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วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่  พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่
สังคม 
 
ที่ปรึกษาวารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์์ 
พระราชปริยัติกว,ี ศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระเทพปวรเมธ,ี รศ.ดร.               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระเมธีธรรมาจารย,์ รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระเทพเวท,ี รศ.ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระโสภณวชิราภรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ  อัจฉริยปญัญากุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บรรณาธิการ : 
 

รศ.ดร.สุรพล์ สุยะพรหม  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : 
 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์์สุขเหลือง  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ทีมบรรณาธิการ : 
 

พระปลัดระพิน์พุทธฺิสาโร, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระมหากฤษฎา์กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระมหาสุนันท์์สุนนโฺท, ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระสมนึก์ ธีรปญฺโ  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผศ.ดร.ธิติวุฒ ิ หมั่นม ี คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผศ.ดร.อนุวัต์กระสังข์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ.ดร.พงศ์พัฒน์์จิตตานุรักษ ์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ศ.ดร.ประยงค์  แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.พล.ท.ดร.วีระ์วงศ์สรรค์ วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร 
รศ.์ดร.์พฤทธิ์สรรค์์สุทธิไชยเมธี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รศ.์ดร.สัญญา์เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ ์ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 
ผศ.ดร.อัจฉรา์หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผศ.ดร.อุทัย์สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผศ.ดร.สมคิด์ดวงจักร มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
น.อ.ดร.นภัทร์์แก้วนาค วิทยาลยัการทัพอากาศ 
ผศ.ดร.บุษกร์วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ผศ.ดร.วันชัย์สุขตาม มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
 

กองจัดการ: 
  

อ.ดร.ประเสริฐ์ธิลาว คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
นายกรกต  ชาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ศิลปกรรม: 
  

อ.ดร.สุริยา์ รักษาเมือง คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ.ดร.ประสิทธิ์์ พุทธศาสน์ศรัทธา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ส านักงาน : 
  

ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์์์์์์ 
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
โซน B  ชั้น 5์์เลขที่ 79 หมู่ 1 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  
 

จัดพิมพ์โดย : 
 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั์เลขที่์79 หมู่์1 ต าบลล าไทร์อ าเภอวังน้อย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13170 โทร.์035-248-000, ต่อ์8555,8556,5541. แฟ็กซ์.์035-248-000 ต่อ์8545 
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คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ARTICLE REVIEW BOARD : JOURNAL OF MCU SOCIAL SCIENCE REVIEW 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Lecturers In-house Professional :  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

1. พระราชปริยตัิกว,ี ศาสตราจารย์ ดร. 1. Prof. Dr.Phra Rajapariyatkavi 
2. พระเทพปริยัตเิมธ,ี รองศาสตราจารย ์ดร. 2. Assoc. Prof. Dr. Phratheppariyattimethi 
3. พระครูปรยิัติกิตติธ ารง, รองศาสตราจารย ์ดร.  3. Assoc.Prof. Dr. Phrakru  Pariyatkkittithamrong 
4. พระครูปุรมิานุรักษ์, รองศาสตราจารย ์ดร. 4. Assoc.Prof. Dr. Phrakhru Purimanurak 
5. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รองศาสตราจารย ์ดร. 5. Assoc. Prof.Dr. Phramaha Hansa Dhammahaso 
6. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญโฺ , รองศาสตราจารย์ ดร. 6. Assoc. Prof.Dr. Phramaha Boonlert  Inthapanno. 
7. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.  7. Dr.Phramaha Somboon  Vuddhikaro 
8. ศาสตราจารย์ ดร.บญุทัน ดอกไธสง 8. Prof. Dr. Boonton Dockthaisong 
9. ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์  อดิวฒันสิทธ์ิ 9. Prof. Dr. Chamnong  Adivadhanasit 
10 ศาสตราจารย์ พลต ารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกดิวิชัย 10. Prof. Pol.Lt.Gen. Dr. Naiyana  Koetwichai 
11. ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ  บรรณรุจ ิ 11. Prof. (Special). Lt.Dr.BanJop  Banaruji 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะน ี 12. Assoc. Prof.Dr. Aphinant   Chantanee 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม  13. Assoc. Prof.Dr. Chartchai  Pitakthanakhom 
14. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติทศัน์  ผกาทอง   14. Assoc. Prof.Dr. Kittithat  Phakathong 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ ์ บุญปู่  15. Assoc. Prof.Dr. Somsak  Bunpu 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ศรีนอก  16. Assoc. Prof.Dr. Somchai  Sinok 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย 17. Assoc. Prof.Dr. SutthiPhong  Siwichai 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง 18. Assoc. Prof.Dr. Wonrakrit  Thueanchang 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท 19. Assoc. Prof.Dr. Saman  Ngamsanit 
20. รองศาสตราจารย์ อนุภมูิ  โซวเกษม 20. Assoc.Prof.Anuphum   Sowkasem 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง 21. Assoc. Prof.Dr. Konit  Sithong 
22. รองศาสตรจารย์ ดร.สรุินทร์  นิยมางกูร 22. Assoc. Prof.Dr. Surin   Nitamangkoon 
23. ผู้รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนนัท์  อิศรเดช 23. Assoc.Prof.Dr. Tatchanan  Isaradej 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพล ใจเย็น  24. Asst.Prof.Dr.  Pattarapol  Chaiyen 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศกัดิ์  ทองอินทร์ 25. Asst.Prof.Dr. Toemsak  Thongin  
26. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรต  บุญอ่อน 26. Assoc. Prof.Dr. Suphrot  Boonon 
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Lecturers In-House Professional :  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์  ศลิปชัย  27. Asst.Prof. Sathit  Sinlapachai 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  ท่ังโต 28. Asst.Prof.Dr.  Phichet  Thangto 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธติิวุฒิ  หมั่นมี 29. Asst.Prof.Dr. Thitiwut  Manmee 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  กระสังข์ 30. Asst.Prof.Dr. Anuwat  Krasang 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณตี 31. Asst.Prof.Dr. Yuttana Praneet   
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง 32. Asst.Prof.Dr. Kiettisak   Suklueang 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์  เมธีวรฉัตร 33. Asst.Prof. Anon  Methiworachat 
34. อาจารย์ ดร.จฑุามาศ วารีแสงทิพย์ 34. Dr. Chuthamat  Warisaengthip 
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คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  
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บทบรรณาธิการ 
 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์
ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความสมบูรณ์
และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทาง
วิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเนื้อหาสาระ
ในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและเรื่องดังต่อไปนี้ 

พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ  โสภโณ) บทความเรื่อง “การพัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า มีลักษณะ 
การบริหารจัดการแบบแยกกันท างาน เผยแผ่อุดมการณ์หลักการทางพระพุทธศาสนาแก่ศาสนิก 
นับถือด้วยการสร้างความเข้าใจ และให้เห็นความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

 พระราชสิทธิเวที (วิรัช  วิโรจโน) บทความเรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์สุข
ภาวะตามหลักภาวนา 4 ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร” พบว่า  พระสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลง
ของสุขภาวะทางกายโดยพบความชุกของปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้สูง
กว่าที่พบในประชากรชายไทย การส่งเสริมสุขภาวะในพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งส าคัญและเร่งด่วนและ
เป็นประเด็นที่ท้าทายส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในร่วมมือกันวางแผนกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะในพระสงฆ์ต่อไป 

พระเมธาวินัยรส (สุเทพ  ปวิสิโก) บทความเรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพการสอน
ธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา)” พบว่า พระสอนศีลธรรมควรมีการคัดเลือกเนื้อหาที่
เหมาะสมในแต่ละระดับชั้นมาสอนนักเรียน มีการบูรณาการหลักสูตรให้กระชับ ไม่เน้นเนื้อหา 
แต่สอนนักเรียนโดยมุ่งเน้นการน าไปปฏิบัติ จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ 

พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺ าวุโธ) บทความเรื่อง “การพัฒนาการ
ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” พบว่า  
คณะสงฆ์ควรก าหนดให้มีสร้างพระวิปัสสนาจารย์เพ่ิมมากขึ้น และท าการพัฒนาพระวิปัสสนา
จารย์ที่มีอยู่แล้วให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้น ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย จัดให้มีโครงการ
ปฏิบัติธรรมเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
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พระครูสุกิจจานุรักษ์ (ชยุตม์ อคฺควณฺโณ) บทความเรื่อง “การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี” 
พบว่า ต้องจัดตั้งศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีศูนย์ประชาสัมพันธ์
และมีศูนย์จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พระมหานิกร านุตฺตโร  บทความเรื่อง “ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15” พบว่า ควรให้แต่ละ
อ าเภอในภาค 15 จัดการการเรียนการสอน และเจ้าคณะพระสังฆาธิการให้การสนับสนุน
งบประมาณท่ีเหมาะสม และมีการวัดและประเมินผลงานทุกสัปดาห์ 

พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร) บทความเรื่อง “รูปแบบการ
พัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี” พบว่า ฝ่ายบริหารต้องให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาโดยบูรณาการในด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมในรูปแบบที่น่าสนใจและ
เป็นที่พึงพอใจของพระนักเผยแผ่ฯและพุทธศาสนิกชน 

Ashin Nandasara   Article “Satisfaction of International Students 
With International Graduate Program of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University”  The findings of this research as following,  The means of program 
management that created international students’ satisfaction, management of 
the program, curriculum, learning system, facilities and program effectiveness 
were at moderate level with the mean value at 3.27.  
 Anongwichaya  Saributra   Article  “Public Opinion Towards The 
Policy of Upgrading Tambon Administrative Organization to Municipalities in 
Thailand.” The findings of this research as following, Learning, it is very good for 
local people which municipality could establish learning organization and 
learning activities that make local people acquire wisdom, knowledge or skill by 
systematic study 
 Jaruphon Amornpongchai Article  “Ethics Management of Buddhist 
Sunday Schools of Mahachulalongkornrajavidyalaya University.”  The key 
factor to put training into implementation would be masters.  Therefore, to train 
the masters with new knowledges so that they could further teach students to 
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meet the best result of becoming a knowledgeable youth with more skill in 
various aspects. 
 สิริวงษ์  เอียสกุล บทความเรื่อง “ศักยภาพการจัดการการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์
และความยั่งยืนขององค์กร: การตรวจสอบเชิงประจักษ์ธุรกิจเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในประเทศไทย” พบว่า ศักยภาพการจัดการการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์และความย่ังยืนของ
องค์กร มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการมีผลกระทบมากที่สุดต่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มีคุณค่าและการพัฒนากระบวนการใหม่ 
 เ อกศิ ริ   นิ ยมศิ ลป  บทความ เ ร่ื อ ง“การก ากั บดู แลมาตรฐานคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” พบว่า แนวทางที่พึงประสงค์
ร่วมกัน คือ ความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน และให้เกียรติแก่กันในความเป็นองค์กรการศึกษาขั้น
สูงสุดของประเทศ 
 มยุร ี  รัตนเสริมพงศ์  บทความเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของ
เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี” พบว่า โครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียน ได้แก่ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารงาน
บุคคล และงานบริหารงานทั่วไป และมีคณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน คณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียน และคณะกรรมการนักเรียน  

 อัจฉรา  หล่อตระกูล  บทความเร่ือง “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวชาวไทยกรณีศึกษา  :  พระราชวังบางปะอิน  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา” พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ระดับความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน   
 นันทิยา สัตยวาที  บทความเรื่อง “บทบาทสื่อท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมือง
ในจังหวัดนครสวรรค์” พบว่า สื่อท้องถิ่นท าหน้าที่สะท้อนประเด็นปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นผ่านการน าเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์ กระตุ้นให้ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้ง
ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   สื่อท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นสื่อกลางประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 อุษณีย์  จิตตะปาโล บทความเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา” พบว่า องค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง  ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย
4 องค์ประกอบดังนี้ 1. ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ 2.ด้านการน าสู่การปฏิบัติ 3.ด้านการ
ประสานความร่วมมือ 4.ด้านการติดตามประเมินผล 
 นัทธมน   เวชรังษี บทความเรื่อง “การพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร” พบว่า  ผลการประเมินความ
คิดเห็นของผู้บริหาร และครู ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 132 คน พบว่า ทุกคนเห็นด้วยกับ
องค์ประกอบผู้บริหารมืออาชีพทั้งหมดที่กล่าวมาทุกด้านแล้วอยู่ในระดับมาก 
 ฤดี   เสริมชยุต  บทความเรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของธุรกิจชุมชนโดยใช้ องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ของใช้อรัญญิก  ต าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า   
องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินธุรกิจ ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น องค์ความรู้
ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นถือว่าเป็นรากฐานส าคัญในการ
สร้างความเชื่อม่ันและชื่อเสียงให้ผลิตภัณฑ์อรัญญิกจนเป็นที่ยอมรับของตลาด 
 สิริ ลภัสลดา ปันสาน บทความเรื่อง “รูปแบบการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด” พบว่า การจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน คือ การคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนเป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุด โดยควรมีการสร้างกระบวนคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมโดยคน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  
 เอกลักษณ์ นาคพ่วง บทความเรื่อง “แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต
ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” พบว่า  นักศึกษาปริญญา
ตรีชั้นปีที่ 4 มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยคือ ประเด็นด้านการพัฒนาตนเอง รองลงมาคือด้านการประกอบอาชีพรองลงมา
คือด้านสังคม รองลงมาคือด้านสถาบันและด้านความต้องการของผู้อื่นตามล าดับ 
 อภิชาติ  ศิริบุญญกาล  บทความเรื่อง “บทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างก าลังคน
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบในลักษณะของการบูรณาการ โดยการเตรียมความ
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ด้วยความปรารถนาดียิ่ง 
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พร้อมทางด้านก าลังคนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบูรณาการระหว่างกระทรวงในการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 
 ชนันภรณ์  อารีกุล  บทความเรื่อง “การศึกษาทางเลือก: รูปแบบการเรียนรู้ที่ส าคัญ
ส าหรับเจเนอเรชันแอลฟา” พบว่า คนเจเนอเรชันแอลฟาจะเป็นคนที่ส าคัญในอนาคตในอีกไม่กี่
ปีข้างหน้า คนเจเนอเรชันนี้จะเป็นพลเมืองที่ส าคัญของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
ในอนาคต การศึกษาทางเลือกอาจเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีแนวโน้มจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นใน
โลกอนาคตและมีความเหมาะสมกับเจเนอเรชันแอลฟา เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นตัว
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ประเวศน์   มหารัตน์สกุล บทความเรื่อง “การจัดการพนักงานต่างวัฒนธรรมในยุค
ดิจิทัล 4.0” พบว่า การจัดการพนักงานต่างวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 4.0 ต้องอาศัยผู้บริหารและ
พนักงานที่มีความรู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลง
ท่ามกลางการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เข้าใจวัฒนธรรมการท างานที่เป็นสากล เข้าใจ
ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และรู้ลักษณะงานในยุคดิจิทัล 4.0  
 คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้
ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องน่า
อ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ท าให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่น าไปสู่การปฏิบัติและ
เผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป 
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การวิจัยแบบผสานวิธี ( Mixed Methods Research ) ประกอบไปด้วยการวิจัย เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ประชากร 
ได้แก่ คณะสงฆ์และประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติการในโครงการหมู่บ้านศีล 5 ในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ สมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการหมู่บ้านศีล 5 จ านวน 400 คน  และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1 . 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เพื่อก าหนดตัวชี้วัด คือระดับบุคคล องค์กร และชุมชนของ
การรักษาศีล 5 ในโครงการหมู่บ้านศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 37 รูป/คน และ 
2. ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือการระดมสมอง ยืนยัน 
และประเมินคุณภาพตัวชี้วัดในระดับบุคคล องค์กร และชุมชนของการรักษาศีล 5 ในโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย พระเถระผู้ใหญ่ นักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กร จ านวน 12 รูป/คน  ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วย
วิธีการพรรณนา สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก่อนที่จะมีการประมวลผลและสร้าง รูปแบบต่อไป
ผลการวิจัยพบว่า 

1.   สภาพทั่วไปของกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของ  คณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลไกและกระบวนการการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละด้านมีการบริหารด้านผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ = 3.91) 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการจัดการบริหารควบคุม มีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 3.66) 
อยู่ในระดับมาก และการบริหารด้านการเงินมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( ̅ = 3.30) อยู่ในระดับปาน
กลาง 

2.   กระบวนการของกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีลักษณะการบริหารจัดการแบบแยกกันท างาน เผยแผ่อุดมการณ์
หลักการทางพระพุทธศาสนาแก่ศาสนิกนับถือด้วยการสร้างความเข้าใจ   มีการสร้างกลุ่ม
เครือข่าย สร้างความเข้าใจ ให้เห็นความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีการท างาน
แบบมีส่วนร่วม โดยท าบันทึกข้อตกลงต่อหน่วยงานส่วนราชการท้องถิ่น ได้มีบทบาทส่วนร่วมใน
การมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
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3. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกันในระบบ หรือองค์กรเพ่ือให้งานส าเร็จไป
ด้วยดี, ระบบ หรือองค์กรที่มีบุคคลในระดับต่าง ๆ ท างานประสานกันดุจเครื่องจักร, ระบบใด ๆ 
ที่จะช่วยให้งานส าเร็จลุล่วงไป โดยที่บุคคล กลุ่มคน และชุมชน น าหลักการในพระพุทธศาสนา
แสดงให้เห็นแนวคิดท่ีมาของศีลกับการอยู่ร่วมกันในสังคมท าให้เกิดความสงบสุขของสังคมชุมชน
และเป็นการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งศีล 5 เป็นหนทางแห่งการ
เกิดสันติภาพ 
ค าส าคัญ : การพัฒนา,กลไก,การขับเคลื่อน,โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1.To study the general condition of 

driven mechanism in the community preserving Five Precepts of Sangha in 
Chiang Mai  Province, 2. To study the process of the development for driven 
mechanism in the community preserving Five Precepts of Sangha in Chiang Mai  
Province, and 3. To present the development for driven mechanism in the 
community    preserving Five Precepts of Sangha in Chiang Mai  Province. The 
method was  mixed methods research consisted of qualitative research and 
quantitative research. The population was Sangha and people who participated 
in the village project sustain five precepts in Chiang Mai Province. The researcher 
selected the purposive sampling group of the 400 members participated the 
village project sustains five precepts and the key informants were divided into 2 
groups as follows; 1. The key informants defined indicator to be the level of 
individuals, organizations and communities of sustaining five precepts in the 
village project five precepts of Sangha in Chiang Mai Province total 37 persons 
and 2. Participants of the Focus Group Discussion for brainstorming, confirming 
and evaluating the quality indicators at the individual, organization and 
community level of sustaining five precepts in the village project sustains five 
precepts of Sangha in Chiang Mai Province consisting of Phra Thera, 
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academicians, experts, community leaders, organization leaders total 12 persons. 
By analyzing and synthesizing the information obtained from the study of 
documents uses the content analysis method to present the data by descriptive 
method. Summary of problems and suggestions from focus group discussion 
analyzed and synthesized before processing and creating the next format. 
Research result:  

1. The general conditions of the driven mechanism in the community    
preserving Five Precepts of Sangha in Chiang Mai  province found that the 
mechanism and the process of the driving of the village project sustains five 
precepts of Sangha in Chiang Mai Province in each area has the management of 
workers with the highest mean ( ̅ = 3.91) which is at a high level and the second 
is the process of the management and the control with an average ( ̅ = 3.66) at 
a high level and the financial management has the lowest mean ( ̅ = 3.30) at a 
moderate level. 

2. The process of the driven mechanism in the community    preserving 
Five Precepts of Sangha in Chiang Mai  province showed that there is to separate 
a managing style of works and spread an ideology of Buddhism principles to 
Buddhists by creating the understanding. There was to create a network group to 
see the importance of Buddhism principles with participatory works by making a 
memorandum of an agreement with the local government agencies and there 
was a role to participate and support activities of the village project sustains five 
precepts to achieve the next goal. 

3. The development for driven mechanism in the community preserving 
Five Precepts of Sangha in Chiang Mai  Province found that in various 
departments that work together in the system or organizations had 
accomplished the work well. The systems or organizations had people at 
different levels can work together as a machine and any systems will help the 
work to be accomplished by individuals, groups and community by bringing the 
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principles of Buddhism to show the concept of the precepts and the 
coexistence in a society that causes the peace of the community society and 
being self-developed according to the threefold principles name a canon, a 
meditation and a wit which five precepts are a way of peace.  
Keywords: Driven Mechanism ,  Preserving Five Precepts. 
 
1. บทน า  

สังคมไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันที่
ส่งผลอย่างชัดเจนต่อวิถีชีวิต ปัจจุบันนี้คนเราส่วนใหญ่รู้จักศีล 5 แต่ไม่มีผู้ใดคิดที่จะปฏิบัติตาม 
ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบัน คนเริ่มจะเห็นการกระท าที่มันไม่ดีเป็นเรื่องปกติ ส่วนคนที่ท าความดี
ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนไม่ปกติและอาจจะด าเนินชีวิตในสังคมไม่ราบรื่น เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่
เข้าใจศีล 5 อย่างแท้จริงและลึกซึ้ง จึงท าให้หลงท าผิดไปโดยไม่ได้ตั้งใจ  ตลอดจนการให้
ความหมายและคุณค่าต่อค าว่า “ความดีและความเจริญ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ได้ส่งผลต่อการบริโภคแบบแผนการเลี้ยงดูและปฏิสัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคมในระดับต่างๆ ให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้นโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบันนั้น ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางอย่างชัดเจนในการส่งเสริมการใช้หลักการวิชาการและ
สนับสนุนบทบาทให้องค์กรทางพระพุทธศาสนามีความส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่าง
ยั่ งยืน ตลอดจนส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ขณะที่องค์กรทาง
พระพุทธศาสนานั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุ ญฺโ ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช (National Buddhism Office, 2015)    

 ได้มีด าริและผลักดันให้คณะสงฆ์ทั่วไปประเทศด าเนินโครงการหมู่บ้านรักผาศีล 5 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปและพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการด าเนินโครงการ
จะเน้นการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาชน ซ่ึงที่ผ่านมาสามารถสร้างรูปแบบการพัฒนาความปรองดองสมานฉันท์ด้วย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปแล้วในหลายพื้นที่ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จัดระเบียบทางสังคม และก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้น
การปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม 
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ส าหรับการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงสร้างดังกล่าวที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มี
จ านวน 25 อ าเภอ 204 ต าบล และ 1,428 หมู่บ้าน โดยมีสมาชิกท้ังหมดรวม 1,202,702 คนจาก
จ านวนประชากรในจังหวัด 1,728,242 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนประชากรในจังหวัด  
ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายในระยะที่ 2 คือมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการร้อยละ50 ของประชาชนชาว
พุทธในพ้ืนที่ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามด าริของ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และมติของมหาเถรสมาคม ได้มีส่วนในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ และพัฒนากระบวนการลดความขัดแย้งในระดับ
ชุมชนได้อย่างมีนัยยะส าคัญ การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยกลไกของหมู่บ้านรักษาศีล 5 จึงเป็น
พุทธวิธีที่ส าคัญของการตอบสนองกระบวนการในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่
มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในประเด็นเรื่องการพัฒนากลไกลการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือการจรรโลงคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสังคมสมานฉันท์และสันติสุขอย่างยั่งยืนนั้น ใน 4 ด้านคือ เสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ซึ่งถือเป็น
กระบวนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ควรเรียนรู้และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ของ  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การศึกษาวิจัยจึงเป็น
การศึกษาที่มุ่งเน้นเพ่ือค้นหากระบวนการของกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ของ  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานการด าเนินชีวิตตามหลัก
จริยธรรม คุณธรรมที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปรองดองและ
สมานฉันท์ของสังคมไทย  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 2.1  เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของ  
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  
 2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการของกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของ  
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.3 เพ่ือน าเสนอการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะ
สงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  
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3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง“การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่”เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ( Mixed Methods Research ) ประกอบ
ไปด้วยการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 สภาพทั่วไปของกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือพิจารณาจากการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยเห็นว่าหลักการวิธีการหรือใช้
และการน าหลักทฤษฎีที่น าช่วยในการด าเนินการ ได้แก่หลักของ บ ว ร อันประกอบไปด้วย บ้าน 
วัด และหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความส าคัญ วัด จ าเป็นต้องมีบ้ านและ
โรงเรียน/ราชการให้การอุปถัมภ์ ค้ าชู ท านุบ ารุงพระศาสนา บ้านก็มี วัดคอยให้สติ เตือนใจ 
รวมทั้งจิตวิญญาณและมีโรงเรียน/ราชการ คอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน /ราชการ มีวัด ที่ให้
การสนับสนุน อบรมสั่งสอนในศีลธรรม และมีบ้านที่คอยให้การสนับสนุน โดยเฉพาะในด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือความเจริญงอกงามของสังคม เป็นการรักษาฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะท า
ให้เกิดความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดที่ทุกคนมีส่วนในการรักษา ด้วยความรู้สึกเป็นส่วนร่วมนี้จะท า
ให้เกิดพัฒนาทั้งสามสิ่งไปพร้อม ๆ กัน ตรงกับเจตนารมณ์ของโครงการที่เป็นการเสริมสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลม
เกลียวกัน  จากที่คณะสงฆ์น าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และแนวทางพระราชด าร ิ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 ของคณะสงฆ์มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชาชนใช้หลักทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงของรัชกาลที่ 9 ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามีวัฒนธรรมที่เข็ม
แข็ง รักความสงบ มีความสามัคคีในหมู่คณะเคารพผู้น าและบรรพบุรุษ มีการรักษาศีล 5 อุโบสถ
ศีลในวันพระและวันส าคัญในทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

 4.2 กระบวนการการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ในแต่ละด้าน พบว่า มีเพียง 5 ด้าน ที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และอีก 3 ด้าน 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับปานกลาง ซึ่งถือว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและ
กระบวนการการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละ
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ด้านค่อนข้างดี โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในการบริหารด้านผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

 4.3  การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการจัดการเรื่องคน ผู้เป็นเจ้านาย คนให้การสนับสนุน คนปฎิบัติงาน ต้อง
ร่วมกัน ผู้ท างานต้องลงมือท าด้วยกันเป็นครั้งคราว ทุกกลุ่ม ทุกระดับต้องลงมือท าร่วมกันเป็น
บางครั้ง, เงิน เป็นงบประมาณ ปัจจัยในการด าเนินงาน การขับเคลื่อน , สถานที่ มีแต่ไม่พร้อมไม่
สะดวก ใช้ไม่ได้ รวมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดควรได้รับการสนับสนุน แผนงาน/โครงการ  
โดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด/งบยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
ทุกกิจกรรมให้มากกว่าเดิมและควรจะเป็นการขับเคลื่อนในเชิงรุกและรับมีการประชุมวางแผน
งานกันอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้นโยบายควรมีการก ากับติดตามผล มีการประชุมวางแผน ติดตามผลที่
ได้ต าเนินงาน ตามล าดับชั้น การบริหารการจัดการ ต้องด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง การบริหาร
บุคลากร ต้องให้ความส าคัญผู้ปฏิบัติงานให้ก าลังใจแก่ผู้ท างานอย่างต่อเนื่อง การบริหาร
งบประมาณ ควรจัดสรรให้เหมาะสมกับงานการขับเคลื่อนโครงการ ในด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรจัด
ให้แต่ละศูนย์ในระดับอ าเภอ ต าบล และระดับวัด เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนโครงการฯ เพ่ือให้การ
ท างานที่คล่องตัวอย่างต่อเนื่อง 
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โดยผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้จากการวิจัยได้ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1.1 องค์ความรู้จากการวิจัยการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษา 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา : ผู้วิจัย (2562) 

การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
- รณรงค์ให้ประชาชน 
ทุกคนในพ้ืนที่ของรักษา
ศีล 5 
- ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชนใน
การขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านศีล 5 
- สร้ า งกิ จกรรม เพื่ อ
สร้างความปรองดอง
ส ม า น ฉั น ท์ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนในพ้ืนที ่
 

ด้านการเงิน 
- มี ก า ร ว า ง แ ผ น
งบ ป ร ะ ม า ณ ในก า ร
ด าเนินกิจกรรม 
- งบประมาณในการ
ด าเนินการสร้างความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
ขั บ เคลื่ อน โค ร งกา ร
หมู่บ้านศีล 5 มีความ
เหมาะสม 
งบ ป ร ะ ม า ณ ใน ก า ร
ด าเนินการประชุม 

ด้านการบริหารวัสดุใน
การด าเนินงาน 

มีการจัดเตรียมเอกสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
มีบุคลากรในการด าเนิน
โครงการอย่างเพียงพอ 
มี เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
ด าเนินโครงการอย่าง
เพียงพอ 
มีเครือข่าย 

ด้านกระบวนการ
จัดการบริหารควบคุม 
ให้ความร่วมมือในการ
ประสานงานกับทุก ๆ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้ความส าคัญต่อการ
ก ากับและติดตามผล
ของโครงการ 
สนับสนุนทรัพยากรที่
จ าเป็นในการขับเคลื่อน
โครงการอย่างเต็มที ่

ด้านการวางแผน 
มีส่วนร่วมในการวาง
แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น
โครงการ 
อ านวยการโครงการให้
เห็นเป็นรูปธรรม 
มีแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินงานโครงการ 

ด้านการด าเนินการ 
ส่ งเสริ มสนับสนุ นงาน
โครงการกับคณะกรรมการ
ต่าง ๆ  
มีการประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก า ร จั ด
กิจกรรมและเข้าร่วม
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการตรวจสอบ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 
มีการร่วมแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ 
ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อจ ากัดในการด าเนิน
โครงการ 

ด้านการประเมินผล
ย้อนกลับ 

น า ข้ อ จ า กั ด ข อ ง
โครงการมาเพื่อสร้าง
การวางแผนด าเนินการ
ต่อไป 
มีการวางแผนเพื่อการ
สร้างกลไกในการด าเนิน
โครงการ 
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5. อภิปรายผลการวิจัย  

5.1  สภาพทั่วไปของกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่   

จากผลการศึกษาสภาพทั่วไปของกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ของ  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการเป็นไปในลักษณะที่เป็นการสร้างความร่วมมือ และมีหลัก “บวร” คือ 
บ้าน วัด และราชการ ลักษณะขอความร่วมมือในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยก าหนด “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เป็นนโยบายของจังหวัด ขยาย
ผลไปทุกอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างจิตอาสา มุ่งเน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิต มีทักษะการท างาน มีสัมมาอาชีพที่สามารถพ่ึงตนเองได้ และร่วม
สืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการบูรณาการของทุกภาคส่วนให้ไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ Wongsakon  Phoemphon (2012 )  
ได้วิจัยเรื่อง “ศีล 5 มิติอารยธรรมสากล” ผลการวิจัยพบว่า มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคม  
มีความรักและความใคร่เป็นเรื่องธรรมดา แต่ความใคร่นั้น ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและ
ศีลธรรม กฎหมายป้องปรามได้เฉพาะการละเมิดทางกาย แต่ศีลธรรมสามารถป้องปรามได้จาก
ภาย ในคื อจิ ต ใ จ  ค ว ามอบ อุ่นภาย ในครอบครั ว ขึ้ น ไ ด้  แ ล ะ PhraMahaPhichitchai   
Yomphanphai (1998) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาทัศนะเรื่องศีล 5 ของชาวพุทธในสังคมไทย
ปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีการฆ่าสัตว์” ผลการวิจัยพบว่า ศีล 5 ข้อที่ 1 คือ การงดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ เป็นหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา ที่กล่าวถึงกันมากที่สุดในสังคมไทย แต่ปัจจุบันใน
สังคมไทยมีสถิติการ “ฆ่า” สูงมาก ผลจากการ “ฆ่า” ท าให้คนไทยต้องประสบกับการขาดความ
เมตตา มีการก่ออาชญากรรม ที่ทารุณโหดร้าย งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะศึกษาทัศนะเรื่อง
ศีล 5 ของชาวพุทธในสังคมไทย ปัจจุบันเฉพาะกรณีการฆ่าสัตว์ เปรียบเทียบผลการส ารวจข้อมูล
ด้านความเข้าใจ การปฏิบัติ และอุปสรรคในการปฏิบัติตามศีล 5 ข้อที่ 1  
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5.2 กระบวนการของกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

ในส่วนของกระบวนการของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการตามแนวคิดของการมีส่วนร่วมของทุกภาคประชาชนในการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้มีประสิทธิภาพของครอบครัว เป็นอย่างดี    
การขับเคลื่อนให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ด าเนินการได้เป็นอย่างดีนั้น ต้ององค์ประกอบที่ 
ส าคัญก็คือตัวบุคคลในชุมชนเห็นความส าคัญในการขับเคลื่อน โดยเน้นที่สถาบันครอบครัว แล้วสู่
หมู่บ้าน สู่ต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ  Phramaha Waranchai   
Kluengpho ( 1996 )  ได้ศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484” ผลการวิเคราะห์พบว่า การบริหารคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.2448 เป็นการปกครองแบบ “สังฆสภา” แบ่งอ านาจในการบริหารออกเป็น 3 
ส่วน คือ สังฆสภา ท าหน้าที่เป็นนิติบัญญัติออกสังฆาณัติ, คณะสังฆมนตรี มีหน้าที่ในการบริหาร, 
คณะวินัยธร มีหน้าที่พิจารณาอธิกรณ์ ซึ่งแต่ละฝ่ายได้แบ่งหน้าที่ในการบริหารและรับผิดชอบ
โดยตรง  ซึ่งสอดคล้องกับ Phrakhru Uthaikitcharak  Suchinno (2013) ได้วิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์” ผลการวิจัย 
พบว่า 1) รูปแบบการบริหารกิจการคณะ สงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บาง
ประการคงเห็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อมา 2) การบริหารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค 2 มีปัญหาที่ชัดเจน องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่พอเพียงที่
จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้ พระนักเผยแผ่ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัด เห็นปัญหาในการเผยแผ่ ท าให้
พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิด และเข้าใจคลาดเคล่ือนไปจากความเห็นจริงตามหลัก
พระพุทธศาสนา 3) แบบการบริหารจัดการการเผยแผ่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ควรมี
อ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญ  

5.3 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านการประสานความร่วมมือ ที่จะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบผลส าเร็จและ
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ประสบความล้มเหลว และบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับอ าเภอ การเข้าใจในเป้าหมาย
ของโครงการของผู้ปฏิบัติงาน และการวางโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีส่วนส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนงาน เพราะงานตามโครงการดังกล่าวไม่สามารถประสบความส าเร็จได้หากขาดการ
ประสานเชื่อมโยง ซึ่งสอดคล้องกับ Jumpol Pulphattarachewin and members (2006)  
ศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างความดี มีคุณธรรม ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
บุคคลพบวา คุณลักษณะที่ส าคัญของคนดีมีคุณธรรมมีสติ มีความรับผิดชอบประพฤติดี  มีความ
ซื่อสัตยละอายต่อบาป กตัญ  ูกตเวทีมีจิตส านึกสาธารณะมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายรัก
ชาติ ศาสนกษัตริย ระดับครอบครัวที่ตั้งอยูในศีล 5 มีความรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทใน
ครอบครัวมีความสัมพันธอันดีและอบอุนไมประมาทท าการโดยใชปญญาสุภาพรับฟงผูอ่ืนใฝหา
ความรูครองตนเปนพลเมืองดีเอ้ือเฟอเผื่อแผสงเคราะหบ ารุงศาสนา ระดับชุมชน ต้องเป็นตาม
แนวทางระเบียบที่ได้วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ Phrakhru Phawanasophit   
( Bunratmuangwong) (2010) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา” 
พบว่ารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนานั้น เป็นรูปแบบขั้น บันใดมีการประสานงาน
แบบบนลงล่างลงมาตามล าดับขั้น คือ ระดับภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล วัด ส่วนในเขตล้านนา
มีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นของตนเอง ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบและวิธีการใหม่ มาใช้เพื่อรองรับความทันสมัย ตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิการที่มี
หน้าที่ก าหนดนโยบายเพ่ือปฏิบัติงานส่วนหนึ่งการบริหารเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เห็นเป็น
รูปธรรมก็คือ สายงานของพระธรรมทูต  

 
5.4 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
การขับเคลื่อนโรงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะ

การบริหารจัดการแบบพระพุทธเจ้า ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา คือแยกกันท างาน เผยแผ่
อุดมการณ์หลักการทางพระพุทธศาสนาแก่ศาสนิกนับถือ  ที่ไม่เข้าใจหลักธรรม ศีลธรรมแนวทาง
การปฏิบัติ ด้วยการสร้างความเข้าใจ   มีการสร้างกลุ่มเครือข่าย สร้างความเข้าใจ ให้เห็น
ความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีการท างานแบบมีส่วนร่วม สร้างการบริหาร
จัดการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ ครอบครัว ชุมชน มีการปรับตัวเพ่ือแสวงหาแนวทางใน การ
บริหารจัดการโครงการหมู่บ้านศีล 5 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 .ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  องค์กรพระพุทธศาสนาและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรร่วมกันสร้างกลยุทธ์

การปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

2)  องค์กรพระพุทธศาสนาและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรสร้างเป็นนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานรู้สึกถึงความมีส่วนร่วม เพ่ือที่จะ
สร้างสรรค์การพัฒนาทีมงานในการที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

3)  องค์กรพระพุทธศาสนา ควรพิจารณากระบวนการและปัจจัยในการพัฒนา
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 การส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์อย่างเป็น
รูปธรรม 
 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1) องค์กรพระพุทธศาสนาและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรตั้งแผนการในการ
ด าเนินงาน ก่อให้เกิดคน งานที่มีคุณภาพ ด้วยการถอดบทเรียนในการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5  

2) องค์กรพระพุทธศาสนาควรพิจารณาการพัฒนาการจัดการงานในโครงการฯ 
และสร้างกระบวนการการบริหารและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

3) องค์กรพระพุทธศาสนาควรควรพิจารณาสร้างตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
พัฒนาการขับเคลื่อนโครงการ โดยพิจารณาที่คุณภาพของทุนมนุษย์ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม 
และศีลธรรม และจัดท าเป็นคู่มือในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบสากล 

 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยตัวชี้วัดความส าเร็จในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

อย่างเป็นรูปธรรม 
2 ) ควรจัดท าเป็นการจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบพุทธบูรณาการเพ่ือพัฒนาจิตใจ 
องค์กร และสังคม 
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3) ควรมีการวิจัยตัวชี้วัดความส าเร็จในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ในประเทศเพ่ือนบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นการสร้าง Best practice เป็นแนวการ
เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์สุขภาวะตามหลักภาวนา 4 ของ
พระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์  379 รูปในอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วย
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป แบบส ารวจสุขภาวะทางสังคม และแบบ
ส ารวจสุขภาวะทางปัญญา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับสุขภาวะทางกาย ร้อยละ 43.49 มีภาวะอ้วน ร้อยละ 39.21 มี
ภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 14.33 ส าหรับภาวะไขมันผิดปกติในเลือด ร้อยละของพระสงฆ์ที่พบ
ความผิดปกติของคอเลสเตอรอลรวม เอชดีแอล-คอเลสเตอรอล แอลดีแอล-คอเลสเตอรอล และ 
ไตรกลีเซอไรด์ผิดปกติ คิดเป็น ร้อยละ 32.01, 14.33, 30.28, และ 22.56 ตามล าดับ จากผล

                                           
  Phichit Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
  Faculty of Nursing, Chiang Mai University; corresponding author. 
  McCormick Faculty of Nursing, Payap University. 
  Faculty of Nursing, Chiang Rai College 
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การตรวจร่างกายพบว่า ร้อยละ 42.09 มีโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 11.96 มีระดับน้ าตาลใน
เลือดสูงกว่าปกติ ร้อยละ 12.58 มีโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.71 มีค่าการท างานของไตผิดปกติ 
ส าหรับจิตภาวนา พบว่าร้อยละ 10.66 มีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะทางจิต ในส่วนของสีล
ภาวนาและปัญญาภาวนา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  

ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีการเปล่ียนแปลงของสุขภาวะทางกายโดยพบความชุกของ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้สูงกว่าท่ีพบในประชากรชายไทย การ
ส่งเสริมสุขภาวะในพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งส าคัญและเร่งด่วนและเป็นประเด็นที่ท้าทายส าหรับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในร่วมมือกันวางแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะในพระสงฆ์ต่อไป 
ค าส าคัญ : สุขภาวะ, ภาวนา 4, พระสงฆ ์
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to examine health based on the concept 

of Bhavana 4 among Buddhist monks in Phichit province. There were 379 monks 
participated in the study. Five questionnaires were used to collected data, 
including demographic form, WHO Steps questionnaire, Thai GHQ-28, social 
health questionnaire, and intellectual health questionnaire. Descriptive analysis 
was used for data analysis.  

Results found that for physical health, 43.49% were obese, 39.21% were 
central obese. According to dyslipidemia, percentage of monks who had 
abnormal value of total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, and 
triglycerides were 32.01, 14.33, 30.28, and 22.56, respectively. According to 
physical examination, hypertension was found among 40.09% For diabetes, 
11.96% had impaired fasting plasma glucose while 12.58% had diabetes. In 
addition, 6.71% had high level of creatinine. For mental health, 10.66% had 
abnormal GHQ. Additionally, social health and intellectual health were at 
moderate level.  

Results revealed that monks had changes in physical health. Monks had 
higher prevalence of non-communicable diseases’ risk factors more than Thai 
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men. Thus, health promotion among monks is important, urgent, and challenges 
for all stakeholders. Collaborative intervention to promote health and well-being 
among monks is needed to enhance health and well-being among monks.  
Keywords: Health, Bhavana 4, Buddhist monks 
 
1. บทน า 

 พุทธศาสนา เป็นหนึ่งในศาสนาที่มีผู้นับถือมากทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทย จาก
ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 94 ของคนไทยนับถือศาสนาพุทธ (National office 
of Buddhism, 2016) และใช้หลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงรากฐานของประเพณีและวัฒนธรรม โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้น าส าคัญใน
การสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาสังคม ท้องถิ่น ชุมชน  ในส่วนของกิจการสงฆ์จังหวัดพิจิตร จาก
ข้อมูลการส ารวจในปี 2560 จังหวัดพิจิตรมีวัดมหานิกายจ านวนทั้งสิ้น 494 วัด จ าแนกเป็นพัทธ
สีมา จ านวน 297 วัด ส านักสงฆ์ 167 แห่ง และ ที่พักสงฆ์ จ านวน 29 แห่ง มีพระภิกษุ 3,768 
รูป และ สามเณร 214 รูป รวมทั้งสิ้น 3,839 รูป (พระราชสิทธิเวที, ดร., การสื่อสารส่วนบุคคล, 
20 ตุลาคม 2560)  
 การพัฒนาสุขภาวะในพระสงฆ์เป็นประเด็นที่ส าคัญและเร่งด่วนเนื่องจากว่า ปัจจุบัน
สถิติการเจ็บป่วยของพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non communicable diseases: 
NCDs) ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะโภชนาการ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันสูง เกาต์ ไตวาย 
เป็นต้น  (Priest hospital, 2017) จากสถิติของโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ในปี 2558 
พบว่า 5 อันดับโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มพระสงฆ์ ได้แก่ 1) โรคเมตาบอลิซึมและไขมันในเลือด
ผิดปกติ 2) โรคความดันโลหิตสูง 3) โรคเบาหวาน 4) โรคไตวายหรือไตล้มเหลว และ 5) โรคข้อ
เข่าเสื่อม ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม (Matichon online, 
2016) โดยสาเหตุหลักที่ท าให้พระสงฆ์มีความชุกของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาก เนื่องมาจาก
พระสงฆ์บริโภคอาหารที่ญาติโยมถวายซึ่งมีแป้งและน้ าตาลเป็นจ านวนมาก รวมถึงพระสงฆ์มี
ข้อจ ากัดในการออกก าลังทางกาย ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมบางอย่างเช่นฆราวาสได้ 
(Matichon online, 2016) 
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 การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในพระสงฆ์ ส านัก
เลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้ระบุในมติที่ 191/2560 เรื่อง การด าเนินงานพระสงฆ์กับการ
พัฒนาสุขภาวะขึ้น โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการของคณะท างานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ได้แก่ 1) พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก
พระธรรมวินัย 2) ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฐฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย 
และ 3) บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้น าด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม นอกจากนั้นแล้ว
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ออกธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 
2560 เพ่ือที่จะน าไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของสุขภาวะในพระสงฆ์ แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษา
สถานการณ์สุขภาวะในพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร ท าให้ขาดข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญอันจะน าไปสู่การ
ส่งเสริมสุขภาวะอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะการศึกษา
สถานการณ์สุขภาวะของพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญที่จะท าให้เข้าใจ
ถึงสถานการณ์สุขภาวะในพระสงฆ์ และน าไปสู่การวางแผนการส่งเสริมสุขภาวะที่มีความเฉพาะ 
เหมาะสม มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสถานการณ์สุขภาวะตามหลักภาวนา 4 ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร โดยมี
วัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 
 2.1.  ศึกษาสถานการณ์สุขภาวะทางกายของพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 2.2.  ศึกษาสถานการณ์สุขภาวะทางจิตของพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 2.3.  ศึกษาสถานการณ์สุขภาวะทางสังคมของพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 2.4.  ศึกษาสถานการณ์สุขภาวะทางปัญญาของพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นพระสงฆ์ที่จ าพรรษา ณ วัด ในจังหวัดพิจิตร ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เข้าใจ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์ที่ยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย จ านวน 379 รูป 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 5 เครื่องมือ ได้แก่  
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1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย ประกอบด้วย
ข้อมูล อายุ พรรษา ประเภทของวัดที่จ าพรรษา การศึกษาทางโลก การศึกษาแผนกธรรม 
การศึกษาแผนกบาลี 

2. แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่แปลมาจากแบบ
ส ารวจ WHO STEPS ขององค์การอนามัยโลก ด้วยวิธี forward-backward translation แล้ว
ท าการเปลี่ยนเทียบเครื่องมือวิจัยชุดต้นฉบับกับชุดที่แปลย้อนกลับโดยผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าของภาษา 
และท าการปรับภาษาให้เหมาะสมกับพระสงฆ์ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยโดยการน าไปทดลองกับ
พระสงฆ์ท่ีมีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างเพ่ือยืนยันว่าผู้ตอบมีความเข้าใจในความหมายของแต่ละ
ข้อให้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดแล้ว 

3. แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป ฉบับภาษาไทย (Thai GHQ - 28) พัฒนาขึ้นโดย ธนา นิล
ขัยโกวิทย์, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, และ ชัชวาล ศิลปะกิจ (2545) ประกอบด้วยข้อค าถาม 28 ข้อ 
แบ่งคะแนนเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ อาการทางกาย อาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ ความ
บกพร่องทางสังคม และ อาการซึมเศร้าท่ีรุนแรง โดยคะแนนรวมตั้งแต่ 6 ขั้นไปถือว่าผิดปกติ ท า
การทดสอบ Cronbach’s alpha ได้เท่ากับ .93  

4. แบบส ารวจสุขภาวะทางสังคม (สีลภาวนา) ปรับจากแบบส ารวจสุขภาวะทั่วไป ที่
พัฒนาข้ึนโดย พินิจ ลาภธนานนท์ (2557) เพ่ือส ารวจสุขภาวะทางกายในโครงการศึกษาแนว
ทางการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 14 ข้อ แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ มีคะแนนรวมตั้งแต่ 14-56 
คะแนน 14-28 หมายถึงรับรู้สุขภาวะในระดับต่ า คะแนน 29-42 หมายถึงรับรู้สุขภาวะในระดับ
ปานกลาง และคะแนน 43-56 หมายถึงรับรู้สุขภาวะในระดับสูง ในส่วนของการแปลผลรายข้อ 
ค่าเฉลี่ย 1-2 คะแนนหมายถึงระดับต่ า 2.01-3.00 หมายถึง ระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3 ขึ้นไป หมายถึงระดับสูง แบบสอบถามนี้ประเมินค่า Cronbach’s alpha ได้เท่ากับ 
.84 

5. แบบส ารวจสุขภาวะทางสังคม (สีลภาวนา) และสุขภาวะทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) 
ปรับจากแบบส ารวจสุขภาวะทั่วไป ที่พัฒนาขึ้นโดย พินิจ ลาภธนานนท์ (2557) เพ่ือส ารวจสุข
ภาวะทางกายในโครงการศึกษาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์เพ่ือท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยข้อค าถาม 14 ข้อ แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 
มีคะแนนรวมตั้งแต่ 14-56 คะแนน 14-28 หมายถึงรับรู้สุขภาวะในระดับต่ า คะแนน 29-42 
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หมายถึงรับรู้สุขภาวะในระดับปานกลาง และคะแนน 43-56 หมายถึงรับรู้สุขภาวะในระดับสูง 
ในส่วนของการแปลผลรายข้อ ค่าเฉลี่ย 1-2 คะแนนหมายถึงระดับต่ า 2.01-3.00 หมายถึง 
ระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยมากกว่า 3 ขึ้นไป หมายถึงระดับสูง แบบสอบถามนี้ ได้ค่า 
Cronbach’s alpha เท่ากับ .75 
 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
คน จากคณะกรรมการจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับการอนุมัติ
ตามหมายเลขข้อเสนอการวิจัย ว. 13/2560 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยได้รับอนุมัติตามโครงการเลขที่ 
0103 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ผู้วิจัยขออนุญาตรวบรวมข้อมูลจากคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้
ผู้วิจัยขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจโดยแนบรายละเอียดใน
เรื่องการแนะน าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ และขั้นตอนของการวิจัยในแบบสอบถาม พร้อมทั้งแจ้ง
ให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมการวิจัยโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่ม
ตัวอย่าง และมีสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามบางค าถามที่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่ต้องการ
เปิดเผย รวมทั้งมีสิทธิในการขอยุติการให้ข้อมูลได้ทุกเวลาหากต้องการโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล
และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการรักษาหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ค านึงถึง
การรักษาความลับ โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น และหากกลุ่ม
ตัวอย่างมีข้อสงสัยสามารถสอบถามจากผู้วิจัยได้ตลอดเวลา 
 ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร และจากคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรแล้ว 
ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรให้เป็นผู้แจก และรวบรวมแบบสอบถามให้แก่
กลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดการรักษาสิทธิ์ความเป็นอิสระ โดยการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยได้จัดชุดแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการพร้อมหนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ รวมทั้งแนบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และซอง
เอกสารส่งกลับ ให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม และขอความกรุณาใส่ซอง และส่งกลับมาที่คณะสงฆ์
แต่ละอ าเภอ เพ่ือท าการรวบรวมส่งกลับให้ผู้วิจัย รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 3 
เดือน ในส่วนของตรวจร่างกาย มีการออกหน่วย ณ วัดท่าหลวง จ านวน 2 วัน และลงพ้ืนที่ในแต่
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ละวัดที่ไม่สะดวกในการเดินทาง การตรวจร่างกายประกอบด้วยการตรวจความดันโลหิต น้ าหนัก 
ส่วนสูง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลที่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา  

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีพระสงฆ์จ านวน 379 รูป มีอายุตั้งแต่ 20-84 ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 
46.59 (SD = 16.40) โดยมีพรรษาระหว่าง น้อยกว่า 1 พรรษา ถึง 60 พรรษา โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 
10.27 พรรษา ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.07) ด ารงต าแหน่งพระลูกวัด ร้อยละ 37.50 ส าเร็จ
การศึกษาทางโลกสูงสุดในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 36.58 ส าเร็จการศึกษาทางธรรมในระดับ
นักธรรมชั้นเอก มีเพียงร้อยละ 9.67 ที่ศึกษาบาลี  
 สถานการณ์สุขภาวะทางกาย (กายภาวนา) 
 เมื่อมีอาการไม่สุขสบายหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย พระสงฆ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.64 ซื้อยา
มาฉันเอง ในขณะที่ร้อยละ 9.03 ปล่อยให้หายเอง 
 เมื่อประเมินน้ าหนักตัวและส่วนสูงแล้วน ามาค านวณหาดัชนีมวลกายซึ่ง องค์การอนามัย
โลกได้แบ่งระดับค่าดัชนีมวลกายโดยมีจุดตัดส าหรับประชากรเอเชียที่ 23 กก./ม.2 ว่าเป็นภาวะ
น้ าหนักเกิน และมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กก./ม.2 ว่าเป็นภาวะอ้วน ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 
20.55 มีภาวะน้ าหนักเกิน และร้อยละ 43.49 มีภาวะอ้วน ส าหรับภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 
39.21 ของพระสงฆ์มีความยาวเส้นรอบเอว มากกว่าหรือเท่ากับ 90 เซนติเมตรซึ่งถือว่ามีภาวะ
อ้วนลงพุง  
 การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ข้อมูลตามการรับรู้ของพระสงฆ์ พบว่า ร้อยละ 
6.88 พระสงฆ์รู้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 6.08 รู้ว่าเป็นเบาหวาน และร้อยละ 5.82 รู้
ว่ามีคอเลสเตอรอลรวมสูงกว่าปกติ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการตรวจร่างกายและการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ร้อยละ 42.09 มีโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 11.96 มีระดับ
น้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ร้อยละ 12.58 มีโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.71 มีค่าการท างานของไต
ผิดปกติ นอกจากนั้นยังพบว่า ร้อยละ 32.01 มีคอเลสเตอรอลสูง ร้อยละ 14.33 มีเอชดีแอล-
คอเลสเตอรอลผิดปกติ ในขณะที่ร้อยละ 30.28 มีแอลดีแอล-คอเลสเตอรอลผิดปกติ และร้อยละ 
22.56 มีไตรกลีเซอไรด์ผิดปกติ ร้อยละ 34.19 มีโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 11.76 มีระดับ
น้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ร้อยละ 11.76 มีโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.61 มีค่าการท างานของไต
ผิดปกติ  
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ตารางท่ี  1 สุขภาวะทางกายของพระสงฆ์ (N=257) 

สุขภาวะทางกาย ผลการวิเคราะห์ 
 จ านวน ร้อยละ 

สุขภาวะตามการรับรู้ของพระสงฆ ์   
ความดันโลหิตสูง   

รับรู ้ 51 13.49 
รับประทานยาเพื่อรักษา 50 13.23 

เบาหวาน   
รับรู ้ 26 6.88 
รับประทานยาเพื่อรักษา 17 6.08 

คอเลสเตอรอลรวมเพิ่ม   
รับรู ้ 25 5.82 
รับประทานยาเพื่อรักษา 21 4.50 

สุขภาวะจากการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ   
ดัชนีมวลกาย   

มีภาวะน้ าหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย ≥ 23 กก./ม.2) 60 20.55 
มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ม.2) 127 43.49 

มีภาวะอ้วนลงพุง (ความยาวเส้นรอบเอว ≥ 90 เซนติเมตร) 109 39.21 
โรคความดันโลหิตสูง 117 42.39 
ระดับน้ าตาลเมื่องดอาหารอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง   

ระดับน้ าตาลสูงผิดปกติ 39 11.96 
ระดับน้ าตาลสูงเข้าเกณฑ์โรคเบาหวาน 41 12.58 

ไขมันในเลือด   
คอเลสเตอรอลสูงกว่าปกติ (≥240 มก./ดล.) 105 32.01 
เอชดีแอล – คอเลสเตอรอลต่ ากว่าปกติ (< 40) 47 14.33 
แอลดีแอล – คอเลสเตอรอลสูงกว่าปกติ (≥160) 99 32.01 
ไตรกลีเซอไรด์สูงกว่าปกติ (≥200) 74 22.56 

การท างานของไตลดลง (ระดับคริเอตินินในเลือดสูงกว่าปกติ) 22 6.71 
 
  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    23  

สุขภาวะทางจิตในพระสงฆ์ (จิตภาวนา) 
 จากการประเมินภาวะสุขภาวะทางจิตในพระสงฆ์โดยการใช้แบบสอบถามสุขภาพ
ทั่วไป พบว่า ร้อยละ 10.66 ของพระสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะทางจิต โดยมีคะแนน
ตั้งแต่ 0-27 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.94 (SD = 4.16) โดยการเปลี่ยนแปลงที่พบมากที่สุดเรียง
ตามล าดับ ได้แก่ อาการทางกาย ความบกพร่องทางสังคม อาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ 
และ อาการซึมเศร้าที่รุนแรง  

สุขภาวะทางสังคม (สีลภาวนา) 
สุขภาวะทางสังคมของพระสงฆ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 38.07 

(SD = 5.95) โดยประเด็นที่พบอยู่ในระดับสูงมี 4 ประเด็น ได้แก่ 1) คนในชุมชนรอบ ๆ วัดไม่มี
ความขัดแย้ง มีความสามัคคี 2) ภายในบริเวณพ้ืนที่วัด ได้ให้ชุมชนด าเนินกิจกรรมทางศาสนา/ 
สังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 3) ท่านรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในวัด 3) คนในชุมชนรอบ ๆ วัด
ไม่มีความขัดแย้ง มีความสามัคคี และ 4) ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวัดและชุมชนรอบ ๆ 
วัด  

สุขภาวะทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) 
 สุขภาวะทางปัญญาของพระสงฆ์โดยภายรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 
37.17 (SD = 5.37) ในส่วนของประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ 1) ท่านไม่
ตัดสินคนอ่ืนว่าถูกหรือผิดอย่างรวดเร็ว 2) ท่านไม่รู้สึกไม่พอใจเมื่อคนรอบข้างไม่เป็นอย่างที่ท่าน
ต้องการ 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะตามหลักภาวนา 4 ของพระสงฆ์ใน
จังหวัดพิจิตร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

สุขภาวะทางกาย เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะ
ทางกาย พบว่าภาวะอ้วนถือเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ส าคัญในพระสงฆ์ ซึ่งพบได้ร้อยละ 
43.49 ของพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร ในขณะที่โดยภาพรวมร้อยละ 4.9 ของคนไทยมีภาวะอ้วน
และเป็นอัตราที่สูงกว่าชาติอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบเพียงร้อยละ 1.7 (SEARO, 
2017) เมื่อพิจารณาแต่เฉพาะในชายไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีหรือมากกว่าพบภาวะอ้วนเพียงร้อยละ 
5.9 (WHO, 2017) ดังนั้นภาวะอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญและพบได้ในอัตราที่สูงมากใน
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พระสงฆ์ ซึ่งภาวะอ้วนในพระสงฆ์นั้นถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบได้ในอัตราใกล้เคียงกันกับการศึกษา
ภาวะอ้วนในพระสงฆ์ที่ส ารวจก่อนหน้านี้ที่พบได้สูงถึงร้อยละ 45.1 – 47.8 (Jutrakul, 2018; 
Phachan & Muktabhant, 2015) เนื่องจากภาวะภาวะอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญของการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และโรคในระบบหัวใจและ
หลอดเลือด การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือควบคุมน้ าหนักตัวในพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งส าคัญ 
จ าเป็น และเร่งด่วน 

ส าหรับภาวะไขมันผิดปกติในเลือด จากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบความชุกของการมีระดับคอเลสเตอรอลรวมสูงกว่าปกติ (≥240 
มก./ดล.) ในประชากรชายไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ได้ร้อยละ 14.9 (Aekplakorn, 2014) ในขณะที่
อัตราที่พบในพระพิจิตรสูงกว่าอัตราที่พบในชายไทยทั่วไปมาก แต่ความผิดปกติของไขมันใน
เลือดที่พบในพระสงฆ์จังหวัดพิจิตรยังคงต่ ากว่าที่พบพระสงฆ์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาครที่พบความผิดปกติของคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และแอลดีแอล-คอเลสเตอรอล
ได้สูงถึงร้อยละ 64.2, 36.3 และ 68.2 ตามล าดับ  

ส าหรับความชุกของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในพระสงฆ์ก็พบได้สูงกว่าความชุกที่
พบในคนไทย (ร้อยละ 24.6) หรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีพบได้ร้อยละ 25.4 ทั้งนี้อาจ
สัมพันธ์กับการมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของภาวะอ้วนที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ส าหรับสถานการณ์ของ
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าตาลในเลือดก็เช่นเดียวกัน พระสงฆ์พบความชุกของการมีระดับ
น้ าตาลสูงผิดปกติได้ร้อยละ 11.96 และมีระดับน้ าตาลสูงเข้าเกณฑ์โรคเบาหวานถึงร้อยละ 
12.58 ซึ่งสูงกว่าความชุกที่พบในคนไทยและคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบเป็นร้อยละ 7.3 
และ 9.9 ตามล าดับ (WHO, 2015)  ซึ่งสาเหตุที่พระสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพกาย
มากกว่าประชากรชายไทยทั้งนี้อาจเนื่องด้วยข้อจ ากัดทางอาหารที่พระสงฆ์ฉันที่มาจากการถวาย
ของพุทธศาสนิกชน ซึ่งบ่อยครั้งจะพบว่าเป็นอาหารที่หวาน มัน และเค็ม (Angkatavanich & 
Zuesongdham, 2012; Boonyasiriwat, Pornprasit, Chaiwiroj, & Sanruan, 2013) รวมถึง
การมีข้อจ ากัดของการมีกิจกรรมทางกายเนื่องด้วยจริยวัตรของพระสงฆ์ที่จะต้องเหมาะสมกับ
สมณสารูป 
 ส าหรับสุขภาวะทางจิต ร้อยละ 10.66 ของพระสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะ
ทางจิต ซึ่งถือว่าเป็นความชุกที่พบได้ไม่มากและมีความใกล้เคียงกับการศึกษาในพระสงฆ์เมื่อปี 
2555 (Laptananon, 2014) ทั้งนี้อาจเนื่องด้วยการบวชเป็นพระท าให้พระสงฆ์ได้ศึกษาในพระ
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ธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า และอาจส่งผลให้พระสงฆ์เรียนรู้ที่จะเข้าใจกับสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่เข้า
มากระทบ และมีการจัดการได้อย่างเหมาะสม 

ส าหรับสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพทางปัญญา พบผลลัพธ์ที่ได้มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อย
กว่าที่พบจากการศึกษาในพระสงฆ์เมื่อปี 2555 (Laptananon, 2014) แต่เมื่อพิจารณาระดับ
ของสุขภาวะในแต่ละประเด็นแล้วพบว่าไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้อาจเนื่องจากวัดและชุมชนมี
การสนับสนุนเกื้อกูลกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางสังคม
ของชุมชนโดยมีพระสงฆ์และชาวบ้านท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1  ด้านการปฏิบัติ ควรมีการส ารวจสถานการณ์สุขภาวะพระสงฆ์ในหลากหลาย
ภูมิภาค ในบริบทที่อาจมีความแตกต่างกัน อันจะเป็นข้อมูลส าคัญที่น าไปสู่การวางแผนในการ
ส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ที่ตอบสนองต่อปัญหาอย่างแท้จริง ส่งผลให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดี 
นอกจากนั้นแล้ว ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางสุขภาพ รวมถึง
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพระสงฆ์ที่พบได้สูงกว่าประชากรชายไทย ดังนั้นภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงควรร่วมมือกันในการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็น
ระบบ รวมเอาศักยภาพของภาคีเครือข่ายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาวะให้ครอบคลุม เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 6.2 ด้านนโยบาย เนื่องด้วยในขณะนี้ได้มีธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์แห่งชาติแล้ว การ
สร้างนโยบายสาธารณะที่มีความร่วมมือร่วมจากองค์กรที่รับผิดชอบ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรทางด้านสาธารณสุขเพ่ือผลประโยชน์โดยตรงกับสุขภาวะของพระสงฆ์ และร่วมกันหาแนว
ทางการสร้างเสริมและรณรงค์ให้พระสงฆ์ใส่ใจในสุขภาพของตนเองจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญและ
เร่งด่วน 
 6.3 ด้านสังคมและชุมชน ควรมีการสร้างชุมชนพระสงฆ์ผู้ดูแลและส่งเสริมสุขภาวะ
ต้นแบบ เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนไหวในชุมชนพระสงฆ์ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้การสนับสนุน
ของสังคมและชุมชนพระสงฆ์ และภาคีเครือข่ายเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน และสามารถ
ดูแลพึ่งพาตนเองได้อย่างถาวร 
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บทคัดย่อ  

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพการสอนธรรมและ
การน าปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการสอน
ธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การวิจัย
ครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research)  ซึ่ ง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่
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อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จ านวน 257 รูป วิเคราะห์ข้ อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์เ พ่ือหาค่าความถี่  ( Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
สมมติฐานด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์
จ านวน 10 รูป/คน โดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1)  ศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่า ด้านการน าปฏิบัติธรรมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์  ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านการเรียน
การสอน และด้านการวัดผลและการประเมินผล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ 
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
สูงสุดไปหาต่ าสุดดังนี้ ความถนัดและความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ ด้านความ
เอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา  และด้านความพึงพอใจในงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
พิจารณาความดีความชอบและสวัสดิการ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากตามล าดับ  
 3) ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของ
ปัจจัยกับศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรม พบว่า  ปัจจัยทางด้านสถานภาพและการ
ยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์กับศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรม ในระดับต่ าเป็น
อันดับแรก (r=0.35) รองลงมาคือความเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ าเช่นกัน  (r=0.29)  ส่วนปัจจัยทางด้านความถนัดและความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์
ในระดับต่ ามาก (r=0.19) เช่นเดียวกับปัจจัยทางด้านการพิจารณาความดีความชอบและสวัสดิการ  
(r=0.16)   
 4)  แนวทางการส่งเสริมศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรม พบว่า พระสอน
ศีลธรรมควรมีการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมในแต่ละระดับชั้นมาสอนนักเรียน มีการบูรณาการ
หลักสูตรให้กระชับ ไม่เน้นเนื้อหา แต่สอนนักเรียนโดยมุ่งเน้นการน าไปปฏิบัติ จัดอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่พระสอนศีลธรรม  ร่วมมือกัน
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ผลิตสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน    สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดท า
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความเลื่อมใสศรัทธาแก่ครูและนักเรียน  
รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น าของพระสอนศีลธรรมให้เป็นต้นแบบในการน า
ปฏิบัติธรรม  
ค าส าคัญ: การส่งเสริมศักยภาพ, การสอนธรรม, การน าปฏิบัติธรรม, พระสอนศีลธรรมใน 
 โรงเรียน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were as follows; 1) To study the 
component for Dhamma teaching and performing chief of school moral teaching 
monk. 2) To study the factors which are affected to Dhamma teaching component 
and performing chief of school moral teaching monk. 3) To propose the guideline 
to promote Dhamma teaching component and performing chief of school moral 
teaching monk. This was the mixed methods research by quantitative research with 
questionnaires for field study from school moral teaching monk under central 
Mahamakut Buddhist university for 257 persons. Data analysis by computer program 
for social science to find out frequency, percentage, mean and standard deviation 
and to test the hypothesis by Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient 
and qualitative research by In-depth Interview with ten informants by surrounding 
content analysis.  
 The findings were as follows;  
 1) The component for Dhamma teaching and performing chief of school 
moral teaching monk by overview was at moderate level. When considered in each 
aspect found that the aspect of performing chief was the high level and followed 
up the aspect of information technology, the aspect of curriculum, the aspect of 
learning and teaching and the aspect of assessment was the moderate level 
respectively. 
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 2) The factors which are affected to Dhamma teaching component and 
performing chief of school moral teaching monk by overview was at high level 
when classified in each aspect found that all are at high level from high to low as 
follows; the aspect of specialization and satisfaction was the highest mean and 
followed up the aspect of regarding of commander and job satisfaction and the 
aspect of compensation and welfare was the lowest mean and also at high level 
respectively.  
 3) The result of hypothesis test by Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient for Dhamma teaching component and performing chief of school moral 
teaching monk found that status factors and admiration had related with Dhamma 
teaching component and performing chief at the first low level (r=0.35) and 
followed up the aspect of  regarding of commander was also related at the low 
level  (r=0.29) and factor in the aspect of specialization and job satisfaction was 
related at the very low level (r=0.19) same as factor in the aspect of compensation 
and welfare (r=0.16). 
 4) The guideline to promote Dhamma teaching component and 
performing chief found that they should be selected for proper content for each 
classes, to integrate fixed curriculum without focused on content but on 
performance, to train  for addition more component and efficiency in learning and 
teaching management, to cooperate for modern media production for applying in 
teaching and learning, to make understanding on producing and using the 
instrument for evaluation that accordance with learning objectives, to make 
strategic and policy plan for making confident and faith for teacher and students 
throughout management of activity for development of competency of moral 
teaching monk for model in Dhamma performance. 
Keywords: Potential Enhancement, Dhamma Teaching, Dhamma Training,      
  Dhamma Teaching Monk in School. 
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1. บทน า 
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นไปอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็ว

ตามกระแส “โลกาภิวัตน์” หรือโลกการส่ือสารไร้พรมแดน คนในสังคมมุ่งการแข่งขันกันท างานเพ่ือ
ความส าเร็จด้านธุรกิจหรืออาชีพจนเกิดลัทธิบริโภคนิยม การเปลี่ยนแปลงและค่านิยมดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อสังคมไทยโดยกว้าง และเป็นปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหาด้านพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นซึ่ง
เป็นวัยที่ก าลังเรียนหนังสือและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของเด็กวัยรุ่น จึงเป็นเร่ือง
ส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้เยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต (Office 
of Moral Teacher Teaching Project, 2016) 

กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการท าข้อตกลงความร่วมมือกันในการ
พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ความรู้ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการเสริมสร้างศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในเด็ก
และเยาวชนโดยได้ด าเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548-
2550 แรกเริ่มรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้จ านวน 10,000,000 บาท เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ถวายพระสอนธรรมในโรงเรียนที่เข้าไปสอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
และระดับอาชีวะศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประมาณ 600 รูป ต่อมาหลังจากกระทรวง
วัฒนธรรมได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและมีการประชุมร่วมกัน พบว่า 
กระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการพระสอนศีลธรรมไปสอนในโรงเรียนเฉพาะที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไม่น้อยกว่า 58,037 รูป โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่ง
มีอยู่จ านวนมากกว่า 10,000 แห่ง กรมการศาสนาจึงได้เปลี่ยนบทบาทการบริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในปีงบประมาณ 2551 ที่ด าเนินการมาแต่เดิมไปสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมอ่ืน 
ๆ โดยได้โอนภาระงานพร้อมงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการรับด าเนินการและได้มอบให้
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนมาด าเนินการโดยจัดเข้าในพันธกิจประเภทงานให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
(Department of Religious Affairs, 2005) 

ส าหรับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้น ได้ด าเนินโครงการพระสอนศีลธรรมตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งการบริหารจัดการโครงการนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ก าหนดให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานโครงการ
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โดยต าแหน่ง ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการ 12 รูป/คน  มีเจ้าหน้าที่ในโครงการ 20 รูป/คน มีอัตรา
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวน 6,700 รูป มีโรงเรียน
ที่พระสอนศีลธรรมเข้าไปด าเนินการสอนมากกว่า 6,500 โรงเรียน ผลผลิตนักเรียนที่ได้รับการสอน
ศีลธรรมในระดับต่าง ๆ มากกว่า 200,000 คน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยใช้อาคารวรรณิ
ศรศรัทธา (B12) เป็นสถานที่ประสานงานโครงการ โดยก าหนดให้เป็นส านักงานโครงการพระสอน
ศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นอกจากนั้นแล้วยังมีศูนย์ประสานงานในส่วนวิทยาเขต
และวิทยาลัยอีก 9 แห่ง ลักษณะการด าเนินกิจกรรมหลักของคณะกรรมการบริหารโครงการและ
เจ้าหน้าที่ ได้แก่ การอบรมและพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีทักษะด้านการเรียนการสอน การส่ง
พระสอนศีลธรรมไปสอนในโรงเรียนทั่วประเทศ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพระ
สอนศีลธรรมด้วยกระบวนการวิจัยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ด าเนินการบริหาร
ด้านการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมาโดยตลอด ผลการด าเนินงาน 
พบว่า ในส่วนของโครงการนั้นเป็นโครงการที่ดี เป็นการสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนน าหลักค าสอน
จากพระสอนศีลธรรมไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสงบสุขอันบริสุทธิ์ ในทางสังคมสามารถลดปัญหา
วุ่นวายที่เกิดขึ้นได้ แต่ในด้านการบริหารโครงการกลับพบว่า มีปัญหามากอันดับแรก ได้แก่ การ
เบิกจ่ายค่านิตยภัตที่มีความล้าช้ามาก ส่งผลให้ครูพระสอนศีลธรรมหมดก าลังใจและลาออกเป็น
จ านวนมาก  

นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า การจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมยังไม่ค่อยประสบความส าเร็จมากนักเนื่องจากครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเฉพาะพระที่มีคุณวุฒินักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 3 ประโยค และปริญญาตรีด้าน
พระพุทธศาสนา แต่ยังขาดการพัฒนาสมรรถะหรือศักยภาพในการสอนและการน าปฏิบัติธรรมอย่าง
เป็นระบบ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสมรรถนะหรือศักยภาพของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้
นักเรียนน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็นคนดีมีศีลธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมุ่งเน้น
เสริมสร้างศักยภาพของพระสอนศีลธรรมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอย่างรวดเร็ว ทั้ งนี้ เพราะการจะมีทรัพยากรมากเท่าใดก็ไม่ส าคัญเท่ากับการมี
ความสามารถในการบริหารศักยภาพของคน (Varakorn Samkoses, 2000) โดยมีความเชื่อว่าเมื่อ
พัฒนาและส่งเสริมคนให้มีศักยภาพแล้ว คนจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ไปผลักดันให้การปฏิบัติงานบรรลุ
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เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระสอนศีลธรรมซึ่งมีบทบาทส าคัญในการสอนศีลธรรมและเป็น
ผู้น าในการปฏิบัติธรรมในโรงเรียน จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง   

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะหาค าตอบว่า พระสอนศีลธรรม สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (ศาลายา) มีศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมในโรงเรียน อย่างไรบ้าง มี
ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพของพระสอนศีลธรรม และจะมีแนวทางการส่งเสริม
ศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ 
เพ่ือน าผลการค้นพบไปก าหนดเป็นแผนงานและนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพของพระสอน
ศีลธรรม  นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของ
พระสอนศีลธรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) 
 2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา)  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods research) คือ เป็นการ
วิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  การเก็บรวบรวมข้อมูล เชิ งปริมาณได้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaires) จ านวน 257 ชุด ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพได้ เก็บจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 8 รูป/คน 
 3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 กรณีการวิจัยเชิงปริมาณใช้ประชากรคือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) จ านวน 781 รูป โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 257 รูป จาก
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ประชากรทั้งหมด ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพได้สัมภาษณ์เก็บข้อมูลส าคัญจากคณะกรรมการบริหาร
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) จ านวน 8 
รูป/คน  
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมานหรืออ้างอิง ( Inferential Statistics) และหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
เป็นแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนาประกอบบริบท 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ผลการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.45, S.D.=0.68) เมื่อพิจารณาจ าแนกตาม
รายด้านพบว่า ด้านการน าปฏิบัติธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.82, S.D.=0.62) รองลงมาคือ 
ด้านการใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.64, S.D.=0.61) ส่วนด้านเนื้อหา
หลักสูตร ( ̅=3.45, S.D.=0.63) ด้านการเรียนการสอน ( ̅=3.44, S.D.=0.79) และด้านการวัดผล
และการประเมินผล ( ̅=2.91, S.D.=2.91) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตาม ล าดับ โดยมี
รายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 

 4.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมศักยภาพการสอนธรรมและน าปฏิบัติธรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ดังนี้ ความถนัดและความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านความเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา และด้านความพึงพอใจในงาน ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพิจารณาความดีความชอบและสวัสดิการซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก
ตามล าดับ  
 4.3 ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของปัจจัยกับศักยภาพการ
สอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรม พบว่า ปัจจัยทางด้านสถานภาพและการยอมรับนับถือมี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรม ในระดับต่ าเป็นอันดับแรก (r=0.35) 
รองลงมาคือ ความเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพการสอน
ธรรมและการน าปฏิบัติธรรมในระดับต่ าเช่นกัน (r=0.29) ส่วนปัจจัยทางด้านความถนัดและความพึง
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พอใจในงานมีความสัมพันธ์กับศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมในระดับต่ ามาก  
(r=0.19) เช่นเดียวกับปัจจัยทางด้านการพิจารณาความดีความชอบและสวัสดิการ (r=0.16) 
 4.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา)  พบว่า 1) ด้าน
เนื้อหาหลักสูตร ผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตร มีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข คือ ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับเนื้อหาใน
หลักสูตรมากที่สุด 2) ด้านการเรียนการสอน ผู้สอนขาดความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เทคนิคหรือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูพระสอนศีลธรรมยังขาดความหลากหลายท า ให้ยังไม่เป็นที่สนใจของนักเรียน มี
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข คือ ควรจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 แก่พระสอนศีลธรรมโดยมุ่งเน้นให้
จัดการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3) ด้านการใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ ผู้สอนขาด
การใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข คือ 
ควรมีการผลิตสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและควรมีการ
จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคนิคการใช้สื่อก่อนออกไปปฏิบัติการสอน 4) ด้านการ
วัดผลและการประเมินผล ผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลและการ
ประเมินตามสภาพจริงและขาดการพัฒนาการจัดท าแบบทดสอบ มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข คือ 
ควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครูพระให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลและประเมินผลโดยการ
จัดอบรมเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และควรมีแบบทดสอบกลางเพ่ือให้พระสอนน าไปปรับใช้ในการ
ประเมินผลการเรียน 5) ด้านการน าปฏิบัติธรรม พระสอนศีลธรรมบางรูปไม่ด ารงตนให้อยู่ใน 
สมณภาวะที่ดีจึงไม่อาจเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนได้ มีขอเสนอแนะแนวทางแก้ไข คือ ควรมี
แผนงานและนโยบายเพ่ือจัดกิจกรรมที่สร้างศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้สอนแก่นักเรียน และควรมี
มาตรการตักเตือนหรือลงโทษพระผู้สอนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการ
ส่งเสริมศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดังนี้ 1) 
ด้านเนื้อหาหลักสูตร ควรมีการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมในแต่ละระดับชั้นมาสอนนักเรียน จัด
หลักสูตรใหม่ให้กระชับกว่าเดิมโดยเน้นท าได้ ท าเป็น และเกิดประโยชน์ในการเรียน มีการประยุกต์
เนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  2) ด้านการเรียนการสอน ควรให้



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    37  

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่พระสอน
ศีลธรรมโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาแนะน าด้านทักษะการสร้างความรู้ความเข้าใจให้พระสอน  
3) ด้านการใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ ควรมีการผลิตสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และควรมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคนิคการใช้
สื่อให้แก่พระสอนศีลธรรม 4) ด้านการวัดผลและการประเมินผล  ควรมีการจัดอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวัดผลและประเมินผลให้แก่พระสอนศีลธรรมโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้
ค าแนะน าในด้านทักษะเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พระสอนศีลธรรม และ 5) ด้านน าการปฏิบัติ
ธรรม ควรมีแผนงานและนโยบายการจัดกิจกรรมที่สร้างความศรัทธาและความเลื่อมใสพระสอน
ศีลธรรมแก่ครูและนักเรียน มีมาตรการตักเตือนหรือลงโทษพระสอนศีลธรรมที่ประพฤติไม่เหมาะสม 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัย “การส่งเสริมศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา)” มีประเด็นส าคัญที่น ามา
อภิปราย ดังนี้ 
 5.1 การส่งเสริมศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรม 
 จากการศึกษาศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากพระสอนศีลธรรมเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้าน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นผู้ประกอบด้วยคุณวุฒิทั้งทางโลกทางธรรม แต่เมื่อ
พิจารณาถึงศักยภาพทางการสอนของพระสอนศีลธรรม พบว่า พระสอนศีลธรรมส่วนใหญ่ยังขาด
เทคนิคการสอนหรือรูปแบบการสอนที่หลากหลายซึ่ งสอดคล้องกับความเห็นของ  Phra 
Thammakosajarn (Prayoon Thammajittato) (2009) ที่ได้กล่าวว่า จุดอ่อนของพระที่เข้าไป
สอนศีลธรรมในโรงเรียนก็คือความรู้ในเรื่องวิชาครู การจัดท าแผนการสอน รวมทั้งขาดเทคนิคในการ
กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดเพ่ือน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ Phra Manit Chotthammo (Akkachat) (2009) ผู้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษา
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ” 
ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการใช้สื่อการสอน 
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รองลงมาคือด้านหลักสูตร และด้านการวัดผลประเมินผลตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Sayan Nammuang (1995) 
ที่ท าการวิจัยเรื่อง“บทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” พบว่า การยอมรับบทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากพระสงฆ์บางรูปไม่เป็นที่ยอมรับของ
นักเรียน จากผลการวิจัยท าให้เห็นว่า นักเรียนจะมีความหวังต่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็น
อย่างมาก ทั้งด้านความรู้และความประพฤติที่ต้องเป็นต้นแบบ ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมศักยภาพด้าน
การน าปฏิบัติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พระสอนศีลธรรมต้องด ารงตนในเพศสมณะให้เป็น
ต้นแบบของนักเรียนเพราะจุดเริ่มต้นของการเกิดแรงบันดาลใจในชีวิตของนักเรียนคือการได้รู้ ได้ดู 
ได้เห็นต้นแบบ เกิดศรัทธาต่อต้นแบบ เกิดแรงบันดาลใจให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เลียนแบบตามต้นแบบ หาก
พระสอนศีลธรรมเป็นต้นแบบที่ดี เป็นกัลยาณมิตรของลูกศิษย์ ก็ย่อมจะเกิดผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ 
เกิดครูดี ลูกศิษย์ดีต่อเนื่องขยายวงต่อ ๆ กันไปสู่สังคมท่ีดีและสงบสุข 
 จากการวิจัยยังค้นพบประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติ
ธรรมของพระสอนศีลธรรมด้านการวัดผลและการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดกว่าทุกด้าน คือ ระดับ
ปานกลาง การวัดและการประเมินผลเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการบ่งชี้ให้ผู้สอนใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวัดผลในวิชาพระพุทธศาสนาจึงวัดจาก
การน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ Department of Academic 
Affairs, Ministry of Education (2002) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา นอกจากจะวัดความรู้กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วอาจใช้
กระบวนการวัดผลตามระบบศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือให้ครอบคลุมในด้านพฤติกรรมด้วยทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับการจัดการการเรียนรู้ตามสภาพจริง  

5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรม  
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระสอน
ศีลธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบและ
สวัสดิการ ความเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา ความถนัดและความพึงพอใจในงาน และสถานภาพการ
ยอมรับนับถือ จัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะท าให้พระสอนศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจัดเป็นขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการสอน  ถึงแม้ว่าขวัญและก าลังใจจะมีลักษณะเป็น
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นามธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ก็สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมของพระสอน
ศีลธรรม ผู้ที่มีขวัญและก าลังใจสูงก็จะเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความมุ่งมั่นเอาใจใส่
รับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายอยู่อย่างเต็มที่ รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะร่วมมือปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกับผู้อืน่เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตรงกันข้ามกับผู้ที่มีขวัญและก าลังใจต่ า หรือขวัญและ
ก าลังใจเสียจะเกิดความท้อแท้ หรือหมดก าลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่การงาน และมีความรู้สึกไม่ชอบงาน
ที่ท า พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การขาดความกระตือรือร้น เฉื่อยชา การมาสอนช้า การเลิกงานก่อนเวลา
รวมทั้งการลากิจลาป่วยอยู่เป็นประจ า ย่อมแสดงให้เห็นถึงว่าสภาพขวัญและก าลังใจในการท างานของ
พระสอนศีลธรรมอยู่ในระดับต่ า เรื่องนี้สอดคล้องกับ โยเดอร์ (Yoder Dale) (1953)  ที่ได้กล่าวถึง
ขวัญในการปฏิบัติงานว่า เป็นองค์ประกอบแห่งพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงออกในรูปของ
ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการท างานนั้น เช่น ความสัมพันธ์ในการท างานของผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ เป็นต้น และเก่ียวพันกับความกระตือรือร้น ความเชื่อมันใน
ตนเอง และความรักพวกพ้อง คนท างานที่มีก าลังขวัญสูง (High  Morale) จะเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน  ท างานอย่างมีความสุข และตั้งใจท างานอย่างดี ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่มี
ก าลังขวัญต่ า จะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยสนใจท างาน ขาดความตั้งใจในการท างาน มีความรู้สึกทางลบต่อการ
ท างาน 
  5.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการสอนธรรมและการน า
ปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรม 

 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระ
สอนศีลธรรม พบว่า ปัจจัยทางด้านการพิจารณาความดีความชอบและสวัสดิการ ความเอาใจใส่ของ
ผู้บังคับบัญชา ความถนัดและความพึงพอใจในงาน สถานภาพและการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์
กับศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หรือมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้ และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์กันในแต่ละด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกเช่นกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
บทบาทของพระสอนศีลธรรมในปัจจุบันจะต้องเป็นผู้ที่มีความความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
ในการท างานด้านการสอน เป็นที่น่าเลื่อมใสและเคารพศรัทธาของประชาชน   การพัฒนาศักยภาพ
จะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจหรือปัจจัยเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากพระ
สอนศีลธรรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสียสละเข้ามารับภาระหน้าที่ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จได้นอกจากจะต้อง
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อาศัยความรู้ความสามารถความเสียสละของพระสอนศีลธรรมแล้ว ยังจะต้องมีปัจจั ยแรงจูงใจให้
พระสอนศีลธรรมได้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบและ
สวัสดิการ ความเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา ความถนัดและความพึงพอใจในงานและสถานภาพและ
การยอมรับนับถือ จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญและส่งผลต่อศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในการแสดง
ธรรมและการน าปฏิบัติธรรม ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานจึงมีความสัมพันธ์กับศักยภาพของ
พระสอนศีลธรรม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยทางด้านสถานภาพและการยอมรับนับ
ถือมีความสัมพันธ์กับศักยภาพการสอนธรรมและการน าปฏิบัติธรรม เป็นอันดับแรก (r=0.01) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.4 แนวทางการส่งเสริมศักยภาพในการแสดงธรรมและการน าปฏิบัติธรรม   
 แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของพระสอนศีลธรรม พบว่า 1) ด้านเนื้อหาหลักสูตร ควรมี
การคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมในแต่ละระดับชั้นมาสอนนักเรียน จัดหลักสูตรใหม่ให้กระชับกว่านี้ 
ไม่เน้นปริมาณ เน้นท าได้ ท าเป็น และเกิดประโยชน์ในการเรียนที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 2) ด้านการเรียนการสอน ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้แก่พระสอนศีลธรรม โดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน าในด้าน
ทักษะเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พระสอนศีลธรรม 3) ด้านการใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ ควรมีการ
ผลิตสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ควรมีการ
จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคนิคการใช้สื่อเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
ออกไปปฏิบัติการสอน 4) ด้านการวัดผลและการประเมินผล ควรมีการจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การวัดผลและประเมินผลให้แก่พระสอนศีลธรรม รวมทั้งให้ค าแนะน าในด้านทักษะการสร้าง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และ 5) ด้านน าการปฏิบัติ
ธรรม ควรมีแผนงานและนโยบายเพ่ือจัดกิจกรรมที่สร้างความเชื่อถือและความเลื่อมใสศรัทธาแก่
นักเรียน มีมาตรการตักเตือนหรือลงโทษพระสงฆ์ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมทั้งควรจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพภาวะผู้น าของพระสอนศีลธรรมให้เป็นต้นแบบในการน าปฏิบัติธรรม  
 แนวทางท้ังหมดดังกล่าวเป็นวิธีการที่ได้จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เมื่อวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมศักยภาพในการแสดงธรรมและการน า
ปฏิบัติธรรมมีหลากหลายที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศักยภาพความรู้ความสามารถของแต่ละคน
ในการน าไปใช้ในการพัฒนา 
 ทั้งนี้ เมื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว จะได้แนวทางการส่งเสริม
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ศักยภาพในการแสดงธรรมและการน าปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดังนี้  1) 
การศึกษาต่อ พระสอนศีลธรรมควรจะศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการสอน หรือหลักสูตรการเทศนา
ธรรม เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ควรมีกองทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพระสอนศีลธรรมให้ดียิ่งขึ้น 2) การอบรม พระสอนศีลธรรมควรได้เข้ารับการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถือได้ว่า เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคัญที่ช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดการฝึกอบรม หรือจัดส่งพระสอน
ศีลธรรมเข้าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการท า
หน้าที่ 3) การสัมมนา พระสอนศีลธรรมควรสัมมนาประจ าปี เพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการสอน
และน าการปฏิบัติธรรม ทั้งนี้  รูปแบบการสัมมนาควรเอ้ือในการเพ่ิมพูนความรู้และสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่พระสอนศีลธรรมและสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น 4) การศึกษาดูงาน พระสอนศีลธรรมควรศึกษาดูงานในหน่วยงาน 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นต้นแบบของการสอนวิถีพุทธเพราะการไปศึกษาดูงานเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดในการปฏิบัติงานโดยจักท าให้มีการน าความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ที่ได้
รับมาปรับเปลี่ยนและประยุกต์กับการงานของตนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการปฏิบัติงาน ดังนี้น 
จึงควรจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างสม่ าเสมอเพราะสิ่งที่ได้รับสามารถน ามาพัฒนา
รูปแบบการปฏิบัติงานของตนให้ดีขึ้น 5) การเรียนรู้ด้วยตนเอง พระสอนศีลธรรมควรจะเรียนรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพราะการได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่จะช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้  และ  6) การ
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพ เนื่องจากการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธ ศาสนาให้นักเรียนเกิด
ความรู้แท้จริง มีศรัทธายอมรับ และสามารถน าไปใช้ด ารงชีวิต ไม่เบียดเบียนกันและกัน ท าให้สังคม
เป็นสุข ถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก มหาวิทยาลัยสงฆ์จึงควรมีแผนงานและนโยบายในการส่งเสริม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1) เนื่องจากศักยภาพการสอนธรรมและน าการปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรมไม่
เสมอกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเป็นรายบุคคลโดยการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานตาม
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ความถนัดโดยเน้นพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตัว มหาวิทยาลัยสงฆ์และส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ควรมียุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายร่วมกันในการเสริมสร้างศักยภาพของพระสอน
ศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ และมีความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือการนี้ 
  2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านนี้ เช่น วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัยสงฆ์ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือกรมการศาสนา ควรจัดสรรงบประมาณการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมอย่างจริงจังและสม่ าเสมอการให้ทุนการศึกษาต่อ การจัดการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา เป็นต้น แก่พระสอนศีลธรรม 
  3) มหาวิทยาลัยสงฆ์ในฐานะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของพระสอนศีลธรรมควรจะมี
แผนงานยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของพระสอน
ศีลธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และพระสอนศีลธรรมเองควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วย เช่น การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาต่อในหลักสูตรที่สนใจและเก่ียวข้องกับงานของตน 
  4) มหาวิทยาลัยสงฆ์ควรจัดท าหลักสูตรพระสอนศีลธรรมโดยให้เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งการฝึกประสบการณ์
การท างานก่อนมีการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี   
 6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
      1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพของพระสอนศีลธรรมในแต่ละจังหวัด 

     2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ทางพุทธ
ศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของการ

ปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของส านักปฏิบัติ
ธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 3)เพ่ือเสนอการพัฒนาการส่งเสริมส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
10 รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการวิจัยเชิงปริมาณ 
ด้วยการส ารวจกับกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 347 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.979 เก็บ
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รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. สภาพทั่วไปของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า วัด

มีส่วนส าคัญในการท าหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันพระพุทธศาสนามี
ทั้งส่วนที่เจริญก้าวหน้าขึ้นและเสื่อมโทรมลงไป พระสงฆ์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการอบรม
สั่งสอนถ่ายทอดธรรมะและการปฏิบัติธรรม  การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา และเป็นผู้
ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบจะท าให้ประชาชนยอมรับนับถือและยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในทุกอ าเภอ ๆ ละ 3 หรือ 4 แห่ง จึงท าให้
ประชาชนสามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา แต่ก็ยังมีประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมในจ านวนที่
น้อย รวมถึงพระวิปัสสนาจารย์ก็ยังไม่เพียงพอ ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งไม่มีการประสานงาน
กันเป็นเครือข่าย ขาดความร่วมมือในบริหารจัดการ ท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกัน
และกันได ้

2. องค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า สิ่งที่เป็นปัจจัย
ส าคัญท าให้ประชาชนมีความสนใจเข้าปฏิบัติธรรมขึ้นอยู่กับ 3 ส่วน ได้แก่ ด้านสถานที่ วัดหรือ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดต้องมีความพร้อมส าหรับการให้บริการแก่ประชาชน มีความ
เหมาะสม สะอาด สงบเงียบและสะดวกสบาย ด้านบุคลากร เจ้าส านักปฏิบัติธรรมหรือพระ
วิปัสสนาจารย์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างของความดี มีจริยธรรม ที่ท าให้
ประชาชนเห็นแล้วเกิดความศรัทธา และปฏิบัติตามได้ ด้านการบริหารจัดการ มีการอบรมการ
ฝึกสอนปฏิบัติธรรมที่มีความหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้เลือกปฏิบัติตามความต้องการ  

3.การพัฒนาการส่งเสริมส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักปฏิบัติธรรม
ต้องมีการปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมเพ่ือการใช้งานตลอดเวลา คณะสงฆ์ควรก าหนดให้มี
สร้างพระวิปัสสนาจารย์ เพ่ิมมากขึ้น และท าการพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ที่มีอยู่แล้วให้มี
ความสามารถเพ่ิมขึ้น ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมเป็น
ประจ าอย่างสม่ าเสมอ ทั้งโครงการที่เป็นแบบระยะสั้น แบบระยะยาวเพ่ือให้สามารถรองรับ
ความต้องการของประชาชนหลากหลายกลุ่ม บางโอกาสต้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ด้วย
การให้ออกไปปฏิบัติธรรมตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานที่หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน 
สถานศึกษา เป็นต้น 
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ABSTRACT 
Objectives of this research were; 1) to study general conditions and 

problems of people’s meditation practice in Prachuap KhiriKhan Province, 2) to 
study structure of meditation centers  of Prachuap KhiriKhan Province and 3) to 
propose the meditation centers promotion development of Prachuap KhiriKhan 
Province. 

The findings were as follow. 
1. Conditions, problems and obstacles of the meditation centers of 

Prachuap Khiri Khan Province were found that monasteries play the important 
roles in inheriting Buddhism. Since Buddhism has both tendencies to progress 
and decline. So monks play the most important roles in preaching and 
transferring Buddhadhamma to people to follow. Monks have to set the good 
examples with good behave to arouse the people’s faith so that they will 
practice Buddhadhamma. There are 3 to 4 meditation centers at every district in 
Prachuap Khiri Khan Province, providing conveniences for people to practice 
meditation. There are still a few people to attend the meditation centers, also 
the meditation masters are limited. There is not coordination among meditation 
centers to help one others. Some meditation centers are located in the middle 
of city with many distracting environment, causing problems for meditation 
practice. 

2. The structures or components of the meditation centers in 
Prachuap Khiri Khan Province were found that  important factors that makes 
people interested in dharma practice depends on 3 parts; namely, Place, 
monasteries that are used for the meditation centers are ready and equipped 
with clean, peaceful and convenient facilities. Personnel; meditation center 
masters and meditation teachers must be competent and knowledgeable, good 
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examples, well ethical behave that induce faith and acceptance and 
Management; the meditation centers provide many methods of meditation 
teaching that allow people to choose in line with their preference. 

3. Guidelines for the meditation centers promotion development of  
Prachuap khirikhan Province were that the meditation centers should regularly 
improved, ready for activities at all times. Sangha Order should create more new 
meditation teachers and develop those existing  teachers with new knowledge 
and competency. There should be regular meditation practice with both short 
and long terms to serve the unpredictable needs of various groups of people. In 
some occasions. There should be meditation practice outside of the centers, 
such as government offices, private companies and educational institutes, etc 
keywords : meditation practice, promotion, development, meditation centers 
 
1. บทน า 

การปฏิบัติตามค าสอนของพุทธศาสนาถือเป็นพ้ืนฐานของมนุษยสัมพันธ์ เพราะ
เป็นหลักค าสอนที่ขัดเกลาจิตใจของมนุษย์จากระดับต่ าไปถึงระดับสูง ตั้งแต่เข้าใจตนเองไปถึง
เข้าใจผู้อ่ืน หากบุคคลใดปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้ว ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้น าหลักพุทธ
ศาสนาไปประยุกต์เพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ เนื่องจากมีหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหลาย
ประการที่เป็นการสร้างความรักความศรัทธาให้กับคนอ่ืน และแน่นอนว่าเมื่อใครก็ตามที่น า
หลักธรรมของพุทธศาสนาไปปฏิบัติย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนเอง เช่น สามารถตั้งตัวให้เป็นหลัก
เป็นฐานได้ สามารถตั้งตนอยู่ในหลักศีลในธรรม สามารถดับกิเลสให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีส านักปฏิ บัติธรรมประจ าจังหวัด จ านวน 26  
แห่ง ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เข้าปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังยังมีจ านวนน้อย จากสถิติ
ของผู้เข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ละแห่ง เมื่อวัดค่าจาก
จ านวนผู้ปฏิบัติธรรมต่อปี ยังมีผู้เข้าปฏิบัติธรรมน้อยมาก (Statistical data for the Prachuap 
Khiri Khan Provincial Practice Bureau, 2018)  วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน จึงมี
ความส าคัญในการท าหน้าที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา  สภาพสังคมปัจจุบันพระพุทธศาสนา
มีทั้งส่วนที่เจริญก้าวหน้าและเสื่อมโทรมลง  พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ เป็นผู้สั่งสอน 
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ถ่ายทอด การปฏิบัติตนให้เป็นท่ีน่าเลื่อมใส การสนทนาธรรม การแนะน า การตอบปัญหาและ
การแสดงธรรม อีกทั้งในฐานะที่พระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงท าให้ถูกยอมรับว่าเป็น
ผู้น าทางจิตใจของประชาชน การเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ จะท าให้ประชาชนยอมรับนับถือ
และยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าได้ มหาเถรสมาคมให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการปฏิบัติ
ธรรม โดยออกระเบียบการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้น เพ่ือส่งเสริมและควบคุมการ
เรียนการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานให้เป็นไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร 
เพ่ือรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจการปฏิบัติธรรม (Division of Buddhism, National 
Buddhism Office., 2010)  สังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วย
เทคโนโลยีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  
ขณะเดียวกันความเสื่อมทรามทางด้านจิตใจก็เพ่ิมมากขึ้น ได้กลายเป็นโรคบกพร่องทางอารมณ์  
สิ่งที่จะใช้รักษาได้ดี คือ การให้รักษาทางใจอันเป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ที่เรียกกันว่า ธรรมโอสถหรือการปฏิบัติธรรม  ฝึกอบรมจิตให้มีสมาธิเข้มแข็ง
เพ่ือให้เกิดสติปัญญา รู้เท่าทันสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหาอันแท้จริงของชีวิต 
การที่จะท าให้ประชาชนสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมและแพร่หลายได้นั้นมิใช่กระท าได้ง่าย ต้องมี
องค์ประกอบเป็นเหตุปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมหลากหลายประการ  เหตุปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง
ก็ คือ วัดที่เป็นส านักปฏิบัติธรรมที่มีความพร้อม  มีสถานที่เป็นสัปปายะเหมาะสมแก่การศึกษา
อบรมปฏิบัติธรรมและมีพระวิปัสสนาจารย์ส าหรับท าหน้าที่บริหารจัดการ  การฝึกอบรมสั่งสอน
อย่างมีคุณภาพ  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีส านักปฏิบัติธรรมที่จัดตั้งถูกต้องตามระเบียบมหา
เถรสมาคม จ านวน 26 แห่ง แต่ประชาชนผู้สนใจต่อการศึกษาปฏิบัติธรรมยังไม่มาก  และยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นพระวิปัสสนาจารย์  ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติและการอบรมสั่งสอนเรื่องวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยส่วนมากแล้วพระสงฆ์ในประเทศ
ไทยจะท าหน้าที่คันถธุระ (ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม หรืองานด้านอ่ืนๆ  พระสงฆ์ที่ท า
หน้าที่ด้านวิปัสสนาธุระยังมีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนความต้องการของประชาชนผู้สนใจ
ในการปฏิบัติธรรม 

จากสภาพทั่วไปของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ้าหาก
คนเรายังให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมแล้วค้นหาผลที่ได้จากการปฏิบัติ  ประชาชนที่ปฏิบัติ
ธรรมจนเกิดความสงบและปฏิบัติธรรมได้สม่ าเสมอ ก็จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ในระดับที่สูงขึ้น
ไป การปฏิบัติธรรมท าให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในด้านร่างกายจะท าให้เกิดการ
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บริหาร ร่างกาย ได้เคลื่อนไหว ส่งผลดีต่อร่างการ ช่วยฝึกความอดทน ส่วนด้านจิตใจ ผู้ปฏิบัติ
ธรรมจะมีจิตใจผ่องใส ผ่อนคลายจากความตึงเครียด ภายในจิตใจเกิดความสงบและมีสติ จาก
การที่ได้รับการฝึกปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจก็จะท าให้จิตใจเราดีขึ้นได้ ส่งผลให้มีสุขภาพดีทั้ง
ทางกายและทางใจ  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของ
ส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าเหตุใดประชาชนจึงมีความสนใจหรือไม่สนใจในการ
ปฏิบัติธรรมเพียงใดอย่างไร ส านักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
เข้าปฏิบัติธรรมของประชาชนหรือไม่เพราะเหตุใด และแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เพ่ิมสูงยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถปุระสงค์การวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประ 
จวบคีรีขันธ์ 

2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2.3 เพ่ือเสนอการพัฒนาการส่งเสริมส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 

ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary Research) กับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาเอกสาร ต ารา 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎีและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย 
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม 
ตอนที่ 2 ก าหนดกรอบแนวคิด ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติธรรมของ

ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 
รูปหรือคน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในบริบททั่วไปของส านักปฏิบัติธรรม 

ตอนที่ 3 การจัดสนทนากลุ่มพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติธรรม เพ่ือหาข้อเท็จจริง ปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือสนับสนุนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาส ารวจความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ของผู้เข้ามาใช้บริการ
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 7 แห่ง ด้วยแบบสอบถามเพ่ือให้ได้
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับประกอบการวิจัยเชิงปริมาณ  ในการพิจารณาตัดสินใจในการใช้เป็น
รูปแบบ แนวทางการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 สภาพทั่วไปและปัญหาของการปฏิบัติธรรมของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดได้จัดพ้ืนที่ส าหรับให้พุทธศาสนิกชนให้เข้าไป

ปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา แต่ประชาชนทั่วไปก็ยังเข้าปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนน้อย ยังไม่ค่อยมี
ใครให้ความส าคัญกับการปฏิบัติธรรมมากเป็นพิเศษ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมจะเป็น
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่งด าเนินการบริหารจัดการแยก
จากกัน ไม่มีการประสานงานกันเป็นเครือข่าย ไม่มีศูนย์กลางในการบริหาร ท าให้ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงควรการการก าหนดให้มีส านักปฏิบัติธรรมแห่งใดแห่งหนึ่งเป็น
หลักหรือศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรม วัดแต่ละวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ ให้มากขึ้น  ต้องมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของเจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ให้สูงขึ้นเพ่ือ
รองรับความทันสมัยกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
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โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สามารถน ามาส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณภาพให้กับวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมมากยิ่งข้ึน 

การบริหารจัดการของวัดหรือส านักปฏิบัติธรรม ถ้าเจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระ
วิปัสสนาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์และบุคลากรที่มีคุณภาพจะท าให้ผลการ
ปฏิบัติธรรมของประชาชนมีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นด้วย 
ดังนั้น เจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์จะต้องมาการฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้
ความสามารถ เพื่อพัฒนาตนเองเพ่ิมขึ้นอย่างสม่ าเสมอก็จะเป็นประโยชน์ต่อการให้การอบรมแก่
ผู้ปฏิบัติธรรมต่อไป 

จากการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลของการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปสาระ
ได้ดังนี้ 

1) ประชาชนยังเข้าปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังในจ านวนที่น้อย ส่วนใหญ่จะเป็นนักรียน
นักศึกษาที่เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการที่สถานศึกษาจัดขึ้น แต่ละโครงการปฏิบัติธรรมก็จะเป็น
เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่มีการส่งเสริมให้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งปี 

2) วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่งแยกการบริหารจัดการกันเอง 
โดยไม่มีการประสานงานกันเป็นเครือข่าย ท าให้ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีรูปแบบการปฏิบัติ
ธรรมที่ไม่ได้มาตรฐานเดียวกันหรือเหมือนกัน หากมีการบริหารจัดการกันเป็นเครือข่าย จะท าให้
สามารถเปรียบเทียบให้เห็นได้ว่าการบริหารจัดการใด รูปแบบการปฏิบัติธรรมอย่างไรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือจะได้น ามาเป็นหลักในการบริหารจัดการต่อไป  

3) การพัฒนาส่งเสริมบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมให้มีความรู้ความสามารถให้สูงขึ้น 
เพ่ือให้ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามของเจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนา
จารย์ รวมทั้งพระสงฆ์รูปอ่ืน ๆ ในส านักปฏิบัติธรรมด้วย เพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้น
แก่ผู้พบเห็นทั่วไป  

5) พระวิปัสสนาจารย์น าการปฏิบัติธรรมต้องท าให้สม่ าเสมอและถูกต้องตามแบบตรง
ตามหลักธรรม  

6) การปฏิบัติธรรม ต้องไม่จ ากัดว่าเป็นวันหยุด วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวัน
พิเศษใด ๆ ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติได้ทุกวัน ให้ปฏิบัติธรรมกันเป็นปกติ 
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7) ควรจัดให้มีการบริหารงานบุคลากรให้เป็นระบบ มีความเหมาะสม ต้องน าเอา
วิธีการสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการ 

8) ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งยังไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
ให้กว้างขวางมากนัก ขาดการน าเอาวิทยาการที่ทันสมัยเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

9) พระวิทยากรต้องเป็นผู้ที่มีเทคนิค วิธีการ และมีจิตวิทยาในการสอน รู้จักการ
ประยุกต์แบบการสอนการอบรมให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม  

10) การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เจ าส านักตองให้ความส าคัญกับ
บุคลากรด้วยการส่งเข้ารับการศึกษาเพ่ิมเติม ควรสงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาหาความรูใหมๆ อยู
ตลอดเวลา เช่น การส่งไปอบรมเพ่ิมสมรรถนะ การสงเรียนในระดับสูงขึ้นไป 

11) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมต้องเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือพระวิทยากร ด้วยต าแหน่ง 
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้วยสภาวะความเป็นผู้น า จะท าให้ประชาชนปฏิบัติตามได้โดยง่าย 

 
4.2 องค์ประกอบของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผลจากการศึกษาการสัมภาษณ์การวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้  
1. ด้านสถานที่ 
วัดทุกวัดควรจัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับให้ประชาชนสามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี ไม่

จ าเพาะว่าต้องเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมเท่านั้น  
หากวัดใดมีสภาพวัด สถานที่ที่เหมาะสมตามหลักของอาวาสสัปปายะ ก็สามารถเป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรมได้เช่นกัน ลักษณะของสถานที่ที่มีความสัปปายะ ได้แก่ มีความสงบ ร่มรื่น มีพ้ืนที่
ปฏิบัติแยกจากที่พัก การเดินทางสะดวก มีความปลอดภัย มีเครื่องอ านวยความสะดวกพอเหมาะ
แก่การเข้าปฏิบัติธรรม เป็นต้น ต้องส่งเสริมให้วัดทุกวัดเป็นสถานที่ท่ีสอนปฏิบัติธรรม 

วัดเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรม ด้านสถานที่จึงมีความส าคัญต้องมีความสัปปา
ยะ เพ่ือรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ อาคารสถานที่เพียงพอ แบ่ง
ออกเป็นสัดส่วนระหว่างที่ พักกับที่ปฏิบัติธรรม มีความเงี ยบสงบ ร่มรื่น ปลอดภัยและ
สะดวกสบาย สถานที่ส าหรับการปฏิบัติธรรมบางแห่งบางที่สามารถจัดการเรื่องภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม ร่มเย็นและเป็นธรรมชาติ  

สรุปได้ว่า ด้านสถานที่ปฏิบัตะรรมที่เหมาะสม ต้องมีความสัปปายะ ได้แก่ 
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1) ต้องมีความร่มรื่น สถานที่พัก อาหารและห้องน้ ามีอย่างเพียงพอ 
2) มีความสะอาดและมีความปลอดภัยในการอยู่ปฏิบัติธรรม 
3) ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีท่ีตั้งต่างกัน บางแห่งอยู่ในชุมชน บางแห่งอยู่ห่างไกล

ชุมชน  สภาพของสถานที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารจัดการจึงแตกต่างกันด้วย  
4) ด้านสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม สะอาด ร่มรื่นบรรยากาศดี เงียบสงบ ร่มเย็น

เป็นธรรมชาติ 
5. มีการน าเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อ านวยความสะดวกเข้ามาใช้ เพ่ือท าให้มีเวลาและ

โอกาสในการฝึกการปฏิบัติได้มากข้ึน  
6. น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการปฏิบัติ ท าให้เข้าใจและเข้าถึงการปฏิบัติได้

รวดเร็วขึ้น 
2) ด้านบุคลากร 
พระวิปัสสนาจารย์ต้องพัฒนาความสามารถของตนเองให้เพ่ิมขึ้นตลอดเวลา และต้อง

สร้างความน่าเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็นทั่วไป คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรจัดให้มีการ
ส่งเสริมให้ฝึกอบรมพระใหม่ ๆ ให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้มีต านวนเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สามารถ
รองรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้อย่างเพียงพอ การมีพระวิปัสสนาจารย์จ านวนมาก ๆ และมีความ
หลากหลาย จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีทางเลือกเพ่ิมขึ้นในการเข้าปฏิบัติธรรม เพราะพระวิปัสสนาจารย์
แต่ละรูปก็มีความสามารถที่ต่างกัน มีเทคนิคการสอนการฝึกอบรมที่หลากหลายแตกต่ างกัน
ออกไป สามารถตอบข้อซักถาม สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีวัตรปฏิบัติที่ดีงามน่า
เลื่อมใส เป็นแบบอย่างท่ีดี 

ส าหรับพระวิปัสสนาจารย์ จะต้องมีคุณลักษณะของผู้เผยแผ่ตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ 
(1) ด้านสันทัสสนา  การปฏิบัติธรรมของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมี

ความจ าเป็นต้องมีพระวิปัสสนาจารย์คอยให้การฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง พระวิปัสสนาจารย์
เองก็ต้องมีการพัฒนาให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้น และต้องปรับตัวให้ทันกับโลกาภิวัตน์ เพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายหรือทางเลือกให้กับประชาชนได้เข้าวัดเข้าส านักปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น พระ
วิปัสสนาจารย์ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนหรือผู้ปฏิบัติธรรมจะท าให้สามารถให้ความรู้ความ
เข้าใจ อธิบายให้เห็นชัดได้มากขึ้น ท าให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบ
ความสุขความส าเร็จได้ 
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(2) ด้านสมาทปนา การปฏิบัติธรรมของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พระสงฆ์หรือพระวิปัสสนาจารย์ต้องให้ความใส่ใจและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมให้มากข้ึน  พระสงฆ์หรือพระวิปัสสนาจารย์ต้องสร้างบุคลิกภาพท่ีดี เพื่อเป็นการสร้างความ
เลื่อมใสให้เกิดขึ้น ก าหนดโครงการปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในวัด ในส านัก
ปฏิบัติธรรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่บ้าง 

(3) ด้านสมุตเตชนา ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอจะเป็นผู้ที่มีความสุขุมเยือกเย็น มี
บุคลิกภาพงดงาม การปฏิบัติธรรมจะท าให้เกิดศีล สมาธิและปัญญา มีความรอบคอบและสงบนิ่ง 
ซึ่งจะสร้างความแกล้วกล้าให้เกิดขึ้นได้นั่นเอง  ในส่วนของพระสงฆ์และพระวิปัสสนาจารย์ก็มี
ส่วนส าคัญในการสร้างความแกล้วกล้าให้กับผู้ปฏิบัติธรรม ด้วยการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง 
ให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติธรรมให้มีความพากเพียรอุสาหะและความมั่นใจ 

(4) ด้านสัมปหังสนา การปฏิบัติธรรมจะท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสงบทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เมื่อมีความสงบก็จะส่งผลให้เกิดความร่าเริงแจ่มใส ความสดชื่นทั้งร่างกายและ
ใจขึ้นได้ ซึ่งท าให้ประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ในการฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรมควรจัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ท าให้เกิดความผ่อนคลาย  

3) ด้านการบริหารจัดการ 
ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมตามที่พระวิปัสสนาจารย์มีความถนัด 

แต่ละแห่งอาจจะใช้รูปแบบที่แตกต่างกันออกไป จึงควรมีการร่วมมือกันก าหนดการบริหาร
จัดการเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้มีคุณภาพ เจ้าส านัก
และพระวิปัสสนาจารย์ต้องมีความรู้ในด้านการการบริหารจัดการ เพ่ือใช้ในการบริหารส านัก
ปฏิบัติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   แล้วให้แต่ละแห่งท าการบริหารจัดการด้วยการเสริม
กิจกรรมอ่ืน ๆ ในการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง ควรให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสในการ
เลือกรูปแบบการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองเพ่ือท าให้สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมที่สามารถท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามหลัก 4 ส. การ
น าเอาหลักธรรมมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนจัดการการปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังนี้ 
1) ด้านสถานที่ ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระ

วิปัสสนาจารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติ
ธรรม ต่อด้านสถานที่ โดยมีความเห็นด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhru Sri Rattana 
Thamniphat Pakanont Philaphan (2016) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ” ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของ
การบริหารจัดการ การสอนกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในอังกฤษทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่ 
ด้านวิทยากร และด้านบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอแก่ความต้องการ และการบริหารจัดการยังขาด
สภาพคล่องตัว เนื่องจากไม่มีทุนสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน 
ขาดแคลนพระธรรมทูตที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานและด้าน
ภาษา อีกทั้งมีกฎหมายควบคุมการเข้าประเทศอังกฤษที่มีผลกระทบต่อการเข้าไปพ านักใน
ประเทศอังกฤษ ส่วนรูปแบบที่ควรพัฒนา คือ ด้านสถานที่ ควรมีการจัดให้มีความเป็นสัปปายะ 
ส าหรับจัดกิจกรรมการสอนกัมมัฏฐานให้เพียงพอ และให้มีความอบอุ่นเพียงพอ ด้านวิทยากร 
ควรมีความรู้ดี ควรประพฤติดี และมีความสามารถน าหลักพระธรรม มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม ด้านการบริหารจัดการ ได้มีการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว ควรมีรูปแบบ การ
บริหารที่ชัดเจน รวมทั้งควรมีคู่มือการสอนกัมมัฏฐานและอุปกรณ์ในการเผยแผ่   

2) ด้านวิทยากร ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระ
วิปัสสนาจารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติ
ธรรม โดยมีความเห็นด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chalermkiat Saensri (2005) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณา
การ โรงเรียนบ้านแก่นทรายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1” พบว่า การพัฒนา
บุคลากรครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการ เพ่ือด าเนินการครบทุก
กิจกรรมแล้ว ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ
บูรณาการ และสามารถเขียนแผนการสอนได้ จัดกิจกรรมการสอนได้ดีขึ้น ท าให้สามารถ
แก้ปัญหาข้อบกพร่องการสอนของครู เปลี่ยนพฤติกรรมที่ครูเน้นการบรรยายมาเป็นครูขยายการ
เรียนรู้เป็นการแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนได้คิดและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและ
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ความถนัด ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Phra Maha Ronnachai 
Mahapuno (2016) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
ยุคโลกาภิวัตน์” ผลวิจัยพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ 
โดยเฉพาะด้านการเผยแผ่ ได้แก่ มีการพัฒนาให้พระสังฆาธิการมีความก้าวหน้าในการเผยแผ่ 
และทักษะการใช้ภาษาของสมัยปัจจุบันมีความพร้อมทั้งในการพูด การเทศน์ การบรรยาย การ
เขียนและพิมพ์ ต าราทางพระพุทธศาสนาและแต่งต าราทางวรรณคดี วรรณกรรม ต าราวิชาการ 
รวมถึงมีการมุ่งเน้น ให้ประชาชนมีน าการปฏิบัติธรรมที่ถือว่าเป็นการสั่งสอนในภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติที่ควบคู่กันไปจึงควรมีแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ในการฝึกอบรมผู้น าสงฆ์ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยการจัดให้มีการรับฟังนโยบาย หลักการเผยแผ่และฝึกการพูด การ
เทศน์ การบรรยายและการผลิตสื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้
ท างานการเผยแผ่เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ด้านการบริหารจัดการ ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม 
พระวิปัสสนาจารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านัก
ปฏิบัติธรรม โดยมีความเห็นด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phra Maha Ruangdej 
thawornthammo Dr (2011) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี” เป็น
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชนในวัดเป็นการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
คู่คุณธรรม เพื่อความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชนผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกที่ส่งผลให้ภารกิจหรือกิจกรรมของวัดบังเกิดผลส าเร็จเจ้าอาวาสสามารถ
สร้างวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและพัฒนาชุมชน 
คือ 1) พระสงฆ์ชั้นปกครองของวัด ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเป็น
แบบอย่างที่ดี สร้างความศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชน เมื่อประชาชนเกิดความศรัทธา วัดจึง
สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ จนบังเกิดผลส าเร็จได้ในที่สุด 2) มีการจัดระบบการบริหารงานในวัด 
โดยการวางระเบียบและมอบอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของวัดให้แก่รองเจ้า
อาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ในวัด ตามความรู้ความสามารถรวมถึงการตัดสินใจ ได้
ตามที่เห็นเหมาะสมท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานต่างๆ ตามภารกิจของวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่ง 3) การสร้างคติธรรมประจ าใจของเจ้าอาวาสแต่ละรูป 
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในการเตือนใจส าหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนรอบวัดให้ยึดถือ
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ปฏิบัติ 4) วัดสืบทอดวิธีการระบบและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
ประชาชน ให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมประเพณีคู่กับวัดสืบไป 5) วัดท าหน้าที่เป็นสื่อการในการโอน
ถ่ายระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพ่ือสร้างโอกาสผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เกิ ดความเสมอ
ภาค และเกื้อกูลกันในสังคม 6) การสร้างสายสัมพันธ์ในระหว่างวัดกับชุมชน และวัดกับ
ประชาชน เป็นการดึงชุมชนและประชาชนเข้าหาวัดแนะน าวัดสู่ชุมชนและประชาชนเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 7) การสร้างความรู้สึกให้เกิดแก่ประชาชนว่า “วัดเป็น
แหล่งชุมชน” โดยประชาชนเข้ามาร่วมใน “ศูนย์การเรียนรู้ของวัด” โดยสรุป วัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการแก่ชุมชนด้านการ ศึกษาและคุณธรรม ดังนั้นควรมี
การส่งเสริมและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท้ังในด้านศาสนธรรมและ
ความรู้นอกระบบอ่ืน ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาจิตใจและสร้างดุลย
ภาพการด ารงชีวิตของประชาชน Phra Maha Sontha Chomphu (2009) ได้ท าวิจัยเรื่อง 
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีวัดพระธรรมกายและวัดหนองป่าพง” 
ผลของการวิจัยพบว่า การประกาศการสอนธรรมะที่ได้บ่งบอกว่า ทั้งสองวัดนี้มีชื่อเสียงและเป็น
ที่ยอมรับอย่างสูงต่อสาธารณะและมีความเป็นจริงในการติดต่อสัมพันธ์ กับสมาชิกซึ่งได้รับ
ความส าเร็จเป็นอย่างสูงทั่วโลกวัดทั้งสองได้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการบริหารวัดเป็นศูนย์การสอน
สมถะและวิปัสสนาเป็นศูนย์กลางบ าเพ็ญบุญสุนทาน เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ โดย
การใช้สื่อเชิงพหุเพ่ือเชื่อมต่อเครือข่ายสมาชิกทั่วโลกโดยผ่านดาวเทียมและที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดคือ การใช้เทคนิคที่ก้าวหน้าในการสอนและการฝึกอบรมมุ่งมั่นเพ่ือสร้างศักยภาพมนุษย์
ความรักและความเมตตาเพ่ือแบ่งปันคุณค่าในการสร้างสันติภาพภายในจิตใจของมนุษย์ชาติ 
ดังนั้นวัดทั้งสองได้กลายเป็นวัดที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในโลก Chantana Klamchit (2003) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : 
กรณีศึกษาวัดป่าบ้านค้อ อ าเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัย พบว่า ด้านการเผยแผ่ศา
สนธรรมได้จัดอบรมปฏิบัติธรรมและกิจนิมนต์ภายในและภายนอกประเทศ จัดการอบรมปฏิบัติ
ธรรมสัญจร มีการเผยแผ่ธรรมะด้วยสื่อต่างๆ แม่บ้านผู้ปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่ธรรมให้เด็ก
และเยาวชน 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ด้านสถานที่ ต้องมีการบริหารจัดการวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมให้มีความพร้อมใน

การที่จะรองรับผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นจ านวนน้อยหรือมาก ส านักปฏิบัติธรรมเองต้องมี
มาตรฐานตามที่มหาเถรสมาคมก าหนดไว้  มีการปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา น าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ส่งเสริมการอบรม ปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม มีความม่ันคงแข็งแรง  

2) ด้านบุคลากร ส านักปฏิบัติธรรมต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้สร้างพระวิปัสสนา
จารย์ให้มีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการเพิ่มความสามารถให้กับพระวิปัสสนาจารย์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว  

3) ด้านการบริหารจัดการ ต้องสามารถให้การฝึกอบรมปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตามที่
มหาเถรสมาคมก าหนดไว้ ส านักปฏิบัติธรรมต้องสามารถให้การอบรมได้หลากหลายรูปแบบ  

4) ข้อคิดเห็น คณะสงฆ์ควรสร้างศูนย์กลางของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขึ้น 
เพ่ือให้การสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม รวมถึงการก ากับดูแลโดย
ก าหนดให้มีการประเมินผลส านักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ เพ่ือเป็นการตรวจสอบมาตรฐานประเมินผล
ส านักปฏิบัติให้มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ พร้อมให้การบริการกับประชาชนทั่วไปได้ตลอดเวลา  
จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมที่เป็นการจัดประจ าปี ๆ ละหลายครั้ง ทั้งที่เป็นการปฏิบัติแบบ
ระยะสั้น หรือระยะยาว  

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) เจ้าอาวาสทุกวัดต้องเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ท่ีสามารถให้การฝึกอบรมสอบการ

ปฏิบัติธรรมให้แก่ประชาชนได้ เพราะเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชน 
สามารถชักชวนให้เกิดศรัทธาปสาทะในการปฏิบัติธรรมได้โดยง่าย 

2) สนับสนุนให้วัดทุกวัดสามารถเป็นส านักปฏิบัติธรรมได้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มี
การปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวาง 

3) เจ้าคณะพระสังฆาธิการต้องส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
การก าหนดให้เป็นนโยบายเป็นงานของคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระสังฆาธิการ พระ
วิปัสสนาจารย์และพระสงฆ์ทั้งหมดรับผิดบชอบร่วมกัน โดยเชิญชวนให้ฝ่ายคฤหัสถ์เข้าร่วม
รับผิดชอบด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบถึงการจัดงาน 
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4) จัดให้มีการประสานงานกันระหว่างส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งให้สามารถ
สนับสนุนกันเอง แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของแต่ละส านัก เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาบุคลากรขาดแคคลน 

5) สร้างเครือข่ายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือให้ความสนับสนุนกันในอนาคต เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และเพ่ิมคุณภาพ ต่อไป 

6.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 

เพ่ือให้มีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชน 
2) ควรมีการศึกษาการวิจัยเปรียบเทียบปัจัยที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชน

ของแต่ละจังหวัด เพ่ือเปนการน าไปสูการประยุกตใ์ชที่เปน็รูปธรรมในการบริหารในจังหวัดอ่ืน ๆ 
3) ควรมีการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมว่าแต่ละแห่งมี

ความสัมพันธหรือสนับสนุนกันและกันอยางไร 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) สภาพทั่วไปของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 2) องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 3) น าเสนอ
รูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 35 รูป/คน 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการพรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพทั่วไปของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี จุดแข็ง สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทางโดยเฉพาะทาง
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อินเตอร์เน็ตมีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงผู้คนได้เป็นจ านวนมากในเวลาเดียวกันช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายจุดอ่อน พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังใช้เทคนิคการน าเสนอในรูปแบบเดิมท าให้น่าเบื่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในวงจ ากัด บุคลากรขาดการเรียนรู้และขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
โอกาส การใช้สื่อสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าในชีวิตประจ าวันของประชาชน  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การ
ประชาสัมพันธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ผลดีกว้างขวางและครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการอุปสรรค
คนทั่วไปมองว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาจขัดต่อพระธรรมวินัย พระสงฆ์รุ่นเก่าไม่เปิดใจ
ยอมรับการเข้าถึงผ่านช่องทางสื่อยังยึดติดรูปแบบเดิมการเผยแผ่จึงเป็นการที่ต่างคนต่างท า 

2 .องค์ประกอบในการส่ง เสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีบุคลากรการเผยแผ่บุคลากรที่มีความรู้เรื่อง
หลักธรรมมีอยู่มากแต่ขาดการพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีความพร้อมใน
การท างานเชิงรุกงบประมาณเพ่ือการเผยแผ่ขาดบุคลากรด้านการเงินและบัญชี การสนับสนุน
การเงินเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยยังอยู่ในวงจ ากัดไม่กระจายทั่วถึงทั้งจังหวัด วัสดุอุปกรณ์การเผย
แผ่ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกสถานที่ รวมถึง
ยานพาหนะเพ่ือเดินทางขาดการสนับสนุนจากทางคณะสงฆ์และภาครัฐอย่างจริงจัง การบริหาร
จัดการระบบรูปแบบการเผยแผ่ในปัจจุบันเป็นแบบต่างคนต่างท าไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันขาด
การอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันตามยุคตามสมัย  

3. แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องจัดตั้งศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และมีศูนย์จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่ของ
ตนเอง เพ่ือน าไปสู่รูปแบบการบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามกระบวนการขั้นตอน คือ 
บุคลากรทางการเผยแผ่ งบประมาณเพ่ือการเผยแผ่ อุปกรณ์การเผยแผ่ และการบริหารจัดการ
ระบบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการขั้นต้นเพ่ือน าไปสู่การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศคือ การ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดเก็บดูแลรักษา การจัดระบบงาน
เทคโนโลยี  และการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี โดยพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้องมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะท างานเผยแผ่ เชิงรุกให้ทันกับยุค
สมัยในโลกปัจจุบัน 
ค าส าคัญ: การส่งเสริม, เทคโนโลยี, สารสนเทศ, การเผยแผ่, พระพุทธศาสนา, พระสงฆ ์
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ABSTRACT 
The objectives of this research were : 1) to study the general condition of 

using information technology for propagating Buddhism of monks in Suphanburi 
Province 2) to study the components of promoting the use of using information 
technology for propagating Buddhism of monks in Suphanburi Province 3) to 
present a model for promoting the use of information technology for propagating 
Buddhism of monks in Suphanburi Province The methodology was the qualitative 
research, collecting data from related texts and researches and 35 key informants 
by in-depth-interview and focus group discussion with 10 participants. Data were 
analyzed by the descriptive interpretation,  

The findings were as follow; 

1) The general condition of using information technology for propagating 
Buddhism of monks in Suphanburi Province. Strengths can receive information in 
many ways. Especially on the internet, it is convenient, fast, accessible to a large 
number of people at the same time, saving time and money. The weakness of 
most monks still uses the same presentation techniques to make it boring. The use 
of information technology is limited. Personnel lack of learning and lack of skills in 
using technology media the opportunity to use information media is something that 
is remembered in the daily lives of people. It is a tool that helps to promote the 
propagation of Buddhism to be good, extensive, and cover the areas that need it as 
well. The general obstacle is that the use of information technology may be 
contrary to the discipline. Older monks do not open their minds, accepting access 
through media channels, still adhering to the original pattern. Propagation is 
therefore different. 

2) Elements in promoting the use of information technology for 
propagating Buddhism by monks in Suphanburi Province. Missionary personnel were 
many people who have knowledge of the principles of ethics but lack the 
knowledge to use information technology to be ready for proactive work. Budget 
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for propagation lack of financial and accounting personnel financial support for 
purchasing modern equipment is still limited, not distributed throughout the 
province. Propagation materials lack of support for modern materials for use in 
propagating Buddhism outside the premises including vehicles for traveling lack of 
support from the clergy and the government seriously. System management, the 
current propagation model is different, people do not go in the same direction, lack 
of training to develop knowledge of information technology personnel to keep up 
with the modern era. 

3) Guidelines for promoting the use of information technology for 
propagating Buddhism by monks in Suphanburi Province. Must establish a data 
collection center for propagating Buddhism. There is a public relations center and a 
training center for knowledge about information technology for propagating 
Buddhism by jointly analyzing the current problems in propagating Buddhism in 
their own areas to lead to the administration of Buddhism propagation According to 
the process, the process is the mission personnel Budget for propagation publishing 
equipment and system management. In order to improve the initial process for the 
management of information technology, namely the provision of materials, 
information situation analysis storage technology system management and 
dissemination of information, news and technology by the monks who act to 
spread Buddhism must have the knowledge and ability to be ready to work 
proactively to keep up with the modern era. 
Keywords: Promoting, Information, Technology, Propagation and Monks 
 
1.บทน า 

ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริงแล้วท าให้วิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้การด าเนินทางธุรกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปด้วยเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คู่กับสารสนเทศ ตราบใดที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าก็จะก่อให้เกิด
สารสนเทศที่ทันสมัยไปด้วย (Sanit Kayaphad, 2000) 
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ประเทศไทยต้องการสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยมีนโยบายที่จะน าความรู้ 
นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงรุกเพ่ือให้การด าเนินการขององค์การ
สามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of the 
National Education, 2002) ในรูปแบบต่างๆ เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ และสังคมจนกลายเป็นสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ พระภิกษุสามเณรเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม จึงควรเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเป็นเครื่องมือ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (Anuch 
Arphapirom, 2003) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แบบดั้งเดิม คือ การแสดงพระธรรมเทศนาบน
ธรรมมาสน์ หรือภายในวัดมีระเบียบปฏิบัติตายตัวสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงมีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
ปัจจุบันจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศสามารถช่วยขยายวงกว้างได้ทั่วโลกเข้าถึงเด็ก เยาวชน และคนวัยท างานในปัจจุบันที่ให้
ความสนใจกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยเฉพาะการใช้เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ เป็นต้น 
ดังนั้นพระสงฆ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรงมีความจ าเป็นต้องศึกษา
รูปแบบและวิธีการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เข้าถึง
กระบวนการในการผลิต การสื่อสาร และการประเมินผล เพ่ือใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆทั้งงาน
วิชาการการจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนระบบข้อมูล สารสนเทศและเครือข่ายสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยง
ติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทุกระดับ (Siphrai Sakrungphongsakul, 2005) 

ในอนาคตการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จึงมีความจ าเป็นต้องน าเอาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาใช้เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในด้านของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคสารสนเทศที่ข่าวสาร
และข้อมูลต่างๆ สามารถส่งถึงกันได้อย่างไร้พรมแดนและรวดเร็ว พระสงฆ์ต้องมีความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์ในการใช้งาน ระบบการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งความสามารถของบุคลากรต่อด้านการใช้งาน หรือการบริหารงานด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศว่ามีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับใด  
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จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ถึงสภาพอุปสรรคและปัญหาที่มีต่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในปัจจุบัน 
 
2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1  เ พ่ือศึกษาสภาพทั่ ว ไปของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-depth Interview) และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions) ประชากร
ได้แก่ ประชากรในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่มพระสังฆาธิการ จ านวน 
12 รูปกลุ่มข้าราชการ จ านวน 12 คน และกลุ่มผู้น าท้องถิ่น จ านวน 11 คน สุ่มโดยวิธีเจาะจง 
(Purposive Sampling)  จากนั้นด าเนินการการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
กับพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่กิจการ
พระพุทธศาสนา เพ่ือยืนยันการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง
และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็น
ต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมใน
ประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้
น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 สภาพทั่วไปของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 1) จุดแข็ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะสมารถรับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทางพระภิกษุสามเณรมี
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสามารถใช้เทคโนโลยี เพ่ือการอบรมหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนากับ
นักเรียนและเยาวชน 2) จุดอ่อน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ยังใช้เทคนิคการน าเสนอในรูป
แบบเดิมๆ การน าเสนอเนื้อหาธรรมะขาดความสนใจของกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น บุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การคัดเลือกพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วน
ใหญ่จะเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลใกล้ตัวมากกว่าการคัดเลือกจากผู้มีภูมิความรู้และ
ประสบการณ ์3) โอกาส ในจังหวัดสุพรรณบุรีพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะใช้
เฟสบุ๊คไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงกิจการภายในวัดหลักธรรมค าสอนแก่ประชาชน
เยาวชนและในกลุ่มบุคคลทั่วไปผ่านสื่อโซเชียลมากมาย  พระสงฆ์มีบทบาทในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งผู้รับข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล 4) อุปสรรค การใช้สื่อในจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่แพร่หลาย 
ขาดการส่งเสริมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ารูปแบบที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุง
พัฒนาการเผยแผ่เพื่อให้มีความหลากหลาย และข้อจ ากัดในเรื่องของกฎหมายการสื่อสาร นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 

4.2 องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวคิดการบริหาร (4M) 

1) การบริหารบุคคล (Man) ผู้ที่จะเข้ามาบริหารงานบุคคลต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจมีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการคือ มีการวางแผนก าลังคน 
ก าหนดต าแหน่ง ค่าตอบแทนการสรรหาและคัดเลือก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคณะสงฆ์ระดับจังหวัด ระดับภาค 

2) การเงิน (Money) การบริหารจัดการในทุกด้านจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ เช่น การ
พัฒนาบุคลากร การจัดโครงการอบรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย คณะสงฆ์ส่วนใหญ่ยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและบัญชีท าให้ ดังนั้นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารการเงิน  

3) วัสดุอุปกรณ์ (Material) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอก
สถานที่ยังมีน้อย รวมถึงยานพาหนะในการเดินทาง ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ คณะสงฆ์และ
ภาครัฐควรให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรให้เพียงพอ 
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4) การจัดการ (Management) ต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี โดยตั้งต้นแต่
การก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมการเผยแผ่ จากนั้นด าเนินการพัฒนาพระนักเผยแผ่ให้ทันตามยุคตาม
สมัย ต้องมีการวางแผนและการจัดการตามแผนให้เป็นไปตามกระบวนการ 

4.3 รูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องจัดตั้งศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีศูนย์
ประชาสัมพันธ์และมีศูนย์จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่ของ
ตนเอง เพ่ือน าไปสู่รูปแบบการบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามกระบวนการขั้นตอน คือ 
บุคลากรทางการเผยแผ่ งบประมาณเพ่ือการเผยแผ่ อุปกรณ์การเผยแผ่ และการบริหารจัดการ
ระบบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการขั้นต้นเพ่ือน าไปสู่การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศคือ การ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดเก็บดูแลรักษา การจัดระบบงาน
เทคโนโลยี  และการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี โดยพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้องมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะท างานเผยแผ่เชิงรุกให้ทันกับยุค
สมัยในโลกปัจจุบัน 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่น าไปสู่การอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
5.1 สภาพทั่วไปของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีขีดความสามรถในการวิเคราะห์แยกแยะ

สิ่งต่างๆ ทางสื่อออนไลน์เพ่ือน าไปประยุกต์ดัดแปลงเพ่ือเผยแผ่ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงต้องศึกษาการ
ใช้กลยุทธ์เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สังเคราะห์แยกแยะประเด็นต่างๆ ทางสื่อ
ออนไลน์ให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลที่ได้มาเพ่ือน าไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจได้ง่ายด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพระสงฆ์รุ่นเก่ายังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงยากต่อการท าความ
เข้าใจ ขาดการเข้าร่วมเสวนาความรู้ทางวิชาการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรจัดฝึกอบรม
พระสงฆ์ผู้ท าการเผยแผ่ให้รู้จักวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลท าความเข้าใจกับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนก่อน
ท าการเผยแผ่สู่สาธารณชนควรศึกษาวิถีชีวิตชองชุมชนแต่ละบริบทของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอ
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หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงชุมชนและตรงความต้องการของชุมชน ผู้บริหารต้อง
มีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ชัดเจน ให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมติดตามกิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน พระนักเผยแผ่ต้องมี
วิธีการถ่ายทอด รูปแบบการถ่ายทอด การเชื่อมโยงอย่างกลมกลืน เข้าใจง่ายทุกเพศ ทุกวัย เข้าใจ
เนื้ อหาหลักธรรมค า สอนของพระพุทธศาสนาได้อย่ า งถูกต้ อง สอดคล้องกับ งานวิ จั ย 
Phrakrubhavanasopit (Boonyarat Muangwong) (2010)  ได้วิจัยเรื่อง“การบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในล้านนา”พบว่า ล้านนามีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาของตนเอง มี
การวางแผนไว้ตลอดปีตามประเพณีดั้งเดิมที่เคยท าต่อกันมา โดยรับนโยบายจากส่วนกลางแล้วมา
ปรับใช้ประยุกต์เข้ากับภูมิล าเนาท้องถิ่นตามแนวทางการบริหารจัดการเจ้าอาวาสสั่งการให้
ด าเนินงานตามจารีตประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมา ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหม่มา
ใช้เพ่ือรองรับความทันสมัยส่วนมากด้านของพระสงฆ์จะด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของพระ
สังฆาธิการที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายเพ่ือปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คล้อยตามความเชื่อ
พิธีกรรมในล้านนา ส่วนการคิดหลักธรรมค าสอนนั้นก็แสดงไปตามอาการท่ีมีอยู่ตามประเพณีนิยม  

5.2 องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวคิดการบริหาร (4M) 

ผู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรี มีรูปแบบที่น่าสนใจ หลากหลายรูปแบบที่สามารถน าไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  มีแหล่งศึกษาความรู้หรือองค์ความรู้ เกี่ยวกับหลักการของ
พระพุทธศาสนา มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต และ
วิทยุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Duangporn Kumnoonwan (2007) ที่ได้วิจัยเรื่อง “งานวิจัย
และพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น” พบว่า ผลการวิจัยภาคสื่อมวลชน หน่วยงานสุขภาพ 
สถาบันการศึกษา และประชาคมสุขภาพ ส่วนใหญ่สื่อสารผ่านสื่อเสียง ได้แก่ หอกระจายข่าว/เสียง
ตามสาย และวิทยุชุมชน สนใจประเด็นสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อคนจ านวนมาก นิยมใช้ข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครัฐ รองลงมาคือ แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล ปัญหาในการท างาน คือ ความไม่พร้อมด้าน
ความรู้/ทักษะการสื่อสารข้อมูล และแหล่งข้อมูล ส าหรับกลุ่มผู้สนับสนุนการสื่อสารสุขภาพ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้น าจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ องค์กรสุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชน องค์กร
สื่อมวลชนท้องถิ่น และแกนน าประชาสังคมสุขภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Siwanit 
Auttawutikul (2012)  ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ผ่าน
สื่อสารด้วยเว็บล็อกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการศึกษาของนั กศึกษาระดับ
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ปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบ
รูปแบบการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่อสารด้วยเว็บบล็อกฯ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) บุคคล
สร้างสรรค์ คือ ผู้มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญที่ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 2) ความรู้สร้างสรรค์ 
คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ระลึกได้ โดยมีการท าความเข้าใจ เสาะแสวงหา 
ศึกษาค้นคว้า แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ 3) เทคโนโลยีสร้างสรรค์ คือ การน า
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายโดยการใช้เว็บบล็อกมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินการกิจกรรม 4) กระบวนการสร้างสรรค์ คือ กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของตัวบ่งชี้ในการหา
ความรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างสร้างสรรค์และ 5) ผลงานสร้างสรรค์ คือ สื่อของการศึกษาที่
ผู้เรียนคิดค้นหรือผลิตขึ้นเพ่ือเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้เข้าใจ  

5.3 รูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรียังมีจ านวนน้อยและ
ไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ ต้องมีการสร้างกลุ่มหรือจัดตั้งเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและเป็นรูปประธรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเตอร์เน็ตนับว่า
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นเครื่องมือ
สื่อสารที่มีราคาถูกประหยัดเมื่อเทียบกับช่องทางอ่ืนสะดวกรวดเร็ว ไม่จ ากัดเวลา สถานที่ อยู่ที่ไหนก็
สามารถเข้าถึงได้เข้าถึงประชาชนได้ทุกสารทิศไม่ว่าจะอยู่แห่งใด หรือเป็นชาวต่างชาติที่สนใจศึกษา
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาก็สามารถเข้าถึงได้คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องให้
ความส าคัญกับการผลิตสื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้หลากหลายภาษา เพ่ือให้ชาวต่างชาติ
สามารถเข้าถึงหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังสามารถน าเสนอข้อมูลได้ทั้งใน
รูปแบบข้อความภาพ เสียง วิดีโอ และสามารถพูดโต้ตอบกับคู่สนทนาได้ด้วยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Phramaha Thanandorn Khemapanyo, (2013). ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การเผยแผ่ระพุทธ
ศาสนาของบัณฑิตอาสาบนที่ราบสูง” ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาของพระบัณฑิตอาสา คือ ขาด
บุคลากรเพราะมีจ านวนลดลง ขาดงบประมาณด าเนินงาน ขาดวิธีการบริหารจัดการ เข้าถึงชาวบ้าน
ได้ล าบาก ไม่สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้ในบางพ้ืนที่ ส่วนแนวทางการน ากลยุทธ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของบัณฑิตอาสาบนที่ราบสูงไปใช้ พบว่า ต้องเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการ
โครงการพระบัณฑิตอาสา อ านวยความสะดวก สร้างศักยภาพตามทฤษฎีการสื่อสารการน าองค์
ความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ สร้างศักยภาพ  
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6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การช่วยเหลือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และด าเนินงานร่วมคณะสงฆ์เพ่ือพัฒนาแนวการท างานให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งจังหวัด 

2) คณะสงฆ์ควรวางแผนพัฒนาการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นล าดับขั้นตอน และเป็นแผนระยะยาว เนื่องจากการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่มีความ
แตกต่างกัน 

3) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีควรมีนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเผยแผ่พระศาสนาของพระสงฆ์ให้ให้ชัดเจนครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด 
 5.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้คณะสงฆ์พัฒนาบุคลากรของตนให้มีความรู้ทั้ง
ทางโลก และทางธรรม เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับประชาชนได้ถูกต้องตามหลักธรรมค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสัตว์ควรน าผลการวิจัยไปศึกษา 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับ
หน่วยงานที่ตนเองเกี่ยวข้อง 

3) คณะสงฆ์ควรส่งเสริมทางด้านการศึกษาเพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด 

 5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาและสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารแนวทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว 
2) ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพหรือปริมาณก็ได้ 
3) ควรศึกษาประเด็นเดียวกันในรูปแบบของการพัฒนาการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระศาสนาของพระสงฆ์กับพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปศึกษา 
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บทคัดย่อ  
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15    2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 และ 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15   

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 18 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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จ านวน 11 ท่าน โดยวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการวิจัยเชิงปริมาณได้แจกแบบสอบถาม 
กับกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสังฆาธิการ เจ้าส านักเรียนและครูสอนบาลี จ านวน 293 ชุด วิเคราะห์
ข้อมูล    โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ความสัมพันธ์  โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

 ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพทั่วไปด้านสถานที่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  มีความพร้อมอย่าง

มาก   ในการก่อสร้าง ซ่ึงมีศรัทธาจากเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และศรัทธาจากสาธุชนร่วมด้วย
ช่วยกัน      ในการบริจาค โดยเฉพาะมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 ผู้ซึ่งมี
วิสัยทัศน์ก้าวไกล       เป็นอย่างมาก  ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ได้ตั้งโรงเรียนสหศึกษาบาลีซึ่งให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง 
ภาค 15 ใช้ค าว่า “โรงเรียนสหศึกษาบาลี”  2. ด้านคณาจารย์ เจ้าคณะภาค 15 ได้มอบนโยบาย 
ให้แต่ละส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีครูอาจารย์ผู้สอนที่เพียงพอแก่ผู้เรียน ท าให้การ
จัดการเรียน การสอน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีประสิทธิภาพ  3. ด้านหลักสูตร การเรียน - 
การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี      มีการใช้หลักสูตรเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณทั่วประเทศ 
ภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นภาษาที่เข้าใจยาก เนื้อหาสาระในแผนกบาลีเน้นการจ าและการแปล
มากกว่าความเข้าใจ แต่เป็นการดีอย่างหนึ่งคือหลักสูตร เป็นการเน้นรูปแบบเดิมและจดจ า เพ่ือ
รักษาความเป็นต้นฉบับ ในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 15 มีการจัดท าหลักสูตรพิเศษ เช่น หนังสือบาลีไวยากรณ์ฉบับพกพา เป็นต้น  4. ด้าน
นักศึกษา เจ้าคณะภาคได้วางนโยบายให้มีการบรรพชาและ/หรืออุปสมบทเข้ามาในบวร
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง หรือ ก่อนเข้าพรรษา ท าให้มีทรัพยากรที่จะเข้ามาศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตบุคลากรของพระศาสนา 5. ด้านเทคโนโลยี ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  มีความพร้อมด้านสื่อ แต่ขาดบุคลากรในการจัดท า  

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 โดยภาพรวม พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างโดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มี
ค่า 0.895 ซึ่งแสดงว่าปัจจัยที่ส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ POSDC กับ ประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15
มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) แล้ว
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พบว่ามีค่า 0.900  ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยที่ส่งผล คือ หลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม 4 กับประสิทธิผล
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
15 มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 
 3. น าเสนอแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน คือ 1) ควรให้อ าเภอแต่ละอ าเภอในภาค 15 
รับจัดการการเรียน การสอน เป็นที่ตั้ง และเจ้าคณะ พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอนั้นๆให้การ
สนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม  2) สิ่งที่ควรปรับปรุงคือควรมีการประชุมวางแผนเพ่ือจัดท า
แผนการสอน ซึ่งในแต่ละชั้นมีการวัดและประเมินผลทุกสัปดาห์ 3) สร้างแรงจูงใจดึงดูดความ
สนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีมากขึ้นและมีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎกโดยเฉพาะ
หรือมี Computer ในห้องสมุดเพ่ือศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 4) สิ่งที่ควรปรับหากเป็นไปได้ คือ 
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวุฒิการศึกษาส าหรับผู้จบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ให้มากขึ้น และ 5)มีวิธีการสอนระบบทางไกลและออนไลน์ท าให้ผู้สนใจ ทั้งพระภิกษุ สามเณร 
อุบาสก อุบาสิกา ได้ศึกษาจากระบบทางไกลนั้น 
ค าส าคัญ :  ประสิทธิผล, การพัฒนาการจัดการศึกษา, พระปริยัติธรรมแผนกบาลี, เขตปกครองคณะ
  สงฆ์ภาค 15 

 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were; 1) to study general state of 

effectiveness towards educational development of Phrapariyattidhamma school 
Pali section in the administration area of the Sangha region 15, 2) to study the 
achievement  factors to effectiveness towards educational development of 
Phrapariyattidhamma school Pali section in the administration area of the 
Sangha region 15, and 3) to propose the development model of educational 
development of Phrapariyattidhamma school Pali section in the administration 
area of the Sangha region 15. 

