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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร 0-4414-2107-8 ต่อ 311, www.surin.mcu.ac.th
นายพลนภัส แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต โทร. 08-1725-5507

สานักงานกองบรรณาธิการ:
กองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์ 305 หมู่ 8 ตึกพระพรหมบัณฑิต ชั้น 1 ห้อง 412
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 044-142107 ต่อ 319
บรรณาธิการ: รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ โทร. 08-1725-8693
กองบรรณาธิการ: ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม โทร. 086-465-4195
http://www.surin.mcu.ac.th/mcusrnc2022 E-mail: mcusrnc2022@gmail.com

ลิขสิทธิ์:
บทความที่ได้ร ับ การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิช าการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2 The 2nd MCUSR National
Conference ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ห้าม
นำข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์ เท่านั้น

ความรับผิดชอบ:
เนื้อหาและข้อคิดเห็น ใด ๆ ที่ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิช าการและ
นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2 The 2nd MCUSR
National Conference ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเท่านั้น

ญ

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
เป็นสถานศึกษาและวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ให้
การศึ ก ษา วิ จ ั ย ส่ ง เสริ ม และให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ
พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้ง
การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีปณิธานที่จะทำให้
สถาบันแห่งนี้เป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้น สูง
สำหรั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณรและคฤหั ส ถ์ ตามพระราช
ปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
จุ ฬ าลงกรณ์ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว รั ช กาลที ่ 5
พระองค์ ผ ู ้ ท รงสถาปนามหาวิ ท ยาลั ย และมุ ่ ง มั ่ น สู่
วิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก
นอกจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยดังกล่าวมา มหาวิทยาลัย
ยังได้ดำเนินการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ พันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การ
สร้างบัณฑิตให้มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา (2) การศึกษาวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (3) การให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย (4) การศึกษาผสมผสานทาง
วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก (5) การปรับ ปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ การ
บริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการพัฒนาบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ (2) ด้านการวิจัยและพุทธนวัตกรรม (3) ด้านการบริการวิชาการ (4) ด้านการบริการ
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (5) ด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นพระสงฆ์
เพื่อให้มีศักยภาพในการสนองงานคณะสงฆ์ไทย ตามปรัชญาที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
การที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ ชื่อ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2 The 2nd MCUSR National Conference
ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
The Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable Social
Development” ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงาน

ฎ
สร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาสู่สาธารณชน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย และเป็นช่องทางให้มีการ
นำผลงานวิจ ัย ไปใช้ในการพัฒ นาสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ถือเป็นการ
ดำเนินการตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นจึงนับว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีและอนุโมทนา
เป็นอย่างยิ่ง
ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขออนุโมทนาขอบคุณผู้บริห าร
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของวิทยาเขตสุรินทร์ทุกท่าน รวมถึงหน่วยงาน องค์กร และบุคคล
ต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้การจัดประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยาเขตสุรินทร์ จะสืบสาน รักษา และต่อยอดการประชุมวิชาการนี้ในโอกาส
ต่อไป

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สารจากรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตสุ ร ิ น ทร์ ได้ จ ั ด ตั ้ ง เมื ่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2531 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ ดำเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและพัฒนา
ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิช าการแก่
สังคม และด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะพันธ
กิจในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เปิ ด โอกาสทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ ผ ู ้ ต ้ อ งการศึ ก ษาและ
เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีแหล่งศึกษาในพื้นที่ที่ไม่ต้องเดินทางไปศึกษาที่ต่างจังหวัด ซึ่งจะ
สามารถช่วยสนองงานคณะสงฆ์ในขณะที่กำลังศึกษาได้อีกทางหนึ่ง และเป้าหมายในการผลิต
บัณฑิต มหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด
เป็นผู้นำด้านจิตและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้มีการ
นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์ ได้จัดประชุม วิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “พุทธบูรณาการ
ท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน The Local Buddhist Integration in New Normal
towards Sustainable Social Development” โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ เผยแพร่ ง านวิ จั ย
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของนักวิช าการ นักวิจัย นิส ิต นักศึกษา สู่ส าธรณชน เป็ นเวที
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายการนำผลงานทางวิชาการไปใช้ในการพัฒนา
สั ง คมและประเทศอย่ า งยั ่ ง ยื น การจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ น ี ้ ถ ื อ เป็ น ภารกิ จ สำคั ญ ของ
มหาวิทยาลัยฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาและได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
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คณะสงฆ์ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เข้าร่วมในการประชุม
วิชาการระดับชาติในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขอขอบคุณและ
อนุโ มทนาขอบคุณสถาบัน เจ้าภาพร่ว ม คณะสงฆ์ หน่ายงานของรัฐ และเอกชน คณะทำงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่สนับสนุน ทั้งบุคลากร วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ
ได้ทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ด้วยกำลังกายและสติปัญญา ทำให้การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มี
ประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขออำนวยพร
ให้ทุกท่านจงเจริญด้วยพรทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

(พระพรหมวชิรโมลี,ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอ
ผลงานทางวิ ช าการในระดั บ ชาติ ของผู ้ บ ริ ห าร คณาจารย์
นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดย
เป็นความร่วมมือกันจัดกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ และส่วน
งานภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
นั บ ว่ า เป็ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมทางวิ ช าการที ่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย กล่าวคือ ทุกผลงานทางวิชาการที่ได้ผ่าน
การพิจารณารับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอในที่ประชุม
และได้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ นเอกสารประกอบการประชุ ม ทาง
วิช าการในครั้งนี้ส ามารถนำไปใช้ประโยชน์ ห รื ออ้างอิ ง ทาง
วิชาการทั้งในระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับส่วนงาน และระดับสถาบันได้ตามระบบและกลไกใน
การจัดกลุ่มสถาบัน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นหน่วยงานภายนอก ที่ ทางมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ให้ความเชื่อมั่นร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทาง
วิชาการดังกล่าว ขออนุโมทนากับทางเจ้าภาพผู้ดำเนินการหลักที่ได้จัดการประชุมทางวิชาการจน
สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยด้วยดีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ จึงขอชื่นชมยินดีกับนักวิชาการทุก
รูป/คนที่ได้นำผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมานำเสนอในที่ประชุมทาง
วิชาการในครั้งนี้ เพื่อจักได้เป็นการเผยแพร่องค์ความทางวิชาการใหม่ๆ ออกสู่สังคมร่วมกัน ขอความ
ปรารถนาดี ความเจริญรุ่งเรือง พึงเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับในการจัดงาน และหวังต่อ ไปว่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จักได้ร่วมมือกันจัดงานทางวิชาการเช่นนี้
อีก
พระเทพวัชรเมธี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ฒ

สารจากรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2 The 2nd MCUSR
National Conference “พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่ส ู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” (The Local
Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable Social Development) ในวันที่
3 พฤษภาคม 2565 (ในรูปแบบ Online Conference) มีการนำเสนอผลงาน จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา สู่สาธารณชน และเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในยุคการศึกษา
แบบวิถีใหม่ (New Normal) นำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคม และประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
ในนามของ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อคณะผู้จัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2 นี้ ซึ่งดำเนินการจัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ณ

ด

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“การพัฒนาสังคม” หรือชุมชนให้มีความยั่งยืนนั้น ด้วยยุคปัจจุบัน หรือ ยุควิถีใหม่ (New
Normal) อาจจะต้องมีความจำเป็นในรวมกลุ่มกันหลายๆ ศาสตร์ที่ มีความรู้และทักษะ มีความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาของแต่บริบทท้องที่
หรือสังคม และการบูรณาการศาสตร์ในการนำหลักพุทธมาบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น สังคม การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดสังคมที่ยั่งยืน ต่อไป

รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ต
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้
เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2 (The 2nd MCUSR
National Conference) “พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” (The Local
Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable Social Development) ในวันที่
3 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยการจัด
ประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นเวทีวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา ได้ร่วมนำเสนอ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ อันจะทำให้เกิด
ความร่วมมือในการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย
รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อ นำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ให้เกียรติในการเป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้ และขอบคุณสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ท่านวิทยากร คณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุมและ
นำเสนอผลงานวิจัย ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดประชุมวิชาการ
ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ถ

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์ โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นเป็นวิทยาเขต
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา วิทยาเขตสุรินทร์ ได้
มี พ ั ฒ นาการที ่ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านกายภาพและด้านวิชาการ รวมทั้งในด้านการ
บริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์และเป็น
รากฐานสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยมาโดยลำดับ
เป็นเหตุให้วิทยาเขตสุรินทร์ได้แสดงบทบาทและยืนหยัดในการสืบ
สานปณิ ธ านของล้ น เกล้ า ฯ รั ช กาลที ่ 5 พระองค์ ผ ู ้ ส ถาปนา
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นมาได้อย่างน่าชื่นชม
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดประชุม วิช าการ
ระดับชาติ ชื่อ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ“พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนา
สั ง คมที ่ ย ั ่ ง ยื น The Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable
Social Development” ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานวิจัย และพุทธนวัตกรรม ที่นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้
ศึกษาค้นคว้าและสรรค์สร้างองค์ความรู้สู่สาธารณปัญญา ทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายทางวิชาการ
โดยมีทั้งนักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้ส่งผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
เข้าร่วมเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ในโอกาสประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว คณะผู้ดำเนินการได้จัดพิมพ์ ผลงานทาง
วิ ช าการที่ ไ ด้ น ำเสนอแล้ว นั ้น สู ่ส าธารณชน จึ ง เป็ น การแสดงให้เ ห็ นถึ ง ศั ก ยภาพของผู้บริห าร
คณาจารย์และเจ้าหน้าทีข่ องวิทยาเขตสุรินทร์อย่างประจักษ์ชัดถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการและ
ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม
ขอแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ และ
อนุโมทนากับคณะผู้บริหารทุกท่านผู้มีส่วนสำคัญในการจัดพิมพ์หนังสือเชิงวิชาการเล่ม นี้ จึงขอเป็น

ท
กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จักเป็น
ประโยชน์เกื้อกูลด้านวิชาการแก่ผู้สนใจโดยทั่วไป

(พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ธ

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย โดย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
2540 ได้บัญญัติการจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ว่า
มาตรา 6 ให้ จัดตั้ งมหาวิทยาลัยขึ้ นมหาวิทยาลัยหนึ่ งเรียกว่ า
“มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” และเป็นนิติบุคคล
ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ ให้การ
ศึ ก ษาว ิ จ ั ย ส่ ง เสริ ม และให้ บ ริ การ ท างวิ ช าก าร ด ้ า น
พระพุ ทธศาสนาแก่ พระภิ กษุส ามเณรและคฤหัส ถ์ รวมทั้งการ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการตามพันธกิจที่กำหนดไว้ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริ การวิช าการแก่ส ัง คม และด้านทะนุบ ำรุง ศิล ปวัฒ นธรรม โดยปัจจุ บั น
มหาวิทยาลัยได้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ
และสังคม เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดประชุม วิช าการ
ระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่
ยั ่ ง ยื น The Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable Social
Development” โดยมีว ัตถุป ระสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของ
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา สู่สาธรณชน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และสร้าง
เครือข่ายการนำผลงานทางวิชาการไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน การจัดประชุม
วิชาการระดับชาตินี้ถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาและได้รับความ
สนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา คณะสงฆ์ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้ส่งบทความ
วิจัยและบทความวิชาการ เข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ในนามรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
ต้องขอขอบคุณและชื่นชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ที่รับเป็น
เจ้าภาพจัดอันสำคัญครั้งนี้ขึ้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความ

น
วิจัยและบทความวิชาการทุกท่านที่ส่งผลงานคุณภาพเข้าร่วมในครั้งนี้ และอนุโมทนาขอบคุณสถาบัน
เจ้าภาพร่วม ที่สนับสนุน ทั้งบุคลากร วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ จนทำให้
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้มีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่มีส่วนร่วมดังกล่าวจะนำองค์ความรู้ที่ได้ จากการจัดประชุมไปใช้ประโยชน์ เพื่อ
พัฒนาตน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเกิดสันติสุขสืบไป

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ มหาจุ ฬ าฯ สุ ร ิ น ทร์
ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคม
ที ่ ย ั ่ ง ยื น The Local Buddhist Integration in New Normal
towards Sustainable Social Development” ที่มหาวิทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็น
โอกาสสำคัญในการเปิดพื้นที่สร้างเครือข่ายเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
สู่สาธรณชน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และสร้าง
เครือข่ายการนำผลงานทางวิชาการไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่า งยั่งยืน การจัดประชุม
วิชาการระดับชาตินี้ถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาและได้รับความ
สนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา คณะสงฆ์ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้ส่งบทความ
วิจัยและบทความวิชาการ เข้าร่วมจำนวนมาก
จากการที่ได้ติดตามการจั ดเตรียมวางแผนการจัดประชุมวิชาการของวิทยาเขตสุรินทร์มา
โดยตลอดได้ทราบว่า เดิมได้วางแผนให้มีการจัดประชุมขึ้น วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ซึ่งตรงกับ
วันถือกำเนิดขึ้นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ แต่พอใกล้ถึงกำหนด
วันจัดประชุมก็ได้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศต่าง
ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย รัฐบาลไทยจึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมปัญหา มาตรการหนึ่งใน
นั้นคือห้ามมีการจัดประชุมเพื่อให้คนจำนวนมากเข้ามาอยู่ร่วมกัน ผมในฐานะรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนาก็มิได้นิ่ งนอนใจ จึงได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อหาทางออกที่ดีให้กับคณะกรรมการ
ดำเนินงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติโดยตลอด ทำให้การจัดประชุมเกิดขึ้นและดำเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ถือเป็นความสำเร็จที่งดงาม

ป
ในนามรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ขออนุโมทนา
ขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และสถาบันเจ้าภาพร่วม ที่
สนับสนุน ทั้งบุคลากร วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ จนทำให้การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งนี้มีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณนราชวิทยาลัย
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สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะ
สงฆ์ไทย ได้ดำเนินงานจัดการศึกษาและวิจัยตามปณิธานที่ว่า
“จัดการศึกษา พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
พัฒนาจิตใจและสังคม” ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ ผลิต
และเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการ
นำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเยียวยาและ การพัฒนาสังคมจาก
สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส COVID- 19 และเพื่ อ
เตรียมพร้อมรับมือกับความ เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ “พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” The 2nd MCUSR National
Conference “The Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable
Social Development” เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดถึง
ประชาชนทั่วไป ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าสู่สังคม เป็นเวทีสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ ที่มีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาและชุมชนอื่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และเรียนรู้ระหว่างกัน อันก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในแวดวงวิชาการและสังคมอย่างยั่งยืน
การจัดประชุมวิชาการนี้จักเป็นการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และศักยภาพการพัฒนางาน
วิชาการ ของวิทยาเขตสุรินทร์ ยกระดับการยอมรับในแวดวงวิชาการให้ ยิ่งขึ้นไป ขอแสดงน้ำใจ
อนุโมทนาชื่นชมยินดีกับ ผู้บริหารคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทุมเทกำลังกายกำลังใจ ติดต่อ
ประสานงานและภาระงานอื่นๆ ในการจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จ โดยเฉพาะเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุม
วิชาการ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ , มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และสถาบั น วิ จ ั ย ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมอี ส าน มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ฝ
ร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย, และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ขออำนาจบารมีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ได้อำนวยอวยพร อันเป็นศรีเป็น
มงคลแก่ทุกท่าน ได้ประสบสุขสวัสดิ์ตามวิถีแห่งพระพุทธศาสนา และเจริญยิ่งขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
ทางด้านวิชาการตลอดไป ขออนุโมทนา มา ณ โอกาสนี้

(พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร.)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์

3 พฤษภาคม 2565
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สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์
ครั้งที่ 2 The 2nd MCUSR National Conference ในหัวข้อ
พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน Local
Buddhist Integration in the New Normal towards
Sustainable Social Development โดยเป็นการประชุมแบบ
ออนไลน์ (Online Conference) ด้วยถือเป็นภารกิจสำคัญในฐานะ
ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา บูรณา
การกั บ ศาสตร์ ส มั ย ใหม่ โดยได้ ร ั บ ความสนใจจากนั ก วิ ช าการ
อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปเป็นจำนวนมาก ร่วมส่ง
บทความวิจัย บทความวิชาการ และนำเสนอผลงาน อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย
สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ
นอกจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ยังเป็นการเผยแพร่บทความวิจัย และบทความ
วิชาการ สู่สาธารณชน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี โอกาสนี้ ได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงยิ่ง จาก พระธรรมวัชรบัณฑิต , ศ.ดร. อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ต่อการพัฒนาปัญญาและคุ ณธรรมด้วยหลักศาสนา” การนำเสนอบทความวิจัย และบทความ
วิ ช าการ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) แบ่ ง เป็ น 3 กลุ ่ ม สาขา คื อ กลุ ่ ม มนุ ษ ยศาสตร์
ประกอบด้ว ย พระพุทธศาสนา, ปรัช ญา, ศาสนา, วัฒ นธรรม, คติช นวิทยา, อักษรศาสตร์ และ
วรรณคดี กลุ่มสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย การเมืองการปกครอง, การจัดการภาครัฐและเอกชน, การ
พัฒนาชุมชน, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย
การศึกษาช่วงวัย, นวัตกรรมและเทคโนโลยี, การสื่อสาร

ฟ
ขออนุโมทนากับทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุน ทั้งวิทยากร ผู้ทรงคุณวุ ฒิ
ผู้นำเสนอผลงานจนทำให้การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขออนุโมทนามา ณ
โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีในโอกาสต่อไป

(พระราชวิมลโมลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์

ภ

สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็น
สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจหลัก คือ ด้านการผลิตบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) โดย
นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการในการจัดการศึกษาเพื่อให้
บัณฑิตผลิตออกไปสู่สังคมมีคุณภาพและ คุณธรรม ด้านการวิจัย มีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพุทธนวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการจัด
การศึกษา เน้นวิจัยองค์ความรู้ในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม่เพื่อ
นำมาประยุ ก ต์ ใ นการพั ฒ นาปั ญ ญา จิ ต ใจ และศี ล ธรรมของคนในสั ง คม ด้ า นการส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการศึกษาและจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนให้เอื้อและสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ สร้างความรู้และเข้าใจหลักคำสอน
พระพุทธศาสนาให้กับคนในสังคม เพื่อให้คนในสังคมมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการสำรวจ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้
จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสนั บสนุนให้สังคม
และชุมชนนำภูมิปัญญาด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
ในวาระที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่ การ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเวทีสำหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย
นิสิต นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคม
ทั ้ ง ยั ง เป็ น เวที ใ ห้ น ั ก วิ ช าการได้ พ บปะแลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ เ ชิ ง วิ ช าการ
ความสำคัญดังกล่าวเห็นได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ว่า เพื่อส่งเสริมให้ คณาจารย์
นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชน เพื่อเป็นเวทีด้านวิชาการในการ

ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ประสบการด้านการวิจัยระว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและผู้สนใจ
และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ
ในจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 นี้ ผู้รับผิดชอบได้นำโครงการเข้าแจ้งในที่ประชุมสภา
วิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้รับทราบ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
เจ้าภาพที่รับเชิญเข้าร่วม ทั้ง 12 แห่ง โดยได้ตอบรับและยินดีเข้าร่วมในโครงการด้วยความเต็มใจและ
ยินดี พร้อมทั้งมีคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา จากสถาบันเจ้าภาพร่วม ได้ส่งบทความวิชาการ
และบทความวิจัยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้เห็นว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้สนองพันธกิจหลัก
ของมหาวิ ท ยาลั ย และประสบผลสำเร็ จ อย่ า งดี ย ิ ่ ง ในนามผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การทั ่ ว ไป
บรรณาธิการ และกรรมการดำเนินงาน ต้องขอกราบขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
สถาบันที่เป็นเจ้าภาพร่วม และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน ที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬา
ฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2 นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

(รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์
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สารคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามยินดีและพร้อม
สนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการจัด ประชุมวิชาการระดับชาติมหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ
“พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” ทั้งนี้การจัดทำงานวิจัยถือเป็นพันธกิจหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลในด้านวิชาการ
การแสวงหา การค้นคว้า เพื่อให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคม
และประเทศชาติให้ยั่งยืน ซึ่งในกระบวนการทำวิจัย นั้น คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ต้องมุ่งมั่น
ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อให้งานวิจัยที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์สูงสุดในด้านวิชาการ อีก
ทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าของนักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
จากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทุก
ท่าน ดิฉันในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อความสามารถของ
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ให้สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและขอให้ผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอเผยแพร่ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นแรง
บันดาลใจให้กับผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ถ้อยแถลงบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดดั้งขึ้นตามมติ
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2531
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2531 เปิดการเรียนการสอน วันที่ 19 พฤษภาคม
2531 ตั้งแต่เปิดดำเนินการเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้ปฏิบัติตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบัน แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาเพื่อสนองพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพและคุณธรรม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มที่ 4 กลุ่มพัฒ นาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา และตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนา
การศึกษาชาติที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือ และกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความ
เป็นพลเมืองที่ดี มีทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และดำรงชีวิตในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข 2) ด้านการวิจัย มุ่งพัฒนางานวิจัยและสร้างพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภาพระดับชาติ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ และพุทธนวัตกรรม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยใช้หลักพุทธศาสนา ตามเป้าหมายหลักของนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จ ั ย ของชาติ 3) ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ส ั ง คม มุ ่ ง บริ ก ารวิ ช าการด้ า น
พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน วัด ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมสันติสุข โดยมุ่งเน้นการสร้าง
เครื อ ข่ า ยในสั ง คมเพื ่ อ บริ ก ารวิ ช าการด้ า นพระพุ ท ธศาสนา และปรั ช ญาพื ้ น ที ่ ใ นประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อสร้างชุมชนและสังคมสันติสุขภายใต้บริบทและความเข้มแข็งของแต่ละพื้นที่ 4) ด้าน
การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ สืบสานเจตนารมณ์ในการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ของไทยให้แพร่หลาย เป็นที่รู้จัก แก่สังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน

ศ
การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “พุทธบูรณา
การท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ” ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเวที
สำหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเผยแพร่
ผลงานทางวิช าการสู่ส ังคม ทั้งยังเป็นเวทีให้นักวิช าการได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์เชิงวิชาการ ความสำคัญดังกล่ าวเห็นได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ว่า
เพื่อส่งเสริมให้ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาครัฐ
และเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชน เพื่อ
เป็นเวทีด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ประสบการด้านการวิจัยระว่างคณาจารย์
นั ก วิ ช าการ นิ ส ิ ต และผู ้ ส นใจ และเพื ่ อ เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยนั ก วิ จ ั ย กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ภายในประเทศ ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่นำเผยแพร่ในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนีน้ ับว่าเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่มี
ความสำคัญ ในการส่งเสริม สนับสนุนพันธกิจทั้งสี่ด้านที่กล่าวมาแล้ว ให้บรรลุเป้าหมายอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
คณะบรรณาธิการได้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาจุฬาฯ สุ ร ิน ทร์ ครั้งที่ 2 ดังกล่าว ภายหลังจากที่คณะบรรณาธิการได้รับคำสั่งแต่งตั้ ง จาก
มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้นัดประชุมหารือระดมความคิด เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน รวมทั้งได้นัดประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานประชุม
วิช าการระดับ ชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เช่น
คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นต้น เพื่อระดมขอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำเอกสารวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งนี้ เช่น การจัดทำ
ต้นฉบับบทความวิจั ยและบทความวิชาการ การประสานงานกับคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
วิชาการ การจัดทำเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) การออกแบบและจัดทำ
เอกสารในการนำเสนอบทความวิ ช าการ ตลอดทั ้ ง การประสานงานและให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
คณะกรรมการฝ่ายอื่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคณะบรรณาธิการจะได้มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบใน
ทุ ก ขั ้ น ตอน รวมทั ้ ง ได้ น ั ด ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ คณะกรรมการดำเนิ น งานฝ่ า ยต่ า งๆ อย่ า งเต็ ม

ษ
ความสามารถแล้วก็ตาม แต่ด้วยมีข้อจำกัดในหลายประการจึงทำให้การดำเนินงานในบางขั้นตอนมี
ปัญหาอยู่บ้างแต่ด้วยมีคณะทำงานที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบจึงทำให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ
ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วม ทั้ง 12 แห่ง โดยได้ตอบรับและ
ยินดีเข้าร่วมในโครงการด้วยความเต็มใจ พร้อมทั้งมีคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา จากสถาบัน
เจ้าภาพร่วม ได้ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้เห็นว่าการดำเนิน
โครงการครั้งนี้ได้สนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ในนามคณะ
บรรณาธิการ ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูงงมา ณ โอกาสนี้
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ศึกษาวิเคราะห์บ่อเกิด แนวคิด และปรัชญาของนิกายมาธยมิกะ
นางสาวกัณฐมณี บุญมี
พระปลัดกมลพัฒน์ อคฺคจิตฺโต
พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต
บทบาทของพระสังฆาธิการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตเทศบาล
เมืองพิษณุโลก
เรืออากาศเอกมานะศักดิ์ เพชรวัตร
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเชื่อของสังคมไทยตามหลักกาลามสูตร
พระสุทัศวัฒน์ จรณเมธี
ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร
ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป
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A-6-9

กูฏทันตสูตร : สาธารณสงเคราะห์ในพุทธวิถี
พระครูปริยัติกิจธำรง
พระครูนิมิตรัตนาภรณ์
พระครูพิบูลพัฒนประสุต
ธีรทิพย์ พวงจันทร์,
พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ, ผศ.ดร.
ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม

299

บทความกลุ่มสังคมศาสตร์ (Oral Presentation)
รหัส
B-2-9

B-2-10

B-2-31

ชื่อบทความ / ผู้นิพนธ์
อานุภาพแห่งพระรัตนตรัย
พระครูสิริรัตนานุวัตร
พระครูพิพิธจารุธรรม
ดร.เจริญ มณีจักร
ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล
หมู่บ้านพุทธเกษตร:รูปแบบการจัดการป่าและการส่งเสริมสัมมาชีพของ
เกษตรกรวิถีพุทธสู่ความยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
พระมหากิตติ กิตฺติเมธี
ธนวัฒน์ ศรีลา
สิทธิชัย อุ่นสวน
ประทีป ยศนรินทร์
ศึกษาปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างสันติสุขชุมชนท่ามกลางพหุวัฒนธรรมใน
อีสานใต้
รุ่งสุริยา หอมวัน
พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
พระครูปริยัติธรรมวิบูล
ปิยวัฒน์ คงทรัพย์
ทิพย์ ขันแก้ว ไว ชึรัมย์
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B-2-38 ทุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มทำผลิตภัณฑ์เครื่อง

B-2-39

B-2-40

B-2-41

B-3-34

ทองเหลืองบ้านปะอาวกับการต่อสู้ ในช่วงโควิดระบาด
วรภูริ มูลสิน พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู
พระครูเกษมอาจารสุนทร
พระวิชาญ อาทโร พระปลัดสุระ ญาณธโร ลัดดาวัลย์ คงดวงดี
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผล
ขององค์กร
พระครูปริยัติปัญญาโสภณ
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูเกษมอาจารสุนทร
วรภูริ มูลสิน ไว ชึรัมย์
ลัดดาวัลย์ คงดวงดี
การทำบุญกิริยาวัตถุของชาวพุทธที่อยู่บ้านจัดสรรในเขตตำบลขามใหญ่
และไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วรภูริ มูลสิน
พระปลัดสุระ ญาณธโร
วัชรากรณ์ อนุพันธ์
พระครูปริยัติปัญญาโสภณ
อณัญญา อินพุ่ม
น้ำผึ้ง แสงทับทิม
พระสงฆ์กับการเปลี่ยนแปลงการเมืองปี พ.ศ. 2563-2564 ในประเทศ
ไทยและสหภาพพม่าในมุมมองของมิเชล ฟูโกต์
วรภูริ มูลสิน พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูปริยัติปัญญาโสภณ
พระมหาวิศิต ธีรวํโส
น้ำผึ้ง แสงทับทิม
ลัดดาวัลย์ คงดวงดี
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเข
วาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
มินนา จันคง
วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
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B-3-42 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กับการคุ้มครองแรงงานใน
B-3-43
B-3-44

B-4-1
B-4-2
B-4-3
B-4-4
B-4-5

B-4-6

สถานการณ์โควิด
ดร.ชัย สมรภูมิ
วิวัฒนาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์
ดร.ชัย สมรภูมิ
การเปรียบเทียบลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สถาพร วิชัยรัมย์
ประชัน คะเนวัน
ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
วิลัยลักษณ์ โพธิ์อบ
พระปลัดสุระ ญาณธโร
บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชน
นายราชัน สมบูรณ์การณ์
นางสาวเมธาวี ใจมน
หลักสัมมาชีพตามพระราชดำริ
สามเณรจุลจักร เผ่าเพ็ง
นายยุทธนา สมฤทธิ์
ผู้นำตามทฤษฎีและผู้นำท้องถิ่น
พระกิตติศักดิ์ กิตติสกฺโก/เที่ยงคาม
พระจาตุรันต์จารุธมฺโม/แก้วสมนึก
องค์กรปกครองท้องถิ่นกับการบริการที่มีประสิทธิภาพ
นายฐากูร เกิดสุวรรณ
พระเชิด สีลเตโช/ไชยพร
ประสิทธิภาพและการบริหาร
พระวิรัตน์ จารุวังโส
สามเณรวุฒิชัย แสนทวีสุข
พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน
ลัดดาวัลย์ คงดวงดี
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
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B-4-7

B-4-8

B-4-27

B-4-28

ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
นายชูศักดิ์ ของยอด นายตะวัน สมตั้ง
พระอธิการวิชาญ อาทโร/มวลทอง
พระสุเทิด ทีปงฺกโร/งามประจบ
ผศ.เศรษฐพร หนุนชู
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
นายสมชาย หงส์ทอง
พระวัชรเพชร กิตฺติโก/เสาวพันธ์
พระครูสุธรรมกิจโกศล,ผศ.
พระสุเทิด ทีปงฺกโร/งามประจบ
พระอธิการวิชาญ อาทโร/มวลทอง
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจอำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์
พระอัมฤทธิ์ ฐานิโย
พระครูปลัดวุฒิชัย ถาวโร
พระครูสุธรรมกิจโกศล,ผศ
พระอธิการวิชาญ อาทโร
ผศ.เศรษฐพร หนุนชู
การปรั บ ใช้ ห ลัก อิ ท ธิบ าท ๔ กั บ ผู ้ น ำชุม ชน ตำบลเชื ้ อ เพลิง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
สามเณรขรรค์ชัย สุขสวรรณ์
พระวิกรม อิทธิญาโณ/ พรมมาอ้วน
นายนิติศักดิ์ เกษร
พระอธิการวิชาญ อาทโร/มวลทอง
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธ /ทรงราษี
การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบล
นาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
พระเจษฎา โชติปญฺโญ
พระนัทธพงศ์ นาควโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
ผศ.เศรษฐพร หนุนชู
พระสุเทิด ทีปงฺกโร
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B-4-32 ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

B-4-33

B-4-35

B-4-36

B-4-37

B-5-11

B-5-12

ไวรั ส โควิ ด -19 ของประชาชนบ้ า นมะค่ า อำเภอกั น ทรวิ ช ั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม
อักษราภัค บุญญานุสนธิ์
พิมพ์พร ภูครองเพชร
การปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด -19
อทิตยา คงครบ
พิมพ์พร ภูครองเพชร
การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มสานตะกร้า
ด้วยพลาสติก บ้านดอนดู่ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม
ณัฐศิลป์ ภูช่างทอง
วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
การปรับตัวของแรงงานนอกระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 : กรณีศึกษา พ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ หมู่
ที่ 2 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
สุรีรัตน์ เรียงดี
วชิราภรณ์ วรรณโชติ
ปัญหาและอุปสรรคงานสวัสดิการชุมชนของกองทุนกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ
วันละบาท ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ภานุวัฒน์ ตรัสศรี
วชิราภรณ์ วรรณโชติ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระปุณภณ สุภสีโล
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี
การบูรณาการหลักสังคหวัตถุธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พระพิน อนีโฆ
ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน
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B-5-13 การบริหารจัดการทีมฟุตบอลหญิง สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

B-5-14

B-5-15

B-5-16

ณัฐริกา สุนา
วิชัย โถสุวรรณจินดา
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูสาธุกิจโกศล
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทศพร โอทอง
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
วิชัย โถสุวรรณจินดา
ปกรณ์ ปรียากร
วิชัยโถ สุวรรณจินดา
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
การเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต
ธนา เพชรหมู
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
วิชัย โถสุวรรณจินดา
ปกรณ์ ปรียากร
กันตพัฒน์ พรสิริวัชรสิน
พระปลัดสุระ ญาณธโร
และพระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
การดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
วาสนา นิลผาพง
วิชัย โถสุวรรณจินดา
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูเกษมอาจารสุนทร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
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B-5-17 ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัย

B-5-18

B-5-19

B-5-20

เกษมบัณฑิต
สหทรัพย์ ทวีสุข
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
รังสรรค์ ประเสริฐศรี
กันตพัฒน์ พรสิริวัชรสิน
วิชัยโถ สุวรรณจินดา
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธ
พระปลัดสุระ ญาณธโร
การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ
อนันตชัย ปราบวงษา
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
กันตพัฒน์ พรสิริวัชรสิน
ปกรณ์ ปรียากร
วิชัยโถ สุวรรณจินดา
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธ
พระปลัดสุระ ญาณธโร
คุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์ข องโค้ช ฟุ ตบอลตามทั ศ นะนั ก ฟุ ต บอลทีม
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
อาดีย์ หมัดศิริ
วิชัยโถ สุวรรณจินดา
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธ
พระครูสาธุกิจโกศล
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตามทัศนะนักฟุตซอล ทีม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อุลิศ รศนากาญจน์
วิชัย โถสุวรรณจินดา
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธ
พระครูสาธุกิจโกศล
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B-5-21 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ของกลุ่ม

B-5-22

B-5-23

B-5-24

B-5-25

สตรีแม่บ้านตำบลจรเข้สามพัน อำภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระปลัดกัลยวรรธน์ กนฺตวีโร (ปรานสะรพงค์)
ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์
ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระครูสมุห์กฤษฎา สิริสาโร
ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ ผศ.ดร.
สาโรช เผือกบัวขาว
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำนโยบายโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติใน
พื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ปริญญา โคตพันธ์
วิชัย โถสุวรรณจินดา
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระมหาสมบัติ ฐานวโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
ภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พระมหาสมหมาย สมกิจฺโจ (เสียงดีเพ็ง)
ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว
ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์
การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวที
มวยมาตรฐาน
พงศกร สิทธิเดช
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
วิชัย โถสุวรรณจินดา
พระปลัดสุระ ญาณธโร
วันชัย ชูศรีสุข
ลัดดาวัลย์ คงดวงดี
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B-5-26 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กร

