, 
๒๕๕๐, หน�า ๕๖-๖๐. 
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ตามความคิดเห็นของปลัดองค�การบริหารส9วนตําบลในเขตจังหวัดขอนแก9น ภาพรวม อยู9ใน
ระดับปานกลาง  

สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต9างกัน มีความ
คิดเห็นต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ� แตกต9างกัน 

๑. ผลการวิจัยพบว9า ประชาชนท่ีมีเพศแตกต9างกัน มีความคิดเห็นต9อคุณลักษณะ
ผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� แตกต9างกันอย9างไม9
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ผลการวิจัยท่ีพบไม9เปJนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว�  

จากผลการวิจัยท่ีพบว9า ประชาชนท่ีมีเพศแตกต9างกัน มีความคิดเห็นต9อคุณลักษณะ
ผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� ไม9แตกต9างกัน อาจ
เปJนเพราะว9า ประชาชนท่ีมีเพศแตกต9างกัน ได�เห็นถึงคุณลักษณะด�านต9างๆ ของนายกเทศมนตรี
ท่ีผ9านมาในการบริหารงานท่ีเหมือนกัน เช9น ความรู�ความสามารถในการบริหารงานในการ
ตัดสินใจ การให�ความช9วยเหลือประชาชน มีความเอาใจใส9 รับผิดชอบต9องานอย9างสมํ่าเสมอ จึง
ทําให�มีความคิดเห็นต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ� ไม9แตกต9างกันผลการวิจัยสอดคล�องกับ ธวัชชัย ผงอ�วน ได�ศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกองค�การบริหารส9วนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว9า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีเพศแตกต9างกัน โดยรวมและ
รายด�านทุกด�านไม9แตกต9างกัน ผลการวิจัยสอดคล�องกับ สาคร สุริยะโชติ๙ พบว9า เจ�าหน�าท่ี
เทศบาลท่ีมีเพศต9างกัน มีระดับทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะผู�นําไม9แตกต9างกัน ผลการวิจัย
สอดคล�องกับ ธนากร อิงคนินันท�๑๐ พบว9า ประชาชนท่ีมีความแตกต9างกันด�านเพศ มีทัศนคติ
ต9อคุณลักษณะของผู�บริหารท�องถ่ินไม9แตกต9างกัน 

๒. ผลการวิจัยพบว9า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต9างกัน มีความคิดเห็นของ
ประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอ ยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ� ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต9างกัน โดยรวมแตกต9างกันอย9างไม9มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ ผลการวิจัยท่ีพบไม9เปJนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว�  

จากผลการวิจัยพบว9า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต9างกัน มีความคิดเห็น
ของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด 
                                                           

๙ สาคร สุริยะโชติ. คุณลักษณะผู�นําท�องถิ่น ตามทัศนะของเจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลแม!สาย 
อําเภอแม!สาย จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ� ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๐. 

๑๐ธนกร อิงคนินันท�, “คุณลักษณะของผู�บริหารท�องถิ่นตามทัศนคติของประชาชนศึกษา
เฉพาะกรณี เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๕๐” , ภาคนิพนธ� รัฐประศาสนศาสตร�. สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๐. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๐๕๙

จังหวัดกาฬสินธุ� ไม9แตกต9างกัน อาจเปJนเพราะว9า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต9างกัน 
มีความสนใจในการบริหารจัดการท�องถ่ินของผู�นํา ได�รับรู�ถึงคุณลักษณะทางด�านต9าง ๆ และ
ได�รับการช9วยเหลือจากนายกเทศมนตรี จึงทําให�ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� ไม9
แตกต9างกัน 

ผลการวิจัยสอดคล�องกับ ธวัชชัย ผงอ�วน๑๑ ได�ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต9อ
คุณลักษณะผู�นําของนายกองค�การบริหารส9วนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย ผลการศึกษาพบว9า โดยรวมและรายด�านทุกด�านไม9แตกต9างกันทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๕ ผลการวิจัยสอดคล�องกับ สาคร สุริยะโชติ (๒๕๕๐) ได�ศึกษาคุณลักษณะผู�นําท�องถ่ินตาม
ทัศนะของเจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลแม9สาย อําเภอแม9สาย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว9า
เจ�าหน�าท่ีเทศบาลท่ีมีระดับการศึกษาต9างกัน มีระดับทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะผู�นําไม9
แตกต9างกัน  

๓. ผลการวิจัยพบว9า ประชาชนท่ีมีอาชีพต9างกัน มีระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� 
แตกต9างกันอย9างไม9มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงไม9เปJนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว�  

จากผลการวิจัยพบว9า ประชาชนท่ีมีอาชีพต9างกัน มีระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� ไม9
แตกต9างกัน อาจเปJนเพราะว9า ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต9างกัน ต9างได�รับรู�ถึงคุณลักษณะผู�นํา
ของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด ท่ีมีการบริหารและเปJนไปตามความต�องการของประชาชน 
เช9น มีความเปJนผู�นํา มีวินัยในตนเอง แก�ปIญหาได� เปJนผู�เสียสละท้ังเวลาและทุนทรัพย�ของ
ตัวเองเพ่ือสังคมและส9วนรวมอยู9ตลอด ร9วมรับฟIงหาทางออกแก�ปIญหาให�กับประชาชนและ
สังคมในทุกเรื่อง จึงทําให�ประชาชนมีความคิดเห็นต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบล
ยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� ไม9แตกต9างกัน  

ผลการวิจัยสอดคล�องกับ ธวัชชัย ผงอ�วน๑๒ ได�ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต9อ
คุณลักษณะผู�นําของนายกองค�การบริหารส9วนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

                                                           

๑๑ ธวัชชัย ผงอ�วน และทวีศักดิ์ ภูวาดเขียน, “ความคิดเห็นของประชาชนต!อคุณลักษณะ
ผู�นําของนายกองค�การบริหารส!วนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย” วิทยานิพนธ� 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,๒๕๕๔), หน�า ๘๘ - 
๙๒ 

๑๒ ธวัชชัย ผงอ�วน และทวีศักดิ์ ภูวาดเขียน, “ความคิดเห็นของประชาชนต!อคุณลักษณะ
ผู�นําของนายกองค�การบริหารส!วนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย” วิทยานิพนธ� 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,๒๕๕๔), หน�า ๘๘ - 
๙๒ 
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ผลการวิจัยพบว9า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต9างกัน ต9อคุณลักษณะผู�นําของ
นายกองค�การบริหารส9วนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบว9า โดยรวมและ
รายด�านทุกด�านไม9แตกต9างกัน 