 The research methodology was the mixed methods research by 
using the qualitative research by in-depth interview of 18 key informants  and 
focus group with 11 experts and analyze the data by the descriptive content and 
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the quantitative research distributed the questionnaires of 293 sampling group 
such as Sangha administrators, school owners and Pali teachers by frequency, 
percentage, mean and standard deviation (S.D.) and tested by the Pearson’s 
correlations coefficient. 

 
The findings of this research were as following: 
1. The general place aspect in the administration area of the Sangha 

region 15 had the much readiness for the building construction due to the faith 
and support from Provincial and District Sangha administrators, Sangha 
Administrators, and the faithful people helped to donate, especially 
Phrapromweti, Regional Sangha Governor ,Region 15 who has the long vision that 
supports the educational development of Phrapariyattidhamma school Pali 
section in the administration area of the Sangha region 15 by set up the Sahapali 
school in every province in the administration area of region 15 that uses the 
name as “Sahapali School”. 2. The lecturers aspect ; Regional Sangha Governor 
of Region 15   presented the policy to each  Phrapariyattidhamma school Pali 
section to have enough Pali teachers to students that it makes the education 
management such as learning and teaching in Phrapariyattidhamma school Pali 
section effectively. 3. The curriculum aspect; teaching and Learning curriculum of 
in Phrapariyattidhamma school Pali section used the old curriculum for very long 
time around the country , old language and complicated understanding , the 
content focused on remember and translation more than understanding , but it 
is good because old curriculum focused on remember that would like to keep 
the original scripture. However, for  Phrapariyattidhamma school Pali section in 
the administration area of the Sangha region 15 sets up the special curriculum 
such as mobile Pali grammar book etc. 4. The Student aspect;  Regional Sangha 
Governor set up the policy for novices and monks ordination in Buddhism 
continuously or before Buddhist Lent day that has the resource to come to 
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study in Phrapariyattidhamma school Pali section, for the purpose of personnel 
production of Buddhism. 5. The technology aspect in the administration area of 
the Sangha region 15 had the readiness for media aspect but lacked of 
personnel to manage it. 

 2. The findings  of analysis the effectiveness towards educational 
development of Phrapariyattidhamma school Pali section in the administration 
area of the Sangha region 15, it was found that the relation between Pearson’s 
correlations and found that correlations coefficient (r)  had the value at 0.895 
that showed that the  factor had affect  was the POSDC principle and the 
effectiveness towards educational development of Phrapariyattidhamma school 
Pali section in the administration area of the Sangha region 15 which had 
relationship  at the high level and correlations coefficient (r) found that had the 
value at 0.900 that showed that the factor had impact, was the dhamma 
principle named as Ittibahtdhamma IV and effectiveness towards educational 
development of Phrapariyattidhamma school Pali section in the administration 
area of the Sangha region 15 had the relationship and correlations at the high 
levels. 

3. To propose the guidelines for development can be stated into 
five aspects : 1) there should let each district in region 15 set up the own 
learning and teaching institutes and Provincial and District Sangha administrators. 
Sangha Administrators in each district should support the properly budget.  2) 
The thing should be improved to meet for teaching plan setting that in each 
class must have the examination and evaluation in every week.  3) To building 
the motivation and attraction to Pali students and set up the library for Tipitaka 
reaching and has the computer in the library for additional research.  4) The 
thing should be improved if it is possible, is the Educational Ministry should 
guarantee the certificate who finished from Phraprariyattidhamma school Pali 
section.   5) There should have the distant and online teaching system for more 
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interesting to monks, novices, lay people and female lay people to study from 
distant education system.  
Keywords:.  Effectivenes, Educational Development, Phrapariyattidhamma school 
   Pali section, Sangha region 15 
 
1. บทน า  

ภาษาบาลีหรือภาษามคธ เป็นภาษาท่ีจารึกพระไตรปิฎก เนื่องจากเป็นภาษาท่ีชาว
ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลนิยมใช้พูดจาสื่อสารกัน และเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาในสมัยนั้น หลังจากพุทธปรินิพพานการศึกษาของสงฆ์ในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงมี
พระชนม์ชีพ มี 2 ประการ คือ คันถธุระ เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยอันเป็นค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า และวิปัสสนาธุระ ซึ่งเป็นการศึกษาพระกัมมัฏฐานอันเป็นอุบายฝึกหัดจิตใจของคน
ให้สะอาดผ่องแผ้วปราศจากกิเลสทั้งมวล (Department of Religious Affairs,1996) 

เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ ราชบุรี เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม และประจวบคิรีขันธ์ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทุกจังหวัด โดยมีพระ
เดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 

หลายประเด็นท่ีควรท าวิจัย อาทิเช่น จ านวนของนักเรียนบาลี อาจจะดูเหมือนไม่
มากไม่น้อย แต่กระบวนการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลียังไม่ชัดเจน ส านักไหนมี
ก าลังก็จัดไปตามอัตภาพ วิธีการสอนยังใช้วิธีที่โบราณล่าสมัย ท าให้การจัดการ การเรียน การ
สอน มีคุณภาพในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนจากภาครัฐหรือฝ่าย
ปกครองยังมีน้อย เป็นต้น เห็นควรอย่างยิ่งที่จะท าวิจัยให้เห็นออกมาเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการ
ค้นหาปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 15  ผู้วิจัยจึงท าการวิจัยเรื่องว่า ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  

2.1.เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 
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2.2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 

2.3.เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการพัฒนาการศึกษาการจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15”ครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Reserch ) ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ (QuantitativeReseach) และงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Reseach) 

แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative approach) 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายวิธีเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย

ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึกโดยสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ
ผู้ปกครองครูสอนบาลี และข้าราชการ จ านวน 18 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จ านวน 11 ท่าน  

แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative approach) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือประเมินความ

คิดเห็น 5 ระดับโดยใช้หลักการบริหารจัดการ POSDS และหลักอิทธิบาทธรรม 4 มาเป็นตัวแปร
ต้น และสภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ าจังหวัด
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ใน 5 ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านคณาจารย์ ด้านหลักสูตร ด้าน
นักศึกษา ด้านเทคโนโลยี เป็นตัวแปรตาม โดยหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเพียสัน ค่า
สหสัมพันธ์ (Correlation) เป็นสถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  พร้อมทั้งวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิง
คุณภาพ  

ประชากร (Population)ได้แก่พระสังฆาธิการ เจ้าส านักเรียน ครูสอนบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 จ านวน 1,091 รูป (Phukkakorn meangnil : 2018) กลุ่มตัวอย่าง 
(Sample)ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตาม
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สูตรเครจซี่และมอร์แกน (Thanin Sillapajaru : 2009) คือ พระสังฆาธิการ เจ้าส านักเรียน ครู
สอนบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 จ านวน 293 รูป 

ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ( Key Informants)ซึ่งมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นในการวิจัย จ านวน 18 รูป/คนและการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จ านวน 11 ท่าน  
 
4. สรุปผลการวิจัย   
 4.1   สภาพทั่วไปด้านสถานที่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  มีความพร้อมอย่าง
มาก   ในการก่อสร้าง ซ่ึงมีศรัทธาจากเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และศรัทธาจากสาธุชนร่วมด้วย
ช่วยกันในการบริจาค โดยเฉพาะมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 ผู้ซึ่งมี
วิสัยทัศน์ก้าวไกล  เป็นอย่างมาก  ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ได้ตั้งโรงเรียนสหศึกษาบาลีซึ่งให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค 
15 ใช้ค าว่า “โรงเรียนสหศึกษาบาลี”  2. ด้านคณาจารย์ เจ้าคณะภาค 15 ได้มอบนโยบาย ให้
แต่ละส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีครูอาจารย์ผู้สอนที่เพียงพอแก่ผู้เรียน ท าให้การ
จัดการเรียน การสอน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีประสิทธิภาพ  3. ด้านหลักสูตร การเรียน - 
การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  มีการใช้หลักสูตรเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณทั่วประเทศ 
ภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นภาษาที่เข้าใจยาก เนื้อหาสาระในแผนกบาลีเน้นการจ าและการแปล
มากกว่าความเข้าใจ แต่เป็นการดีอย่างหนึ่งคือหลักสูตร เป็นการเน้นรูปแบบเดิมและจดจ า เพ่ือ
รักษาความเป็นต้นฉบับ ในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 15 มีการจัดท าหลักสูตรพิเศษ เช่น หนังสือบาลีไวยากรณ์ฉบับพกพา เป็นต้น  4. ด้าน
นักศึกษา เจ้าคณะภาคได้วางนโยบายให้มีการบรรพชาและ/หรืออุปสมบทเข้ามาในบวร
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง หรือ ก่อนเข้าพรรษา ท าให้มีทรัพยากรที่จะเข้ามาศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตบุคลากรของพระศาสนา 5. ด้านเทคโนโลยี ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  มีความพร้อมด้านสื่อ แต่ขาดบุคลากรในการจัดท า  

4.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 โดยภาพรวม พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างโดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มี
ค่า 0.895 ซึ่งแสดงว่าปัจจัยที่ส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ POSDC กับ ประสิทธิผลการ
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พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15
มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) แล้ว
พบว่ามีค่า 0.900  ซ่ึงแสดงว่า ปัจจัยที่ส่งผล คือ หลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม 4 กับประสิทธิผล
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
15 มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

4.3 น าเสนอแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน คือ 1) ควรให้อ าเภอแต่ละอ าเภอในภาค 15 
รับจัดการการเรียน การสอน เป็นที่ตั้ง และเจ้าคณะ พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอนั้นๆให้การ
สนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม  2) สิ่งที่ควรปรับปรุงคือควรมีการประชุมวางแผนเพ่ือจัดท า
แผนการสอน ซึ่งในแต่ละชั้นมีการวัดและประเมินผลทุกสัปดาห์ 3) สร้างแรงจูงใจดึงดูดความ
สนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีมากขึ้นและมีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎกโดยเฉพาะ
หรือมี Computer ในห้องสมุดเพ่ือศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 4) สิ่งที่ควรปรับหากเป็นไปได้ คือ 
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวุฒิการศึกษาส าหรับผู้จบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ให้มากขึ้น และ 5) มีวิธีการสอนระบบทางไกลและออนไลน์ท าให้ผู้สนใจ ทั้งพระภิกษุ สามเณร 
อุบาสก อุบาสิกา ได้ศึกษาจากระบบทางไกลนั้น 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย  

1. ด้านสถานที่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  มีความพร้อมอย่างมากในการ
ก่อสร้าง ซึ่งมีศรัทธาจากเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และศรัทธาจากสาธุชนร่วมด้วยช่วยกันในการ
บริจาค โดยเฉพาะมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล       
เป็นอย่างมาก  ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 15 ได้ตั้งโรงเรียนสหศึกษาบาลีซึ่งให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค 15 ใช้ค าว่า 
“โรงเรียนสหศึกษาบาลี” ทุกส านักเรียนเช่น โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดเพชรสมุทร วรวิหาร 
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้นเพ่ือให้เกิดเครือข่ายในการศึกษา วัดใดมีศักยภาพในการจัด
การศึกษาก็จัดไปตามนโยบายเจ้าคณะภาค วัดใดไม่มีศักยภาพที่จะจัดการเรียนการสอนก็ให้การ
สนับสนุนเต็มก าลัง  

แต่สิ่งที่ขาดและควรจะปรับปรุงคือ แต่การจัดการยังกระจัดกระจาย อยู่ไม่เป็นที่
เป็นทาง สถานที่เรียนอยู่ห่างไกลล าบากเรื่องที่พัก/อาหาร ต้องมีงบประมาณที่ชัดเจน ควรให้
อ าเภอแต่ละอ าเภอในภาค 15 รับจัดการการเรียน การสอน เป็นที่ตั้ง และเจ้าคณะ พระสังฆาธิ
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การในเขตอ าเภอนั้นๆให้การสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม  การจัดระบบด้านการจัด
สถานที่ๆเหมาะสมในการจัดการเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  

2. ด้านคณาจารย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 เจ้าคณะภาค 15 ได้มอบ
นโยบาย    ให้แต่ละส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีครูอาจารย์ผู้สอนที่เพียงพอแก่
ผู้เรียน ท าให้การจัดการเรียน การสอน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีประสิทธิภาพ มีคณาจารย์
ผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นผู้ทรงความรู้เปรียญธรรมตั้งแต่ ป.ธ.3,4,5,6,7,8 จนถึง 
ป.ธ.9 ซึ่งถือว่ามีวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมแก่การสอนหรือการถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์และ/หรือ ผู้
ศึกษาภาษาบาลีได้ มีการจัดสรรคณาจารย์ผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่มีความรู้ 
ความสามารถ คณาจารย์มีพร้อมในระดับที่ดีสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (Phrakhrupalad 
Somchai Abhivanno (Haolee) : 2015) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1” พบว่า
“การบริหารจัดการด้านบุคลากรของส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค 1 ในภาพรวมแล้ว สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ความรู้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริต
ในการท างานของครูบาอาจารย์ มีการแบ่งงานที่ถูกต้อง และการแบ่งงานที่ยุติธรรม ตามความ
รับผิดชอบ ก็ส าคัญ กฎระเบียบก็ต้องมี กฎวางไว้ก็ถูกต้องแล้ว ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารต้องมี
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ” แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการสอนแบบพ่ีสอนน้อง คือ สอน
ตามแบบแผนโบราณ ไม่ได้มีการบูรณาการให้เกิดความน่าสนใจส าหรับผู้ศึกษาเท่าที่ควร  

สิ่งที่ควรปรับปรุงคือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 15 มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดท าแผนการสอน ซึ่งในแต่ละชั้นมีการวัดและประเมินผลทุก
สัปดาห์ และมีการติดตามผลส่งให้เจ้าส านักทุกเดือน มีการจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี โดยพระวิทยากร/วิทยากร ที่มีความรู้ประสบการณ์การสอนเป็นอย่างดี  

3. ด้านหลักสูตร การเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการใช้หลักสูตร
เดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณทั่วประเทศ ภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นภาษาที่เข้าใจยาก เนื้อหาสาระ
ในแผนกบาลีเน้นการจ าและการแปลมากกว่าความเข้าใจ แต่เป็นการดีอย่างหนึ่งคือหลักสูตร 
เป็นการเน้นรูปแบบเดิมและจดจ า เพ่ือรักษาความเป็นต้นฉบับ ในส่วนของภาค 15 มีการจัด
อบรมบาลีก่อนสอบเพ่ือทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการสอบบาลีสนามหลวง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Phrakhrupalad Somchai Abhivanno (Haolee) : 2015) ได้ท า
วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
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บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1”“ด้านจัดการการศึกษาของการบริหารจัดการส านักเรียน
พระปริยัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 ของผู้บริหาร ในภาพรวม ของการจัดการเรียน
การสอนภาษาบาลีในเรื่อง อันหนึ่งคือการอบรมบาลีก่อนสอบ ส าคัญมาก บางทีเรามาเก็งกันตรง
นี้ ควรจะมีการจัดอบรมก่อนสอบ” และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhrupalad Phaiboon 
madhiko (mahaboon)ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 “นโยบายการก าหนดการบริหารจัดการ
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดนั้นโดยความรวมแล้วเป็นนโยบายที่ก าหนดตามส านักแม่กอง
บาลีสนามหลวงเป็นหลัก ซึ่งส านักเรียนต่างๆน ามาก าหนดนโยบายเชิงบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่ส านักแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นหลัก ปัจจุบันส านักงานแม่กอง
บาลีสนามหลวงเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทย เป็นหน่วยงานภายใต้
การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับชาติและก าหนดเปลี่ยนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตรเปรียญ
ธรรม 1-9 ประโยค ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนของแต่ละประโยค รวมทั้งการจัดสอบประเมินผล
การศึกษาบาลีระดับชาติ โดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน ภายใต้การ
ก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม” 

ในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 มี
การจัดท าหลักสูตรพิเศษ เช่น หนังสือบาลีไวยากรณ์ฉบับพกพา เป็นต้น แต่ก็ยังน้อยและยังมี
การพัฒนาเท่าที่ควร สิ่งที่ควรปรับปรุงคือจัดตั้งกองวิชาการเฉพาะคณะสงฆ์ภาค 15 โดยระดม
ความคิดจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ หรือ พระมหาเปรียญที่จบเปรียญธรรม 7,8,9 ประโยคใน
เขตดังกล่าว         ร่างหลักสูตรภาษาบาลีที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งเจ้าคณะภาค 15 ได้ท าเป็นตัวอย่าง 
เช่น หนังสือบาลีไวยากรณ์ฉบับพกพา เป็นต้น จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและจะได้มีต าราที่
น่าสนใจมากขึ้น มีการประชุมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 เพ่ือให้แต่ละส านักใช้สื่อกระตุ้น
ในการจัดการการศึกษาในรูปแบบบูรณาการให้เข้ากับยุคปัจจุบัน สร้างแรงจูงใจดึงดูดความสนใจ
แก่นักศึกษาภาษาบาลีมากขึ้นและมีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎกโดยเฉพาะหรือมี
คอมพิวเอตร์ในห้องสมุดเพ่ือศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น ธาตุ ศัพท์ ภาษาบาลีต่างๆ เป็นต้น 
เพ่ือให้ได้ศึกษาพระไตรปิฎก  

4. ด้านนักศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 เจ้าคณะภาคได้วางนโยบายให้
มีการบรรพชาและ/หรืออุปสมบทเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง หรือ ก่อน
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เข้าพรรษา ท าให้มีทรัพยากรที่จะเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ผลิตบุคลากรของพระศาสนา เพื่อรับใช้พระศาสนาและเป็นหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ์ แต่
กระนั้นผู้ที่ตั้งใจจะศึกษาภาษาบาลีจริงๆก็ยังมีน้อย ซึ่งประกอบด้วยเหตุหลายอย่างเช่น 
การศึกษาทางโลกที่เปิดกว้าง และการรับรองวุฒิการศึกษาภาษาบาลีที่ไม่น่าสนใจส่งผลกระทบ
ต่อนักศึกษาภาษาบาลี   

5. ด้านเทคโนโลยี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 มีความพร้อมด้านสื่อ แต่ขาด
บุคลากรในการจัดท า สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ จัดตั้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับภาษาบาลีโดย
ปรึกษากองบาลีสนามหลวง อาจจะมีการระดมทุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 15 และมีวิธีการสอนระบบทางไกลและออนไลน์ท าให้ผู้สนใจ ทั้งพระภิกษุ 
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้ศึกษาจากระบบทางไกลนั้นสอดคล้องกับงานวิ จัยของ
(Phrakhrupalad Somchai Abhivanno (Haolee) : 2015) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 1”พบว่า“การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 1 ด้านการเรียนการสอน ในภาพรวม เน้นความส าคัญที่ผู้บริหาร
ต้องมีความชัดเจนในการจัดระบบการเรียนการสอนให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและที่ส าคัญต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใน
และมีความสมัย และท่ีส าคัญต้องเข้าถึงง่ายแก่ผู้สนใจในการเรียน”  
 
6. ข้อเสนอแนะ  

6.1 ด้านสถานที่ คณะสงฆ์ภาค 15 ควรมีการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีแต่ละอ าเภอเป็นศูนย์การเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพ่ือให้การจัดการ การเรียนการ
สอนที่เป็นระบบและเป็นเอกภาพ ไม่ต้องล าบากเดินทางไปในส านักใหญ่ๆแต่อยู่ไกล 

6.2 ด้านคณาจารย์ คณะสงฆ์ภาค 15 สร้างแรงจูงใจในการสอน มีการสนับสนุน
และส่งเสริมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้มีหน้าที่การงานในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ภาค 15 

6.3 ด้านหลักสูตร ส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ควรจะมีการวางแผนการจัด
การศึกษาแผนกบาลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับยุคสมัย มีเป้าหมาย
ชัดเจนตาม กฎระเบียบของส านักเรียนเป็นต้น  
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6.4 ด้านนักศึกษา ควรสร้างแรงจูงใจในการสอน มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้
นักศึกษาภาษาบาลีให้มีความสนใจและมีความต้องการเรียนมากขึ้น 

6.5 ด้านเทคโนโลยี มีการเสริมสร้างโปรแกรมด้านการเรียนภาษาบาลี ส าหรับ
พระภิกษุ สามเณร ที่เหมาะสม โดยต้องค านึงถึงสมณสารูปเป็นใหญ่ 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการ สภาพระ

นักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารจัดการสภา
พระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี และ  3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระ
นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน  18  รูป/คนและสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus croup Discussion) จ านวน 12 
ท่าน โดยวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  และการวิจัยเชิงปริมาณได้แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
คือ พระสังฆาธิการและพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี จ านวน  350  รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูล โดย
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การหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพทั่วไปเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด

เพชรบุรี  โดยภาพรวมคือ  1) ด้านบุคลากร  สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีพระสงฆ์ที่ความรู้
ความสามารถในการท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก วัดและพระในจังหวัดเพชรบุรีมี
เพียงพอกับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาเลื่อมใส และ
ให้การสนับสนุนพระสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2)  ด้านงบประมาณ  พระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันบริจาคให้การสนับสนุน ด้วยการทอดผ้าป่าบ้าง บริจาคเป็นการส่วนตัวบ้าง 
เชิญชวนและท าการประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์ คณะอ่ืนร่วมบริจาคสมทบทุน
ด้วย   3)  ด้านวัสดุอุปกรณ์  พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดเพชรบุรี มีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่าง ๆ และมีสถานีวิทยุชุมชนเป็นอุปกรณ์การท า
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีศิลปะปูนปั้นตามวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 4)  ด้านการบริหาร
จัดการ พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีสามารถรวมตัวกันจัดตั้งสภาพระนักเผยแผ่ประจ าจังหวัด
เพชรบุรีได้โดยการร่วมพระนักเทศน์ต้นแบบ พระนักเทศน์ประจ าจังหวัด พระจริยานิเทศ ,  
พระปริยัตินิ เทศ ,พระธรรมทูต, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระครูสอนพระปริยัติธรรม 
พระวิปัสสนาจารย์ไว้ด้วยกัน 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระ  นัก
เผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.946 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัย
ที่ส่งผล คือ หลักการเทศนาวิธี 4 หน้าที่ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีความสัมพันธ์กัน 
และมีความสัมพันธ์กันในระดับมากและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) แล้วพบว่ามีค่า 0.953 ซึ่ง
แสดงว่า ปัจจัยที่ส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ 4 M กับหน้าที่ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก  

3. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีดังนี้คือ 
1) ด้านบุคลากร สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสภาขึ้นมามี
คณะกรรมการบริหารและมีสมาชิกสภาที่เป็นพระนักเผยแผ่แผนกต่างๆรวมอยู่ในสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี  2) ด้านงบประมาณของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  สภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี  มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ได้รับการเสียสละจากพระนักเผยแผ่ร่วมกันทอดผ้าป่าทุก
วันที่  11  ของเดือนกันยายนของทุกปีและมีทุนจ านวน  4  ล้านเศษฝากไว้กับธนาคารเพ่ือน าดอก
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ผลจากการฝากมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ฯ  3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ของสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี  พระนักเผยแผ่อาศัยวัสดุท่ีมีอยู่ภายในวัด  เช่น  พระพุทธรูปและ
ข้อวัตรปฏิบัติของพระนักเผยแผ่ฯ  อาศัยศาสนสถานงานศิลปะปูนปั้น  งานจิตกรรมฝาผนังและ
โบราณสถาน กลองระฆัง  และศาลากลางหมู่บ้านในเขตที่ วัดตั้งอยู่เป็นที่ท าการเผยแผ่ฯ  และมี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดเพชรบุรี  คลื่น  FM  95.75  MHz 4) ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ด้านการบริหารจัดการต้องประกอบด้วย 
การมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาโดยบูรณาการ
ในด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมในรูปแบบที่น่าสนใจและเป็นที่พึงพอใจของพระนักเผยแผ่ฯ
และพุทธศาสนิกชน 
ค าส าคัญ : รูปแบบการพัฒนาการบริหาร, พระนักเผยแผ่, จังหวัดเพชรบุรี 
 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were; 1) to study general condition of 

Buddhism propagation monks management model in Phetchaburi province, 2) to 
study the correlation factors of Buddhism propagation monks management model 
in Phetchaburi province, and (3) to propose the development model of Buddhism 
propagation monks council in Phetchaburi province. The research methodology was 
the mixed-methods research by using the qualitative research that researcher had 
in-depth interview from 18 key informants  and focus group with 14 persons by 
analyzing the descriptive content and the quantitative research by using the 
questionnaire for a sample of 350 monks. The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean and standard deviation : S.D.) and the Pearson’s correlations 
coefficient. 

The findings of this research were as following: 
1. The general condition of Buddhism propagation monks management 

model in Phetchaburi province in overall were 1) the personnel aspect; the 
condition of Buddhism propagation monks in Phetchaburi province had the many 
educated monks to propagate Buddhism. There are enough temples and monks in 
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Phetchaburi province for Buddhists to making merits for many good action 
ceremonies. Buddhists had the faith and gave the monks support for Buddhism 
propagation. 2) The budget aspect; Buddhism propagation monks in Phetchaburi 
province helped to donate for the support by offering robes the monks  and 
donating individually, and to invite and advertise to Buddhists and the Sangha and 
others to co-donate the fund. 3) The materials aspect; Buddhism propagation 
monks in Phetchaburi province had the radio broadcast station of Thailand in 
Phetchaburi province, had village broadcast halls and had the community radio 
broadcast for Buddhism propagation, had the stucco arts at many temples in the 
area of Phetchaburi province.  4) The management aspect; Buddhism propagation 
monks in Phetchaburi province had the cooperation to set up the Buddhist 
propagation monks council in Phetchaburi province by combining the best sermon 
monks, provincial sermon monks, behavior supervisor monks, education supervisor 
monks, Buddhist missionary monks, moral teaching monks in the schools, 
Phrapariyattidhamma school teacher monks and Insight meditation master monks.  

 2. The findings of correlation factors analysis of Buddhism propagators 
management model in Phetchaburi province , it was found that the correlations 
coefficient (r)  had the value of 0.946 that showed that the  factors which had 
affects  were the four principles of sermon, duties of Buddhism propagators council 
in Phetchaburi province had relationship the at the high level and correlations 
coefficient (r) found that had the value of 0.953 that showed that the factors which 
had effects were the four Ms management and had the duties of Buddhism 
propagators’ monks council in Phetchaburi province had the relationship and 
correlations at the high levels. 

3. The development model of Buddhism propagator monks council in 
Phetchaburi province as follows ;1) The personnel aspect, the condition of 
Buddhism propagator monks in Phetchaburi province set up Buddhism propagator 
monks council and has the committee and members of Buddhism propagator 
monks in Phetchaburi province. 2) The budget aspect of the state of Buddhism 
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propagator monks in Phetchaburi province; the condition of Buddhism propagator 
monks in Phetchaburi province has the budget that comes from the donation of 
Buddhist propagator monks by offering robes to the monks every year on 
September 11,  that has the fund for more than four millions Baht and deposit at 
the bank and uses the interests for Buddhism propagation management.  3) The 
materials aspect of Buddhism propagator monks council in Phetchaburi province , 
Buddhism propagator monks have the materials within the temples such as the 
Buddha Images, practical rules of  Buddhism propagator monks  and use the  
religious stucco arts , wall painting and archeological places, drums and bells  and  
village meeting halls located in the temples to propagate Buddhism and has the 
FM 95.75 MHz radio broadcast station of Thailand in Phetchaburi province. 4). The 
management aspect of state of Buddhism propagator monks management  in 
Phetchaburi province ; the management aspect consist of participation of many 
groups by executives must cooperate to have the integrated development to the 
proper management in the interesting model and be satisfactory to the Buddhism 
propagator monks and Buddhists. 
Keywords: Administrative Development Model, Buddhist Propagation,   
  Phetchaburi Province 
 
 
1. บทน า  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น มีที่มาเริ่มตั้งแต่ในยุคเริ่มแรกแห่งการประดิษฐานและเผย
แผ่พระพุทธศาสนาซ่ึงได้อาศัยบทบาทของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นหลัก โดยใช้วิธีการต่าง ๆ 
เพ่ือน าประชาชนให้เข้าถึงพระศาสนา (Phra Ratworamuni (Prayut Payutto), 1984) โดยด าเนิน
ตามพุทธปณิธานที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่
มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” 
ด้วยการบ าเพ็ญกรณียกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจังของพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกท าให้
พระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็วเป็นปึกแผ่นมั่งคงในดินแดนอินเดียตอนกลาง
และตอนเหนือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยก่อนนั้น ได้ท ากันหลายรูปแบบ ได้แก่ การปฏิบัติ
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ตนที่น่าเลื่อมใส การสนทนา การแนะน า การตอบปัญหาข้อข้องใจ และการแสดงธรรมไปตามล าดับ 
โดยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการเผยแผ่ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ให้แสดงธรรมมี
เหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ ชี้แจงให้เข้าใจในแต่ละแง่แต่ละประเด็นแสดงธรรมด้วยจิต
เมตตาอนุเคราะห์มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ แสดงธรรม
ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มผู้อ่ืน (Suchip  Punyanuphap,1981) ตลอดจนยึดหลักโอวาทปาติโมกข์คือ 
การไม่กล่าวร้ายผู้ใด มีความส ารวมในศีล  เป็นต้น   
 ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาในเรื่องนี้ โดยน าเอาหลักทฤษฎีและแนวคิดในการบริหาร
จัดการ มาเป็นแนวทาง เพ่ือมาศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี และเพ่ือจะได้น ามาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
สภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี ได้ดีขึ้น เป็นประโยชน์ แก่กลุ่ม
บุคคล หรือคณะผู้ท าการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ในที่อ่ืนๆ อีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ 
จังหวัดเพชรบุรี  
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่  จังหวัด
เพชรบุรี” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Analysis) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  จากนั้นน ามา
สังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น ก่อนที่จะน าเสนอการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน  18  รูป/คนและสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus croup Discussion) จ านวน 12 ท่าน โดยวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  และการวิจัยเชิง
ปริมาณได้แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสังฆาธิการและพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
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จ านวน  350  รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  

 
4. สรุปผลการวิจัย  
 4.1 สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  
 1) ด้านบุคลากร  สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีพระสงฆ์ท่ีความรู้ความสามารถใน
การท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก วัดและพระในจังหวัดเพชรบุรีมีเพียงพอกับ
พุทธศาสนิกชนที่ต้องการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาเลื่อมใส และให้การ
สนับสนุนพระสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2)  ด้านงบประมาณ  พระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี ร่วมกันบริจาคให้การสนับสนุน ด้วยการทอดผ้าป่าบ้าง บริจาคเป็นการส่วนตัวบ้าง เชิญ
ชวนและท าการประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์ คณะอ่ืนร่วมบริจาคสมทบทุนด้วย   
3)  ด้านวัสดุอุปกรณ์  พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดเพชรบุรี มีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่าง ๆ และมีสถานีวิทยุชุมชนเป็นอุปกรณ์การท าการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีศิลปะปูนปั้นตามวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 4)  ด้านการบริหาร
จัดการ พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีสามารถรวมตัวกันจัดตั้งสภาพระนักเผยแผ่ประจ าจังหวัด
เพชรบุรีได้   โดยการร่วมพระนักเทศน์ต้นแบบ พระนักเทศน์ประจ าจังหวัด พระจริยานิเทศ , พระ
ปริยัตินิเทศ, พระธรรมทูต, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระครูสอนพระปริยัติธรรม 
พระวิปัสสนาจารย์ไว้ด้วยกัน 
 4.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัด
เพชรบุรี   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระ  นักเผยแผ่ 
จังหวัดเพชรบุรี พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.946 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยที่ส่งผล 
คือ หลักการเทศนาวิธี 4 หน้าที่ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีความสัมพันธ์กัน และมี
ความสัมพันธ์กันในระดับมากและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.953 ซึ่งแสดงว่า 
ปัจจัยที่ส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ 4 M กับหน้าที่ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มี
ความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 
 4.3 รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  
 1) ด้านบุคลากร สภาพพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสภาขึ้นมา
มีคณะกรรมการบริหารและมีสมาชิกสภาที่เป็นพระนักเผยแผ่แผนกต่างๆรวมอยู่ในสภาพระนักเผย
แผ่จังหวัดเพชรบุรี  2) ด้านงบประมาณของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  สภาพระนักเผยแผ่
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จังหวัดเพชรบุรี  มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ได้รับการเสียสละจากพระนักเผยแผ่ร่วมกันทอดผ้าป่าทุก
วันที่  11  ของเดือนกันยายนของทุกปีและมีทุนจ านวน  4  ล้านเศษฝากไว้กับธนาคารเพ่ือน าดอก
ผลจากการฝากมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ฯ  3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ของสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี  พระนักเผยแผ่อาศัยวัสดุท่ีมีอยู่ภายในวัด  เช่น  พระพุทธรูปและ
ข้อวัตรปฏิบัติของพระนักเผยแผ่ฯ  อาศัยศาสนสถานงานศิลปะปูนปั้น  งานจิตกรรมฝาผนังและ
โบราณสถาน กลองระฆัง  และศาลากลางหมู่บ้านในเขตที่วัดตั้งอยู่เป็นที่ท าการเผยแผ่ฯ  และมี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดเพชรบุรี  คลื่น  FM  95.75  MHz 4) ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ด้านการบริหารจัดการต้องประกอบด้วย 
การมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาโดยบูรณาการ
ในด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมในรูปแบบที่น่าสนใจและเป็นที่พึงพอใจของพระนักเผยแผ่ฯ
และพุทธศาสนิกชน 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  
 สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีพระสงฆ์ท่ีความรู้ความสามารถในการท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาเลื่อมใส และให้การสนับสนุน
พระสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันบริจาคให้การ
สนับสนุน ด้วยการทอดผ้าป่าบ้าง บริจาคเป็นการส่วนตัวบ้าง เชิญชวนและท าการประชาสัมพันธ์ให้
พุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์ คณะอ่ืนร่วมบริจาคสมทบทุนด้วย   มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี มีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่าง ๆ จัดตั้งสภาพระนักเผยแผ่ประจ า
จังหวัดเพชรบุรีได้   โดยการร่วมพระนักเทศน์ต้นแบบ พระนักเทศน์ประจ าจังหวัด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Phramaha Kraiwan  Punkhan (2009) การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัย พบว่า การจัดการในปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการได้
ด าเนินการพัฒนารูปแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับสานักเรียนเพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลคือ พระภิกษุ 
สามเณร ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต 
 5.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัด
เพชรบุรี   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระ  นักเผยแผ่ 
จังหวัดเพชรบุรี  คือ หลักการเทศนาวิธี  4 หน้าที่ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มี
ความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมากและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ปัจจัยที่ส่งผล 
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คือ หลักการบริหารจัดการ 4 M กับหน้าที่ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 
และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nansaphon Ninarun (2009) ได้
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” ผลการวิจัย ระบบ
การจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย ระบบที่ส าคัญ 2 ระบบหลัก คือ  
1) ระบบทั่วไปของการจัดการความรู้ 2) ระบบเฉพาะของการจัดการความรู้โดยระบบที่ออกแบบ
ระบุความเป็นมาและความส าคัญ ความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการด าเนินการ คาอธิบาย
ประกอบ แนวทางและเงื่อนไขของการน าระบบไปใช้ ได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด จากการทดลองมีผลการ
ด าเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยผลการจัดการความรู้ระดับกลุ่มและ
องค์กร 
 5.3 รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  
 1) ด้านบุคลากร สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสภาขึ้นมามี
คณะกรรมการบริหารและมีสมาชิกสภาที่เป็นพระนักเผยแผ่แผนกต่างๆรวมอยู่ในสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี  2) ด้านงบประมาณของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  สภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี  มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ได้รับการเสียสละจากพระนักเผยแผ่ร่วมกันทอดผ้าป่าทุก
วันที่  11  ของเดือนกันยายนของทุกปีและมีทุนจ านวน  4  ล้านเศษฝากไว้กับธนาคารเพ่ือน าดอก
ผลจากการฝากมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ฯ  3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ของสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี  พระนักเผยแผ่อาศัยวัสดุท่ีมีอยู่ภายในวัด  เช่น  พระพุทธรูปและ
ข้อวัตรปฏิบัติของพระนักเผยแผ่ฯ  อาศัยศาสนสถานงานศิลปะปูนปั้น  งานจิตกรรมฝาผนังและ
โบราณสถาน กลองระฆัง  และศาลากลางหมู่บ้านในเขตที่วัดตั้งอยู่เป็นที่ท าการเผยแผ่ฯ  และมี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดเพชรบุรี  คลื่น  FM  95.75  MHz 4) ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ด้านการบริหารจัดการต้องประกอบด้วย 
การมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาโดยบูรณาการ
ในด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมในรูปแบบที่น่าสนใจและเป็นที่พึงพอใจของพระนักเผยแผ่ฯ
และพุทธศาสนิกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Sahatsa  Thitsaro (2008) การวิจัย
เรื่อง “การศึกษาวิจัยการบริหารองค์กรคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า การแต่งตั้งและถอดถอนบุคคล
ในองค์กรคณะสงฆ์ เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารชั้นต้นหรือผู้บริหารที่สูงกว่า แต่การมอบอ านาจ
ในการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีล าดับชั้นสูงกว่า การจัดการบริหารในแต่ละวัดยังไม่เด่นชัด 
รวมทั้งการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับภาค จนถึงระดับวัดการปกครองมีการ
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รวมศูนย์ และเป็นไปในการสั่งการจากบนลงล่าง การศึกษาของวัดและของคณะสงฆ์โดยรวมขาด
ระบบบริหารจัดการที่ดีและไม่เป็นระบบ 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ด้านบุคลากร สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีการประชุมสมาชิกของสภาอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง  และให้การสนับสนุนพระนักเผยแผ่สร้างผลงานทางวิชาการในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 6.2 ด้านงบประมาณ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีการใช้งบประมาณตรงตาม
วัตถุประสงค์ของสภาพระนักเผยแผ่  และท าโครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีจัดสร้างส านักงานของพระนัก
เผยแผ่  และจัดหาเทคนิคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยสนับสนุนการเผยแผ่ 
 6.4 ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  ควร
จัดระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้วยตนเอง  หรือจัดจ้างขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดขึ้นมูลที่เป็นปัจจุบันได้  และผู้บริหารไม่ควรด ารงต าแหน่งต่อเนื่อง
นานเกิน  4  ปี 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study factor enhancing of 
international graduate program,  2) to study mean of program management, and 
3) to study satisfaction on international graduate program of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University.  This research was the quantitative 
approach to survey research and additional interviewing method. The 
population of this research was the 451 (Master and Doctor) international 
graduate students (international program) at Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University. The samples group was 212 students. The tool for data collection 
was used by the questionnaire and the research findings analysis was used by 
the statistical software of social sciences.  The statistics used the frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D.) and Pearson’s correlation 
coefficient For additional interviewing research through interview question from 
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15 students and the data analysis was used by interview as the tool and then 
analyzed the data through the Content Analysis Technique. 

The findings of this research as following: 
 1. Satisfaction on international graduate program of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, by overall in 4 aspects; (1) success, 
(2) academic motivation, (3) ASEAN integrated model and, (4) Buddhist 
University model were at moderate level with the mean value at 3.37. Each 
aspect was also at the moderate level, from high to low levels as; Buddhist 
University model was at the moderate level with the mean value at 3.30, 
ASEAN integrated model was at the moderate level with the mean value at 3.28 
and the academic motivation was at the moderate level with the mean value 
at 3.25 and success was at the moderate level with the mean value at 3.23 
respectively. 
 2. Factors enhancing of international graduate program of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, by overall in 3 aspects; academic 
standard, dormitory for foreign students and environment of the main campus 
were at moderate level with the mean value at 3.25. Each aspect was also at 
the moderate level, from high to low levels as; environment of the main 
campus was at moderate level with the mean value at 3.21, dormitory for 
foreign students was at the moderate level with the mean value at 3.16 and 
the academic standard was at the moderate level with the mean value at 3.11 
respectively. 
 3. The means of program management that created international 
students’ satisfaction, by overall in 5 aspects; management of the program, 
curriculum, learning system, facilities and program effectiveness were at the 
moderate level with the mean value at 3.27. Each aspect was also at moderate 
level, from high to low levels as; facilities were at moderate level with the 
mean value at 3.37, program effectiveness was at 3.33, management of the 
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program and learning system were at the same mean value at 3.14 and the 
curriculum was at the lowest level in the ranks at 3.10 respectively. 
 Findings from additional interviewing also revealed agreeable with the 
survey research that academic standard of program management were the most 
important factors affecting Buddhist academic studies. 
Keywords: Satisfaction, Graduate Program, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
  University. 
 
1. Introduction 
 The project of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) is the 
highly educational institute for monks, novices, and laypeople. According to 
Boonton Dockthaisong from Mahachalalongkornrajavidyalaya press, presents the 
history of the foundation of the University: His Majesty King Rama V. The 
institution found by His majesty King Chulalongkorn (King Rama V), the Majesty 
the King Ramas had changed the name from Mahathatvidayala to 
Mahachalalongkornrajavidyalaya to be the place to study Phratripitaka and 
higher academic for monk and Layman. The 57 Sangha committee, chair by 
Phrapimomdham, the chief abbot of Wat Mahathat had reached the consensus 
of operating the monks education as university. 
 The Thai government issued a Royal decree awarded by 
Mahachalalongkornrajavidyalaya university equal status to those awarded by 
state Universities. Thai Sangha institute to study the Tripitaka and higher 
academic for Buddhist monks and lay people, intent to educate people, 
conduct excellent academic research, development and integrated Buddhist 
knowledge to the various sciences for the development of university academic 
studies through Buddhist academic services both theoretically and practically 
for the balancing of sustainable development of human being, social and 
environment. 
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 The Mahachulalongkornrajavidyalaya University executive committee 
had an audience with His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn and 
His Royal Highness granted and laid the foundation-stone of construction from 
Wat Mahathat and Wat Si Sudaram to the new main campus at Lam Sai Sub-
district, Wang Noi district, Ayutthaya province. 
 Now, Mahachulalongkornrajavidyalaya University is offering Bachelor’s 
degree, Master’s degree and Doctor’s degree in the following major subject as 
international graduate program: Bachelor, Master and Doctor. There are three 
faculties (international program) as the followings. 
 1. Faculty of Buddhism, as international Buddhist studies college (IBSC) 
 2. Faculty of social sciences 
 3. Faculty of humanities 
 
2. Research objectives 
 2.1 To study the level of satisfaction of international students with 
international graduate program of MCU. 
 2.2 To study the factors enhancing to satisfaction of international 
students. 
 2.3 To study the means of program management to create satisfaction 
of the international graduate program of MCU. 
3. Methodology 
 The researcher using by research method in this study was quantitative 
approach consisting of two parts; (a) survey research and (b) additional 
interviewing.  
 3.1 Population and sample 
 Population = the population in this research is 451 international 
graduate students. 
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 Sample = the sample group in this study has been calculated based on 
the Taro Yamane’s formula as described with 212 students. 
 3.2 Data collection 
 a. Survey research 
 (1) Collecting the data to analyze with statistic. 
 (2) Collecting the international student data of general information of 
respondents consists of student’s gender, age level of education, faculty, 
academic year and home country by using (frequency and percentage) to 
analyze. 
 (3) Requested formal recommendation letters for consent from 5-thesis 
committee research to allow using, confirming and checking to questionnaire 
data before going to share to students. 
 (4) Requested formal recommendation letters under graduate school 
are: Dean of faculties of Buddhism (IBSC), Dean of humanity and Dean of social 
science to gather the data from international students. 
 (5) The level of agreement of the population and comparing the level of 
agreement of the population how satisfaction of international graduate program 
for international students in MCU by using (Mean), (standard deviation) and 
(Pearson’s correlation) to analyze data. 
 b. Additional interviewing 
 (1) Collecting the data from interviews 
 (2) Collecting and taking the interview data for grouping with content 
information of using. 
 3.3 Data analysis  
 a. Survey research 
 (1) The data concerning the general information of student participants 
were calculated and presented in frequency, percentage and descriptive 
statistics to explain the general data of the respond. 
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 (2) The data gathered through the questionnaire were computed and 
analyzed with the help of statistical, which is used for statistical analysis in 
terms of mean, (S.D) and the statistically significant. This is to measure the 
perception of student satisfaction on international graduate program as 
academic studies. 

  b. Additional interviewing 
  (1) Bring the data from interview question to transcription and 
note the content.  
  (2) Data analysis from interview was used by the content analysis 
technique. 
 

4. Results 
 4.1 Result of data analysis from survey research 
 4.1.1 Result of data analysis on general personal information 
According to result of data analysis on general personal information showed 
that most of respondents to answer as gender are male (Monks) = 195 students 
92% and female (Nun or Bhikkhuni) are 17 students 8%. 
 Age, most of respondents to answer are between 20-25 years old is 12 
students 5.7%, 26-31 years old is 68 students 32.1%, and over 32 is 132 
students 62.3% respectively. 
 Level of education, most of respondents to answer are study in Master’s 
degree program is 167 students 78.8% and Doctor’s degree program is 45 
students 21.2% respectively. 
 Faculty, most of respondents to answer are faculty of Buddhism, 
International Buddhist Studies College (IBSC) is 70 students 33.0%, faculty of 
Humanity is 121 students 57.1% and faculty of Social Science is 21 students 
9.9% respectively. 
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 Academic years, most of respondents to answer are 1st years and 2nd 
years of Master is 167 students 78.8% and 1st years and 2nd years of Doctor is 45 
students 21.2% respectively. 
 Home country, most of respondents to answer are Myanmar is 129 
students 60.8%, Vietnam is 36 students 17.0%, Cambodian is 14 students 6.6%, 
Bangladesh 17 students 8.0%, China and Tibetan are 13 students 6.1%, Russia is 
2 students 0.9% and Australia is 1 student 0.5%. 
 4.1.2 Result of data analysis on factor enhancing of international 
graduate program 
 The level of academic standard section is moderate level with means 
3.10 ( ̅ = 3.11 and S.D = 0.833). Dormitory for foreign students is 3.15 ( ̅ = 3.16 
= and S.D = 0.812). Environment of the main campus is 3.21 ( ̅ = 3.21 and S.D = 
0.937).  The level all Students agreement total level is 3.25 ( ̅ = 3.25 and S.D = 
0.919) respectively. 
 4.1.3 Result of data analysis on mean of program management 
 The level of management of program is 3.14 ( ̅ = 3.14 and S.D = 0.963). 
Curriculum is 3.10 ( ̅ = 3.10 = and S.D = 0.933). Learning system is 3.14 ( ̅ = 
3.14 and S.D = 1.000), Facilities is 3.37 ( ̅ = 3.37 and S.D =0.935), Program 
effectiveness is 3.33 ( ̅ = 3.33 and S.D = 0.883) and the level all student 
agreement is 3.27 ( ̅ = 3.27 and S.D = 0.902) respectively. 
 4.1.4 Result of data analysis on satisfaction on international graduate 
program 
 The level of success is the moderate level with mean 3.23 ( ̅ = 3.23 and 
S.D = 0.890). Academic motivation is 3.25 ( ̅ = 3.25 and S.D = 0.866). ASEAN 
integrated model is 3.28 ( ̅ = 3.28 and S.D = 0.855). Buddhist university model is 
3.30 ( ̅ = 3.30 and S.D = 0.845) and the level all of students agreement is 3.37 
( ̅= 3.37 and S.D = 0.885) respectively. 
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 4.2 Result of hypothesis testing 

 a. Hypothesis 1: There is a relationship between factor enhancing of 
international graduate program (X1) and satisfaction on international graduate 
program as following (Y). 
 Pearson’s correlation coefficient (r) and p=value (sig.) between factor 
enhancing of international graduate program (X1) and satisfaction on 
international graduate program (Y) 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

X11 
Pearson Correlation .906** .907** .894** .889** .870** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

X12 
Pearson Correlation .929** .929** .914** .907** .883** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

X13 
Pearson Correlation .942** .943** .930** .924** .920** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

X1 
Pearson Correlation .949** .954** .940** .938** .931** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

 From table 4.8, It is founded that there is positive relationship 
between overall opinion on factor enhancing of international graduate program 
(X1) and overall opinion on satisfaction on international graduate program (Y)  

 b. Hypothesis 2: There is a relationship between mean of program 
management and satisfaction on international graduate program as following: 
Pearson’s correlation coefficient (r) and p=value (sig.) between mean of 
program management (X2) and satisfaction on international graduate program 
(Y) 
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 Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

X21 
Pearson Correlation .913** .905** .895** .891** .893** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

X22 
Pearson Correlation .873** .882** .872** .874** .876** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

X23 
Pearson Correlation .939** .934** .924** .921** .905** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

X24 
Pearson Correlation .932** .928** .940** .947** .959** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

X25 
Pearson Correlation .943** .938** .952** .960** .953** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

X2 
Pearson Correlation .975** .974** .983** .975** .942** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

 From table 4.9, It is founded that there is positive relationship 
between overall opinion on mean of program management (X2) and overall 
opinion on satisfaction on international graduate program (Y) Issue: X21 
 5.1 Conclusion 
  (1) General personal information of responds 
 The respondents are 212 students, most of respondents is male (monks) 
they are between of over 32 years old of them Master degree from Myanmar, 
study at the faculty of Humanity and Buddhism (IBSC). 
  (2) The level of opinion (agreement) on factor enhancing of 
international graduate program as follows. 
 The achieved outcomes in overall, in overall, outcomes was moderate 
level of academic standard ( ̅ = 3.11, S.D = 0.833), dormitory for foreign 
students was moderate level ( ̅ = 3.16, S.D = 0.812), and environment of the 
main campus was moderate level ( ̅ = 3.21, S.D = 937) respectively. 
  (3) The level of opinion (agreement) on mean of program 
management as follows. The achieved outcomes of management of program 
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was moderate level as ( ̅ = 3.14, S.D = 0.963), curriculum was moderate level 
as ( ̅ = 3.10, S.D = 0.933), learning system was moderate level as ( ̅ = 3.14, S.D 
= 1.0000), facilities was moderate level as ( ̅ = 3.37, S.D = 0.935), and program 
effectiveness was moderate level as ( ̅ = 3.33, S.D = 0.883). 
  (4) The level of opinion (agreement) on satisfaction on 
international graduate program as follows. Data analysis from student 
respondents of data outcome; success was moderate level as ( ̅= 3.23, S.D = 
0.890), academic motivation was moderate level as ( ̅ = 3.25, S.D = 0.866), 
ASEAN integrated model was moderate level as ( ̅ = 3.28, S.D = 0.855), and 
Buddhist university model was moderate level as ( ̅ = 3.30, S.D = 0.845). 
 5.4 Further research 
 (1) Next research should have to compare the academic satisfaction 
between Mahachulalongkornrajavidayalaya university with Chulalongkorn 
University in Buddhist studies. 
 (3) It should have the study of environment factors toward Buddhists 
educational administration to the world of Mahachulalongkornrajavidayalaya 
university policy. 
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ABSTRACT 

 

This study has the following three objectives; 1) To study Public Opinion 
towards the Policy of Upgrading Tambon Administrative Organizations to 
Municipalities in Thailand, 2) To study the essential factors affecting Public Opinion 
towards the Policy of Upgrading Tambon Administrative Organizations to 
Municipalities in Thailand, and 3) To propose the guideline for implementation of 
the Policy of Upgrading Tambon Administrative Organizations to Municipalities in 
Thailand.  The researcher focuses on mixed methods research in qualitative and 
quantitative research.  The data collection was through in-depth interviews focusing 
on 25 key informants, focus group discussion by eight experts and questionnaire 
from a sample of 377 persons.  The data analysis for in-depth interviews research 
were content analysis and analytic induction.  And data analysis for quantitative 
research were frequency, percentage, mean, and Standard Deviation, t-test, One-
way ANAVA, and Pearson’s Correlation Coefficient. 

                                                           
 Doctor of Public Administration (Inter-national program) Faculty of Social, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
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The results of this research were as follows: 
The first objective: public opinion towards the policy of upgrading 

Tambon Administrative Organizations to Municipalities in Thailand.  From result of 
in-depth interview analysis, the researcher discovered that (1) Municipal type, it is 
very good type like Japan, France, etc. (2) Learning, it is very good for local people 
which municipality could establish learning organization and learning activities that 
make local people acquire wisdom, knowledge or skill by systematic study or 
modification of behavior through practice, training, or experience.  (3) Efficiency, 
municipality could make local people receive public service better than Tambon 
Administrative Organization such as family registration work etc.  (4) Economy, 
municipality has more income than Tambon Administrative Organization because 
municipality has tax base broader than those TAO has, so municipality could make 
economy better than Tambon Administrative Organization and make local people 
have well-being in their lives.  And from survey research (questionnaires) analysis 
found that factors of (1) municipal type (2) learning (3) efficiency and (4) economy 
were highly suitable (Average 3.87-3.91, 3.87-3.93, 3.87-3.89, and 3.81-3.86 
respectively) 

The second objective: essential factors affecting public opinion towards 
the policy of upgrading Tambon Administrative Organizations to municipalities.  
From result of in-depth interview analysis found that firstly, the structure of 
Tambon Administrative Organization has two branches (1) executive branch and (2) 
legislative branch according to theory of democracy or “balance of power” 
secondly, leadership of Tambon Administrative Organization’s mayor, most Tambon 
Administrative Organization’s mayors are good in leadership thirdly, system of 
Tambon Administrative Organization’s income come from three ways (1) revenues 
collecting by itself; (2) revenues from other government agencies and (3) revenues 
in the form of subsidy, and fourthly, Tambon Administrative Organization’s 
environment, essential environments have two environment consisting of natural 
disaster such as wind-storm, flood, draught and social environment that some 
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people, particularly young generation, have immigrated to work in big cities.  And 
from result of survey research (questionnaire) analysis found that factors of (1) 
structure of Tambon Administrative Organization (2) leadership of Tambon 
Administrative Organization’s mayor (3) system of Tambon Administrative 
Organization’s income and (4) Tambon Administrative Organization’s environment 
were highly suitable (Average 3.54-4.16, 3.47-3.81, 3.46-4.04, and 3.11-3.56 
respectively). 

And for the third objective, the research proposes that a guideline for 
implementation of the policy of upgrading Tambon Administrative Organizations to 
Municipalities in Thailand consisting of two cases: (1) a case of upgrading Tambon 
Administrative Organization to municipality according to conditions of the law 
enforcement, and (2) a case of merging Tambon Administrative Organization with 
another municipality or another Tambon Administrative Organization which propose 
to expand the time for 4 years (2020-2023). 
Keywords: Public Opinion, Upgrading Policy, Tambon Administrative Organization,  

Municipality. 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชน

ต่อนโยบายยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็นเทศบาลในประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ส าคัญที่มีผลกับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็น
เทศบาลในประเทศไทย (3) เพ่ือเสนอแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายยกฐานะองค์การบริหารส่วน
ต าบลขึ้นเป็นเทศบาลในประเทศไทย ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interviews) โดย
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 25 คน และโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 18 คน การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเชิง
พรรณนา 

ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง
หลากหลายอาชีพจ านวน 377 คน ซ่ึงค านวณจากจ านวนประชากรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
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ต าบลนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภูจ านวน 6,313 คนโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวัดค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยกลาง, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, วันเวย์อโนวา, และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน อาร์ 

 

ผลการวิจัย 
วัตถุประสงค์ที่ 1: ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายยกฐานะองค์การบริหารส่วน

ต าบลขึ้นเป็นเทศบาลในประเทศไทย จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยชี้
วัดส าคัญ 4 ประการได้แก่ (1) รูปแบบเทศบาล (Municipal type) เป็นรูปแบบสากลซึ่งเทศบาล
เป็นการปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดที่ใช้กันในประเทศที่เจริญแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, 
อเมริกา, อังกฤษ, บราซิล, สวีเดน เป็นต้น (2) การเรียนรู้ (Learning) เทศบาลสามารถจัดสร้าง
องค์การการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดีกว่า เพราะมีรายได้และอ านาจหน้าที่มากกว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล (3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทศบาลสามารถจัดบริการสาธารณะมี
ประสิทธิภาพดีกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล และ (4) เศรษฐกิจ (Economy) เทศบาลมีการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดีกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะมีรายได้มากกว่าเนื่องด้วยมีฐานภาษีกว้าง
กว่าและได้รับการจัดสรรให้มากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล และจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณพบว่าปัจจัยส าคัญทั้ง 4 ด้านดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์สูงโดยมีค่าเฉลี่ย 3.87 -3.91, 3.87-3.93, 
3.87-3.89 และ 3.81-3.86 ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ที่ 2: ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลกับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายยกฐานะ
องค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็นเทศบาลในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก 
พบว่าปัจจัยส าคัญทั้ง 4 ประการได้แก่ (1) โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นโครงสร้างที่
ดี มีสองฝ่ายคือฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการดุลยอ านาจตามทฤษฎี
ประชาธิปไตย (2) ภาวะผู้น าขององค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส่วน
ใหญ่มีภาวะที่ดี (3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยจากรายได้ที่จัดเก็บ
เอง นอกจากนี้เป็นรายได้ที่หน่วยงานของรัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ และมีรายได้จากเงินอุดหนุนของ
รัฐบาล และ (4) สภาวะสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ปรากฏว่ายังมีสภาวะส่ิงแวดล้อม
ที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม, ฝนแล้ง เป็น
ต้น และสภาวะสิ่งแวดล้อมทางสังคม เป็นการอพยพของราษฎรวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคน อพยพ
ไปท างานในกรุงเทพและจังหวัดใหญ่ จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าปัจจัยส าคัญทั้ง 4 ด้าน
ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยระดับ 3.54-4.16, 3.47-3.81, 3.46-4.04 และ 3.11-3.56 ตามล าดับ 
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และวัตถุประสงค์ที่ 3: ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายยกฐานะองค์การ
บริหารส่วนต าบลขึ้นเป็นเทศบาลในประเทศไทยออกเป็นสองกรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 สามารถยกฐานะ
องค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็นเทศบาลได้ทันทีเมื่อมีกฎหมายบังคับใช้เนื่องจากมีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ถูกต้องทุกข้อ และกรณีที่ 2 เห็นสมควรเลื่อนการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น
เป็นเทศบาลออกไปเป็นเวลา 4 ปี (2020 -2023) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ยังไม่มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของกฎหมายเมื่อครบก าหนด 4 ปีแล้วจึงบังคับให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กฎหมาย และถึงเวลานั้นแล้วประเทศไทยจะไม่มีองค์การบริหารส่วนต าบลทั่วประเทศ คงมีแต่
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับล่างสุดต่อไป 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็นของประชาชน, นโยบายยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็นเทศบาล
   ในประเทศไทย, รูปแบบเทศบาล 
 
 
1. Introduction  

The policy of upgrading Tambon Administration Organization (TAO) is the 
policy of the present government which the policy had started by The Local 
Government Reform Committee appointed by The National Reform Council in 
November 11, A.D. 2014.  The LGR committee collected and analyzed the 
problems of Local Government Organization the essential problems that The 
National Local Government Reform Council collected and analyzed have three 
essential problems as follows: (1) There are a excessive number of Local 
Government Organization – 7,853 units, particularly Tambon Administration 
Organization (TAO) have a number of 5,335 TAOs, (2) Most Local Government 
Organization manage public service for local people in a small number of projects 
and small sizes of projects inefficient and ineffective because of limitation in 
budget system, in personnel system and in potential in making the results of public 
service. (3) Local Government Organization (LGO) manages public service in small 
scale projects because of LGO’s authority overlaps other such as provincial 
administration and central administration units.  According to above problems of 
LGO, it is necessary to encourage to upgrade or to merge Local Government 
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Organization (LGO) for having less Local Government Organization but more 
efficient and to have improvement in Structure, Authority, Personnel system, Local 
fiscal system for raising up capability in burden of working in every ways such as 
public service management, looking after local economic social and environment.  
And then, the LGR Committee made the proposal of approaches to reform Local 
Government Organization sending to The National Reform Steering Council for 
consideration in details and for draft the new law of Local Government 
Organizations.  Particularly, upgrading Tambon Administration Organizations (TAO) to 
be Municipality in across the country.  And this reform was sent to The National 
Legislative Assembly which it is in the process of Law-making “the Law of Local 
Government Organization B.E….” before policy implementation.  Probably, it may 
be finished for enacting before having general election in the end of this year (A.D. 
2019).  Now, it can be said that “the Draft of the law of Local Government 
Organization B.E….”is in the stage of Policy Adoption which it is in the consideration 
of the National Legislation Council for enacting the law.  Before policy 
implementation now TAOs have to prepare readiness for upgrading to be 
municipalities. 

Thus, the researcher would like to study public opinion towards the 
policy of upgrading Tambon Administrative Organizations (TAOs) to municipalities 
according to three research objectives. Eventually, the researcher hopes that this 
dissertation will give many benefits on both dimensions of local administration and 
of academy. 

 
 

2. Research Objectives 
2.1 To study public opinion towards the Policy of Upgrading Tambon 

Administrative Organizations (TAO) to Municipalities in Thailand. 
2.2 To study the essential factors affecting public opinions towards the 

Policy of Upgrading Tambon Administrative Organizations (TAO) to Municipalities in 
Thailand. 
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2.3 To propose the guideline for implementation of the Policy of 
Upgrading Tambon Administrative Organizations (TAO) to Municipalities in Thailand. 
3. Research Methodology 

3.1 Type of Research: This research used mixed and quantitative 
research.  Qualitative research consists of in-depth interviews and focus group 
discussion.  Quantitative research used survey research which made only one form 
of questionnaires for measuring public opinion in a large population. 

3.2 Population and Sampling: For qualitative research used in-depth 
interviews by interviewing 18 key informants and used focus group discussion by 8 
experts. 

3.3 Research Instruments 
 1) Qualitative research, instrument for in-depth interviews was a form 

of “Structure interview” which used for 18 key informants. 
 2) Quantitative research, instrument for survey research was the form 

of Questionnaire which used for 377 samples. 
3.4 Data Collection: For qualitative research, researcher collected forms 

of structure interview from 18 key informants of in-depth interviews and collected 
documents from 8 experts for focus group discussion.  And for quantitative research 
collected questionnaires from 359 samples (95.22% of 377) 

3.5 Data Analysis 
 1) In-depth interviews used content analysis and analytic induction. 
 2) Survey research used analysis by frequency, percentage, mean, 

standard deviation (S.D.), t-test, One-way ANOVA, Pearson Correlation Coefficient (r), 
P-Value. 
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4. Research Conclusion 
4.1 Public opinion towards the policy of upgrading Tambon 

Administrative Organizations to municipalities in Thailand.  First; Municipal type, 
Municipality is a good type like other civilized countries such as Japan, England, and 
France etc.  Thailand will have only one municipal type in lower level of local 
administration organization in provincial region across the country.  It will be the 
universal type.  For example, Japan which has two tiers of local government (1) 
Prefecture (like province of Thailand) as higher tier and (2) Municipality as lower tier.  
Thus Thailand should have two types like Japan.  Second; Learning, Local people 
still have lower education which most people finished primary school.  They 
cannot study continuously in secondary and university because they are poor.  If 
TAO upgrades to be municipality, it means municipality will have own primary and 
secondary school as well as library, external school center, occupational promotion 
center and others that make local people gain and study to have more knowledge 
to seek more occupation for their well-beings.  For learning of local people, 
municipality has more potential than TAO has, because municipality has more 
power, more income, more decentralization of power from central government in 
establishing learning of local people to acquire knowledge, skill, wisdom by 
systematic study or modification of behavior through practice, training or 
experience.  Third; Efficiency, The essential reason in the policy of upgrading TAO to 
Municipality is efficiency in public services for local people getting both good 
quality and higher-benefit usage.  There are more save in resource usage such as 
man (officials and workers), money (budget), materials and management as well as 
also save in time.  For example, it can save time in public services which is called 
“one-stop service” such as services in people’s identification card registration, 
household registration, family registration, transfer registration etc. which TAO 
doesn’t have authority in those works.  Municipality could make more use budget 
efficiently.  Fourth; Economy, Municipality has tax base broader than tax base of 
TAO.  So, municipality surely has more income than TAO.  Economy in municipal 
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being will be better than those of TAO being because of having more income, more 
budgets, more investments in public services, in infrastructures which it could make 
local people have more money and more satisfaction. 

4.2 Essential factors affecting public opinion towards the policy of 
upgrading Tambon Administrative Organizations to municipalities in Thailand.  First; 
Structure of TAO, The structure of TAO is suitable in accordance with theory of 
democracy and theory of decentralization as well as the law of Tambon 
Administration Organization B.E. 2537.  The structure of TAO consists of (1) 
Executive branch - Mayor from election and officials from appointment and (2) 
Legislative branch or TAO council which has 2 members of each village and all 
members choose the president of TAO council.  Second; Leadership of TAO’s 
mayor, Leadership of most TAO’s mayors have expertise and are capable, visionary 
and well accepted by their officials, TAO members and local people.  But less 
TAO’s mayors lacks of leadership in decision-making and administer by Mayor is 
lacking of leadership in decision-making and administer by use a lot of time or 
slowly work.  Local people don’t receive full interests.  In spite of having enough 
budgets, they don’t courage to do the good projects for public services.  Third; 
System of TAO’s income, System of TAO’s income has three types as follows: 
firstly, taxes that TAO has collected by itself such as household and land taxes, 
local maintain taxes, sign board taxes, etc.; Secondly, taxes that government 
agencies collected and then allocated to TAO such as business taxes, liquor taxes, 
excise taxes, vehicle taxes, etc.; thirdly, TAO receives revenues which the central 
government provides in the form of a grant-in-aid or subsidy.  But now income base 
of TAO is very narrow, it should be broader.  If TAO is upgraded to municipality they 
can make higher income by itself and the central government will add more for 
using in public services to more benefits of local people for their well-beings.  
Fourth; TAO’s environment, Economy environment is not good.  Particularly, in 
summer season, there are more unemployment in TAO’s area which makes young 
and middle age migrate to work in Bangkok and industrial provinces around 



116    ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

Bangkok.  Natural environment, it still has natural disaster in every year such as 
windy-storm, flood, and draught.  Exception for some TAO areas which are mostly 
in good conditions in economy environment because there are promotions in 
various occupation groups for having people’s more income and more well-being.  
There still is drug-addition of people.  In present days, TAO’s social environment is 
society of elder that most elderly people have their duties in looking-after their 
grandson or granddaughter because their son or daughter go to work in Bangkok or 
big industrial cities such as Sumutprakarn, Rayong, Ayutthaya, Pathumthani etc. 

4.3 To propose the guideline for implementation of the policy of 
upgrading Tambon Administrative Organizations to municipalities in Thailand.  From 
public opinion, there are two cases as follows: 

1) A case of upgrading Tambon Administrative Organizations to 
municipalities.  Because Tambon Administrative Organizations have full criteria 
when the law is suddenly enforced as follows: (1) having income more than 20 
million bahts (2) having population more than 7,000 people and (3) having the will 
or the want of people. 

2) A case of proposing postponing Tambon Administrative 
Organizations to municipalities for 4 years (2020-2023).  Because Tambon 
Administrative Organizations have not full criteria according to the law as follows: 
(1) having income less than 20 million baht.  (2) having population less than 7,000 
people, and (3) people don’t want to upgrade now.  Within 4 years, some TAOs will 
upgrade them to municipalities because of reaching full criteria according to the 
law and some TAOs will have to merge with other municipalities or other Tambon 
Administrative Organizations because of lack of full criteria according to the law. 