B-5-29

B-5-30

B-5-45

B-5-46

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระปิยะ ทินฺนวโร (ปิ่นวิเศษ)
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน
ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้หลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากร
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวพัชริญา พงษ์สุทัศน์
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน
ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นางวีณา ขำคง
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
จอมขวัญ โรหิตเสถียร
ปกรณ์ ปรียากร
เฉลิมพล ไวยทยางกูร
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
พระสมุห์ศักดิ์ชาย สญฺญจิตฺโต
คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
สกุลชาย อระแพทย์
ปกรณ์ ปรียากร
เฉลิมพล ไวทยางกูร
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
พระอภิรมย์ ปิยวโร
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B-5-47 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

B-5-48

B-5-49

B-5-50

ในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
อนันท์ โรหิตเสถียร
ปกรณ์ ปรียากร
เฉลิมพล ไวทยางกูร
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
พระชัชวาล สิริวณฺโณ
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
พิษณุ ปุณริบูรณ์
เฉลิมพล ไวทยางกูร
ปกรณ์ ปรียากร
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
ลัดดาวัลย์ คงดวงดี
คุณภาพการบริการของร้านกาแฟ Room 11 Cafe ในสภาวการณ์
ระบาดของโรคโควิด 19
อนุพงศ์ จันทรอด
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
วิชัย โถสุวรรณจินดา
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
พระประวิทย์ ปวิชฺชญฺญู
การตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ของประชาชนเขตวัฒนา
ฐิชิญา อิ่มเอิบ
ปกรณ์ ปรียากร
เฉลิมพล ไวทยางกูร
พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
วาสนา ดวงศรี
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B-5-51 การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

B-5-52

B-5-53

B-5-54

เฉลิมชัย แซ่ลิ้ม
ปกรณ์ ปรียากร
เฉลิมพล ไวทยางกูร
พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
บูรณ์พิภพ นิ่มปรางค์
ความคาดหวังของนักกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีต่อการพัฒนาสโมสร
ฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อัมพุ นันใจคำ
ปกรณ์ ปรียากร
เฉลิมพล ไวทยางกูร
พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
ธีรภัทร แสงศรี
ผลกระทบของการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ณัฐทิพย์ ชยาทรกุล
ปกรณ์ ปรียากร
เฉลิมพล ไวทยางกูล
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
สายยวน ทรงศรี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร
กำพล วันเจียม
ปกรณ์ ปรียากร
เฉลิมพล ไวยทยางกูร
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
พระทิพยรส ตนฺติปาโล
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B-5-55 การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

B-5-56

หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา (อปพร.เขตวัฒนา)
กรุงเทพมหานคร
สมบูรณ์ พรมจันทร์
ปกรณ์ ปรียากร
เฉลิมพล ไวยทยางกูร
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
พระอธิการก้าวชัย ปุญฺญกาโม
ทัศนคติของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เกษม โพธิ์ตะศรี
ปกรณ์ ปรียากร
เฉลิมพล ไวยทยางกูร
พระปลัดสุระ ญาณธโร
พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ
ชลดา สืบมี
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บทความกลุ่มศึกษาศาสตร์ (Oran Presentation)
รหัส
C-5-1

ชื่อบทความ / ผู้นิพนธ์

หน้า

การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะเรื ่ อ งพั ฒ นาการของ
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีสาระประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พระอุดม ธมฺมรกฺขิโต
พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์
พระครูสาธุกิจโกศล

943
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C-5-2

C-5-3

C-5-4

C-5-5

C-5-6

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ 6 กลุ่ม สาระการ
เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องแหล่งเรียนรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
พระครูโพธิพิพัฒนากร
พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์
พระครูสาธุกิจโกศล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม โดยใช้ชุด
การเรียนรู้
อัมรา ตอรบรัมย์
พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ พระครูศรีสุนทรสรกิจ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบล
ท่าสว่างอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
น้ำผึ้ง แสงทับทิม
พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ พระครูสาธุกิจโกศล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิช าสังคมศึ ก ษา มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
จิรารัตน์ พิมพ์ประเสริฐ
พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์
พระครูสาธุกิจโกศล
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชาภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
จังหวัดสุรินทร์
พระสมุห์สุพรรณ กตปุญฺโญ
พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์
พระครูศรีสุนทรสรกิจ

955

967

977

988

998

R
C-5-7

C-5-8

การพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วน
ตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ณัฐวรี สายบุตร
พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์
พระครูสาธุกิจโกศล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง อริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
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Abstract
The objectives of this academic paper are 1) to study the importance of social
institutions, 2) to study the development of social concepts in western philosophy and
3) to study the viewpoints of Buddhism on society. The study found that society is
formed by humans’ need in order to prevent danger and to create well-being for
themselves. Society cannot exist alone. It depends on many institutions to propel and
develop it effectively, called, the institution; family institution, educational institution,
political institution, economic institution and religious institution. On the other hand,
the concept of society has evolved over the centuries, especially western philosophy.
It even starts with a relationship to God. But later, it relies on education and has
developed rapidly. Philosophers, therefore, believe in human potential by giving up
faith in God. For Buddhism, the Buddha points out that society actually arises from
humans’ need, requiring physical and mental safety. Because humans’ need is to
coexist equally and comfortably. The Buddha, therefore, lays down the Dhamma
principles that are appropriate for human society.
Keywords: Social Concepts, Western Philosophy, Buddhist Principles

Introduction
Society means a group of people who lives together, practices the same
culture, and follows the same laws. (Oxford Learners Dictionary: 2020) Additionally,
the members of the society work together and they divide their work into steps to
accommodate their needs and way of life. (Dictionary Cambridge: 2020) A society
consists of two parts: structure and force. The structure requires laws and relies on the
organization to drive. The force is religion and culture. Both need to be driven together
like two feet. What serves to connect structure and force is collective consciousness.
If there is no collective consciousness, the social processes will fall apart in different
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directions (Emile Durkheim: 2020). Social development can be called the Law of the
Three Stages as follows: 1) a theological society; this is one that is influenced by
Christianity and believes that God is the creator of society. Humans are only obliged
to believe in God. One should not question God or try to find an explanation for social
phenomena, because everything is already predetermined by God; 2) metaphysical
society; it means society arises from the development of wisdom. Human begins to
explain everything reasonably about God. Because they believed that the only way
they could reach God was as for integration into society. It is not the will of God, but
it is the desire or the basic needs of human beings; and 3) a positive society; this is
one that has reached its full wisdom, “human awareness or Enlightenment.” It is the
era of seeking true law to explain phenomena without believing in the power of God.
Because they realize that God is just a discourse of a priest to claim the right to teach
people to be in their power only. (Auguste Comte: 2020) As a result, society entails
banding together to meet the need for physical security as well as mental comfort. An
effective society must empower individuals or organizations to manage society. The
goal is the happiness of all members of society. The mechanism that drives society to
be stable is the law. This acts to control the members of society to be equal with
justice as a guiding mark. At the same time, religion and culture must be created to
soothe the soul, especially those who lack confidence in the next world.
An analytical point is how such social concepts have evolved? How much
human needs meet? The author, therefore, sees that if there is a study of the
development of social concepts of western philosophy, which is the master wisdom
of the West and United Sate of America today. Also, the principles of Buddhism should
be studied, whether it should point out how the social concept has evolved and what
important concepts are hidden in philosophy or Buddhist principles?

The Importance of Social Institutions
Society is not a single organization or institution, but is a convergence of
many organizations together in order to help drive society to proceed in that direction.
Each society has different organizations or institutions. They can be summarized into
5 groups as follows:
1) Family Institution; this is regarded as the foundation for all other
institutions. Because human nature cannot exist in isolation. It needs to be relied on
and learnt together. It is necessary to sustain one's species and needs to pass on their
culture to the next generation. The family institution is the oldest social institution,
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coexisting with human society for a long time. It is classified as the institution that is
the most important to society. Because it is the source of building relationships
between people in society, causing engagement and creating social norms for the
coexistence and livelihood of human beings. The nature of the family institution often
varies according to the suitability of each society. For example, polygyny, polyandry,
promiscuity, group marriage, pair marriage, patriarchal family, matriarchal family, and
democratic family. Such family characteristics are typical of human society. It depends
on the suitability or choice of each society. The primary functions of the family
institution are as follows: (1) to create new members so that society can survive and
continue to be stable and permanent; (2) to control sexual behavior and appropriately
determine the roles and status of individuals in society; (3) to raise new members of
society to be safe from dangers and grow with quality; (4) to make comfortable love
with morale for a happy life; (5) to train and teach children to comply with social
norms; and (6) to cultivate the culture to continue in society (Family Institution, 2020)
2) Educational Institution; this is second in importance. The educational
institutions of each society will vary according to their norms, values, and culture. But
the main role of educational institutions is to transfer knowledge and ethical culture
to the next generation, which can specify the following details: (1) to polish the
members of society, learning social norms or social patterns; (2) to shape and develop
social personalities for members of society; (3) to prepare equipment for occupation
for members of society; (5) to create stability for society as a cultivator of wisdom; (6)
to create knowledge and bonding among members of society; (7) to improve, change,
and create innovations for society, progressing in science and technology with
innovations that are beneficial to humans in society and (8) to be an institution for
improving human life and human society to coexist happily. (Educational Institution,
2002)
3) Politic Institutions; this is another oldest human social institution,
because political institutions are as important to humans as other institutions. In the
past, political institutions may have had few components as needed by society. Later,
as society grows, it becomes more complicated. The simple old relationship has
become more and more intertwined with many organizations. The basic elements of
important political institutions are law, sovereignty, administrative use policy, workers'
duty to comply with the policy, and territory and social membership. Some societies
may have more or less components depending on the needs of that society. There
are two types of political institutions in the world today: dictatorships and
democracies. The duties of political institutions are as follows: (1) to act in social order
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by creating social norms for sharing; (2) to supervise members of society to ensure
compliance with the norms; (3) to manage for the benefit of membership; (4) to
develop society in all aspects in order to create prosperity and happiness for members
of society; (5) to settle conflicts or disputes between members of society; (6) to
maintain safety in the lives and properties of members of society and (7) to be
representatives of members of society. (Politic Institution, 2020)
4) Economic Institution; this institution formed to meet human needs.
Especially material needs to be able to live with confidence. The components of an
economic institution may refer to an organization, belief system, technology,
production of goods and services. Economic institutions may vary according to the
needs of each society. At present, it can be summarized as three systems, namely,
capitalism, which is a free economic system. Members of society have legal ownership
of their personal property. And members can have the freedom to choose a career
based on their aptitudes, interests and abilities. Next is socialism, which is a centrally
planned economy. It is an economic system that deprives individual liberties. The state
will play a role in controlling and scheduling production, distribution and consumption.
Last is a mixed economy, which is a combination of a capitalist and socialist economy.
The functions of economic institutions are (1) to respond to human economic needs;
by producing, consuming, sharing and providing services to members of society; (2) to
provide comfortable means for financial, banking and marketing systems; (3) to
develop and create economic prosperity for members of society; (4) to create sufficient
consumer goods and consumption for members of society; (5) to determine the status
and roles of members in society; and (6) It is an important basis for the operation of
other social institutions. And how effective an economic institution is depends on the
political institution. (Economic Institution, 2002)
5) Religious Institution; this institution is distinct from others. This occurs to
meet the mental needs of humans and creates guidelines for controlling human and
social behavior to coexist peacefully. Religious institutions may be divided into several
categories based on social beliefs, for example, secular religion, sacred religion, ethnic
religion, universalizing religion, theism, and nonfiction. Belief and rituals are complex
and depend on the needs of each society. Social philosophers view that religious
institutions arise from a number of factors. Some religions arise from social grouping,
others from charismatic leadership, and others out of fear. Some religions emerge from
animism, while others emerge from religions with an objective purpose, the primary
function of religious institutions is as follows: (1) to help and consolidate society; (2)
to be the basis for rules, morals, ethics, values, and social ideology; (3) to be the basis
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of state power in organizing and controlling society; (4) to be a source of building close
relationships among members of society and (5) to be a source of origin of civilization
and aesth. (Religious Institution, 2002)
It can be seen that society is made up of many institutions. Each institution
has its own function. Although looking at each institution has a separate role, but these
institutions have the same goals. It would be difficult to make it clear that a society
can operate through a single institution. Those institutions were formed because of
the needs of the members of society and they see that they can meet their needs.
Each institution is not a ready-made organization, so it has to be adjusted and linked
with other institutions. If any institution lacks adaptation or tries to separate itself to
act independently, that institution will fall out of the cycle.

The Development of Social Concepts in Western Philosophy
Here, the development of social concepts in western philosophy is divided
into 6 groups as follows:
1) Ancient Greek Period; Greek philosophers have made interesting
comments on society, such as Socrates who points out that human nature must
coexist as a society, because society is the source of all human needs. Human beings
themselves must be virtuous, reasonable, and honest. They have courage and use
their knowledge and abilities to benefit society. A good society should consist of two
classes. The first class is a group of intelligent people, highly competent, virtuous and
fair. The other group is less knowledgeable tend to create problems for society.
Therefore, the intelligent class needs to set up an orderly social system. (Socrates:
2020) Also, Plato sees humans as social animals for a reason. Human beings have to
perform their duties and sacrifice their own interests for the peace and order of society.
Social development requires education as a tool. A good society should consist of
three classes. One is the ruling class, the wise. The second is about the middle class
and their bravery. And the third is a low-class laborer. Moreover, in order to govern
society effectively, laws must be enacted to control citizens. (Plato: 2020) Besides,
Aristotle points human nature as a social animal because it must coexist. Human nature
is to be curious and seek the purpose of life. A good society must have a good order
in creating intelligence and morality among the members of the society. A good society
should consist of three classes. One is the aristocracy, whose right to rule in order to
maintain their interests. The second is the middle class, which emphasizes livelihood.
And the third is a low-class, who is full of poverty. Only the middle class can
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counterbalance the power of the elite. Because they do not focus too much on their
own interests and they are not too poor and inferior. (Aristotle: 2020) Finally, it was
the philosophers of the Epicureans, who had a different opinion from the primary
philosophers. They view that humans are not social animals, but they create a society
to achieve the ultimate goal of life, which is happiness. Because there is no more
human life after death, and human nature is selfish from birth. Habitually seeking
personal gain Therefore, it leads to conflicts and creates chaos in society. Society needs
to create rules and regulations to control human beings themselves. (Epicureanism,
2020)
2) Middle Period; this era refers to the period when Christianity influenced
society with the belief that God is the creator of everything. Humans and society are
created by God. Each human being is considered as part of society. Each person has
no freedom to make decisions or determine their destiny. The philosopher of this era
was St. Augustine, who offered four opinions about society. Firstly, human beings must
believe in God. Secondly, only God is the creator of justice for mankind. Thirdly, justice
is inseparable from God. And fourthly, human beings coexist through mutual
recognition of rights and mutual exploitation. In order to operate society, there must
be justice, and that justice must be something that God has ordained, called the "City
of God”. Human beings only have a duty to believe in God and cannot create justice.
Even if humans can create justice, it is only to be associated with or related to God for
the common rights and mutual benefits. It must only be in accordance with and in
relation to God's designation. (Saint Augustine: 2020) Another philosopher was St.
Thomas Aquinas, who shows that society should consist of five elements. Firstly, this
is that reason and faith must go together. Secondly, human beings must coexist as a
society with justice. Thirdly, human beings have a society because they are born from
collateralization. Fourthly, society must have agreements or regulations. Finally, the
fifthly, the representative of society is the King. A good society requires parents to set
morals and set rules. To control the citizens and coexist peacefully, they must give
the members for the opportunity to choose a ruling authority, that is, a king or a
monarch. (Saint Thomas Aquinas, 2020)
3) Renaissance Period; this era is around the 17th-18th century. It is the
period when scholars began to question the power of God according to the teachings
of Christianity. The prominent philosophers of this day are the social contract theory
group started by Thomas Hobbs. He views that human nature is all about competition
rather than fighting each other. They use superior force or power to oppress others.
After seeing the chaos, they gather together as a society by contracting together, by
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delegating powers to the rulers, known as the monarchy. The monarchy has the duty
to control society to coexist in a fair and peaceful manner. (Thomas Hobbes, 2020)
The next philosopher is John Lock who is to opinion that human nature as a good
thing, happy, stable, safe, and free. They have mercy and generosity. Such behaviors
are all subject to natural laws. But as time passed, no one is able to judge the
correctness, and conflicts arose. For this reason, human beings have to make social
contracts for the survival of society. As a guarantee of peace and to promote the
natural rights of human beings, the delegate must act on behalf of society with justice.
If they do not fulfill their duties, members of society are ready to reclaim their power.
(John Locke: 2020) The last philosopher is Jean Jacques Rousseau, who shows that
human nature is originally pure and equal. The golden age of man is in primitive society
because this era is the closest to nature. Subsequently, conflicts arise that cannot be
agreed upon. Humans need to agree to come together to create a community contract
by assigning any person or a particular group to act as a governing. But there is a
condition to answer the question of what the people want and what the ruler will give
to the people. And if the ruler does not fulfill the contract, the people are ready to
withdraw their power. (Jean Jacques Rousseau, 2020)
4) Classic Period; this era is around the 18th-19th centuries. This is the
period of sociology that began to form based on historical and social sciences. It is
also the result of the Industrial Revolution and the political revolutions in France and
Russia. The famous philosophers of this day begans with August Comte, whose work is
based on the idea of rejecting socialism and communism. Three social ideas are
presented. The first must apply scientific methodology to social studies. It examines
two parts: social statics and social dynamics. The second emphasizes observational,
experimental, and comparative approaches to social studies. And the third is beliefs
and knowledge of the members of society, which must be held as the center. This
points out that there are three sequences in the evolution of human beliefs. The first
is called the "theological stage". The second is the "metaphysical stage". And the last
is the "positive stage". What links humans together is called "social behavior." It consists
of language acting as a vector of thought. Religion serves to connect the mind and the
division of labor to act as a social order. (Auguste Comte, 2020) The next philosopher
is Emile Durkheim, who proposes the idea of society with an emphasis on social facts.
He states that social facts must be sought by natural scientific methods.
5) Post-Classic Period; this era refers to the Chicago thinkers. The
Phenomenology school and the school of Symbolic Interaction, which are outstanding
and widely known. Starting from the Chicago school, this school places a special
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emphasis on individuality. Viewing that the self that created man consists of two parts.
One is the self-contained part of one's own thoughts. The other is the part that is the
identity of the person according to other people's ideas. The Chicago school suggests
that society should play a role in determining these two primary identities.
Determination does not mean control. Moreover, it encourages a person to act with
careful consideration. A good society should consist of primary groups, meaning
families that interact closely and a secondary group refers to a large group of people
with a variety of status. (Chicago School: 2020) Later, it is the Phenomenology School.
This school believes that human knowledge is transmitted by others and society. It is
uncertain or unclear knowledge. Humans should only perceive the world and society
for themselves. One should abandon the experiences that have been passed on by
others. Indeed, human beings can create a social world for themselves. Because the
truth can be created with self-consciousness. The importance of human beings in social
interaction. A good understanding of the social order should include common sense,
typification, and reciprocity. (The Phenomenology School: 2020) Finally, the School of
Symbolic Interaction views that what distinguishes humans from animals is a cognitive
mechanism. Because humans know how to plan and adjust their behavior to the
situation and goals they set. Humans are known to communicate with others by using
symbols, that is, language. Humans are known to intelligently interpret what others say
and respond to. And human beings also have a sense that others have feelings.
Opinions like its, humans, therefore, learn to understand what others think. Because
humans can interact or communicate with each other. One of the reasons that this
school pays special attention to be understanding society from the other. This refers
to the feelings of people, who interact with each other in normal situations. (Symbolic
Interactionism, 2020)
6) Modernism; the era of modernism is from the end of the 19th century
to World War II. This is sometimes called a risk society because of its uncertainty about
nuclear bombs. Modernism philosophers begin with Friedrich Nietzsche, who views the
decline of western civilization in metaphysics, epistemology, morality, and modern
politics. He proposes the idea of anihilism, which is a hopeless view of the world.
Characteristics of suicidality are nothingness and valuelessness. There is
meaninglessness, telos, hopelessness, weariness, and apathy. The deep point is that
modern society should be democratic, known as the modern state. It should be
organized in a systematic manner by using morality or law as a guide. The state
monopolizes the legitimacy of two things. The key elements within the modern state
are the police, the law, punishment, class, commerce, and the family. While the
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outward manifestation is war, aggression, punishment, and revenge. The great politics
should consist of rulers or lawmakers. It must be a superhuman who creates a new
meaning and has a mission to lead and elevate the spirit of the subordinate and is
able to make the subordinates truly human. (Fredrick Nietzsche: 2020) Roland Barthes
presents a two-sided idea. One is called semiology. It is the study of the process of
communication to understand how the meaning is conveyed. Because he realizes that
what is conveyed must contain thoughtful meanings. The second is called myths.
Mythologies are interpreted with cultural beliefs, which have been obscured until it
becomes natural. It causes the delusion that human beings were created by
themselves. The hidden media in society is a force, if one can understand or decipher
all of these social processes. (Roland Barthes, 2020)
It can be seen that the development of social concepts of western
philosophy starts with the question of the Greek philosophers. They try to present an
idea of what the society of it time should look like. Is there a power behind the creation
of society? Therefore, the picture presented is of a small society, which is not
complicated. Regulations are not required, set up to take control of society. But when
passing through the influential Christian society, all members are under the same
belief, God. They believe that God is the one who determines the fate of all members
of society. Even if rules are created to govern society, they must be connected to God.
But when entering a new era, that is full of scientific knowledge, man seeks new
knowledge without relying on God's revelation. Therefore, society needs rules and
regulations to control so that everyone in society can live together hapin wepily.