ผลการวิเคราะห�ข�อเสนอแนะการวิเคราะห�ข�อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนต9อ
คุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ�  

ผลการวิจัยพบว9า ประชาชนมีความคิดเห็นต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรี
ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ�  ด�านต9าง ๆ เห็นว9า นายกเทศมนตรีเปJนคนดี 
มีภาวะผู�นําสูง มีมนุษยสัมพันธ�ร9วมกับชุมชนดี เปJนกันเอง มีบุคลิกภาพท่ีดีมีความเชื่อมันใน
ตัวเอง ซ่ือตรงต9อการทํางาน มีความรู�ความสามารถในการทํางาน และนายกเทศมนตรี ควรมีการ
กําหนดนโยบายตามท่ีประชาชนต�องการ เช9น การส9งเสริมด�านสุขภาพกีฬา พบปะกับประชาชนให�
บ9อยอย9างสมํ่าเสมอ เปJนตัวอย9างท่ีดีแก9สังคม ไม9เห็นแก9ประผลประโยชน�ตัวเอง ควรดูแล
ผู�ใต�บังคับบัญชาและช9วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร�อนเปJนปากเสียงให�กับประชาชนได� 

๖. ข�อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด 

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� พบประเด็นหลายประเด็นท่ีเปJนประโยชน�ต9อการนําไปใช� ดังนี้ 
๑. ข�อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช� 
๑.๑ จากผลการวิจัยวัตถุประสงค�การวิจัยท่ี ๑ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ�  พบประเด็นท่ีนายกเทศมนตรีควรนําผลการวิจัยไปใช�ในการพัฒนาและปรับ
คุณลักษณะ ดังนี้ 

๑.๑.๑ นายกเทศมนตรี ต�องมีการบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย� ความโปร9งใส 
ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานได� 

๑.๑.๒ นายกเทศมนตรี ต�องบริหารงานโดยยึดหลักผลประโยชน�ของประชาชนเปJนหลัก  
๑.๑.๓ นายกเทศมนตรี ควรท่ีจะเสียสละทุนทรัพย�และเวลาส9วนตัวให�กับสังคมและ

ชุมชนหรือส9วนรวมได�เสมอ  
๑.๑.๔ นายกเทศมนตรี ต�องพูดและปฏิบัติด�วยความจริงใจ 
๑.๑.๕ นายกเทศมนตรี ปฏิบัติงานในหน�าท่ีราชการด�วยความซ่ือสัตย�สุจริตส9งผล

บริหารงานด�วยความจริงใจ  
๑.๒ จากผลการวิจัยวัตถุประสงค�การวิจัยท่ี ๒ เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะเก่ียวกับความ

คิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� พบประเด็นท่ีนายกเทศมนตรีควรนําผลการวิจัยไปใช�ในการพัฒนา
และปรับคุณลักษณะ ดังนี้ 
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๑.๒.๑ ในการบริหาร ต�องมีการบริหารงานด�วยความโปร9งใส ยึดหลักผลประโยชน�
ของประชาชนเปJนหลัก ประชาชนสามารถตรวจสอบได� 

๑.๒.๒ นายกเทศมนตรี ควรท่ีจะเสียสละเวลา และทุนทรัพย�ส9วนตัวให�กับสังคมของ
ชุมชน หรือส9วนรวมได�เสมอ 

๑.๒.๓ ในการบริหารงานของนายก ควรท่ีจะมีความสุขุมรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถเข�าร9วมสมาคมกับผู�อ่ืนได� 

๑.๓ จากผลการวิจัยวัตถุประสงค�การวิจัยท่ี ๓ เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะเก่ียวกับความ
คิดเห็นของประชาชนต9อคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด อําเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� พบประเด็นท่ีนายกเทศมนตรี ควรนําผลการวิจัยไปใช�ในการพัฒนา
และปรับคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑.๓.๑ ควรมีภาวะผู�นํา มีคุณธรรมจริยธรรมและความเสมอภาค 
๑.๓.๒ ควรมีมนุษยสัมพันธ�ดี ร9วมกิจกรรมของชุมชนสมํ่าเสมอ 
๑.๓.๓ ควรมีบุคลิกภาพท่ีดี น9าเชื่อถือ 
๑.๓.๔ ควรมีความซ่ือตรงต9อการทํางาน มีความซ่ือสัตย� 
๑.๓.๕ ควรมีความรู�ความสามารถในการพัฒนาบ�านเมืองให�เจริญ 
๑.๓.๖ ควรพบปะกับประชาชนให�บ9อยอย9างสมํ่าเสมอ 
๑.๓.๗ ควรดูแลผู�ใต�บังคับบัญชาและช9วยเหลือประชาชน ท่ีเดือดร�อน 
๒. ข�อเสนอแนะเพ่ือทําการวิจัยครั้งต9อไป  
๒.๑ ควรศึกษาถึงคุณลักษณะผู�นําของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลยางตลาด 

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� ด�านทักษะความรู�ความสามารถในการบริหารงานอย9าง
เจาะลึก 

๒.๒ ควรมีการศึกษาเก่ียวกับศักยภาพการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� อย9างละเอียดในทุกด�าน 

๒.๓ ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะความรู�ความสามารถในการบริหารงาน
ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ� 
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บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ  
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

The Role of Sangha Administrator in Sangha Administration in  
Mueang District, Maha Sarakham Province 

พระวิศาสตร� วิโรจโน (อุปโท)* 

ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม, ดร.เรียงดาว ทวะชาลี** 

บทคัดย!อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาบทบาทหน�าท่ีในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ� ศึกษาความสัมพันธ�ระหว9างปIจจัยส9วนบุคคลกับบทบาทหน�าท่ีในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ� และศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ� ผลการวิจัย พบว9า  

๑. พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ� โดยรวมอยู9ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายด�าน พบว9า มีบทบาทอยู9ในระดับมากทุกด�าน โดยเรียงลําดับค9าเฉลี่ย
จากมากไปหาน�อย ได�แก9 ด�านการสาธารณูปการ ด�านการสาธารณสงเคราะห� ด�านการ
ปกครอง ด�านการเผยแผ9พระพุทธศาสนา ด�านการศาสนศึกษา และด�านการศึกษาสงเคราะห� 