After 4 years (2020-2023), all of Tambon Administrative Organizations 
should have to be municipalities.  It means that there are no longer Tambon 
Administrative Organizations, it will have municipalities as lower level of local 
administrative organization across Thailand. 
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5. Discussion 
Discussion of the result of this research as follows: 
The policy of upgrading Tambon Administrative Organizations to 

municipalities in Thailand.  It is the public policy of present government that has 
procedure by follow steps: first, Local Government Reform Committee considered 
problems receiving from public officials and drafted laws involving local 
administrative organizations until sent them to the National legislative Assembly for 
law-making.  Now they are in the process of consideration of National legislative 
Assembly.  Probably, it may be enacted in the end of this year (2019).  This study 
clearly saw public opinion divided into two concepts that first conceopt 
encouraged the upgrading Tambon Administrative Organizations to municipalities in 
Thailand when the law was enacted.  Probably, it may be in the end of this year 
(2019).  And another concept proposed postponing upgrading TAOs to 
municipalities in Thailand for four years (from 2020 to 2023).   

5.1 Public opinion’s encouraging the policy of upgrading Tambon 
Administrative Organizations to municipalities in Thailand.   

This study indicated that most of public opinion agreed with the policy of 
upgrading Tambon Administrative Organizations to municipalities in Thailand.  There 
are many reasons to encourage that local people will surely receive advantages 
from this policy in four essential factors as follows: First; municipal type, 
municipality is a good type like other civilized countries such as Japan, England, and 
France etc.  Thailand will have only one municipal type in lower level of local 
administration organization in provincial region across the country.  It will be the 
universal type.  For example, Japan which has two tiers of local government (1) 
Prefecture (like province of Thailand) as higher tier and (2) Municipality as lower tier.  
Thus Thailand should have two types in provincial area consisting of Provincial 
Administrative Organization as higher tier and municipality as lower tier such as 
Japan, France, England, Mexico, Brazil and Sweden.  Secondly; learning, if TAO 
upgrades to be municipality, it means municipality will have own primary and 



118    ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

secondary school as well as library, external school center, occupational promotion 
center and others that make local people gain learning and study to have more 
knowledge to seek more occupation for their well-beings.  Third; efficiency, The 
efficiency of most Tambon Administrative Organizations are in the medium level 
because of having less income and less authority than municipalities.  So, the 
essential reason in the policy of upgrading TAO to Municipality is efficiency in public 
services for local people getting both good quality and higher-benefit usage.  There 
are more save in resource usage such as man (officials and workers), money 
(budget), materials and management as well as also save in time.  For example, it 
can save time in public services which is called “one-stop service” such as services 
in people’s identification card registration, household registration, family 
registration, transfer registration etc.  Municipalities can have more results or 
products than those of Tambon Administrative Organization (TAO) because 
municipality have more authorities than those of Tambon Administrative 
Organizations.  This public opinion accorded with research of Suchart Prasitrattasin 
et al. (1998) that: 1) the overall efficiency of TAO, judging from the organization’s 
ability in managing different projects specified in the TAO Act as direct responsibility 
and possible tasks was mostly in the medium to very good levels.  TAO members, 
administrative staff and Tambon officials perform their duties at a medium to high 
levels according to their different provinces.  2) Tambon Administration 
Organization, judging from the ability to manage the projects suitable to the 
people’s needs, can answer for the needs at a satisfactorily level.  Fourthly; 
economy, municipality has tax base broader than tax base of TAO.  So, municipality 
surely has more income than TAO.  Economy in municipal being will be better than 
those of TAO being because of having more income, more budgets, more 
investments in public services, in infrastructures which it could make local people 
have more money and more satisfaction.  More public welfare and infrastructure 
will make more agriculture and industrial promotion progress.  From that progress, 
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it will create people’s more income and people will have well-being and good 
quality of life.   

Besides, there still have other essential factors affecting public opinion 
towards the policy of upgrading Tambon Administrative Organizations to 
municipalities in Thailand as follows: First; structure of TAO, the structure of TAO is 
a good structure that consists of (1) executive branch which TAO’s mayor from 
direct election and TAO’s officials from appointment and (2) legislative branch or 
TAO’s council which has two members from one village and all members choose 
the president of TAO”s council.  This public opinion accorded with Sukhumrath 
Saributra (2001) that: 1) most laws and regulations and the administration structure 
point to the fact that law and administration structure were complete, appropriate 
and correct according to universal system of local administration. There are two 
distinctive structures: the administration and the council which decentralize the 
power to invite people’s participation which satisfies the people quite well. 
Secondly; leadership of TAO’s Mayor, leadership of some TAO’s mayors have 
expertise and are capable, visionary and well accepted by their officials, TAO 
members and local people.  But some TAO’s mayors lacks of leadership in 
decision-making and administer by Mayor is lacking of leadership in decision-making 
and administer by use a lot of time or slowly work.  Local people don’t receive full 
interests.  In spite of having enough budget, they don’t courage to do the good 
projects for public services.  This findings accord with the research from Sumat 
Theraniti (1997) that most executives have high levels of leadership.  Most TAO 
Mayor and Chiefs of units have good education in at least bachelor degree.  Thirdly; 
system of TAO’s income, system of TAO’s income has three types as follows: (1) 
taxes that TAO has collected by itself (2) taxes that government agencies collected 
and then allocated to TAO (3) TAO receives revenues which the central 
government provides in the form of a grant-in-aid or subsidy.  But now income base 
of TAO is very narrow, it could not response the needs of local people at 
satisfactory level.  This public opinion accorded with a research of Chettha Mosirat 
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(1996) that the TAO can only serve certain needs of the local people.  The first 
cause was the lack of administrative resources, especially the knowledge and 
understanding of local administration principles, the management of budgeting by 
Tambon Administration Organization members and staff.  And there were different 
needs in budgeting in each village of the Tambon.  Fourthly; TAO’s Environment, 
economy environment is not good.  Particularly, in summer season, there are more 
unemployment in TAO’s area which make young and middle age migrate to work in 
Bangkok and industrial provinces around Bangkok.  Political sector in TAO’s area, it 
is no problem because it is situation of political vacancy.  Natural environment, it 
still has natural disaster in every year such as windy-storm, flood, and draught.  
Exception for some TAO areas which are mostly in good conditions in economy 
environment because there are promotions in various occupation groups for having 
people’s more income and more well-being.   

5.2 Public opinion proposed postponing upgrading Tambon Administrative 
Organizations to municipalities in Thailand for four years (2020-2023) 

Public opinion from in-depth interviews and focus-group discussion 
proposed postponing upgrading TAOs to municipalities in Thailand with reasons 
because, particularly, a number of TAOs which lack of full criteria.  For example, 
such as (1) having population less than 7,000 people, (2) having income less than 
20 million bahts, and (3) people don’t want to upgrade etc.  However, details of 
full criteria may be changed in consideration of the National legislative Assembly.  
Now, it is not sure, those examples were selected from the first draft law of Local 
Administrative Organization.  Public opinion in this study proposed postponing TAOs 
to municipalities in Thailand for four years (2020-2023).  Public opinion predicted in 
essential issues; first, government should improve or correct the law of Taxation of 
local administrative organization for expanding tax base increasingly it may make 
some TAOs have income in accordance with conditions of full criteria of upgrading 
TAOs to municipalities without merging with another.  And second, for a number of 
population, it may increase to a number of populations in accordance with 
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condition of full criteria in upgrading TAOs to municipalities in Thailand.  Besides, 
when fully for four years in 2023, it there still have TAOs that does not have 
conditions in full criteria according to the law.  Thus, they should be merged with 
another municipality or another TAO for being municipalities.  Ultimately, Thailand 
will have municipalities as lower level of local administrative organizations in 
provincial areas across the country.  There are no longer Tambon Administrative 
Organizations in Thailand forever. 

 

6. Recommendation 
6.1 Recommendation in Policy Approach 

1) It is a necessary to listen public opinions in TAO’s areas because 
majority of people agree with the policy of upgrading TAO to municipality but 
disagree with the policy of merging with another municipality.  It is necessary to use 
a long time about 1-2 years for establishing understand of people in advantage and 
disadvantage. 

 2) In case of conflicts or resistance from local politicians which afraid 
of losing their interests.  It is necessary to have measures for establishing good 
understanding, a good motivation for local people and enforcing strictly the law to 
outlaw-persons which have bad behaviors to persuade and misinform to people by 
having to follow to information in areas which may have conflicts and local 
government organizations have to accelerate to solve problem before happening 
bad situation. 

 3) The central government budget allocate to local government 
organizations should reach at least 35 percent in accordance with the law in order 
to provide sufficient funds to local administrations to precede with the plan.  
Moreover, the law should enable local government organizations to participate in 
large scope of tax collection in order to fund projects under the TAO development 
plan. 

6.2 Recommendation for next research 
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 1) It should have the study of research in topic of “The Policy 
Implementation of Upgrading Tambon Administration Organization (TAO) to 
Municipality in Thailand” to know how success or failure of the policy of upgrading 
Tambon Administration Organization (TAO) to municipality in Thailand which it 
should be done after that policy implemented for one year. 

 2) It should have to study of research in topic of “Evaluation of local 
people’s well-being in new municipality after that policy implemented for one year 
for bringing the results of research to consider in planning of improvement in local 
people’s well-being. 
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ABSTRACT 
 This research has the following objectives: 1) to study the status 
of Buddhist Sunday Schools of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2) to 
study the principle components of Buddhist Sunday Schools of 
ahachulalongkornrajavidyalaya University, and 3) to propose guidelines for 
improvement on ethics management of Buddhist Sunday Schools of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The researcher used a mixed methods 
of quantitative and qualitative approaches. The quantitative research tools used 
was questionnaire with a reliability coefficient of 0.969 for data collection carried 
out by the researcher on a sample group of 228 students of the 2 learning centers 
at Wangnoi Campus and Wat Mahathat Campus chosen by simple random 
sampling. The data were analyzed with a statistical package to arrive at values for 
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frequency, percentage, mean, standard deviation and the Pearson’s correlation 
coefficient.  The tools used for qualitative research consisted of in-depth interviews 
of 18 key informants. A panel discussion with 9 specific experts using descriptive 
content analysis technique. 

 

The researcher found that majority of sample, 62.72% are female, 91.23% 
are students with ages 11 - 13 years old, the education levels of Primary level 4-5-6 
of 85.53% and the majority join more than 3 years for 38.16%. 

The students’ overall opinion on status of Buddhist Sunday Schools was at 
the moderate level (   =3.95), opinion on the principle components of Buddhist 
Sunday Schools was at the moderate level (  =4.08), opinion on The Threefold 
Training, was at the moderate level (   =3.98) and from each aspect, the first rank 
was on Samadhi (concentration), was at the moderate level (    =4.03), The opinion 
on results of ethics management of Buddhist Sunday Schools was at the moderate 
level (   =3.92), from each aspect, the first 2 highest level were moral attitude was 
at more level (    =3.98) and happy life was at the moderate level (   = 3.96)   

The guidelines for improvement on ethics management of Buddhist Sunday 
Schools were: 1) To conduct research to get even better the curriculum together 
with the suitable training process and activities for more persuasion and results, 2) 
From the research, the key factor to put training into implementation would be 
masters.  Therefore, to train the masters with new knowledge so that they could 
further teach students to meet the best result of becoming a knowledgeable youth 
with more skill in various aspects, have good moral attitude and have good 
attributes as per the expectation from the learning centers so they can sustainably 
live better live.   

 

Keywords: Ethics Management, Threefold Training, Curriculum. 
 
1. Introduction  

Human being is the most important resource among others as human 
being will be the one who implement and get things done from other resources.  

X

X

X

X

X
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The World Health Organization (WHO) is the world organization that emphasize to 
people in the world in both physical and mental health.  WHO defines health as “a 
state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity” (World Health Organization, 2001), Mental health 
can be enhanced by effective public health interventions. The goals are to develop 
the public health by gathering many experts to combine their thoughts, create 
programs and implement as planned.  In the Eastern part of the world, the mental 
health training was widely studied since the Lord Buddha’s era which was more 
than 2500 years ago.  It is possible to develop students’ morality through Buddhist 
Sunday Schools where the training include the mental health training by practicing 
meditation and by other practices. The meditation practice will be from the 
beginner level up to the high level of practice which is now acceptable around the 
world.   The researcher wants to study this topic concerning to the students by 
focusing on the application of the Dhamma principle in Buddhism – The Threefold 
Training Principle to include the morality, concentration and wisdom by practicing 
mindfulness as part of the training for concentration to enrich the mental health of 
students. It is very important to study this topic as many people in the World are 
suffering not only from physical but also psychological sickness from their own 
thinking.   In the modern world of today, especially in capital city like Bangkok, the 
crowd of populations with the limited resources make each person who may has 
many duties and responsibilities to face a lot of challenges.  One person can be a 
worker, an employee or a manager who has to face many problems and challenges 
in their duties and responsible areas of jobs at workplace outside their home to 
earn for living.  But once they back to home, it is also another challenge of being 
the husband, wife, son or daughter of that family who may also composed of 
different members with different problems.  The father may have more burden 
with economic problem of the earnings to sufficiently support the family members 
while the others may face with the psychological problems on emotions of love 
from friends, stress from school & etc.  With those problems lead to stress and 
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depression, sometimes students try to find a way to escape and to solve them but 
the methods of solving problems may not be the right one.  Students have no 
direction and good guidelines, will follow their friends or people around them to 
behave in the negative ways. Some may get drunk so they can forget the problems 
for a while but that is not the proper solution to solve problems sustainably 
2. Objectives of Research 

2.1 To study the status of Buddhist Sunday Schools of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

2.2  To study principle components of Buddhist Sunday Schools of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

2.3  To propose the guideline for improvement of ethics management 
of Buddhist Sunday Schools of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

 

3. Scope of Research 
The scope of this study can be identified as follows: 

3.1 The population and Sample 

The research has been conducted using mixed methods research of 
both quantitative and qualitative.   Starting from survey research and then having 
in-depth interview with structured interview questions to collect data from key 
informants and setting a Focus Group Discussion panel of particular experts.    

Population and sample - For survey research, the population will be 
students of Buddhist Sunday Schools at Wangnoi Campus 346 students and Wat 
Mahathat Campus 183 students, a total of 529 students. Sample size of 228 
students has been calculated using the formula of  Taro Yamane (Yamane, 1967). 

 For in-depth interview, the population will be the personnel involved in 
ethics management of Buddhist Sunday Schools.  They are composed of masters, 
scholars/politicians, administration staff and parents with 18 selected persons.  For 
focus group discussion, the population composes of expert and experienced 
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personnel in the ethics management of Buddhist Sunday Schools.   They are 
director of Buddhist Sunday Schools, masters, parents and lecturers in public 
administration and education altogether 9 persons.   

3.2  Scope of Contents  
In this research, the scope of contents will be independent variables 

and dependent variable which were : 
Independent variables: 1) status of Buddhist Sunday Schools which is 

composed of the learning center and masters, 2) principle components which were 
composed of curriculum and training and 3) The Threefold training – Dhamma 
principle which is composed of Sila (morality), Samadhi (concentration) and Panya 
(wisdom). 

Dependent variable was the result of ethics management of Buddhist 
Sunday Schools of Mahachulalongkornrajavidyalaya University which was the 
students’ mental health development on various aspects as the follows: 1) 
peaceful mind, 2) brain development, 3 behavioral change, 4) moral attitude and 5) 
happy life.       

3.3 Scope of Place  
In this research, the scope of place would be focused on Buddhist 

Sunday Schools of Mahachulalongkornrajavidyalaya University at Wangnoi Campus 
and Wat Mahathat Campus. 

3.4  Scope of Time  
The scope of time of this research was from August 2017 to May 2018. 

 
 

4. Result of Research
 

4.1 The result of research on students’ overall opinion on status of 
Buddhist Sunday Schools was at more level (X =3.95). The first rank was on 
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masters at more level (X =4.20) and the second rank was on learning center at 
more level (X =3.69). 

4.2 The result of research on students’ overall opinion on Principle 
components of Buddhist Sunday Schools was at more level (X =3.95).  The 
curriculum was at the most level (X =4.40) and the training was at more level (X
=3.86). 

4.3 The result of research on students’ overall opinion on the 
Threefold Training was at more level (X =3.98).  The first rank was Samadhi 
(concentration) at more level (X =4.03).  The second rank was Panya (wisdom) at 
more level (X =3.97).  The third rank was Sila (morality) at more level (X =3.95).  

4.4 The overall opinion on results of “Ethics Management of Buddhist 
Sunday Schools of Mahachulalongkornrajavidyalaya University” on various aspects 
of (1) Peaceful mind (2) Brain development (3) Behavioral change (4) Moral attitude 
and (5) Happy life.  The overall opinion was at more level (X =3.92).  From each 
aspect, the first rank was moral attitudes at more level (X =3.98). The second rank 
was happy life at more level (X =3.96).  The third rank was behavioral change is at 
more level (X =3.93).  The forth rank was peaceful mind at more level (X =3.91).  
The fifth rank was brain development at more level (X =3.82). 

From the Pearson correlation coefficient analysis, it was found that 
there was a positive correlation of opinion on overall factors (Status of Buddhist 
Sunday Schools, Principle components and the Threefold Training) and opinion on 
result of Ethics Management of Buddhist Sunday Schools n all aspects which are 
Peaceful mind, Brain development, Behavioral change, Moral attitude and Happy 
life (at the significant level of .01). 

4.5 Body of Knowledge from Research 

Researcher has synthesized and discovered new knowledge shown as 
below: 
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       Figure 4.1 Ethics Management Model 

  Miss Jaruphon Amornpongchai 
 

5. Summary of Research 
5.1 Research Summary   
From Pearson Correlation Coefficient analysis, there were positive 

relationship of status, principle components, Buddhadhamma of The Threefold 
Training and ethic management of Buddhist Sunday Schools. 

The researcher can summarize the research result according  to the 
research objectives as follows: 

1) For the results of research on overall opinion on status of Buddhist 
Sunday School was at more level.   

2) Opinion on component factors composed of curriculum and training, 
affected to Ethics Management of Buddhist Sunday Schools, overall opinion was at 
more level. 

3) Recommendation of guidelines on Ethics Management of Buddhist 
Sunday Schools of Mahachulalongkornrajavidyalaya University,  the result from this 
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research are that the managing on Ethics Management of Buddhist Sunday Schools 
of Mahachulalongkornrajavidyalaya University consists of management which is 
depending on the school's internal components, they are masters, students and 
the course media materials.  The most important role in making activities carried 
out is the executive of the learning center who must motivate and push all parties 
to analyze the problems and needs in order to determine the mission, direction 
and plan. Then to push plan into practices.  Once the plan is implemented, report 
on the results of the operations with any problem and the solving solution. The 
next step is to apply and to evaluate the effects of management actions again.  If it 
finds no problem, then, to prepare a report to supervisor and for further study of 
other relevant parties. 

Management team must be carried out in a systematic way. Each activity 
must follow the sequence from an analysis.  Planning, designing, training methods, 
the development of training materials, preparation on training and measurement of 
the training.  The whole training process will make students to become competent 
with good attitude, skills and experience in a positive behavioral change manner 
according to the defined objectives.  To create a training course which is suitable 
and clear to the need of the students. 

5.2 Research Discussion 

From the synthesis study on “Ethics Management of Buddhist Sunday 
Schools of Mahachulalongkornrajavidyalaya University” the result of the research 
discussion are as follows:  

1) The result on status of Buddhist Sunday Schools of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, the overall is at more level. 

On Learning centers - The research found that it is a good training place 
with the proper environment. There is a standard of cleanliness, learning is 
managed with interesting activities and with appropriate facilities.  The result is in 
line with the research of Saroj Kaewarun, (Saroj, 2010) in his topic of "An 
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Administration Model of the Basic Education Institutions towards the Organization of 
Learning under the Basic Education Commission Office".  It is found that (1) the 
elements of the management of basic education to become a learning organization 
in school under the Basic Education Committee consists of systematic thinking, to 
become a learning person, to have thinking patterns, to create a shared vision, 
team learning, flexibility in the organizational strategy, decentralization of power, 
managing with knowledge of Information technologies and communication 
technologies, cultural support in learning systems, motivation for learning of 
personnel, trial on learning, initiative and risk taking, a process of continuous 
professional development, good atmosphere of mutual acceptance to each other 
and the effective development of school and being leaders of changes.  (2) 
management model of learning centers to become a learning organization, consists 
of 8 major aspects which are, the shared vision, team learning, to think in a 
systematic way, decentralized of power, knowledge management, cultural supports 
and information and communication technologies.  Management processes include: 
planning, organizing, controlling, assessment and reporting (3) evaluating to certify 
management model of Basic Educational Organization to become a learning 
organization being developed, it is found that the appropriateness which are the 
most levels include to be a learning person, to think in a systematic way, learning 
together as a team, to create a corporate culture that supports learning.  

Also, in line with the research of Benjaporn Puengchai, (Benjaporn, 2010) 
on the topic of “Learning Organizations from the Perspective of Personnel of 
Higher-Education Institutions in Thailand". The researcher has found that as a 
learning organization, in the perspective of institutional personnel of higher 
education in Thailand including 5 aspects of learning, personnel, managing 
knowledge and managing of technologies are in much levels.   Factors that are 
associated with the learning organization include age and current category of works. 
The main impact to a learning organization in the perspective of higher education 
institutions in Thailand are inclusive of cultural factors in organization, atmosphere 
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of the organization, strategy and mission of organization, the motivation and 
operations.  Approach derived from interview on this topic found that the 8 main 
factors which should be developed, they are : leadership, mission, and strategy on 
operations, management team, motivation, organization culture and organization 
atmosphere that affects the learning organization.  Other factors include: (1) 
managing knowledge by management team, (2) the management team by applying 
the strategy of the institution in practicing, (3) human resource development, (4) 
communication and information sharing, (5) continuous assessment by tracking and 
reporting (6) management on curriculum & teaching techniques, (7) to create 
innovation and preparation of core competencies, and (8) to do assessment for 
better improvement. 

On Masters - The researcher has found that the appropriate feature of 
masters having good intention in teaching with knowledge and skills in the subjects 
taught are good role model master who will be prototypes of the students. Masters 
can explain and clarify to students for more understandings, good human 
relationships, create a learning atmosphere and motivation.  This is correspond to 
the research of Dararat Kamome (Dararat, 2015) on the research topic of "A Model 
of Instructional Leadership Development for Increasing Teacher’s Empowerment in 
Primary School under the Local Administration Organization", the researcher has 
found that the factors of leadership development on teaching aspects has an 
influence to the increasing of teacher’s power which consist of (1) be example on 
teaching, (2) leadership in changes, (3) to develop teacher in learning (4) self-
development (5) organizing instructional programs. The aspect with the highest 
average is self -development and organizing programs of teaching by focusing on 
students as the key and to set curriculum defined effectively and organized 
professionally and systematically.  

To open the opportunity for self-development and teacher practice 
flexibly and also in line with the research of Jumlong Reangsrijareaonpan (Jumlong, 
2015) on the research topic of "Causal Factors Affecting Learning in the Reform of 
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Teachers in the Schools under the Office of the Basic Education Commission" has 
found that the role of masters is to lead in bringing innovation and technology to 
help in both learning and teaching management. The teachers play an important 
role in giving the instructions and guidelines for creative use of technology which 
can help students to learn by themselves lifelong without limits.  The teacher must 
provide the context of leaning place and environment both inside and outside the 
classroom to promote student learning. Because learning can occur anywhere, 
therefore, teachers play an important role in arranging the environment to facilitate 
with security and flexibility to modify to suit the learning activity of a variety of 
students. Teachers should use total quality management process allows students 
to engage in learning management, to build a good mutual relationship, and 
improve the learning management approach to suit the student.  In addition, the 
teacher must work as a team together with others to help students achieve 
learning or behavior change in a positive way and to be a competent person of the 
group within or outside the school. Good behavior as a result of effective learning 
management inevitably affect the reputation of the institution lead to increase 
community, social trust and the acceptance of quality in educational management. 

 
2) The results on factors affecting Ethics Management of Buddhist 

Sunday Schools of Mahachulalongkornrajavidyalaya University.  Overall opinion was 
at more level.  Curriculum course that focuses on teaching The Threefold Training 
or Tri-Sikkha composed of Sila (morality), Samadhi (concentration) and Panya 
(wisdom) is useful as well on the training which is also efficient. 

On Curriculum - The research has found that the proper curriculum 
composed of understanding of the restrictions of the 5 Precepts which is a part of 
The Threefold Training composed of Sila (morality), Samadhi (concentration) by 
meditation and Panya (wisdom or intellectual).  Practical training, walking and sitting 
meditation courses to have the commitment to peace of mind to avoid hot temper 
and dissatisfaction emotions. To do development with additional activities.   
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On Training – Students to be trained how to fix the problem themselves 
and to earn experiences of freedom within the chosen activities based on aptitude 
or interests of each individual student without being forced to learn and to be self-
discovery.  To join in a course and curriculum development of training is in line 
with the research of Amara Kiewrugsa (Amara, 2005) on the research topic of "A 
Development of School Based Training Curriculum on Authentic Assessment for 
Elementary Science Teachers" the researcher has found that the process of 
curriculum development with 4 phases: (1) study of the context and relevant 
content which is in basic studies that are required to design and create the 
curriculum (2) design and construct of the course by presenting data from the study 
context and content in defining the elements of the course outline (3) trial the 
training courses with pilot group and selected teachers (4) evaluate and improve 
courses assessed from the experiment during the trial and after training course 
along with working on improving training courses based on the defects and 
feedback from experts and masters. 

3) Analysis of the result of Ethics Management of Buddhist Sunday 
Schools of Mahachulalongkornrajavidyalaya University.  Overall result of opinion 
was at more level. 

The proper moral attitude is to be able to distinguish between what it 
is right and what is wrong.  Also to know how to be honest towards oneself and 
others.  The extremely ashamed to sin, not to breach the restriction of five 
precepts, do not let the lustful passion overwhelming without recalling the 
correctness. Ethics is grateful, honesty, integrity and sacrifice.  

Having an appropriately happy life.  Student with an open-mind, ready 
to receive the new changes in the world as of today and live happily as a positive 
thinking person who look at the world in the positive way, to be well aware and 
look at the suffering as is it is an experience - a lesson to our lives and that 
suffering is not a bad story, it is an experience only.  When a problem occurs, you 
can consciously solve the problem. Understand that it is no happiness is with us for 
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long, it is with us as long as ordinary of lives which is a good principle that will 
teach students how to survive, to have a happy life.  

Behavior change positively in ways that beneficial to oneself and others 
as a result from the training.  There is more warmth in the family, have stronger 
mentally patient, self-restraint - not aggressive with emotional. Students can adapt 
to any situation better.   Have the generosity to others, sharing and reduce 
selfishness, which are desirable behaviors in areas such as to reduce emotional or 
negative thoughts. 

Peaceful mind with the better understanding of happiness and 
suffering. Be able to control the consciousness, emotions, distracted by activity and 
can cause the peace of mind by meditation.  Teaching students to practice the 
concentration by meditation and chanting should be continued on a regular basis 
and creating a relaxing atmosphere. 

Brain development to have better concentration and have better 
academic grading results with more creativity.  To learn things quickly and can solve 
problems. To think carefully and can give advice and help to others who are 
suffering, to solve and fix the problems.  Students should have a complete mental 
and physical development all of IQ, EQ, MQ, that are stimulating to the brain, to 
work, learn and train students to think and develop the brain.  

5.3 Research Suggestion 

Research on Ethics Management of Buddhist Sunday Schools of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, the researcher has concluded the 
suggestions as follows:  

  
1) Policy suggestions 

- Learning center should determine the strategic development 
plan and constantly study on the issues for further development. 

- The management committees with public administration policy 
knowledge, good governance for efficiency and effectiveness. Management is 
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capable of mindfulness training knowledge and should have a policy of support 
and motivation to people who provide expertise in meditation training. . 

- The Executive should have a policy to develop curriculum and 
training courses that focus on creating students with desirable features that 
correspond to the current social rapidly changes conditions. 

 

2) Implementation suggestions 

- General conditions of learning centers can be considered to 
enhance performance by activities that operate in unanimity to create awareness of 
students.  Activity or workshop which put into implementing to melt their minds to 
be one with loving-kindness to each other. 

- To create learning centers network and integrate the working 
group with professionals in psychology and teachers who can provide effectiveness 
of teaching/learning operations management. 

- To strengthen public relations effectiveness by creating public 
relation channels which is accessible by the public who are interested to send their 
students for training.  

5.3 Suggestions for further study 

- To further study the opinion of masters to collaborate the 
creation of alternative methods to persuade students to be good morality and 
ethics persons for society so they can have a sustainable happy life.   

- To further study the opinions and demands from parents who 
send their students in for training to know what kind of activities which correspond 
to their needs. 

- There should be a further study in order to get more information 
on the requirements from students to support creating new solutions to meet 
operational effectiveness which will be beneficial to students. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องศักยภาพการจัดการการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืนขององค์กร: 
การตรวจสอบเชิงประจักษ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์
หลักของงานวิจัยนี้คือเพ่ือส ารวจอิทธิพลของสมรรถนะการวางแผนการด าเนินงานเชิงรุก การมุ่งเน้น
โครงสร้างองค์กรแบบยืดหยุ่น ศักยภาพนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ธุรกิจ
เชิงพลวัต และการมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการต่อการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณค่าและการพัฒนากระบวนการใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จ านวน 167 คนของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย และอัตราตอบกลับคืน 
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26.17%  การมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการมีผลกระทบมากที่สุดต่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มีคุณค่าและการพัฒนากระบวนการใหม่ นอกจากนี้การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ 
ธุรกิจเชิงพลวัตมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนากระบวนการใหม่ งานวิจัยนี้อาจเป็นประโยชน์
ส าหรับนักวิชาการ กรรมการผู้จัดการและคู่ค้าและผู้ที่ต้องการจะประสบความส าเร็จในการก าหนด
นโยบายของบริษัท 
ค าส าคัญ:  การจัดการการปรับเปลี่ยน, ศักยภาพการจัดการการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์; ธุรกิจ 
     อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 
 

ABSTRACT 

The objective of this research was to investigate the influence of proactive 
operational planning competency, flexible organization structure focus, modern 
management innovation capability, dynamic business strategy application, and 
managerial technological implementation orientation on valuable practice 
improvement and new process development. The data was collected from the 
survey of 167 electronic and electrical appliance businesses in Thailand. The 
response rate was 26.17%. The finding suggested that managerial technological 
implementation orientation had the most significant impact on the valuable 
practice improvement and the new process development. Moreover, dynamic 
business strategy application had the most significant impact on the new process 
development. This research may be useful for scholars, managing directors and 
partners, and also those who would like to succeed in formulating firm’s policies.  

 

Keywords: Transformational management, Strategic transformation, Electronic and 
electrical appliance businesses 
 

1. Introduction 
Nowadays, businesses and economic environments have higher 

competitions and more rapid changes than before. The competitions and changes 
make the firms create new ways to drive the businesses by learning, 
communication with and development from the dynamic environment. The 
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changes in the process organization vary according to frequencies, scopes and 
depths, related to production and market dynamics suggesting that their only 
constant is the persistence of changes in the production processes and their 
management (Keren, West & Mannan, 2002). Therefore, in the environment of 
changed business competitions, a transformation or an attempt of effective 
management is needed so that every firm is effective in competition and survival 
(Shobaki, Amuna & Naser, 2016). The process of change is a phenomenon that 
occurs in the nature of a large and small, profit or non-profit, and industrial or 
academic organization. Every organization has always changed in different ways. 
Organizations are facing volatile environments combined with keen competitions, 
faster technological changes, diverse workforce, explicit and tacit knowledge arrival, 
and globalization (Uddin, Fan, & Das, 2017).  

Because of the change of organization strategies for improving organizational 
management and suiting the changing environment, the strategies have to bring 
about the organizational management to reach the goal. Moreover, understanding 
of changing of people and the leader’s performance on participation of people in 
the organization are necessary to lead the organization to have the effective 
management. In addition, the leader must carefully manage the organization with 
necessary skills. In this research, dynamic capability is applied to explain the ability 
of firms to adapt themselves to changing environments. Furthermore, dynamic 
capability is applied to describe the relationships between independent variables 
and consequences. The sample is the electronic and electrical appliance business 
which has not merely played an important role in Thailand’s economy as the main 
growth driver, but also made Thailand a Southeast Asia’s electrical and electronics 
manufacturing hub. There were several researches employing these variables and 
some had a few dimensions. Some gaps were found in those researches; therefore, 
the researcher studied the variables by integrating them to create five new 
dimensions which can be the whole view of the firm’s strategic management in 
various perspectives. Consequently, in order to bridge the research gaps, this 
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research study sought to investigate “how strategic transformational management 
capability has an effect on valuable practice improvement, a new process 
development, firm performance and firm sustainability,” by choosing the electronic 
and electrical appliance businesses in Thailand as the sample of this research. 

 

2. Research Objectives 
  There are two objectives of this research. The first objective is to investigate 
the influence of strategic transformational management capability on valuable 
practice improvement, and a new process development. The other objective is to 
examine the impact of valuable practice improvement and a new process 
development on firm performance. 
 

 Literature review and hypotheses development 
This research is an interesting phenomenon related to factors that 

associate with the strategic transformational management capability. It is based on 
the concept shown in Figure 1 below. 

 

                                                                                              

 
Figure 1: Conceptual Model of Dimensions of Strategic Transformational 
Management Capability 
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     1.1 Proactive operational planning competency 
 The operational planning comprises a one-year period which is derived 
from tactical planning, contributes to realization of the planned strategy, is more 
detailed, more concrete, and performed continuously (minimally) at the level of 
business units, including the production processes as well (Shobaki, Amuna & Naser, 
2016). Proactive operational planning competency refers to having the ability to 
research and analyze competitive situations at present and in the future in order to 
develop policies and working directions for more efficient performance (Golec, 
2015). Thus, the hypothesis is provided as follows:    
 Hypothesis 1: The higher the proactive operational planning 
competency is, the more likely that firm will gain greater (a) valuable 
practice improvement, (b) a new process development, (c) firm performance, 
and (d) firm sustainability. 

1.2 Flexible organization structure focus 
 The flexible organization means an organization that is ready to respond to 
social changing all the time, and it has operational agility to gain profits effectively. 
The flexible organization structure focus refers to the ability to integrate and 
combine working together by operation horizon, and it can provide successful 
management (Sopelana et al., 2014). Therefore, the hypothesis is provided as 
follows:    

  Hypothesis 2: The higher the flexible organization structure focus is, 
the more likely that firm will gain greater (a) valuable practice improvement, 
(b) a new process development, (c) firm performance, and (d) firm 
sustainability. 

1.3 Modern management innovation capability 
    Management innovation is the introduction of management processes, 

structures and practices that are new to companies and important to create a new 
process to improve performance (Bezdrob & Sunje, 2014). Modern management 
innovation capability refers to an ability to support employee in creating and 
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improving their working techniques continuously using implementation techniques 
and new arrangements in firms (Volberda et al., 2013). Accordingly, the hypothesis 
is provided as follows:    

  Hypothesis 3: The higher the modern management innovation 
capability is, the more likely that firm will gain greater (a) valuable practice 
improvement, (b) a new process development, (c) firm performance, and (d) 
firm sustainability. 

 
 
1.4 Dynamic business strategy application 
The analysis of business strategy is thus at the intersection of market 

competition and a firm's efforts to secure persistently superior performance via 
investments in better management and organization (Yang, Kueng & Hong, 2015). 
Dynamic business strategy application is defined as the ability to establish working 
procedure and direction by integrating operational tactics systematically to improve 
performance to be more effective (Teece, 2010). Consequently, the hypothesis is 
provided as follows:    

   Hypothesis 4: The higher the dynamic business strategy application is, 
the more likely that firm will gain greater (a) valuable practice improvement, 
(b) a new process development, (c) firm performance, and (d) firm 
sustainability. 

1.5 Managerial technological implementation orientation 
Technology is a crucial factor in supporting an organization by emphasizing 

the ability in technological implementation. The advancement of information 
technology helps today’s enterprises in managing business processes and collecting 
data in organization systems that can be a potential source of information (Relich & 
Pawlewski, 2017). Managerial technological implementation orientation refers to 
emphasizing the importance of allocation of budget to technology investment by 
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supporting technology education and it can provide effective schema 
development. Therefore, the hypothesis is provided as follows:    

    Hypothesis 5: The higher the managerial technological implementation 
orientation is, the more likely that firm will gain greater (a) valuable practice 
improvement, (b) a new process development, (c) firm performance, and (d) 
firm sustainability. 

   1.6 Valuable Practice Improvement 
  Great strategic management affects practicing improvement and 

performance. Organizations create new and various operations from 
transformational management which is well-related to different situations (Abma & 
Baur, 2014). Valuable practice improvement refers to the development of 
operational planning, using various techniques and procedures consisted of 
situations (Gehman, Trevino & Garud, 2013). Therefore, the hypothesis is proposed 
as below: 

Hypothesis 6: The higher the valuable practice improvement is, the 
more likely that firm will gain greater firm performance. 

1.7 New process development 
A new process development is a crucial process in maintaining a company’s 

competitive position and succeeding in dynamic markets (Relich & Pawlewski, 2017). 
The new process development refers to improvement of procedure schema and 
operation including using modern technology (Frishammar et al., 2013). Therefore, 
the hypotheses is provided as follows:    

Hypothesis 7: The higher the new process development is, the more 
likely that firm will gain greater firm performance. 
   1.8 Firm performance 

Firm performance is working results which can reach the goal and objective, 
and it is continuously set to point out the marketing, financial and non-financial 
effectiveness (Chai-Amonphaisal & Ussahwanitchakit, 2010). The firm performance is 
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as the combination of profits, sales, or revenues (Kacmar et al., 2006). Therefore, 
the hypothesis is provided as follows:    
 Hypothesis 8: The higher the firm performance is, the more likely that 
firm will gain greater firm sustainability. 
  1.9 Firm sustainability  

Firm sustainability is concerned with the ability to meet the current needs 
of the two organizations and their stakeholders while being able to meet the future 
needs of the stakeholders (Dyllick & Hockerts, 2002). The firm sustainability refers to 
the organization which is conspicuous among its competitors because of its 
financial status and stable performance, and it is able to operate effectively under 
unstable situations (Yu & Zhao, 2014). 
 

 
3. Research Methods 

1. Sample Selection and Data Collection Procedure 
The electronic and electrical appliance businesses in Thailand were 

selected as the samples in this research. The list of samples was obtained from the 
online database of website (http://www.dbd.go.th) lists of the electronic and 
electrical appliances at business data warehouse, the Department of Business 
Development, Thailand, 2017. Data were generated employing a key-informant 
survey design. Therefore, questionnaires were mailed to managing directors or 
managing partners of each firm, as the key informants. The data were collected 
from 167 firms. Non-response bias was tested by comparing early to late 
respondents, product types of business, industrial categories, business locations, 
number of employees, operational capital, operating periods, firm average revenue 
per year and major customers. The results derived from the test revealed that 
there was no significant difference between early and late respondents as 
recommended by Armstrong & Overton (1977). 

2. Variables Measurement 
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The questionnaire was employed in the data collection process in order to 
investigate independent variables together with the consequences. They were 
measured by using a five-point Likert scale questionnaire, ranging from 1 (strongly 
disagree) to 5 (strongly agree). The details of each variable are presented as the 
following. 
 3. Validity and Reliability 

The researcher used Cronbach’s alpha to test the reliability of the 
measurement. Coefficient alpha indicates the degree of internal consistency among 
items in questionnaires that should be greater than 0.70 (Nunnally & Berstein, 
1994). In this research, factor loading value of each construct were between 0.796-
0.976 and higher than the cut-off 0.40. Meanwhile, the Cronbach Alpha coefficients 
were between 0.771 and 0.857 and higher than the standard score of 0.70 (Hair et 
al., 2010). Thus, all measures seemed to produce the internally consistent results. It 
meanst that these measures were accepted both the validity and reliability for 
further analysis. 
  

 4. Statistical Techniques 
 The ordinary least squares (OLS) regression analysis is used to investigate 
the hypothesized relationships of consequent and regarding strategic 
transformational management capability.  
 

 
4. Research Results  
 Table 1 shows that all correlations are less than 0.80 and between 0.478-
0.771, p<0.01. In addition, VIF is 3.014, which is lower than the cut-off score of 10 
(Hair et al., 2010). Thus, the results indicate no multicollinearity problems in this 
research. 
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Table 1: Descriptive Statistics and Correlation Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **p < 0.10 **p < 0.05, ***p < 0.01 

 
The results of regression analysis are explained in Table 2 and 3. 
 

Table 2: Results of Regression Analysis  
Independent Variables Dependent Variables 

VPI NPD FP FSUS 
Proactive Operational Planning Competency (POPC) 0.014 

(0.078) 
0.136* 
(0.070) 

0.063 
(0.070) 

0.102 
(0.078) 

Flexible Organization Structure Focus (FOSF) 0.167** 
(0.082) 

0.045 
(0.075) 

0.168** 
(0.073) 

0.134 
(0.082) 

Modern Management Innovation Capability (MMIC) 0.130 
(0.111) 

0.224** 
(0.102) 

0.160* 
(0.100) 

-0.011 
(0.112) 

Dynamic Business Strategy Application (DBSA) 0.229*** 
(0.085) 

0.108 
(0.078) 

0.156** 
(0.076) 

0.233*** 
(0.085) 

Managerial Technological Implementation Orientation 
(MTIO) 

0.188* 
(0.104) 

0.327*** 
(0.096) 

0.304*** 
(0.093) 

0.254** 
(0.105) 

Firm Capital (FC) -0.065 
(0.133) 

0.037 
(0.123) 

-0.135 
(0.139) 

0.046 
(0.134) 

Major Customer (MC) -0.025 
(0.240) 

0.125 
(0.220) 

0.067 
(0.213) 

0.268 
(0.240) 

Adjusted R2 0.315 0.423 0.450 0.310 
VIF 3.014 3.014 3.014 3.014 
Beta coefficients with standard in parentheses. ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

 POPC FOSF MMIC DBSA MTIO VPI NPD FP FSUS 
Mean 4.102 4.111 4.086 4.033 4.003 3.960 3.934 3.905 3.926 
S.D. .563 .590 .617 .583 .651 .625 .643 .644 .633 

POPC          
FOSF .595***         
MMIC .698*** .664***        
DBSA .591*** .544*** .614***       
MTIO .544*** .555*** .771*** .672***      
VPI .478*** .556*** .574*** .572*** .557***     
NPD .562*** .538*** .655*** .577*** .672*** .720***    
FP .518*** .580*** .649*** .574*** .655*** .623*** .683***   

FSUS .509*** .521*** .527*** .563*** .570*** .573*** .663*** .770***  
FC .101 .097 .022 .077 .080 .064 -.002 .026 .147 

   MC .090 .002 -.007 .003 -.035 -.007 .047 .023 .091 
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 Table 3: Results of Regression Analysis 

Independent Variables 
Dependent Variables 

FP FSUS 
Valuable Practice Improvement (VPI) 
 

0.209*** 
(0.079) 

 

New Process Development (NPD) 
 

0.255*** 
(0.094) 

 

Firm Performance (FP) 
 

 0.741*** 
(0.051) 

Firm Capital (FC) 0.150 
(0.116) 

0.094 
(0.106) 

Major Customer (MC) -0.062 
(0.206) 

0.249 
(0.189) 

Adjusted R2 0.469 0.548 
VIF 2.760 1.017 
Beta coefficients with standard in parentheses. ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 
 

 
 
5. Discussion 

The results indicate that the proactive operational planning competency is 
positively significant in relation to new process development. Organization can 
achieve operation excellence by bringing improvement in the process of operation 
(Ojha, 2015). Therefore, the operation planning positively influences operational 
improvement and the new process (Thome, Scavarda, Fernandez & Scavarda, 2012). 
Thus, Hypothesis 1b is accepted.  

Second, the results reveals that flexible organization structure focus has a 
positive significant effect on valuable practice improvement and firm performance. 
Flexibility is essential in strategic planning because it is a valuable process which 
leads to practical improvement in an organization (Ionescu, Cornescu & Druica, 
2012). This is consistent with Nadkarni & Naraynan (2007) who found that 
organizational flexibility has a direct operation of the organization that affects a 
long-term performance. Hypothesis 2a and 2c are accepted. 
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Third, the results illustrate that modern management innovation capability 
has a positive significant effect on a new process development and firm 
performance. This is consistent with Bezdrob & Sunje (2014) who found that 
management innovation, the introduction of management processes, structures and 
practices that are new to companies, are important to create new processes to 
improve performance. Hypothesis 3b and 3c are accepted.  
 Fourth, dynamic business strategy application has a positive effect on four 
outcomes: among valuable practice improvement, firm performance, and firm 
sustainability. This is consistent with Bozkurta, Kalkanb, & Arman (2014) who stated 
that strategy is the outcome of decisions made to lead an organization in respect 
to environments, structures and processes that affect its organizational 
performance. Hypothesis 4a, 4c and 4d are accepted.  
 Fifth, the research reveals that managerial technological implementation 
orientation is significant and positively associated with valuable practice 
improvement, a new process development, firm performance, and firm 
sustainability. From a perspective of production strategy, technology is often seen 
as a source of core strategic competence for improving the reliability and 
attractiveness of products and/or reducing manufacturing costs (Garrido-Vega et.al. 
2015). Stock & Tatikonda (2004) identified when an organization brings external 
technology integration to the organization, it plays an important role in many 
operational activities, including new product development, new process 
development, and operational improvement. Hypothesis 5a, 5b, 5c and 5d are 
accepted. 
 According to Table 3, the results indicate that valuable practice 
improvement has a strong and positive effect on firm performance. The finding is 
consistent with Jaca, Viles, Mateo, & Santos (2012) who found that improvement 
practices have been positively correlated with competitive advantage and firm 
performance. Thus, Hypothesis 6 is accepted. 
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Seventh, the results indicate that new process development has a strong 
and positive effect on firm performance. Therefore, a new process for development 
through evaluating concepts with the use of relevant performance such as the cost 
and time of a NPD project or the potential profit from a product can improve firm 
performance (Relicha & Pawlewski, 2017). Thus, Hypothesis 7 is accepted. 

Finally, the analyses indicate that firm performance has a strong and 
positive effect on firm sustainability. The sustainability has evaluated the role 
played by the approach of sustainability in driving initiatives adopted by firm 
managers and the ability of opportunities created by the firm as a result of these 
initiatives to drive superior performance (Gupta & Kumar, 2013). Thus, Hypothesis 8 
is accepted. 

 

 

Conclusion and Suggestion 
  This research examines the relationships among strategic transformational 
management capability (proactive operational planning competency, flexible 
organization structure focus, modern management innovation capability, dynamic 
business strategy application, and managerial technological implementation 
orientation) on firm sustainability. Particularly, managerial technological 
implementation orientation and dynamic business strategy application are essential 
components to increase performance. Also interestingly, this research provides a 
better understanding of how the firm can encourage the strategic transformational 
management capability. Furthermore, managing directors or managing partners 
should concentrate more on the importance of allocation of budget to technology 
investment, and implementation of modern technology continuously by supporting 
employees’ learning and understanding on modern technology, which ultimately 
leads the firm to enhancement of their performances. Managers should place 
importance on setting strategies which suit any business situations so that it can 
contribute to the organization’s higher performance. Additionally, the future 
research should consider external factors that may affect independent variables. 
Future research may use both quantitative and qualitative methods, or, mixed 
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methods such use combining with conducting an in-depth interview the managing 
director or managing partner of firm for seeking the other aspects of constructs and 
more perspective of other aspects of research. 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาความเป็นมาและการด าเนินการของ 
สกอ.  2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของ สกอ. และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางที่
พึงประสงค์ของ สกอ.ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยครั้ง
น้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก วิเคราะห์และร้อยเรียงตามระเบียบ
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความไม่เสถียรในการจัดตั้งองค์การจากปัจจัยแวดล้อมทาง
การเมืองในอดีต 2) การด าเนินการไม่ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาในการใช้อ านาจ
ตามหน้าที่  3) สกอ.ไม่ได้รับการยอมรับในการเป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการด้าน
อุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาประสงค์ให้ สกอ.เป็นองค์กรกลางซึ่งเป็นที่พ่ึงและที่ปรึกษาของ

                                                           


 Doctor of Ph.D., Program in Public Administration, Graduate School, Western 
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 Department of Public Administration, Graduate School, Western University. 
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ประชาคมอุดมศึกษา  และ 4)  แนวทางท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน คือ ความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน 
และให้เกียรติแก่กันในความเป็นองค์กรการศึกษาขั้นสูงสุดของประเทศ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ การตระหนักรู้และยอมรับในความแตกต่างของแต่ละ
องค์กรและสถาบัน การให้เกียรติและความเชื่อถือแก่กันในความเป็นกลไกของระบบการ
อุดมศึกษา และการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่าง สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาในการ
ขับเคลื่อนระบบและกลไกการอุดมศึกษาร่วมกันอย่างมีผลิตภาพ 
ค าส าคัญ: การก ากับดูแล, มาตรฐานคุณภาพ, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
              (สกอ.) 
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were 1) to study the background and 

operation the Higher Education Commission, 2) to study obstacle, problem of 
the Higher Education Commission, and 3) to solve and to find out the desirable 
way to supervise quality standards of higher education institutions by Office of 
the Higher Education Commission. Research methodology was qualitative 
method which phenomenon studies and collected data by interview key 
informants, analyzed and edited in public administrative research. 

Research findings were as follows:  The results of the study were the 
relationship of Higher Education Institutions was characterized by roles rather 
than reconciliation and reconciliation. Thai higher education institutions was 
currently in recession. To study the desirable way of supervising quality 
standards of higher education institutions, the desirable dimension in the 
dimension of the OHEC was the recognition of the role of central government 
agencies in the management of higher education,and the desirable approach in 
the dimension of higher education institutions. The researcher had suggested 
that recognized and accepted the differences of each organization and 
institution, to honor and trust each other as a mechanism of the higher 
education system and establishment of links between higher education 
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institutions and drive higher education systems and mechanisms as 
productivity. 
Keywords : supervision, quality standard, Office of Higher Education  
                Commission (OHEC) 
 
1. บทน า 
 วาทกรรมการอุดมศึกษาของไทยเป็นเสมือนมหากาพย์การศึกษาของประเทศที่ไม่มีจุดจบ
โดยเฉพาะปรากฏการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะในเนื้อหาสาระที่ไม่
สอดคล้องกับวิถีแห่งความเป็นสถาบันแห่งองค์การความรู้สูงสุด (Academic Way) หรือความ
เป็นสถาบันท่ีอุดมด้วยการศึกษาดังชื่ออุดมศึกษา (WittayakolChiengkoon, 2008: 28)  
แต่สถาบันอุดมศึกษากลับมีสารพัดปัญหาธรรมาภิบาล การทุจริตคอรัปชั่นการใช้อ านาจโดยมิ
ชอบการสืบทอดอ านาจ ปัญหาความขัดแย้งในการสรรหาและแต่งตั้งอธิการบดี การปลดอาจารย์
ที่ออกมาร้องเรียนเรื่องทุจริต จนในที่สุดต้องประกาศใช้ค าสั่ง คสช.ที่ 39/2559 ตามมาตรา 44 
ลงวันที่  12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ปัญหาธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปควบคุมมหาวิทยาลัยของรัฐโดยทันที เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐบาลและธ ารงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นสูงของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจึง
จ าเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์ความไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมของการด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมโดยรวมต่อไปและเมื่อ
ช่วงกลางปี 2559 ที่มีการกล่าวถึง“ความไร้มาตรฐาน”ของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ที่ถูก
กล่าวถึงโดยเฉพาะประเด็นอัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆของ
สถาบันบางแห่งไม่ได้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
( สกอ.) ตรวจพบปัญหา และได้มีการเผยแพร่แก่สาธารณะจ านวน 10 สถาบัน รวม 97 หลักสูตร
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560 ประวัติศาสตร์ซ้ ารอยอีกครั้งกับ “ความไร้มาตรฐาน” เมื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ยอมรับกับสาธารณะถึง“ความไร้มาตรฐาน”ของสถาบันที่ไม่สามารถ
ออก ใ บ ป ร ะก อบ วิ ช า ชี พ ค รู ไ ด้  จ า ก ก า ร ที่ คุ รุ ส ภ า ไ ม่ ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง ห ลั ก สู ต ร 
ครุศาสตรบัณฑิต จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เม่ือปี พ.ศ.2555 ด้วย
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เหตุผลเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎนครราชสีมา ที่ได้รับการเปิดเผยถึงการด าเนินการที่ไร้มาตรฐาน โดยเฉพาะอัตราส่วน
อาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งจากปรากฏการณ์ดังกล่าว 
เป็นประเด็นให้คิดพินิจพิจารณาได้ว่าหน่วยงานองค์การที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในนามที่
ชื่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ในบทบาทของการเป็นองค์การของรัฐที่
ต้องรับผิดชอบด้านการอุดมศึกษาของชาติเป็นเช่นใด ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือในสถาบันการศึกษาเอง และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งปัจจัยทาง
การเมืองและปัจจัยทางสังคม เช่น กรณีการใช้มาตรา 44 กับสถาบันการศึกษาของชาติดังที่
ปรากฏ และการออกสื่อสาธารณะว่า “ความไร้มาตรฐาน” ของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง 
  เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเชิง โครงสร้างหลายอย่าง เช่น การยุบทบวงมหาวิทยาลัย ไปรวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ท าให้อุดมศึกษาเป็นหนึ่งใน 5 แท่ง หรือ 5 องค์กรหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการและการยกระดับสถาบันราชภัฏ ซึ่งแต่เดิมเน้นการผลิตครูเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และสถาบันราชมงคล ซึ่งเน้นการผลิตช่างอาชีวะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
และในที่สุดสถาบันเหล่านี้ต่างแข่งขันกันเองทั้งการเปิดหลักสูตรคณะวิชาอย่างหลากหลาย ขาด
จุดเด่นซึ่งเป็นแก่น (core competency) ของสถาบัน จึงเกิดภาวะ“ที่เรียนมีมากกว่าผู้เรียน” 
เป็นการสูญเปล่าขององค์การสถานศึกษาดังที่ Peter Ducker (2008: 124) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับ
แบบอย่างการจัดการที่ดี พึงต้องตระหนักถึงความเป็นจุดเด่นหรือแก่นสาระในองค์การ ในการ
บริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ แต่การปฏิบัติของบริบทการศึกษาอุดมศึกษาของไทย
กลับเป็นไปอย่างขาดกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
น าไปสู่ปัญหาภายในองค์การ โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญดังนี้  

 1.1 ธรรมาภิบาลมีปัญหา ตั้งแต่กรรมการสภาสถาบันผู้มีอ านาจสูงสุดจนถึงหัวหน้า
ภาควิชาสาเหตุหนึ่งคือ โครงสร้างของสภามหาวิทยาลัยเป็นโครงสร้างที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อธรรมาภิ
บาล(การดูแลและก ากับ)ที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักสากล  
  1.2 ระบบการจัดสรรงบประมาณขาดความเชื่อมโยงกับภารกิจและผลการด าเนินการ 
ซึ่ง สกอ.เป็นผู้ดูแลและก ากับการจัดสรรงบประมาณจึงเป็นระบบที่ใช้ความสัมพันธ์กับ
นักการเมืองในการบริหารงบประมาณท าให้ สกอ.ที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลและก ากับไม่สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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 1.3 โครงการพิเศษต่างๆ ไม่มีการรายงานการเงินกับสถาบัน (โดยเฉพาะสถาบันของ
รัฐ) รายได้ที่มาจากโครงการพิเศษต่างๆ มักจะไม่มีการรายงานกับสถาบัน รายได้เหล่านี้ส่วนใหญ่
จะน าไปแบ่งกันภายในคณะฯ ภาควิชาและผู้บริหารทั้งๆที่โครงการเหล่านี้ใช้เวลา สถานที่ ไฟฟ้า
และน้ าของราชการ (ของหลวง)  

1.4 นักเรียนมัธยมปลายเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาด้อยคุณภาพ ทั้งจากขีดความสามารถ
พ้ืนฐานของนักเรียนไทยด้อยคุณภาพในการเปรียบเทียบขีดความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียน
ไทยเม่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนต่างชาติมักจะนิยมใช้ผลการสอบ PISA (Programme for 
International Student Assessment) 

1.5 สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนมากเกินไป ด้วยเหตุนี้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจึงแย่งกัน
รับนักศึกษา จนท าให้เกิดปัญหาคุณภาพบัณฑิตในปัจจุบันเพราะไม่มีเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าใน
การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

1.6 อาจารย์ด้อยคุณภาพ เป็นอาจารย์ที่ขาดการพัฒนาตนเองหรือเป็นอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วจึงไม่แปลกใจเมื่ออาจารย์ด้อยคุณภาพและท า
วิจัยน้อย จึงผลิตบัณฑิตออกมาด้อยคุณภาพ 

1.7 หลักสูตรล้าสมัย ส่วนใหญ่หลักสูตรได้พัฒนามาจากการที่ใครจะเป็นผู้สอนมากกว่า
ที่หลักสูตรควรจะเป็น ไม่มีผู้ใช้บัณฑิตเป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้น บัณฑิตที่จบมาจึง
ไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับเข้าท างาน และมักจะถูกบ่นจากนายจ้างว่าบัณฑิตไม่เป็นงาน
ต้องมาฝึกอีก 6 เดือน – 1 ปี จึงจะท างานได้  

1.8 ขาดมาตรฐานการจบปริญญา ในปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานว่า
ปริญญาตรีจะต้องมีขีดความสามารถอะไรบ้างจึงจะจบ เช่น ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว ตรรกวิทยาและความรู้อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง  
“การก ากับดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา” เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในมิติต่างๆ  ศึกษาถึงปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่และแนวทางยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของมาตรฐานคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาความเป็นมาและการด าเนินการในการก ากับดูแลของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)                                                                
2.2  เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาในการก ากับดูแลของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)  
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางที่พึงประสงค์ในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือศึกษาวิจัยรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 
บทความ แนวคิด ทฤษฎี หนังสือ สิ่งพิมพ์จากการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อทาง
เว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ บทบาทการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษา 
การปรับโครงสร้างการเปล่ียนแปลงหน่วยงาน และผลงานวิจัยของหน่วยงานราชการที่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐมาประกอบการศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลส าคัญกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview)แบบเจาะจงผู้เชี่ยวชาญจากข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 3 คน และ
ข้าราชการส่วนปฏิบัติงานจากตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน และผู้แทน
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 3 คน รวม 6 คน และการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) แบบเจาะจงผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวมท้ังนักวิชาการอิสระด้านการอุดมศึกษาท่ีเป็นอดีต
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน จ านวน 4 คน พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย คือ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี  และตัวแทนจาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน  
4.  สรุปผลการวิจัย 

4.1 ความเป็นมาและการด าเนินการของ สกอ.   มิติของความเป็นมาและการ
ด าเนินการในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เกี่ยวกับ
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มาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธภาพของ สกอ.  กับสถาบันอุดมศึกษาได้
ลดทอนข้อมูล(Data Reduction) เป็นประเด็นเฉพาะการศึกษาวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้ ประเด็นที่ 1 
ความเป็นมาของ สกอ.ได้ข้อค้นพบคือ ความไม่เสถียรในการจัดตั้งองค์การจากปัจจัยแวดล้อม
ทางการเมืองที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ประเด็นที่ 2 การด าเนินการของ สกอ. ได้ข้อค้นพบ
คือ การไม่ได้รับยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษา ในบทบาทการใช้อ านาจตามหน้าที่ของ สกอ . 
ประเด็นที่ 3 สัมพันธภาพของ สกอ. กับสถาบันอุดมศึกษาได้ข้อค้นพบคือ เป็นสัมพันธภาพตาม
บทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย มากกว่าความปรองดองสมานฉันท์ 

4.2  ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของ สกอ.  มิติของปัญหา อุปสรรคและการ
แก้ไขปัญหาในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาได้ลดทอนข้อมูลเป็นประเด็นเฉพาะการศึกษาวิจั ย
สรุปผลได้ ดังนี้  ประเด็นที่ 1 มาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปได้ข้อค้นพบคือ 
มาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของไทยโดยทั่วไปในปัจจุบันอยู่ในภาวะถดถอยคุณภาพ
ต่ าลง  ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการก ากับดูแลของ สกอ. ได้ข้อค้นพบคือขาดความ
ร่วมมือที่ดีในการท างานร่วมกันระหว่าง สกอ.กับสถาบันอุดมศึกษา  ประเด็นที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาในการก ากับดูแลของ สกอ. ได้ข้อค้นพบคือ การลดทอนบทบาทของ สกอ.ให้อยู่ในฐานะผู้
อ านวยความสะดวก (Facilitator) มิใช่ผู้ก ากับดูแล (Supervisor) หรือใช้อ านาจเหนือ 
(Authorized User) สถาบันอุดมศึกษาท้ังหลาย  

4.3  แนวทางที่พึงประสงค์ของ สกอ.ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา  มิติของแนวทางที่พึงประสงค์ในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาได้ลดทอนข้อมูลเป็น
ประเด็นเฉพาะการศึกษาวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้ ประเด็นที่ 1 แนวทางที่พึงประสงค์ของ สกอ.ได้ข้อ
ค้นพบคือการได้รับการยอมรับในบทบาทหน้าที่ของ สกอ. ในฐานะองค์กรกลางของรัฐในการก
บริหารจัดการอุดมศึกษา ประเด็นที่ 2 แนวทางที่พึงประสงค์ของสถาบันฯได้ข้อค้นพบคือ การ
ด ารงฐานะของ สกอ.ให้เป็นเป็นองค์การกลางเป็นที่พ่ึงและที่ปรึกษาของประชาคมอุดมศึกษา
ของชาติ  ประเด็นที่ 3 แนวทางร่วมที่พึงประสงค์ของ สกอ.และสถาบัน ได้ข้อค้นพบคือความ
ร่วมมืออย่างเท่าเทียมกันและให้เกียรติแก่กันในการปฏิบัติในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการ
อุดมศึกษาร่วมกัน 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
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 5.2  ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของ สกอ. 
จากการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาและการด าเนินการของ สกอ.มีข้อค้นพบที่ส าคัญ

และสามารถอภิปรายเป็นประเด็นได้ ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ความเป็นมาของ สกอ. จากข้อค้นพบ
คือความไม่เสถียรในการจัดตั้งองค์การจากปัจจัยแวดล้อมทางการเมืองที่มีการปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการแปรเปลี่ยนของรัฐบาลส่งผลต่อการบริหารจัดการของ สกอ. 
ส่งผลให้ สกอ.ต้องปรับตัวตามนโยบายของรัฐบาลนั้นๆตลอดเวลาสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
(Saruda Sompong (2015: 76) ที่มีแนวคิดว่าประสิทธิภาพของหน่วยงานใดๆ ต้องให้ค าส าคัญ
กับสิ่งแวดล้อมขององค์การ และมีการปรับตัวตลอดเวลา ประเด็นที่ 2 การด าเนินการของ สกอ. 
จากข้อค้นพบคือการไม่ได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษา ในบทบาทการใช้อ านาจตาม
หน้าที่ของ สกอ. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการวางบทบาทของ สกอ.ในความเป็นผู้ก ากับ (controller) 
มากกว่าผู้ให้บริการ(server) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Woradeth Chandarason (2008 : 
89) ที่เสนอแนวคิดว่าด้วยนโยบายสาธารณะในเชิงปฏิบัติ ที่ต้องสนองต่อผู้ได้ใช้บริการเป็นส าคัญ 
คือการเป็นผู้ให้มิใช่ผู้รับ  ประเด็นที่ 3 สัมพันธภาพของ สกอ. กับสถาบันอุดมศึกษาจากข้อ
ค้นพบคือเป็นสัมพันธภาพตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายมากกว่าความปรองดอง
สมานฉันท์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติต่อกันของ สกอ.และสถาบันเป็นไปในตามหน้าที่ในแต่
ละบทบาทมากกว่าความยอมรับนับถือต่อกันสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  Wittayakol 
Chiengkoon(2008,64) ที่ให้ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ ซึ่งต่างต้องมีการ
ยอมรับนับถือต่อกันเป็นประการแรก  
 5.1 ความเป็นมาและการด าเนินการของ สกอ.    
 จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และการแก้ปัญหาในการก ากับดูแลของ สกอ.มี
ข้อค้นพบที่ ส าคัญอภิปรายเป็นประเด็นได้  ดั งนี้   ประเด็นที่  1 มาตรฐานคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา จากข้อค้นพบคือ มาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของไทยโดยทั่วไป ใน
ปัจจุบันอยู่ในภาวะถดถอย คุณภาพต่ าลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการมุ่งเน้นปริมาณผู้เรียนมากกว่า
คุณภาพของผลการศึกษา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Ekporn Ruckhamsook (2017: 95) ที่
ให้มุ่งความส าคัญองค์การ โดยเฉพาะแนวคิดใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกับการบริหารจัดการรัฐสภา
ซึ่งเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรค ใน
การก ากับดูแลของ สกอ. จากข้อค้นพบคือขาดความร่วมมือที่ดีในการท างานร่วมกันระหว่าง 
สกอ.กับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะต่างคนต่าง
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บทบาทหน้าที่ และการใช้อ านาจเหนือ (over power) ขององค์การเองสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ TuenThongkaew (2008: 75) ที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 2 ฝ่ายต้องสัมพันธ์ต่อ
กันมิใช่การแข่งกันใช้อ านาจที่เหนือกว่าเอาชนะอีกฝ่าย ประเด็นที่ 3 การแก้ไขปัญหา ในการ
ก ากับดูแลของ สกอ. จากข้อค้นพบคือ การลดทอนบทบาทของ สกอ.ให้อยู่ในฐานะผู้อ านวย
ความสะดวก (Facilitator) มิใช่ผู้ก ากับดูแล (Supervisor) หรือใช้อ านาจเหนือ(Authorized 
User)สถาบันอุดมศึกษาทั้งหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความแปลกแยก (alienation) ของอ านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับผลงานวิจัยของWoradeth Chandarason (2008 : 159) 
ในการลดทอนอ านาจผู้ที่มีบทบาทมากมักใช้อ านาจในการก ากับดูแลมากกว่าการให้ความร่วมมือ
แก่กัน   
 5.3  แนวทางท่ีพึงประสงค์ของ สกอ.ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา  มีข้อค้นพบที่ส าคัญสามารถอภิปรายเป็นประเด็นได้ ดังนี้    

ประเด็นที่ 1 แนวทางท่ีพึงประสงค์ของ สกอ.จากข้อค้นพบคือการได้รับการยอมรับ
ในบทบาทหน้าที่ของ สกอ. ในฐานะองค์กรกลางของรัฐในการกบริหารจัดการอุดมศึกษา 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของUnyarut Namuang (2010: 156) ในการยอมรับร่วมกันของการ
เป็นองค์การทางการศึกษาที่ต่างมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน แต่การด าเนินการต้องให้การ
ยอมรับแก่กัน จึงจะขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ของการศึกษาไปในทิศทางที่สอดคล้องกันได้  
ประเด็นที่ 2 แนวทางที่พึงประสงค์ของสถาบันฯจากข้อค้นพบคือการด ารงฐานะของ สกอ.ให้
เป็นองค์การกลาง ซึ่งเป็นที่พ่ึงและที่ปรึกษาของประชาคมอุดมศึกษาของชาติ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของTanakit Panwichai (2013: 174) ที่เสนอแนวคิดรวมของหน่วยงานกลางพึง
ต้องด ารงฐานะของความเป็นที่พ่ึงและที่ปรึกษาของสังคมร่วมกัน  ประเด็นที่ 3 แนวทางร่วมของ 
สกอ.และสถาบัน จากข้อค้นพบคือความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกันและให้เกียรติแก่กันในการ
ปฏิบัติในการขับเคล่ือนระบบและกลไกการอุดมศึกษาร่วมกันสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
Saruda Sompong (2015 : 193) ที่เสนอแบบอย่างการจัดการที่ดี ต้องเกิดจากความร่วมมือที่ดี 
และการให้การยอมรับนับถือกันในการปฏิบัติภารกิจใดๆอย่างเท่าเทียมกัน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย      
มิติของความเป็นมา/การด าเนินการและสัมพันธภาพ   



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    163  

 
 

ประเด็นที่ 1 การก าหนดนโยบายที่ชัดแจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การ
โดยเฉพาะ สกอ.ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ไม่เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปตามกระแสการเมือง
หรืออิทธิพลสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่ 2 การก าหนดต าแหน่งขององค์การ (Positioning) ในที่นี้หมายถึง สกอ.
พึงอยู่ในฐานะความเป็นผู้ให้บริการ (Server) มากกว่าผู้ก ากับการ (Supervisor)  
   ประเด็นที่ 3 การให้โอกาสแก่กันในการร่วมปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องเชิงสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ร่วมกัน 

มิติของปัญหา อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา 
ประเด็นที่ 1 สกอ.พึงก าหนดมาตรการก ากับมาตรฐานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับได้

โดยทั่วไป และควรออกมาในรูปแบบของการร่วมกันสร้างสรรค์ มิใช่การต่างแข่งขันดังที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน  

ประเด็นที่ 2 สร้างการยอมรับและนับถือต่อกันบนพ้ืนฐานการให้เกียรติแก่กันอย่าง
เสมอภาค ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะของความต่างการเป็นราชการและหรือเอกชน 

ประเด็นที่ 3 สกอ.พึงตระหนักรู้ (consciousness) ของบทบาทและหน้าที่ที่แท้จริง
ของการเป็นหน่วยงานภาครัฐในแนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ในฐานะการเป็นผู้ให้บริการแก่
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 

มิติของแนวทางที่พึงประสงค์ 
ประเด็นที่ 1 สกอ.พึงแสดงและปฏิบัติต่อสถาบันต่างๆในลักษณะของการ“ให้”ทั้ง

การให้ค าแนะน า/ปรึกษา และให้บริการ เพ่ือสร้างการยอมรับนับถือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(stakeholder)  

ประเด็นที่ 2 การท าหน้าที่องค์การหลักการอุดมศึกษา ทั้งการอ านวยประโยชน์และ
เป็นสื่อกลางแก่สถาบันอุดมศึกษาท้ังมวล 

ประเด็นที่ 3 การปฏิบัติต่อกันอย่างสอดคล้องและเข้าใจ ยอมรับและปฏิบัติต่อกัน
อย่างเสมอภาคและสร้างสรรค์ร่วมกัน 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
มิติของความเป็นมา/การด าเนินการและสัมพันธภาพ 



164    ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

 
 

ประเด็นที่ 1 การให้ สกอ.เป็นองค์การอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 
ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดตั้งเป็นกระทรวงอุดมศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งน่าจะตอบโจทย์ในการบริหาร
จัดการให้มีความม่ันคงและยั่งยืนได้แท้จริง   

ประเด็นที่ 2 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของ สกอ.ต้องร่วมมือร่วมใจในการให้บริการแก่ผู้
มาใช้บริการหรือแสดงความเป็นผู้มีทักษะอย่างมืออาชีพในการบริการอย่างเต็มความสามารถ
 ประเด็นที่ 3 การปฏิบัติภารกิจร่วมโดยเฉพาะทางวิชาการในการร่วมมือกันโดย สกอ.
ในฐานะหน่วยงานกลางต้องเป็นผู้เริ่มและประสานให้สถาบันต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมให้สัมฤทธิ์ผล  

มิติของปัญหา อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา 
ประเด็นที่ 1 การมีมาตรการการสร้างความมาตรฐานคุณภาพอย่างมีแนวทางและ

จุดหมายร่วมกัน อันเกิดจากการยอมรับและร่วมกันด าเนินการของทุกฝ่าย 
ประเด็นที่ 2 การสร้างโอกาสและการแสดงออกของการยอมรับร่วมกันของความ

เป็นหน่วย/องค์กรที่ต้องมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา                                                                                                 
ประเด็นที่ 3 การให้โอกาสแก่กันในการสร้างสัมพันธภาพของความเป็นองค์การที่มี

พันธะและหน้าที่ร่วมกันในความเป็นประชาคมอุดมศึกษา 
มิติของแนวทางที่พึงประสงค์ 

ประเด็นที่ 1  การแสดงตนของ สกอ.ในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ยินดีและเต็มใจ
ให้บริการในกิจของการอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 2 การมีหน่วยบริการกลาง (One Stop Service) เพ่ือการประสานและ
ด าเนินการในภารกิจอุดมศึกษาของสถาบันได้อย่างมีผลิตภาพ (Productivity)  

ประเด็นที่ 3  การมีกิจกรรมร่วมในการประสานประโยชน์ทั้งของ สกอ.และ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ของวงการศึกษาอุดมศึกษา 

6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 1) ควรจะศึกษาเรื่อง“การบริหารจัดการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การก ากับดูแลไป

ใช้ในองค์การ/สถาบันอื่นนอกเหนือจากสถาบันการศึกษาในเชิงบูรณาการ  
 2) ควรจะศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กับ

สถาบันการศึกษา” เพ่ือเปรียบเทียบในการบริหารจัดการระบบ  
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 3) ควรจะศึกษาเรื่อง “นโยบายรัฐบาลกับการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0” เพ่ือชี้ให้เห็นถึงการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาในเชิงบูรณาการ ที่มีความ
ชัดเจน 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสถานภาพ และความต้องการของผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ และ 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต าบล
เขาพระงาม อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยการศึกษาสถานภาพและความต้องการของ
ผู้สูงอายุในโรงเรียน ใช้การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 60 คน 
ส่วนการศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ใช้หลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ ศึกษาเอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
การสนทนากลุ่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยไม่ใช้แบบสอบถาม และการ
สังเกตไม่เข้าไปมีส่วนร่วม น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงปริมาณ หาความถี่และร้อยละ ส่วนข้อมูล
เชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการจัดหมวดหมู่ เรียบเรียง และอธิบายความ  
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  ผลการวิจัยพบว่า 
  1.การศึกษาสถานภาพและความต้องการของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 60-69 ปี เป็นแม่บ้าน มีความสามารถในการท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันได้เอง กิจกรรมในเวลาว่างไปวัดท าบุญ และระยะเวลาเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่
ระหว่าง 1-2 ปี มีความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรม คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา
นอกสถานที่ รองลงมาคือ กิจกรรมการท าอาหาร แต่งบ้าน จัดแต่งสวน ปลูกต้นไม้ดอกไม้ สิ่งที่
ผู้สูงอายุต้องการให้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นคือ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้สูงอายุต้นแบบ และ
เป็นแหล่งชุมนุมพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุในชุมชน 
  2. การศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลเขาพระงาม 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า ด้านโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 
งาน ได้แก่ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงาน
บริหารงานทั่วไป และมีคณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียน และคณะกรรมการนักเรียน  
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหาร,  โรงเรียนผูสู้งอายุ 
 
 

ABSTRACT 
  The purposes of this study were 1) to investigate the elders’ status 
and needs in a senior school, and 2) to investigate administration model of 
senior school in Khao Pra Ngam sub-district municipality, Muang, Lopburi. The 
research instruments were questionnaire for investigating the elders’ status and 
needs by interviewing 60 participants, and applying several techniques which 
were: documents, brochures, billboards, group discussion, workshop, in-depth 
interview without questionnaire, and non-participant observation for investigating 
the administration model of a senior school. The quantitative data were 
analyzed, which were collected by using frequency and percentage, and 
qualitative data were analyzed by classification, arranging, and describing. 
 The research findings were as follows:- 



168    ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

 1) The investigation of the elders’ status and needs in a senior school 
found that most of their ages were between 60-69 years. They were 
housekeepers and able to do activities in daily life by themselves. In their free 
time, they went to do merit in a temple. Most of them have spent 1-2 years 
studying in a senior school. Their needs for school activities were to organize 
traveling and a field trip; next were cooking activity, home decorating, gardening, 
and planting. What the elders expected were: the senior school becomes a 
model center for developing elders and the place where the elders in the 
community gathering. 