Viewpoints of Buddhism on society
Here, viewpoints of Buddhism on society can conclude in two points as
follows: 1) Nature of Human; Buddhism views that human nature requires two
securities. One is called physical security. That is humans must eat, sleep and
reproduce. Therefore, methods must be sought to ensure that these needs are safe.
We come together as a society. Sometimes called a group, sometimes called the city,
and sometimes referred to as the kingdom. Food safety regulations are also enacted
so that everyone has equal access to consumer goods. Sleep safety also has a security
process in the form of a guard. Reproductive safety creates the process of connecting
people together. Using cultural traditions as a medium. The second is spiritual security.
Humans are unable to find answers about experiencing supernatural power or beyond
the reach of being recognizee. One must create a method to comfort and encourage
them, called religion or belief. In accordance with the Buddhist principles; "Many
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people, when there is a threat, he took some mountains, some forests, some
monasteries, and some stupas as refuges". (Dh. (Thai) 25/27/24). They have a guide,
perform a ritual, or have a teacher who preaches the dharma. These depend on the
needs of society. Subsequently, both security systems are linked as one. Because
members of society see that both ways can help each other. After all, mental safety
can meet social needs and be more inclusive. Until it turns out that religion is the one
who sets rules and controls all aspects of society; and 2) the nature of society;
Buddhism views that society is formed by lust, conceit, and stubbornness. A man who
is full of lust and stubbornness will lead to conflict. He cannot find a solution and
becomes a cause for quarrels and slaughter. A mediator is needed to help mediate or
make judgments. To satisfy human beings, such a person is called a king. It means one
who gives satisfaction. As the Buddha said, "At that time, an animal was greedy, keep
their part, and collect other parts. They did not give for consumption. So the people
gathered together and caught him, and then warned him like this: "Well, you are a
prosperous person and you have done an evil deed." They reserved their parts to
collect other parts. You did not provide for consumption. You shall not commit such
an evil deed again. Vasettha and Bharatavaja. That person accepting their words, even
the second time... Even the third time, the person has reserved its portion. The person
went and gathered other parts that he had not given him to eat, so the peoples
gathered together to capture the person and then warned that “well, a prosperous
person. You have done an evil deed. He reserves their part to take the portion that he
did not give for consumption. You shall not commit such an evil deed again”. The
people are beaten with the palm of thier hand and killed with some clods of clay.
Some beat with a stick”, see Vasettha and Bharatavaja, It is implied that there was
such a reason. So it appears that the owner does not give anything away. A rebuke
arose, lies arose, and a rod arose. "Then a man approaches the person who deserves
to be the judge. As the Buddha said, "Look, Vasettha and Bharadvaja, because of the
person who is the head of the public as follows: the character that the public is
fictitious, so it happened first because the leader is the greatest of all areas, as
follows: the character of the king, therefore the king is born in the second
place because of the fact that the leader is still happy with the other people by virtue.
Thus, the Raja emerged as the third." (D.III. (Thai) 11/56/76). From such a case, it turned
out that the Raja's decision became the norm or law later. This style became the origin
of state society. By using the law as a barrier to the limitless passions of human beings,
just for human beings to coexist peacefully only (Preecha Changkhwanyuen, 1995: 56)
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In addition, Buddhism also presents many groups of Dhamma principles. It
is sure that those principle are beneficial to society. Here Dhamma principles for society
can conlude as follows:
1) Sangahavatthu; this social solidarity consists of 4 factors; 1) Dana; it
means knowing and giving. Know how to be generous. Help by sharing things with
others that should be given. Giving wisdom as well as forgiving others and makes
society live happily because of helping each other, 2) Piyavaca; it means sweet talk.
Speak with gentle, sweet, and endearing words. Explaining things that are useful,
encouraging, causing satisfaction to the listeners. Causing good human relations, 3)
Atthacariya; it means to practice for the benefit of those involved or others. It is a
practice that is mutually beneficial. Kindness is helping others without expecting
anything in return with the strength of mind, body, and power. Doing yourself as useful
as possible, such as promoting ethics, encourage others to get good. Helping others
will make progress for the group, society, and nation has been very successful and 4)
Samanattata; it means consistent conduct. To be compatible being friends in suffering,
sharing happiness and not taking advantage. Let's face and solve problems for mutual
benefit. Know how to make friends with others. For example, when they are in
hardship, they do not abandon them to help. There will be happiness and unity among
the group, because these people will have relationships or interactions with each other
both directly and indirectly. (D.III. (Thai) 11/140/167, A. II. (Thai) 21/32/32)
2) A True Friend; true-hearthed friend consists of characters as follows; (1)
a friend as the helper means he guards you when you are off your guard, he guards
your property when you are off your guard, he is a refuge to you when you are in
danger and he provides a double supply of what you may ask in time of need, (2) a
friend who is the same in weal and woe means he tells you his secret, he keeps secret
your secret, he does not forsake you in your troubles and he can even die for your
sake, (3) a friend as who gives good consel means he keeps you back from evil, he
encourses you to do good, he informs you of what you have not heard and he shows
you the way to heaven, and (4) a friend as who sympathizes means he does not rejoice
over your misfoturne, he rejoice in your good forturne, he protests against anyone who
speaks ill of you and he admires those who peak well of you. (D.III. (Thai) 11/199/143)
Those characters show quality of good person who can lead us to good way. It is not
only for success in secular life, but also for celibacy life.
3) A False Friend; foes in the guise of friend consists of characters as follows;
1) a friend is the out-and-out robber means he appropriates his friend’s possession,
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giving little, he expects a lot in return, he gives a helping hand only when he himself
is in danger, he makes friends with others only for his own interests, 2) a friend who
pays lip-service means he speaks you fair about the past, he speaks you fair about the
future, he tries to gain your favour by empty saying and when help is needed he point
to his own ill luck, 3) a friend as the flatterer means he consents to your doing wrong,
he consents to your doing right, he sings your praises to your face and he runs you
down behind your back, 4) a friend as the leader to destruction means he is your
companion when you indulge in drinking, he is your companion when you roam the
streets at unseemly hours, he is your companion when you frequent shows and fairs
and he is your companion when you indulge in gambling. (D.III. (Thai) 11/199/145)
Those characters show quality of false friend who lead to wrong way. Buddhist
principle shows us that this friend can destroy us both this world and next world.
4) The Six Directions; this means social relations which be bound together
by their duties as follows: 1) Puratthima-disa; front direction, children should minister
their parents as support them, do their work, keep up the honour, make the worthy
of their heritage and make offerings to them after their death. On the other side,
parents should serve their children as keep them back from evil, train them in virture,
teach them arts and sciecnce, arrange for their marriage and hand over inheritance to
them in due time. 2) Dhakkhina-disa; southern direction, the pupil should minister their
teachers as rising to receive them, waiting upon them, eangerness to learn, personal
service and attentively learning the arts and science. On the other side, teachers
should serve their pupil as train them so that they are well-trained, teach them in such
a way that they understand and remember weel what they have been taught,
thoroughly instruct them in the lore of every art, introduce them to their friends and
companions and provide for their safety and security in every quarter. 3) Pacchimadisa; back direction, the husband should serve his wife as honouring her, being
courteous her, being faithful her, handing over authority to her and providing her with
ornaments. On the other side, wife should serve the husband as manage the
household well, being hospitable and helpful to friend and relations of both hers and
his, being faithful to husband, taking care of th egoods he brings home and being
skillful and industrious in all her duties. 4) Uttara-disa; northern direction, the clansman
should serve his friend as being generosity, being kind words, helping them and acting
for their welfare, putting them on equal terms and being sincere to them. On the other
side, the friend and associates should serve as to protect him when he is careless,
guard his property when he is careless, be a refuge for him when he is in danger, doing
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not leave him in his troubles and showing due respect to other members of his family.
5) Hetthima-disa; lower direction, a master should serve his servant as assigning them
work according to their strength, giving them due food and wages, caring for them in
sickness, sharing with them unusual luxuries and giving them holidays and leave at
suitable time. On the other side, servants should serve the master as getting up to
work before him, going to rest after him, taking only what is given to them, doing their
work well and spreading about his phasis and good name. 6) Uparima-disa; upper
direction, the clamman shoul serve monks and Brahmins as being kindly acts, being
kindly words, being kindly thoughts, keeping open house to them and supplying them
with their material needs. On the other side, monks and Brahmins should serve the
clanman as keeping him back from evil, encouraging him to do good, feeling for him
with kindly thoughts, teaching him what he has not heard before, correcting and
clarifying what he has learnt and showing him the way to heaven. (D.III. (Thai) 9/8/34)
The above principles show the mutual duty of people in society. It is interesting to
note that society cannot drive forward only single factor, but it would run with the
other factor, cooperation.

Conclusion
Society arises from human needs, because human beings cannot live
independently, In addition, human beings have to live with their instincts. They must
have certain instincts in order to survive and sustain thier species. To stay together as
a group. When forming a large group, they are required to take care of each person's
rights to be fair namely; equality, equality, and peace of mind. Human nature has
inherent conflicts. Because there is a lot of lust and greed, these things are hidden in
the human mind. To control these passions, human beings have come to think of
ethics or religion. To reduce these passions, religion can reassure the human mind with
the reassurance and the next world will be supported after the man's death. The
Buddha does not deny the coexistence of society and does not deny social
development at all. He offers an important doctrine to society as a modern scholar.
The role and function of people in society, however, are something that the Buddha
values and distinguishes him from other thinkers. He views that every organ in society
is equally important, neither low nor high. Because every group is always a mechanism
that drives society forward as well. The Dhamma principles recommends by Buddha
are characterized by a systematic linking of all organs in society to support each other.
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบทบาทผู้สูงอายุในการสร้างคุณประโยชน์กับการพัฒนา
ชุมชน โดยประมวลภาพรวมมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาททางสังคม ของผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทดแทนบทบาทที่สูญเสียไปของผู้สูงอายุ เป็นการส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะมีความสุขในชีวิตได้นั้น ดังนั้นบทบาทผู้สูงอายุในการสร้างคุณประโยชน์กับการ
พัฒนา ได้แก่ บทบาทแบบอย่างการเรียนรู้ บทบาทบุคลาธิษฐาน บทบาทแบบอย่างของบทเรียนชีวิต
บทบาทผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและบทบาทอื่นตามสถานการณ์
คำสำคัญ: บทบาท, ผู้สูงอายุ, คุณประโยชน์