๒. อายุ พรรษา ตําแหน9งและประสบการณ�ในการทํางานของพระสังฆาธิการมี
ความสัมพันธ�กับบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ� อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส9วนระดับ
การศึกษาทางโลก ไม9มีความสัมพันธ�กับบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ� 

๓. แนวทางการพัฒนาบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๑) ด�านการปกครอง ควรมีการติดตาม การประสานงาน 
การชี้แจงกฎ ระเบียบ กติกาของวัด การคัดสรรบุคคลท่ีจะเข�ามาบวชอย9างถ่ีถ�วน การ
เสียสละในการอบรม ดูแลพระภิกษุสามเณร ๒) ด�านการศาสนศึกษา ควรมีการจัดหา
ทุนการศึกษา มีการบอกประโยชน�และคุณค9าของการศึกษาเล9าเรียน มีการแบ9งสัดส9วนท่ี
ชัดเจนในอาคารสถานท่ีเล9าเรียนและมีมาตรการการดูแลพร�อมด�วย ๓) ด�านการศึกษา
สงเคราะห� ควรมีการปรับปรุงวัดให�เปJนสถานท่ีเรียนรู�ของชุมชน ท้ังการศึกษาทางโลกและ
การศึกษาทางธรรม มีการติดต9อกับหน9วยงานต9างๆ เพ่ือขอความช9วยเหลือทุนการศึกษาแก9
เด็กและเยาวชนท่ีด�อยโอกาส ตลอดจนมีระบบการดูแลท่ีเปJนรูปธรรม ติดตามได�อย9างมี
ประสิทธิภาพ ๔) ด�านการเผยแผ9พระพุทธศาสนา ควรมีการพัฒนาบุคลากรของวัดให�มี

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก9น 

** อาจารย�ท่ีปรึกษา 
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ความรู�ความสามารถในการเผยแผ9พระพุทธศาสนา มีการจัดยานพาหนะ อุปกรณ�ท่ีเอ้ือต9อ
การเผยแผ9พระพุทธศาสนา ตลอดจนมีการประสานกับหน9วยงานต9างๆ ให�มีส9วนช9วยในเรื่อง
งบประมาณ และมีการประชาสัมพันธ�ให�สาธุชนได�รับรู�การเผยแผ9พระพุทธศาสนาอย9าง
ต9อเนื่อง ๕) ด�านการสาธารณูปการ ควรจัดท่ีพักอาศัยให�กับญาติโยมท่ีเข�ามาปฏิบัติธรรม
อย9างเพียงพอและเปJนสัดส9วน มีการจัดสร�างสิ่งอํานวยความสะดวกให�แก9ญาติโยม มีการ
จัดหาผู�ดูแลและซ9อมแซมอาคารสถานท่ี และ ๖) ด�านการสาธารณสงเคราะห� ควรมีการ
ช9วยเหลือประชาชน เด็กและเยาวชนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีการประสานงานกับ
เจ�าหน�าท่ีของหน9วยงานต9างๆ ในการให�ความช9วยเหลือชาวบ�านท่ีเดือดร�อน 

คําสําคัญ : บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ 

Abstract 

The purposes of this study were 1) to study the role of Sangha 
administrator in Sangha administration, 2) to study the relations between 
individual factor and role of Sangha administrator in Sangha administration, and 
3) to study the way to develop the role of Sangha administrator in Sangha 
administration. The scope of the study was in Mueang District, Maha Sarakham 
Province. The study was a mixed-method research. For quantitative research, the 
samples were 119 Sangha administrators in Mueang District, Maha Sarakham 
Province, gained by Simple Random Sampling. The tool was questionnaire with a 
0.93 level of reliability. The data was analyzed by computer program. The 
statistics used were Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation, and Chi-
square Test. For qualitative research, the informants were 5 Sangha 
administrators, gained by Purposive Sampling. The tool was interview with 
Content Analysis and Conclusion. 

The findings of the study were as follows: 
1. Sangha administrators were in the role of Sangha administration in 

Mueang District, Maha Sarakham Province that was, in general view, at a high 
level (X = 3.90). By considering in each dimension, it revealed all at a high level 
respectively: 1) construction and renovation of temples (X = 4.01), 2) public 
welfare (X = 3.99), 3) governance (X = 3.89), 4) Buddhist propagation (X = 3.88), 
5) Buddhist study (X = 3.85), and 6) education for minority group (X = 3.76). 
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2. Age, Buddhist retreat, position, and work experience of Sangha 
administrators were interrelated to Sangha administration in Mueang District, 
Maha Sarakham Province, which were found to be statistically different at a 0.01 
and 0.05 level of significance. However, a level of secular education was not 
associated to Sangha administration. 

3. The ways to develop the role of Sangha administrator in Sangha 
administration in Mueang District, Maha Sarakham Province were in the following 
dimension. 1) Governance; having a follow-up, cooperation, temple regulation 
announcement, meticulous Buddhist ordination recruitment, training, and monks 
and novices attention. 2) Buddhist study; providing scholarships, explaining the 
benefit and value of education, and accommodating learning area suitably with 
rules. 3) Education of minority group; should have adjusted the temples be 
learning resources of the community with both secular and religious way, 
associating with any other organizations for scholarship support for 
underprivileged children and youth as well as having the concrete governance 
with effective follow-up. 4) Buddhist propagation; having temple staffs 
improvement in propagating Buddhism with accommodating suitable vehicles 
and instruments as well as having a co-operation with other organization in 
budget, and announcing to people continually. 5) Construction and renovation 
of temples; providing the residence, such as toilet, electricity, and kitchen, 
enough and proportionally with responsible person and repairperson to 
Buddhists coming for Dhamma practice. And 6) Public welfare; should have 
population assistance to make life improvement, such as scholarships, 
occupational training, budget, necessary equipment in daily life, and co-operating 
with other organizational staffs to co-work to cure those who were in trouble.  