2) The study of the administration model of the senior school in Khao 
Pra Ngam subdistrict municipality, Muang, Lopburi showed that the management 
structure was divided into 4 functions: academic affair, finance, human 
resources, and general administration. The administrative committee included 
school administrative board, school supporting committee, and student 
committee.  
Keywords:  administration model, senior school.  

  
 
1. บทน า 
  เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายจัดตั้งกฎหมายกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐ 
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะสงเคราะห์พัฒนาช่วยเหลือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสภาพการด ารงชีวิตด้วยศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์โดยเท่าเทียมกัน จะไม่ให้เกิดภาระต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมมากนัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ถ้าหากได้มีการพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในสังคม เศรษฐกิจ  
เทคโนโลยีในปัจจุบันเพ่ือให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงน้อยลง จากการที่ประชากรในต าบลเขาพระ
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งาม มีจ านวนทั้งสิ้น 27,521 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุในต าบลเขาพระงามจ านวน 3,120 คน  
(Khao Phra Ngam Subdistrict Municipality,2015: 4-6)  นับวันก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งกลุ่ม
ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของผู้ประสบภาวะยากล าบากสูงกว่าวัยอ่ืนทั้งหมด ความยากจน
เป็นปัจจัยแรกที่น ามาสู่ภาวะดังกล่าว เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ท างาน ไม่มีหลักประกัน
ทั้งในรูปแบบบ านาญ เงินออม และมีโอกาสจ ากัดที่จะท างานภาคแรงงานในระบบ เนื่องจากมี
การศึกษาน้อย ขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงจ าเป็นต้องน าความรู้มาสร้าง
ผลผลิตของกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเขาพระงามให้เกิดมูลค่าเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น การสร้างความรู้แก่ผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีขวัญและก าลังใจ
ในการเรียนรู้และสามารถเป็นแกนน าในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน เทศบาลต าบล
เขาพระงามมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้สูงอายุโดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
จึงได้ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความส าคัญต่อ
การด ารงชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น โดยวิทยากรจิตอาสา หรือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวช้อง ขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมให้แก่บุคคลอ่ืนเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน โดย
นักเรียนมาจากชมรมผู้สูงอายุในการสอบถามความสมัครใจของผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม และกลุ่ม
ติดบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนแห่งนี้    
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุ  เพ่ือต้องการค้นหา
รูปแบบทางการบริหารท้องถิ่นที่ดี และปัจจัยใดที่ส่งเสริมหรือท าให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งผล
แห่งความส าเร็จของการบริหารท้องถิ่นนั้น ๆ ท าให้ทราบว่ามีการพัฒนาการที่ดีในชุมชนท้องถิ่น 
และสามารถน ามาเป็นต้นแบบที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในการบริหารงานด้าน
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาสถานภาพ และความต้องการของผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลเขาพระงาม 

อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
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2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลเขาพระงาม 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือน ามา
วิเคราะห์หาค าตอบที่เป็นจริงครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจฉิมวิทยาของเทศบาลต าบล 
เขาพระงาม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรีทั้งหมดทุกคน จ านวน 60 คน รวมทั้งคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน คณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน ครูผู้สอน และชมรม
ผู้สูงอายุ    

 เครื่องมือในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสอบถาม ศึกษาจากเอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดสนทนากลุ่มคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน ครูผู้สอน และหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลเขาพระงาม และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน และชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือน ามา
วิเคราะห์หาค าตอบที่เป็นจริงครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในโรงเรียนโดย
ใช้แบบสอบถาม และได้ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยไม่ใช้แบบสอบถาม และการสังเกตแบบไม่เข้าไปมีส่วนร่วม 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยไม่ใช้แบบสอบถาม และการสังเกตแบบไม่เข้าไปมีส่วนร่วม จ าแนกตามประเด็นที่ศึกษา 
ตีความ ให้ความหมาย จัดหมวดหมู่ อธิบายความและเรียบเรียงพัฒนาวิเคราะห์  
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สถานภาพและความต้องการของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในโรงเรียนปัจฉิมวัย

วิทยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา มีบุตรที่มีชีวิตอยู่ 1-3 คน อยู่
ร่วมกันกับคู่สมรส ประกอบอาชีพแม่บ้าน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ส่วน
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ใหญ่รายได้มาจากบุตรและเงินบ าเหน็จบ านาญ ระยะเวลาเรียนในโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาอยู่ใน
ระหว่าง 1-2 ปี และความคิดเห็นต่อกิจกรรมที่ต้องการให้มีในโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ 
ต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยวและทัศนศึกษานอกสถานที่ รองลงมากิจกรรมการท าอาหาร แต่ง
บ้าน จัดแต่งสวน ปลูกต้นไม้ดอกไม้ และกิจกรรมการเล่นดนตรี เต้นร า ร้องเพลง และการแสดง 
ตามล าดับ 

4.2 รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา 
     1) โครงสร้างของการบริหารงานโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา พบว่า มีการแบ่งโครงสร้าง

การบริหารเป็น 4 แผนงาน คือ 1) งานบริหารงานวิชาการ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดูแล
รับผิดชอบ 2) งานบริหารงานงบประมาณ มีเทศบาลต าบลเขาพระงามดูแลรับผิดชอบ 3) งาน
บริหารงานบุคคล มีชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และ 4) งานบริหารงานทั่วไป มีกอง
สวัสดิการการสังคม เทศบาลต าบลเขาพระงามดูแลรับผิดชอบ 

     2) คณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
ส่งเสริมโรงเรียน และคณะกรรมการนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

     3) ครูผู้สอน ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆของภาครัฐในจังหวัดลพบุรี 
ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส านักงานอัยการจังหวัดลพบุรี 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาพระงาม 
โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน เป็นต้น 

 4) หลักสูตรและกิจกรรมโรงเรียน มีการออกแบบหลักสูตรโดยมีรายวิชาหลักทั้งหมด 
5 รายวิชา ได้แก่ 1) รายวิชาสุขศึกษา สุขภาพ 2) รายวิชาสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 3) รายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) รายวิชาอาชีพและสวัสดิการสังคม และ 5) 
รายวิชาระบบข้อมูลผู้สูงอายุและนันทนาการ ก าหนดเวลาเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เรียนทุกวันพุธ 
เวลา 08.30-14.00 น. รวม 20 สัปดาห์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมโรงเรียน ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ การเยี่ยมผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ถูกทอดทิ้ง การศึกษาดูงาน ศูนย์สามวัยมิตรภาพบ าบัด 
ธรรมโอสถ และการออกก าลังกาย เป็นต้น 

5) การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน พบว่า ครูผู้สอนจะสังเกตจากพฤติกรรมของ
นักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มีความกระตือรืนร้น ตั้งใจและตรงต่อเวลา ในด้านความรู้ความเข้าใจนั้น
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นักเรียนมีการสื่อสารได้ตรงประเด็น เรียนรู้และข้าใจในสิ่งที่ครูผู้สอนได้ถ่ายทอดและสามารถฝึก
ปฏิบัติได ้   
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง

ลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นการศึกษาการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ดังนี้ 
 1) โครงสร้างการบริหารโรงเรียน    

  โรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลายชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียน  และ
คณะกรรมการนักเรียน แต่ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารงานและขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ของโรงเรียน คือ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่ง
ออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานบริหารงานวิชาการ  งานบริหารงานงบประมาณ  งานบริหารงาน
บุคคล  และงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ PhumSak  SanamChaiSakun 
(2014)  ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลบ้านติ้ว อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนสร้างสุข(ผู้สูงวัย) มีโครงสร้างการบริหารจัดการ
โรงเรียน โดยมีคณะกรรมการจ านวนมาก ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารมี 7 ฝ่าย 
คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆภาครัฐใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ มาช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน  โดยการบริหารงานทั้ง 4 
งานนั้น มีหน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลเขาพระงามรับผิดชอบอย่างชัดเจน ได้แก่ กอง
สวัสดิการสังคม กองสาธารณสุข กองการศึกษา เป็นต้น ท าให้การบริหารงานโรงเรียนมีความ
เข้มแข็ง และมีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Pumisake Snamchaiskul (2014) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ต าบลบ้านติ้ว อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่ในการบริหาร
โรงเรียนสร้างสุข(ผู้สูงวัย) จะตกอยู่ที่ครูที่เป็นอาสาสมัครเพียง 7 คน ที่ท าหน้าที่ทุกอย่าง ตั้งแต่
การบริหารจัดการ การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆรวมทั้งการหางบประมาณมา
สนับสนุน  อีกทั้งโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาได้มีเครือข่ายทางสังคมที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียนภายในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นพลังเข้มแข็งในการท างานร่วมกัน ส่งผลให้
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เกิดความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ 
 2)  หลักสูตร และกิจกรรมที่จัดในโรงเรียน 
                โรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับผู้สูงอายุนั้น ออกแบบโดยยึดหลักสัดส่วนในวิชาชีวิต (50%) วิชาชีพ (30%) และ
วิชาการ (20%) เพ่ือไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความเบื่อหน่วย ในหลักสูตรประกอบไปด้วยเนื้อหา
รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา จ านวน 5 รายวิชาหลัก ได้แก่ 1.วิชาสุขศึกษา สุขภาพ  2.วิชา
สังคม ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  3.วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  4.วิชาอาชีพและ
สวัสดิการทางสังคม  และ 5.วิชาระบบข้อมูลผู้สูงอายุและนันทนาการ โดยแต่ละรายวิชานั้นจะ
กล่าวถึงวัตถปุระสงค์ กรอบเนื้อหา วิธีการ/สื่อ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้ครูผู้สอนได้
วางแผนการสอนครอบคลุมและเหมาะสมตามเนื้อหาวิชา และออกแบบกิจกรรมได้หลากหลายที่
ค านึงถึงกิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีความสนใจ จ าเป็นต่อชีวิต เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาทักษะ ท าให้
ผู้เรียนไม่เบื่อ อีกทั้งมีการจัดตารางเรียนไว้ทั้งหมด 20 สัปดาห์ตามแผนที่วางไว้ โดยได้ก าหนด
วันเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน คือ ทุกวันพุธ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Pumisake 
Snamchaiskul (2014)   ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลบ้าน
ติ้ว อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมในโรงเรียนสร้างสุข (ผู้
สูงวัย) มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่หลากหลาย ก าหนดวันเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน 
คือ ทุกวันศุกร์  หลักสูตรของโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาได้ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ 
และพัฒนาการทางด้านกาย จิต อารมณ์ และสังคม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุใน
ชุมชน  ดังนั้นเมื่อโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยามีเป้าหมาย และหลักสูตรที่ชัดเจน ท าให้มีแผนกิจกรรม
ที่ต่อเนื่อง และหลากหลาย ทั้งกิจกรรมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมนอก
โรงเรียนนั้นที่ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกตนเองมีคุณค่าก็คือ การได้ไปถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็ก
นักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเขาพระงาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Sirilak   
Ruenwong (2014) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ควรมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสภาพด้านจิตใจของผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าต่อสังคม เช่น เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นต้น   และเมื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้สูงอายุในโรงเรียน
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ปัจฉิมวัยวิทยา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสุข สนุกสนาน ได้รับความรู้เพ่ิมจากสิ่งที่ไม่เคยรู้  
รู้จักวิธีการดูแลตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นภาระลูกหลาน มีเพ่ือนใหม่ ช่วยเหลือแบ่งปันกัน
และได้รับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมมีความหลากหลายในแต่ละสัปดาห์ท าให้ไม่น่าเบื่อ
หน่าย  

3) ครูผู้สอน 
                เทศบาลต าบลเขาพระงามมีศักยภาพในการประสานงานขอความร่ วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรีในการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย และให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียน โดยมาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียนที่ได้ให้ตัวแทนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดหาวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญแต่ละด้าน มาให้ความรู้ ประสบการณ์ตรงแก่นักเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียน เกิดความ
หลากหลายท าให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย เป็นการประสานพลังในการท างานร่วมกันและ
มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pumisake Snamchaiskul 
(2014) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลบ้านติ้ว อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนสร้างสุข(ผู้สูงวัย) มีอาสาสมัครที่เป็นครู
เกษียณอายุราชการเข้ามาช่วยเป็นวิทยากร โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความสามารถ น ากิจกรรม
เก่ง ท าให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆภาครัฐในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

4) การวัดผลและประเมินผล    
โรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและบริการ

ส าหรับผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม 
ภายใต้กรอบแนวคิดโรงเรียนที่ได้วางเป้าหมายในการพัฒนาผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพกาย  
จิต อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่พบว่าทางโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยานั้น
ยังขาดตัวชี้วัดในการวัดผลและประเมินผลผู้สูงอายุในโรงเรียนที่ชัดเจน  ว่าผู้สูงอายุมีการ
พัฒนาการอย่างไรหลังเรียนจบหลักสูตรแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภูมิศักดิ์  สนามชัย
สกุลและคณะ (2557) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลบ้านติ้ว 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาตัวชี้วัดและพัฒนาการประเมิน
ความพึงพอใจตามตัวชี้วัดด้วยวิธีการแบบมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนผู้สูงอายุ ควรมีการวัดผล
นักเรียนใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ความแข็งแรงของร่างกาย สุขภาพอนามัย ด้านจิตใจ 
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ความสุข สนุกสนานเบิกบานใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม การมีเพ่ือน มีเครือข่ าย ด้าน
สติปัญญา การมีความรู้ มีสติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการวัดโดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของตนเอง วัดก่อนเรียน หลังเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ดังนั้นโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาควร
ที่จะมีการก าหนดวิธีการวัดและการประเมินผลไว้ในหลักสูตร โดยก าหนดไว้ในรายวิชาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการ ว่าผู้สูงอายุได้รับความรู้ และมีพัฒนาการตามที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้
หรือไม่ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุอย่างไร อีกทั้งควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียน เพ่ือน าผลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยา ได้แก่ 
                 1) เทศบาลต าบลเขาพระงาม ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร สถานที่ 
การประสานเครือข่าย ในการผลักดันให้การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้และ
ด าเนินการไปอย่างราบรื่น 
                  2) มีการสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีเข้มแข็ง กล่าวคือ มีเครือข่ายทางสังคมภายใน
กลุ่มหรือในหมู่สมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน และการให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน 
องค์กรภายนอก เช่น คณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียน เพ่ือประสานพลังในการท างานร่วมกัน การ
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 
                  3) มีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนถือเป็นการก าหนดทิศทางการท างานที่สร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลเขาพระงาม และเครือข่าย ท าให้เกิด
ความเข้มแข็งในการท างานร่วมกันและการจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ถือเป็น
กลไกในการเชื่อมร้อยความเป็นกลุ่ม และความเป็นชุมชนของผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้บรรลุผล 
                  4) ผู้สูงอายุในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ การ
ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และอ่ืน ๆภายในโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการนักเรียนเป็นกลไก
ส าคัญ ท าให้เกิดความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  
                  5) มีการให้บริการรถรับ-ส่ง อุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนให้กับผู้สูงอายุ 
รวมถึงมีอาหารว่างและอาหารกลางวันไว้บริการ 
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                  6) ผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี มี
ความสนใจ กระตือรือร้น ไม่เก่ียงงอน 
            แต่ยังพบปัญหาในเรื่องการเข้าเรียนไม่สม่ าเสมอ และส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเก่า ๆไม่
ค่อยมีนักเรียนใหม่เข้ามาสมัครเรียนมากนัก รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลของนักเรียนไม่ชัดเจน 
มีเพียงแต่ครูผู้สอนสังเกตจากพฤติกรรมนักเรียน และเช็คเวลาเรียนที่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่านักเรียนมีพัฒนาการด้าน กาย จิต อารมณ์ และสังคม เป็นอย่างไร
หลังจากเรียนจบแล้ว 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
   6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

              1) ควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชนและสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ 
หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้เข้าใจในธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุในอนาคต 
              2) ควรมีการเตรียมการให้ความรู้ ความเข้าใจกับคนในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้น
ไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มคนเหล่านี้เกิดความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงก่อน
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
              1) ควรมีการจัดประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน การจัดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนตามสื่อต่างๆ ทั้งในชุมชน และนอกชุมชน เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบความ
เคลื่อนไหวเพื่อที่จะส่งผลให้ได้สมาชิกใหม่ ๆ เข้ามาสมัครเรียนเพิ่มขึ้น 
              2) ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดและพัฒนาการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ด้วยวิธี
แบบมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนผู้สูงอายุ โดยท าการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือดู
พัฒนาการในด้านกาย จิต อารมณ์ และสังคม  โดยอาจจะท าเป็นสมุดประจ าตัวนักเรียน เพ่ือใช้
ส าหรับบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล การพัฒนาของนักเรียน ศักยภาพ ตลอดจนความรู้ 
ความสามารถพิเศษ เพ่ือน าผลมาปรับปรุง พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  

6.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย 
            1) ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารโรงเรียนปัจฉิมวัยวิทยาของเทศบาลต าบล
เขาพระงามกับโรงเรียนผู้สูงอายุที่อ่ืนในจังหวัดลพบุรี เพ่ือจะได้ทราบว่ารูปแบบการบริหารงาน
โรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างไร 
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            2) ควรศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ
ที่ติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการดีทั้ง
สุขภาพกาย จิต อารมณ์ และสังคม 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 450 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า 1) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากในทุกด้าน 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวทุกตัวบ่งชี้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
ข้อมูลเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าโมเดลมีความ
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สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวคือ ปัจจัยคุณลักษณะ
ของนักท่องเที่ยวด้านถิ่นที่อยู่ รองลงมาคือตัวแปรด้านอาชีพ  ด้านรายได้ ตัวแปรปัจจัยในการ
ให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวด้านการต้อนรับ ด้านแรงจูงใจ ด้านการเข้าถึง ด้านเพศ ด้านสิ่งดึงดูดใจ 
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทย พระราชวังบางปะอิน 

 
ABSTRACT 

 This research has objectives, 1) to study the  level of factors Influencing 
tourist behaviors of Thai tourists, and 2) to study the causal structural relationship of 
factors influencing tourist behaviors of Thai tourists. The methodology of this research 
was quantitative method. By collecting data with questionnaires from a sample of 450 
Thai tourists and analyzed data by using descriptive and inferential statistics. The 
research findings were as follows:- 1) the level of factors Influencing tourist behaviors 
of Thai tourists were at the high level. 2) the confirmatory factor analysis of factors 
Influencing tourist behaviors of Thai tourists indicators found that all indicators had 
statistical significant relationship. The factors had related each other and could 
analyze with elements. The analysis resulted in the model was compatible with data. 
The tourist factors would influence on domicile, occupation, income, hospitality, 
motivate, accessibility, gender, attractive and amenity respectively. 
Keywords: factors influencing tourist behaviors, Thai tourists, Bang Pa – In Palace 
 
 
1. บทน า 
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ที่เกิดเพ่ือตอบสนองความต้องการ การ
พักผ่อน รวมถึงความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ ที่แปลกใหม่ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ
เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งท าให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจากถิ่นที่อยู่ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งใน
ระยะทางใกล้และระยะทางไกล ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่า การเดินทางท่องเที่ยวจะกลายเป็น
สิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน (Watcharaporn  Rayabsri, 2008) ซึ่งจะ
พบว่า ในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก โดยถือ
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ว่าเป็นสินค้าบริการประเภทหนึ่ง ที่สามารถท ารายได้ ให้กับประเทศอย่างมาก และยังเป็น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในสาขาอ่ืน ๆ อีกหลายสาขา ท าให้เกิดการจ้างงานและการ
กระจายรายไดใ้นภาคเศรษฐกิจเป็นจ านวนมหาศาลอีกด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะการท่องเที่ยวเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม และยังเป็น โอกาสให้กับคนในชนบทและคนในภาคเกษตรมากยิ่งขึ้น การ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามชุมชนได้ เริ่มแพร่กระจายไปทั่วประเทศ การท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่ท ารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับหลายประเทศ  ก่อให้เกิดการลงทุนใน
ธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชาชนมีงานมี
รายได้เป็นผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคท้องถิ่นต่าง ๆ   

อันเป็นการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศเหล่านั้น นอกจากนี้ยังช่วย
ส่งเสริมความสัมพันธ์ของมนุษยชาติให้เกิดสันติภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้
มาเยือน ด้วยเหตุนี้ประเทศต่าง ๆ จึงพยายามดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของตน
เพ่ือให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism 
Organization) คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทาง
มาท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด ถึง 1.6 พันล้านคน โดยอยู่แถวเอเชียแปซิฟิคราว 400 ล้านคน 
ในอาเซียน 160-200 ล้านคน (World Tourism Organization, 2015) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยรวมสูง เพราะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง มีความสวยงาม
และความหลากหลาย โดยเฉพาะทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความเป็นเอกลักษณะเฉพาะท้องถิ่น รวมทั้งสภาพ
ภูมิอากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนอัธยาศัยไมตรีของคนไทย ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและสร้างรายได้ให้กับประเทศ
อย่างมหาศาล  

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นรูป
เเบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งจากกระเเสความต้องการของนักท่องเที่ยว หรือการถูกจัดให้เป็น
กลุ่มสินค้าการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐที่
มุ่งรักษาเเละพัฒนา 

เเหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยมีการสนับสนุนการก าหนดจุดขายที่ชัดเจนเเละ
เชื่อมโยงให้ เกิดการเกื้อหนุนกันภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่ งยืน การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์เป็นการท่องเที่ยวไปยัง 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    181  

เเหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเเละสังคม รวมถึงสถานที่ที่มีความ
ผูกพันทางจิตใจของชนรุ่นหลัง เพื่อชื่นชมเเละเรียนรู้ต่อประวัติศาสตร์เเละโบราณสถานในเเหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบเเละมีจิตส านึกต่อการรักษามรดก การท่องเที่ยวที่
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีบทบาทที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
เพราะการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ยังก่อให้เกิดการอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูมรดก
ทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย ดังนั้นจึงท าให้พระราชวังบางปะอิน กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก และในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังมี
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทางวัฒนธรรมอีกหลายแห่ง เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งวิมาน
เมฆ พระราชวังดุสิต พระราชวังสนามจันทร์ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ไม่ได้
ยกตัวอย่างให้เห็น นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มักนิยมมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้เที่ยวชมมากมาย และยังมีวัดที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์อีกด้วย (World Tourism Organization, 2015). 

พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่หนึ่งที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาติให้ความสนใจ เป็นพระราชวังบนเกาะกลางน้ าอันงดงามและกว้างขวาง ซึ่งมีประวัติความ
เป็นมายาวนาน ย้อนไปถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง เป็นต้นแบบการปรับตัวให้เข้ากับยุคตะวันตกใน
รัชกาลที่ 5 ทั้งยังกลายเป็นแหล่งรวมปูชนียสถานส าคัญหลายแห่งตกทอดมาถึงปัจจุบัน ตาม
พงศาวดารเล่าว่า “พระเจ้าปราสาททองหรือพระศรีสรรเพ็ชญ์ที่ 5" (พ.ศ.2172-2199) ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นบนเกาะบ้านเลนในล าแม่น้ าเจ้าพระยา อันเนื่องมาจากเรือ
พระที่นั่งของสมเด็จพระเอกาทศรถ พระราชบิดาของพระเจ้าปราสาททองล่มลงแถวเกาะบางปะอิน 
ครั้งนั้นจึงทรงได้พบหญิงชาวบ้านซึ่งต่อมาทรงเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
ครั้นในพ.ศ.2175 เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ 2 ปี จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดที่เกาะบางปะอิน บริเวณ
บ้านเดิมของพระราชมารดา แล้วพระราชทานนามว่า วัดชุมพลนิกายาราม รวมทั้งขุดสระน้ าสร้าง
พระราชนิเวศน์ขึ้นกลางเกาะ และสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งริมสระ พระราชทานนามว่า พระที่นั่ง
ไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ซึ่งพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับเมื่อยามเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์
สมัยกรุงศรีอยุธยาเสมอมา กระทั่งเสียกรุงครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2310 บริเวณนี้จึงรกร้างไป กาลต่อมาใน
รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงท านุบ ารุงและโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่ง
และสิ่งก่อสร้างอีกหลายแห่งขึ้นภายในบริเวณพระราชวังบางปะอิน โดยเฉพาะรัชกาลที่ 5 โปรด
ประทับที่นี่มาก ด้วยเป็นพระราชวังบนเกาะกลางน้ าอันสงบร่มเย็น และเคยเป็นที่ประทับเมื่อสมเด็จ
พระบรมราชชนกเสด็จประพาสบางปะอินมาก่อน ยังทรงใช้ที่นี่เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะและ
พระราชทานเล้ียงรับรองอยู่เนืองๆ  เนื่องจากบริเวณพระราชวังกว้างขวางมาก และแบ่งเป็น 2 เขต
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ใหญ่ๆ  คือเขตพระราชฐานชั้นนอก ซึ่งใช้เป็นที่ส าหรับออกมหาสมาคมและพระราชพิธีต่างๆ สองคือ
เขตพระราชฐานชั้นในอันเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ ซึ่งส่วนที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้
คือเขตพระราชฐานชั้นนอก 

ในฐานะของผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและเห็นถึงคุณค่าความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีความสนใจที่จะมี
บทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จึงสนใจที่จะท าการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในแหล่งอ่ืนอีกด้วย ทั้งยังจะเป็นประโยชน์ในด้าน
การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 2.2 ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  

การด าเนินการวิจัยเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ด าเนินการดังนี้ 
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ด าเนินการด้วยการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน 
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยการส ารวจข้อมูลและใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากร กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเที่ยวชมภายในบริเวณพ้ืนที่พระราชวังบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้า
มาเท่ียวชมภายในบริเวณพ้ืนที่พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 450 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาปัจจัยด้านการท่องเที่ยว คือ  
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1. ปัจจัยในการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยตัวแปร เชิงประจักษ์ 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจ 2) สิ่งอ านวยความสะดวก 3) การเข้าถึง 4) การต้อนรับ  

2. ปัจจัยคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยตัวแปร เชิงประจักษ์ 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) เพศ 2) อาชีพ 3) รายได้ 4) ถิ่นที่อยู่ 5) แรงจูงใจ 

เครื่องมือส าหรับการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม  
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการวิจัย 
ขั้นตอนการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการ

สร้างคือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เนื้อหาของตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
เอกสารต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรข้อมูลทั่วไปได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้
ต่อเดือน ถิ่นที่อยู่อาศัย การเดินทางมาพระราชวังบางปะอิน ความถ่ีในการเดินทาง เหตุผลในการ
เดินทาง ชื่อเสียงของพระราชวังบางปะอิน 

2. แบบสอบถามระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
2.2 ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามตามกรอบที่ได้ศึกษาจากข้อที่ 1) 
2.3 สร้างแบบสอบถามตามวิธีการสร้างแบบสอบถาม โดยมีการประมาณค่า 5 ระดับ 

มีเนื้อหาสาระครอบคลุมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
2.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบเชิงเนื้อหาความ

ถูกต้องในพฤติกรรมที่ต้องการวัด ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายปรากฏว่า มีค่า IOC (Index of 
objective Congruence) ที่ 0.67 ถึง 1.00 โดยใช้สูตร IOC Somnuk Phattiyathani. (2003: 
167) คัดเลือกข้อที่สอดคล้องและผ่านเกณฑ์ ได้ จ านวน 45 ข้อ 

3. น าแบบสอบถามที่หาค่าความเชื่อมั่นแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
การด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้แจก

แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาพระราชวังบางปะอิน 
จ านวน 450 คน  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัย ได้รวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและน าลง
รหัส เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีค่าสถิติที่ใช้และการ
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1.  การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของนึกศึกษาโดยน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean : X  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) 
จากแบบสอบถามในส่วนที่เป็นความคิดเห็น เพ่ือวิเคราะห์ระดับความส าคัญ 

3.  วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับ ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปลิสเรล 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

1.   ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 
ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว โดยภาพรวมเห็นด้วย
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1.1 ปัจจัยในการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 
-  สิ่งที่ดึงดูดใจ เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ระดับความคิดเห็น

ของนักท่องเที่ยว ต่อสิ่งดึงดูดใจ อยู่ในระดับมาก 
- สิ่งที่อ านวยความสะดวกเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานด้านการท่องเท่ียวและเป็นปัจจัยซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการประกอบการทางธุรกิจ โดยมีการบริการของรัฐอยู่ในบางส่วน ระดับความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก 

- ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน (Infra-structures) ซึ่งการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นต้องมีความสะดวก ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อการเข้าถึง 
อยู่ในระดับมาก 
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- การต้อนรับจัดเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญที่มีผลต่อการ ท าให้
นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวอีก ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อการ
ต้อนรับ อยู่ในระดับมาก  

1.2  ปัจจัยคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว 
- เพศ นักท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่ส าคัญ ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อปัจจัยด้าน

เพศ อยู่ในระดับมาก 
- อาชีพ นักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่มาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยบุคคลทุก

สาขาอาชีพส่วนใหญ่ มีอาชีพที่มั่นคง ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อปัจจัยด้านอาชีพ 
อยู่ในระดับมาก 

- รายได้ รายได้ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส าหรับนักท่องเที่ยว สามารถก าหนดรูปแบบของการ
เดินทางและในส่วนของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวได้ ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อ
ปัจจัยด้านรายได้ อยู่ในระดับมาก 

- ถิ่นที่อยู่ ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะถ่ินที่อยู่มีทรัพยากรที่หลากหลาย ระดับความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยว ต่อปัจจัยด้านรายได้ อยู่ในระดับมาก 

- แรงจูงใจ เป็นองค์ประกอบหลักส าคัญในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว ระดับความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยว ต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก 

2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 0.83 และมีความสัมพันธ์
เชิงบวก เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( identity matrix) ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ข้อมูลเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย  พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) ที่มีค่า 0.78 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.76 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 และค่าดัชนีรากก าลังสอง
เฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.046 ซึ่งเข้าใกล้ 0 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์
โมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
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ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับตัวแปรสังเกตได้ซึ่งเป็นตัวแปรบ่งชี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 45 ตัว มีขนาดตั้งแต่ 0.41 ถึง 1.47 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
ในขณะที่องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองแสดงความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ งหมด 9 ตัว มีขนาดตั้งแต่ 0.06 ถึง 
0.54 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปร
พบว่า ตัวแปรทุกตัว ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการท่องเที่ยว ไม่มีอิทธิพลทางอ้อม ปัจจัยที่ได้รับ
อิทธิพลมากที่สุดคือ ปัจจัยคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวด้านถิ่นที่อยู่ รองลงมาคือตัวแปรด้าน
อาชีพ  ด้านรายได้ ตัวแปรปัจจัยในการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวด้านการต้อนรับ ด้าน
แรงจูงใจ ด้านการเข้าถึง ด้านเพศ ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 0.91 โดยตัวแปรทุกคู่มี
ความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน คือมีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก จากผลการพัฒนาโมเดลเชิง
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะ
ของนักท่องเที่ยวด้านถิ่นที่อยู่อาศัย ได้รับอิทธิพลจากการท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ ตัว
แปรด้านอาชีพ ด้านรายได้ ด้านการต้อนรับ ด้านการจูงใจ ตัวแปรด้านการเข้าถึง ด้านเพศ ด้าน
สิ่งดึงดูดใจ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

5.1 ผลการศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ผลการศึกษา  ที่พบว่า  ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยว โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Thaya Kittikul. 
(1997) ที่พบว่า การรักษาคุณภาพของสินค้าทางการท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะเป็นหนทาง
หนึ่งที่สามารถสร้างความเชื่อม่ันและเป็นหลักประกันทางด้านคุณภาพอีกด้วย  

5.2 ผลการศึกษาศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ตัวบ่งชี้ในการพัฒนาทุกตัวบ่งชี้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 0.83 
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และมีความสัมพันธ์เชิงบวก เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( identity 
matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ข้อมูลเหมาะสมที่จะ
ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย  พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้สอดคล้องกับทฤษฎี ปัจจัยที่มีต่อการท่องเที่ยว ทั้งปัจจัยการให้บริการ
ของแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Hansa Mamongkolkuldilok (2008, p.14) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชน
ใน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในชุมชนแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในชุมชนแขวงสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้แก่ ควรส่งเสริมการสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่นให้กับคนในชุมชนมากขึ้น หน่วยงาน
ของภาครัฐควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการพัฒนาการท่องเที่ยว 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ 
1. เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย อยู่ในระดับมากในทุกด้าน อาจเพ่ิมด้านอ่ืนๆ เช่น การให้บริการเพ่ิมเติม
จากภาครัฐ เป็นต้น 

2.  ในงานวิจัยนี้ได้จัดแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย จึงอาจจัดการประเมินเป็นระยะๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้ ภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับมีละครอิง
ประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงอาจใช้โอกาสนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวจากท่ีอ่ืนๆเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

6.2   ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ ากัดเฉพาะนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มาท่องเที่ยว พระราชวังบางปะอิน ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ผู้วิจัย
ปฏิบัติงานอยู่เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางเก็บข้อมูลและมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาที่
ก าหนดไว้  1  ปีเท่านั้น ดังนั้นการอ้างอิงไปสู่นักท่องเที่ยว ทั่วประเทศอาจไม่เหมาะสม จึงควรมี
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลการวิจัยเช่นนี้ในจังหวัดอ่ืนๆ 
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2.  การศึกษาครั้งนี้เป็น การศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย จึงควรมีการศึกษา
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เป็นแหล่งรายได้ส าคัญในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ควรศึกษาให้ครอบคลุมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของสื่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
และ 2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การสื่อสารทางการเมืองของสื่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสังเกต และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง ก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าคัญคือกองบรรณาธิการหรือตัวแทนสื่อท้องถิ่น วิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกับแนวคิดทฤษฎี และน าเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา  
 ผลการวิจัยพบว่า สื่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ในกรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สองแคว
นิวส์ (ฉบับสวรรค์ทันข่าว) มีลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ ประการแรก โครงสร้างการ
บริหารงานเป็นแบบกองบรรณาธิการเช่นเดียวกันกับส านักหนังสือพิมพ์อ่ืน แต่ไม่เป็นทางการ
มากนัก บุคลากรผู้ด าเนินการภายใต้กองบรรณาธิการมีจ านวนน้อย อาศัยการประสานงาน
ร่วมกันกับองค์กรสื่อประเภทอ่ืนร่วมด้วย ประการที่สอง งบประมาณในการด าเนินการไม่แน่ชัด 
และไม่สม่ าเสมอ ส่งผลให้ความอยู่รอดของสื่อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่แบ่งปัน
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มาจากการด าเนินงานของส่ือประเภทอ่ืน และงบประมาณที่มาจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องจ านวนหนึ่ง ประการที่สาม ระบบการด าเนินงานเป็นแบบประสานสัมพันธ์กับองค์กร
สื่อประเภทอ่ืน และการสร้างเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน  ประการสุดท้าย 
เป้าหมายหลักคือการน าเสนอข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นในเชิงสร้างสรรค์ ให้ ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานและองค์กรต่างๆในการด าเนินงานสาธารณะเพ่ือประชาชน น าเสนอ ประชาสัมพันธ์ 
และส่งเสริมประเด็นด้านการบริการทางสังคมและกิจกรรมการกุศลของสมาคมชุมชน เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับสังคม  

ลักษณะส าคัญข้างต้นน าไปสู่บทบาทในการสื่อสารทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ 4 
แนวทาง ได้แก่ 1) สื่อท้องถิ่นท าหน้าที่สะท้อนประเด็นปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นผ่าน
การน าเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์ กระตุ้นให้ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้งภาค
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) สื่อท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นสื่อกลางประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  3) 
สื่อท้องถิ่นท าหน้าที่สะท้อนการท างานของภาคส่วนต่างๆในสังคมการเมือง และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือกระตุ้นการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่ งขึ้น 4) สื่อท้องถิ่นท าหน้าที่
ส่งเสริมประเด็นสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่น ให้เกิดการน าไปเป็นแบบอย่างในสังคม 

ผลที่ได้รับจากการด าเนินบทบาทในการสื่อสารทางการเมืองของสื่อท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ กรณีหนังสือพิมพ์สองแควนิวส์ (ฉบับสวรรค์ทันข่าว) ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาท้องถิ่น 2 ประการ คือ ประแรก ปัญหาการจราจรบริเวณจุดข้ามแยกทางเข้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรีได้รับการด าเนินการในขั้นตอนของการ
รับทราบปัญหาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยเร็ว ประการที่สอง ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสาธารณะร่วมกัน เกิดการแสดงความคิดเห็น
และสนับสนุนมากข้ึน กระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
ค าส าคัญ : การสื่อสารทางการเมือง, บทบาทสื่อท้องถิ่น, สื่อกลาง 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) to study the role of local media in 
Nakhon Sawan province, and 2) to study and analyze the political 
communication of local media in Nakhon Sawan province. 
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 This research was qualitative research that integrates documentary 
research and field research. The data were collected by in-depth interview and 
observation. The data were analyzed with theory and presented by descriptive 
interpretation.  

The research found that: 
 The local media in Nakhon Sawan province, especially in case study of a 
newspaper Song Kwae News (Sawan Breaking News) has 4 characteristics. First, 
the administrative structure is editorial department that informal. Editors and 
journalists have few but coordinated with other media organization. Second, the 
budget irregularity affected to the survival of this newspaper, which was 
supported by few sponsors. Third, the working system is coordination with other 
media organization and networking to share information with the other media. 
Finally, the main aim is to present local information creatively, 
recommendations to agencies and organizations for solving public issue, and to 
promote and support social services and charity events of local community.  
 Above characteristics lead to the role of political communication in 
Nakhon Sawan province in four trends: 1) Local media reflect on problem issue 
in local area and encourage the issue to get attention from both the general 
public and relevant state agencies. 2) Local media act as the mediator of 
coordination with state agencies to solve the problem and develop the local. 3) 
Local media reflect the functions of various sectors in political society and give 
suggestion to stimulate more effective work. 4) Local media supported public 
issues creatively in order to be exemplary in society. 
 The results obtained from the role of political communication of local 
media in Nakhon Sawan province, especially in case study of a newspaper Song 
Kwae News (Sawan Breaking News) lead to problem solving and local 
development in two trends. First, the traffic problems at the crossing point of 
Nakhon Sawan Rajabhat University entrance were taken in the process of 
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acknowledging the problem by the relevant agencies. It is expected that the 
problem will be solved soon. Second, the people are aware of public problems, 
express opinions and encourage concrete solutions. 
Keywords: political communication, role of local media, mediator 
 
1. บทน า 

ภายใต้สังคมการเมือง ไม่ว่าจะเป็นระบอบการปกครองใดย่อมมีการสื่อสารทางการเมือง
เกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองและประชาชน การสื่อสารและการเมืองจึงสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ตามที่ คาร์ล ดอยส์ (Karl W. Deustch) ได้อธิบายความส าคัญของการสื่อสารทาง
การเมือง โดยเปรียบการส่ือสารทางการเมืองเป็นดั่งเส้นใยสมองของรัฐบาล หากปราศจากการ
สื่อสารรัฐบาลก็ไม่อาจด ารงอยู่ได้ การเมืองที่ปราศจากการสื่อสารก็ไม่อาจน ามาซึ่งการตอบรับ
สนับสนุนจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบอบประชาธิปไตยที่ยึดถือเสียงของประชาชน
เป็นผู้ตัดสินเลือกผู้ปกครอง กระบวนการสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในทุก
ขั้นตอนทางการเมือง (Karl W. Deustch quoted in Nantana Nantawaropas, 2014: 104-
105) 

ในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มองค์กรทางการเมือง 
สื่อมวลชน และประชาชนนั้น สื่อมวลชนหรือสื่อ (Media) มีบทบาทส าคัญมากในฐานะผู้น าสาร
ไปสู่ประชาชน ขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่ส่งสารจากประชาชนไปยังนักการเมืองหรือองค์กรทาง
การเมืองด้วย ถือเป็นช่องทางส าคัญในการกระจายข่าวสารไปยังประชาชน และสื่อยังท าหน้าที่
วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง ซึ่งแม้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองของสื่อมักจะถูกตั้งค าถาม
ถึงความเป็นกลางและอคติเสมอก็ตาม (Nantana Nantawaropas, 2014: 116-118) ด้วยเหตุนี้ 
สื่อจึงมีบทบาทในสังคมการเมือง โดยท าหน้าที่เป็นทั้งช่องทางในการสื่อสาร เป็นสื่อกลาง
ระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคม เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง และเป็นผู้ก าหนดสร้าง
ประเด็นทางการเมือง จุดประกายหรือกระตุ้นเตือนให้สังคมสนใจและมีส่วนร่วมทางการเมือง
มากข้ึน ดังเช่นปรากฏการณ์การแสดงออกทางการเมืองในประเทศไทยที่ผ่านมา สื่อท าหน้าที่ชี้
ชวนให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมือง และสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของประชาชนไปสู่สังคมและผู้
มีอ านาจทางการเมือง 
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อาจกล่าวได้ว่า สื่อมีบทบาทอย่างมากในการเมืองไทยปัจจุบัน (2560) ในภาพรวมของ
การเมืองไทยระดับประเทศ สื่อมีอิทธิพลต่อประเด็นการเมืองค่อนข้างมาก สื่อหนังสือพิมพ์ขนาด
ใหญ่อย่างไทยรัฐ เดลินิวส์ ฯลฯ น าเสนอประเด็นการเมืองในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี
ส่วนท าให้การแก้ไขปัญหาต่างๆและการพัฒนาประเทศด าเนินไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น ได้รับ
ความสนใจจากประชาชนและได้รับความใส่ใจจากรัฐบาล ในท านองเดียวกัน การเมืองในระดับ
ท้องถิ่นก็ถูกผลักดันและส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นจากสื่อท้องถิ่นเช่นกัน สื่อ
ท้องถิ่นบางรายท าหน้าที่สอดประสานกันกับสื่อขนาดใหญ่ในระดับประเทศ ส่งต่อประเด็นทาง
การเมืองในท้องถิ่นให้เป็นที่สนใจและรับรู้ในระดับประเทศ ร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม สื่อท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญมากในแต่ละท้องถิ่น เฉกเช่นสื่อ
ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 

สื่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์มีหลากหลายประเภท ทั้ งสถานีวิทยุท้องถิ่น 
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อออนไลน์ท้องถิ่น แต่ในที่นี้มุ่งความสนใจไปที่
สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นหลัก จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใน
จังหวัดนครสวรรค์มีจ านวนมากถึง 47 ราย (Office of Nakhon Sawan Public Relations, 
2016: online) ซึ่งยังไม่นับรวมหนังสือพิมพ์ที่เป็นลักษณะออนไลน์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใน
จังหวัดนครสวรรค์หลายฉบับมีบทบาทส าคัญในการเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างภาคส่วน
ต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และมีบทบาทในการ
ส่งเสริมการพัฒนาในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น หนังสือพิมพ์สองแคว (ฉบับสวรรค์ทันข่าว) 

หนังสือพิมพ์สองแควนิวส์ (ฉบับสวรรค์ทันข่าว) เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ฉบับหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ กรณีที่
เห็นได้อย่างชัดเจน คือกรณีท่ีหนังสือพิมพ์สองแควนิวส์ (ฉบับสวรรค์ทันข่าว) มีส่วนส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดข้ามแยกทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษา
ย่านมัทรี โดยได้พยายามท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
การจราจรบริเวณดังกล่าวกับภาครัฐ ด าเนินการประสานงานขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง หรือมีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาดังกล่าว บทบาทของหนังสือพิมพ์สอง
แควนิวส์ (ฉบับสวรรค์ทันข่าว) ดังกล่าวมาข้างต้น น ามาซึ่งความสนใจในการศึกษาบทบาทสื่อ
ท้องถ่ินกับการสื่อสารทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ โดยหยิบยกเอาหนังสือพิมพ์สองแคว
นิวส์ (ฉบับสวรรค์ทันข่าว) มาเป็นกรณีศึกษาและกลุ่มเป้าหมายหลักในงานวิจัยนี้ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของสื่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การสื่อสารทางการเมืองของสื่อท้องถิ่นในจังหวัด

นครสวรรค์ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทสื่อท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีการออกแบบการวิจัยที่ค่อนข้างยืดหยุ่น 
และมีผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการวิจัย (Chai Podhisita, 2007) ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ บรรณาธิการหรือตัวแทนจากหนังสือพิมพ์สองแควนิวส์ (ฉบับ
สวรรค์ทันข่าว) จ านวน 1 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) บุคคลผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การบริหารงาน 
กิจกรรม ผลงาน และบทบาทในทางการเมือง การแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง  เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต (Observation) โดยการสังเกตการน าเสนอข้อมูลทางการเมือง
ที่ปรากฏในสื่อท้องถิ่น กิจกรรมทางการเมือง ผลงาน ฯลฯ และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) กับบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย หรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informant Interview) โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย และน าเสนอ
ข้อมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive) 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 สื่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ในกรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สองแควนิวส์ (ฉบับสวรรค์
ทันข่าว) มีลักษณะส าคัญที่น าไปสู่บทบาทในการสื่อสารทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 
 4.1 โครงสร้างการบริหารงาน มีลักษณะแบบกองบรรณาธิการเช่นเดียวกันกับส านัก
หนังสือพิมพ์อ่ืน แต่ไม่เป็นทางการมากนัก บุคลากรผู้ด าเนินการภายใต้กองบรรณาธิการมี
จ านวนน้อย มีผู้สื่อข่าวประมาณ 5-6 คน แต่อาศัยการประสานงานร่วมกันกับองค์กรสื่อประเภท
อ่ืนร่วมด้วยงบประมาณในการด าเนินการไม่ค่อยแน่ชัด และไม่สม่ าเสมอ ส่งผลให้ความอยู่รอด
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ของสื่อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่แบ่งปันมาจากการด าเนินงานของสื่อประเภท
อ่ืน และงบประมาณที่มาจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องจ านวนหนึ่ง ระบบการด าเนินงาน 
เป็นแบบประสานสัมพันธ์กับองค์กรสื่อประเภทอ่ืน และการสร้างเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งกันและกัน เป้าหมายหลัก คือการน าเสนอข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นในเชิงสร้างสรรค์ ให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆในการด าเนินงานสาธารณะเพ่ือประชาชน น าเสนอ 
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมประเด็นด้านการบริการทางสังคมและกิจกรรมการกุศลของสมาคม
ชุมชน เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสังคม 

 
4.2 บทบาทในการสื่อสารทางการเมืองของสื่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา

หนังสือพิมพ์สองแควนิวส์ (ฉบับสวรรค์ทันข่าว) มีลักษณะส าคัญที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้  ท าหน้าที่สะท้อนประเด็นปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นผ่านการน าเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์ อาทิ การน าเสนอปัญหาการจราจรบริเวณจุดข้าม
แยกทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี กระตุ้นให้ประเด็นดังกล่าว
ได้รับความสนใจจากทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่นได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น  ท าหน้าที่สะท้อนการท างานของภาคส่วนต่างๆในสังคมการเมือง และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือกระตุ้นการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ท าหน้าที่ส่งเสริม
ประเด็นสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่น ให้เกิดการน าไปเป็นแบบอย่างในสังคม 

4.3 ผลที่ได้รับจากการด าเนินบทบาทในการสื่อสารทางการเมืองของสื่อท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ กรณีหนังสือพิมพ์สองแควนิวส์ (ฉบับสวรรค์ทันข่าว) ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ ปัญหาการจราจรบริเวณจุดข้ามแยกทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรีได้รับการด าเนินการในขั้นตอนของการรับทราบปัญหาโดย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และคาดว่าจะมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว  ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาสาธารณะร่วมกัน เกิดการแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนมากขึ้น กระตุ้นให้
เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาบทบาทสื่อท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ ใน
กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สองแควนิวส์ (ฉบับสวรรค์ทันข่าว) สะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญ 
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4 ประการ ได้แก่ ประการแรก สื่อท้องถิ่นท าหน้าที่สะท้อนประเด็นปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นผ่านการน าเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์ อาทิ การน าเสนอปัญหาการจราจรบริเวณจุดข้าม
แยกทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี กระตุ้นให้ประเด็นดังกล่าว
ได้รับความสนใจจากทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประการที่สอง สื่อท้องถิ่นท า
หน้าที่เป็นสื่อกลางประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาท้องถิ่นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ประการที่สาม สื่อท้องถิ่นท าหน้าที่สะท้อนการท างานของภาค
ส่วนต่างๆในสังคมการเมือง และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกระตุ้นการท างานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ประการสุดท้าย สื่อท้องถิ่นท าหน้าที่ส่งเสริมประเด็นสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ในท้องถิ่น ให้เกิดการน าไปเป็นแบบอย่างในสังคม จากบทบาทสื่อท้องถิ่นดังกล่าว
ข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของ เสถียร เชยประทับ ซึ่งกล่าวถึงหน้าที่ส าคัญของสื่อมวลชนใน
สังคมประชาธิปไตย 5 ประการ คือ 1) ต้องให้ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชนหรือท าการส ารวจ
ตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง 2) ต้องให้การศึกษาหรือความรู้ว่าข้อเท็จจริงมีความหมายและ
ความส าคัญอย่างไร 3) ต้องเป็นเวทีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนฝ่ายต่างๆ 
4) ต้องท าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลการท างานของรัฐบาลและสถาบันการเมืองอ่ืน5) ต้องท าหน้าที่
สนับสนุนหรือส่งเสริมความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้ การจะท าหน้าที่ดังกล่าวได้ดี สื่อต้องท าให้
ข้อมูลข่าวสารหรือความเห็นที่สื่อมวลชนถ่ายทอด เป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เข้าใจได้ 
และเป็นความจริง (Sathien Choeiprathab, 2008: 45-46) 

ในแง่ของผลที่ได้รับจากการด าเนินบทบาทในการสื่อสารทางการเมืองของสื่อท้องถิ่นใน
จังหวัดนครสวรรค์ กรณีหนังสือพิมพ์สองแควนิวส์ (ฉบับสวรรค์ทันข่าว) ซึ่งส่งผลให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น 2 ประการ คือ 1) เกิดการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดข้าม
แยกทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรีได้รับการด าเนินการใน
ขั้นตอนของการรับทราบปัญหาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะมีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และ 2) ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสาธารณะร่วมกัน เกิดการแสดง
ความคิดเห็นและสนับสนุนมากขึ้น กระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ดังกล่าวนี้
สะท้อนภาพความส าเร็จในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของสื่อท้องถิ่น ซึ่งการท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางหรือสื่อกลางของสื่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ในที่นี้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการ
สื่อสารทางการเมืองของ Brian McNair ซึ่งอธิบายว่า การสื่อสารทางการเมืองเริ่มต้นจากองค์กร
ทางการเมือง ได้แก่ นักการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มก่อการร้าย ฯลฯ ส่งสาร
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ไปยังสื่อมวล ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เพ่ือให้สื่อมวลชนส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยัง
ประชาชน ซึ่งสื่อมวลชนอาจจะน าเสนอหรือไม่น าเสนอ หรือน าเสนอเป็นบางส่วนก็ได้ 
ขณะเดียวกันส่ือมวลชนก็อาจท าหน้าท่ีเป็นแหล่งสารเอง โดยการน าเสนอบทบรรณาธิการ 
คอลัมน์วิพากษ์วิจารณ์การเมืองส่งไปยังผู้อ่าน ซึ่งมีสถานะเป็นผู้รับสาร แต่ในท านองกลับกัน 
ประชาชนก็อาจท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารโดยการส่งจดหมายร้องเรียน เดินขบวนประท้วง เพ่ือให้
สื่อมวลชนส่งสารนั้นไปยังนักการเมือง จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้กระท าโดยมีสื่อมวลชนเป็นตัวกลาง
ในการเผยแพร่ข่าวสาร (Brian McNair  quoted in Nantana Nantawaropas, 2014: 110) 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทสื่อท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นต่อการด าเนินการในอนาคต ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผลการวิจัยบทบาทสื่อท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมืองสะท้อนภาพความส าคัญของ
บทบาทสื่อและการสื่อสารทางการเมือง ภาครัฐควรให้ความส าคัญและส่งเสริมการท าหน้าที่ของ
สื่อมวลชนท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ การเปิดโอกาสและให้สิทธิเสรีภาพ
ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงสู่ประชาชน ทั้งนี้ การรับฟังสิ่งที่สะท้อนจาก
สื่อมวลชนเหล่านี้เป็นเรื่องจ าเป็น ซึ่งภาครัฐจะต้องน าไปก าหนดเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

2) ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
 ประเด็นการศึกษาบทบาทส่ือและการสื่อสารทางการเมืองยังคงกระจุกตัวอยู่เพียง
การศึกษาส่ือขนาดใหญ่ในระดับประเทศ ในขณะที่สื่อท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทค่อนข้างมากในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกลับถูกมองข้าม ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการศึกษาบทบาทสื่อ
ท้องถิ่นและการสื่อสารทางการเมืองของสื่อมวลชนท้องถิ่นอย่างจริงจังมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนองค์
ความรู้ในระดับท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึนด้วย 

3) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรก าหนดกรณีศึกษาและกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น 
อาจใช้ระเบียบวิธีการวิจัยในลักษณะผสมผสาน (Mixed Methods) ระหว่างการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นและได้ข้อมูลในเชิงลึก
ควบคู่กันไป 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
2.การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟายสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 ท่านด้วยวิธี Snowball Sampling และแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5  ระดับ  จ านวน  94  ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.816 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารและ ครูในสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นต้นแบบสถานศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้วิธีสุ่ม

                                                           
 

 Doctor  of  Philosophy  Program  Education  Administration, Western  University. 


 Graduate  College , Western  Universty. 



200    ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่  ได้กลุ่มตัวอย่าง  395  คนสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่ามัธยมฐานค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. องค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบดังนี้1.ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ 2.ด้านการน าสู่การปฏิบัติ 3.ด้านการ
ประสานความร่วมมือ 4.ด้านการติดตามประเมินผล 

2. ผลประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลประเมิน พบว่า มีความส าคัญ
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการน าสู่การปฏิบัติ มีความส าคัญมาก
ทีสุ่ดเป็นล าดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านการติดตามประเมินผลด้านการประสานความร่วมมือ และ 
ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามล าดับ 
ค าส าคัญ :  การพัฒนารูปแบบ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
 การอาชีวศึกษา 
 
 

ABSTRACT 
  The purposes of thisstudy were 1) to study management components 
of vocational education in accordance with philosophy of sufficiency economy 
for schools under the office of Vocational Education Commission, and 2) to 
develop the management model of vocational education in accordance with the 
philosophy of sufficiency economy for schools under the office of Vocational 
Education Commission.  Delphi technique was used to interview 21 experts who 
were selected by using snowball sampling and 94 items of a 5-rating scale 
questionnaire which the reliability was 0.98. The samples consisted of 
administrators and teachers in schools providingas the learning centers of the 
philosophy of sufficiency economy or schools as the master schools of the 
philosophy of sufficiency economy.  Taro Yamane formula was used to calculate 
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the sample size of 395 informants. Data were analyzed by using median, 
interquartile range, mean, and standard deviation. 
  The research results were found as follows: 
                1. As regards the management components of vocational education 
in accordance with philosophy of sufficiency economy for schools under the 
office of Vocational Education Commission, there were 4 components as follows: 
1) Creating knowledge and understanding, 2) Applying an implementation, 3) 
Cooperating, and 4) Monitoring and evaluating. 
               2. As regards the evaluation results of the management model of 
vocational education in accordance with the philosophy of sufficiency economy 
for schools under the office of Vocational Education Commission, it was found 
that the significant was at the highest level.  When considering by each aspect, it 
was found that in terms of 
 The research found that 
applying theimplementation was at the first highest level, followed by in terms 
of monitoring and evaluating, coordinating, and creating knowledge and 
understanding, respectively.  
Keywords : Model Development, Philosophy of Sufficiency Economy 
 
1. บทน า 
 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560 – 2579  และแผนยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รัฐบาลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.
2560 – 2579)  เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ  โดยมุ่งสร้างความมั่นคง  และ
ความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  สร้างโอกาส  ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 
– 2579  ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2560 – 2579) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1)การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ  2)การผลิตและพัฒนาก าลังคม การวิจัย  และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้  4)  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การ
จัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารจัดการศึกษา  ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะสร้างการ
เข้าถึงทางการศึกษา  ความเท่าเทียม  คุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และตอบโจทย์บริบทที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 การด าเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการด าเนินการหลากหลายรูปแบบ ตามบริบทและ
ความพร้อมของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนมีทั้งระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เพ่ือผลิตก าลังคน ให้ตรงกับความ
ต้องการ ของตลาด แรงงาน และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รูปแบบ
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา แตกต่างกัน ไม่เป็นเอกภาพ 
และยังไม่มีการก าหนดรูปแบบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
สังกัดสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ชัดเจน การศึกษาและ พัฒนารูปแบบการ
จัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน จะท าให้เกิดการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย จึงได้ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สัง กัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือน าข้อมูลผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และไปในทิศทางที่สอด
รับซึ่งกันและกันมีรูปแบบเดียวกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา และ การ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    203  

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพื่อพัฒนาแบบสอบถาม 
2) น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านพิจารณาความสอดคล้อง 
3) น าแบบสอบถามไป ทดลองใช้ (try-out) กับประชากร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน 

 3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 395 คน  
 3.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation)  
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จากการรวบรวมความ
คิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญ 21 คน จ านวน 3 รอบ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  
พบว่า  (1) ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วยกับองค์ประกอบการจัดการ
อาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น  (2) 
ด้านการน าสู่การปฏิบัติผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วยกับองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้าน
การน าสู่การปฏิบัติของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายวิชาการ และ ฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น (3) ด้านการประสานความร่วมมือ
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ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วยกับองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือ ของ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ของฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น (4) ด้านการติดตามประเมินผลผู้เชี่ยวชาญ เห็น
ด้วยกับองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการติดตามประเมินผลของฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาในระดับมากที่สุดทุกประเด็น 
ส่วนฝ่ายบริหารทรัพยากร ในระดับมากที่สุด เกือบทุกประเด็น ยกเว้น ตรวจสอบขอบข่ายงานตาม
หน้าที่ และการด าเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการ อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย
กับองค์ประกอบในระดับมาก  

4.2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จากการศึกษา
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา พบว่า มีองค์ประกอบ 4 ด้านดังนี้ 

1) ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจประกอบด้วย  (1) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ก าหนดและเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ก าหนด
แผนงาน โครงการ ของสถานศึกษา แบบมีส่วนร่วม ทั้งภายในและภายนอก (2) ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ได้ แก่  จั ดท าคู่ มื อแนวปฏิบัติ งานตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จัดประชุม/อบรมสัมมนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสร้างความตระหนักการใช้จ่ายงบประมาณ 
และทรัพยากรอ่ืนๆ อย่างคุ้มค่าและการการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล  (3) ฝ่ายวิชาการ
ได้แก่จัดท าคู่มือครูการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พร้อมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอน 
ในพัฒนาหลักสูตร จัดท าแผนการเรียน การจัดท าแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอน  
(4) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้แก่จัดท าสื่อการเรียนรู้พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พ ร ะป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อดุ ล ย เ ด ช  แ ล ะห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พอ เ พี ย ง  
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง และ ให้บริการระบบการให้
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ค าปรึกษา แนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2) ด้านการน าสู่การปฏิบัติประกอบด้วย  (1) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้แก่
การก าหนดเป็นนโยบายระดับสถานศึกษา มีแผนงาน งาน โครงการ งบประมาณและปฏิทิน ในการ
ด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมาย มาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษา ประชุมชี้แจง และมอบหมาย
หน้าที่ ก ากับติดตามการการด าเนินงานตามแผน และมุ่งพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาร่วมกัน
ก าหนดนโยบาย วิเคราะห์และใช้ทรัพยากร ก าหนดแนวปฏิบัติ พัฒนาตนเป็นแบบอย่างพ่ึงตนเอง 
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ มีการควบคุม ติดตาม การปฏิบัติโครงการ โดยประยุกต์ใช้วงจร
คุณภาพ  (PDCA)  (3) ฝ่ายวิชาการได้แก่ส่งเสริมให้ครูทุกคน จัดท าและปรับปรุงพัฒนาแผนการ
สอน การจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกรายวิชา 
ควบคุมการใช้วัสดุฝึก สร้างครูแกนน าและ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานครู ผลงานนักเรียน และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (4) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา ได้แก่ก าหนดคู่มือ และแนวทางปฏิบัติกิจกรรม  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
นักศึกษา มีส่วนร่วมจัดท าโครงการ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง และสร้างนักเรียนแกนน าเพ่ือเป็นแบบอย่าง 

3) ด้านการประสานความร่วมมือประกอบด้วย  (1) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ได้แก่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนด
กรอบและข้อตกลงการท างานแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย และการท างานเป็นทีม เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม เพ่ือการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา (2) ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ได้แก่ประสานชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการระดม
ทรัพยากร คณะกรรมการวิทยาลัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม  หลักศาสนา ตามความจ าเป็น
และน ามาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) ฝ่ายวิชาการได้แก่ประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ จัดหา พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังนักเรียน นักศึกษา ให้ตระหนักและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุ่มชน และผู้ที่มี ส่วนร่วม และ ผู้เรียน
ได้น าเสนอผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาให้เป็นที่
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ประจักษ์   (4) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้แก่การประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการ 
กับบุคคลภายนอก ชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน แต่งตั้งคณะกรรมการประสานกิจกรรม ในการจัด
กิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจิตอาสาใน
ชุมชน วัด และ แหล่งอ่ืนๆ และให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน 

4) ด้านการติดตามประเมินผลประกอบด้วย (1) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้แก่
วางแผนและก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน งาน โครงการ มาตรฐานตัวชี้วัด ทั้ง
รายบุคคล กลุ่มบุคคล และการประเมินตนเองมีการน าผลการติดตาม มาพัฒนา มีการสรุปรายงาน
ผล และเผยแพร่สู่สาธารณชน (2) ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้แก่มีระบบและคณะกรรมการก ากับ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประเมินสภาพแวดล้อมตรวจสอบขอบข่ายงานตามหน้าที่มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน ทุก
ระดับ มีการสรุปผลประเมินจัดท ารายงานวิจัย สรุปประเมินผลโครงการ/งานต่างๆ และ มีการน า
ผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (3) ฝ่ายวิชาการได้แก่ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าเครื่องมือวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
เชื่อมโยงสู่วิถีชุมชน ท าบันทึกหลังสอน และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนมีคณะกรรมการ
นิเทศ และด าเนินการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการสอนแบบ
บูรณาการมีการน าผลการนิเทศ ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารวิชาการ และการจัดการ
เรียนการสอนและจัดเวทีส าหรับครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  (4) ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาจัดท าสมุดความดี และแฟ้มสะสม
ผลงานของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคณะกรรมการและมีการติดตาม
ประเมินผลกิจกรรม ประเมินพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของนักเรียนในภาพรวมและรายบุคคล 
ให้ค าปรึกษา แนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน คัดเลือกนักเรียนแบบอย่าง มีการน าผลประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา จัดท าสรุปรายงานผลและรายงานวิจัยจากผลการประเมิน 

4.3  ผลประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 1) คุณลักษณะทั่วไป ของผู้บริหารและ ครู ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 395 คน ส่วนมากเป็น เพศชาย จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.92 มี
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ประสบการณ์ท างานในสถานศึกษามากกว่า 20 ปี - 30 ปีจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 
สถานะภาพในสถานศึกษาเป็นครูผู้สอนจ านวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 94.43 และ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขับเคลื่อน จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.65   

 2) ผลประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการน าสู่การปฏิบัติมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายฝ่าย พบว่า ทุกฝ่ายมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษาฝ่ายวิชาการและฝ่ายที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดได้แก่ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 ด้านการติดตามประเมินผล  เมื่อพิจารณาเป็นรายฝ่าย พบว่า ทุกฝ่ายมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีฝ่ายแผนงานและความร่วมมือระดับรองลงมาได้แก่  ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร และ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ส่วนฝ่ายที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ได้แก่ฝา่ยวิชาการ 

ด้านการประสานความร่วมมือ เมื่อพิจารณาเป็นรายฝ่าย พบว่า ทุกฝ่ายมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองลงมาได้แก่ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ  ฝ่ายที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุดได้แก่ฝ่ายวิชาการ  

ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายฝ่าย พบว่า ทุกฝ่ายมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดคือฝ่ายบริหารทรัพยากรรองลงมาได้แก่ฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายที่มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุดได้แก่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการรวบรวมความ
คิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วยกับองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้าน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการน าสู่การปฏิบัติด้านการประสานความร่วมมือและ ด้านการ
ติดตามประเมินผล ในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับ Ministry of Education (2011 : 4 – 5)  
ได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา โดยก าหนด
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แผนด าเนินงานหลักไว้ 4 ประการคือ 1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 2) การน าสู่การปฏิบัติ 3) 
การประสานความร่วมมือ และ 4) การติดตามประเมินผล ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ 
วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มาเป็นส่วนหนึ่งของ
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5.2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบ 4 
ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจพบว่า ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ก าหนดและเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ก าหนดแผนงาน 
โครงการ ของสถานศึกษา แบบมีส่วนร่วม ทั้งภายในและภายนอก ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่  
จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดประชุม/อบรมสัมมนา
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสร้างความตระหนักการใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ อย่าง
คุ้มค่าและการการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ จัดท าคูมือครูการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้งจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอน ในพัฒนาหลักสูตร 
จัดท าแผนการเรียน การจัดท าแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอนและ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษามีหน้าที่ จัดท าสื่อการเรียนรู้พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ สร้างความ
ตระหนัก ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง และ ให้บริการระบบการให้ค าปรึกษา แนะแนว และดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับ 
Rapeephan  Kanarit, (2011)  ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3  ผลการวิจัย 
พบว่าในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ผู้บริหารได้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ก่อนการตัดสินใจ 
ล าดับ 4 คือ วางแผนงานด้วยความรอบรู้ ระมัดระวัง ศึกษาบุคคลอ่ืน และเข้าใจชุมชนอย่าง
ลึกซึ้ง ด้านการบริหารงานที่ตั้งอยู่บนคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2) ด้านการน าสู่การปฏิบัติ พบว่า ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่ ก าหนดเป็น
นโยบายระดับสถานศึกษา มีแผนงาน งาน โครงการ งบประมาณและปฏิทิน ในการด าเนินงาน 
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ก าหนดเป้าหมาย มาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษา ประชุมชี้แจง และมอบหมายหน้าที่ ก ากับ
ติดตามการการด าเนินงานตามแผน และมุ่งพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่ด าเนินการให้ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา
ร่วมกันก าหนดนโยบาย วิเคราะห์และใช้ทรัพยากร ก าหนดแนวปฏิบัติ พัฒนาตนเป็นแบบอย่าง
พ่ึงตนเอง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ มีการควบคุม ติดตาม การปฏิบัติโครงการ โดย
ประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ ส่งเสริมให้ครูทุกคน จัดท าและปรับปรุง
พัฒนาแผนการสอน การจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ครบทุกรายวิชา ควบคุมการใช้วัสดุฝึก สร้างครูแกนน าและ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานครู 
ผลงานนักเรียน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและ ฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่ก าหนดคู่มือ และแนวทางปฏิบัติกิจกรรม  ส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมจัดท าโครงการ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง และสร้างนักเรียนแกนน าเพ่ือเป็นแบบอย่าง
สอดคล้องกับ Ajarawan Chaiyakaln, (2012) ได้ท าวิจัยเรื่อง  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  3 : 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสันกอง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ผลวิจัย พบว่า  มีแนวทางการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน คือ (1) การ
บริหารจัดการสถานศึกษา ได้ก าหนดนโยบายโดยจัดท าแผนปฏิบัติงาน  (2) ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนจัดให้มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น (3) ด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดให้มีการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จั ดให้มี
กิจกรรมนักเรียนทั้งกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชมรม ชุมชุม ส่งเสริมในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณะประโยชน์ (4) ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) จัดท าโครงการในโรงเรียนที่สะท้อนถึงการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา จ านวน 12 โครงการ 