Abstract
This article meaty is about the elderly to create in a benefit to the
community, the image come from the transformation of the society and the
economy, the change one thy status and social role of the elderly. Helping to keep
seniors have the opportunity to participate in activities, replace the lost role of the
elderly It affects physical and mental health of the elderly. Seniors will be happy
with they live. Thus, the role of the elderly is a benefit to the development of such
role model learning. Personification role the role conveys the wisdom of elders and
other circumstantial role.
Keywords: Role, Elderly, Benefit
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บทนำ
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยกำลั ง ประสบกั บ ปั ญ หาการเพิ่ ม ขึ้ น ของจำนวนผู้ สู ง อายุ
เช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก หากย้อนดูข้อมูลด้านประชากรจากหลายสถาบันที่ทำการศึกษา ต่างก็
ระบุว่าสัดสวนของประชากรเด็กลดลงจากร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2523เหลือประมาณร้อยละ 25 ในปี
พ.ศ. 2543 และคาดว่าจะลดลงเหลือร้อยละ 22 และร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2560
ตามลำดับ ขณะที่สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 9 ร้อยละ 11 และร้อยละ 15 ของ
ช่วงปีเดียวกัน ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งชาติปี 2547 ที่ประมาณการว่า
สัดส่วนประชากร สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องเป็นร้อยละ 10.4 ในปี 2547 และ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2553 ซึ่งหมายความว่าไม่เกิน 6 ปีประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม
วัยสูงอายุและอาจประสบปัญหาด้านผู้สูงอายุอย่างรุ่นแรง ส่วนในปี 2558 อัตราการเป็นภาระโดยรวม
ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2533-2553 และค่อยเพิ่มขึ้นหลังจากปี 2553-2563 เนื่องจาก
อัตราเกิดที่ลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงระดับทดแทนและอายุขัยเฉลี่ ยของประชากรที่สูงขึ้นมีผลทำให้
กลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทั้งสัดสวนและจำนวนดังอัตราการเป็นภาระในวัยเด็กจึงลดลงในขณะที่การเป็น
ภาระในวัยชรามีอัตราเพิ่มขึ้น (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2542)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานภาพ และ
บทบาททางสังคม เช่น จากการเป็นผู้นำครอบครัวมาเป็นผู้อาศัยหรือผู้ติดตาม ภาระหน้าที่ลดน้อยลง
สังคมส่วนใหญ่มองว่าผู้สูงอายุ มีความสามารถและสมรรถภาพลดลง มีการเกษียณอายุการทำงาน ทำ
ให้ มีรายงได้ล ดน้ อยลง ส่ งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การคบหาสมาคมกับเพื่อนและการเข้าร่ว ม
กิจกรรมต่างๆ ในสังคมค่อนข้างน้อย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคม
อุตสาหกรรม มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ บุตรหลานไม่ต้องเพิ่งพาความรู้จากผู้สูงอายุ การเติบโตของ
สังคมเมือง เป็ น สาเหตุให้ห นุ่ มสาวย้ายจากชนบทเข้ามาทำงานในเมือง เกิดการเปลี่ ยนแปลงจาก
ครอบครั ว ขยายมาเป็ น ครอบครั ว เดี่ ย วมากขึ้ น ผู้ สู งอายุ ถูก ทอดทิ้ งให้ อ ยู่ ตามลำพั ง ขาดการดู แ ล
ก่อให้เกิดความเหงาความว้าเหว่ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนิยม และการที่เยาวชนสมัยใหม่รับ
เอาวัฒ นธรรมตะวัน ตกเข้ า มา เห็ น คุ ณ ค่ า ทางวัต ถุ ม ากกว่าทางจิ ต ใจ ทำให้ ทั ศ นคติ ต่ อ ผู้ สู งอายุ
เปลี่ยนไปการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ความกตัญญู และการให้ความเคารพ นับถือต่อผู้สูงอายุน้อยลง
การมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ในครอบครัวจึ่งเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงอันนี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดได้ตลอดเวลา ดังนั้นการ
ที่ผู้สูงอายุรู้จักจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น คือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด โดยมุ่งแก้ปัญหาโดยใช้
สติปัญญาความรู้
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ เพื่อเป็น
การส่งเสริมสุขภาพกาย จิต และสังคมของผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจดีขึ้น เนื่องจากการเข้าร่วม
กิจ กรรมก่อให้ เกิด ประโยชน์ ทางร่ างกาย คือ ทำให้ ผู้ สู งอายุมีสุ ขภาพทางด้านร่างกายดีขึ้น ส่ ว น
ประโยชน์ทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม คือทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี มีความพึงพอใจ ในชีวิต
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ช่วยให้มีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน และอัตราการ
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เกิดความว้าเหว่และภาวะซึมเศร้าลดลง ทำให้มีระดับปฏิสัมพันธ์ในสังคมเพิ่มมากขึ้น รู้ว่าตนเองเป็น
บุคคลที่มีคุณค่า และเกิดความสุข ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา โครงสร้างประชากรของประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก จากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การบริหารทางการแพทย์
และสาธารณสุข จากอัตราการเกิดที่ลดลงและอายุขัยของประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2518
อายุขัย 57.63 ปี เพศหญิง 63.56 ปี ต่อมาปี พ.ศ. 2534 อายุขัยของเพศชายเพิ่มมากขึ้น 67.74 ปี
และเพศหญิ ง 72.49 ปี ปั จจุ บั น (2558) รัฐ บาลได้กำหนดให้ เตรียมความพร้อมสั งคมไทยสู่ สั งคม
ผู้สูงอายุ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีการจัดทำแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ไว้แล้ว การที่รัฐ ต้องกำหนดแผนงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้อย่าง
เป็นทางการนั้น เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางประชากรของประเทศ แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับภาวการณ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ของประชากรสูงอายุ (อายุ
60 ปี และมากกว่า) การประมาณการเพิ่ ม ขึ้น ของประชากรผู้ สู งอายุ โดยองค์ การสหประชาชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2593 แสดงว่า เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรไทยทั้งหมดในปี
พ.ศ. 2523 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 47 ในปี พ.ศ. 2533 และเพิ่มขึ้น
เป็ น ประมาณร้ อ ยละ 770 ในปี พ.ศ. 2593 (ศิ ริ ว รรณ ศิ ริ บุ ญ และชเนตตี มิ ลิ น ทางกู ร , 2551)
นอกจากนั้น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ, 2557) ได้ระบุว่า การลดลงของอัตรา
การตายและอัตราการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่องในหลายทศวรรษที่ผ่านมามีผลทำให้ประเทศไทยกำลังจะ
เข้ าสู่ สั งคมสู งอายุ โดยประชากรวั ยสู งอายุ จะเพิ่ มขึ้ นเป็ นร้ อยละ 23.5 หรื อ ประมาณ 1 ใน 4 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ภายในปี 2573สังคมผู้สูงอายุจะมีผลกระทบสำคัญต่อเศรษฐกิจมหภาคหลาย
ประการ เช่น ประชากรวัยแรงงานลดลง การออมลดลง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง
ดั งนั้ น จึ งมี ผ ลทำให้ จ ำนวนผู้ สู งอายุ เพิ่ ม สู งขึ้ น และส่ งผลอย่ างมากต่ อ นโยบายและแผนงานด้ า น
สาธารณสุขของประเทศ เพราะกลุ่มผู้สูงอายุจะต้องกลับกาลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญยิ่ง
เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นผลมากจา
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะการเสื่อมถอย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสั งคม ประชากรผู้สูงอายุจึง
ได้รับความสนใจและมีการศึกษาอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุให้ครอบคลุม และเป็นแนวทางในการบริการด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงควรมีบทบาทต่อ การพัฒนาชุมชน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป็นอย่างยิ่ง ควรโน้มน้าวประชากรกลุ่มนี้ให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น เพราะหลัก
ปรัชญาการพัฒนาชุมชน คือการให้ประชากรทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอันเป็น
กระบวนการที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น การโน้มน้าวให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนนั้น ได้ให้แนวทางวิธีการไว้ดังนี้ คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
การให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้กลุ่มคน และการให้ความรู้ ความเข้าใจเป็นรายบุคคล วิธีการเหล่านี้
หากสามารถโน้ ม น้ าวผู้ สู งอายุ ให้ เข้ าร่ว มกิ จ กรรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ม ากขึ้ น แล้ ว จะทำให้ ก าร
ดำเนินการพัฒนาชุมชนบรรลุจุดหมายได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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องค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ข้อคิดเห็นของ Barrow and Smith, 1979 ระบุว่าเป็นการยากที่จะกำหนดว่าผู้ใดชราภาพ
หรือสูงอายุ แต่สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ได้ดังนี้คือ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2544: 10 –
11) (1) ประเพณีนิยม (Tradition) เป็นการกำหนดผู้สูงอายุ โดยยึดตามเกณฑ์อายุที่ออกจากงานเช่น
ประเทศไทยกำหนดอายุวัยเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปี แต่ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดอายุ 65
ปี เป็นต้น (2) การปฏิบัติหน้าที่ทางร่างกาย (Body Functioning) เป็นการกำหนดโดยยึดตามเกณฑ์
ทางสรีรวิทยาหรือทางกายภาพ บุคคลจะมีการเสื่อมสลายทางสรีรวิทยาที่แตกต่างกันในวัยสูงอายุ
อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย จะทำงานน้อยลงซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบุคคล บางคนอายุ 50 ปี ฟันอาจจะ
หลุดทั้งปากแต่บางคนอายุถึง 80 ปี ฟัน จึงจะเริ่มหลุด เป็นต้น (3) การปฏิบัติหน้าที่ทางด้านจิตใจ
(Mental Functioning) เป็นการกำหนดตามเกณฑ์ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การจำ การ
เรี ย นรู้ และความเสื่ อ มทางด้ า นจิ ต ใจ สิ่ งที่ พ บมากที่ สุ ด ในผู้ ที่ สู งอายุ คื อ ความจำเริ่ม เสื่ อ ม ขาด
แรงจูงใจซึ่งไม่ได้หมายความว่าบุ คคลผู้สูงอายุทุกคนจะมีสภาพเช่นนี้ (4) ความคิดเกี่ยวกับตนเอง
(Self - Concept) เป็ น การกำหนดโดยยึ ดความคิดที่ผู้ สู งอายุมองตนเอง เพราะโดยปกติผู้ สู งอายุ
มักจะเกิดความคิดว่า “ตนเองแก่ อายุมากแล้ว” และส่งผลต่อบุคลิกภาพทางกาย ความรู้สึกทางด้าน
จิตใจ และการดำเนินชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามแนวความคิดที่ผู้สูงอายุนั้นๆ ได้
กำหนดขึ้ น (5) ความสามารถในการประกอบอาชี พ (Occupation) เป็ น การกำหนดโดยยึ ด
ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยใช้แนวความคิด จากการเสื่อมถอยของสภาพทางร่างกาย
และจิ ตใจ คนทั่ว ไปจึ งกำหนดว่า วัย สู งอายุเป็ นวัยที่ต้องพั กผ่ อน หยุดการประกอบอาชีพ ดังนั้ น
บุคคลที่อยู่ในวัยสูงอายุ จึงหมายถึงบุคคลที่มีวัยเกินกว่าวัยที่จะอยู่ในกำลังแรงงาน และ (6) ความ
กดดันทางอารมณ์และความเจ็บป่วย (Coping with Stress and Illness) เป็นการกำหนดโดยยึดตาม
สภาพร่างกาย และจิตใจ ผู้สูงอายุจะเผชิญกับสภาพโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอ เพราะสภาพทางร่างกาย
และอวัยวะต่างๆ เริ่มเสื่อมลง นอกจากนั้น ยังอาจเผชิญกับปัญหาทางด้านสังคมอื่นๆ ทำให้เกิดความ
กดดันทางอารมณ์เพิ่มขึ้นอีก ส่วนมากมักพบกับผู้มีอายุระหว่าง 60 - 65 ปีขึ้นไป
1. ความหมายของผู้สูงอายุ
คำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น (1) ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
(2) ผู้สูงอาย หมายถึง เอาอายุเป็ นหลักในการเรียก (60+ปี) (3) คนชรา หมายถึง เอาลักษณะทาง
กายภาพเป็นหลักในการเรียก (4) ผู้อาวุโส หมายถึง เอาสถานภาพทางราชการ แก่กว่ า เก่ากว่า เป็น
หลักในการเรียก (ในทางศาสนา ภิกษุผู้ใหญ่ เรียก ภิกษุผู้น้อยว่า อาวุโส ภิกษุผู้น้อยเรียกภิกษุผู้ใหญ่
ว่า ภันเต)
ส่วนภาษาอังกฤษ เช่น (1) วิทยาการว่าด้วยผู้สูงอายุ เรียกว่า Gerontology (2) วิทยาการ
ด้านการแพทย์ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เรียกว่า Geritics medicine (3) ในองค์กรสหประชาชาติ ตกลงใช้
คำว่า older persons มี คำหลายคำ ใช้เป็ น สรรพนามเรียกผู้ สู งอายุ เช่ น Aging, Elderly, older
person, Senior Citizen สุดแต่จะใช้ etc.
สำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี (2541) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า (1)
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุ คคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง ซึ่งในการศึกษารวบรวมข้อมูล
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ประชากรผู้ สู งอายุ ได้แ บ่ ง ผู้ สู งอายุเป็ น 2 กลุ่ มคื อ ผู้ สู งอายุต อนต้ น และผู้ สู งอายุต อนปลาย (2)
ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิง (3) ผู้สูงอายุตอนปลาย หมายถึง
บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง
คำที่ใช้เรียกบุคคลว่า คนชราหรือผู้สูงอายุนั้น โดยทั่วไปเป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลที่มีอายุมาก
ผมขาว หน้าตาเหี่ยวย่น การเคลื่อนไหวเชื่องช้า สุรกุล เจนอบรม (2541: 6 – 7) ได้กำหนดการเป็น
บุคคลสูงอายุว่า บุคคลผู้จะเข้าข่ายเป็นผู้สูงอายุ มีเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกันโดยกำหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุไว้ 4 ลักษณะดังนี้ (1) พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากอายุจริงที่
ปรากฏ (Chronological Aging) จากจำนวนปีหรืออายุที่ปรากฏจริง ตามปีปฏิทินโดยไม่นำเอาปัจจัย
อื่น มาร่วมพิจารณาด้วย (2) พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
(Physiological Aging หรือ Biological Aging) กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุขัยใน
แต่ล ะปี (3) พิ จ ารณาความเป็ น ผู้ สู งอายุ จากลั กษณะการเปลี่ ยนแปลงทางจิตใจ (Psychological
Aging) จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ สติปัญญา การรับรู้และเรียนรู้ที่ถดถอยลง (4)
พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากบทบาททางสังคม (Sociological Aging) จากบทบาทหน้าที่ทางสังคม
ที่เปลี่ ย นแปลงไป การมีป ฏิ สั มพั น ธ์กับ กลุ่ ม บุค คล ตลอดจนความรับ ผิ ดชอบในการทำงานลดลง
พอที่จะสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และ
จิตใจไปในทางที่เสื่อมลง มีบทบาททางสังคม และกิจกรรมในการประกอบอาชีพลดลง
2. การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
จากการกำหนดว่า บุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้สูงอายุ (ชูศักดิ์ เวชแพทย์, 2531: 27; ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนตะวันออก, 2543: 8) ได้เสนอข้อมูลขององค์การอนามัยโลก โดย Professor
Dr. Alfred J. Kahn แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มีการแบ่งเกณฑ์อายุตามสภาพของการมีอายุ เพิ่มขึ้น
ในลักษณะของการแบ่งช่วงอายุที่เหมือนกัน คือ (1) ผู้สูงอายุ (Elderly) มีอายุระหว่าง 60 – 74 ปี (2)
คนชรา (old) มี อ ายุ ร ะหว่า ง 75 – 90 ปี (3) คนชรามาก (Very old) มี อ ายุ 90 ปี ขึ้ น ไป สำหรั บ
Yuriek and others (1980 : 31) เสนอการแบ่ ง ช่ ว งอายุ ข องผู้ สู ง อายุ ตามสถาบั น ผู้ สู ง อายุ
แห่งชาติ (National Institute of Aging) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้สูงอายุวัย
ต้น (Young - Old) มีอายุ 60 – 74 ปี และ (2) กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (Old - Old) มีอายุ 75 ปีขึ้น
ไป นอกจากนั้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก, 2543: 8 ได้เสนอข้อมูลการแบ่งช่วงอายุ
ผู้สูงอายุของประเทศไทย ดังนี้ กลุ่มแรกอายุตั้งแต่ 60–69 ปี กลุ่มสอง อายุตั้งแต่ 70–79 ปี และ กลุ่ม
สาม อายุ 80 ปีขึ้นไป
จากข้อมูลการจัดเกณฑ์ช่วงอายุของผู้สูงอายุที่นักวิชาการ องค์การ หน่วยงาน กำหนดไว้นั้น
สรุปได้ว่าการแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยกำหนดใช้การแบ่งช่วงอายุแบบ
ของประเทศไทย ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ ช่วงอายุตั้งแต่ 60 – 69ปี

แนวคิดในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
เมื่อพูดถึงผู้สูงอายุมักจะมีความคิดถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีอะไรทำ ว่างงาน อยู่เฉยๆ หรือกลุ่ม
คนที่มีห น้าที่เฝ้าบ้ าน ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ และนอนหลับกลางวันเป็นประจำทุกวัน ซึ่งความเข้าใจ
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ดังกล่าวยังไม่ถูกต้องนัก แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีความต้องการที่จะทำให้ชีวิตของตนมีความสดชื่น
มีชีวิตชีวาและมีประโยชน์มากขึ้น เช่น การพบปะพูดคุยกันในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน การทำสวน ปลูก
ต้นไม้และการทำงานอดิเรกต่างๆ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ชีวิตตน
ร่วมกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวของตนเอง มีผู้สูงอายุจำนวนไม่
น้อยที่ช่วยทำหน้าที่เลี้ยงดูหลานและคอยให้คำแนะ ตลอดจนช่วยเหลือเมื่อครอบครัวตน ประสบ
ปัญหาในด้านต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีผู้สูงอายุบางกลุ่มที่มีความคิดที่จะอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมของตนเองด้วย (วรรณนิภา บุญระยอง, 2540: 34-40)
3.1 แนวคิดเรื่องการสนองความต้องการของผู้สูงอายุ นั ก จิ ต วิ ท ย าชื่ อ ม าส โล ว์
(Maslow) ได้จำแนกความต้องการของมนุษย์จากพื้นฐานความต้องการต่ำสุดไปถึงสูงสุดตามลำดับขั้น
ดังนี้ (1) ความต้องการพื้นฐานทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐานขั้นแรก
ที่ทุกคนต้องการเช่นเดียวกับปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น (2)
ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) คือความต้องการที่จะได้รับการป้องกันอันตรายจาก
การคุกคามอย่างมั่นคงปลอดภัย (3) ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Love and
Belonging needs) ได้แก่ความต้องการที่จะเป็นที่รัก รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนในสังคม
เช่น ต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ มคนในสังคม การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมสมาคมต่างๆ ความ
ต้องการเป็นเจ้าของในสิ่งที่ตนมีอยู่ด้วย (4) ความต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง (Esteem needs) เป็น
ความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องและยอมรับนับถือในความสามารถของตนความ และ (5) ต้องการความ
สมหวังในชีวิต (Self-actualization needs) หมายถึงความต้องการที่จะเป็นผู้มีศักยภาพพึงพอใจใน
ความสำเร็จของตนเอง การคิดตัดสินใจได้ด้วยตนเองและสามารถบรรลุเป้าหมายแห่งชีวิตของตนได้
จากแนวคิดเรื่องความต้องการ จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุก็เป็นบุคคลที่มีความต้องการทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ สังคมและจิตใจ เป็นพื้นฐานเฉกเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง
แล้วแต่สภาพแวดล้อม บทบาทของแต่ละบุคคล หรือการได้รับความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในแต่ละลำดับ
ขั้นของความต้องการที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้น แนวคิดในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในลักษณะนี้
จึงเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของตนเองในด้าน
ต่างๆ อย่างเต็มที่ กล่าวคือเมื่อกิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุแล้วก็
จะทำให้เกิดแรงจูงใจ (motivation) ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ได้ และรู้สึกพึงพอใจใน
การที่ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น
3.2 แนวคิดเรื่องการรักษาและฟื้นผู้สมรรถภาพของผู้สูงอายุจากการเสื่อมตามวัย
จากการเปลี่ ย นแปลงหรื อ การเสื่ อ ไปตามวั ย ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะพบว่ า ผู้ สู ง อายุ นั้ น จะมี ปั ญ หาอั น
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เช่น ผิวหนังแห้งและเหี่ ยวย่น การรับรู้ต่างๆ ลดลง
ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานช้าลง เป็นต้น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนี้จะทำให้
ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย ซึ่งโรคที่มักจะพบได้บ่อยได้แก่ โรคเกี่ยวกับระบบ กล้ามเนื้อ
กระดู ก ปวดข้ อ ข้อ เข่าเสื่ อ ม ภาวะความดัน โลหิ ต สู ง โรคเบาหวาน โรคหั ว ใจ ภาวะสมองเสื่ อ ม
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามปกติใน
ชี วิ ต มนุ ษ ย์ เมื่ อ ชี วิ ต ย่ า งเข้ า สู่ วั ย ชรา อาจจะมี ค วามแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะบุ ค คล ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
องค์ประกอบภายในของแต่ละบุคคล ได้แก่ ปรัชญาในการดำเนินชีวิต เจตคติที่มีต่อตนเองและบุคคล
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อื่นๆ ความสามารถในการเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยปกติคนวัย
นี้มักจะจู้จี้ ขี้บ่น หงุดหงิด โมโหง่ายและใจน้อยอันถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของวัย แต่พฤติกรรม
ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่พบได้มาก ได้แก่ อาการซึมเศร้า (Depression) จากภาวะที่มีการสูญเสีย (Loss)
และความรู้สึกว่าเหงา ถูกทอดทิ้ง (Loneliness) ซึ่งอาจเกิดจากภาวะที่มีการสูญเสียสิ่งต่างๆ หลาย
อย่ า งในวั ย นี้ นั บ ตั้ งแต่ ร่ า งกายที่ เริ่ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทำให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องตนเองเปลี่ ย นไป
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองหรือเป็นอิสระแก่ตนเองค่อยๆ ลดลงไปกว่าเดิม การสูญ เสี ย
คู่ชีวิตหรือเพื่อนร่วมรุ่น ภาวะสูญเสียดังกล่าวหากยิ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน หรือในระยะเวลาใกล้กัน ก็ยิ่ง
ทำให้ผู้สูงอายุมีความลำบากที่จะเผชิญกับความเป็นจริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนึกถึงว่าตนเอง
กำลังคืบคลานเข้าสู่ภาวะนั้นเช่นกัน
แนวคิดนี้มุ่งไปที่การจั ดกิจกรรมเพื่อการเตรียมตัว การป้องกันหรือชะลอ ภาวการณ์
เสื่อมถอยไปตามวัยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบและตระหนักถึงสภาพการณ์ที่
ตนเองจะได้ พ บหรื อ กำลั ง ประสบอยู่ อั น จะเป็ น การช่ ว ยผ่ อ นหนั ก ให้ เป็ น เบา หรื อ ในบางราย
จำเป็นต้องรับการรักษา ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางให้ถูกต้องตรงกับโรค
สิ่งที่ส ำคัญ ที่ภายหลังการรักษาคื อการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สู งอายุนั้นให้ส ามารถกลับมาใช้ชีวิต
ตามเดิ ม หรื อ ใกล้ เคี ย ง ซึ่ งต้ อ งอาศั ย บุ ค ลากรในที ม การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคื อ นั ก กิ จ กรรมบำบั ด
(Occupational Therapist) อันเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์และคัดเลือกกิจกรรมเพื่อการ
รักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุได้ แม้ว่าแนวคิดนี้จะมองผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความ
เสื่ อ มถอย แต่ มิ ได้ ห มายความว่ า จะกลายเป็ น กลุ่ ม ชนที่ ไร้ ค่ า หรื อ ผิ ด ปกติ ซึ่ ง ภาวะเสื่ อ มถอย
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านั้น เป็ นความจริง ที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคน มิอาจหลีกเลี่ยงได้ จึงควรสร้าง
ค่านิยมให้เกิดการเตรียมพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วย
วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุตามแนวคิดนี้ ได้แก่ การช่วยให้
ผู้สูงอายุได้รับความพึงพอใจโดยการช่วยเหลือตนเอง เป็นการใช้ศักยภาพในตนเองและรบกวนผู้อื่น
น้ อยที่ สุ ดทำให้ ผู้ สู งอายุ ย อมรั บ และพร้อ มที่จะเผชิญ กับ ความเป็ นจริงของชีวิตทั้ งในปัจจุบั นและ
อนาคตให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ช่วยทำให้ผู้สูงอายุลดความกังวล
ใจและเสริมสร้างให้เขาเกิดความมั่นใจในการที่จะเข้ารับบริการรักษาพยาบาล หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพของผู้สูงอายุ แนวคิดนี้มองว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่ง
ในสั งคม ซึ่งมีพลั งความคิด มีความสามารถและมีป ระสบการณ์ สู งในการพั ฒ นาตนเองและสั งคม
ส่วนรวม แนวคิดนี้อาจกล่าวได้โดยสรุปดังนี้ คือ (1) ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ควรจะได้รับความยกย่องนับ
ถือ และการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (2) ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ควรจะต้องได้รับการดูแลและ
การเอาใจใส่ในด้านสุขภาพพลานามัยและการใช้ความรู้ ประสบการณ์ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม (3) ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ต้องมีโอกาสเข้าทำงานและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคมตาม
กำลังความสามารถและความต้องการของตน
จากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ทำให้เกิดมีความเชื่อในศักยภาพของผู้สูงอายุออกมาในเรื่อง
การจัดกิจ กรรมสำหรั บ ผู้ สู งอายุ โดยการนำเอาทฤษฎีกิจกรรม (Activity theory) หมายถึงการที่
บุคคลพอใจและกระทำการต่างๆ ในชีวิตประจำวันของตน ทฤษฎีกิจกรรมนั้นมีความเชื่อว่ากิจกรรม
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เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับกลุ่มคนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยสูงอายุ เนื่องมาจากกิจกรรมเป็นสิ่งที่ทำ
ให้สุขภาพของผู้สูงอายุดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ กิจกรรมจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อผู้สูงอายุ ทำ
ให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิต ทั้งนี้เพราะการที่ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมใดๆ หมายถึงผู้สูงอายุนั้นได้มี
สถานภาพและบทบาทที่อยู่ในระดับหนึ่งในสังคม ทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนยังเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าและเป็นที่ยอมรับจากสังคม สามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้โดยไม่เป็นผู้ไร้บทบาท
จากแนวคิดพื้นฐานที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากิจกรรมนั้นมีส่วนสำคัญต่อ
ชีวิตมนุษย์ ทำให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตของตนและรู้สึกว่าตนเองยังเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของ
สังคม การจัดกิจกรรมใดๆ ให้ผู้สูงอายุจึงควรทำความเข้าใจทั้งลักษณะของกิจกรรมและธรรมชาติของ
วัย กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยมี แ นวคิ ด ดั งกล่ าวมาเป็ น พื้ น ฐานในการที่ จ ะคั ด เลื อ กดั ดแปลงกิ จกรรมให้
เหมาะสมสอดคล้องกันไป โดยอาจจะเลือกพิจารณาเพียงแนวคิดเดียวที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดกิจกรรมในครั้งนั้นๆ

บทบาทผู้สูงอายุในการสร้างคุณประโยชน์กับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนไทยนั้นมีมานานแล้ว ถ้าจะว่าไปแล้วตามประวัติการปกครองของไทย
ตั้งแต่โบราณมีการช่วยเหลือทำงานให้แก่ชุมชนอย่างมากมายในฤดูว่างงาน และจะขอความช่วยเหลือ
ประชาชนให้ ร่ วมกัน พั ฒ นา ผู้ ที่ไปขอร้องมักจะเป็ นคนมีห น้ามีตาและมักเป็น บุคคลที่สู งอายุเป็ น
ส่วนมากซึ่งมักเรียกว่า พ่อเฒ่ า หรือแม่เฒ่ า ใช้สำหรับเรียกผู้สูงอายุทั่วไป พ่อเฒ่ าแม่เฒ่ าเป็นผู้ที่มี
บทบาทในการพัฒ นาชุมชนของตน โดยการไปขอร้องให้ ชาวบ้านช่วยพัฒ นา เป็นต้นว่า ขุดบ่อน้ำ
สร้างถนน ศาลาวัด ชาวบ้านจะไปช่วยทำงานกันอย่างเต็มใจ (เสถียร เหลืองอร่าม, 2519) พ่อเฒ่ า
หรือแม่เฒ่ าหรือผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีบทบาทในชุมชนสูง ซึ่งในการพัฒ นาชุมชนจะต้องชักนำโน้มน้าว
ผู้สูงอายุให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา และมีบทบาทในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน เพราะหลักปรัชญา
การพัฒ นาชุมชนนั้นจะต้องให้ประชาชนทุกกุล่มได้มีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและ
ประเทศชาติ ดังนั้น ผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มประชาชนที่มีบทบาทสำคัญเพราะในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มอัตรา
ประชากรสูงขึ้นมาก การพยายามโน้มน้าวชักนำผู้สูงอายุให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา (นิศา ชูโต, 2525:
3-4) ได้ศึกษาเรื่องคนชราไทย และแยกประเภทของกิจกรรมที่ผู้สูงอายุควรมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น คือ
กิจ กรรมการเมื อง ศาสนา การศึกษา ศิล ปะ และนั นทนาการ ซึ่งกิจกรรมเหล่ านี้ ผู้ สู งอายุควรมี
บทบาทเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและตัวผู้สูงอายุเอง สำหรับการมีบทบาทในกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สุขาภาพของผู้สูงอายุนั้น และได้กำหนดบทบาทของผู้สูงอายุตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จ.ป.ฐ.)
ซึ่งประกอบด้วยบทบาทในกิจกรรม โภชนาการ การมีงานทำ สาธารณสุข บริการสังคม รักษาความ
มั่ น คง และการผลิ ต ผู้ เขี ย นพั ฒ นาเป็ น กรอบแนวคิ ด โดยเริ่ ม จากการศึ ก ษาจากปรากการณ์
(Phenomenalism) (สัญญา เคณาภูมิ, 2557: 49-51) เป็นการเบื้องต้นของการพัฒนาขอบเขตด้าน
เนื้อหาสาระหรือกรอบแนวคิด จากนั้นทำการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายเริ่มต้นจากวิธีการคิดเชิง
เหตุผล (สัญ ญา เคณาภูมิ , 2557: 1-19) การศึกษานำร่อง (Pilot study) ซึ่งเป็นการพัฒ นากรอบ
แนวคิ ดจากทฤษฎีฐ านราก (สั ญ ญา เคณาภู มิ , 2558) การสั ม ภาษณ์ เชิงลึ กจากผู้ มี ประสบการณ์
ทางการวิจัยและการบริหารงานยุติธรรมด้วยวิธีการจัดการความรู้ (KM) (สัญญา เคณาภูมิ, 2557: 13-