Keyword: The Role of Sangha Administrator in Sangha Administration 

๑. บทนํา 
การบริหารเปJนเรื่องท่ีสําคัญยิ่งต9อการดําเนินงานขององค�การเพราะเปJนเครื่องมือ

ท่ีชี้ให�เห็นถึงความสําเร็จและความล�มเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไร�ประสิทธิภาพ
ขององค�การ การบริหารเปJนลักษณะการทํางาร9วมกันของกลุ9มบุคคลในองค�การเพ่ือให�บรรลุ
ตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� โดยนําศาสตร�และศิลป́พร�อมด�วยทรัพยากรทางการบริหารมา
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ใช�ในกระบวนการการบริหารได�อย9างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานของ
ผู�บริหารนั้นจําเปJนต�องมีกระบวนการในการชักนําบุคคลในองค�การให�มีความต้ังใจในการ
ทํางานให�ประสบความสําเร็จ โดยเป�ดโอกาสให�ทุกคนมีส9วนร9วมในการแสดงความคิดเห็น
ร9วมกัน ตัดสินใจร9วมกัน ปฏิบัติงาน ซ่ึงผู�บริหารจะต�องมีทักษะท่ีจําเปJนในการบริหารงาน ๓ 
ประการ คือ ทักษะด�านการทํางาน ทักษะด�านมนุษย�สัมพันธ� และทักษะทางด�านความคิด๑ 
นอกจากนี้ผู�บริหารต�องมีหลักในการดําเนินงานท่ีเหมาะสมอันจะส9งผลให�ผู�ร9วมงานหรือ
ผู�ใต�บังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ต้ังใจปฏิบัติงานให�บรรลุผลสําเร็จตามเป�าหมาย 
การดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�มากน�อยเพียงใดย9อมข้ึนอยู9 กับ
ความสามารถของผู�บริหารในการนําหลักการบริหารมาประยุกต�ใช� การบริหารท่ีดีนั้นจะต�อง
มีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซ่ึงข้ึนอยู9กับการแบ9งงานมอบอํานาจกระจายงานให�
ผู�อยู9ฝ�ายบริหารระดับต9างๆ รับผิดชอบตามความรู�ความสามารถของตน และพัฒนาการใน
ด�านต9างๆ๒  

การบริหารกิจการคณะสงฆ�มีความสําคัญต9อการสร�างความเข�มแข็งและการดํารง
อยู9อย9างม่ันคงพระพุทธศาสนา คณะสงฆ�ถือเปJนตัวแทนซ่ึงทําหน�าท่ีในการปฏิบัติภารกิจเผย
แผ9 สืบสาน และถ9ายทอดพระธรรมคําสอนท่ีได�บัญญัติไว� เพ่ือให�ผู�ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาได�
นําพระธรรมคําสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันให�เกิดประโยชน�ต9อตนเองและสังคม การเผย
แผ9สืบสานและถ9ายทอดพระธรรมคําสอนขององค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�าถือเปJนภารกิจ
สําคัญท่ีคณะสงฆ�จะต�องปฏิบัติ นอกจากนั้นการปฏิบัติและการดํารงชีวิตของพระภิกษุตาม
พระธรรมวินัยสามารถสร�างความศรัทธาความเลื่อมใสให�เกิดข้ึนแก9พุทธศาสนิกชนท่ัวไป ท้ัง
ยังเปJนการสร�างแรงจูงใจให�พุทธศาสนิกชนได�ตระหนักถึงหน�าท่ีของตนในฐานะชาวพุทธอีก
ด�วย เม่ือเกิดความเลื่อมใสศรัทราในพระธรรมวินัยขององค�พระสัมมาสัมพุทธเจ�าแล�วก็มีวิธี
แสดงออกหลายอย9างท่ีแสดงให�เห็นถึงความเปJนชาวพุทธ๓ ดังนั้นเม่ือมีการบรรพชาอุปสมบท
กันอย9างแพร9หลาย ทําให�มีพระภิกษุสามเณรเพ่ิมมากข้ึน การท่ีมีพระภิกษุสามเณรเพ่ิมมาก
ข้ึนจึงมีความจําเปJนอย9างยิ่งท่ีจะต�องวางระบบการบริหารจัดการเพ่ือการปกครองคณะสงฆ�
ให�เปJนไปด�วยความเรียบร�อยดีงาม เพราะการปกครองนั้นเปJนส9วนหนึ่งของการบริหารกิจการ

                                                           

๑ สมพงษ� เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ไพบูลย�สาราญภูติ, ๒๕๑๔), 
หน�า ๓. 

๒กรมการศาสนา,คู!มือพระสังฆาธิการว!าด�วยการคณะสงฆ�และการพระศาสนา , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การการศาสนา, ๒๕๔๐), หน�า ๑. 

๓ เร่ืองเดียวกัน, บทนํา. 
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พระสงฆ�และพระศาสนาให�มีความเจริญก�าวหน�า ความต้ังม่ันของพระศาสนาจะเกิด
ประโยชน�แก9คณะสงฆ�และมหาชนท้ังทางตรงและทางอ�อม๔ 

กฎมหาเถรสมาคมว9าด�วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ� ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยมีพระสังฆาธิการมีหน�าท่ีรับผิดชอบกิจการคณะสงฆ� ๖ ประการ ซ่ึงหนึ่งในนั้น คือ การ
ควบคุมและส9งเสริมการรักษาความเรียบร�อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห� 
การเผยแผ9พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห� ให�ดําเนินไป
ด�วยดีพระสังฆาธิการจึงมีบทบาทอํานาจหน�าท่ีท่ีมีความสําคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนา
และช9วยสงเคราะห�สังคมตามวิธีทางและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาการท่ีจะทําให�พุทธ
ศาสนาเจริญรุ9งเรืองก�าวหน�าและม่ันคงยั่งยืนถาวรคู9ประเทศ๕ ดังนั้นพระสังฆาธิการมีจึงมี
บทบาทและหน�าท่ีในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ�ให�เปJนไปด�วยความเรียบร�อย 
ต�องปรับบทบาทในด�านต9างๆ ให�ทันต9อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกปIจจุบันให�ได� พระ
สังฆาธิการต�องมีการพัฒนาตนเองในด�านการศึกษาด�วยการขวนขวายในหน�าท่ีของตนและไม9
ลืมท่ีจะพัฒนาคนอ่ืนหรือคนในชุมชนในสังคมนั้นด�วย๖ 

ท้ังนี้การบริหารกิจการคณะสงฆ�อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามในปIจจุบันหากจะ
นําไปเปรียบเทียบกับอําเภออ่ืนๆ อาจจะนับว9าอยู9ในระดับท่ีดีกว9าบางอําเภอ แต9ผู�วิจัย
ต�องการศึกษาเพ่ือให�เกิดการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ�อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคามให�มีความสมบูรณ�มากท่ีสุด โดยเฉพาะพระสังฆาธิการผู�มีบทบาทในการปกครอง
อาจจะมีเวลาในการดูแลการบริหารได�ไม9ท่ัวถึง ซ่ึงจะส9งผลกระทบต9อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ� ดังนั้น ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ�อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ว9าได�ปฏิบัติหน�าท่ีอยู9ในระดับใด มีปIจจัยอะไรบ�าง
ท่ีมีความสัมพันธ�กับบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ� และมีแนวทางการพัฒนาในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามอย9างไร เพ่ือเปJน
ข�อมูลในการวางแผนและพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ�อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึนต9อไป ท้ังยังเปJนกรณีศึกษาเพ่ือนําไปวางแผนพัฒนากิจการคณะ
สงฆ�อําเภออ่ืนๆ ด�วย 

                                                           

๔ คณาจารย�มหาวิทยาลยั, การปกครองคณะสงฆ�ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน�า ๒. 