3) ด้านการประสานความร่วมมือ พบว่าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนดกรอบและ
ข้อตกลงการท างานแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย และการท างานเป็นทีม เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม เพ่ือ
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่
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ประสานชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการระดมทรัพยากร 
คณะกรรมการวิทยาลัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม  หลักศาสนา ตามความจ าเป็นและน ามาใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  มีหน้าที่การประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการกับบุคคลภายนอก ชุมชน
หรือหน่วยงานอ่ืน แต่งตั้งคณะกรรมการประสานกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน วัด และ แหล่งอ่ืนๆ 
และให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ Chaijairin  Chaivisit, (1996)  
ท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้
นักเรียนและชุมชนด้วยโครงการงานอาชีพ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีการใช้จ่ายในโครงการ
อย่างประหยัด มีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า มีการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ เครื่องมือ
และความรู้ต่างๆ น าเศษสิ่งที่เหลือใช้ในโครงการมาใช้ประโยชน์ ปรึกษากับคนในครอบครัวและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน โดยทุกคนในครอบครัวให้ความร่วมมือสนับสนุน 

4) ด้านการติดตามประเมินผลพบว่าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่วางแผนและ
ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน งาน โครงการ มาตรฐานตัวชี้วัด ทั้งรายบุคคล 
กลุ่มบุคคล และการประเมินตนเองมีการน าผลการติดตาม มาพัฒนา มีการสรุปรายงานผล และ
เผยแพร่สู่สาธารณชนฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่มีระบบและคณะกรรมการก ากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงานประเมินสภาพแวดล้อมตรวจสอบขอบข่ายงานตามหน้าที่มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน ทุกระดับ 
มีการสรุปผลประเมินจัดท ารายงานวิจัย สรุปประเมินผลโครงการ/งานต่างๆ และ มีการน าผล
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนมี
คณะกรรมการนิเทศ และด าเนินการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนการสอนแบบบูรณาการมีการน าผลการนิเทศ ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารวิชาการ มี
การน าผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา จัดท าสรุปรายงานผลและรายงานวิจัยจากผลการ
ประเมินสอดคล้องกับ Bunjadnon Thamarn   (2008) ได้ท าการศึกษาสภาพการจัดการศึกษา
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในเขตอ าเภองาว จังหวัดล าปาง ผลการวิจัย
พบว่าการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด้านการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ด้านการจัดภูมิทัศน์ การจัดแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมแนะ
แนว การจัดนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอน และการติดตามประเมินผล 
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5.3 ผลประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่า ผลประเมินรูปแบบการ
จัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวม พบว่า มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านการน าสู่การปฏิบัติ มีความส าคัญมากที่สุดเป็นล าดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้าน
การติดตามประเมินผลด้านการประสานความร่วมมือ และ ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ตามล าดับสอดคล้องกับ Rapeephan  Kanarit, (2011) ได้ท าวิจัยเรื่อง  การบริหารสถานศึกษา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ผลวิจัยพบว่า ระดับของการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า ทั้งภาพรวมรายด้าน และรายข้ออยู่ในระดับมาก  

 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ควรมีการวิจัยทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐ และ 
ภาคเอกชน เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้ ความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และ ผู้เรียน 
 6.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการโครงการพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดรูปแบบ
ผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือ
พัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดรูปแบบผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารมืออาชีพ ด้วยเทคนิคเดลฟาย จากผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหาร
มืออาชีพ จ านวน 21 คน 3) จัดสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 8 คน เพ่ือรับข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม และ4) ประเมินความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา และครู จ านวน 132 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าพิสัยควอไทล์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
กระบวนการเทคนิคเดลฟาย 
 ผลการวิจัยพบว่า 

                                                           
 Doctor of Philosophy Program Educational Administration Western University. 
 Doctor of Education Program in Educational Administration, Western University.  
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1. ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 21 คน เห็นด้วยกับการพัฒนาองค์ประกอบรูปแบบผู้บริหารมืออาชีพ

ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้าน
วิสัยทัศน์    2) ด้านทักษะการบริหาร 3) ด้านการประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 4) ด้าน
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 5) ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 6) ด้านการ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและตัวชี้วัดขององค์ประกอบทั้ง 21 ข้อ 

2. ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณทั้ง 8 คน ต่างเห็นสอดคล้อง
กันว่าองค์ประกอบและตัวชี้วัดของผู้บริหารมืออาชีพเหมาะสมดีแล้ว 

3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 132 คน 
พบว่า ทุกคนเห็นด้วยกับองค์ประกอบผู้บริหารมืออาชีพทั้งหมดที่กล่าวมาทุกด้านแล้วอยู่ใน
ระดับมาก 
ค าส าคัญ : การพัฒนา , รูปแบบ , ผู้บริหารมืออาชีพ 

 
ABSTRACT 

 The purposes of the study were: 1) to investigate the factors and 
indicators of school professional administrator model, 2) to present the school 
professional administrator model. The research processes consisted of four 
steps: 1) analyzed the documents concerning the school professional 
administrator model, 2) interviewed a group of 21 school professional 
administrator experts, 3) sought the advices and feedbacks of eight experts by 
group discussion technique, and 4) evaluated the opinions of 132 school 
administrators. The analysis of the data was accomplished by computation of 
percentage, mean, standard deviation. The median and interquartile range were 
also computed to test each of consensus postulated in this study. 
 Based upon the findings of the study, it was concluded that the group 
of school professional administrator experts strongly agreed with the factors and 
indicators of school professional administrator model. The evaluation of opinions 
of administrators were also at high level. 
Keywords : Development, Model, Professional  Administrator. 
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1.บทน า  
 ผู้บริหาร คือผู้ที่รับผิดชอบให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล (Massie & Douglas, 1981) เป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อองค์กรในลักษณะเป็น
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ของความคิด และศูนย์รวมของการตัดสินใจ ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ยิ่งมีความส าคัญมากกว่าผู้บริหารองค์กรทั่วไป เพราะสถานศึกษาเป็นองค์กร
ให้บริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอน และการเรียนรู้เป็นหลัก เป้าหมายของสถานศึกษา ก็คือ 
การเรียนรู้ของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้รับความสนใจ และความคาดหวังจากสังคมอยู่
ในระดับสูง (Hoy & Miskel, 2001) ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การก้าวเข้า
สู่ยุคเศรษฐกิจ ฐานความรู้ที่ให้ความส าคัญต่อข้อมูลสารสนเทศ หรือความเป็นสมาคมอาเชี่ยน
ของกลุ่มประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเหตุการณ์ที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในการน าพาสถานศึกษาให้ไปสู่ความส าเร็จอย่างมีคุณภาพได้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมีความเป็นมืออาชีพ (Professional) ที่มีความสามารถทั้งในด้านการการ
ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ รอบรู้ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้มีองค์ความรู้ที่
ส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน ในขณะที่ครูผู้สอนจะมีหน้าที่ส าคัญในการเสริมสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น การเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา การ
ตัดสินใจ และการมีวิสัยทัศน์ การติดต่อสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ การจูงใจเพ่ือการสร้างสรรค์ 
ความเป็นผู้น าแห่งการบริหารหลักสูตร และการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 บทบาท และหน้าที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา คือการขับเคลื่อนกลไกหลักของ
หน่วยงาน หรือองค์กรของตน โดยการท าหน้าที่บังคับบัญชา บริหารจัดการ วางแผนด าเนินงาน 
ประสาน ควบคุม ติดตาม ดูแล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ประสานความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ พร้อมทั้งน าพา หรือขับเคลื่อนหน่วยงาน หรือองค์กรของตนไปสู่
จุดหมายปลายทาง ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของหน่วยงาน หรือองค์กร อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่วนในเรื่องของความเป็นมืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา จ าเป็น
จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วอย่างยาวนาน เป็นบุคคลที่สังคม ชุมชน และ
บุคคลทั่วไปให้การยอมรับนับถือ มีความกระตือรือร้น เชื่อมั่นในตนเอง มีความรอบรู้ในเรื่องต่าง 
ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา มี
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรักและหวงแหนในแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่ 
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มีความเมตตา ปราณี เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่แก่ทุกคน เป็นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ให้ความส าคัญกับทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความผิดพลาดน้อย สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที มีการสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นมาก
ที่สุด 
 ด้วยความส าคัญ และความจ าเป็นที่ต้องใฝ่หา คัดเลือกบุคคลมาเป็นหัวเรือ เพ่ือก ากับ 
น าพาหน่วยงานการศึกษาของรัฐ ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างถูกต้อง และส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ผลของการศึกษาจะเป็นตัวอย่างแก่
การศึกษาของชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบรูปแบบผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2.2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนารูปแบบผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณแบบ
ผสมผสานกันซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารมืออาชีพของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือขอความเห็นชอบด้วยกระบวนการ
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพ่ือหาความสอดคล้องจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 21 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความคิดเห็นจากผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 132 คน 
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4. สรปุผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน เห็นด้วยกับองค์ประกอบหลัก ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ด้านวิสัยทัศน์ ด้านทักษะการบริหาร 
ด้านการประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และ ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
 2. การสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ทั้ง 8 คน 
เห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบหลัก และตัวชี้วัดรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครนั้น เหมาะสมดี พร้อมได้แสดงค าแนะน า 
และข้อเสนอแนะ 
 3. ส่วนการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้ง 132 คน 
พบว่า ทุกคนมีความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
 
5. อภิปรายผล 
        จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 5.1 จากการศึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน เห็นด้วยกับองค์ประกอบหลัก ทั้ง 6 ด้าน คือ 
ด้านการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ด้านวิสัยทัศน์ ด้านทักษะ
การบริหาร ด้านการประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และ ด้านมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hollomon (1999 : 605 A) ได้ท าการวิจัย
คุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาอาชีพ พบว่า คุณสมบัติของอาจารย์
ใหญ่ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และต้องเป็นผู้ที่มีคุณค่าทางจิตใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีจิตใจ
ดี มีความรู้สึกนึกคิดที่ดี มีน้ าใจ และมีจิตวิญญาณที่ดี คุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่ ที่การเสียสละ
เพ่ือให้ได้งานที่ต่อเนื่อง โดยมีแรงจูงใจในการท างานที่ใช้เงินน้อย แต่ได้งานมาก และเป็นผู้น าที่
เข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจัยของRice (1991 : 378-A) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของ
อาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาตามทรรศนะของอาจารย์ใหญ่ และครูโรงเรียน
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ประถมศึกษา เขตแม่น้ าซาวานนาห์ ตอนกลางของรัฐจอร์เจีย โดยทดสอบนัยส าคัญของความ
แตกต่างของทรรศนะของอาจารย์ใหญ่ และครูที่มีต่อพฤติกรรมผู้น าของอาจารย์ใหญ่ในเรื่อง
ต่อไปนี้ การเป็นแบบอย่าง ความสามารถในการประนีประนอม ความอดทนต่อความไม่แน่นอน 
ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคน การวางแผนความอดทนต่อการขาดระเบียบวินัย การรู้จัก
บทบาทของตนเอง การมีวิจารณญาณ การเน้นผลงานความสามารถในการบูรณาการ มุ่งความ
เจริญก้าวหน้า ผลการวิจัยพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างทรรศนะของ
อาจารย์ใหญ่ และครูโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีต่อพฤติกรรมผู้น าของอาจารย์ใหญ่ในด้าน
ความสามารถ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bass (1981 pp 65-66) ได้ศึกษางานวิจัย ของ 
สต๊อกดิลล์เกี่ยวกับบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้บริหาร โดยจ าแนกออกเป็นกลุ่มตาม
ผลการวิจัยสรุป ได้ดังน้ี 1) บุคลิกภาพ และพฤติกรรม จากผลการวิจัยมากกว่า 15 เร่ือง พบว่า 
ผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพ และพฤติกรรมเหนือบุคคลอื่น ๆ ในเรื่องต่อไปนี้ คือ มีเชาว์ปัญญาดี มี
นิสัยรักการศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความรู้ทันสมัย และกว้างขวาง 
ชอบกิจกรรม และงานสังคม มีมารยาททางสังคมที่ดี มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 2) บุคลิกลักณะของ
ผู้บริหารที่ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัยมากกว่า 10 เรื่อง พบว่า ผู้บริหารจะมีบุคลิกลักษณะ 
ดังนี้ คือ มีความสามารถในการเข้าสังคม รู้จิตวิทยาในการเจรจา มีมารยาททางสังคมที่ดี มี
ความคิดริเริ่มท าสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ มีความอดทนต่อ
ความยากล าบาก อดทนต่อปัญหารอบด้านโดยไม่เสียก าลังใจ รู้หลัก และวิธีท างาน มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ือเสริมคุณค่าของตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ มี
ความเชื่อมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ มีความสามารถในการคาดการณ์ข้างหน้าได้ ให้ความร่วมมือ
กับหมู่คณะ ในการท างาน เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง และคิด
สิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้มีความสามารถในการพูด และสามารถเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) 
คุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์สูงกับการเป็นผู้บริหาร คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นที่นิยมของ
ปวงชน มีความสามารถในการเข้าสังคม มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความปรารถนาที่ท าดี
ที่สุด มีอารมณ์ขัน มีความร่วมมือกับผู้อ่ืน และมีความสามารถในทางการกีฬา 
 5.2 จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ทั้ง 8 
คน เห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบหลัก และตัวชี้วัดรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครนั้น เหมาะสมดี พร้อมได้แสดงค าแนะน า 
และข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Stogdill (1974 : 62-63) ได้รวบรวมผลการวิจัย
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เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ลักษณะ และพฤติกรรมของผู้น า โดยจ าแนกออกเป็นกลุ่มตามผลการวิจัย 
สรุปได้ ดังนี้  1) บุคลิกภาพ ลักษณะและพฤติกรรมของผู้น าที่ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัย
มากกว่า 15 เรื่อง พบว่าผู้น าควรจะมีบุคลิกภาพ และพฤติกรรมเหนือบุคคลอ่ืน ๆ ในเรื่อง
ต่อไปนี้ มีเชาว์ปัญญาดี มีความคิดอ่านเฉียบแหลมกว่า มีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า รักการอ่าน 
คิดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือในวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท าอยู่ ท าให้มีความรู้ทันสมัย 
และกว้างไกล เป็นที่พ่ึงในเรื่องที่ตนรับผิดชอบได้ มีความเข้าใจในงานที่ท า ศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับงานที่ท าอยู่เสมอ หรือรู้แหล่งที่จะไปสอบถาม ปรึกษาหารือได้ ชอบกิจกรรมหรืองาน
สังคม ไม่เป็นคนเก็บตัว กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสังคมกับกลุ่ม เข้ากับคนได้ทุกชั้น โดย
ไม่เคอะเขิน มีมารยาททางสังคมท่ีดี มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมดี มีฐานะพอเลี้ยงตนเองให้อยู่ใน
ระดับเดียวกัน หรือดีกว่ากลุ่ม ไม่มีหนี้สิน หรือหยิบยืมเพ่ือนร่วมงาน จนท าให้ฐานะของต าแหน่ง
ด้อยลง ส่วนปริมาณคุณภาพคุณสมบัติ และทักษะที่ส าคัญของหัวหน้างานขึ้นอยู่กับสภาพงานที่
บริหารอยู่ 2) บุคลิกลักษณะของผู้น าที่ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัยมากกว่า 10 เรื่ อง พบว่า 
ผู้น าควรจะมีบุคลิกลักษณะเหนือบุคคลอ่ืนในเรื่องต่อไปนี้ ความสามารถในการเข้าสังคม เข้ากับ
คนได้ทุกระดับโดยปราศจากอาการหวาดกลัว เคอะเขิน รู้จิตวิทยาในการพูดคุยกับคน ปรับตัวให้
เข้ากับคนอ่ืนได้ และเป็นผู้ที่มิมารยาทสังคมที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถที่จะเริ่มสิ่ง
ใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีจินตนาการที่จะสามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวมได้ มีความอดทน ทนทานต่อความยากล าบาก ทนงานหนักได้ อดทนต่อปัญหารอบ
ด้านได้ โดยไม่ต้องใช้ก าลัง รู้วิธีท างาน รู้หลักในการท างาน รู้เรื่องที่ท า และรู้กว้างไกล ท าให้งาน
ส าเร็จได้เร็ว และมีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเข้าใจของเขตความสามารถของตน 
หมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อเสริมคุณค่าของตน ให้เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชื่อมั่นที่จะท างาน
ให้ส าเร็จ และเมื่อจ าเป็นต้องชี้แจง แสดงเหตุผล ก็สามารถท าได้โดยมีหลักฐานอ้างอิง มีความ
ตื่นตัว และมีความสามารถในการคาดการณ์ข้างหน้าได้ เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว
ว่องไว และสามารถที่จะวิเคราะห์และคาดการณ์ข้างหน้าได้ถูกต้องแม่นย า มีความร่วมมือกับหมู่
คณะ ท าตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และให้ความร่วมมือในการท างาน เช่น อ านวยความสะดวก 
ร่วมประสานงาน ให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น   
 5.3. จากการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้ง 132 คน 
พบว่า ทุกคนมีความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ Kanokgarn Kotcha (2007 : 93-97) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริง และ
คุณลักษณะที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี ตาม
ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ดังนี้ ด้านทักษะ ด้านบุคลิกภาพ ด้านลักษณะนิสัย และด้านความรู้ ตามล าดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุดใจ ศิริสมบัติ (2550 : 96-99) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริง และที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า 
1) คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย คือ คุณลักษณะด้านภูมิธรรม 
คุณลักษณะด้านภูมิรู้ และคุณลักษณะด้านภูมิฐาน  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1) ผู้บริหารควรมีปฏิภาณไหวพริบกับการแก้ไขปัญหา เพ่ือการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
  2) ผู้บริหารควรมีทักษะทางมนุษย์สัมพันธ์ เพ่ือการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่เป็นกันเอง 
  3) ผู้บริหารควรมีความรอบรู้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือการบริหาร งานที่มี
ประสิทธิภาพ รัดกุม 
  6.2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1) ควรท าการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือค้นหนปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริหารมืออาชีพ
ต่อไป   
 2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครกับเขตการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือน า
จุดเด่นไปพัฒนาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ด าเนินธุรกิจชุมชนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้อรัญญิก ต าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชน และ 3) เพ่ือ
หาแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างปัจจัยเหล่านั้นให้อยู่ในลักษณะที่เอ้ือต่อการเกิดความ
เข้มแข็งของธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ม การสังเกต รวมทั้งการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และปราชญ์ชาวบ้าน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ 
  

                                                           
  Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 
  Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 
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ผลการวิจัยพบว่า  
องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินธุรกิจ ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น องค์

ความรู้ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นถือว่าเป็นรากฐานส าคัญใน
การสร้างความเชื่อมั่นและชื่อเสียงให้ผลิตภัณฑ์อรัญญิกจนเป็นที่ยอมรับของตลาด 

ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชน คือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
กระบวนการด้านวัฒนธรรม ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เดิมทั้ง 5 ปัจจัย 
ส่งผลต่อความส าเร็จทั้งสิ้น แต่ปัจจุบันผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อรัญญิกเป็นรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 ท าให้ขาด
ความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะกระบวนการทางวัฒนธรรม ที่เคยหล่อหลอมผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน 
อย่างประเพณีไหว้ครูบูชาเตาค่อยๆหายไป และเป็นการท าตามความสะดวกของแต่ละบ้านมาก
ว่าจะเป็นการร่วมกันท าเหมือนในอดีต แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นความเข้มแข็งของชุมชน คือ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผู้น าชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพยายามเข้าไปช่วยขับเคลื่อนให้
เกิดความร่วมมือ และน ามาใช้เป็นฐานในการก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและใช้เป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน  

แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างปัจจัยเหล่านั้น ให้อยู่ในลักษณะที่เอ้ือต่อการเกิด
ความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง คือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานส าคัญเพราะเป็น
จุดแข็งและปัจจัยที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้และผู้ซื้อสินค้า เน้นการใช้ตราสินค้าที่บ่งบอกความ
เป็นอรัญญิก เสริมด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้  และการสร้างเครือข่าย ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยกระบวนการทางสังคม 
วัฒนธรรม เพ่ือที่จะคงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ
ชุมชน ต้องมุ่งเน้นไปที่องค์ความรู้เป็นฐานราก โดยต่อยอดและสืบทอดองค์ความรู้เป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่ง นอกจากนั้นธุรกิจชุมชนจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการตามแนวทางสมัยใหม่ ใช้
การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้ภูมิปัญญาที่มี น ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด จึงจะ
สามารถท าให้ธุรกิจชุมชนแข็งแกร่งและยั่งยืนได้ 
ค าส าคัญ : ความเข้มแข็ง, ธุรกิจชุมชน, องค์ความรู้, ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ABSTRACT 

 Objective of this research were;  1) to study the knowledge and local 
wisdom in the community business of the products of Aranyik Products, Tha 
Chang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, 2) to study the key factors 
affecting the success of a community business, and 3) to find out the guideline 
to develop and strengthen those factors in a manner that promotes the 
continued strength of the community business. 
 Research Methodology was a qualitative methods. The qualitative 
methods collected data from document and In-depth interview and group 
discussion participatory and non-participant observation Informal interviews 
Including the opening of the forum, community leaders, leaders, peer educators 
and villagers. The data were analyzed by the descriptive interpretation. 

Findings were as follows; Knowledge and local wisdom in business 
operations has been passed on from generation to generation Knowledge has 
been developed to suit the era. As for local wisdom, it is considered an 
important foundation. In building confidence and reputation for Aranyik products 
until being accepted by the market. The important factor that affects the 
success of the community business is the learning process of the 
community. Cultural process The relationship system in the community and 
the original local wisdom in all 5 factors Affecting all success But currently, the 
manufacturer of Aranyik products is the 2nd generation, 3rd generation, causing 
the lack of interconnection, especially the cultural process that has cast people 
together. As the tradition of worshiping, the worship of the hearth gradually 
disappeared and it was done according to the convenience of each house so 
much that it would be the same as in the past. But one thing that is still the 
strength of the community is local wisdom. In which community leaders and 
relevant government agencies try to help drive cooperation and used as a base 
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for determining the strengthening of the community and used as a measure of 
community strength 
Guidelines for developing and enhancing those factors To be in a manner that is 
conducive to the continued strength of the community business, using local 
wisdom as an important base because it is the strength and factors that are 
accepted by users and buyers of products Highlight the brand that conveys a 
forest machine with an extra point for Wealth Management community. 
Community participation Creating a learning process And networking Which all 
rely on social, cultural processes in order to maintain product 
identities The development and strengthening of the business community. Must 
focus on the knowledge as a foundation by expanding and inheriting knowledge 
as one important thing In addition, the community business needs to be 
managed according to modern approaches. Use participation Networking To 
create a learning process together To strengthen the wisdom that is Used to 
develop products To respond to the needs of the market Therefore can make 
the community business stronger and sustainable 

Keywords: strengthening the business community, knowledge, local wisdom 
 
 
1. บทน า 

การพัฒนาประเทศในทุกระยะท่ีผ่านมา มีนโยบาย มาตรการ และการด าเนินการภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันผ่านมาแล้ว 11 แผนด้วยกัน และในปี พ.ศ. 
2559 จะเป็นปีสุดท้ายของแผน โดยได้มีการแบ่งการด าเนินการ การก ากับติดตามไปตามภาค 
ตามกลุ่มจังหวัดและตามแต่ละจังหวัด ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการติดตาม ก ากับดูแลให้สะดวก
และคล่องตัวขึ้น ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีความส าคัญยิ่งของประเทศ เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง 
และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการรวมจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็นกลุ่ม เพ่ือใช้ในการ
บริหารงบประมาณ เช่น ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
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เป็นต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอยู่ในกลุ่มภาคกลางตอนบน เป็นศูนย์กลางการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจของภาค
กลางคือการท่องเที่ยว จากการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งผลิตทั้งสามส่วนดังกล่าวนั้น 
เป็นผลมาจากการมีทรัพยากรที่หลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

นอกจากนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังเป็นแหล่งการค้าและการลงทุนเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่ง เป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง มีความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และเทคโนโลยี ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
และอุตสาหกรรมการเกษตร ในขณะที่ภาครัฐได้มีนโยบายมุ่งเน้นสนับสนุนภาคการผลิตระดับ
ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
น าไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางรวมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมี
ศักยภาพที่จะเป็นช่องทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าของชุมชนที่ มีโอกาส 
กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคอ่ืนได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจในสัดส่วนสูง และมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา แต่ยังคงพบว่า เกิด
ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาด้วยเช่นกัน เช่น ปัญหาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ 
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ แรงงาน ปัญหาสังคม และปัญหาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค ทั้งนี้เพราะภาคกลางเป็นภูมิภาคขนาดใหญ่ มีอนุภูมิภาค 6 อนุภูมิภาค หรือ 26 จังหวัด 
โดยแต่ละจังหวัดมุ่งพัฒนาความเข้มแข็งของตนเอง พยายามสร้างจุดร่วมจุดต่าง ซึ่งมีความ
หลากหลาย โดยมีกลไกการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนารูปแบบต่างๆ กัน แต่ขณะเดียวกันทุก
จังหวัดอยู่ภายใต้ระบบบริหารราชการแบบเดียวกัน จึงมีความยืดหยุ่นน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กิจกรรมในระดับชุมชนและท้องถิ่น ยังมีความจ าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่าย เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะดึงศักยภาพออกมาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือของประชาชน นักวิชาการ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันตามความเหมาะสม
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน อันจะน าไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนต่อไป 
      อนึ่ง จากการศึกษายุทธศาสตร์การวิจัยภาคกลาง (พ.ศ. 2555-2559) พบว่า ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  ได้สังเคราะห์ภาพรวมวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
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จังหวัดภาคกลาง  เพ่ือน ามาสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการวิจัยภาคกลาง เพ่ือแสดงความ
ต้องการการวิจัย และได้จุดหมายปลายทางร่วมกันว่า “ สร้างและน าองค์ความรู้ไปสนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และความสามรถในการแข่งขัน ให้เป็นภูมิภาคที่น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยมี
มาตรการที่ส าคัญ คือ  “ศึกษาค้นคว้าวิจัยทุกระดับ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน พร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายการวิจัยในท้องถิ่น เพ่ือน าความรู้มาสร้างมูลค่าเพ่ิม และเสริมคุณค่าการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งบนฐานความรู้อย่างแท้จริง” 
  เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางและจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โครงการวิจัยนี้สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
โดยตรง โดยผ่านกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ กลุ่มธุรกิจ
ชุมชน หากธุรกิจชุมชนที่ถูกมองว่าเป็นฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็ง ซึ่งลักษณะเฉพาะ
ของธุรกิจชุมขนที่มีศักยภาพสามารถสร้างความเข้มแข็งได้นั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง โดยปัจจัยหลักที่สามารถสร้างให้ธุรกิจชุมชนมีความน่าสนใจนั้นคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ การเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ จึงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ยาวนาน และมีกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจ จึงเลือกอ าเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เป็นแหล่ง
ผลิตมีดอรัญญิก อันเลืองชื่อนั่นเอง มีค าถามท่ีน่าสนใจ ท าอย่างไรจะสืบสานภูมิปัญญาอันเก่าแก่
นี้ให้คงอยู่คู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินธุรกิจชุมชนของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของใช้อรัญญิก ต าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชน  
2.3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างปัจจัยเหล่านั้นให้อยู่ในลักษณะที่เอ้ือต่อ

การเกิดความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องชุมชน 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

3.2 เครื่องมือการวิจัย  
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เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษาเอกสารและเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่าง  
ด้วยเทคนิคแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม
ธุรกิจชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์ชาวบ้าน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและ
พรรณาความ ค าถามเก่ียวกับบริบทธุรกิจชุมชน และค าถามเกี่ยวกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาใน
การด าเนินธุรกิจชุมชน การจัดเวทีสนทนากลุ่ม (Focus group interview) เทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT เพ่ือจัดท าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชน และแบบส ารวจข้อมูล
สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน จากการจัดเวทีชุมชนเพื่อสร้างแบบส ารวจข้อมูลร่วมกัน 
 3.3 การรวบรวมข้อมูล  ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย   
  1) ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา  
 2) ข้อมูลเชิงปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา ผู้น าชุมชน  
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการตรวจสอบข้อมูล จะด าเนินการไป
พร้อมๆกัน จากการสอบถาม สังเกต และสรุปผลในเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) 
โดยน ามาวิเคราะห์แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ และพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล จน
เป็นที่เหมาะสม จนสามารถอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
     
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 การศึกษาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินธุรกิจชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้อรัญญิก ต าบลท่าช้าง อ า เภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในการสัมภาษณ์พบว่าท้องถิ่นมีองค์ความรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในอดีตจะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนมากกว่าใน
ปัจจุบัน พบว่ามีการตั้งสหกรณ์อรัญญิก เพ่ือรวมกลุ่มในการประกอบการ แต่ต่อมาแต่ละบ้านมี
การขายธุรกิจไปยังลูกหลาน ท าให้การมีส่วนร่วมในชุมชนลดลงไปเป็นการท าธุรกิจแบบตัวใคร
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ตัวมันมากขึ้น ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีประเพณีไว้ครูบูชาเตาเป็นประเพณีหลักของชุมชน 
ในอดีตมีการร่วมกันท า เป็นพิธีใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประจ าท้องถิ่น  

4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งชองชุมชน และท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างเครือข่ายธุรกิจชุมชน คือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน กระบวนการด้านวัฒนธรรม 
ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าในกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อรัญญิกนั้น
ค่อนข้างมีลักษณะต่างคนต่างท า หรือมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆเฉพาะตนอย่างชัดเจน ขาดความ
ร่วมมือ และการเชื่อมต่อกันในบริบทต่างๆ ปัจจัยที่เคยเข้มแข็งอย่างเช่น กระบวนการทาง
วัฒนธรรม ที่หล่อหลอมผู้คนเข้าไว้ด้วยกันอย่างเช่น ประเพณีไหว้ครูบูชาเตาก็ค่อยๆหายไป และ
มีการท าตามความสะดวกของแต่ละบ้านมากว่าจะเป็นการร่วมกันท าเหมือนในอดีต แต่สิ่งหนึ่งที่
ยังเป็นความเข้มแข็งของชุมชน คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผู้น าชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องพยายามเข้าไปช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือ และน ามาใช้เป็นฐานในการก าหนด
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและใช้เป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน   

4.3 แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างปัจจัยเหล่านั้นให้อยู่ในลักษณะที่เอ้ือต่อการ
เกิดความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องชุมชน กลยุทธ์รูปแบบการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานที่ธุรกิจชุมชนต้องการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชน กลยุทธ์
การมีส่วนร่วมของชุมชน กลยุทธ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย ซึ่ง
ทั้งหมดต้องอาศัยกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนา
และให้การสนับสนุน เพ่ือที่จะคงอัตลักษณ์และมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
  
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาการศึกษาเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนโดยใช้องค์
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้อรัญญิก ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้วิจัย สามารถกล่าวอภิปรายผลในประเด็นส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

5.1 องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินธุรกิจชุมชน จากการศึกษาวิจัย
พบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจชุมชนได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Sunitda Choosawat (2012)  เรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้านต่อการสร้างความเข้มแข็งของ
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ชุมชน  บ้านโหล๊ะหาร จ.ชุมพร ในด้านที่เชื่อมั่นว่าการต่อยอด และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาจะเป็น
จุดเด่นของชุมชนที่สามารถดึงดูดผู้คนให้มาสนใจผลิตภัณฑ์ของชุมชน และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Warunee Phongpinyo (2002) เรื่อง ภูมิปัญญาของชาวล้านต่อการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  กรณีศึกษาบ้านอัมพวัน จ.ขอนแก่น ที่พบว่าชาวบ้านมีการน าภูมิปัญญามา
ปรับใช้กับเทคโนโลยีเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้อย่างลงตัวและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้
เป็นอย่างด ี

5.2  ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชน  พบว่าในกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์อรัญญิกนั้นค่อนข้างมีลักษณะต่างคนต่างท า หรือมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆเฉพาะตนอย่าง
ชัดเจน ขาดความร่วมมือ และการเชื่อมต่อกันในบริบทต่างๆ ปัจจัยที่เคยเข้มแข็งอย่างเช่น 
กระบวนการทางวัฒนธรรม ที่หล่อหลอมผู้คนเข้าไว้ด้วยกันอย่างเช่น ประเพณีไหว้ครูบูชาเตาก็
ค่อยๆหายไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Somboon Tumlangka (2013) เรื่อง รูปแบบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงราย ที่พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน มีปัจจัย ส าคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบ
เครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มา
ก าหนด รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน ส่วน
กลยุทธ์การน ารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 
ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชน กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน กลยุทธ์การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย และกลยุทธ์สร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด บริบทของ
จังหวัดเชียงรายเป็นสังคมชนบทมากกว่าสังคมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยังไปสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ Uthaiwan Pootes (2017) ที่พบว่า กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นการสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ภายใต้การด ารงชีวิตประจ าวัน มีการสืบทอดมาเป็น
เวลานาน และมักจะสั่งสมประสบการณ์ผ่านพ่อ แม่ และคนในครอบครัว ซึ่งถือว่าการส่งต่อภูมิ
ปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัวเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อมาของสังคมไทย แต่ที่เริ่มลดน้อย
ถอยลงเพราะ บางภูมิปัญญา ถูกลดทอนความส าคัญ และแทนที่ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ หรือคน
ในท้องถิ่นไม่เห็นคุณค่า ดังนั้นการที่จะคงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้อย่างยั่งยืนต้องสร้างคุณค่า
ให้เกิดข้ึนในรุ่นต่อๆไปให้ได้ 
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5.3  แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างปัจจัยความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนโดย

ใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชน กลยุทธ์การมีส่วน
ร่วมของชุมชน กลยุทธ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย ซึ่งทั้งหมด
ต้องอาศัยกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาและให้
การสนับสนุน เพ่ือที่จะคงอัตลักษณ์และมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Vitaya chandang (2013) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ที่พบว่า การสร้าง
ความเข้มแข็งให้ธุรกิจชุมชนอยู่ภายใต้ สามระบบสนับสนุน (Triangle Support System) ได้แก่ 
ระบบความรู้ (Knowledge System) ซึ่งเป็นความรู้ในชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพ การ
บริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยการผสมผสานระหว่างความรู้เก่ากับความรู้
ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wanmakla Kesorndokmai (2017) ที่พบว่าแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนากลุ่มชุมชนด้วยความต่อเนื่อง และเพ่ิมจ านวนคร้ังในการติดตามการด าเนิน
กิจกรรมและประเมินผลกิจกรรม จึงกล่าวได้ว่าการที่ชุมชนจะเข้มแข็งต้องอาศัยทั้งภูมิปัญญาที่มี
อยู่เป็นปัจจัยภายในของชุมชนเอง ยังต้องมีเครือข่าย การมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานภาค
นอก เช่นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และต้องด าเนินงานอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง ชุมชนถึงจะ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยสามารถสรุป ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ ควรจะท าการศึกษาใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี่ 

6.1 ควรจะศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของการเมืองท้องถิ่นที่มีผลต่อความเข้มแข็งของธุรกิจ
ชุมชน” เพ่ือชี้ให้เห็นถึงปัจจัยภายนอกท่ีเป็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชน  

6.2 ควรจะศึกษาเรื่อง “แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน” เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อธุรกิจชุมชน 

 6.3 ควรน ารูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพไปใช้กับพ้ืนที่ อ่ืนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ลักษณะใกล้เคียงกัน 



232    ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562
 

 
References 
Somboon Tumlangka .(2013). Local Wisdom - Based Model to Build up 

Community Strength in Chiang. Rai Province Journal of Education, 
Naresuan University.15(2) 62-63. 

Sunitda Choosawat (2012). The Appication of Populay Wisdom for Community 
Empowerment’s Ban Lohhan Amphur Pabon Phattlung Province. 
Graduate School: Hatyai University. 

Uthaiwan Pootes. (2017). Process of Transferring Local Wisdom Wicker in Ban 
 Dongchapu, Bang Maplor Sub-district, Krok Phra District, Nakhon 
 Sawanprovince. Journal of MCU Social Science Review,4(3),180-188. 
Vitaya chandang. (2013). Model of Management, Strong Community, Sufficiency 

Economy, Upper Central Thailand. (Doctor of Thesis) Graduate School. 
Valaya Alongkorn Rajabhat University 

Wanmakha Kesorndokmai.(2017).Management, Community Involvement and 
Sustainable Development of Historic Sites History Measure was 
Inconspicuous Tumbon Ta Num Oi 's Nakhon Sawan district. Journal of 
MCU Social Science Review,5(3),125-132 

Warunee Phongpinyo. (2002). Local Wisdom Towards Community Strengthening: 
a Case Study of Ban Amphawan, Moo 8 Samran Subdistrict, Mueang 
District, Khon Kaen Province (Master of Thesis). Loei Rajabhat University. 
 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    233  

 

รูปแบบการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโดยชมุชนของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด 

MODEL OF COMMUNITY TOURISM MANAGEMENT OF PRACHARATH 
RAKSAMAKEE SOCIAL ENTERPRISE (THAILAND) CO., LTD. 

 
สิริ ลภัสลดา ปันสาน ศรัณยา เลิศพุทธรักษณ์ 

Siri Rapassarada Pansan, Saranya Lertputhirak 
 
Received:  July  25 , 2019 
Revised:   September 23, 2019 
Accepted: September 30, 2019 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนตามหลัก
ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีโดยเชิง
คุณภาพจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐ และเชิงปริมาณจะใช้
วิธีการส ารวจจากแบบสอบถามที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มข้าราชการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม และ
กลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมกับบริษัทฯ นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ท าการวิเคราะห์เชิงประเมินผลการ
ด าเนินงาน คือ รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น   ผลจากการวิจัยพบว่าจากตัวแปรด้านการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่ การคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนเป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุด โดยควรมีการสร้างกระบวนคัดเลือกชุมชนที่มีความ
พร้อมโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  
ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดการ, การท่องเที่ยวชุมชน , บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ
  เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด   

                                                           
 Doctorial’s Degree Program, Doctor of Philosophy Burapha University. 
 Faculty of Public of Management, Burapha University. 
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ABSTRACT 
 Objective of this research were to  The Study of Model of Community 
Tourism Management of PRACHARATH RAKSAMAKEE SOCIAL ENTERPRISE 
(THAILAND) Co., Ltd., The Researcher Used A Survey Method From Three Sample 
Groups: People Who Joined The Company, Related To Government Officials And 
The Company Officers. In Addition, The Researcher Also Conducted An 
Evaluation of The Performance Using The Indicators of The Key Performance 
Indicator: Kips Consisting. The Results of The Research Showed That The Factors 
of Sustainable Tourism Management Which Contain of The Readiness And 
Participation Of People In The Community Is The Most Important Thing. 
Keywords:  Model of management, Community tourism , Pracharath  
    Raksamakee Social Enterprise (Thailand) Co., Ltd 
 
1. บทน า 

การท่องเที่ยวชุมชนมีความส าคัญในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความสามัคคีและสร้างความ
มั่นคงในชุมชนรวมถึงสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ลดปัญหาการอพยพคนจากชุมชน
ไปท างานในเมืองใหญ่ แต่การบริหารการท่องเที่ยวชุมชนยังไม่มียังปัญหามาก รัฐบาลได้ตระหนัก
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวชุมชนของประเทศไทยที่รายได้ของการท่องเที่ยวยังไม่เกิดการ
กระจายอย่างทั่วถึง ปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเดิม ท าให้เกิด
ปัญหาความแออัดของนักท่องเที่ยว ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ตามมาด้วย
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว และปัญหาการ
หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนอกจากนี้ยังพบ ปัญหาการบริหาร
จัดการที่ขาดบูรณาการในการท างานและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ไม่มีกลไกความ
เชื่อมโยง ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพขึ้นมาใหม่ ปัญหาการไม่สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้นให้กับงานบริการทางการท่องเที่ยว รวมถึงในปัจจุบันประเทศเพ่ือนบ้านได้มี
การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวซึ่งต่อมาจะเป็นคู่แข่งที่ส าคัญด้านการท่องเที่ยวกับประเทศ หาก
ประเทศไทยไม่ปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวจะท าให้มีผลต่อรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของประเทศลดลง ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ด าเนินแนวทางการปัญหาและการขับเคลื่อน
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โครงการ “พลังท้องถิ่นขับเคลื่อนประชารัฐเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน”   ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ด าเนิน
แนวทางการปัญหาและการขับเคล่ือนโครงการ  “พลังท้องถิ่นขับเคลื่อนประชารัฐเพ่ือการ
ท่องเที่ยวชุมชน”  (Tourism Marketing Research Center, 2015) 

“พลังท้องถิ่นขับเคลื่อนประชารัฐเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน”นับเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบวิถีไทย เพ่ือสร้างรากฐานเศรษฐกิจในระดับชุมชน เกิด
การจ้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมหาศาล  เพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจ
ชุมชน  โดยการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่อไป (Nuchailek Sirinad, 2011) ทิศทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ศักยภาพ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพ่ือเป้าหมายการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันต้องเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งนับเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบทบาท
การมีส่วนร่วมของประชาชนและเอกชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรที่จะเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด (Tourism Marketing Research Center, 2015) 
 ดังนั้นการที่จะบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้ประสบความส าเร็จนั้น 
กระบวนการบริหารงานและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม จึงมีความส าคัญในการพัฒนาชุมชน
ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกอย่างสูง สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชน ประชาชนมีความสุข  
 การด าเนินงานของประชารัฐสามัคคีจะเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กระบวนการจะใช้แรงผลักดันทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1)  การเข้าถึงปัจจัยการท่องเที่ยวทั้งด้าน
ทรัพยากรและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน 2)  การสร้างองค์ความรู้จากในชุมชนและส่งเสริม
ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอด 3)  การตลาดพัฒนาแบบบูรณาการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาด
ไปจนถึงช่องทางการตลาดสมัยใหม่  4)  การสื่อสารสร้างการรับรู้เพ่ือความยั่งยืนช่วยสร้าง 
แบรนด์ (Brand) และหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศและ  
5) การบริหารจัดการทั้งด้านต้นทุน บัญชี และการบริหารความเสี่ยง  โดยฟันเฟืองทั้ง 5 จะ
ขับเคลื่อนด้วยรูปแบบของ Social Enterprise (SE) หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Pracharath 
raksamakee (Thailand) co., Ltd. , 2017) 
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 จากการด าเนินการที่ผ่านมา พบว่า จ านวนชุมชนที่ได้รับการ พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว มีจ านวนทั้งสิ้น 341 ชุมชน และจากการประเมินผลการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว
ชุมชนจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ปรากฎ
ว่า มีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลส าเร็จ จ านวน 122 ชุมชน โดยเกณฑ์การประเมินที่ 
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ก าหนดข้ึน เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดต่าง ๆ มีตัวชี้วัดในด้านการเพ่ิม
รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่เพ่ิมขึ้นในลักษณะของรายได้ต่อหัวประชากร ซึ่งมีหน่วยงานข้อมูล
จ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะมีรอบการประเมินในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2560 และรอบต่อไปในเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ยังพบชุมชนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลส าเร็จเนื่องจากยังขาดปัจจัยส าคัญที่สนับสนุน ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการท่องเที่ยว
ชุมชน  การสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชน การสื่อสารทางตลาดท่องเที่ยวชุมชน การ
สื่อสารการรับรู้เพ่ือความยั่งยืน และ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  นอกจากนี้การจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่รัฐบาล
เริ่มสนับสนุนได้ไม่นาน 
 ดังนั้นบทความนี้หวังว่าจะสามารถมีส่วนในการน าเสนอรูปแบบที่ท าให้เกิด
ความส าเร็จของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนตามหลักการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนตามหลัก
ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

 แนวทางการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed method research) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยสอบถามความคิดเห็นจากกรรมการหรือ
ตัวแทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมจ านวน 15 ท่าน นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังใช้
เทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group Dicussion) ในการยืนยันรูปแบบปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
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ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม ส่วนส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง
ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่สองเจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพ่ือสังคม และกลุ่มสุดท้ายประชาชนหรือเกษตรกรที่เข้าร่วมกับบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้ท าการวิเคราะห์เชิงประเมินผลการด าเนินงาน
โดยใช้ตัวชี้วัดของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Key performance indicator: 
KIPs) คือ รายได้ของชุมชนที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัดที่จดทะเบียนในระยะที่ 1 ประกอบด้วยเชียงใหม่ อุดรธานี บุรีรัมย์ เพชรบุรีและภูเก็ต 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ที่ใช้ท า
การทดสอบสมมติฐานการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : 
ANOVA)  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
  4.1 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยจากาการสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องรูปแบบที่
เหมาะสมของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนตามหลักการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัดได้ปัจจัยที่ส าคัญดังนี้ 
 1) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยที่ส าคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมี
ตัวแปรย่อยได้แก่ การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเดิม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ 
การจัดหาเงินทุนและงบประมาณท่ีจ าเป็นต่อการบริหารงานท่องเที่ยวชุมชน การสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน อาทิเช่นถนนที่น าไปสู่แหล่งท่องเที่ยว และความ
ได้เปรียบทางชัยภูมิท่องเที่ยวชุมชน 
 2) ปัจจัยด้านการสร้างองค์ความรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งมีตัวแปรย่อยได้แก่ 
การสร้างมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้าน
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ อาทิเช่น การพาไปดูงาน
การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จและการปรับเปลี่ยนการจัดการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชนไปตามกระแสการท่องเที่ยวปัจจุบัน และการอบรมความรู้หรือทักษะของ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 3) ปัจจัยด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีตัวแปรย่อยได้แก่ การออกแบบ
เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์ การสร้างเอกลักษณ์การ
ท่องเที่ยวชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การสร้างความคุ้มค่าที่ได้รับจาก
การท่องเที่ยวชุมชน 
 4) ปัจจัยด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีตัวแปรย่อยได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน การสร้างจิตรส านึกรักษ์ชุมชน ความพร้อมของชาวชุมชนการสนับสนุน
จากผู้น าชุมชน และการสนับสนุนจากภาครัฐบาล 
 5)ปัจจัยด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมขนตามหลักการบริษัทประชารัฐวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ซึ่งมีตัวแปรย่อยได้แก่ การสร้างแผนธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน ความเหมาะสมของ
กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐ ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ประสานงานจากบริษัทประชา
รัฐ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านที่พัก 
 4.2 สรุปผลการวิเคราะห์การจากส ารวจและการทดสอบสมมติฐาน มีลักษณะดังนี้ 
  จากลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ที่แตกต่างกันหรือไม่ จะพบว่าระยะเวลาในการประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการที่
เกี่ยวข้องกับงานประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ตอบแบบสอบถาม
ที่ต่างกัน มีผลต่อความส าเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่แตกต่าง  โดยที่
ข้าราชการควรเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่รับราชการมาน้อยกว่า 5 ปี เนื่องจากมีคุณสมบัติการ
ปรับตัวเข้ากับงานดี นอกจากนี้การเบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด มีผลต่อความส าเร็จของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่แตกต่างกันหรือไม่ จะพบข้อมูลว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการท่องเที่ยวชุมชน ปัจจัยด้านการสร้างองค์ความรู้ทางการการท่องเที่ยว
ชุมชน ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด ปัจจัยด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนด้  
และปัจจัยด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนตามหลักการบริษัทประชารัฐวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อความส าเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 สาเหตุที่เป็นปัจจัยที่ท าให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) 
ในประเด็นการท่องเที่ยวชุมชนประสบผลส าเร็จนั้น ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยจากข้อมูลผล
การปฏิบัติของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัดและข้อมูลจากศูนย์
ประสานงานสานพลังประชารัฐรักสามัคคี กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย รวมถึงข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี บุรีรัมย์ 
เพชรบุรีและภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างและได้ท า
การวิเคราะห์ทางสถิติ ท าให้ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1) ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนตามหลักการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพ่ือสังคมซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุดอันดับ 1 โดยมีรายละเอียดเร่ืองความ
เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ประสานงานในพ้ืนที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีที่
ต้องเข้ามารับผิดชอบท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และมีหน้าที่ประสานงานระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานราชการ โดยเจ้าหน้าที่ประสานควรเป็นบุคลากรในพื้นที่หรือคนในชุมชน นอกจากนี้ยัง
ต้องให้ความส าคัญเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรในส่วนกรรมการผู้จัดการบริษัทของบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีตามจังหวัดต่าง ๆ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจการด าเนินงาน
ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีดีในจังหวัดนั้น ๆ ควรเป็นคนที่ทุ่มเท กระตือรือร้นการท างานและ
เป็นบุคคลที่เสียสละอย่างแท้จริง ส าหรับประเด็นด้านการคัดเลือกบุคลากรมารับผิดชอบทั้ง
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจและต าแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐประจ า
จังหวัดนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่มีผลต่อความประสบความส าเร็จซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพนมพร 
สารสิทธิยศได้ท าการศึกษา เรื่องแนวทางการจัดการท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม (โฮมสเตย์) 
(Sarasityot Phanomphon, 2009) พบว่าการใช้ชาวชุมชนในพ้ืนที่มามีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมเนื่องจากมีความรู้ในท้องถิ่นและยังสามารถ
ประสานกับชาวชุมขนอื่น   
 2). ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยจากการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของ
กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด โดย
กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นประเด็นที่
ส าคัญสูงมาก โดยปัจจัยภายในของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนที่ได้รับการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสูงคือ ความพร้อมของชาวชุมชนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกปัจจัย
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ที่ส าคัญเช่นกันคือการสนับสนุนจากผู้น าชุมชนและการสนับสนุนจากภาครัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสอดคล้อง (Damrongwongcharoen Chaiyasit, 2007) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อ
การท าโครงการเพ่ือสังคมคือการการมีส่วนรวมของชุมชน ความพร้อมของชาวชุมชนและการ
สนับสนุนของผู้น าชุมชนอย่างจริงจังและการสนับสนุนรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความ
สอดคล้องกับผลการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้แสดงความคิดเห็นในการให้ความส าคัญอย่างสูง
มากต่อการประสบความส าเร็จของการด าเนินงานของบริษัทประชารัฐคือการได้รับการสนับสนุน
จากผู้น าชุมชมหรือผู้น าท้องถิ่น ส าหรับในหลายพ้ืนที่ในชุมชนต่าง ๆ ได้ประสบปัญหาผู้น าชุมชน
ปล่อยให้ชาวชุมชนด าเนินการกันเอง ผู้น าชุมชนไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่ร่วมกันแก้ปัญหาอย่าง
แท้จริง จึงน ามาซึ่งความไม่ประสบความส าเร็จของโครงการแต่อย่างใด   
 3). ด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวชุมชนตามหลักการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยจากการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นว่าเป็น
ประเด็นที่ส าคัญสูงมาก เนื่องจากบริษัทประชารัฐฯ มีความช านาญทางด้านการตลาด อาทิ การ
สร้างความต้องการซ้ือ การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจในสินค้าเกษตร รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายทางการตลาด ดังนั้นสิ่งที่ต้องการให้บริษัทฯเข้ามาช่วยให้มากคือเรื่องการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ปัจจัยอีกตัวที่อยู่
ภายใต้ปัจจัยด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวชุมชนตามหลักการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพ่ือสังคมคือ ปัจจัยในเรื่องการสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Chuchit Chatree, 2008). ได้ท าการศึกษาโครงการศึกษาศักยภาพชุมชนเพ่ือการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแก่งเกาะใหญ่ ต าบลบาง มะค่า อ าเภอขาณุวรลักษ์บุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร  พบว่า ในปัจจุบัน ซึ่งงานวิจัยพบว่าบทบาทผู้บริหารงานกิจการเพ่ือสังคมว่าควร
ต้องรู้ทันสถานการณ์ด้านการตลาดของนักท่องเที่ยวที่มีเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ดังนั้นผู้บริหาร
กิจการเพ่ือสังคมเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนควรมีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง 
โดยสามารถใช้หลักการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวชุมชนได้ดีรวมถึงการสร้างสร้างเอกลักษณ์และ
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวชุมชน 
  4). ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) พบว่าการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน อาทิเช่น ความ
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ได้เปรียบทางชัยภูมิท่องเที่ยวชุมชนและการสร้างถนนที่น าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง
ต่าง ๆ เนื่องจากการแหล่งท่องเที่ยวในหลายพ้ืนที่ยังขาดการสนับสนุนด้านเส้นทางและป้ายบอก
ทางซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้กระบวนการทางสถิติการทดสอบการวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบพหุคูณ ( Multiple linear regression ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) ซึ่งเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลเพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มข้อมูลสอง
ชุดขึ้นไป พบว่า การส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการท่องเที่ยวชุมชน อาทิเช่น การถนนหรือสร้าง
ทาง ป้ายบอกทางหรือป้ายบอกรายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งภายในหัวข้อนี้มีผล
อย่างเป็นนัยส าคัญต่อความส าเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศ
ไทย) จ ากัดอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Charatpim Chongsatien, 2010) ซึ่งได้พบว่า
การส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่ส าคัญคือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่ง
ในหลายพื่นท่ียังขาดแคลนอยู่  
  5). ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน จากการให้
สัมภาษณ์เชิงลึกของกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศ
ไทย) จ ากัด รวมถึงการเก็บส ารวจความคิดเห็นโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัยพบว่า
ปัจจัยน้ีได้รับความส าคัญไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจัยภายในปัจจัยนี้คือการปรับเปลี่ยนการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปตามกระแสการท่องเที่ยวปัจจุบัน  และการสร้างมาตรฐานการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (Community Enterprise 
Promotion Division, 2016) ที่ได้สรุปความส าคัญของการจัดการท่องเที่ยวชุมชนคือการ
ปรับเปลี่ยนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไปตามกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปตามกระแสในโลกโซเชียล การแชร์หรือการบอกต่อในเรื่องการ
ท่องเที่ยวนั้น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกการท่องเที่ยวชุมชน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) 
จ ากัด ในการร่วมกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนในระดับรากหญ้าโดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ชุมชน ดังนั้นหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าผลการวิจัยฉบับนี้ไปใช้เพื่อให้ได้ผล ควรน าไปใช้ดังนี้  
 6.1 การจัดตั้งคณะกรรมการ (Committee) เพ่ือสรรหาชุมชนที่มีความพร้อม มีความ
สามัคคีและมีเอกลักษณ์ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ควรเลือกชุมชนที่มีต้นทุนทางธรรมชาติที่
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ดี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และชาวชุมมีอัธยาศัยตอนรับนักท่องเที่ยวโดยคณะกรรมการนี้ควรจะมี
ความช านาญในการเลือกชุมชนให้ได้ชุมชนเป้าหมายที่แท้จริง  
 6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการการ (Committee) เพ่ือสรรหาบุคลากรที่จะมาเป็น
เจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐ เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานในพ้ืนที่ระหว่างหน่วยงานราชการกับชาว
ชุมชน โดยการเปิดคัดเลือกโดยให้โอกาสคนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ก่อน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องมี
การแสดงวิสัยทัศน์ถึงความช านาญในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างดี 
 6.3 การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล (Human resource management) การ
พัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนควรเป็นคนในพ้ืนที่มีความทุ่มเท กระตือรือร้นการ
ท างานและเป็นบุคคลที่เสียสละอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
มหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาลัยราชภัฎนครสวรรค์  และ 2) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาลัยบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์  
มหาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา
เชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 
4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
จ านวน 169 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม  และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ F-test หรือความแปรปรวนชนิดทาง
เดียว (One- Way ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของ LSD 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
มหาบัณฑิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดับ

                                                           
 Political Science Program.Faculty of Humanities and Social Sciences.Nakhon Sawan 
Rajabhat University. 
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มากทั้งหมด โดยเรียงล าดับด้านที่มคี่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ประเด็นด้านการพัฒนาตนเอง 
รองลงมาคือด้านการประกอบอาชีพ รองลงมาคือด้านสังคม รองลงมาคือด้านสถาบันและด้าน
ความต้องการของผู้อ่ืน ตามล าดับ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่มีปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ สาขาวิชา มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต แตกต่างกันอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่มีรายได้ครอบครัวที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต ทีไ่ม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, การศึกษาระดับมหาบัณฑิต, นักศึกษารัฐศาสตร์ 
 
 

ABSTRACT 
 The purposes were; 1) to study the level of motivation of political  
science students in studying at the Master's degree level of Nakhon Sawan 
Rajabhat University, and 2) to compare the motivation of political science 
students in studying at Master’s degree level of Nakhon Sawan Rajabhat 
University classified by personal factors. The research methodology was the 
survey research. The sample used in this study was 196 fourth-year 
undergraduate students in political science of Nakhon Sawan Rajabhat University. 
The instrument used to collect data was a questionnaire. Computer program 
was used to analyze data. The statistics used in the data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One- Way ANOVA), and LSD 
method.  
 The research found that; 
 The Motivation of political science students in studying at the Master's 
degree level of Nakhon Sawan Rajabhat University was at the high level. When 
considering  each aspect, it was found that all aspects of the motivation was at 
the high level. The order of the average from highest to the least were; self 
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development, occupation, social, and institution and needs of others. For the 
hypothesis testing, it was found that the students with different gender, age, and 
subject had different motivation in studying at the Master's degree level of 
Nakhon Sawan Rajabhat University. But the students with different family income 
did not have different motivation in studying at the Master's degree level of 
Nakhon Sawan Rajabhat University. 
Keywords : motivation, master's degree study, political science students 
 
1.บทน า  
 จากสถานการณ์ทางสังคมในยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการแข่งขัน เป็ นการสร้าง
ศักยภาพทั้งในด้านการพัฒนาในระดับบุคคล และการพัฒนาในระดังองค์กร ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีความมุ่งหวังที่จะด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร แต่การด าเนินงาน
หรือแนวทางในการบริหารองค์กรอาจมีความแตกต่างกันออกไปภาคเอกชนอาจด าเนินงานใน
รูปแบบของการช่วงชิงพ้ืนที่ทางการตลาด  ในขณะที่ภาครัฐนั้นด าเนินในรูปแบบของการท าตาม
นโยบายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ซึ่งองค์กรจะประสบความส าเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องอาศัยทรัพยากรบุคลที่มีคุณภาพ หรือที่นิยม
เรียกว่า ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) (Kiangsak Kiaying, 2000: 3)จึงสังเกตได้ว่า 
หน่วยงาน หรือองค์กรจะประสบความส าเร็จ หรือไม่ประสบความส าเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ทางด้าน ทรัพยากรบุคล แม้ว่าองค์กรนั้นจะได้รับการสนับสนุนทุนทางงบประมาณและ 
เครื่องมือมากเพียงใด แต่ถ้าขาดทรัพยากรบุคลที่มีคุณภาพ ปราศจากความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานองค์กรนั้นก็จะไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (Arrun Ragtom, 1987: 
1) 
  ดังนั้นหากกล่าวถึงประเด็นด้านของการพัฒนาทรัพยากรบุคลที่มีคุณภาพนั้น ปัจจัย
ที่เป็นสิ่งที่ส าคัญคือการศึกษาเพราะความรู้นั้นเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่ง
การศึกษาทุกระดับต่างมีความส าคัญเท่าเทียมกัน แต่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็น
การศึกษาขั้นสู ง เป็นประตูส าคัญของการเปิดไปสู่ โลกของการท างาน การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเอง เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้และในขณะเดียวกันก็
ต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถท างานในองค์กรในสังคมยุคใหม่ได้ (Office of the 
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Board National Education,2001: 15) การศึกษาระดับมหาบัณฑิตมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากบุคคลที่จบการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตจะสามารถน าความรู้ความสามารถ ไปพัฒนาตนเองและความเป็นผู้น าในสังคมได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเป็นผู้น าในด้านความรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ซึ่งการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจะให้การศึกษาในเชิงของการค้นคว้าวิจัย
และการเสาะแสวงหาความรู้อย่างลึกซึ้งเฉพาะด้านซึ่งเป็นการแสวงหาความจริงทางวิชาการ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นนักวิชาการ และมีวิชาชีพชั้นสูงที่จะเป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริมและ
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ เหมาะสม ปัจจุบัน การศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือพนักงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากต่างก็ตระหนักว่า
การมีโอกาสได้ศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น (Anothai pungtongloo, 2000: 1) 
 การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนอาจมีเหตุผลแรงจูงใจหรือ
ความต้องการแตกต่างกันออกไป ดังนั้น การเข้าศึกษาในระดับนี้จึงต้องเกิดจากแรงจูงใจ ซึ่ง
ผู้เรียนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนที่จะน าความรู้ไปใช้
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ตลอดจนการท างานของตนเอง แรงจูงใจ (Motivation) ของนักศึกษา
ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา นั้นมีเหตุผลแตกต่างกันไป (Wijit Seesaang, 2000 : 24) 
เนื่องจาก มนุษย์มีแรงจูงใจ 2 อย่าง คือ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นภาวะที่
บุคคลต้องการที่กระท าหรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอก เช่น 
ต้องการเรียนเพ่ือต้องการความรู้ความช านาญหรือมีความอยากรู้อยากเห็น และแรงจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นสิ่งที่กระตุ้นภายนอก เช่น เกียรติยศ ปริญญาบัตร ความ
เจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์มีความต้องการที่จะต้องแสวงหาในสิ่งเหล่านั้น ส่วนความ
ต้องการ (Needs) มนุษย์มีความต้องการมากมายหลายอย่างจนไม่มีขอบเขตจ ากัด ซึ่งทั้งความ
ต้องการที่เกิดจากความคิดค านึง ความต้องการด้านจิตใจ หรือความต้องการทางกาย ซึ่งเป็น
ความต้องการที่ขาดมิได้ (Arreepan manee,2003:181) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและมีพันธกิจ จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การวิจัยและบริการวิชาการท้องถิ่น
และภูมิภาค การให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การผลิตและพัฒนาครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานยึดหลักธรรมภิบาลซึ่งใน
ปัจจุบันการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต เป็นทางเลือกของผู้ที่จะพัฒนา ศักยภาพของตนเอง 
แต่ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่งนั้นได้สร้างทางเลือกที่หลายหลายในการศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจของผู้ที่จะ
ศึกษาต่อ และองค์ประกอบด้านใดที่เป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก สถานที่ที่จะท าการศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเร็งเห็นถึงความส าคัญถึงองค์ประกอบด้านใดที่เป็น
แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก สถานที่ที่จะท าการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งองค์ประกอบ
ในด้าน การเลือกสถานที่ศึกษาต่อนั้นมีหลายปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ จากประเด็น
ดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนักศึกษาปริญญาตรี 
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือเป็นการรองรับสถานการณ์ทางสังคม ที่มี
ต่อการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
2.วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต ของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตาม เพศ อายุ แขนงวิชาเอก 
 
3.วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือส ารวจแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต
ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งนี้ ได้ก าหนดประเด็นของ
การศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตประกอบด้วย 5ด้าน คือ ด้านสถาบันด้าน
การพัฒนาตนเอง ด้านการประกอบอาชีพ ด้านความต้องการของผู้อื่น และด้านสังคม เท่านั้น 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่างขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาครั้งนี้
ได้ก าหนดท าการศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4คณะมนุษยศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กลุ่มตัวอย่าง  คือนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้น
ปีที่ 4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Taro Yamane 

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  การศึกษาครั้งนี้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน ต.ค. 
2559- ก.ย.2560 
 3.4 ขอบเขตด้านตัวแปร ในการศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับ
มหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในครั้งนี้มีขอบเขต
ด้านตัวแปร ดังนี้ ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรทางด้านภูมิหลัง  4ตัวแปร คือ เพศอายุ แขนงวิชาเอก 
รายได้ครอบครัวตัวแปรตาม  คือ แรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วย 5ด้าน คือ ด้านสถาบันด้าน 
การพัฒนาตนเอง ด้านการประกอบอาชีพ ด้านความต้องการของผู้อื่น และด้านสังคม 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐาน
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สาขาวิชาเอก รายได้ครอบครัว ตอนที่ 2 แบบสอบถามเป็นมาตรวัด
แบบให้คะแนน (Rating scale) เกี่ยวกับข้อมูลแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ประกอบด้วย ด้านสถาบัน ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการประกอบอาชีพ ด้านสังคม 
ด้านความต้องการของผู้อ่ืน ตอนที่ 3 เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

3.6.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ผู้ศึกษาน าข้อมูลมาประมวลผล และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้วิธีทางสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้1) ปัจจัยพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ
จ าแนกตาม ต าแหน่ง เพศ อายุ สาขาวิชาเอก รายได้ครอบครัว แล้วน ามาเสนอในรูปตารางและ
ประกอบความเรียง2) แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)3) การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่ง
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ได้แก่ เพศ อายุ แขนงวิชาเอก รายได้ครอบครัว ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test และ F-
test (One-way ANOVA) 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1ผลการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
เป็น เพศหญิ ง  มากกว่ า เพศชาย โดยมีอายุ  22 ปี  มากที่ สุ ด  ศึกษาอยู่ แขนงวิ ชารั ฐ 
ประศาสนศาสตร์ มากที่สุด รายได้ครอบครัวระหว่าง 15,001-20,000 บาท มากที่สุด ตามล าดับ 

ระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตในทุกด้านอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.02โดยเรียงล าดับ ดังนี้ ด้านพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
รองลงมาคือ ด้านการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.01 
และด้านสถาบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความต้องการของผู้อ่ืน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
 4.2เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาลัยบัณฑิตของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า 

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีเพศต่างกันผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีอายุต่างกันผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมแตกต่างกัน 

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีสาขาวิชาต่างกันผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมแตกต่างกัน 

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีรายได้ครอบครัวต่างกันผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้วิจัยค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปราย
ดังนี้ 

5.1.แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านสถาบัน พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นสาขาที่
นิยมในสังคมและมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาเป็นสถาบันที่มีการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nithima Sangkha. (2004) ซึ่งท าการศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ผลงานวิจัยพบว่า แรงจูงใจด้านคุณลักษณะสถาบัน อยู่ในระดับมาก 

 ด้านการพัฒนาตนเอง ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์มีแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต ด้านการให้ตนเอง อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษา
มีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในการศึกษาและอาชีพ ต้องการความเจริญก้าวหน้าใน
ชีวิตต้องการได้รับความรู้และประสบการณ์ และต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jiraporn Wai D. (1997) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2540 พบว่า แรงจูงใจในการศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทในด้านความสนใจของตนเองอยู่ระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
มหาบัณฑิตของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านการประกอบอาชีพ 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าต้องการศึกษาต่อเพ่ือน าไปประกอบอาชีพที่มั่นคง 
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และความก้าวหน้าในอาชีพเพ่ือโอกาสในการหางานใหม่
และต้องการคุณนวุฒิทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Usanee Jongsuksai. (2002) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อได้
ประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมาก 

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านความต้องการของผู้อื่น อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
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นักศึกษามีการยอมรับตนเองและผู้อ่ืน ที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างดี มีความสามารถที่
จะแสดงความคิดต่อการเปลี่ยนแปลง แนวความคิดเรื่องการเรียนก็เช่นกัน นักศึกษามักจะ
ตัดสินใจเลือกเรียนด้วยตนเองโดยพิจารณาถึงความส าเร็จในอาชีพ ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือก
เรียนตามท่ีตนต้องการ ท าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับ
มหาบัณฑิต ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jiraporn Wai D. (1997) ที่ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2540 
พบว่า แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในด้านการชักจูงจากบุคคลและสื่อโดยรวม อยู่
ในระดับมากแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชาทั้งศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการศึกษาจะท า
ให้นักศึกษารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนใหม่ 
เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลรอบข้าง เป็นผู้ทันสมัยและได้รับการยกย่องจากบุคคลในสังคม เกิด
ความรู้และก้าวทันสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ไปของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Premchai Sarobol. (1999) ที่ศึกษาเรื่อง เหตุจูงใจ
ในการศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าของนักเรียนเตรียมทหาร พบว่ามีเหตุจูงใจด้าน
สังคมอยู่ในระดับมาก  

5.2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า 

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีเพศต่างกัน ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพสังคม
ปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้เพศหญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกันท าให้มีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Usanee Jongsuksai. (2002) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจต่อ
การเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาที่มี
อายุต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัย
ความส าคัญทางสถิติท่ี .05  
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6.ข้อเสนอแนะ 
6.1ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.ด้านสถาบัน จัดการศึกษาได้จูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านสถาบัน มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ทบทวนค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้ คณาจารย์จะต้องทุ่มเท
และสละเวลาดูแลเอาใจใส่นักศึกษาหาความรู้ใหม่มาพัฒนาการเรียนการสอน และเปิดสอน
หลักสูตรใหม่ที่ตลาดแรงงานต้องการ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาในสถาบัน 

2.ด้านการพัฒนาตนเอง คณาจารย์ควรจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ
ของนักศึกษา โดยค านึงว่าเนื้อหาวิชานั้นๆ นักศึกษาสามารถน าประสบการณ์ไปใช้ในการ
ท างานหรือประกอบอาชีพเพ่ือให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.ด้านการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอน
ในระดับมหาบัณฑิตโดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่ต้องการจะศึกษาต่อโดยตรง เพ่ือเป้าหมายในการ
ประกอบอาชีพ และประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพ 

4.ด้านการท าตามความต้องการของผู้อ่ืน สถาบันควรจะมีการประชาสัมพันธ์ควบคู่ไป
กับการปรับปรุงหลักสูตรให้น่าสนใจ เพ่ือจุดเด่นในการดึงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเห็น
ว่าสถาบันมีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย และมีโอกาสก้าวหน้าหลังจบการศึกษา 

5.ด้านสังคม กระบวนการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดย
เน้นทางวิชาชีพ ที่ท าให้นักศึกษามีโอกาสประกอบอาชีพที่ตนชอบ มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ท าให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

6.2ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1.ควรศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาปริญญาตรี ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎอ่ืนๆ เพ่ือทราบแรงจูงใจของนักศึกษาปริญญาตรีในการศึกษาต่อระดับ
มหาบัณฑิต และน าผลของการศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขวางแผนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 2.ควรมีการศึกษาและวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการติดตามผล ความคาดหวังของนิสิตที่
ได้รับก่อนเข้าศึกษาและหลังจากการศึกษาแล้ว และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับชีวิตประจ าวันและงานที่ตนท าอยู่ได้หรือไม่ 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่มี
ผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 3) เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มุ่งที่จะศึกษาบทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม, รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและการสังเกตผลการวิจัยมีข้อค้นพบโดยสรุป ดังนี้  

ประการแรก ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยภาครัฐ
จ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างก าลังคนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบในลักษณะของ
การบูรณาการ โดยการเตรียมความพร้อมทางด้านก าลังคนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการระหว่างกระทรวงในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศร่วมกัน 
 ประการที่สอง ต้องเริ่มจากการปฏิรูประบบโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
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หรือการใช้งานโครงข่ายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือมาลดช่องว่างในการเข้าถึงและการ
ใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างประชาชนในเมืองและประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลในการนี้
ภาครัฐต้องร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือท าให้การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างทั่วถึง  
เช่น การขยายฟรี Wi-Fi ประชาชนทุกคนจะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้   
 ประการที่สาม ต้องมีการปรับแก้กฎหมายและกฎข้อระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล เพราะหากยังไม่มีการปรับแก้ในลักษณะดังกล่าว การเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาล
ดิจิทัลจะเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้การปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือให้รัฐบาลดิจิทัล
สามารถด าเนินต่อไปได้ด้วยดีนั้น ไม่ใช่เพียงแต่ต้องแก้กฎหมายและกฎระเบียบทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้นแต่ยังต้องมองไปถึงกฎหมายและกฎระเบียบด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตซ่ึงต้องมีการทบทวนข้อกฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศไปพร้อม ๆ กัน 
 และประการที่สี่ ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐ ให้เกิดการบูรณาการ
การท างานร่วมในลักษณะข้ามกระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ต้องบูรณา
การการท างานร่วมกันในลักษณะที่เป็นองค์รวม แทนที่จะการท างานแบบแยกส่วนดังที่เคย
ปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาเพ่ือให้กลไกต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมในการท างานร่วมกันระหว่าง
ข้อมูลภาครัฐต่อภาครัฐในการเอื้อข้อมูลและส่งเสริมระบบการท างาน จะท าให้สามารถท างานได้
อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ โดยมีการท างานร่วมกันหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญระหว่าง
หน่วยงานซึ่งกันและกัน 
ค าส าคัญ  : บทบาทของกระทรวงดิจิทัล, การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์, เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

 
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were to, 1) study the role of The Ministry of 

Digital Economy and society to driving the digital economy. 2) Study the factors 
that affected the digital economy strategy, according to the problems and 
barricades in the implementation of The Ministry of Digital Economy and society 
for the Economy and Society. And 3) study how driving the Ministry of Digital 
Economy and society's strategy for economic and social development. 
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Research was qualitative research. It is a method to study new 
knowledge from the perspective of the key informant and the researcher studied 
the document. In-depth interview the data analysis also analyzes the qualitative 
data by providing a database that can be easily used for analysis by creating a 
data set, such as the data of interviews, group discussions, etc. are examined. 
For the confidence of the information received. 