25
32) ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความลงตัวของกรอบแนวคิดการวิจัย (สัญญา เคณา
ภูมิ, 2557) และทำการตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจัยให้มีความน่าเชื่อมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการบูรณา
การระเบียบวิธีที่หลากหลาย (สัญญา เคณาภูมิ, 2556: 169-185) ดังนั้นบทบทบาทผู้สูงอายุในการ
สร้างคุณประโยชน์กับการพัฒนาชุมชน จึงควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. บทบาทแบบอย่างการเรียนรู้ การจะประสบกับความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลาย
อย่างเป็นแนวปฏิบัติ หนึ่งในนั้นก็คือแบบอย่างในการเรียนรู้ ผู้สูงอายุ เปรียบเสมือนบทเรียนบทหนึ่งที่
ลู ก หลานทุ ก คนต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ และเรี ย นรู้ เป็ น แบบอย่ า งในการดำเนิ น ชี วิ ต ในอดี ต ความ
เจริญก้าวหน้าหลายๆด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ได้
ทันสมัยเท่ากับสมัยปัจจุบันแต่ทำไมผู้สูงอายุจึงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ
การดำเนินชีวิตคู่ของ ผู้สูงอายุ เป็นการครองชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ได้ล้มหายตายจาก ทั้งๆที่การเลือกคู่ต้องขึ้นอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้เลือกให้เรียกว่า
“การคลุมถุงชน” เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดเพราะความรักความใคร่ของทั้งสองฝ่าย และยังต้องรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีควบคู่ไปด้วย ต้องอยู่ในกรอบแบบแผนตามคั่นลองครองธรรม การยังครอง
รักก็ยาวนาน เนื่องจากเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของบิดามารดา อยู่ในกรอบแบบอย่างที่ดี มีความอดทน
ต่ อ การใช้ ชี วิ ต คู่ หนั ก นิ ด เบาหน่ อ ยก็ ต้ อ งอภั ย ให้ กั น เหมื อ นลิ้ น กั บ ฟั น อยู่ ใ กล้ กั น ก็ ต้ อ งมี ก าร
กระทบกระทั่งกันบ้าง ทำได้อย่างที่กล่าวมาชีวิตคู่ดำรงอยู่จน “ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร”
ไม่มีความเป็ น อิส ระในการเลื อกคู่ครองด้ว ยตนเองเหมือนสมัยปัจจุบัน สมัยปัจจุบั นมีการจัดงาน
ใหญ่โต ใช้ทรัพย์สินเงินทองในการจัดงานมากมาย เชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นประธานมาเป็นเกียรติใน
งาน เชิญผู้มาร่วมงานมาเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก แต่การครองชีวิตคู่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้
นานมีเหตุทำให้แยกทางกัน หรือโบราณเรียกว่า “หม้อข้าวยังไม่ทันดำ”ในระยะเวลาที่รวดเร็ว
การอยู่ แ บบครอบครัว ใหญ่ ผู้ สู งอายุ สมั ยก่ อนอยู่ในบ้ านหลั งเดี ยวกั น ปราศจากความ
ขัดแย้ง มีความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอยู่ร่วมกันอย่างสงบ การอยู่
ร่วมกันเป็นการฝึกความอดทน อดทนต่อการดำรงชีวิต ถ้าจะทำการใหญ่ให้ประสบความสำเร็จนั้น
อาศัยความอดทน เมื่อสามารถผ่านพ้นไปได้เราก็จะดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกประการ
หนึ่งในการอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่นั้นเป็นความอบอุ่น เมื่อได้รับความเดือดร้อน มีงานหรือ
กิจกรรม ก็จะได้รับ การช่วยเหลือมีที่ให้คำปรึกษา ช่วยหยิบช่วยจับคนละไม้คนละมือ หนัก นิดเบา
หน่อยช่วยเหลือซึ่งกันและกันงานหรือกิจกรรมนั้นๆก็ประสบความสำเร็จและผ่านไปด้วยความราบรื่น
ปราศจากอุปสรรคมาขัดขวางกิจกรรมนั้นๆได้
การประกอบอาชีพ ผู้สูงอายุประกอบอาชีพแบบพออยู่พอกิน ตามกำลังของตนเองไม่ละโมบ
โลภมาก ท่านมีทีอยู่มีทีทำกินอยู่มากมาย ยินดีที่จะแบ่งให้กับเพื่อนบ้านที่ไม่มีที่อยู่ทีทำกิน ได้มีที่อยู่ได้
มีที่ทำกิน เป็นการให้ความเมตตา กรุณา ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย ทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นในสังคมเป็นกำลัง
ในการพัฒนาหมู่บ้านอีกทางหนึ่งด้วย ในการประกอบอาชีพสมัยก่อนนั้นต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก
แต่ผู้สูงอายุ ก็สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เป็นเป็นอย่างดีไม่มีการเอาเปรียบธรรมชาติ ไม่ทำลาย
ธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีซึ่งเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติ
2. บทบาทบุ ค ลาธิ ษ ฐาน ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ รัก ความสงบ ไม่ รุก รานทำความ
เดือดร้อนให้กับประเทศเพื่อนบ้าน มีการปกครองด้วยพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีพระพุทธศาสนา
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เป็นศาสนาประจำชาติ คนในประเทศให้การนับถือมากที่สุด พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า “จงยกย่อง
บูชาคนที่ควรบูชา” ก็แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ
บุ ค คล ที่ ได้ ก ระทำคุ ณ งามความดี ส มควรที่ จ ะได้ รับ การยกย่ อ ง ดั่ งเช่ น พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาก็เพราะว่าศาสดาของพระพุทธศาสนาได้ทำคุณประโยชน์ให้กับพุทธศาสนิกชนด้วย
การเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ประพฤติ ปฏิบัติและอบรมสั่งสอนจนพุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธาอย่าง
แรงกล้าและยกย่องบูชาพระพุทธองค์อย่างมิเสื่ อมคลาย มีการบูชาด้วยเครื่องหอม ดอกไม้ การกราบ
ไหว้ การประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
ผู้สูงอายุที่ได้ทำประโยชน์มากมายไว้ให้กับลูกหลาน ลูกหลานหรือว่าผู้สืบเชื้อสายต้องยกย่อง
เชิดชูผู้สูงอายุให้ดำรงอยู่ในฐานะบุคคลที่ควรยกย่อง เพื่อเป็นการแสดงถึ งเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที
รู้จักทดแทนบุญคุณคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เช่น เมื่อถึง เทศกาลวันตรุษจีน ซึ่งเป็นประเพณีของผู้ที่
มีเชื้อสายจีน บรรดาลูกหลานที่มีเชื้อสายจีนที่ได้แยกย้ายไปประกอบอาชีพหรือว่ามีครอบครัวที่อื่นก็
เดินทางกลับมาภูมิลำเนาของตนเองมาเคารพผู้สูงอายุและบรรพบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่หรือบรรพบุรุษที่ได้
ละจากโลกนี้ โดยมีการจัดเครื่องเซ่นไหว้ มีอาหารของหวานของคาว เครื่องดื่มหรือสิ่งที่จะส่งมอบ
ให้กับบรรพบุรุษที่ได้ละจากโลกไปใช้ในโลกอีกโลกหนึ่ง และในวันนั้นคนในครอบครัวก็จะได้อยู่กัน
พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นวันที่อบอุ่นซึ่งคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันครบทุกคน หรือเมื่อถึงเทศกาลวัน
สารทใหญ่หรือที่โฎนตา ประชาชนที่มีเชื้อสายเขมรก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองเพื่อที่จะ
ประกอบพิธีอันแสดงถึงความเคารพนับถือผู้สูงอายุ บรรพบุรุษ โดยการเซ่นไหว้ด้วยอาหารหวานคาว
เครื่องดื่มและมีการรับประทานร่วมกันในครอบครัว สอบถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกัน เพราะว่า
บางคนได้แยกย้ายไปประกอบอาชีพต่างภูมิลำเนา ไม่มีเทศกาลก็ไม่ได้พบเจอหน้ากัน เพราะฉะนั้น
เป็นประเพณีที่ลูกหลานรุ่นต่อไปควรที่จะพึ่งระลึกไว้เสมอร่วมรักษาประเพณีอันดีงามไว้ให้ลูกหลาน
ต่อไป
3. บทบาทแบบอย่างของบทเรียนชีวิต การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ดำเนินชีวิตด้วยความ
ไม่ประมาท มีสติ สัมปชัญญะ คิดไตร่ตรองก่อนทำ การสิ่งที่สังคมย่อมรับไม่ทำความเดือดร้อนให้กับ
ผู้อื่น ใช้ประสบการณ์เป็นตัวตัดสิน การทำบ่อยๆ จนเกิดความชำนาญ มีประสิทธิภาพ และคิดเสมอ
ว่าการกระทำนั้ น จะต้องส่งผลให้ เกิดกับ ลู กหลานในภายหน้า เช่น การปลุ กต้นไม้ การปลุ กผลไม้
ในช่วงเวลาที่ท่านปลุกไม่ได้หวังผลให้เกิดกับท่าน แต่ท่านคิดอนาคตที่ลูกหลานจะได้รับในภายภาค
หน้า
การอบรมสั่งสอนได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและการ
อบรมสั่งสอนที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดี เพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี ทั้งกายและใจสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่างสงบสุข โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก โดยเฉพาะศีล 5
ซึ่งเป็นหลักธรรมที่พุทธศาสนิกชนต้องประพฤติเป็นเบื้องต้น เช่น เวลาที่ ปู่ย่า ตายาย ท่านเข้าวัดไป
ทำบุญ ท่านก็จะพาลูกหลานไปด้วยเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้รับรู้ ได้รับทราบ ได้ซึมซับพฤติกรรมอันดี
งามนี้ ไว้เพื่อปฏิบัติตามประเพณีที่ถูกต้องและดีงาม ผู้สูงอายุ ชักชวนให้ลูกหลานได้ตักบาตรทำบุญทำ
ทานเพื่อเป็นการคัดเกลาให้ลูกหลานได้รับสิ่งดี เป็นคนดีทั้ งทางกายและใจประกอบทั้งได้อาศัยความ
เชื่อประกอบกับการตัดสินใจเพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบกับการงานต่างๆ เช่น การเพาะปลุก ต้อง
บอกกล่าวเทวดาหรือผู้ที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มดูแลให้พืชพันธ์ที่ทำการเพาะปลุกนั้น ได้ผลผลิตที่อุดม
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สมบูรณ์ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ควรที่คนรุ่นหลังพึ่งระลึกเสมอสามารถนำมาเป็นบทเรียนในการดำเนิน
ชีวิตได้ โดยเฉพาะท่านได้ผ่านชีวิตมามากหมายต้องเผชิญกับเหตุการณ์มากหมาย มีทั้งเรื่องที่ดีและ
เรื่องไม่ดี เรื่องตื่นเต้นและเรื่องโศกเศร้าเสียใจ หรือที่เรียกว่า “ผ่านการอาบน้ำร้อนมาก่อนนั้นเอง”
หมายถึงได้ป ระสบกับเหตุการณ์มาก่อน สามารถที่จะหาทางหลบหลีกให้ปลอดภัยหรือได้ประโยชน์
จากเหตุการณ์นั้นได้
การพูดจาเป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวาน มิได้เอาคำกล่าวหรือคำพูดที่ถูกใจผู้ฟังแต่เป็นคำเท็จ
แต่ เอาความจริ งคำพู ด ที่ ไม่ ได้ ผิ ด เพี้ ย นไปจากความเดิ ม แต่ เป็ น คำพู ด ที่ แ ฝงด้ ว ยความรั ก ความ
ปรารถนาดี บางครั้งมีคำที่ดุด่าว่ากล่าวแต่ก็เป็นคำพูดที่ออกมาจากเจตนาดี
คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ พูดคำไหนเป็นคำนั้น ดั่งคำพังเพยที่ว่า เสียชีพแต่อย่าเสียสัตย์ เมื่อมีการ
พูดจาอะไรไปแล้วย่อมที่รักษาคำพูดของตัวเองไว้เสมอ เช่น มีสหายสองคนสาบานเป็นพี่น้องกัน ว่ามี
อะไรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอเพียงแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั้นเอ่ยปากขออีกฝ่ายจะช่วยเหลือทันที่
หรือสัญญากันว่า ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีทายาทขึ้นมาเป็นหญิงและเป็นชาย ก็จะให้ทั้งสองคนนั้นเป็น
เนื้อคู่เป็นทองแผ่นเดียวกัน
4. บทบาทผู้ถ่ายทอดภูมิปัญ ญาของผู้สูงอายุ ในยุคปัจจุบันความเจริญ ได้เข้ามาอำนวย
ความสะดวกให้ผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ มีการผลิตยา
เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเท่าเทียมกับประเทศตะวันตก
ศิลปะวัฒนะธรรมประเพณีนิยม ก็ได้รับจากชาวตะวั นตก กาแต่งตัวทันสมัย มีเสื้อผ้ามากมายหลาย
แบบสามารถเลือกใช้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีเครื่องจักรทันสมัยในการผลิต การออกแบบเสื้อผ้ า
สามารถได้ห ลายแบบ การแสดงออกก็ ส ามารถแสดงออกได้อย่ างเปิ ดเผยไม่ มีข้ อจำกัด ด้านการ
ดำรงชีวิตมีเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว มีการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่ส ามารถขับ เคลื่อนและมีการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางสู ง การติดต่อสื่อสารก็ส ามารถ
ติดต่อได้ทั่วโลกใช้เวลาเพียงนิดเดียว เปรียบเสมือนอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ เหมือนดังคำที่ว่า “ย่อโลกไว้
บนฝ่ามือ” ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เรียกว่า อินเตอร์เน็ต
ในทางตรงกัน ข้าม หากเราย้อนกลั บ ไปในอดีต ความทั นสมัยความเจริญ ต่างๆที่ ได้กล่ าว
มาแล้วนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้น ยังไม่มีผู้สร้างขึ้น ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตได้อย่างไร อาศัยภูมิปัญญาที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุ รุษรุ่น สู่รุ่น ได้มีการเขียนไว้ในตำราบ้ างตำราแต่ส่ วนมากไม่เป็นที่นิยมซัก
เพียงใด การถ่ายทอดหรือจะเผยแพร่นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมาก ถ้าไม่เป็นลูกหลานหรือลูกศิษย์ที่มี
ความไว้เนื้อเชื่อใจเท่านั้น จะได้รับการถ่ายทอดให้ ได้แก่ ภูมิปัญญาทางการด้านการแพทย์ การรักษา
โรคภัยไข้เจ็บก็ต้องอาศัยธรรมชาติ เช่น สามารถเรียนรู้ว่าต้นไม้ชนิดใดนำมาเป็นยาสมุนไพร รักษาโรค
ได้ เช่น ต้นบัวบก มารักษา อาการที่บอบชำจากการโดนของแข็งกระแทก หรือ การต่อกระดูกที่หักให้
กลับมาเป็ นปกติได้โดยการสานไม้ไผ่หุ้ มส่วนที่แตกหรือส่วนที่หักไว้ ต่อจากนั้นเป่าเสกคาถาอาคม
บริกรรมคาถาทำการเช่นนี้จนอาการเหล่านั้นจะหายเป็นปกติ ที่สำคัญในสมัยอดีตโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้มี
อาการรุ่นแรงเท่ากับสมัยปัจจุบัน การคมนาคมการสื่อสารก็อาศัยกำลังแรงงานของสัตว์ เช่น วัว ควาย
ช้าง ม้า บรรพบุรุษในอดีตนั้น ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลุกพืช ทำไร่ ทำสวน ในการดำรงชีวิต วัว
ควาย ช้าง ม้า ใช้ลากคันไถในการเพาะปลุกพืชต่างๆ สามารถช่วยทุ่นแรงในการเพาะปลุกได้ ในการ
บรรทุกสิ่งของมีปริมาณจำนวนมากก็ใช้ลากเกวียน หรือทางน้ำก็ใช้เรือใบทำให้เรือแล่นไปในท้องทะเล
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ขนส่งสิ้นค้าไปในระยะทางที่ไกลมากขึ้น การสื่อสารก็ใช้นกพิราบ ซึ่งเป็นนกที่สามารถฝึกให้เป็นตัว
สื่อสารได้อย่างดี ม้าเป็นสัตว์ที่สามารถวิ่งได้เร็วโดยใช้เวลาเพียงนิดเดียว ก็ใช้ม้าในการติดต่อสื่อสารมี
คนค่อยกำกับไปด้วย มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่บรรพบุรุษท่านได้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการต่อสู้กับศัตรู
ผู้ ม ารุ ก รานและเพื่ อ การป้ อ งกั น ตั ว เองควบคู่ กั น เป็ น การออกกำลั ง กายทำให้ ร่ า งกาย แข็ งแรง
ปราศจากโรคต่างๆ อีกทางหนึ่ง ยังมีการเขียนท่าแม่ไม้มวยไทยไว้มากมายหลายท่า เช่น หนุมานถวาย
แหวน หนุมานถล่มลังกา จระเข้ฟาดห่าง ปักษาแหวกรัง เอราวัณเสยงา เป็นต้น การแต่งกายของคน
ในสมัยอดีตเป็นการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปแบบตามภูมิลำเนา ภูมิประเทศที่อาศัยอยู่ ใช้
แรงงานของคนและสัตว์ในการผลิต วัสดุอุปกรณ์ก็อาศัยธรรมชาติเป็นหลักที่สำคัญไม่มีสารเคมีตกค้าง
ที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ตลอดทั้งพืช มี ชื่อเฉพาะในการเรียกขานด้วย เช่น ชุดไทยประยุกต์ ผ้า
ไหมมัดหมี่ ลายต่างๆ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเป็นการใช้จิตวิทยา วิชาความรู้การประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง
ต่างๆนั้น ต้องมีใช้บททดสอบกับผู้ที่จะมารับการถ่ายทอดเสียก่อน ว่าคนเหล่านั้นมีคุณสมบัติความ
เหมาะสม มี ค วามอดทน เช่ น ต้ อ งมี ก ารอยู่ รั บ ใช้ ป รนนิ บั ติ ครู อาจารย์ เป็ น ระยะเวลานานๆ
มอบหมายให้ไปกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการที่ทดสอบไหวพริบปฏิภาณ ก่อนจะมอบวิชา
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและช่วยเหลือคนที่ได้รับความทุกข์
5. บทบาทอื่น ตามสถานการณ์ การเป็ น ประธานในพิ ธี งานมงคลงานอวมงคลหรือ
พิธีกรรมต่างๆ ผู้สูงอายุได้รับบทบาทให้เป็นประธานในพิธีงานมงคลงานอวมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆ
นั้น เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลในชุมชน โดยมีการประพฤติปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม มีประสบการณ์ที่ยาวนาในการดำเนินชีวิต ผ่านเหตุการณ์มากมาย อยู่ศีลธรรม
อันดีงาม ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้เป็นแนวคิดแนวปฏิบัติได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ในงานมงคลสมรส จะ
เรียนเชิญผู้สูงอายุในหมู่บ้านหรือผู้สูงอายุที่ให้ความเคารพนับถือมาเป็นผู้กล่าวคำอวยพรให้คู่บ่าวสาว
เพื่อให้ผู้บ่าวสาวนั้นได้รับแนวทางในการดำเนินชีวิตคู่ ผู้สูงอายุจะพูดสอดแทรกคำพูดต่าง ๆ ที่เป็น
แบบอย่างที่ดีผ่านการกลั่นกรองจากส่วนลึกๆของชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ได้รับคำอวยพรนั้นเปรียบเสมือน
ได้รับขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่หรือเป็นช่องทางในการนำไปปฏิบัติได้อย่างภาคภูมิใจ เป็นต้น
การให้คำปรึกษา เมื่อลูกหลานมีปัญหาหรือข้อติดขัดอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่สามารถจะทำ
ให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปได้ด้วยดี ผู้ดำเนินกิจกรรมต้องมาขอคำแนะนำจากผู้สูงอายุหรือเรียนเชิญ
ผู้สูงอายุไปให้คำปรึกษาเกี่ยวกับในหัวข้อหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ ข้อคิดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อย เพราะ
ผู้สูงอายุที่มีความชำนาญในกิจกรรมนั้นมาก่อนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากมายซึ่งสามารถแก้ปัญหา
ให้ได้ เช่น ห้างร้าน หรือว่าบริษัทที่มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการนั้น การที่บริษัทเหล่านั้นมีความ
เจริญก้าวหน้าก็ต้องอาศัยหรือปรึกษาผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอานั้นมีประสบการณ์หรือมีความสามารถในการ
ดำเนินกิจการนั้นเอง
จากบทบาทดังกล่าวสามารถสรุปเป็นผังมโนทัศน์ตามความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (สัญญา
เคณาภูมิ, 2557: 33-42) โดยพัฒ นาจากกระบวนคิดเชิงเหตุผล (Rational thinking) บนฐานความ
เป็นไปได้เชิงทฤษฎี (Based on theory) (สัญญา เคณาภูม,ิ 2557: 4-6) ดังนี้
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1. บทบาทแบบอย่างการเรียนรู้
บทบาทผู้สูงอายุในการ
สร้างคุณประโยชน์กับการ
พัฒนาชุมชน

2. บทบาทบุคลาธิษฐาน
3. บทบาทแบบอย่างของบทเรียนชีวิต
4. บทบาทผู้ถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาของผู้สูงอายุ

5. บทบาทอื่นตามสถานการณ์

แผนภาพที่ 1 บทบาทผู้สูงอายุในการสร้างคุณประโยชน์กับการพัฒนาชุมชน

บทสรุป
ผู้สูงอายุคือผู้ที่เกิดก่อนซึ่งบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่ทำหน้าที่และทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนรุ่น
หลังนั้นได้รับและได้สืบทอดให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นที่ได้กระทำไว้ ให้อยู่ตราบนานเท่านานไม่
ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีอยู่ในศีลในธรรม ให้เคารพกฎหมายอยู่ในสั งคมอย่างมีความสุข การเป็น
แบบอย่ างที่ ดี ให้ ลู ก หลานได้ ย กย่ อ งเทิ ด ทู น บู ช า การถ่ ายทอดภู มิ ปั ญ ญาก็ เพื่ อ ที่ จ ะให้ ภู มิ ปั ญ ญา
เหล่านั้นไม่ได้สูญหายไปและการเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้เป็นแบบอย่างประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่
ธรรมชาติในธรรมโดยไม่ทำลายธรรมชาติประการสำคัญคือทำอย่ างไรให้ดำรงสกุลและเผ่าพันธุ์ให้
ยาวนานที่สุด

เอกสารอ้างอิง
ก ร ม ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก โร งเรี ย น . (2541). ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก โร ง เรี ย น
พ.ศ.2541. กรุงเทพฯ: มิตรภาพการพิมพ์.
ชู ศั ก ดิ์ เ ว ช แ พ ท ย์ . (2531). ส รี ร วิ ท ย า ข อ ง ก า ร อ อ ก ก ำ ลั ง ก า ย . พิ ม พ์ ค รั้ ง
ที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ปกิณกะ. (2541). งานผู้สูงอายุกองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ. 2541. สถิติ ผู้สูงอายุของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด.
นภาพร ชโยวรรณ, มาลิ นี วงษ์ สิ ท ธิ์ และจั น ทร์ เพ็ ญ แสงเที ย นฉาย.(2532). สรุ ป ผลการวิ จั ย
โครงการวิจั ยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สั งคม และประชากรผู้สู งอายุในประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร: สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประคอง อินทรสมบัติ. (2539). การประเมินภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ. รามาธิบดีพยาบาลสาร.
ประเวศ วะสี. (2543). สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของมนุษย์. กรุงเทพฯ: พิมพ์ด.ี
พนิษฐา พานิชาชีวกุล. (2537). การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่เป็นสหมิติสำหรับผู้สูงอายุใน
ชนบท. ปริญญานิพนธ์ สศ.ด. ( สาธารณสุขศาสตร์ ). นครปฐม:บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

30
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน . (2546). พ จนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตสถาน พ .ศ. 2542. พิ ม พ์ ค รั้ ง
ที่ 1. กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คส์พับลิเคชันส์.
วิพรรณ ประจวบเหมาะ. (2542). รูฟโฟโล วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย .
เอกสารประกอบการอภิปรายเรื่ อง “การส่งเสริมสุขภาพกับ ปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุปี
2542”.
http://hp.anamai.moph.go.th/soongwai/statics/about/soongwai/topic004.php
วิไลวรรณ ทองเจริญ. (2539). ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ. วารสารมหาวิทยาลัยมหิดล.
วันเพ็ญ วงศ์จันทรา. (2539). แบบแผนสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
จั งหวัดเชี ยงใหม่ . ปริ ญญานิ พนธ์ วท.ม. ( สาธารณสุ ขศาสตร์ ) เชียงใหม่ : บัณฑิ ตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วรรณิภา บุญระยอง. (2540). แนวคิดในการจัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ. วารสารผู้สูงอายุ, 16 (2),
34-40.
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. (2544). สวัสดิการผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นภาคตะวั น ออก. (2543). รายงานการติ ด ตามการสำรวจข้ อ มู ล
ผู้ ด้ อ ยโอกาสในเขตภาคตะวั น ออก (เด็ ก ด้ อ ยโอกาส คนพิ ก าร ผู้ สู ง อายุ สตรี ก ลุ่ ม
เสี่ยง). ระยอง: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก.
ศิ ริ ว รรณ ศิ ริ บุ ญ และชเนตตี มิ ลิ น ทางกู ร . (2557). นั ก วิ จั ย ประชากรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2551.
http://www.cps.chula.ac.th/cps/research_division/article_ageing/ageing_001.ht
ml
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ). การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย . [online]
เข้าถึงได้จาก http://tdri.or.th/tdri-insight/aging-society/
สมศั ก ดิ์ ศรี สั น ติ สุ ข . (2539). สั ง คมวิ ท ยาภาวะสู ง อายุ . ความเป็ น จริ งและการคาดการณ์ ใ น
สังคมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
สมหมาย ยาสมุ ทร และดารณี สุ วรรณรั งษี . (2532). ข้ อมู ลทั่ วไปและโรคผู้ สุ งอายุ ที่ โรงพยาบาล
ลำปาง. วารสารสุขศึกษา.
สัญญา เคณาภูมิ. (2557). “ปรัชญาการวิจัย : ปริมาณ : คุณภาพ” วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, 3 (2) : ก.ค.-ธ.ค, 2557: 49-51.
สัญญา เคณาภูมิ. (2557). “การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยการคิดเชิง
เหตุผล” ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีที่
16 ฉบับที่ 1 ; มกราคม-มิถุนายน, 2557: 1-19.
สัญญา เคณาภูมิ. (2557). “การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยการคิดเชิง
เหตุผล” ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 16
(1) ; มกราคม-มิถุนายน, 2557: 1-19.