๕สถาบันส9งเสริมและพัฒนาการพระศาสนา  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห9งชาติ, คู!มือพระ
สังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนาสํานักงานพระพุทธศาสนาแห9งชาติ, ๒๕๔๗, หน�า 
๒๗. 

๖กองศาสนศึกษา กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ, คู!มือการปฏิบัติงานของหน!วยอบรม 
ประชาชนประจาตาบล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�กรมการศาสนา, ๕๔), หน�า ๖๓. 
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๒ วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ อําเภอ

เมือง จังหวัดมหาสารคาม 
๒.๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว9างปIจจัยส9วนบุคคลกับบทบาทในการบริหาร

กิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิ

การ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปJนการวิจัยวิธีวิทยาแบบผสม (Mixed Methodology Research) 

ดังนี้ ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ ใช�กลุ9มตัวอย9าง ได�แก9 พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ� 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๑๑๙ รูป การสุ9มอย9างง9าย เครื่องมือท่ีใช� คือ 
แบบสอบถาม มีค9าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท9ากับ .๙๓ วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�โปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร� สถิติท่ีใช� ได�แก9 ค9าความถ่ี ค9าร�อยละ ค9าเฉลี่ย ค9าส9วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบไคสแควร� (Chi-square Test) ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู�ให�ข�อมูล
สําคัญ ได�แก9 พระสังฆาธิการ จํานวน ๕ รูป ได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช� 
คือ แบบสัมภาษณ� และใช�การวิเคราะห�เชิงเนื้อหาและหาข�อสรุป 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๔.๑ พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ� อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู9ในระดับมาก (X = ๓.๙๐) เม่ือพิจารณารายด�าน พบว9า มีบทบาท
อยู9ในระดับมากทุกด�าน โดยเรียงลําดับค9าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ๑) ด�านการ
สาธารณูปการ (X = ๔.๐๑) ๒) ด�านการสาธารณสงเคราะห� (X = ๓.๙๙) ๓) ด�านการ
ปกครอง (X = ๓.๘๙) ๔) ด�านการเผยแผ9พระพุทธศาสนา (X = ๓.๘๘) ๕) ด�านการศาสน
ศึกษา (X = ๓.๘๕) และ ๖) ด�านการศึกษาสงเคราะห� (X = ๓.๗๖)  

๔.๒ อายุ พรรษา ตําแหน9งและประสบการณ�ในการทํางานของพระสังฆาธิการ มี
ความสัมพันธ�กับบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ� อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ และ.๐๕ ส9วนระดับการศึกษาทางโลก ไม9 มี
ความสัมพันธ�กับบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ� 

๔.๓ แนวทางการพัฒนาบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๑) ด�านการปกครอง ควรมีการติดตาม การประสานงาน 
การชี้แจงกฎ ระเบียบ กติกาของวัด การคัดสรรบุคคลท่ีจะเข�ามาบวชอย9างถ่ีถ�วน การ
เสียสละในการอบรม ดูแลพระภิกษุสามเณร ๒) ด�านการศาสนศึกษา ควรมีการจัดหา
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ทุนการศึกษา มีการบอกประโยชน�และคุณค9าของการศึกษาเล9าเรียน มีการแบ9งสัดส9วนท่ี
ชัดเจนในอาคารสถานท่ีเล9าเรียนและมีมาตรการการดูแลพร�อมด�วย ๓) ด�านการศึกษา
สงเคราะห� ควรมีการปรับปรุงวัดให�เปJนสถานท่ีเรียนรู�ของชุมชน ท้ังการศึกษาทางโลกและ
การศึกษาทางธรรม มีการติดต9อกับหน9วยงานต9างๆ เพ่ือขอความช9วยเหลือทุนการศึกษาแก9
เด็กและเยาวชนท่ีด�อยโอกาส ตลอดจนมีระบบการดูแลท่ีเปJนรูปธรรม ติดตามได�อย9างมี
ประสิทธิภาพ ๔) ด�านการเผยแผ9พระพุทธศาสนา ควรมีการพัฒนาบุคลากรของวัดให�มี
ความรู�ความสามารถในการเผยแผ9พระพุทธศาสนา มีการจัดยานพาหนะ อุปกรณ�ท่ีเอ้ือต9อ
การเผยแผ9พระพุทธศาสนาอย9างจริงจัง ตลอดจนมีการประสานกับหน9วยงานต9างๆ ให�มีส9วน
ช9วยในเรื่องงบประมาณในการเผยแผ9 และมีการประชาสัมพันธ�ให�สาธุชนได�รับรู�การเผยแผ9
พระพุทธศาสนาอย9างต9อเนื่อง ๕) ด�านการสาธารณูปการ ควรจัดท่ีพักอาศัยให�กับญาติโยมท่ี
เข�ามาปฏิบัติธรรมอย9างเพียงพอและเปJนสัดส9วน มีการจัดสร�างสิ่งอํานวยความสะดวกให�แก9
ญาติโยม เช9น ห�องน้ํา ไฟฟ�า โรงครัว เปJนต�น มีการจัดหาผู�ดูแลและซ9อมแซมอาคารสถานท่ี 
และ ๖) ด�านการสาธารณสงเคราะห� ควรมีการช9วยเหลือประชาชน เด็กและเยาวชนให�มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เช9น การให�ทุนการศึกษา การฝ³กอบรมอาชีพ การให�เงินช9วยเหลือ การให�
อุปกรณ�ท่ีจําเปJนในการดําเนินชีวิต เปJนต�น และมีการประสานงานกับเจ�าหน�าท่ีของ
หน9วยงานต9างๆ ในการให�ความช9วยเหลือชาวบ�านท่ีเดือดร�อน 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๑ บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ อําเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว9า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ� อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู9ในระดับมาก (X = ๓.๙๐) ท่ีเปJนเช9นนี้
อภิปรายได�ว9า บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ส9วนใหญ9จะทําหน�าท่ีในการดําเนินการสาธารณประโยชน�เพ่ือช9วยเหลือเก้ือกูล
ชุมชนท้ังในท่ีใกล�และท่ีห9างไกล โดยอาจมีการจัดกิจกรรมอันสาธารณกุศล เช9น การให�
ความรู�ในการดําเนินชีวิตท่ีถูกต�องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและให�ดํารงชีวิตแบบ
พอเพียง ประหยัดและมัธยัสถ� ตลอดจนมีการทํากิจกรรมมอบอุปกรณ�ช9วยเหลือในการเกิด
ภัยพิบัติต9างๆ เพ่ือเปJนการอนุเคราะห�สังคมโดยส9วนร9วม และวัดยังเปJนท่ีพ่ึงพาอาศัยในเวลา
ท่ีผู�คนเกิดความขัดสน พระสังฆาธิการหรือเจ�าอาวาสท่ีทําหน�าท่ีดูแลวัดอารามจําเปJนต�อง
ดูแล ให�การช9วยเหลือประชาชน ชุมชนมาโดยตลอด ให�ท่ีพักอาศัย ให�ท่ีทํากิน ให�ท่ีทํา
สาธารณประโยชน�มากมายต้ังแต9อดีตจนถึงปIจจุบัน ด�วยเหตุผลดังกล9าวจึงทําให�บทบาทด�าน
การสาธารณสงเคราะห�จึงอยู9ในระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดของพระสังฆาธิการ แต9เปJนท่ีสังเกต
ได�ว9า ด�านท่ีพระสังฆาธิการมีบทบาทตํ่าท่ีสุด คือ ด�านการศึกษาสงเคราะห� ท้ังนี้อาจเปJน
เพราะว9า บทบาทด�านนี้อาจมีหน9วยงานอ่ืนท่ีเล็งเห็นความสําคัญในการให�การอบรมคุณธรรม
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และจริยธรรม ให�การสนับสนุนเด็กให�ได�ศึกษาเล9าเรียนและสนับสนุนทุนทรัพย�มีมากมาย อีก
ท้ังรัฐบาลมีนโยบายให�เด็กเรียนฟรีจนจบชั้นมัธยมศึกษาป|ท่ี ๓ จึงทําให�เด็กมีโอกาสได�ศึกษา
เล9าเรียนมากข้ึน และยังมีหน9วยงานของท�องถ่ินท่ีเข�ามาให�การช9วยเหลือเด็ก ผู�ด�อยโอกาส ได�
มีโอกาสเข�าศึกษาต9อมากข้ึน จึงทําให�บทบาทด�านการศึกษาสงเคราะห�อยู9ในระดับตํ่าสุด ซ่ึง
สอดคล�องกับการสัมภาษณ�ของ พระครูสารกิจประยุต ท่ีกล9าวว9า ทุกวันนี้คณะสงฆ�ได�ให�
ความสําคัญกับภารกิจในทางพระพุทธศาสนาเปJนอย9างมาก โดยเฉพาะกิจการคณะสงฆ�ท่ีต�อง
เอาใจใส9อย9างมาก พระสงฆ� มีการ ต่ืนตัว เอาใจใส9 ในทุกด�าน ซ่ึงเปJนการจรรโลง
พระพุทธศาสนาให�คงอยู9และเจริญต9อไป ท้ังด�านการศึกษา การเผยแผ9 การสาธารณูปการ
ต9างๆ ตลอดจนการสงเคราะห�ชุมชน ชาวบ�านให�มีอยู9มีกิน พอเพียงกับวิถีชีวิตชุมชน ท้ังนี้
ท้ังนั้นการบริหารกิจการคณะสงฆ�ในปIจจุบันของอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามและคณะ
สงฆ�ต9างอําเภอ ถือว9าอยู9ในระดับดีเลยทีเดียว และสอดคล�องกับงานวิจัยของ พระปลัดเกียรติ
ศักดิ์ สินทวีกุล๗ ได�วิจัยเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ�
จังหวัดกระบ่ี ผลการวิจัย พบว9า บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ�
จังหวัดกระบ่ีท้ัง ๖ ด�านนั้น ได�มีด�านท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดใน ๓ ระดับ โดยเรียงลําดับ คือ 
ด�านการควบคุมและรักษาความเรียบร�อยดีงาม ด�านการเผยแผ9พระพุทธศาสนาและด�านการ
สาธารณูปการ ส9วนด�านปานกลาง ๒ ด�าน คือ ด�านการสาธารณสงเคราะห�และด�านการศา
สนศึกษา สําหรับด�านการศึกษาสงเคราะห�ระดับน�อยถึงน�อยท่ีสุด สอดคล�องกับงานวิจัยของ 
พระครูสังฆรักษ�พศวีร� ธีรป¢ฺโญ๘ ได�วิจัยเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ� : ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว9า บทบาท
ของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ�โดยรวมอยู9ในระดับมาก ได�แก9 ด�านการ
ควบคุมและส9งเสริมการรักษาความเรียบร�อยดีงาม ด�านการศาสนศึกษา ด�านการศึกษา
สงเคราะห� ด�านการเผยแผ9พระพุทธศาสนา ด�านการสาธารณูปการและด�านการสาธารณ
สงเคราะห�  พบว9า มีบทบาทอยู9ในระดับมากทุกด�าน และยังสอดคล�องกับงานวิจัยของ พระ
อธิการชรัตน� ฐิตคุโณ (มีแก�ว)๙ ได�ศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิ

                                                           

๗ พระปลัดเกียรติศักดิ์ สินทวีกุล, “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ�
จังหวัดกระบ่ี”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 
๒๕๓๘), บทคัดย9อ. 

๘ พระครูสังฆรักษ�พศวีร� ธีรป@ฺโญ, “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ� : ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), บทคัดย9อ. 