1. Human resources were required to develop human resources in digital 
technology. The public sector needs to systematically reorganize its digital 
literacy workforce in the form of integration, preparing people for work with 
other government and private sectors. Associated In particular, the integration 
between ministries in sharing information. 

2. Telecommunication infrastructure was to start with the reform of the 
country's telecommunications infrastructure. Whether it is data access and high-
speed Internet access. Whether it be existing networks to achieve maximum 
efficiency, for reduced gap in digital access and usability between urban and 
distance populations. The government must cooperated with the private sector 
to ensure the widespread access to digital technology. For example, to extend 
free Wi-Fi all people will be accessible and utilized. The access to the service 
must be able to do anywhere, anytime, with quality. By the speed that supports 
the needs of all people. 

3. Law and the rule of law required the modification of laws and 
regulations that facilitate the development of digital technology, because there 
was no such adjustment. Transitioning to a digital government will be difficult. In 
addition, adjustments to the laws and regulations for digital government could 
continue, digital technology laws and regulations be amended, but it also had to 
look at other laws and regulations related to the development of information 
technology in the future, which must be reviewed in order to promote the 
development of the country simultaneously. 
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4. Readiness of the government was to improve the form and the way 
the government works. Integrate cross-sector collaboration. In particular, 
government agencies need to integrate holistic interoperability. Instead of the 
fragmented work that has been done in the past, to provide mechanisms for 
preparing the interoperability between public sector information and the public 
sector for facilitating information and promoting systems. It could work in a 
balanced and effective way. By working together or linking important information 
between each other. 
Keywords: Role of Ministry, Driving Strategic, Digital Economy and society.  
 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็น
เพียงเครื่องมือสนับสนุนการท างานที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่าง
แท้จริงและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า  
การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่าง
สิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่
ประเทศก าลังเผชิญอยู่และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยความท้าทาย
และโอกาสดังกล่าว รัฐบาลไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจ เ พ่ือใช้ เป็นกรอบในการผลักดันให้ เทคโนโลยีดิจิทัล  
และเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การค้า และ
การบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อันจะน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของ
รัฐบาล (Digital Development Plan for Economy and Society,2016)  

การเปรียบเทียบเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของรัฐสภาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐสภากับประชาชนโดยค านึงถึงพ้ืนที่การให้บริการสาธารณะ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบ
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ใหม่ในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดของฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดี่ยวกับฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายตุลาการที่มีหน่วยงานประจ าอยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทย ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการ
ท างานของรัฐสภาโดยตรงจากการติดต่อกับส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดในแต่ละพ้ืนที่ มีการ
ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนให้ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องการเมืองและประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมที่ส านักงานรัฐสภา
ประจ าจังหวัดจัดขึ้น (Rakkhwamsuk, E.,2017). 

มีประเด็นทีน่่าสนใจ คือ จากผลการด าเนินงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีบทบาทที่ส าคัญในการด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่ายังไม่
ถึงเป้าหมายที่วางไว้ท าให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงบทบาทของประเทศในการที่จะต้องปรับ
กระบวนการท างานและให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของภาครัฐเพ่ือให้น าไปสู่การเปลี่ยนชื่อ
เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ท าให้เห็นว่านโยบายในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ส่งสัญญาณที่ดีในการก้าวไปข้างหน้าซึ่งจะเห็นได้จาก
การยอมรับในเวทีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งหากการขับเคลื่อนงานส าคัญต่างๆ มีความก้าวหน้า
ต่อไปนั้น จ าเป็นที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะต้องด าเนินการบูรณาการกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต่อไปในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลนั้น ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพ่ือให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การท้องถิ่นของตนเองและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเก็บข้อมูลในท้องถิ่น เช่น ข้อมูลประชาชน เกษตร และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นเป็นก าลังส าคัญในการร่วมกันเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาประเทศ การเปิดเผย
ข้อมูลท้องถิ่น จะท าให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  

จากปัญหาการเข้าถึงระบบข้อมูล การบันทึกข้อมูลในระบบฯ แบบเดิมๆนั้น ผู้กรอก
ข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้และจะปรากฏให้เห็นในหน้าจอของระบบว่ามีการบันทึกข้อมูลได้
จริง แต่หลังจากการบันทึกข้อมูลแล้ว หากผู้กรอกข้อมูลออกจากระบบและกลับเข้ามาสู่ระบบอีก
ครั้ง ข้อมูลที่เคยกรอกลงไปนั้นจะไม่แสดงให้เห็น จึงท าให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจในตัวระบบ
ของผู้กรอกข้อมูล เนื่องจากระบบเดิมเมื่อมีการบันทึกข้อมูลใหม่ระบบจะไม่สามารถบันทึกข้อมูล
ลงไปได้อีกจึงท าให้ผู้กรอกข้อมูลต้องกรอกข้อมูลใหม่อยู่เรื่อยๆ เมื่อท าการวิจัยได้พบว่าการแก้ไข
ปัญหาเดิมๆ ของระบบจะต้องมีการพัฒนาระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาข้างต้น เนื่องจากปัญหาที่ผู้
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กรอกข้อมูลกดบันทึกแล้วข้อมูลบันทึกเข้าระบบบ้าง ไม่ได้บันทึกเข้าระบบบ้าง จึงได้พัฒนา
ระบบใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น (Sompong, S., 2015) 

จากข้อมูลดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายที่ก าหนด โดยมีการขยายผลไปสู่ภาคเศรษฐกิจและสังคมที่ตรงต่อความต้องการความ
จ าเป็นของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และความเหมาะสมท่ีก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใต้
งบประมาณที่จ ากัด จึงต้องจัดให้มีกลไกความช่วยเหลือหรือจัดสรรทรัพยากรเพ่ิมเติมตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมอย่างเพียงพอและทันท่วงที เพ่ือปรับปรุงให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยรัฐบาลยุคปัจจุบันจึงได้มีโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลอย่างเร่งด่วน ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามี
บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 
ให้เข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกต่อไป 

สภาพปัญหาส าคัญที่เห็นได้ชัด คือ การให้บริการสาธารณะในการดูแลประชาชนด้าน
การสื่อสาร จากแต่ก่อนเคยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication Technology : ICT) เป็นผู้ดูแลนโยบายในการด าเนินงานของโครงการ
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ต่อมาเมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 แบบเร่งด่วนในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ท าให้มีการเน้นการ
ผลิตจากนวัตกรรมและให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก จึงได้มีการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐมาสู่กระทรวงใหม่ คือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(Ministry of Digital Economy  and Society: DE) ดังนั้นเมื่อมีเรื่องเศรษฐกิจและสังคมเข้า
มาเก่ียวข้อง ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการของกระทรวงใหม่โดยท าให้เกิดปัญหาด้านการปรับ
บุคคลากรและกฎระเบียบข้อกฎหมายเพื่อสนับสนุนรองรับในการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบันได้ 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง  
“บทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล”  เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบต่างๆ  ศึกษาถึงสภาพปัญหาที่เป็นอยู่และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
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4.0 ที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลต้นแบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ที่สนใจน าไปเป็นข้อมูล
ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ไทยต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลถึงปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2.3 เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative 
Research) เพ่ือศึกษาวิจัยรูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูลจาก
เอกสาร ต ารา บทความ แนวคิด ทฤษฎี หนังสือ สิ่งพิมพ์จากการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และสื่อทางเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ บทบาทการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ 
โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน และผลงานวิจัยของหน่วยงานราชการท่ีได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐมาประกอบการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลส าคัญกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ด้วยการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) แบบเจาะจงผู้เชี่ยวชาญจากข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 5 คน และข้าราชการส่วน
ปฏิบัติงานจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 7 คน รวม 12 คน และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) แบบเจาะจงผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 รูป/คน 
พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย คือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี 
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร 
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4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 บทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาการด าเนินงานกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
วิกฤตการณ์ที่ เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มี
ความก้าวหน้า และน าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง ซึ่งปัญหาที่พบควรจะต้องน ามาวิเคราะห์และ
น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และเสริมสร้างระบบราชการให้
มีขีดสมรรถนะสูงและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในบริบทต่างๆ ได้และจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของ (Mutirangura, A, 2011) 
กล่าวว่าการสร้างความเข็มแข้งของพลเมือง มุมมองต่อบทบาทของภาครัฐ จากการระดม
ความเห็นของสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองในการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในอนาคต  (Scenario 
Analysis) เรื่อง “ ฉากจ าลองการขับเคล่ือนการเมืองภาคพลเมืองไทย “ ในการอบรมหลักสูตร
การเสริมสร้างศักยภาพ สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองกลุ่มหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของภาคประชาสังคม 

 
4.2  องค์ประกอบที่มีผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   ปัญหาการด าเนินงาน
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จากการศึกษาปัจจัยที่เป็น
ต้นเหตุไว้ 4 ปัจจัย ด้านทรัพยากรบุคคล, ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม,ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ,ด้านความพร้อมของภาครัฐ ฯลฯ บทบาทในการให้บริการสาธารณะมีปัญหาในการ
ด าเนินงาน และในส่วนภาครัฐจะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้นั้นมีปัจจัยหลักที่สนับสนุน
หลายด้าน แต่ปัจจัยดังกล่าวยังคงประสบปัญหาที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้รัฐบาลดิจิทัลสามารถเกิดขึ้นได้จริงตามระยะการปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ท าให้ภาครัฐต้องเน้นการจัดบริการในเชิงรุก ตลอดจนพัฒนาไปสู่การ
ให้บริการในรูปแบบการให้บริการทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น และขีดสมรรถนะขององค์การ 
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Gaby,(2009) กล่าวว่าการจะก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องปฏิรูประบบราชการให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)  โดยเปลี่ยนการ
ท างานของระบบราชการให้ใช้เทคโนโลยีอย่างที่ควร ในการลดขั้นตอนและกฎระเบียบที่เป็น
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อุปสรรคกับการด าเนินธุรกิจและการให้บริการประชาชน  มีการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน
ให้เกิด Digital Government อย่างเต็มรูปแบบ  

 
4.3 แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 นอกจากนี้ผลการศึกษาบทบาทกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีข้อค้นพบ 4 ประการ คือ ประการแรกด้านทรัพยากรบุคคล ประการที่
สองด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ประการที่สามด้านกฎหมายและกฎข้อระเบียบ และ
ประการที่สี่ ด้านความพร้อมของภาครัฐ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ Pinaisub, B. 
(2012)  มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรวัยท างานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเน้นสาขาที่ขาดแคลนหรือมีความส าคัญยิ่งยวดต่อการ
สร้างนวัตกรรมดิจิทัล แนวทางการปฏิบัติควรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่
บุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนในทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรวัยท างาน และวัยเกษียณให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

5.1 บทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้พบว่าบทบาทกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพการให้บริการประชาชน มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
เพ่ิมมากขึ้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ จะต้องมีการขยายตัวและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความต้องการของประชาชน และมีแนวโน้มความต้องการเฉพาะที่เป็นปัจเจก
บุคคลเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ภาครัฐต้องเน้นการจัดบริการในเชิงรุก ตลอดจนพัฒนาไปสู่การ
ให้บริการในรูปแบบการให้บริการทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น โดยการเพ่ิมขีดสมรรถนะของ
องค์การให้มีศักยภาพให้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Henri Fayol. (2004) พบว่า 
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตของมนุษย์แทบทุกด้าน การติดต่อสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมด าเนินบนฐานของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต หลายประเทศในโลกจึง
จ าเป็นต้องปรับตัวไปสู่ความเป็นดิจิทัล โดยภาครัฐในหลายประเทศเปลี่ ยนแปลงจากระบบ
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รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัล สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดแนวโน้มทิศทางการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลโลกขึ้น การบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียว (Single View of Citizen) 
เป็นการบูรณาการข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานให้เป็นภาพ
เดียว เพ่ือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
5.2  องค์ประกอบที่มีผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
5.3 แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส าหรับแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม โดยแนวทางการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ส าหรับแนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นแนวคิดที่มุ่งใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบ แผนและเป็นระบบจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดย
สมบูรณ์โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือ บริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อน
โดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (citizen driven) ซึ่งหมายถึงการท่ีประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพพ้ืนที่ และภาษาซึ่งความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้รัฐบาลสามารถหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็น องค์กร
เดียว รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการ บริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยน และยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และจากการศึกษาได้ข้อ
ค้นพบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ประกอบด้วย 

1) ด้านทรัพยากรบุคคล คือ ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างก าลังคนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบใน
ลักษณะของการบูรณาการ โดยการเตรียมความพร้อมทางด้านก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งการบูรณาการระหว่างกระทรวงกับกระทรวงในการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม คือ ต้องเริ่มจากการปฏิรูประบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือการใช้งานโครงข่ายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือมาลด
ช่องว่างในการเข้าถึงและการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิ จิทัลระหว่างประชาชนในเมืองและ
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล ในการนี้ภาครัฐต้องร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือท าให้การเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างทั่วถึง เช่น การขยายฟรี Wi-Fi ประชาชนทุกคนจะสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการต้องสามารถท าได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ รองรับ
กับความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มชั้น 

3) ด้านกฎหมายและกฎข้อระเบียบ คือ ต้องมีการปรับแก้กฎหมายและกฎข้อระเบียบที่
เอ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะหากยังไม่มีการปรับแก้ในลักษณะดังกล่าว การเปลี่ยน
ผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลจะเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ การปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือให้
รัฐบาลดิจิทัลสามารถด าเนินต่อไปได้ด้วยดีนั้น ไม่ใช่เพียงแต่ต้องแก้กฎหมายและกฎระเบียบ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังต้องมองไปถึงกฎหมายและกฎระเบียบด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตซึ่งต้องมีการทบทวนข้อกฎหมายที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศไปพร้อม ๆ กัน 

4) ด้านความพร้อมของภาครัฐ คือ ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างานของ
ภาครัฐ ให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมในลักษณะข้ามกระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ต้องบูรณาการการท างานร่วมกันในลักษณะที่เป็นองค์รวม แทนที่จะ
ท างานแบบแยกส่วนดังที่เคยปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาเพ่ือให้กลไกต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมใน
การท างานร่วมกันระหว่างข้อมูลภาครัฐต่อภาครัฐในการเอ้ือข้อมูลและส่งเสริมระบบการท างาน
จะท าให้สามารถท างานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ 

 

นอกจากนี้ยังพบว่าการน าข้อค้นพบดังกล่าวทั้ง 4 ด้านไปปรับใช้ให้เป็นแนวทางให้กับ
องค์การ ดังนี้ ประชาชนและหน่วยงานภายนอกสามารถตรวจสอบการท างานของภาคราชการ
ได้โดยสะดวก รวดเร็วขึ้นซึ่งคาดว่าน่าจะท าให้มีการร้องเรียนและฟ้องร้องเกี่ยวกับการท างาน
ของข้าราชการเพ่ิมสูง ทั้งนี้เนื่องจากมีกระบวนการตรวจสอบทีเข้มแข็งมากขึ้น ระบบราชการ
เกิดการเรียนรู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และ
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รับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารส่งเสริม
การสร้างศักยภาพและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และให้มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านไอซีทีขั้น
พ้ืนฐานพัฒนาเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโดยให้ความรู้ สร้างกฎ กติกา ในโลกดิจิทัล และสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับสังคมผ่านการรณรงค์ในรูปแบบที่หลากหลายสร้างกลไกติดตามข้อมูลข่าวสาร
ออนไลน์ และเฝ้าระวังข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสังคม 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาวิจัย บทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) ควรปรับบทบาทเป็นลักษณะเชิงรุกโดยน ากระบวนการพัฒนาสังคมใช้ชุมชนเป็นฐาน

ราก ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค และระดับส่วนกลางและ
ระดับท้องถิ่น  

2) ควรเพ่ิมทักษะด้านบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เพียงพอทั้งเชิงด้านทักษะ
การปฏิบัติงานค่อนข้างมากจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะและเพ่ิมบุคคลกรในการปฏิบัติงานให้พร้อม
ต่อความต้องการ  

3) ควรออกกฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบันกฎหมาย กฎระเบียบ
ของราชการยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4) ควรมีการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง และเท่า
เทียมกันทุกพ้ืนที่ แม้ว่าระดับหมู่บ้านจะมีหมู่บ้านที่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
1) แนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายจะต้องก าหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ และกติกาให้

มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้า และการใช้ประโยชน์ใน
ภาคเศรษฐกิจและสังคมก าหนดมาตรฐานของการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเข้าถึง และจัดเก็บข้อมูล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ข้อมูลด้านการค้า ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลด้านสุขภาพ 
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ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลปรับปรุงหรือสร้างกฎระเบียบ และกติกาให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อ
การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล 

2) แนวทางแก้ไขปัญหาทาง ต้องปรับกลไกและรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาในพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ชนบท เพ่ือความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของงานที่ปฏิบัติ
และการประสานงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ
หน่วยงานระดับจังหวัดที่จะ น าไปสู่การปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3) การบริหารจัดการปรับเปล่ียนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นแนวคิดที่มุ่งใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่
ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) การเข้าถึงบริการ
ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษาซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วย
ให้รัฐบาลสามารถหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว 

6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ได้ข้อค้นพบหลายด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีความส าคัญ

ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งในความคิดเห็นของผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ข้อค้นพบดังกล่าวสามารถน าไปศึกษาต่อเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป เช่น การศึกษาการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล, ด้านความสามารถ
การพัฒนาบุคคลเพ่ือส่งเสริมต่อการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการบริหารจัดการ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอสาระเกี่ยวกับเจเนอเรชันแอลฟาและแนวคิด
การศึกษาทางเลือกแบบบ้านเรียนและศูนย์การเรียน ซึ่งอาจเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มี
ความส าคัญและมีแนวโน้มจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต เพราะเป็นการจัดการศึกษา
ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญมากเป็นพิเศษ ท าให้ผู้เรียนมีเสรีภาพและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ และ
มีโอกาสเรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง  
ค าส าคัญ: การศึกษาทางเลือก, เจเนอเรชันแอลฟา, รูปแบบการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this article was to present the content of generation Alpha 

and alternative education concept: home school and learning center. The 
alternative education concept was the important one of educational model and 
will be more popular in the future because this concept emphasized the learners 
and actually made the freedom, responsibility, and potential for learners. 
Keywords: Alternative Education, Generation Alpha, Learning Model 
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1. บทน า 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จากทุกภูมิภาคของโลกเข้า

ด้วยกันอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านข้อมูล ข่าวสารและความรู้ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษยชาติทั่วทุกมุมโลก การ
เรียนรู้ในเรื่องของอนาคตจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เจเนอเรชันแอลฟาคือ คนที่เกิดและก าลัง
จะเกิดระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2568 คนในเจเนอเรชันนี้ถือเป็นเจเนอเรชันที่ส าคัญในอนาคต เพราะ
ในขณะที่บทความนี้ตีพิมพ์ คนเจเนอเรชันแอลฟารุ่นแรกน่าจะมีอายุ 7 – 8 ปี ซึ่งเป็นวัยเริ่มเรียน
ระดับประถมศึกษา แต่ในอนาคตอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า คนเจเนอเรชันนี้จะเป็นเยาวชนและเป็นผู้ใหญ่วัย
ท างาน และเข้ามาท าหน้าที่หรือท างานแทนเจเนอเรชันก่อนหน้า พ่อแม่ ครู อาจารย์และนัก
การศึกษาซึ่งเป็นเจเนอเรชันเอกซ์หรือวาย ควรท าความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และ
การจัดการศึกษาส าหรับเจเนอเรชันแอลฟา เพราะรูปแบบการเรียนรู้ในยุคใหม่ย่อมเปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปด้ วย เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท
สังคมไทย อาเซียนและโลกในอนาคต บทความนี้มุ่งเสนอสาระเกี่ยวกับเจเนอเรชันแอลฟาและ
การศึกษาทางเลือก ซึ่งอาจเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญและมีแนวโน้มจะได้รับความ
สนใจมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต รายละเอียดของสาระดังกล่าวมีดังนี้ 

 
2. เจเนอเรชันแอลฟา 

แนวคิดการแบ่งเจเนอเรชันปรากฏครั้งแรกในปี ค.ศ.1923 จากหนังสือเรื่อง The 
Problem of Generations ซึ่งเป็นผลงานเขียนของ Mannheim นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ โดย
การแบ่งชั่วอายุของบุคคลในปัจจุบันจะแบ่งบุคคลที่เกิดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากยังมี
ชีวิตอยู่ สาระในตอนนี้น าเสนอเกี่ยวกับเจเนอเรชันแอลฟา ลักษณะส าคัญและรูปแบบการเรียนรู้
ของเจเนอเรชันแอลฟา ซึ่งมีดังนี้ 

2.1 ความหมายของเจเนอเรชันแอลฟา 
การแบ่งเจเนอเรชันในปัจจุบันแบ่งเป็น 6 เจเนอเรชัน ได้แก่ เดอะบิวเดอร์ เบบี้บูมเมอร์  

เจเนอเรชันเอกซ์ เจเนอเรชันวาย เจเนอเรชันซี และเจเนอเรชันแอลฟา แม้บทความนี้มุ่งน าเสนอ
สาระเกี่ยวกับเจเนอเรชันแอลฟา แต่เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนในการแบ่งเจเนอเรชัน จึงขอน าเสนอ
ภาพรวมของเจเนอเรชันต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้ 
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การแบ่งเจเนอเรชันใช้เกณฑ์ที่ส าคัญคือ ปีที่เกิด ประสบการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่
ส าคัญของโลก ภัยธรรมชาติและเทคโนโลยี  เช่น ปรากฏการณ์ทางสังคมของเจเนอเรชันเบบี้บูม
เมอร์ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเพ่ิมจ านวนประชากร เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น เป็นต้น (Pilcher, 1994: 4 – 6) 
เมื่อเห็นภาพรวมของการแบ่งเจเนอเรชันแล้ว สาระส าคัญต่อไปคือ เนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย 
ลักษณะส าคัญและรูปแบบการเรียนรู้ของเจเนอเรชันแอลฟา ซึ่งจะท าให้เข้าใจเจเนอเรชันใหม่นี้มาก
ยิ่งขึ้น 

เจเนอเรชันแอลฟา (Generation Alpha) คือ คนที่เกิดและก าลังจะเกิดระหว่างปี พ.ศ.
2553 – 2568 หรือ ค.ศ.2010 – 2025 เจเนอเรชันแอลฟามีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น google 
kids, the regeneration, generation hope, generation new age, the saviours, 
generation y-not, the new generation, the neo-conservatives, หรือ gen A เจเนอเรชัน
แอลฟาคือ เด็กกลุ่มแรกหรือเจเนอเรชันแรกที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 คนในเจเนอเรชันนี้ส่วนใหญ่
เป็นลูกของเจเนอเรชันวายและเจเนอเรชันเอกซ์ และเป็นรุ่นหลานของคนช่วงปลายของเบบี้บูม
เมอร์ (Patcharapa  Tantichoowet, 2017: 25)  

เจเนอเรชัน ช่วงปีเกิด อายุปัจจุบัน 
เดอะบิวเดอร์ 

(The Builders) 
เกิดก่อน พ.ศ.2488 

(ค.ศ.1945) 
วัยผู้สูงอายุ 
60 – 80 ปี 

เบบี้บูมเมอร์ 
(Baby Boomers) 

เกิดระหว่าง พ.ศ.2488-2507 
(ค.ศ.1945-1964) 

วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย 
50 – 60 ปี 

เจเนอเรชันเอกซ์ 
(Generation X) 

เกิดระหว่าง พ.ศ.2508-2523 
(ค.ศ.1965-1980) 

วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 
36 – 50 ปี 

เจเนอเรชันวาย 
(Generation Y) 

เกิดระหว่าง พ.ศ.2524-2537 
(ค.ศ.1981-1994) 

วัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
22 – 35 ปี 

เจเนอเรชันซี 
(Generation Z) 

เกิดระหว่าง พ.ศ.2538-2552 
(ค.ศ.1995-2009) 

วัยเด็กและวัยรุ่น 
7 – 21 ปี 

เจเนอเรชันแอลฟา 
(Generation Alpha) 

เกิดระหว่าง พ.ศ.2553-2568 
(ค.ศ.2010-2025) 

วัยผู้บริโภคหน้าใหม่ 
(The newbies) 
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2.2 ลักษณะส าคัญของเจเนอเรชันแอลฟา 
เจเนอเรชันแอลฟามีแนวโน้มที่จะมีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ 5 ประการ ซึ่งแตกต่างจากคน

ในเจเนอเรชันอื่น (Schawbel, 2014; Patcharapa  Tantichoowet, 2017: 29-31) ได้แก่ 
(1) นิยมการเป็นนายตนเอง ไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร กล่าวได้ว่า เจเนอเรชันแอลฟานั้นมี

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการสูง (Entrepreneurial Skills) เพราะมีความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต คาดการณ์ว่าเจเนอเรชันแอลฟาจะมีช่วงระยะเวลาในการท างาน
ยาวนานกว่าทุกเจเนอเรชันแต่อาจเปลี่ยนอาชีพบ่อย เจเนอเรชันแอลฟาอาจเริ่มต้นท าธุรกิจของ
ตนเองได้ตั้งแต่อายุไม่ถึง 10 ขวบ และมีโอกาสในการสร้างชื่อเสียงและเครือข่ายทางธุรกิจได้
มากกว่าเจเนอเรชันที่ผ่านมา 

(2) ชอบท่องโลกกว้างด้วยปลายนิ้ว กล่าวได้ว่า เจเนอเรชันแอลฟามีความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีได้ดี เจเนอเรชันแอลฟาส่วนใหญ่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบ 
Smart Phone และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น แล็ปท็อป (laptop) แท็บเล็ต (tablet) ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่
วัยรุ่น แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์มากกว่าอุปกรณ์อ่ืน โทรศัพท์จึงเป็นเสมือนเพ่ือนสนิทที่ส าคัญ
ของคนในเจเนอเรชันนี้ 

(3) ชอบการซ้ือของผ่านช่องทางออนไลน์และขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง  กล่าวได้ว่า  
เจเนอเรชันแอลฟานิยมการซื้อของออนไลน์มากกว่าทุกเจเนอเรชันท่ีผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันก็
ขาดทักษะทางสังคม ทักษะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลรอบข้างมากกว่าคนทุกเจเนอเรชันที่ผ่านมา
เช่นกัน ดังนั้นเจเนอเรชันแอลฟาจึงมีโอกาสที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวได้มากถึงแม้จะสามารถติดต่อสื่อสาร
กับคนอื่นได้ตลอดเวลาก็ตาม 

(4) มีอ านาจเหนือคนรุ่นพ่อแม่ กล่าวได้ว่า เจเนอเรชันแอลฟาอาจมีอิทธิพลกับพ่อแม่รุ่นเจ
เนอเรชันเอกซ์และเจเนอเรชันวายสูง ทั้งนี้เพราะเจเนอเรชันแอลฟาจะเกิดจากพ่อแม่รุ่นเจเนอเรชัน
เอกซ์และวายที่มีความพร้อมในทุกด้านของชีวิต แล้วจึงตัดสินใจแต่งงานมีครอบครัวและลูกเมื่อ
ตนเองพร้อมทั้งในด้านฐานะและหน้าที่การงาน ดังนั้นลูกซึ่งเป็นเจเนอเรชันแอลฟาจึงมักได้รับการ
ตามใจ ปกปูอง ทะนุถนอม ดูแลเป็นพิเศษจนอาจมีอิทธิพลเหนือพ่อแม่ของตนเองได้ 

(5) มีช่องว่างระหว่างชนชั้นสูง กล่าวได้ว่า เจเนอเรชันแอลฟามีโอกาสที่จะต้องอยู่ในสังคม
ที่มีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูงมากกว่าคนเจเนอเรชันอ่ืน เจเนอเรชันแอลฟาที่มีพ่อ
แม่ฐานะดีจะสามารถสนับสนุนลูกได้ในทุกเรื่องรวมถึงเรื่องการศึกษา ท าให้ความแตกต่างเกิด
ปรากฏชัดเจนมากข้ึน นอกจากนี้เจเนอเรชันแอลฟาต้องเจอกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโลกอีก
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หลายอย่าง ได้แก่ ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาความปลอดภัยในสังคมและปัญหาความปลอดภัย
จากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

2.3 รูปแบบการเรียนรู้ของเจเนอเรชันแอลฟา 
การเรียนรู้ของเจเนอเรชันแอลฟาอาจมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมควรมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ (Jintana  Sutjanant, 2013: 37) 

(1) เป็นระบบการศึกษาที่เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนและ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัย เพ่ือสามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องและตลอดชีวิต 
มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่างเท่า
เทียมกันทุกเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนา 

(2) มุ่งพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนกระทั่งถึงวัยผู้สูงอายุ เพ่ือใช้ปัญญา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน สร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าของชีวิต สังคม และประเทศชาติ 

(3) ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต สุขภาพสมองและสติปัญญาควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม 
การต้านกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม การมีจิตสาธารณะ การขจัดความขัดแย้ง ท าให้คนมีความ
เป็นมนุษย์และมีจิตใจสูง หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลจะต้องเน้นทั้งความรู้
และคุณธรรมควบคู่ไปอย่างบูรณาการ 

(4) รูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมในอนาคต ได้แก่ การให้อิสระผู้เรียน ให้ทางออก
และทางเลือกแก่ทุกคน ท าให้คนรักท้องถิ่นและสามารถด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างพึงพอใจ ช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถท างานอย่างมีเสรีภาพและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีการจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือสนองความต้องการและลักษณะที่แตกต่างกันของบุคคลและชุมชน 

(5) ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เป็นสื่อให้คนไทยเข้าถึง
แก่นวัฒนธรรมทั้งของไทยและวิถีชีวิตของชนชาติต่าง ๆ 

(6) บทบาทการจัดการศึกษาของภาครัฐลดลงและใช้ความหลากหลายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเอกชนให้เป็นประโยชน์ ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน สื่อมวลชน องค์กรศาสนา 
ภาคเอกชน สาธารณประโยชน์และองค์กรเฉพาะกิจ 

(7) สถานศึกษามีการแข่งขันกันเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับความต้องการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม ยุคเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจที่ทันสมัย
กับคุณค่าแบบไทยที่เน้นค่านิยมและจริยธรรมตามแนวทางของศาสนา 
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(8) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามามีส่วนส่งเสริมการจัด
การศึกษามากขึ้น เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาสมองของมนุษย์และของผู้สูงวัยให้มี
สุขภาพสมองยืนยาวด้วยกระบวนการทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

(9) ผู้สูงวัยจะได้รับการเตรียมการด้วยการศึกษาตลอดชีวิตและการใช้ประโยชน์จากสมอง 
ภูมิปัญญา และประสบการณ์ของผู้สูงวัยมาใช้สนับสนุนการศึกษา ทั้งในรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิ  
ครูภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของชาติ 

(10) สร้างดุลยภาพหรือความพอดีในการผสมผสานคุณลักษณะต่างขั้ว ได้แก่ ความเป็น
ผู้น ากับผู้ตาม ความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ เสรีภาพกับความรับผิดชอบ ความสามารถ
ในการแข่งขันกับความสมถะ การเห็นความส าคัญและประโยชน์ในวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญา
แบบท้องถิ่น 
 
3. การศึกษาทางเลือก 

การศึกษาทางเลือกเป็นแนวทางในการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ
มากเป็นพิเศษ โดยให้ความส าคัญกับอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ ความถนัด ความ
พร้อม และความสนใจ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ชุมชน บริบท ภูมิปัญญา องค์ความรู้และศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นท่ีผู้เรียนอาศัยอยู่ด้วย ผู้เรียนจึงมีโอกาสเรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง ถือเป็น
รูปแบบการศึกษาส าคัญอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับเจเนอเรชันแอลฟา 

3.1 ความหมายและความส าคัญของการศึกษาทางเลือก 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office of the Education Council, 2015: 28) 

กล่าวไว้ว่า การศึกษาทางเลือก เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาบุคคลที่มี
ความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการจัด
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยที่เนื้อหาและ
หลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
แต่จะต่างจากการศึกษานอกระบบของส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) ตรงที่ไม่เน้นเฉพาะการศึกษาผู้ใหญ่หรือผู้ที่พลาดจากการศึกษาในระบบ โดยจะรวม
กลุ่มเปูาหมายทุกวัย ตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย รวมทั้งเด็กในวัยเรียนที่ไม่ต้องการเรียนใน
โรงเรียนปกติด้วย 
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 การศึกษาทางเลือกเป็นรูปแบบการศึกษาหนึ่งที่มีความส าคัญ ซึ่งเปิดทัศนะการจัด
การศึกษาได้ครอบคลุมความต้องการของมนุษย์ทั้งในแง่ของปรัชญาการศึกษาและความรู้เชิงคุณ
ค่าท่ีให้ความหมายต่อวิถีชีวิตอย่างแท้จริงในหลากหลายมิติ ดังนี้ 
 (1)  มิติของการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ การศึกษาทางเลือกเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา 
เป็นการริเริ่มสร้างความก้าวหน้าใหม่ ๆ เพ่ือน าเสนอทางออกจากวิกฤตการณ์ให้เกิดการพัฒนาใน
ก้าวต่อไป เช่นเดียวกับแนวทางเลือกอ่ืน ๆ เช่น เกษตรกรรมทางเลือก เศรษฐศาสตร์ทางเลือก 
พลังงานทางเลือก การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น 
 (2)  มิติของความแตกต่างหลากหลาย การศึกษาทางเลือกมีความแตกต่างของการศึกษา
กระแสหลักทั่วไป ทั้งในปรัชญา เนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการศึกษา 
ตลอดจนการบริหารจัดการ ท าให้แต่ละคนมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ สามารถประสบ
ความส าเร็จได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตน 

(3)  มิติของสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของประชาชน การศึกษาทางเลือกเป็นความชอบ
ธรรมในสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน บุคคลและ
ครอบครัวพึงมีสิทธิที่จะเลือกรับการศึกษา เรียนรู้ ตามปรัชญาความเชื่อ ความต้องการ และความ
จ าเป็นตามวิถีแห่งชีวิตของตน ของครอบครัว และชุมชน ตราบที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และ
ศีลธรรมอันดีงามของสังคม 

3.2 ลักษณะของการศึกษาทางเลือก 
Miller (2010) กล่าวถึง หลักการพื้นฐานของการศึกษาทางเลือก 5 ประการ ได้แก่ 
(1)  การเคารพทุกคน ดังที่ มาเรีย  มอนเตสซอรี่ ได้กล่าวไว้ว่า “เด็กคือผู้สร้างบุคลิกของ

มนุษย์ที่มีลักษณะพิเศษ” ซึ่งเกิดจากแรงขับที่สร้างสรรค์จากภายใน การค้นหาโลกอย่างมีเปูาหมาย
ธรรมชาติได้ให้ทั้งความสามารถและความจ าเป็นที่มนุษย์จะต้องสร้างอัตลักษณ์ ในการด าเนินชีวิต
และมีประสบการณ์ในโลกที่ไม่เหมือนใคร และเราจ าเป็นต้องมีความเป็นอิสระและความมั่นคงเพ่ือ
บรรลุศักยภาพนี้ เราได้น าพาเมล็ดพันธุ์ของความใฝุฝันอันสูงสุดและศักยภาพในการปฏิวัตินี้ไว้หัวใจ
ของเราทุกคน เปูาหมายของการศึกษาคือการฟูมฟักเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ 

(2)  ความสมดุล ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปิดกว้างสู่ความซับซ้อน
ของชีวิต การด าเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพ หมายถึง การมีความเชื่อในความอ่อนน้อมถ่อมตน เปิดใจ
กว้างต่อความจริงที่ขัดแย้งกับความเชื่อหรือสิ่งที่ไม่คาดฝัน ตระหนักว่าทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นสิ่ง
ที่อาจขึ้นต่อไปตามเหตุปัจจัยยังไม่สิ้นสุด หลักการนี้บังคับให้เราจัดการกับผู้เรียนแต่ละคนด้วยความ
ละเอียดอ่อนและยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับระบบความเชื่อหรือวิธีการ  ระบบการศึกษาสาธารณะที่
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แสวงหาความสมดุล จึงไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมเดี่ยวอีกต่อไป มันจะต้องจัดให้มีการเลือกที่หลากหลายที่
แสดงถึงปรัชญาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

(3)  การกระจายอ านาจ จากอดีตถึงปัจจุบันการตัดสินใจส่วนใหญ่ที่ส าคัญที่กระทบต่อชีวิต
ของคนเป็นจ านวนมากจะกระท าโดยนักการเมืองและกลุ่มผู้มีอ านาจ ไม่ใช่จากประชาชนที่ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นทางสาธารณะ มาตรฐานการจัดการโรงเรียน การเขียนหลักสูตร ต ารา การสอบ 
ไม่ได้มาจากความคิดของกลุ่มที่เก่ียวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครอง หรือเด็ก แต่มาจากผู้บริหารและมูลนิธิ
ที่มีอ านาจและสื่อ “ไม่มีเด็กที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง” เป็นนโยบายของอาณาจักรนักวิชาการ การ
เคลื่อนไหวของการศึกษาทางเลือกจะเป็นการต่อสู้เพ่ือกลุ่มรากหญ้าและเป็นการตัดสินใจที่มีความ
เป็นประชาธิปไตย ทุกคนมีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริง 

(4)  การปราศจากการแทรกแซงกันระหว่างการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม นักปรัชญา 
รูดอล์ฟ สไตเนอร์ กล่าวว่า สังคมจะมีสุขภาวะดีที่สุดเมื่อสามหน้าที่หลักของสังคม คือ เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม สามารถรักษาความสมบูรณ์ของตนเองได้โดยปราศจากการแทรกแซงซึ่ง
กันและกัน เขาตั้งข้อสังเกตว่า ในยุคปัจจุบัน การลงทุนด้านเศรษฐกิจได้ไหลล้นข้ามขอบเขตที่ควร
เป็น จนท าให้ทุกแง่มุมของชีวิต รวมทั้งการศึกษา กลายเป็นตัวสินค้า เป็นสิ่งที่มีค่าทางตลาด
มากกว่าจะมีคุณค่าภายใน การปฏิวัติการศึกษานี้ แสวงหาการน าการเรียนการสอนกลับสู่วัฒนธรรม
ของอิสรภาพและความเลือกที่เป็นอิสระ หรือการด าเนินการเรียนการสอนที่บ้านไม่เพียงแต่การ
ออกมาเพ่ือการจัดระบบการศึกษาส่วนตัว ยังถือว่าการสอนเป็นสินค้าอย่างหนึ่งในตลาด ทว่า พวก
เขาก าลังสนองตอบต่อส านึกที่ว่า การเรียนรู้ที่แท้จริง คือการพบกับความหมายที่ลึกซึ้งที่เกิดขึ้นเอง
จากภายใน ซึ่งการที่จะเป็นเช่นนี้ได้จะต้องอาศัยความเป็นอิสระจากการเมืองและการเศรษฐกิจที่มี
อ านาจเหนือการศึกษาสาธารณะมาตลอด 

(5)  การมองโลกทัศน์แบบองค์รวม จากทัศนะแบบองค์รวม เปูาหมายสูงสุดของการศึกษา
ไม่ใช่เพ่ือการถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดความสงสัยและมีความกระตือรือร้น
และสนใจโลกอย่างมาก และคุ้นเคยกับซักถามและมีวิจารณญาณ และด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ คนที่
ได้รับการศึกษาแบบองค์รวมจะอยู่ในโลกได้อย่างมีเปูาหมาย สร้างสรรค์และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

กล่าวสรุปคือ หลักการพ้ืนฐานทั้ง 5 ประการ ของการศึกษาทางเลือกหรือการศึกษาแบบ
ใหม่ดังกล่าว เป็นหลักการซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของการศึกษาทางเลือกได้ แม้การศึกษาทางเลือกจะ
ไม่มีลักษณะที่ชัดเจน หรือสามารถจ าแนกลักษณะออกจากการศึกษากระแสหลักได้อย่างเด็ดขาด 
แต่อย่างน้อย หลักการพ้ืนฐานเหล่านี้ก็พอจะเป็นแนวทางส าคัญที่สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์
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ลักษณะ ความเหมือนและความต่างของการศึกษากระแสหลักและการศึกษาทางเลือกได้  นอกจาก
หลักการพ้ืนฐานทั้ง 5 ประการ ของการศึกษาทางเลือกข้างต้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(Office of the Education Council, 2015: 16-17) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการศึกษาทางเลือก 
หรือนวัตกรรมสถานศึกษาทางเลือก ซึ่งต่างจากสถานศึกษาแบบแผนเดิม โดยเปรียบเทียบเป็น
ตารางดังต่อไปนี้ 

 

องค์ประกอบ สถานศึกษาแบบแผนเดิม นวัตกรรมสถานศึกษาทางเลือก 

ปรัชญาและ
จุดมุ่งหมาย 

เน้นความเป็นพลเมืองเพื่อความ
เ ป็ น ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ที่ ดี 
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ 
ตอบสนองตลาดการจ้างงาน 

ให้คุณค่าต่อความเป็นมนุษย์ และความหลากหลาย เพื่อ
พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีอิสระทางปัญญา มี
ความสุขและความสร้างสรรค์ สามารถประสบความส าเร็จได้
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของแต่ละคน 

หลักสูตร ยึดตามหลักสูตรมาตรฐานและ 8 
กลุ่ ม ส า ร ะ วิ ช า ขอ งหลั ก สู ต ร
แกนกลาง 

มีความสมดุล ครอบคลุมองค์รวมของชีวิต ทั้งวิชาการและวิถี
ชีวิต ความรู้และคุณธรรม ภูมิปัญญาตะวันตกและตะวันออก 
ความเป็นสากลและความเป็นไทย พัฒนาหลักสูตรตามแนว
ปรัชญาการศึกษาใหม่และให้ความส าคัญกับหลักสูตร 

วิธีการเรียน เน้นการสอนมากกว่าการเรียนรู้ 
ครูเป็นศูนย์กลาง อยู่ในห้องเรียน 
ใช้หนังสือแบบเรียน สื่อการเรียน
การสอนเป็นหลัก ผู้เรียนเป็นฝุาย
รับตามแผนการสอนของครู 

เน้นวิธีการเรียนรู้มากกว่าความรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของความรู้ ผู้เรียนสร้างทางเลือกและวิธีการเรียนรู้ของตัวเอง
ได้ เน้นเรียนรู้จากความเป็นจริง น าไปใช้ในชีวิตจริงได้ มี
ความสุขในการเรียนจนเกิดความรักที่จะเรียนรู้  เกิด
ความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและเรียนรู้ต่อเนื่องไป
ตลอดชีวิต 

การวัดและ
ประเมินผล 

ยึดมาตรฐานกลาง เพื่อคัดคนเก่ง
ทางวิชาการเข้าสู่ตลาดการจ้าง
งาน จึงเป็นระบบการแข่งขันมุ่ง
ความส าเร็จส่วนตัว และท าลาย
ความมั่นใจของคนที่มีศักยภาพ
ด้านอื่นที่แตกต่างจากมาตรฐาน
กลาง 

เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องให้เห็นพัฒนาการตาม
สภาพจริง ตระหนักในความแตกต่างกันของทักษะ ปัญญา 
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจตามธรรมชาติของตัว
ผู้เรียน โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล/กลุ่ม สร้างโอกาสให้ทุกคน
สามารถที่จะประสบความส าเร็จทางการศึกษา 

การบริหาร เป็นสถานศึกษาของรัฐหรือใน
ก ากับของรัฐภายใต้การควบคุมทั้ง
ในทางวิชาการ มาตรฐาน การวัด
ประเมินผล การบริหารงานบุคคล 
และการเงิน เป็นต้น 

กระจายอ านาจให้สถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคลอย่าง
แท้จริง มีอิสระทั้งในทางวิชาการและการบริหารจัดการอื่น ๆ 
เปลี่ยนบทบาทของรัฐไปมุ่งการส่งเสริมสนับสนุน และก ากับ
คุณภาพตามมาตรฐานขั้นต่ า 
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3.3 รูปแบบของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย 
สุชาดา  จักรพิสุทธิ์ และคณะ (Suchada  Chakpisut, et al., 2003: 58) ได้แบ่งกลุ่มของ

การจัดการศึกษาทางเลือกของไทยไว้ 7 กลุ่ม ได้แก่ 
 (1)  การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว คือ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้งในเรื่องของหลักสูตร การจัดกิจกรรม การวัด
และประเมินผล นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ก าลังได้รับความสนใจจัดการศึกษา รู้และเข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดูแลลูกหลานได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 (2)  การศึกษาทางเลือกท่ีอิงกับระบบรัฐ ได้แก่ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบที่จัด
กระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นความรู้เชิงประสบการณ์และการปฏิบัตินอกต าราเรียน หรือ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพตามความแตกต่างของผู้เรียน 
 (3)  การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา ได้แก่ พ่อครู แม่ครู  ปราชญ์ชาวบ้าน ที่สังกัด
กลุ่มหรือเครือข่ายและด าเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่นหลัง ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ครูภูมิปัญญาเป็นบุคคลซึ่งมีองค์ความรู้ที่ได้การสืบทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาในชุมชน
ท้องถิ่น นโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบการศึกษาท าให้มีเอกภาพเชิงนโยบายในการ
ด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือสร้างพลังขับเคลื่อนที่เกิดจากความรอบรู้จัดเจนของคนไทยที่ได้รับการสืบ
ทอดมาหลายชั่วคนให้แก่สังคมไทย และให้ภูมิปัญญาไทยเป็นฐานรากและเป็นพลังขับเคลื่อนที่
ส าคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนและการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือ ง สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
 (4)  การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกใน
สังกัด ทั้งแนวเศรษฐกิจพอเพียง การต่อต้านบริโภคนิยม การปฏิบัติสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมใน
แนวทางต่าง ๆ หลากหลายตามความเชื่อแต่ละส านัก และก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติ 
 (5)  การศึกษาทางเลือกที่เป็นสถาบันนอกระบบรัฐ ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมทางการศึกษาที่มี
เจตนาในการจัดกระบวนการวิชาความรู้แก่กลุ่มเปูาหมายของตน ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เช่น สถาบันการเรียนขององค์กรพัฒนาเอกชน ศูนย์ ชมรมฯ อาทิ สาวิกาสิกขาลัย 
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สถาบันพัฒนาศักยภาพชุมชน เสมสิกขาลัย เป็นต้น 
 (6)  การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา ผ่านการปฏิบัติ การสาธิต การทดลอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การฝึกอบรม โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องหลากหลายรูปแบบ ทั้งกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ออมทรัพย์ การเกษตร การแพทย์พ้ืนบ้าน การพัฒนาอาชีพ การสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
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การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนามัยและสาธารณสุข การดูแลเด็กและ
เยาวชน การฟ้ืนฟูดูแลผู้ปุวยเอดส์ การปูองกันยาเสพติด การจัดการชุมชน เป็นต้น  
 (7)  การศึกษาทางเลือกผ่านสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสื่อการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้อาจเรียนรู้ผ่านสื่อสารมวลชน ประเภทสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามเปูาหมายคือ การเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
การให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระ กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
กล่าวคือ ต้องมีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ส่งผล ให้มี
การเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดเป็นห้องเรียนนอกระบบ ห้องเรียนเพ่ือชีวิตส าหรับผู้เรียนทุกเพศ ทุก
วัย ทุกกลุ่มเปูาหมาย ให้ทั้งความรู้ ทักษะ อาชีพ และความบันเทิง 

3.4 การศึกษาทางเลือกส าหรับเจเนอเรชันแอลฟา 
เจเนอเรชันแอลฟาเป็นคนทีม่ีลักษณะชอบความรวดเร็ว อดทนต่อการรอคอยได้ไม่นานและ

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ท าให้รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนเจเนอเรชันนี้มี
แนวโน้มเปลี่ยนไป แนวโน้มที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ คนเจเนอเรชันนี้มีการเรียนรู้ในรูปแบบของ
การศึกษาทางเลือกมากยิ่งขึ้น บทความนี้น าเสนอรูปแบบการศึกษาทางเลือกส าหรับเจเนอเรชัน
แอลฟา 2 รูปแบบหลัก ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ บ้านเรียนและ
ศูนย์การเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) บ้านเรียน รูปแบบการจัดการศึกษาบ้านเรียน มีความหลากหลายแตกต่างไปตาม
ปรัชญา ทัศนะ ความเชื่อของครอบครัวกับสภาพของครอบครัวและตัวบุตรผู้เรียน ท่ามกลางความ
หลากหลายของวิธีจัดการศึกษาเรียนรู้ของครอบครัวบ้านเรียน เราสามารถพบลักษณะร่วมที่เป็น
แกนหลักของการเรียนรู้แบบบ้านเรียนได้ดังต่อไปนี้ (Office of the Education Council, 2006: 
52-54) 
 - เป็นการศึกษาที่มุ่งให้บุตรมีพัฒนาการไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ควบคู่กับ
คุณธรรม สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความเท่าทัน ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 
 - ยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เด็กทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความ
ถนัด ความสนใจ มีธรรมชาติหรือนิสัยของการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน กระบวนการจัดการศึกษาเรียนรู้
ต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องและสามารถพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ หรือเป็นการ
จัดการศึกษาในลักษณะที่เป็นรายบุคคล 
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 - การเรียนรู้ที่ต่อยอดขึ้นจากความต้องการ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนโดยแท้จริง 
จ าเป็นที่จะต้องให้อิสระกับผู้เรียน มีความยืดหยุ่น บูรณาการอยู่ในวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่าง
เป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ซึ่งในการนี้ ครอบครัวบ้านเรียนส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์ 
กระบวนการเรียนรู้ของบุตรของครอบครัว ด้วยการลองพยายามสลายหลักสูตร รายวิชา และคาบ
เรียน เพื่อให้การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้จริงในทุกวิถีทาง ทุกเวลา และทุกสถานที่ 
 - คุณค่าของการศึกษาบ้านเรียน ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการจัดการเรียนรู้ให้กับลูกเท่านั้น ที่จริง
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตทั้งหมดของครอบครัวด้วย บ้านเรียนจึงไม่ใช่การที่พ่อแม่ตั้งตน
เป็นครูสอนลูก แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว หรือที่เรียกว่า “ครอบครัวเรียนรู้
ร่วมกัน” ซึ่งไม่เพียงเฉพาะภายในครอบครัวของตนเท่านั้น ยังรวมไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มกับ
เครือข่ายครอบครัวอ่ืน ๆ และกับชุมชน สังคมด้วย 

- ในการวัดและประเมินผล เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการศึกษาที่ยึดตาม
พัฒนาการของตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคล จึงควรเป็น “การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง” ที่บอก
ได้ถึงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นองค์รวมทั้งหมดของตัวผู้เรียนในสภาพที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด บอกถึง
พัฒนาการในลักษณะของการ “ท าอะไรได้” มากกว่าจะบอกเพียง “รู้อะไร” และมุ่งที่พัฒนาการ
มากกว่าการตัดสินได้หรือตก 

(2) ศูนย์การเรียน เป็นการจัดการศึกษาโดยบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถานประกอบการ สถาบันพระพุทธศาสนา โดยยื่นขออนุญาตต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามภูมิล าเนา แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบศูนย์การเรียน เน้นการเรียนรู้
โดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning) ซึ่งมีแนวทางดังนี้  

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นไปตามบริบทวิถีชีวิตของครอบครัว เชื่อมโยงชุมชนและ
สังคม หลักศาสนาที่ครอบครัวนับถือ กิจกรรมทักษะชีวิตในกิจวัตรประจ าวัน การฝึกทักษะการ
ท างาน กิจกรรมอาชีพของครอบครัว วิถีวัฒนธรรม สัมมาชีพในชุมชนท้องถิ่น 

- พัฒนากิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
คอมพิวเตอร์ ภาษา ธรรมชาติ กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

- เสริมจุดเน้นสอดคล้องกับความต้องการพิเศษ เปูาหมายการพัฒนาทักษะพิเศษเฉพาะทาง 
หรือเน้นทักษะวิชาการเหมือนการศึกษาในระบบโรงเรียน การเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ 

- เน้นศึกษาจากประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ลงมือท า สร้างการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
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- ใช้ทรัพยากรรอบตัวให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า: ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศึกษา ภูมิประเทศ ภูมิ
สังคม ภูมินิเวศ เชื่อมโยงจากใกล้ตัว/ไกลตัว ทัศนศึกษาจากพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ครูชุมชน ครูภูมิ
ปัญญา กิจกรรมภายในชุมชนท้องถิ่น งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เศรษฐกิจครอบครัว
สังคม วัฒนธรรม โลกรอบตัว ฯลฯ 
 
4. บทสรุป 

คนเจเนอเรชันแอลฟาจะเป็นคนที่ส าคัญในอนาคตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คนเจเนอเรชันนี้จะ
เป็นพลเมืองที่ส าคัญของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลกในอนาคต การศึกษาทางเลือกอาจ
เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีแนวโน้มจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคตและมีความเหมาะสมกับเจ
เนอเรชันแอลฟา เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญมากเป็นพิเศษ ให้อิสระ
ผู้เรียน ให้ทางออกและทางเลือกแก่ทุกคน ให้ความส าคัญกับอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ค่านิยม 
ความเชื่อ ความถนัด ความพร้อม และความสนใจ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ชุมชน บริบท ภูมิปัญญา องค์
ความรู้และศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ด้วย ท าให้คนรักท้องถิ่นและสามารถด าเนิน
ชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างพึงพอใจ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถท างานอย่างมีเสรีภาพและมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ ผู้เรียนจึงมีโอกาสเรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง  การศึกษาทางเลือกตาม
มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ส าหรับเจเนอเรชันแอลฟา ได้แก่ การศึกษาแบบ
บ้านเรียนและการศึกษาแบบศูนย์การเรียน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

        บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การในยุคดิจิทัล 4.0 และวิธีการจัดการพนักงานต่างวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 4.0   
การจัดการพนักงานต่างวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 4.0 ต้องอาศัยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้
และเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางการ
พัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เข้าใจวัฒนธรรมการท างานที่เป็นสากล เข้าใจปัจจัย
ความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และรู้ลักษณะงานในยุคดิจิทัล 4.0 เป็น
อย่างไรจึงจะสังเคราะห์วิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิผลไม่
ว่าจะเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องผสานเอาวัฒนธรรมการท างานแบบ
สากลเป็นแนวปฏิบัติ มีกลวิธีการสรรหาว่าจ้างที่ต้องใช้คนต่างวัฒนธรรม  การฝึกอบรมให้
พนักงานที่มีที่มาต่างวัฒนธรรมสามารถร่วมงานกันได้ มีการค านึงถึงความสามารถในการจ่าย
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ขององค์การ การท างานเป็นกลุ่มคณะ และการควบคุมคุณภาพ  
ค าส าคัญ : การจัดการ, พนักงานต่างวัฒนธรรม, ยุคดิจิตอล 4.0 
 

ABSTRACT 
  This article aims to study the success factors in human resource 
management of the organization in the era of digital 4.0 and how to manage 
                                                 
  Teacher, Mahachulalongkornrajavidyalaya Universty, Nakhon Sawan Campus 
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cross- cultural staff in the era of digital 4.0. Management of cross-cultural staff in 
the era of digital 4.0 requires executives and employees with knowledge and 
understanding of the environment both inside and outside the organization that 
has changed amid the development of dramatically increase technology. They 
understand the international work culture, understand the success factors of 
human resource management of the organization and knowing how the work in 
the era digital age 4.0. Organizations are to effectively synthesize in the era of 
digital 4.0 human resource management methods such as planning a human 
resource strategy that must integrate international work culture, have 
recruitment tactics that require people from different cultures, training 
employees that cross cultures to work together, realizing the ability to pay 
compensation and benefits of the organization, working as a group and quality 
control. 
Keywords : Management, Cross-Cultural staff, the Era of digital 4.0 
  
 
1.บทน า 
         เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และการ
ด าเนินงานของทุกองค์การอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ ภาคสังคมและ
ภาคเอกชนต่างได้รับผลกระทบหไปตามๆกัน พัฒนาการดังกล่าวมีผลต่อการจัดการทรัพยากร
มนุษยข์ององค์การที่เน้นหน้าที่เฉพาะด้านและจ ากัดขอบเขตงานตามโครงสร้าง กลไกการท างาน
แบบเดิม  กลายเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การ  พัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ
ก้าวกระโดดท าให้การเรียนรู้ของพนักงานตามไม่ทันอัตราการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   มี
หลายองค์การพยายามปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและบริหารงาน เช่นรถไฟ
ความเร็วสูง อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจ
ซอฟท์แวร์ ฯลฯ ลักษณะงานดังกล่าวจึงต้องน าเข้าพนักงานที่ไทยยังพัฒนาไม่ได้ หรือพัฒนาไม่
ทันต่อการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นในการสรรหาพนักงานที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
อย่างไรก็ดี อีกด้านหนึ่งไทยยังมีความจ าเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็น
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อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร การก่อสร้าง ฯลฯ ยังต้องการแรงงานไร้ฝีมือที่น าเข้าจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน  ท าให้สภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาคผลิตไทยเผชิญกับ 4 
สถานการณ์ที่ต้องการจัดการพนักงานต่างวัฒนธรรม ได้แก่ (1) พนักงานที่มีศักยภาพสูงทาง
เทคโนโลยี (2)  แรงงานวิชาชีพที่เกิดเนื่องจากอาเซียนได้ข้อตกลงร่วมกันให้มีการจ้างงานเสรีใน 
8 สาขาอาชีพ ได้แก่วิศวกร พยาบาล สถาปนิก การส ารวจ บัญชี ทันตแพทย์ และแพทย์  
(3) พนักงานท้องถิ่นในกรณีที่บริษัทสัญชาติไทยไปลงทุนในต่างแดน และ (4) แรงงานไร้ฝีมือที่
น าเข้าของภาคอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน   
 การจะจัดการพนักงานต่างวัฒนธรรมได้อย่างไรนั้น ก่อนอ่ืนต้องมาท าความเข้าใจ
แนวคิดการบริหารงานบุคคล (personnel administration; PA) และการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (human  resource management; HRM ) ต่างกันอย่างไร เนื่องจากความเข้าใจใน
ความต่างมีส่วนช่วยออกแบบวิธีการจัดการพนักงานต่างวัฒนธรรมได้อย่างดี ทั้งสองแนวคิดเป็น
เรื่องของการจัดการพนักงานเหมือนกัน แต่มีปรัชญาในการจัดการต่างกันตรงที่การบริหารงาน
บุคคล (PA) ซึ่งเฟ่ืองฟูในปลายศตวรรษที่ 20 (1970s) เป็นการเน้นการควบคุมก ากับดูแล
พนักงานให้ท างานตามที่ก าหนด ตามค าสั่ง และตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ส่วนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์(HRM) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน  มีความไว้วางใจต่อกัน และให้
มีการควบคุมตนเอง (Gardner and Palmer,1992) ที่ส าคัญคือมีการบูรณาการงาน HRM เข้า
กับแผนกลยุทธ์ขององค์การ อธิบายขยายความการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความแตกต่างจาก
การบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ หนึ่ง การท างานเปลี่ยนจากการควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นการท างานที่ให้ความส าคัญกับกลุ่มคณะ (team work) สอง ผู้บริหารสาย
งานผลิต (line manager) แสดงบทบาทหน้าที่ในการใช้ทรัพยากรเพ่ือมุ่งท าก าไรมากกว่าการ
จัดการงานบุคคล และสาม การจัดการทรัพยากรมนุษย์มุ่งสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์การ ถ้า
พิจารณาให้ละเอียดลึกลงไปทุกหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา 
การพัฒนาและการรักษาพนักงานคนเก่งคนดีต้องมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์การ 
(Wilhelm,1990 :30) จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยี  ส่งผลให้คนในวงการ HRM ต้อง
ปรับวิธีคิดและการกระท า  
 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจการค้าการลงทุนดังกล่าว มีส่วนในการ
ก าหนดวัฒนธรรมองค์การที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผลต่อการท างานของพนักงาน 
ความจริงในทางปฏิบัติหากพิจารณาให้ละเอียด วัฒนธรรมองค์การคือจุดร่วมของปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งจะถูกถ่ายทอดเป็นวิธีการปฏิบัติงานของ
พนักงานเรียกว่า“วัฒนธรรมการท างาน” ดังนั้น การจัดการพนักงานที่มีที่มาจากวัฒนธรรมที่
ต่างกันได้ดีนั้น นอกจากมีความเข้าใจปัจจัยสภาพแวดล้อมแล้วยังต้องเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ 
วัฒนธรรมการท างาน  ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และลักษณะงานในยุค
ดิจิตอล 4.0  ดังต่อไปนี้  
   
2. วัตถุประสงค์การวิจัย          
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 4.0 
 2.2 เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการพนักงานต่างวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 4.0 
 
3. อิทธิพลวัฒนธรรมองค์การและอุปนิสัยส่วนตัวมีผลต่อการจัดการทรัพยากร 
   มนุษย์ 
  เม่ือพูดถึงวัฒนธรรมองค์การควรท าความเข้าใจความหมายของค าว่า “วัฒนธรรม”  
ให้ตรงกันก่อนที่จะศึกษาวัฒนธรรมองค์การและวัฒนธรรมการท างาน กล่าวคือบางคนเข้าใจ
วัฒนธรรมไปคนละทางกล่าวคือบางคนนึกถึงการแสดงออกของคนในสังคม  บางคนนึกถึงสิ่ง
ปลูกสร้าง วัดวาอาราม บางคนนึกถึงบ้านเรือน ฯลฯ ความเข้าใจดังกล่าวถูกบางส่วน 
ความหมาย“วัฒนธรรม”นั้น ครอบคลุมความคิด การกระท าและสิ่งประดิษฐ์ ดังนั้นการจัดการ
คนต่างวัฒนธรรมจึงต้องศึกษาท าความเข้าใจทั้งที่เป็นความคิด การกระท า หรือสิ่งประดิษฐ์ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามผสมกัน      
  วัฒนธรรมเป็นลักษณะร่วมของชุมชน สังคมและประเทศ ต่างจากอุปนิสัยส่วนตัวเป็น
เรื่องของปัจเจกบุคคล แม้คิด กระท าหรือประดิษฐ์สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกับวัฒนธรรมของชุมชน 
สังคม ประเทศ เราก็ไม่เรียกว่าวัฒนธรรม  มองในแง่ของการท างานในที่แห่งเดียวกันจึงมี
วัฒนธรรมร่วมกันเรียกว่า “วัฒนธรรมองค์การ ; organization culture”  ซึ่งเป็นส่วนผสมของ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ มาตรการที่มีคุณค่าและมีส่วนท าให้เกิดบรรยากาศในการ
ท างาน ทัศนคติ  ความเป็นมาตรฐาน  ขวัญก าลังใจ รวมทั้งความรู้สึกที่มีต่อองค์การ 
(Pettinger,2000) ดังนั้นวัฒนธรรมองค์การจึงเป็นบทสรุปวิถีการท างานร่วมกันในลักษณะรวม
หมู่ (collective ways of work) หรือบางครั้งเรียกว่า“วัฒนธรรมการท างาน”  
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  วัฒนธรรมองค์การมีส่วนท าให้พนักงานละทิ้งอุปนิสัยส่วนตัวไว้ข้างหลังแล้วปฏิบัติงาน
และยอมรับวัฒนธรรมองค์การ อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งพนักงานมีความเห็นต่อวิธีการท างานที่ไม่
ตรงกัน โดยแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นวัฒนธรรมองค์การ อะไรเป็นอุปนิสัยส่วนตัว หรืออะไรเป็น
วัฒนธรรมสากล ดังตาราง(Edwards & Rees,2011:173)  
 
แสดงอุปนิสัยส่วนตัว วัฒนธรรมการท างานสากลและวัฒนธรรมท างานแบบด้ังเดิม  

   
 การที่พนักงานมีวัฒนธรรมการท างานที่เป็นสากลจึงเป็นต้นทุนในการปรับวิธีคิดให้ต่าง
จากอุปนิสัยส่วนตัว เพ่ือรองรับการท างานที่มาพร้อมกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล 4.0  พนักงานต้อง
พร้อมที่จะรื้อถอนวิธีคิดวิธีท างานแบบเดิมและอุปนิสัยส่วนตัว โดยปรับตัวยอมรับเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก(disruptive technology) ลักษณะการท างานในยุคดิจิทัล 4.0 จะมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการท างานเพ่ือเชื่อมโยงธุรกรรมกันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการเงิน 
(financial technogogy) และอนุพันธ์ทางการเงิน (derivative money) ที่มีการซื้อขาย  
จ่ายโอน การสั่งซื้อหรือขายผ่านสื่อสารออนไลน์ได้ทั่วโลก (e–marketing) การสั่งหุ่นยนต์ให้

วัฒนธรรมท างานด้ังเดิม วัฒนธรรมการท างานสากล อุปนิสัยส่วนตัว 
1.ความช านาญตามหน้าที ่
 
 

2.การจัดล าดับ 
   ความส าคัญ 
 

3.ให้ความส าคญักับ 
   โครงสร้าง 
 

4.ความรับผดิชอบส่วนตัว 
 
 

5.การคาดการณ ์
 
 
 
 

6.อบรมเมื่อมีการ 
  เปลี่ยนแปลง 

ความรู้ที่ครอบคลุมและหลากหลาย 
 

การท างานแบบคู่ขนานหรือท าพรอ้มกัน 
 

 ให้ความส าคญักับกระบวนการ 
 
 

ให้ความส าคญัทีมงาน รับผิดชอบทั้งทีม 
 

เปลี่ยนแปลงเมื่อมโีอกาส 
 
 
 
 

เปิดกว้างที่จะรับสิ่งใหม ่

ความรู้เฉพาะหน้าที ่
 
 

ความสามารถในการคดิ 
 

ความยืดหยุ่น 
 
 

มีความหวั่นไหวเรื่อง
ส่วนตัว 
 

มีการพิจารณา 
/วินิจฉัยก่อนจะ
เปลี่ยนแปลง 
 

ขอเรียนรู้ก่อนจึงจะ
ท างาน 
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ท างานแทนมนุษย์ การควบคุมเครื่องจักรสมองกล ตลอดจนความสามารถใช้ข้อมูลจ านวน
มหาศาล(big data) จัดการงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง(accuracy) 
แม่นย า (validity) และความเร็ว(speed) ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
   มีข้อสังเกตประการหนึ่ง การท างานที่เป็นอุปนิสัยส่วนตัวมีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรม
ดั้งเดิม และเข้ากันไม่ค่อยได้กับวัฒนธรรมการท างานที่เป็นสากล  ในการท างาน บางครั้งแยกไม่
ออกว่าสิ่งใดเป็นเรื่องส่วนตัวสิ่งใดเป็นเรื่องส่วนรวม จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารต้องมีกลยุทธ์ใน
การปรับเปลี่ยนอุปนิสัยส่วนตัวของพนักงาน แล้วให้ยึดเอาวัฒนธรรมการท างานที่เป็นสากล เช่น
การท างานแบบกลุ่มคณะ(team work) หรือการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีโอกาส การเปิดกว้างเพ่ือรับ
สิ่งใหม่ ฯลฯ วัฒนธรรมดังกล่าวขัดแย้งกับอุปนิสัยส่วนตัวที่ไม่ชอบการท างานเป็นกลุ่มคณะและ
ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  และความส าเร็จเหล่านั้นมีส่วนสร้างวัฒนธรรมองค์การด้วยเช่นกัน  
ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์การก็สนับสนุนให้ปัจจัยความส าเร็จท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ ต่าง
เกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
 
 4. ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ นอกจากขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังมีปัจจัยพ้ืนฐานที่มีส่วนท าให้พนักงานองค์การสามารถท าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิผล ดังนี้   
  1) ประวัติความเป็นมาและประเพณีปฏิบัติ ที่เชื่อมโยงกับปณิธานและความคาดหวัง
ของผู้ก่อตั้งแล้วก าหนดเป็นนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ  
  2) ลักษณะเปูาหมายที่ก าหนด ที่ค านึงถึงต้นทุนและทรัพยากรที่ถูกใช้อย่างคุ้มค่า หรือ
ก าหนดเปูาหมายทีย่ึดเอาประสิทธิผลเป็นเกณฑ์วัดความส าเร็จ   
  3) เทคโนโลยี การท างานในอดีตเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของพนักงาน
และเครื่องจักร โดยมีการออกแบบการเคลื่อนไหวของร่างกายสัมพันธ์กับการท างานของ
เครื่องจักร (Taylor,1911) ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและเครื่องจักรเป็นไปใน
ลักษณะของการสั่งการควบคุมผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปให้เครื่องจักรสมองกลท างานแทนมนุษย์   
  4) ขนาดขององค์การ องค์การที่มีสินทรัพย์มากและมีสภาพคล่องรวมทั้งมีโครงสร้าง
และกระบวนการท างานที่ชัดเจน มีส่วนท าให้พนักงานมีความรู้สึกมั่นคงในอาชีพ  
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  5) สถานที่ตั้งขององค์กรหรือโรงงาน มีความส าคัญต่อการจัดการพนักงานต่าง
วัฒนธรรม      
  6) อดีต ปัจจุบัน และอนาคต  มีส่วนท าให้เกิดความภูมิใจในความส าเร็จในอดีตและ
พร้อมที่จะสานต่อเจตนารมณ์ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและลูกค้า   
  7) ลักษณะการจัดการ (management style) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและ
ผู้บริหาร ลักษณะท่าทีของผู้บริหารยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมขององค์การ    
  8) ประเภทองค์การ ทัศนคติและความรู้สึกของพนักงานในองค์การต่างประเภทกัน มีวิธี
คิดและทัศนคติในการท างานต่างกัน   
  9) ลักษณะของกิจกรรม  กิจกรรมเป็นผลพวงมาจากวัตถุประสงค์ขององค์การ     
หลายคนตัดสินใจเข้าท างานในองค์กรรัฐต้อง เนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมงานมีระเบียบและ
กฎหมายให้อ านาจกระท าตามข้ันตอนแล้วให้รู้สึกปลอดภัย ต่างจากองค์กรเอกชนให้ความส าเร็จ
มากกว่าขั้นตอนรายละเอียด  
 ปัจจัยความส าเร็จทั้งเก้าสื่อถึงวัฒนธรรมองค์การ และไม่ได้มีอิทธิพลต่อการท างานของ
พนักงานเท่านั้น ยังมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการองค์การ ผู้บริหารที่มีความเข้าใจวัฒนธรรม
องค์การ สามารถที่จะออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การโดย
วิเคราะห์ปัจจัยภายในไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังของพนักงาน  บุคลิกภาพผู้บริหาร ความ
ช านาญ ความเชี่ยวชาญของพนักงาน  ความปรารถนาของพนักงาน เทคโนโลยี ความยืดหยุ่นใน
การบริหารงาน การมอบหมายอ านาจในการตัดสินใจ (empowerment) ระบบการสื่อสาร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  ฯลฯ มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ภายนอกอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นภาพพจน์ การยอมรับจากสังคม การยอมรับในมาตรฐานและ
ชื่อเสียงขององค์การ (Dockthaisong,2007)   
 