๙พระอธิการชรัตน� ฐิตคุโณ (มีแก�ว), “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ�”, วิทยานิพนธ�ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), บทคัดย9อ. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๐๗๑

การในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ผลการวิจัยพบว9า พระภิกษุและสามเณร มี
ความเห็นต9อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� โดยภาพรวมอยู9ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในแต9ละด�านพบว9า พระภิกษุ
และสามเณรมีความเห็นต9อการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการในอําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ท่ีค9าเฉลี่ยสูงสุดในด�านการปกครอง ส9วนท่ีมีค9าเฉลี่ยตํ่าสุดในด�าน
การศึกษาสงเคราะห� แต9ไม9สอดคล�องกับงานวิจัยของ พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย� วิปุโล)๑๐ 
ได�ศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการระดับเจ�าอาวาสในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการวิเคราะห�การบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการระดับเจ�าอาวาสในจังหวัด
สุพรรณบุรี พบว9า โดยรวมอยู9ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปJนรายด�าน เรียงลาดับตาม
ค9าเฉลี่ยมากไปหาน�อย ได�ดังนี้ ด�านท่ีมีค9าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก9 ด�านการปกครอง รองลงมาได�แก9 
ด�านการศาสนศึกษา และด�านท่ีมีค9าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ได�แก9ด�านการสาธารณูปการ 

๕.๒ ปIจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระ
สังฆาธิการ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามปIจจัยส9วนบุคคล ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู�วิจัยได�ตั้งสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสามารถอภิปรายผลตามข�อสมมติฐานท่ีตั้งไว� ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี ๑ อายุ มีความสัมพันธ�กับบทบาทหน�าท่ีในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ� ผลการวิจัยพบว9า อายุของพระสังฆาธิการ มีความสัมพันธ�ทางบวกกับบทบาทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อย9างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ท้ังนี้มีระดับความสัมพันธ�ค9อนข�างตํ่าเพียง .๓๓๙ เท9านั้น ซ่ึง
เปJนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว� ท่ีเปJนเช9นนี้อภิปรายได�ว9า พระสังฆาธิการไม9ว9าจะมีอายุมากหรือ
น�อยต9างก็มีการปฏิบัติหน�าท่ีในการปกครอง ให�การสนับสนุนการศึกษา การช9วยเหลือชุมชน 
เด็กและเยาวชนให�มีคุณภาพท่ีดี ตลอดจนจัดสรรและก9อสร�างสิ่งท่ีอํานวยความสะดวกให�กับ
ชุมชน ญาติโยมท่ีเข�ามาปฏิบัติธรรม หรือทํากิจกรรมสาธารณประโยชน�ภายในวัด พัฒนาวัด
ให�สะอาด ร9มรื่นมีระเบียบเรียบร�อยอยู9เสมอ อีกท้ังยังมีการจัดกิจกรรมร9วมกับชุมชนและ
หน9วยงานท�องถ่ินในการเผยแผ9พระพุทธศาสนาอีกด�วย ดังนั้น พระสังฆาธิการไม9ว9าจะมีอายุ
มากหรืออายุน�อยต9างปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับผิดชอบอย9างเต็มความสามารถเพ่ือให�พระภิกษุ
สามเณร ญาติโยม และชุมชนได�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและประพฤติตนเหมาะสมตามฮีตครอง 
ประเพณี มีการปฏิบัติกิจการคณะสงฆ�มาก ปานกลางหรือน�อย ย9อมข้ึนอยู9กับอายุของพระ
สังฆาธิการด�วย 

                                                           

๑๐พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย� วิปุโล), “การบริหารกิจการคณะสงฆ�ของเจ�าอาวาสในเขต
ปกครองคณะสงฆ� จังหวัดสุพรรณบุรี ”, วิทยานิพนธ�ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), บทคัดย9อ. 
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สมมติฐานท่ี ๒ พรรษา มีความสัมพันธ�กับบทบาทหน�าท่ีในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ� ผลการวิจัย พบว9า พรรษาของพระสังฆาธิการ มีความสัมพันธ�ทางบวกกับบทบาทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อย9างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ท้ังนี้มีระดับความสัมพันธ�ค9อนข�างตํ่าเพียง .๓๕๖ เท9านั้น ซ่ึง
เปJนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� ท่ีเปJนเช9นนี้อภิปรายได�ว9า พระสังฆาธิการไม9ว9าจะมีพรรษามาก
หรือพรรษาน�อยต9างก็มีการปฏิบัติหน�าท่ีในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ท้ัง ๖ ด�าน ให�สมบูรณ�
อยู9 เสมอ ซ่ึงพระสังฆาธิการในปIจจุบันท่ีมีพรรษามากหรือพรรษาน�อยต9างก็เก็บเก่ียว
ประสบการณ�การในการบริหารกิจการคณะสงฆ� ซ่ึงทางผู�บังคับบัญชาต9างก็ให�ความสําคัญกับ
เรื่องความรู� ความสามารถในการดําเนินกิจการคณะสงฆ� มีการอบรมอยู9เสมอ ดังนั้น พระ
สังฆาธิการไม9ว9าจะมีพรรษามากหรือพรรษาน�อยต9างปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับผิดชอบอย9างเต็ม
ความสามารถเพ่ือให�พระภิกษุสามเณร ญาติโยม และชุมชนได�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและได�
ประโยชน�จากการบริหารกิจการคณะสงฆ� 

สมมติฐานท่ี ๓ ระดับการศึกษาทางโลก มีความสัมพันธ�กับบทบาทหน�าท่ีในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ� ผลการวิจัยพบว9า ระดับการศึกษาทางโลกของพระสังฆาธิการ ไม9มี
ความสัมพันธ�กับบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม9เปJนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� ท่ีเปJนเช9นนี้
อภิปรายได�ว9า ระดับการศึกษาทางโลกของพระสังฆาธิการไม9เก่ียวกับบทบาทในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ� เนื่องจากพระสังฆาธิการมีการระดับการศึกษาทางโลกโดยภาพรวมจบระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไป ไม9ว9าการบริหารกิจการคณะสงฆ�ท้ังการปกครอง การศาสนาศึกษา การเผย
แผ9พระพุทธศาสนา การศึกษาสงเคราะห� การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห� จะมี
ระดับการปฏิบัติมากหรือน�อยเพียงใด ย9อมไม9ข้ึนอยู9กับการศึกษาทางโลกของพระสังฆาธิการ 
ทุกวันมีการเรียนรู� มีการได�รับการฝ³กอบรมมากมาย จึงทําให�พระสังฆาธิการต9างก็ได�รับองค�
ความรู�ในการบริหารใกล�เคียงกัน ดังนั้น พระสังฆาธิการท่ีทําหน�าท่ีในการปฏิบัติกิจการคณะ
สงฆ�จะให�เกิดประสิทธิภาพท่ีระดับมาก ปานกลาง หรือน�อย ไม9ได�ข้ึนอยู9กับระดับการศึกษา
ทางโลกของพระสังฆาธิการ 