 5.ลักษณะงานในยุคดิจิทัล 4.0 
  การจัดการองค์การยุคดิจิทัล 4.0 เป็นยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีจัดการกระบวนการ
บริหารจัดการและกระบวนการผลิตที่อยู่ในรูปของหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรสมองกลที่เป็น
ปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือช่วยผ่อนแรงคนท างาน แทนคนงาน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการผลิต 
ท าให้กระบวนการผลิตมีความถูกต้องแม่นย าสูง รวมทั้งได้ผลผลิตตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า ลักษณะการผลิตจะไม่มีการผลิตคราวละมาก ๆ เช่นในอดีต แล้วเก็บไว้ในคลังสินค้าแล้ว
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รอค าสั่งซื้อ (inventory) การจัดการงานยุคดิจิทัล 4.0 จะมีการออกแบบองค์การและระบบงาน
เพ่ือรองรับพนักงานที่เกิดหลังรุ่นเบบี้บูม (baby boom) ที่เรียกว่า Generation Y (เกิดในช่วงปี 
พ.ศ. 2523–2540) และ Generation Z (เกิดหลังปี พ.ศ. 2540 ขึ้นไป) ซึ่งคนรุ่นนี้มี
ความคุ้นเคยและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโทรคมนาคมควบคู่ไปกับการด ารงชีวิต
ประจ าวัน คนเหล่านี้ใช้คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ท โทรศัพท์ ผ่านโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ต่าง 
ๆได้อย่างคล่อแคล่ว เป็นยุคที่คนคุยกับเครื่องมือ เครื่องจักร (cybernetic) มีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านระบบเครือข่ายทั้งตามสายและไร้สาย  ยุคนี้วิทยาการและเทคโนโลยีถูกน ามาใช้ในกิจกรรม
ทางการค้าอุตสาหกรรม การลงทุนและการจัดการงาน รวมทั้งในชีวิตประจ าวันอย่างกว้างขวาง  

  พนักงานที่ท างานในองค์การต่างสัญชาติที่เข้ามาลงทุนไทยจ าต้องเรียนรู้วัฒนธรรม
การจัดการของประเทศเจ้าของทุน ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุุน จีน สหรัฐอเมริกา ฯลฯ อีกด้านหนึ่งกรณีที่
คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ เช่นเวียดนาม เขมร ลาว พม่า  ผู้ประกอบการและผู้บริหารที่
เป็นคนไทย จ าเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมการท างานของคนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในการ
ประกอบธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์การ สภาพงานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด
ของดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker อ้างถึงใน Heller,2000:22) กล่าวว่าการประกอบธุรกิจ เป็น
การทดสอบสมมุติฐานในสามด้านได้แก่ หนึ่ง สภาพแวดล้อมขององค์การ สอง พันธกิจของ
องค์การ และสาม ขีดความสามารถในการน าพาองค์การบรรลุพันธกิจ จะเห็นว่าสภาพแวดล้อม
มีอิทธิพลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการท างานมีส่วน
อย่างส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์การ   
   
6. การจัดการพนักงานต่างวัฒนธรรม  
  การจัดการพนักงานต่างวัฒนธรรมได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยส่วนตัวและโลกทัศน์
ของผู้บริหารที่มคีวามเข้าใจวัฒนธรรมการท างานของพนักงานต่างวัฒนธรรม   หากไม่เข้าใจ สิ่ง
ที่เกิดตามมาจะท าให้บรรยากาศการท างานเป็นไปในทางข่มกันทางวัฒนธรรม ซึ่งไม่ใช่สิ่ง
องค์การปรารถนา สิ่งที่ปรารถนาขององค์การคือการสร้างขีดความสามารถในการด าเนินงาน 
(core competency) ด้วยวิธีการจัดการพนักงานที่มีวัฒนธรรมต่างกัน ดังนี้ 
  1) การเปิดกว้างทางความคิดและสร้างความยืดหยุ่นในการท างาน พนักงานสามารถ
ท างานร่วมกับคนอ่ืนที่คิดไม่เหมือนตนเองได้ดี     
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  2) ค านึงถึงผลประโยชน์และความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของเพ่ือนพนักงาน  พนักงาน
ต้องเคารพวัฒนธรรมที่ต่างจากวัฒนธรรมของตน ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน   
  3) สามารถท างานที่มีความหลากหลายและซับซ้อน กล้าเผชิญกับความไม่แน่นอนและ
พัฒนากลยุทธ์ในการท างานอยู่ตลอดเวลา  
  4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (synergy) และบูรณาการ
หน้าที่และทรัพยากรในการจัดการ   
  5) ความซื่อสัตย์ มีความกล้าที่จะยอมรับและแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาด  พนักงานต้องไม่
ยอมรับการกระท าที่ขัดต่อคุณธรรมและจริยธรรม  ขัดต่อธรรมาภิบาลในการท างาน      
ไม่ท้าทายต่อต้านกฎระเบียบ  มองกฎระเบียบเป็นเครื่องมือมิใช่เปูาหมาย ท างานอย่าง
ตรงไปตรงมา (integrity) มีความโปร่งใส (transparency) มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของ
ตนเองและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ เป็นต้น   
  6) การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม การท างานต้องมุ่งสร้างคุณค่าในทุกกิจกรรมงาน  
ให้มีมูลค่ามากกว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย หรือก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าทรัพยากรที่ใช้ไป   
  กระบวนทัศน์ในการจัดการทั้งหกดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมการท างานสากล และเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการสร้างขีดความสามารถขององค์การ มองผิวเผินดูเหมือนจะเป็นเรื่อง
นามธรรม แต่มีพลังที่ในการขับเคลื่อนองค์การให้เติบโตต่อเนื่อง และที่ส าคัญต้องตระหนักอยู่
ตลอดเวลาในการจัดการพนักงานต่างวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 4.0 ต้องมีความเข้าใจลักษณะงาน
ในยุคดิจิทัล แล้วออกแบบระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่างวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับงานยุค 
4.0 ท าได้อย่างไร ทางหนึ่งที่ท าได้ อาจต้องศึกษาวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้าม
ชาติแล้วน ามาเป็นแบบอย่าง  

6.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอล 4.0    
  การท างานร่วมกับพนักงานที่ถูกกล่อมเกลาจากสังคมและวัฒนธรรมต่างกัน วิธีการคิด
และการกระท าย่อมต่างกันไม่มากก็น้อย การจะท างานไปด้วยกันได้ด้วยกลวิธี “แสวงจุดร่วม 
สงวนจุดต่าง” การปรับเปลี่ยนอุปนิสัยส่วนตัวและวัฒนธรรมการท างานแบบดั้งเดิมไปสู่
วัฒนธรรมการท างานที่เป็นสากล  การจะกระท าดังกล่าวได้ เบื้องต้นต้องท าความเข้าใจใน
ประเด็นค าถามทั้งหกประการต่อไปนี้ แล้วพยายามค้นหาค าตอบเพื่อหาทางออก   
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  1) วัฒนธรรมการท างานที่เป็นสากลและแบบท้องถิ่นมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
จะให้เป็นวัฒนธรรมร่วมกันได้หรือไม่ แสวงหาส่วนที่สามารถปรับเข้ากับวิธีการท างานของสังคม
ท้องถิ่นนั้นได้หรือไม่    
  2) ระบบการศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นโยบาย และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศที่องค์การตั้งอยู่ มีความเป็นมาอย่างไร 
  3) ความคิดและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ต่างกันอย่างไร 
  4) วางแผนใช้วัฒนธรรมที่มีคุณค่าร่วม(core value) เพ่ือความส าเร็จขององค์การได้
อย่างไร  
  5) วัฒนธรรมและกิจการของลูกค้าในประเทศที่ไปลงทุนเป็นอย่างไร 
  6) วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานต่างวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
  ประเด็นค าถามดังกล่าวผู้บริหารต้องตอบให้ได้ แล้วน าไปสังเคราะห์ได้วิธีการท างาน 
บางครั้งจ าเป็นต้องมวีิธีการท ากิจกรรมร่วมกัน มีการท างานในรูปของโครงการ การวิจัยร่วมหรือ
ท ากิจกรรมในรูปของคณะกรรมการ ที่ส าคัญควรให้มีพนักงานต่างวัฒนธรรมร่วมเป็นกรรมการ  
วิธีการที่นิยมกันคือการสร้างบรรยากาศที่เน้นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ควรใช้ระบบสั่งการแต่
ควรกระตุ้นให้ตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุน สร้างส านึกความ
รับผิดชอบต่อผลประกอบการขององค์การ เป็นต้น  
 6.2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์บริษัทข้ามชาติ 
 การบริหารจัดการของบริษัทข้ามชาติเป็นการจัดการความแตกต่างและการบูรณาการ
วัฒนธรรมการท างานที่ต่างกัน ลอเร้นจ์และโรส (Lawrence and Lorsch,1967) ได้อธิบายว่า
การจัดการองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการจัดการความหลากหลายของปัจจัย
สภาพแวดล้อม เป็นการหาความพอดีที่เป็นจุดร่วมในท่ามกลางความแตกต่าง และการบูรณา
การปัจจัยสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมลงตัวเพ่ือให้ทุกฝุายในองค์การท างานอย่างประสาน
สอดคล้องกันที่มุ่งบรรลุเปูาหมายร่วมกัน อย่างไรก็ดี การจัดการปัจจัยสภาพแวดล้อมหนีไม่พ้นที่
ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาของระบบเศรษฐกิจและการเมือง  กล่าวคือองค์การต่างสัญชาติที่ลงทุน
ในประเทศไทยหรือที่นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศจะเป็นไปได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับความ
สมดุลระหว่างความรับผิดชอบต่อประเทศที่ตั้งองค์การและวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติ (global 
vision) และขึ้นอยู่กับรูปแบบและบริบทของความเป็นสากลในการค้าอุตสาหกรรม ระบบผลิต  
ตลาดผลิตภัณฑ์และพนักงานที่ต้องดูแล (Tayeb,1996)  
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   ค าถามท่ีตามมาเกี่ยวกับ HRM ในบริษัทต่างชาติ มีวิธีจัดการองค์การเครือข่ายอย่างไร 
มีความจ าเป็นต้องใช้นโยบายที่ก าหนดมาจากองค์การแม่หรือไม่ บริษัทสาขาที่ตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศมีวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ยังต้องค านึงถึงนโยบายบริษัทแม่หรือไม่   การ
จัดการงานทรัพยากรมนุษย์ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูกมีความสัมพันธ์กันอย่างไร  ล้วนเป็น
ค าถามที่ท้าทายที่จะค้นหาค าตอบ วิธีการที่ง่ายคือเลือกปฏิบัติที่เหมือนกับนโยบายด้าน HRM 
ของบริษัทแม่ แต่มิใช่วิธีที่ดีเสมอไป  วิธีที่ควรท าคือหาจุดร่วมที่ไปด้วยกันได้กับวัฒนธรรมการ
ท างานของคนท้องถิ่นและเข้ากันได้กับนโยบายด้าน HRM ของบริษัทแม่ เช่นการปฏิบัติต่อ
พนักงานท้องถิ่นอย่างเสมอภาค ไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว  นโยบายเงินเดือน
ค่าจ้างที่แข่งขันได้ การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลงาน (result oriented) เป็นต้น  
การน านโยบายจากบริษัทแม่ปรับใช้กับบริษัทลูกเครือข่าย (subsidiaries) บางครั้งดูเหมือนจะ
เป็นความแตกต่างในเชิงคุณภาพระหว่างนโยบายและการปฏิบัติ (Schuler, et al.,1993) แต่
ในทางปฏิบัติมิได้ขัดแย้งกันเสียทีเดียว การด าเนินการยังสามารถสนองตอบความต้องการลูกค้า
ในแต่ละท้องถิ่นได้ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น   กล่าวโดยสรุป
การน านโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์จากบริษัทแม่ไปปฏิบัติในบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศ ผู้บริหารบริษัทลูกต้องวิเคราะห์ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นช่องว่างและช่องว่างนั้นห่างกัน
มากน้อยเพียงใด มีสิ่งใดที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันที่สามารถปฏิบัติได้ ส่วนที่เป็นช่องว่างต้องปรับ
พัฒนาอย่างไร โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบายของบริษัทแม่  
  ในทางปฏิบัติที่เป็นจริง พนักงานที่ท างานอยู่ในบริษัทลูก มิได้ปฏิบัติงานอยู่ในสังคมปิด 
ความจริงเขายังอยู่ในโลกที่มีการติดต่อสื่อสารทางวัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีซึ่งเป็น
องค์ประกอบของสังคม  พนักงานคนท้องถิ่นที่บริษัทลูกตั้งอยู่ได้มีการเรียนรู้และถ่ายทอด
ระหว่างกันทั้งทางตรงและอ้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณค่า (value) ทัศนคติ (attitudes) และ
พฤติกรรม (behaviors) รวมทั้งองค์ประกอบในการท างาน การจัดการองค์การไม่ได้ต่างกันราว
ฟูากับดิน  การท างานจึงมีความเกี่ยวข้องกับค่านิยมและทัศนคติ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับบัญชา 
การให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ความซื่อสัตย์ และการติดตามเปูาหมายงานของกลุ่มและบุคคล 
จริยธรรมในการท างาน ส านึกของความเป็นเจ้าของ(sense of belonging)  เหล่านี้เป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมการท างานที่เหมือนกันทั้งบริษัทลูกและบริษัทแม่  ดังนั้นในการปฏิบัติงานจึง
ยากที่จะแยกอิสระจากค่านิยมที่เป็นวัฒนธรรมของสังคม  (Hofstede,1980 ; Tayeb,1988)
 สภาพแวดล้อมขององค์การไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาล อุตสาหกรรมสัมพันธ์  กฎ 
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กฎหมาย  กลุ่มการเมือง กลุ่มกดดัน กลุ่มผลประโยชน์ หรือข้อตกลงในการลงทุน ฯลฯ ล้วนมีผล
ทั้งโดยตรงและอ้อมต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ดังนั้นบริษัทข้ามชาติที่มาลงทุน
ในไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวไม่ให้ขัดกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว   ท านองเดียวกันบริษัทไทยที่
ไปลงทุนในต่างแดนต้องศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการท างานของชนชาติต่างแดน อาจปรับนโยบาย
และการปฏิบัติให้ไม่ขัดกับวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมที่บริษัทตั้งอยู่  ในขณะเดียวกันก็
ไม่ให้ขัดแย้งกับนโยบายด้าน HRM ขององค์การแม่ การวิธีดังกล่าวอาจท าได้ด้วยการบูรณาการ
วัฒนธรรมระหว่างองค์การแม่ (master organization) และองค์การลูกในลักษณะของการ
แสวงหาจุดร่วมและก าหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังต่อไปนี้ 
  1) วางแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์  องค์การควรมีการวางแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์องค์การ แผนควรมีความสอดคล้อง
กับนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การแม่  อย่างไรก็ดี บางครั้งต้องยอมให้ค่านิยม 
ประเพณี เงื่อนไขในการท างานบางอย่างของสังคมที่ไปลงทุน น ามาก าหนดเป็นแผนได้ เป็นการ
ลดความเข้มงวด ขัดแย้งกัน แม้ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์การแม่ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลทาง
ธุรกิจ โดยต้องไมข่ัดหลักจริยธรรมธุรกิจหรือกฎหมายของประเทศตน ในกรณีที่ยอมไม่ได้ถ้าเป็น
เงื่อนไข ค่านิยมที่ไม่ดี เช่นการทุจริตเพื่อให้ได้เปรียบในการลงทุน หรือส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ฯลฯ   
  2) การสรรหาว่าจ้าง  นโยบายการสรรหาคนมาเพ่ิม หรือทดแทนกรณีที่กิจการขยาย
การลงทุน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อาจแบ่งเป็นสองลักษณะได้แก่ (1) ส าหรับต าแหน่งที่
ส าคัญในระยะแรกยังต้องอาศัยผู้บริหารจากองค์การแม่ แต่ควรเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถสื่อสารกับคนท้องถิ่นได้ยิ่งดี (2)กรณีที่เป็นคนท้องถิ่นสมัครท างานเขา
ต้องมพีร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การแม่   
  3) การฝึกอบรม การฝึกอบรมถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการพัฒนาพนักงานต่าง
วัฒนธรรม แผนการฝึกอบรมต้องพัฒนาทักษะที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการส่งสินค้าไป
ขายในตลาดระหว่างประเทศ (international market) การฝึกอบรมควรชี้ให้เห็นว่าการที่จะท า
ให้องค์การประสบผลส าเร็จต้องท าอย่างไร โดยมีตัวอย่างที่ส าเร็จให้ศึกษา และกรณีใดที่น าไปสู่
ความล้มเหลว อาจมีหลายรูปแบบที่ท าให้พนักงานเข้าใจ การฝึกอบรมแต่ละคนแต่ละต าแหน่ง
หน้าที่อาจใช้เวลาไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการฝึกอบรม (training needs) 
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โดยทั่วไปพนักงานควรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรทั้งที่จัดภายในและภายนอกองค์กรเฉลี่ยรวม  
10 วันต่อคนต่อปี (Burton,et al., 1999 :103)    
  4) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ควรค านึงถึงความสามารถในการจ่ายขององค์การ 
บางกรณีองค์การแม่ยอมให้องค์การลูกก าหนดนโยบายตามองค์การแม่ โดยให้องค์การลูก
สามารถก าหนดนโยบายการบริหารเงินเดือนค่าตอบแทนตามหลักการขององค์การแม่ ส่วนใหญ่
แล้วองค์การแม่จะมีการก าหนดนโยบายที่มีความยืดหยุ่นเพ่ือใช้กับองค์การลูกที่ไปลงทุนใน
ต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์บางอย่างเช่น สวัสดิการ บ าเหน็จ หรือ
ค่ารักษาพยาบาล ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศท่ีไปลงทุน 
  5) การท างานเป็นกลุ่มคณะ การท างานเป็นกลุ่มคณะ ควรเป็นหัวข้อหนึ่งในการ
ฝึกอบรมพนักงาน  องค์การควรส่งเสริมให้พนักงานท างานเป็นกลุ่มคณะและพัฒนาให้เป็น
วัฒนธรรมองค์การ จะมีส่วนพัฒนาจิตส านึกในการท างานเป็นกลุ่มคณะ ผลดีที่ตามมาคือมีส่วน
ท าให้พนักงานคิดและตระหนักถึงส่วนรวมองค์การ  ในการพัฒนาพนักงานให้ท างานเป็นกลุ่ม
คณะควรเชื่อมโยงกับระบบจูงใจและระบบให้รางวัลตอบแทน รวมทั้งการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ต้องน าเอาผลงานกลุ่ม ผลงานของส่วนงาน ฝุายงานมาเป็นเกณฑ์ประกอบการ
ตัดสินใจในการจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ    
 6. การควบคุมคุณภาพ  คุณภาพเป็นการท าได้ตามข้อก าหนด (meet requirements) 
การท างานต้องค านึงถึงคุณภาพ เนื่องจากคุณภาพเป็นมาตรฐานของผู้บริโภคที่ส่งต่อไปยังผู้ผลิต
ว่าการที่ผู้ผลิตจะขายสินค้าและบริการได้ สินค้าและบริการต้องมีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของ
ลูกค้า     

 
7. บทสรุป 
 การจัดการพนักงานต่างวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 4.0 ผู้บริหารและพนักงานต้องมีความรู้
และเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางการ
พัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เข้าใจวัฒนธรรมการท างานที่เป็นสากล เข้าใจปัจจัย
ความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เมื่อรู้ว่าลักษณะงานในยุคดิจิทัล 4.0 เป็น
อย่างไร จึงจะสังเคราะห์วิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิผลไม่ว่า
จะเป็นวางแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องผสานเอาวัฒนธรรมการท างานแบบสากล
เป็นแนวปฏิบัติ มีกลวิธีการสรรหาว่าจ้างที่ต้องใช้คนต่างวัฒนธรรม  การฝึกอบรมให้พนักงานที่มี
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วัฒนธรรมต่างกันร่วมงานกันได้ ค านึงถึงความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ขององค์การ การท างานเป็นกลุ่มคณะ และการควบคุมคุณภาพ   
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บทคัดย่อ 
หนังสือ “การจัดการเชิงพุทธ 5 G” โดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง และคณะ  ที่ได้เรียบเรียง

ถ่ายทอดจากประสบการณ์และน าเสนออย่างเป็นระบบ ผ่านแนวคิดว่าสุดยอดแห่งปราชญ์ 
พระพุทธเจ้า เจ้าอาวาสรูปแรกในโลก คือการมีปัญญา ความรู้ ความบริสุทธิ์ พร้อมน าไปสู่การ
ปกครอง บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล เน้นการอยู่รวมกันอย่างสันติ เป็นนวัตกรรมทางการบริหาร 
และสามารถน ามาใช้ประยุกต์ในสถานการณ์ปัจจุบันตามชื่อของหนังสือ “การจัดการเชิงพุทธ 5 G 
Monastery Management” ได้ ทั้งมีเป้าหมายของการบริหารตามหลักคิด แนวปฏิบัติ ให้เป็น
ความรู้ ความจริง และความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนาต่อไป  
ค าส าคัญ : การจัดการเชิงพุทธ,การบริหารวัด,เจ้าอาวาสรูปแรกในโลก 
 
1. ค าน า 
 หนังสือ “การจัดการเชิงพุทธ 5 G Monastery Management” เรียบเรียงโดย ศ.ดร.
บุญทัน ดอกไธสง และคณะ เป็นหนังสืออีกเล่มที่จัดพิมพ์ขึ้น เพ่ือเป็นอนุสรณ์ในโอกาสครบรอบ 80 
ปี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ ที่ว่า “...พุทธศาสนาจะอยู่คู่กับสังคมไทย
ไปตราบนานเท่านานขึ้นอยู่กับวัดและชาวบ้าน การท าหน้าที่ของเจ้าอาวาสภิกษุสามเณรต้องน้อมน า
ค าสอนของพุทธองค์ไปปฏิบัติ พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางเผยแผ่หลักพุทธธรรมพัฒนาสังคม ชุมชนที่
เปี่ยมด้วยคุณความดี เศรษฐกิจแบบสัมมาอาชีวะ และสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
...” การสะท้อนคิดนี้เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จนท าให้ทุก
องคาพยพต้องเปลี่ยนแปลง ปรับตาม เพ่ือการด ารงอยู่ในสถานการณ์อย่างใหม่ทั้งสิ้น ดังนั้นแนวคิด
ในเรื่องวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ผู้เขียนพยายามเสนอว่า “...จากป่าเขาเฝ้าถ้ าจนถึง
อารามหลวง พระมหานคร เป็นสถานที่บ่มเพาะคุณงามความดีเลิศและวัด หมายถึง การวัด 
Behavioral action พฤติกรรมแสดงออกทางใจ กาย วาจา ของแต่ละบุคคล (Mind 
measurement) เป็นเสาหลักวัฒนธรรมชาติไทย ที่ผูกมัดจิตใจคนไทยทุกระดับให้เป็นเครือญาติ
แห่งพุทธกัลยาณมิตรเพียงหนึ่งเดียวที่คงทนตลอด 950 ปีที่ยังคงเป็นมรดกเหลืออยู่เพ่ือบ่งบอก
ความเป็นไทยของต้นตระกูลไทย...”  ที่เสนอให้มีการธ ารงความเป็นเสาหลักในการปลูกฝังจริยธรรม 
โดยมีวัดเป็นหลักชัยศูนย์กลางเพ่ือสร้างเสริมความงาม ดีเลิศไว้ เพ่ือเป็นสิ่งยึดปฏิบัติ และเป็น
แกนกลางในการเชื่อมวัดกับชุมชนให้เกิดขึ้นร่วมกันภายใต้สถานการณ์อย่างใหม่ตามที่ผู้เขียนน้ า
เสนอ “ยุค 5 G” นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เสนอสะท้อนปัญหาว่า พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ต้อง
พยายาม หรือปรับตัวเองเพ่ือให้พ้นจากยุคของการเปลี่ยนผ่าน ดังที่ข้อความว่า  
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“...บัดนี้ พุทธสังฆะอาจจะถูกก าหนดให้เป็นแหล่งระเบิดกระสุนตก เพ่ือ
พิสูจน์ว่าเป็น Myth (มิธ) เป็นนิยายโบราณหรือเป็น Spiritual science เป็น
วิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ เมื่อเป็นสังคมพหุและทุนนิยมหลงโลกจะมีสิ่งใดที่จะ
สามารถรักษาเยียวยาท าให้เกิดความสุขทางใจได้  พุทธบัญญัติและองค์กร
พุทธสังฆะที่ฝ่าทะลุอ านาจมืดมา 2,600 ปี ชาวพุทธคิดอย่างไร จุดประสงค์หลัก
เพ่ือรักษาพุทธธรรมอหิงสาพัฒนาจิตเพ่ืออยู่ในโลกอย่างสันติ และออกจากโลก
จนถึงที่สุดแห่งธรรม ถ่ายทอดเป็นสมบัติไว้เพ่ือให้ลูกหลานจะหลีกพ้นจากสภาพ
แห่งความรุนแรงทุกประเภท และเพ่ือรักษาดุลยภาพ (คือธรรม) ที่ถูกกระแทก 
กระทบ และท าลาย ดังนั้น วัฒนธรรมของมวลมนุษย์ ต้องแก้ปัญหาด้วยพุทธิ
ปัญญา สัมมาทิฐิ มีความเห็นที่ถูกต้อง และเพ่ือรักษาการปฏิวัติจิตใจตามเจ้า
อาวาสองค์แรกของโลก คือ พุทธสมณโคดมท่ีสอนไว้ดีแล้ว เพ่ือท้าทายชาวโลกให้
มาพิสูจน์ทุกเม่ือทุกกาลเวลา…” 

 จากบทบันทึกที่ผู้เขียนน าเสนอ  จึงเป็นประหนึ่งบทเปิดของหนังสือ เพ่ือสะท้อน
เจตนารมณ์ของการเขียน น าเสนอและจัดพิมพ์ ประหนึ่งพัฒนาหนังสือให้เป็น “คู่มือ” รองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธ ภายใต้แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้พิจารณา
เห็นประโยชน์ของตน สมควรแท้ เพ่ือที่จะ ท ากิจของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท หรือว่า
บุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ ของผู้อื่น สมควรแท ้เพ่ือที่จะท ากิจของผู้อ่ืนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาท หรือ บุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย สมควรแท้ที่จะท ากิจของทั้ง 2 ฝ่าย ให้ถึง
พร้อมด้วยความไม่ประมาท” (ส .นิ. [ไทย] 16/23/40)  ที่หมายถึงต้องสร้างความพร้อมเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น หรือก าลังเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “อนิจจลักษณะ” พระพุทธศาสนา
สอนให้ตระหนักรู้ ไม่ได้เพ่ือให้กลัว หรือหวาดระแวงจนไม่กล้าจะท าอะไร แต่ให้เตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้าใจ รู้ทัน รู้กัน รู้แก้ ให้เป็น “เทคนิค” หรือแนวทางการบริหารที่
เป็นเลิศ ดังปรากฏในงานของ ธเนศ เกษศิลป์ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ (วงค์แก้ว). (2560 : 133-
145)  “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยหลักบริหารเชิงพุทธศาสตร์- The Principle of 
Buddhist Administration for New Public Management” หรือในงานเรื่อง “พุทธวิธีการ
บริหารจัดการทางรัฐประศาสนศาสตร์  Buddhist Management in Public 
Administration”  (พระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร.,2556) ที่เสนอเป็นแนวคิดไว้ว่า “...การบริหาร
จัดการเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะจักขุมา วิธูโร นิสสยสัมปันโน  และการใช้
อ านาจพิจารณาโครงสร้าง หน้าที่ และการปฏิบัติการตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน เงิน 
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วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมีการจัดการด าเนินงานของสถาบันหรือหน่วยงานนั้น ๆ ให้
ด าเนินไปสู่จุดหมายที่ต้องการ....” อันสอดคล้องกับแนวคิดของ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ในเรื่อง
การศึกษาพัฒนาการของการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นระบบ แล้วใช้พุทธวิธีทางการจัดการตามแนวพุทธ 
หรือหลักการทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการ    ซึ่งในการ
แนะน าหนังสือจะได้น ามาแบ่งปันความคิด เพ่ือความเข้าใจ พัฒนาไปเป็นความรู้องค์ความรู้ตามที่
ผู้เขียนได้น าเสนอต่อไป  
 
2. หนังสือ การจัดการเชิงพุทธ 5 G ว่าอย่างไร ?  
 ในหนังสือมีรายละเอียดในภาพกว้าง ทั้งหมด 4 หมวด รวมท้ังหมด 26 บท แบ่งเป็น
ล าดับ เรียบเรียงผ่านการเล่าเรื่อง ต่อกรณีศึกษาตัวอย่าง สะท้อนคิดภายใต้สถานการณ์อย่างใหม่ 
พร้อมยกหลัก ทฤษฎี มาประกอบเพ่ือเชื่อมให้เห็นว่าจะไปอย่างไรต่อ โดยมองไปที่การบริหารและ
การจัดการ ตามฐานคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ ซึ่งจะได้มีการน ารายละเอียดบางส่วนมา
สะท้อนภาพ ให้เห็นว่าผู้เขียนได้น าเสนอไว้ อย่างไรบ้าง ซึ่งจ าแนกได้ คือ 
 
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการเชิงพุทธ หลักการ วิธีการ กระบวนการและกรณีตัวอย่าง 

รายละเอียด เนื้อหาน าเสนอ 
บทท่ี 1 
เจ้าอาวาสองค ์
แรกของโลก   
หน้า 1-9 
 

ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบของเจ้าอาวาสรูปแรกในโลก ดังที่ผู้เขียน
ได้เสนอไว้ว่า “...เจ้าอาวาสแรกของโลกถ้าไม่เก่งจริง ไม่เป็นผู้น าจริงไม่มีคุณะสัจจะ
ปัญญา ไม่มีมหากรุณาธิคุณ ไม่มีบริสุทธิคุณ...ไม่อนุเคราะห์โลกสงเคราะห์จิตใจโลก 
ชาวโลกให้รักสันติ อหิงสา...”  (น.1) ท่ีผู้เขียนเสนอต่อไปว่าความโดดเด่นด้วยคุณความดี
ของเจ้าอาวาสรูปแรกคือพระพุทธเจ้าเปรียบได้ “...น้ าฝนที่พร่างพรูสู่ดินแดนนั้นท าให้...
ให้ถึงซ่ึงความร่มเย็นเป็นสุขยิ่งยั่งยืน...” ในบทนี้ผู้ เขียนได้น าเสนอลักษณะของ
พระพุทธเจ้าที่เป็นต้นแบบในเรื่องความเสียสละ เมตตา ด้วยปัญญาคุณ ความบริสุทธิ์ของ
ความเป็นต้นแบบ เมื่อบุคคลเป็นต้นแบบเป็นผู้บริหารที่เป็นต้นแบบเสียแล้วดังพุทธพจน์
ที่ว่า “ถยาวาที ตถาการี” พูดอย่างไรท าอย่างนั้นได้ ความเป็นนักบริหารความเป็นเจ้า
อาวาสต้นแบบจึงเกิดขึ้นด้วยแนวคิดนี้ ตามที่ผู้เขียนน าเสนอ   

บทท่ี 4 
ปลอมบวช การ
ท าลาย
พระพุทธศาสนา 
หน้า 33-35 

ในบทนี้ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดในเรื่องเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่มองว่า “...ศาสนา
พุทธเป็นศาสนาแห่งเมตตา...” และเปิดโอกาสให้คนทุกคนเข้าถึงศาสนาได้ โดยผู้เขียน
สะท้อนคิดว่า กระบวนการคัดกรองส าคัญต่อการเลือกผู้เข้ามาสู่ศาสนา  การที่ผู้บวชใน
คาบของคนปลอมบวช โดยหวังลาภสักการะ หรือการได้ประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตามครรลอง
ตามหลักศาสนาถือว่าผิดบาป โดยคนในกลุ่มนี้จัดเป็นผู้ “ปลอม” และมีผลเป็นการท าลาย
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ความดีงามของพระพุทธศาสนาเสียเอง โดยท่านจ าแนกเป็น (1) คนมุ่งร้าย ต้องการท าลาย
พระพุทธศาสนา (2) คนปลอมเข้ามาบวชแล้วเอาแบบอย่างของตัวเองไปท าลายขนบแบบ
แผนเดิมในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสัทธัมปฏิรูป หรือการท าลายพระพุทธศาสนา (3) คน
บวชจริงใช้ชีวิตจริงแต่ไม่มั่นคงและกลายเป็นผู้ท าลายพระพุทธศาสนาเสียเอง ซึ่งใน
ประเด็นนี้ผู้เขียนได้เสนอให้ชาวพุทธมีสติในการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนาโดยตรงดังประโยคที่ว่า “...ให้พ่ีน้องพุทธมากะได้ต้ังสติว่าคนหมู่มากจะมี
อ านาจในการป้องกันความชั่วร้ายอันเกิดจากคน 4 กลุ่ม (คนปลอมบวช)...” 

บทท่ี 5 
พระสังฆาธิการกับ
การบริหารจัดการ
วัดยุคโลกาภิวัตน ์   
หน้า 37-45 
 

ในบทนี้ ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดในเรื่องการบริหารวัดภายใต้สถานการณ์อย่างใหม่ และ
สภาพของนวัตวิถีที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ซึ่ง ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ได้เสนอแนวคิดในบท
นี้ว่า “....(1) วัดต้องมีการวางแผนงานของวัดอย่างเป็นระบบ โดยส่วนกุฏิที่อยู่ของสงฆ์
นั้นต้องมีทั้งที่อยู่อาศัยและธรรมชาติต้องแบ่งเป็นสัดส่วนระหว่างพระกับแม่ชี หรือ
ภิกษุณี (2) วัดต้องมีสนามที่ลูกหลานสามารถเข้ามาในบริเวณวัดและมาเล่นในสนาม
วัด อาจจะเป็นสนามแบดมินตัน ปิงปอง ของเด็กเล่น (3) วัดเป็นส่วนของศาลาวัดที่
สะอาด สวยงาม และร่มร่ืนและเย็นสบาย ท าอย่างไรที่ไม่ใช้แอร์แล้วเย็นสบาย (4) วัด
เป็นโรงเรียนซ่ึงมีต้ังแต่อนุบาลจนถึงมัธยม หรือวิชาชีพ ฯ...”  ผู้ เขียนเสนอแผน
โครงสร้างยุคใหม่ ดังน้ันการเตรียมความพร้อมพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ภิกษุณี ให้มีความ
พร้อมด้วยวิชาการทางศาสนา นัยคือเพื่อการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสดุ  

หมวดที่ 2 จุดอ่อน อุปสรรค การบริหารวัดเพ่ือบ่งบอกปัจจุบันเจา้อาวาสวัดบริหารวัดมีที่ยืนอยู่ท่ีใด 
บทท่ี 7 
วัดในการเช่ือมโยง
กับชุมชน หน้า  57-
64 

ในบทนี้ผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นว่าวัดยังมีความส าคัญต่อชุมชน การเช่ือมระหว่างวัดกับ
ชุมชนในแบบเครือข่ายเกื้อหนุนจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาในองค์รวมได้ ดังที่ผู้เขียนเสนอว่า“...การยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (Cultural Diversity) ได้มีมากขึ้น และการไหลบ่าทางวัฒนธรรมที่มี
รูปลักษณ์ที่ต่างจากวัฒนธรรมด้ังเดิม ของคนหลากเผ่าพันธุ์ ศาสนา ภาษา ท่ามกลาง
โครงสร้างของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและในท่ามกลางของยุคการปฏิวัติ
เทคโนโลยี (Disruptive Technology)....” นัยยะของการยอมรับความหลากหลาย จะ
ท าให้เกิดพลังในการอยู่ร่วมกันยอมรับความแตกต่างหลากหลาย 

บทท่ี 8 
ผลกระทบในทางลบ
ต่อพระพุทธศาสนา  
หน้า 65-70 

ในบทนี้ผู้เขียนมองความเสียหาย ผลด้านลบที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ 
นับเป็นผลกระทบอันมีหลายรูปแบบ ซึ่งผู้เขียนได้เสนอให้เป็นแนวคิดในการป้องกันไว้ คือ 
“...พ่ีน้องชาวพุทธ พระสงฆ์ ในทุกวัดทุกโบสถ์ทั่วประเทศ ทั่วโลก ท่านต้องประสาน
สัมพันธ์ สร้างองค์กรรองรับที่เข้มแข็ง เพ่ือปกป้องคุ้มครองตนเองและเป็นอ านาจโต้ที่
แหลมคมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม...พระศาสดาของชาวพุทธ ตรัสไว้ว่า “พวก
เธอท้ังหลาย จงยังประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” 
ความไม่ประมาทนี้เองจะเป็นพลังกระแสโต้กลับผลกระทบในทางลบต่อพุทธศาสนาใน
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ทุกด้าน...” แนวคิดที่ผู้เขียนเสนอในการสร้างผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา คือความ
สามัคคี การมีสติ ไม่ประมาท จะเป็นหนทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลลบต่อ
พระพุทธศาสนาด้วย 

บทท่ี 9  
ตัวแบบวัดที่เป็น
เอกลักษณ์ในการ
พัฒนา อดีต – 
ปัจจุบัน   
หน้า 71-76 

ผู้เขียนได้ยกวัดที่เป็นต้นแบบทั้งแต่ครั้งพุทธกาล ดังกรณียกวัดเชตวันมหาวิหาร ที่เป็น
ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นที่ประทับยาวนานที่สุดของวัดในครั้ง
พุทธกาล รวมทั้งวัดร่วมสมัยในปัจจุบัน อาทิวัดสวนโมกข์ วัดธรรมกาย วัดบวรนิเวศวิหาร 
เป็นต้น ทั้งหมดล้วนเป็นต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการบริหาร ที่ควรค่าแก่การถอด
บทเรียนน ามาเป็นแบบอย่างท้ัง ท้ังการจัดการที่สอดคล้องกับพุทธกาล และในยุคสมัยของ
การเปลี่ยนผ่านเช่นในปัจจุบัน “...วัดธารน้ าไหล เป็นวัดที่ท่านพุทธทาสได้ไปอาศัยอยู่ใน
ป่าธารน้ าไหลและอยู่ในป่านั้นอยู่องค์เ ดียวจนสามารถเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
ประชาชนอย่างกว้างขวางเพราะอาศัยภูมิปัญญา...” 

หมวดที่ 3 การจัดระบบโครงสร้างการบริหาร การอยู่รอด ความเข้มแข็ง การมองอนาคต เพ่ือท้าทายการ
ตรวจสอบ จากพุทธมากะและมิใช่ชาวพุทธ 
บทท่ี 12 
การน าหลักการ
บริหารไปสู่การ
ปฏิบัต ิ  
หน้า 90-98 

ผู้เขียนได้น าเสนอทฤษฎีทางการบริหารหลายแนวคิด ทั้งแนวคิดในการบริหารยุคเก่า การ
บริหารในยุคพัฒนาใหม่ ยุคการจัดการสมัยใหม่ และในยุคปัจจุบันระหว่าง ค.ศ.2011 -
2020 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะแนวปฏิบัติที่ดี แต่ในเวลาเดียวกันผู้เขียนก็ไม่ให้ทิ้งหรือ
ละลายหลักการทางพระพุทธศาสนาอันเป็นหัวใจของการบริหารจัดการตามแนวพุทธที่ว่า 
“...พ้ืนฐานและสภาพปัญหาทั้งการบริหารภายในวัด ทั้งชุมชน รัฐบาล องค์กรของรัฐ
ระดับสูง จะต้องท าหน้าที่โดยอ้างอิงหลักพระธรรมวินัยที่ถูกต้องและสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญที่ เป็นประชาธิปไตย และเคารพในหลั กมนุษย์ธรรมตามองค์การ
สหประชาชาติจะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาด้วยความไม่รุนแรง ด้วยผล 
อันเป็นคุณลักษณะของพุทธวิสัยเป็นส าคัญ...” 

บทท่ี 13  
การจัดองค์กร
ปลอดภัยของพุทธ
ศาสนา   
หน้า 99-109 

ในบทนี้ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดในเรื่องการวิเคราะห์สภาพรวมขององค์กร (SWOT) ประเมิน
ศักยภาพองค์กร แล้วเสริมความเข้มแข็งตามข้อดี ข้อเด่นที่ปรากฏ ดังที่ผู้เขียนสะท้อน
คิดถึงความอ่อนแอที่เกิดขึ้นกับองค์กรว่า “...ท่านต้องจัดองค์กรของท่านให้เข้มแข็งมี
ปากมีเสียง (กล้าพูด) และกล้าแสดงออก ร่วมมือกับชาวพุทธมามะกะทั่วประเทศว่า
พุทธศาสนาอยู่ในฐานะอะไรในแผ่นดินนี้ จะมีกฎหมายคุ้มครองพุทธศาสนา อย่างไร
ศาสนาพุทธไม่สามารถประกาศเป็นศาสนาประจ าชาติได้ เพราะรัฐธรรมนูญไม่กล้า
เขียน เพราะกลัวแตกแยก...” ดังนั้นแนวคิดผู้เขียนจึงเสนอแนวคิดในเรื่อง “องค์กรที่
เข้มแข็ง” พร้อมทั้ง “ปลอดภัย” เพื่อปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรณี ภายใต้แนวคิด
เข้มแข็งสามัคคี  

บทท่ี 14  
ประกาศหลักความ

 ในบทนี้ผู้เขียนเสนอแนวคิดเรื่องสัจจะ ความจริงตามหลักพระพุทธศาสนาจะเป็นแนวทาง
ส าหรับการเสนอแนวทางที่แท้จริงให้ไปสู่เป้าหมายและอุดมคตใินทางพระพุทธศาสนา ดังท่ี
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จริงในพุทธศาสนา  
หน้า 111-117 

ผู้เขียนเสนอว่า “...พระพุทธเจ้าสอนปัญญารู้แจ้ง รู้ชัด รู้จริง รู้จนสิ้นความสงสัย 
มากกว่าการหลอกล่อด้วยศรัทธา พระพุทธเจ้าไม่ใช่เอานรกมาขู่ เอาสวรรค์มาปลอบ
เพ่ือลวงมนุษย์ทั้งโลกให้ปิดตาเดินไปสู่วิถีแห่งความไม่รู้จักทิศทางว่าก าลังท าอะไร จะ
ไปไหน พระพุทธเจ้ามีแต่สอนว่าสอนตามหลักการในโอวาทปาฏิโมกข์ ซ่ึงแสดงให้เห็น
หัวใจของพระพุทธศาสนา...” แนวคิดในบทน้ีเสนอให้ใช้ความจริงเพื่อยืนยันความจริงสู่
การปฏิบัติตามวิถีแห่งชาวพุทธ  

บทท่ี 15 
กวาดลานวัด ปัด
ถนน ป้องกันโจร
ปล้นศาสนา 
หน้า  119-129 

ในบทนี้ผู้เขียนเสนอทัศนะว่า “...พระที่ออกไปบิณฑบาตและสามเณรและโยมที่มาใส่
บาตรถูกจามหัวไปตาย 19 รูป ในประเทศไทย ในยุคโลกาภิวัตน์ เมื่อเหตุเกิดขึ้นไม่มี
ปฏิกิริยาใด ๆ จากชาวพุทธไม่มีการสัมมนา ไม่มีการอธิบาย ตรงนี้กล่าวได้ว่า การ
ป้องกันโจรปล้นศาสนา...” จากข้อความนี้แนวคิดในเรื่องป้องกัน และดูแลบริหารวัด เพื่อ
การจัดการในศาสนาผู้เขียนเสนอให้เกิดองค์กรแห่งความสามัคคี และเป็นเอกภาพเพื่อการ
ป้องกัน “โจรมาเบียดเบียนศาสนา” ในนามของชาวพุทธ ต้องศึกษา พูดคุย ช้ีแจง และท า
ความเข้าใจ รวมทั้งยืนยันเจตนารมณ์ของการไม่ใช้ความรุนแรง ไม่เบียดเบียนตามแนว
พุทธ  เพื่อให้เป็นกลไก ซึ่งมีความหมายเป็นการป้องกันภัยของพระพุทธศาสนาตามทัศนะ
ของผู้เขียน 

 หมวด 4 พุทธยุทธศาสตร์เพ่ือความยั่งยืนอยู่รอด ไม่ล่มสลายแบบอินเดีย แปลงพลังพุทธเป็นพลังชีวิต จิต
วิญญาณ ทั้งสร้างสันติภาพองค์กรภายใน และส่งเสริมสันติภาพภายนอกช่วยสร้างโลกให้มีความสุข สงบ 
สว่าง สะอาดโดยสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล 
บทท่ี 18 
พระในวัดศตวรรษท่ี 
21  
หน้า 143-146 

ผู้เขียนเสนอในบทนี้ว่าพระรุ่นใหม่จะต้องหัวก้าวหน้า ดังที่ผู้เขียนเสนอว่า “...พระต้อง
เรียนทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฎิเวธ ต้องเรียนทั้งคันถะธุระและวิปัสสนาธุระแน่นวิชาทั้ง
ทางธรรมและทางโลก...” ในความหมายนี้ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดในเรื่องพระสงฆ์รุ่นใหม่
ต้องฉลาด รู้  และปฏิบัติทั้งในส่วนจริยาวัตรปฏิบัติตามแนวในพระพุทธศาสนา มี
บุคลิกภาพท่ีคิดเป็น-มีทักษะ-สร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 รักษาภาพลักษณ์ของนักบวชใน
พระพุทธศาสนา สร้างภาพพจน์ที่ดี คือทันสมัย แต่ใส่ใจกฎปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา 
“....พุทธบริษัทจะต้องถือคบเพลิงเดินน าหน้าออกจากกับดัก ในศตวรรษแห่งการเอารัด
เอาเปรียบอย่างรุนแรงให้ได้...” 

บทท่ี 19 
น ายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัต ิ  
หน้า 147-159 

ในบทนี้ผู้เขียนเสนอแนวคิดในเรื่องการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มุ่งเป้าไปยัง
เยาวชน คนหนุ่มสาว นักวิชาการ และประชาชนในครอบครัว ที่ผู้เขียนเช่ือว่า ยุทธศาสตร์
ของความเป็นหุ้นส่วน จะเป็นช่องทางหรือแนวทางหลักในการน าหลักคิดแนวปฏิบัติไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ดังที่ผู้เขียนเสนอว่า “....อุบาสก อุบาสิกาที่เป็นผู้สนับสนุน
ศาสนา เป็นผู้ถวายอามิสบูชา ผู้อุปการะวัด มีความเข้มแข็งระดับใดที่จะช่วยเป็นพลัง
ขับเคลื่อนพุทธศาสนาในยุค 5 G...ได้ใช้แนวคิดวิถีพุทธต่อยอดแล้วสร้างหรือประดิษฐ์
เป็นงานที่สามารถรับรู้การบริหารต่อชุมชนโลกได้...” 
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บทท่ี 20 
พุทธยุทธศาสตร ์
Buddha 
strategies ของ
พุทธบริษัท 
หน้า 161-180 

ในบทนี้ผู้เขียนเสนอว่า “...หลักคิดเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ที่  1 (Strategy)  พุทธ
ยุทธศาสตร์ในอดีต วิสัยทัศน์+ยุทธศาสตร์+Program โครงงาน+ Mission 
ภาระหน้าที่+ Unit of tasks หน่วยงาน ตลอดระยะเวลากว่า 2,600 ปี พุทธศาสนาได้
ปฏิวัติโลก...” โดยแนวคิดท่ีเสนอผู้เขียนพยายามสะท้อนคิดว่า วิธีการ ผสมปฏิบัติการ จะ
ท าให้พุทธศาสตร์เกิดขึ้นและกลายเป็นกลไกและเครื่องมือส าหรับขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความเป็นชาวพุทธได้ โดยรักษากลุ่มเก่า แสวงหากลุ่มใหม่สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น ให้เกิดความ
เข้มแข็งต่อองค์ของชาวพุทธในองค์รวม  

บทท่ี 24 
ภาวะผู้น าการ
บริหารสงฆ ์211  
หน้า 211-224 

ในบทนี้เน้นภาวการณ์น า แต่ในเวลาเดียวกันผู้น าในการบริหารสงฆ์จะมีแนวคิดหรือความรู้
ความสามารถอย่างใด แต่ที่ส าคัญคือการถือธรรม หรือเอาหลักของความถูกต้อง หลักธรร
มาภิบาลในศาสนามาเป็นเครื่องก ากับควบคุมย่อมจะเป็นประโยชน์ ดั งที่ผู้เขียนได้เสนอ
เป็นแนวคิดไว้ว่า “...หลักโลกาธิปไตยถือความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ ส่วนระบบ
การปกครองที่ดีที่สุดคือธรรมาธิปไตย คือการถือธรรมเป็นใหญ่ แต่ธรรมาธิปไตยนั้นไม่
อยู่ในระบอบที่มีโครงสร้างในการปกครองของรัฐบาล แต่ธรรมาธิปไตย จะเป็น
แกนกลางเป็นหัวใจของการบริหารปกครองที่ดีที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้...” 
ดังนั้นในแนวคิดที่เกิดขึ้น ของการน าเสนอในบทนี้จึงสะท้อนคิดภายใต้เป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริมผู้น า ภาวะผู้น าท่ีกล้าคิดกล้าท า โดยถูกท านองคลองธรรมด้วย 

 
 จากที่ยกมาจะเห็นว่างานที่น าเสนอได้มีการน าเสนอเป็นล าดับ ทั้งหมด 4 หมวด รวม
ทั้งหมด 26 บท ดังที่เรียบเรียงน าเสนอตามตารางเป็นบางส่วน แต่ก็ให้เห็นภาพรวมของหนังสือเรื่อง
นี้ได้ โดยทั้งหมดสะท้อนถึงแนวคิดวิธีการในการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามครรลองที่ควรเป็นตามสมัย
กาลและกลไกทางศาสนาที่ไม่ทิ้งหลักการและหลักปฏิบัติในทางศาสนาได้  ซึ่งผู้ เขียนได้ให้
รายละเอียด แนวคิด กรณีศึกษา กรณีตัวอย่างที่ปรากฏอย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดความรู้ตามกลไกของการบริหารตามชื่อหนังสือ ซึ่งผู้น ามารีวิว ได้เลือกน าเสนอในประเด็นที่ เห็น
ว่าส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์ในภาพรวม ดังยกมาเป็นบทศึกษาด้านบนดังปรากฏ  
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3. ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านกับสถานการณพ์ร้อมรับ   
 จากหนังสือผู้ เขียนพยายามน าเสนอว่าลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา ท าให้
พระพุทธศาสนามีแนวทางหรือท่าที ที่เน้นสันติ หรือวิธีการอันสันติ ไม่ท าร้ายมนุษย์ สัตว์ และ
ธรรมชาติ เป็นศาสตร์แห่งการสร้างความสุขจากภายใน โดยในการเรียบเรียงนี้จะได้น าเสนอแนวคิด
ของผู้เขียน คือ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ออกมาเป็นบทสรุปของหนังสือเล่มนี้ เพ่ือยืนยันว่าโลกก าลัง
เปลี่ยนแปลง และในความเปล่ียนแปลงนอกเหนือจาก “ตั้งรับ” ผู้เขียนเสนอให้ “พร้อมรับ” ต่อ
ความเปลี่ยนแปลง ดังข้อความที่ปรากฏได้ว่า  

“....เพราะมนุษย์โดยพ้ืนฐานเป็นกัลยาณมิตรกันทั่วโลก  พบชะตากรรม
เช่นเดียวกันทุกขั้นตอน จึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา ไม่ยอมรับความรุนแรงใดๆ ในการ
แก้ไขปัญหาของโลก เมื่อโลกได้พัฒนาเทคโนโลยีเข้าสู่ยุคการใช้ปัญญาประดิษฐ์ Artificial 
intelligence (AI) Internent of things (IOTS) Virtual Reality โลกเสมือนจริง (VR). 
และการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์ Bots หรือ Robots รูป 3 มิติ หรือ 3M และอ่ืนๆ 
ซึ่งเรียกว่า Disruptive technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก มีบทบาท มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกและการเรียนรู้ ซึ่งมีผลต่อทัศนคติและการเปลี่ยนแปลง การ
เชื่อมต่อสัมพันธ์เชิงพหุในทุกประเทศทั่วโลก โดยเชื่อมโยงเพ่ือสร้างสรรค์และท าลายด้วย
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้เกิดขึ้น แต่ธรรม คุณงามความดีไม่เปลี่ยนแปลง ในฐานพุทธธรรม
เป็นหลักชัยแห่งสันติภาพภายในและสันติภาพของโลกยังจะยืนหยัดอยู่ในอิทธิพลใดๆ  ที่
ปรับเปลี่ยนไปได้โดยวิธีใด ความสุขทางใจซึ่งเป็นความส าคัญของมนุษยชาติเฉกเช่น
ออกซิเจน น้ าสะอาด แสงอาทิตย์ ทะเล และแผ่นฟ้า น าสันติธรรม เป็นวัฒนธรรมของชาติ
และของโลก มนุษย์ต้องพ่ึงตนเองรวมตัวกันเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีเอกภาวะ มีศรัทธาต่อ
กัน ผูกพันกันด้วยภาษาและวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันภายใต้พระจันทร์ ดวงตะวันเดียวกัน 
ภาษา สันติภาพ สันติธรรม พุทธได้เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้านและโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็น
เจตจ านงของพระสมณโคดม การไม่เบียดเบียนมนุษย์ สัตว์ ธรรมชาติ มีความรัก ความ
เมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน ช่วยเหลือกัน ไว้วางใจกัน สิ่งนี้คือคุณค่าของโลก ซึ่ง
เชื่อมโยงด้วย อริยมรรค 8 และ พรหมวิหาร 4 คือ พ้ืนฐานหลักของจักรวาล ซึ่งเป็นหลัก
ทฤษฎีของ Universal mind’s science ซึ่งสอดประสานเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ 
ธรรมชาติ และ neuroscience วิทยาศาสตร์สาขาจิตประสาท…” 

...เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปถ้าผู้น าทางการเมือง รัฐบาล ข้าราชการผู้ใหญ่ ทหาร 
ต ารวจ ดีเอสไอ ศาล และพุทธมามะกะถ้าไม่สามารถปกป้ององค์กรพุทธ วัฒนธรรมได้ ไม่มี
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กฎหมายคุ้มครอง ไร้ความโปร่งใส กล่าวหา กล่าวตู่ เพราะโครงสร้างทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมเชิงพหุ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันกันเพ่ือการ
ได้เปรียบ เมื่อแต่ละฝ่ายมุ่งชัยชนะใช้ยุทโธปกรณ์จรวดข้ามทวีป และระเบิดนิวเคลียร์ล้าง
โลกข่มขู่กัน และระบบส่ือสารสนเทศเปลี่ยนแปลงโดยเน้นผลประโยชน์ทางวัตถุนิยมท่วม
ทับถมจิตใจ พร้อมทั้ง การแข่งขันรุนแรงขึ้น ถ้าคนต่างศรัทธามีอ านาจรัฐ ถ้าขาดความเป็น
ธรรมไม่ยอมรับความหลากหลายพุทธสังฆะจะสามารถยืนให้บริการชาติของตนและโลกได้
หรือไม่ ประวัติศาสตร์ได้ย้ าเตือนเราว่า ชาวพุทธถูกบุกรุกเหยียบย่ าท าลายโดยวิธีรุนแรง 
ป่าเถื่อน ย่อมน าความหายนะแก่ศรัทธาชนได้ ถ้าชาวพุทธมามะกะจะต้องเตรียมรักษา
ตนเองให้อยู่ได้ในโลก เพ่ืออนุเคราะห์มนุษย์โลกให้ได้ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งเกิด
จากอคติจิตแล้วแสดงออกจากใจ กาย วาจา ปรากฏว่าเป็นสัญญาณแห่งความรุนแรงได้
ปรากฏให้เห็นเด่นชัดทั้งเป็นนามธรรมและรูปธรรม เป็นทั้งจากอวิชชาจากกลุ่มสังฆะเอง
และอวิชชาจากปัจจัยภายนอก ซึ่งนับวันแต่จะทวีความรุนแรงจากความคิด จิต สู่การ
ปฏิบัติ ดังนั้น ความรู้ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การสงเคราะห์ประชาชน และมีองค์กร
เข้มแข็ง มีพุทธิปัญญาของพุทธมามะกะเท่านั้น คือ การสืบต่อความมั่นคงขององค์กรและ
วัฒนธรรมชาติและโลก ในศตวรรษ 21 นี้ ถึงเวลาแล้วที่ทุกศาสนาจะมาร่วมใจ ร่วมแรง
ช่วยกันสร้างสันติภาพให้แก่ชาวโลก ไม่ปล่อยให้ตัวอวิชชาคือเขาคือเรา ไม่ต้องไปให้ใครมา
นับถือศาสนาของตน สอนชาวโลกให้มี Cohibuschi เพ่ือปลดปล่อยทุกข์จากใจมนุษยชาติ 
เพ่ือสร้างสันติภาพขึ้นในโลกยุคใหม่นี้…” 

 ข้อความที่ยกมา จึงเป็นประหนึ่งแนวคิด สะท้อนคิด เพ่ือการปฏิบัติ หรือไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยเหตุผลว่าใด ๆ เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นสิ่งที่
ต้องเกิดขึ้น คือการรับรู้ และในการรับรู้ควรอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ ปรับตัว ปรับตาม และด าเนิน
ตามเพ่ือป้องกันความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนอย่างเนิ่นช้า จนไม่กระทบกับวิถีการด าเนินชีวิต วิถีแห่ง
ความเป็นมนุษย์ “พร้อมรับไม่ใช่ตั้งรับ” ซึ่งเชื่อว่าเป็นความคาดหวังและคาดคิดดังปรากฏใน
หนังสือนี้ และเชื่อว่าผู้เขียนก็คาดหวังอย่างนั้นด้วย ประโยคที่ยกมา จึงเป็นประหนึ่งประโยคจบและ
บทสรุปของหนังสือตามเป้าหมายของการน้ ามารีวิวในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน   
  

 4. บทสรุป 
 ประโยคทิ้งท้ายที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเป็นประหนึ่งบทสรุปของหนังสือนี้ ที่ผู้เขียนเสนอและ
สะท้อนคิดออกมาว่า “...หนังสือเล่มนี้อาจจะต่างจากพระผู้ทรงศีลเขียน เป็นหนังสือที่บอกให้รู้ว่า 
พุทธสังฆะจะช่วยตนเอง องค์กรของตน ชาติและชาวโลกได้ด้วยวิธีใด แน่นอนองค์กรใด ผู้ใด 
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ประเทศใด โลกใดที่อ่อนแอ ขาดภูมิปัญญา ขาดความมีเอกภาวะ ขาดองค์กรจัดการที่เข้มแข็ง 
ย่อมถูกฝังกลบ…” (บุญทัน ดอกไธสง,ค าน า)  การสะท้อนคิดนั้นเกิดขึ้นภายใต้ เงื่อนไขของระบบ
คิดท่ีว่า ใด ๆ ในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง และในความเปลี่ยนแปลงนั้น ได้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อน ดังที่ 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ได้เสนอบ่อย ๆ ว่า ยุคของ Disruptive และผู้เขียน ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ในฐานะชาวพุทธ ก็ได้เสนอกระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนา “ฉลาด มีปัญญา รู้เท่าทัน มีสติ ไม่
ประมาท พร้อมรับ” เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงนั้น ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสปัจฉิมโอวาทที่ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” ถ้าตีความและอธิบายเสริมพุทธพจน์
ร่วมกับผู้เขียนหนังสือจะตีความได้ว่า ในความเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัฒน์อย่างต่อเนื่องเป็นเหตุปัจจัย
ส าคัญ และในความส าคัญนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาของทุกระบบในโลกนี้ด้วยเช่นกัน  
 
6. บันทึกท้ายเล่ม  

ร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือ “รัฐศาสตร์เปลี่ยนโลก” (200) และ “การจัดการเชิงพุทธ 5G” 
(200) เพ่ือน ารายได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ “กองทุน ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง” เพ่ือ
พัฒนาสมาชิกในศาสนา สร้างสนับสนุนการศึกษาให้แก่ทรัพยากรมนุษย์สู่ศาสนทายาทใน
พระพุทธศาสนา ร่ วมเป็น เจ้าภาพหนังสือและร่วมอุปถัมภ์ ได้ที่  นายบุญทัน ดอกไธสง 
ธนาคารกรุงไทย สาขารัฐสภา เลขที่บัญชี 089-0-1600-1-5 หรือ ประสานโดยตรงที่ ศ.ดร.บุญทัน 
ดอกไธสง โทร.089-777-8241 
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ขั้นตอนการด าเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการแก้ไข 

ผ่านไม่มกีารแก้ไข 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

มีการแก้ไข 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

รับบทความ Online 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหา 
และรูปแบบ 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่พิจารณาอ่าน
บทความ  

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 30 วนั 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิ 
เพื่อส่งคนืผู้เขียนปรับแก้ไข 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขตามผู้ทรงวุฒิ 

ตรวจทานบทความที่ได้รับการปรับแก้แล้ว 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธกิารแจ้งยืนยันรับบทความตีพมิพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 

- Web 
- OJS 
-ThaiJO 



312    ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
 
1. สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ 

ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
79 หมู่ 1 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
โทรศัพท์ 035-248-000 ต่อ 8200-3  
 

2. ประเภทของบทความวารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
2.1 บทความพิเศษ (Special Articles) ได้แก่ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหา

ความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น  และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ 

2.2 บทความวิชาการ (Article) ได้แก่ บทความที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นนิสิต นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป 

2.3 บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

2.4 บทความปริทรรศน์ (Review Article) ได้แก่ บทความที่รวบรวมความรู้จากต ารา หนังสือ 
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 

2.5 ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะน าเครื่องมือใหม่ ต าราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ  หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3. การส่งบทความต้นฉบับ 
การส่งบทความต้นฉบับ  ต้องส่งผ่านระบบเว็บไซต์เท่านั้น โดยแนบไฟล์ (Word) ของบทความ

ต้นฉบับส่งมาที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/index พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
- หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์   
- ใบสมัครสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (กรณีต้องการสมัครเป็นสมาชิก) 

ดูรายละเอียดขั้นตอนการส่งบทความต้นฉบับเพิ่มเติมที่  เอกสารประกอบการใช้ระบบ Thai Journals 
Online 2   หน้า 84 – 105  Url:  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/index 
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4. รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับบทความ 
4.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ  
กระดาษให้ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีลายเส้นบรรทัด  ขนาดกระดาษ B5 (JIS) และพิมพ์หน้าเดียว 

เว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ ดังนี้ 
 ขอบด้านบน  1  นิ้ว (2.54 ซม.)  ขอบด้านล่าง 1  นิ้ว (2.54 ซม.)  
 ขอบด้านซ้าย 1  นิ้ว (2.54 ซม.)  ขอบด้านขวา 1  นิ้ว (2.54 ซม.)  
การย่อหน้าให้เว้นระยะไปจากแนวปกติ 8 ตัวอักษรโดยเริ่มพิมพ์ที่ตัวอักษรที่ 9  ไม่ต้องใส่

หมายเลขหน้าก ากับ บทความยาวเกิน 8 – 12 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง  
4.2 ตัวอักษร และขนาดอักษร (Font) 
บทความต้นฉบับพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร (Font) ชนิดไทยสาร

บรรณ (TH Sarabun PSK)  ตลอดเอกสาร โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (Double Spacing) 
ตลอดเอกสาร  ขนาด (Font size) และรูปแบบตัวอักษร (Font style) ดังนี้ 
 - ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ขนาด 18 points. ตัวพิมพ์หนา (Bold)  
 - ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 17 points. ตัวพิมพ์หนา (Bold) 
 - ชื่อผู้นิพนธ์บทความ (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 points. ตัวพิมพ์ธรรมดา 
(Normal) 
 - หัวข้อหลัก ขนาด 18 points. ตัวพิมพ์หนา (Bold) 
 - เนื้อหาในบทความ  ขนาด 16 points. ตัวพิมพ์ธรรมดา (Normal) 
 
5. ส่วนประกอบของการเขียนบทความ 
 5.1 ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)  
 บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 500 ค า โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ
บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเร่ือง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย 
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (Methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และค า
ส าคัญ (Key Words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามล าดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้  

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

การวิเคราะห์) 
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา 
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- ค าส าคัญ  ควรมีค าส าคัญ 3-6 ค า ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย
ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยต้องจัดเรียงค าส าคัญตามตัวอักษร  และคั่นด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) 

 5.2 ส่วนเน้ือหา ควรประกอบด้วย 
-  บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน าโดยอาศัยการปริทรรศน์ (Review) ข้อมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 

-  วิธีด าเนินการวิจัย (Methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  รวมทั้งสถิติที่น ามาใช้
วิเคราะห์ข้อมูล 

- สรุปผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 4.2 ควร
จ าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

- การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์ 
น ามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อ่ืน เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ที่ได้จาก
การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์  

- ข้อเสนอแนะ  (Suggestion) เป็นการแนะแนวการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
โดยให้แยกออกเป็นหัวข้อย่อยๆให้ชัดเจน 
 - เอกสารอ้างอิง (References)  การอ้างอิงต้องให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบของวารสาร  
 
 5.3 รูปแบบการเอกสารอ้างอิง (References)  
 รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมใช้แบบ APA (American Psychological. Association) 
Special Articles โดยการเขียนอ้างอิงผู้นิพนธ์ต้องเขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (กรณีภาษาไทย
ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) ซึ่งผู้นิพนธ์บทความต้องตรวจสอบและรับผิดชอบต่อความถูกต้องของ
เอกสารการอ้างอิงทั้งหมด หากการอ้างอิง (APA) ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงวุฒิจนกว่า
การอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง 
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5.3.1) การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ 
 การอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า
เอกสารไว้ข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้แต่งคนเดียวหรือผู้แต่งเป็นหน่วยงาน ระบุชื่อและชื่อสกุลตามล าดับ เครื่องหมายจุลภาค  
ปีที่พิมพ์ และหน้าที่น ามาอ้างอิง โดยไม่ต้องมีค าน าหน้านาม ยกเว้นฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์
และนามแฝง ให้ระบุไว้หน้าชื่อไม่ต้องกลับข้อความ ส่วนชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื่อสกุลเท่านั้น 
 
   
 

 2. ผู้แต่ง 2 คน ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งทั้ง 2 คน โดยใช้ค าว่า “and” หรือ “&”  
เชื่อมระหว่างชื่อสกุลของผู้แต่ง ระหว่างค าดังกล่าวให้เว้นระยะด้านหน้าและด้านหลัง 1 ระยะ ส่วนชาว
ต่างประเทศ ให้ระบุชื่อสกุลเท่านั้น 

 

 
  
 
3.  ผู้แต่ง 3 คน   ระบุเฉพาะชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งทุกคน  ชื่อผู้แต่งแต่ละคนให้คั่นด้วย

เครื่องหมายจุลภาค “,” หน้าผู้แต่งคนสุดท้ายต้องคั่น “and” ระหว่างค าดังกล่าวให้เว้นระยะด้านหน้าและ
ด้านหลัง 1 ระยะ  และให้ใช้เคร่ืองหมายอัฒภาค (;) คั่นกลางระหว่างเอกสารท่ีน ามาอ้างอิงมากกว่า 1 
เอกสาร ส่วนชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื่อสกุลเท่านั้น 

 
 
  
  
 

4.  ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ขึ้นไป ระบุชื่อสกุลคนแรก เว้น 1 ระยะ แล้วตามด้วย “and others” 
หรือ “et al.”  

  
 
 

ตัวอย่างภาษาไทย :  (รัฐพล  เย็นใจมา, 2561: 16) แปลเป็น (Ratthaphon  Yenjaima, 2018:16). 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ : (Keown, 2003) 
 

ตัวอย่างภาษาไทย :  (รัฐพล  เย็นใจมา และ ประเสริฐ  ธลิาว,2561: 16) แปลเปน็ 
        (Ratthaphon Yenjaima and Prasert  Thilao, 2018 : 16) 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ :  (Hersey & Blanchard, 2000) 

ตัวอย่างภาษาไทย : (รัฐพล  เย็นใจมา,ประเสริฐ  ธิลาว,และกรกต ชาบัณฑิต,2561:16)  แปลเป็น
 (Ratthaphon Yenjaima, Prasert  Thilao, and Korakoth Chabandit,2018: 16) 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ :  (Keown, 2003 : 4; Hersey & Blanchard, 2000) 

ตัวอย่างภาษาไทย : (Yenjaima et al. 2018 : 16) 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ : (Kaiser et al., 2008) 
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5. ให้เรียงล าดับการอ้างอิงชื่อผูแ้ต่ง 
 

5.3.2) การอ้างอิงท้ายบทความ (References) 
 การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ โดยเรียงตามล าดับตัวอักษรใช้
รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA Style 
  1. คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด  
  ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ชื่อชุดหนังสือและล าดับที่ (ถ้ามี). ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามีมากกว่า 1 ครั้ง) จ านวน
เล่ม (ถ้ามีหลายเล่ม). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,ปีที่พิมพ์. 
 
 
 

 
 
  

 2.  หนังสือทั่วไป 
   ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง /ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). /สถานที่พิมพ์:///
ส านักพิมพ์.   
 
 

 
 

 3. วิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/รายงานการวิจัย 
 ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพมิพ์)./ชือ่วิทยานพินธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต /// หรือ

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).  
 
 
 
 
  

  

ตัวอย่าง: Chapin, F.S. (1997). Social participation and social intelligence (3rded). 
New York : Longman. 
 

ตัวอย่าง:  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
แปลเป็น  Mahachulalongkorn University. (1996). Thai Tipitakas. Bangkok: MCU Press. 

ตัวอย่าง: Sirima Monmai. (2011). Educational Administration for Children's Rights 
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 ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฏ.  
 
 
 
 
 
 5.  เว็บไซต์ 
 ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต).  ชื่อเรื่อง.  สืบค้นเมื่อวัน เดือน ปี, จากเว็บไซต์: 

///URL Address.   
 
 
 
 
 

6. สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาณ์.//(ปี).//ต าแหน่ง./สัมภาษณ์.วัน เดือน. 
 
 
 

 
 
6. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)  

ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง ส าหรับ  
ค าบรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  
 
7. การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 

ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ  
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ตัวอย่าง: Surapol Suyaporm. (2017 April - June). A Model of Human Resource 
Development in Accodance With The Sangha Development in Petchaboon 
Province. Journal of MCU Social Science Revier. 6(2),276. 

 

ตัวอย่าง :  Ratthaphon Yenjaima. (2018). Conflict In Society : Theory And Solution. 
Retrieved May 29, 2018, from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/ 
article/view/132734. 

ตัวอย่าง :  Ratthaphon Yenjaima. (2018). Faculty of Graduate, Studies Faculty of 
Social Sciences. Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 29 May . 
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ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – Blind Peer 
Review ) 

9. ลิขสิทธิ์ 
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บทความของท่านออกโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น 
10. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 

การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
กรุณาติดต่อ “วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  เลขที่ 79 หมู่ 1  
ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์. 038-248-000 ต่อ 8203  
 https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/index / E-mail : journal.mcu.soc@gmail.com 

1) อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 2) นายกรกรต  ชาบัณฑิต 
11. อัตราค่าวารสาร 

ก าหนดออกวารสารปีละ 4  ฉบับ จ าหน่ายราคาฉบับละ 199 บาท ไม่รวมค่าส่ง  
12. อัตราค่าสมาชิก 
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