สมมติฐานท่ี ๔ ตําแหน9ง มีความสัมพันธ�กับบทบาทหน�าท่ีในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ� ผลการวิจัยพบว9า ตําแหน9งของพระสังฆาธิการ มีความสัมพันธ�ทางบวกกับบทบาท
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อย9างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ท้ังนี้มีระดับความสัมพันธ�ค9อนข�างตํ่าเพียง .๒๙๐ เท9านั้น ซ่ึง
เปJนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� ท่ีเปJนเช9นนี้อภิปรายได�ว9า ตําแหน9งหน�าท่ีของพระสังฆาธิการ
เปJนสิ่งท่ีสําคัญอย9างยิ่งท่ีจะช9วยให�การบริหารกิจการคณะสงฆ�เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การบริหารงานบางหน�าท่ีจําเปJนต�องอาศัยตําแหน9งท่ีมีพอมีอํานาจในการสั่งการ เช9น ด�าน
การปกครอง จึงจะทําให�การดําเนินการเกิดประสิทธิภาพ หรือบางครั้งตําแหน9งหน�าท่ียังมี



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ส9วนให�ผู�อยู9ภายใต�บังคับบัญชาทําตามหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายอย9างเต็ม จึงทําให�การบริหาร
กิจการคณะสงฆ�ข้ึนอยู9กับตําแหน9งของพระสังฆาธิการเปJนสําคัญ ดังนั้น การท่ีทําหน�าท่ีใน
การปฏิบัติกิจการคณะสงฆ�จะให�เกิดประสิทธิภาพท่ีระดับมาก ปานกลาง หรือน�อย 
ย9อมข้ึนอยู9กับตําแหน9งหน�าท่ีของพระสังฆาธิการ 

สมมติฐานท่ี ๕ ประสบการณ�ในการทํางาน มีความสัมพันธ�กับบทบาทหน�าท่ีใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ� ผลการวิจัยพบว9า ประสบการณ�ในการทํางานของพระสังฆาธิการ 
มีความสัมพันธ�ทางบวกกับบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ท้ังนี้มีระดับความสัมพันธ�
ค9อนข�างตํ่าเพียง .๓๕๐ เท9านั้น ซ่ึงเปJนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� ท่ีเปJนเช9นนี้อภิปรายได�ว9า 
ประสบการณ�ในการทํางานของพระสังฆาธิการเก่ียวกับบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ� 
เนื่องจากพระสังฆาธิการมีการเรียนรู� มีการเข�าอบรมเพ่ิมศักยภาพอยู9เสมอ ไม9ว9าการบริหาร
กิจการคณะสงฆ�ท้ังการปกครอง การศาสนาศึกษา การเผยแผ9พระพุทธศาสนา การศึกษา
สงเคราะห� การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห� จะมีระดับการปฏิบัติมากหรือน�อย
เพียงใด ย9อมข้ึนอยู9กับประสบการณ�ในการทํางาน เพราะทุกวันมีการเรียนรู� มีการได�รับการ
ฝ³กอบรมมากมาย จึงทําให�พระสังฆาธิการต9างก็ได�รับองค�ความรู� เก็บเก่ียวความรู�ในการ
บริหารใกล�เคียงกัน ดังนั้น พระสังฆาธิการท่ีทําหน�าท่ีในการปฏิบัติกิจการคณะสงฆ�จะให�เกิด
ประสิทธิภาพท่ีระดับมาก ปานกลางหรือน�อย ย9อมข้ึนอยู9กับประสบการณ�ในการทํางาน 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๖.๑ ข�อเสนอแนะด�านนโยบาย ควรมีการส9งเสริมให�พระสังฆาธิการได�จัดโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให�ชุมชนท�องถ่ิน ให�มีการพ่ึงพาตนเองได�ในระดับครัวเรือน ชุมชนต9อไป มี
มาตรการการคัดสรรบุคคลเข�ามาบรรพชา อุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย9างชัดเจน เม่ือมี
การกระทําผิดต9อพระธรรมวินัยต�องมีการลงโทษอย9างเด็ดขาด มีการเผยแผ9พระพุทธศาสนา
ในเชิงรุกมากข้ึน โดยมีการประสานงานกันระหว9างสํานักงานพระพุทธศาสนาแห9งชาติประจํา
จังหวัด กับสํานักงานเจ�าคณะจังหวัด ให�มีการประชาสัมพันธ�หลักธรรมผ9านสื่อต9างๆ ให�มาก
ยิ่งข้ึน และควรมีการอบรมเด็กเยาวชนในแต9ละสถานศึกษาทุกๆ ป| ท่ีสําคัญคือ ควรมี
โครงการอบรมพระนักเทศน�ในแต9ละอําเภอ เพ่ือให�พระสังฆาธิการสามารถอบรมประชาชน
ได�อย9างมีประสิทธิภาพ 

๖.๒ ข�อเสนอแนะในการปฏิบัติ ควรนําผลการศึกษานี้ไปเปJนข�อมูลในการวาง
แผนการส9งเสริมและพัฒนาบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการ อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ควรนําแนวทางในการ
แก�ไขปIญหาท่ีได�จากการศึกษามาปรับปรุงแก�ไขในส9วนท่ีเปJนปIญหาให�มีความชัดเจนมากข้ึน 
และควรมีการเพ่ิมบุคลาให�เพียงพอและปรับปรุงในการปฏิบัติหน�าท่ีให�มากยิ่งข้ึน 
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๖.๓ ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต9อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองในระดับจังหวัดหรือระดับภาค ควรศึกษาเชิงคุณภาพในการบริหาร
จัดการกิจการคณะสงฆ�ระดับจังหวัด และควรศึกษาความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต9อ
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ� 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย  

(๑) หนังสือ :  
กรมการศาสนา. คู! มือพระสังฆาธิการว!าด�วยการคณะสงฆ�และการพระศาสนา.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การการศาสนา, ๒๕๔๐. 
คณาจารย�มหาวิทยาลัย. การปกครองคณะสงฆ�ไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
สถาบันส9งเสริมและพัฒนาการพระศาสนา  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห9งชาติ. คู!มือพระ

สังฆาธิการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนาสํานักงานพระพุทธศาสนา 
  แห9งชาติ, ๒๕๔๗. 
สมพงษ� เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ไพบูลย�สาราญภูติ, ๒๕๑๔. 

(๓) วิทยานิพนธ� : 
พระครูสังฆรักษ�พศวีร� ธีรป@ฺโญ.“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ� : 

ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ� พุทธศาสตร
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