31
สัญญา เคณาภูมิ. (2557). “การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยการคิดเชิง
เหตุผล” ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , 16
(1) ; มกราคม-มิถุนายน; 2557: 1-19.
สัญญา เคณาภูมิ. (2557). “การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยวิธีการจัดการ
ความรู้ ” วารสารมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยอุ บลราชธานี , 5 (2) ;
กรกฎาคม – ธันวาคม, 2557: 13-32.
สัญญา เคณาภูมิ. (2557). “การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์จาก
การทบทวนวรรณกรรม” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
อุดรธานี, 3 (1) ; มกราคม-มิถุนายน, 2557.
สัญญา เคณาภูมิ. (2557). “รูปแบบการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยทางการบริหารจัดการ”. วารสาร
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ มหาสารคาม (มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ) ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 3 :
กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2557: 33-42.
สัญญา เคณาภูมิ. (2557). “รูปแบบการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยทางการบริหารจัดการ”. วารสาร
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏมหาสารคาม (มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ) ปี ที่ 8 ฉบั บที่ 3 :
กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2557: 33-42.
สัญญา เคณาภูมิ. (2558). “วิวัฒนาการและขอบข่ายการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Evolution
and Scope of Public Administration) วารสารช่ อ พะยอม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม ปีที่ 26 ฉบับ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม, 2558.
สัญญา เคณาภูมิ. (2558). “การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยทฤษฎีจากฐานราก” วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,
10 (3) : กันยายน-ธันวาคม 2558.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.(2541).สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย.กรุงเทพฯ:บริษัท
พี.เอ.ลิฟวิง จำกัด.
สุรกุล เจนอบรม.(2541). วิสัยทัศน์ผู้สูงอายุและการศึกษานอกระบบสำหรับผู้สูงอายุไทย. กรุงเทพฯ :
นิชินแอดเวอร์ไทชิ่งกรุ๊ฟ.
Borrow and Smith. 1979. Aging and Ageism and Society. St. Paul : West Publishing,
Company
Bulter , F.R. Minority Wellness Promotion : A Behavioral Self-management
Approach. Journal of Gerontological Nursing , 1987.
Caffrey , A.R. Family caregiving to the elderly in Northeast Thailand : Changing
patterns.
Speake , D.l. , Cowart , M.e. and Pellrt , K. Health Perception and Lifestyles of the
Elderly. Pescarch in Nursing & Health , 1989. The degree of doctor of
Philosophy in the department of Anthropology, 1990.
http://www.anamai.moph.go.th/advisor/202/20210.html

32
Yurick, A.G., et al. The Aged Person and Nursing Process. New York : Appleton. CenturyCrofts.1980.

33

บุญกระธูป : ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
BunKrathup: The local wisdom of Nong Bua Daeng’ people
Chaiyaphum Province
ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ1, พระมหาวิฑูรย์ สิทธิเมธี2,ดร
พระมหาสังคม อานนฺโท2, ดร. ไว ชึรัมย์4.
Chayaporn SukprasertPhramaha1, Withun Sitthimethi2,Dr,
Phramahasangkom Chayananto3,Dr.Wai Chueram4.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ1-3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บรุ ีรมั ย์4
Chaiyaphum Buddhist College Mahachulalongkornrajavidyalaya University1-3
Buriram Buddhist College Mahachulalongkornrajavidyalaya University4

บทคัดย่อ
งานบุ ญกระธูปเป็นกิจกรรมงานบุญที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชาวหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับแรงบันดาลใจ และความเชื่อศรัทธาจากเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้า
เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเสด็จกลับลงมาในวันออกพรรษา พวกเขาจะจุ ด
กระธูป ให้ สว่าง เป็ น พุทธบู ชา สร้างกิจกรรมเสมือนหนึ่งถวายสักการะน้อมรับเสด็จพระพุ ทธองค์
กลับคืนสู่โลกมนุษย์ หลังจากโปรดพุทธมารดา นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี
รวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ชาวหนองบัวแดงทุกครัวเรือนจะร่วมแรงร่วมใจกันทำกระธู ป สร้าง
เป็นต้นกระธูปอย่างงดงาม แปลกตา นำไปถวายวัด ในวันก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวัน และทำการจุด
กระธูป ในวันออกพรรษา นับเป็นวิถีชีวิตของชุมชน จนกลายเป็นวัฒนธรรม เป็นผลผลิตทางปัญญา
ของผู้คนในชุมชนและท้องถิ่นเฉพาะของชาวหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่ควรแก่การส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อให้เกิดรายได้แก่คนชุมชน และเพราะเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่านี้ จึงควรแก่การอนุรักษ์สืบสานให้
อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป
คำสำคัญ : บุญกระธูป, ภูมิปัญญาของท้องถิ่น, ชาวหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

Abstract
BunKrathup is a merit making event born from the local wisdom of Nong Bua
Daeng people in Chaiyaphum Province. It happens with inspiration and faith from the
events of the Buddha's time when the Buddha ascended to please his mother on
Sawan Daovadung and the Buddha came back down on the day of the end of
Buddhist Lent. The people will light the incense sticks to be a Buddhist worship to
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create an activity as if to pay homage to the Lord Buddha's return to the human
world. It is a creative activity unity joining forces as one. All pople of Nong Bua
Daeng will join forces to make incense sticks, make a beautiful incense tree. They
bring it to the temple on the day before the end of Buddhist Lent and to become
a culture. It is a way of life of the community and to become a culture. It is an
intellectual product of the people and the specific locality of Nong Bua Daeng’
people. Chaiyaphum that should be promoted in order to generate income for the
community and this the reason are valuable activity it should be preserved and
passed on for future generations to inherit.
Keywords: BunKrathup, Local Wisdom, Nong Bua Daeng People

ความนำ
บทความนี้เป็นบทความทางวิชาการเพื่อต้องการเผยแพร่ ต้องการส่งเสริมและอนุรักษ์งาน
บุญกระธูปที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ให้ ค งอยู่ สื บ ทอดต่ อ รุ่ น ลู ก หลานต่ อ ไป งานบุ ญ กระธู ป ถื อ เป็ น หนึ่ งเทศกาลในสาม (สำนั ก งาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ) ของประเทศไทย บุญกระธูป จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงวันก่อนวันออก
พรรษาหนึ่งวัน โดยจัดเป็นเวลา 3 วัน บุญกระธูปเป็นกิจกรรมงานบุญที่สร้างขึ้นด้วยองค์ความรู้ที่เกิด
จากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ของคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
จนเป็นวิถีชีวิต เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และดำรงไว้จนเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
สังคมไทยในภาคอีสานมีแนวคิดความเชื่อ(พจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ.
2555)และความศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา อย่างแรงกล้ า เฉกเช่ นกั บ พุ ท ธศาสนิก ชนภาคอื่ น ใน
ประเทศ ที่มีการยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด จนเกิดความ
ศรัทธายึดมั่นเป็นประเพณี ที่มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวอีสานแต่ท้องที่เป็นอย่างมากนั้น ดังมี
กล่าวอ้างในวรรณกรรมท้องถิ่นว่าด้วยฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ (ฮีต : จารีต) ซึ่งชาวอีสานมีความเชื่อใน
กิจกรรมวันเข้าพรรษา พระครูสุทธิสารคุณ และคณะ (2544: 163) และวันออกพรรษา จนกระทั่งมี
วิวัฒนาการคิดค้นพิธีกรรมขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อสนองเจตนาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจากปราชญ์
ชาวบ้านซึ่งชาวอีสานมีจิตศรัทธาเชื่อว่า งานถวายเทียนในงานเข้าพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชานั้นจะได้
ปัญ ญา ดังพระอาทิตย์ทำลายความมืดฉัน ใด และจะได้อานิส งค์มากมายมหาศาล ด้ วย การถวาย
เครื่องอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา เป็นต้น (สำลี รักสุทธี, 2533: 82) บนพื้นฐานความเชื่อนี้ จึงเกิดมีการ
จัดขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งการ จัดทำต้น
เทียนพรรษาก็มีวิวัฒนาการคิดค้น สร้างสรรค์ โดยภูมิปัญญาศิล ปินท้องถิ่น จนชาวโลกยอมรับ ในภูมิ
ปั ญ ญา องค์แห่ งความรู้ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น ของชาวอีส าน ซึ่งศิลปิ นภูมิปัญ ญาเหล่ านั้นได้ส ร้างแรง
บันดาลใจและความเชื่อศรัทธาในประเพณีเข้าพรรษา และเช่นเดียวกัน บรรพบุรุษของชาวหนองบัว
แดง จังหวัดชัยภูมิ ก็มีแรงบันดาลใจ กอรป์ด้วยความเชื่ อศรัทธาอย่างแรงกล้า จึงได้สร้างกิจกรรมคือ
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ประเพณีบุญกระธูปขึ้น แต่จัดกันในช่วงของวันออกพรรษา โดยเริ่มจัดกิจกรรมก่อนวันออกพรรษา
หนึ่งวัน รวมเป็น 3 วัน
กิจกรรมเหล่านี้เป็นกุสโลบายในคนในชุมชนที่มาร่วมพิธีจะเกิดความรักความสามัคคีมี
ความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความเจริญ รุ่งเรืองและสร้างความเป็ น
ปึกแผ่นแก่ชุมชนอย่างดียิ่ง (กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา, 2552: 1) สามารถสร้างองค์ความรู้
ความศรัทธา ภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากอดีตให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน คนในชุมชนนั้นๆ ได้สร้างภูมิ
ปัญญา โดยจะเริ่มจากมีความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งที่ตนได้มีความชำนาญหรือได้รับการถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรุษ มีความต้องการที่จะสืบสานต่อความรู้นั้นต่อไปการประดิษฐ์ต้นกระธู ปถือว่าเป็น
ศิล ปะแห่ งภู มิปั ญ ญาที่ ถู กถ่ายทอดและเก็บ รัก ษาด้ว ยวิธีก ารบริห ารจัด การทางด้านภู มิ ปั ญ ญาที่
น่าสนใจ
อย่างไรก็ดี แม้งานบุญ กระธูปจะทำหน้าที่ของสื่อแสดงออกถึงความตั้งใจความศรัทรา
แบบพื้นบ้าน ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชุมชนชาวหนองบัวแดง กระบวนการผลิต วิถชี ีวิตการสร้าง
ความสามัคคี อย่างดีงาม แต่กระนั้นชาวบ้านก็จะต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสั งคมที่มี
ตลอดเวลา วิถีชีวิตบริบททางสังคมที่เริ่มเปลี่ยนไป การรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ
เริ่มจะรวมตัวกันได้ยาก จากประเด็นดังกล่าวนั้น ทำให้กระบวนการผลิตกระธูปเปลี่ยนไป มีการใช้
วัสดุอลูมิเนียมเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยแล้ว สิ่งนี้จะทำให้ผู้เขียนมีความวิกตกังวล ว่าภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น จะค่ อยๆ เลื อ นหายไปในที่ สุ ด ในบทความเรื่อ งนี้ ผู้ เขี ยนจึงมี ความสนใจที่ จ ะนำเสนอ
กระบวนผลิตกระธูป จัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ ยวกับ ศิลปะแห่งกระธูป เพื่อก่อให้เกิด
การตระหนักและส่งเสริมการบริหารจัดการและส่งเสริม แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านศิลปะ
การทำกระธูปและสร้างต้นกระธูปนี้ ให้คงอยู่เป็นมรดกคู่สังคมไทยไปตราบนาน
1.ความหมายของคำว่า ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถิ่น,
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้านและอื่น
ภู มิ ปั ญ ญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่ อ ความสามารถทาง
พฤติกรรมและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ เป็นเรื่องที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตและเป็น
เรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่ างคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดย
ผ่านกระบวน การทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทำมาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ
ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นใดเฉพาะท้องถิ่นหนึ่ง อาจเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
เราเรี ยกว่า “ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น และอาจมีชื่อ เรียกได้ห ลายอย่าง เช่น ภูมิปัญ ญาไทย, ภูมิปั ญ ญา
พื้นบ้าน, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ทรัพยากรท้องถิ่น, แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร ก็ให้หมายความว่า เป็นองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน
หรือปราชญ์ท้องถิน่ ซึ่งมีผู้ให้คำกัดความของภูมิปัญญาดังกล่าวในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้
เกิดชาย ช่วยบำรุง (2554: 37) ได้อธิบายความหมายของภูมิปัญญา แยกเป็นคำๆ ดังนี้
ภูมิ หมายถึง พื้นที่ พื้นเพ
ปัญญา หมายถึง ความรู้ ความรอบรู้
ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ที่อยู่ ณ พื้นที่นั้น
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ประเวศ วสี (2534: 79) กล่าวว่า ภูมิปัญ ญา เกิดจากการสะสมประสบการณ์ และการ
เรียนรู้มายาวนานความรู้ด้านต่างๆเชื่อมโยงกันไปหมด ในทุกสาขาวิชา ไม่ได้แยกออกเป็นวิชาๆ ตามที่
ร่ำเรียนมา
สัญญา สัญญาวิวัฒ น์ (2535) ให้ ความหมายคำว่า ภูมิปัญญา ว่าหมายถึง (1) ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องใด ๆ มีลักษณะเป็นข้อมูลเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เช่นความรู้เกี่ยวกับครอบครัว
ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ เกี่ยวกับผู้หญิง ผู้ชาย ฯลฯ (2) ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ หรือหน่วยสังคมใด
ๆ ความเชื่อดังกล่าวอาจยังไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันว่าถูกต้อง หากพิสูจน์แล้วความเชื่อก็กลายเป็นความรู้
ความเชื่อบาง อย่างอาจพิสูจน์ไม่ได้ เช่น เรื่องนรก สวรรค์ตายแล้วไปไหน ผีมีจริงหรือไม่ และ (3)
ความสามารถหรือแนวทางในการแก้ปัญหาป้องกันปัญหา เช่น ความสามารถในการสร้างหรือดารง
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เป็นต้น
ธวัช ปุณโณทก (2531: 40-42) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญา ยังหมายถึง ประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพในการศึกษาเล่าเรียน การที่ชาวบ้านรู้จักวิธีการทำนาการไถนา การเอาควายมาใช้ใน
การไถนา การรู้จักนวดข้าวโดยการใช้ควาย รู้จักสานกระบุงตะกล้า เอาไม้ไผ่มาทำเครื่องใช้ไม้สอยใน
ชีวิตประจำวันรวมทั้งรู้จักเอาดินขี้กระทามาแช่น้ำ ต้มให้เหือดแห้งเป็นเกลือสินเธาว์ ก็เรียกว่าภูมิ
ปัญญาทั้งสิ้น”
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540: 11) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงความรู้ ความคิด ความ
เชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและดำรงชีพ
สามารถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน
คิดได้เองที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก
ที่ชาวบ้านสามารถคิดเอง ทำเองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่าง
สมสมัย
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือ
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญา
และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้
แยกย่อ ยออกมาให้ เห็ น เป็ น ศาสตร์ เฉพาะสาขาวิช าต่างๆ อาจกล่ าวว่า ภู มิปัญ ญาท้องถิ่น จัดเป็ น
พื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปั ญหา การจัดการและการปรับตัวในการ
ดำเนินชีวิตของคนเรา
ประเวศ วะสี (2543) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือความ
ชัด เจนจากชีวิตและสั งคมในท้องถิ่นหนึ่ งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่น
มากกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาจากข้างนอก ลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเป็น
พื้น ฐาน มีค วามเป็ น บู ร ณการสู งทั้ งในเรื่องของกาย ใจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อมและเชื่ อมโยงไปสู่
นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง อีกทั้งยังเน้นความสำคัญของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม เพราะภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ความ สำคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า
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“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มักเกิดจากการสะสมเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานาน มันเชื่อมโยงกันไป
หมด ไม่แยกจากกันเป็นวิชาอย่างที่เราเรียก ภูมิปัญญาชาวบ้านต่างจากองค์ความรู้ตรงที่เรามีหนังสือ
ทฤษฎีความรู้มากมายมาอ้างอิงได้ ภูมิปัญญาชาวบ้านมีขั้นตอน 3 อย่าง คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฎิเวธ
(อเนก นาคะบุตร, 2531: 1)
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ยิ่งยง เทาประเสริฐ (2537: 20) ได้ใช้คำว่า “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน” โดยให้ความหมายว่า
เป็นองค์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบทอดกันมา อันเป็นความสามารถและ
ศักยภาพ ในเชิงแก้ปั ญหา การปรับตัวเรียนรู้และสื บทอดไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อการดำรงอยู่รอดของ
เผ่าพันธุ์ จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เผ่าพันธุ์หรือเป็นวิถีของชาวบ้าน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นองค์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบทอด
กันมา เป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงการแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่น
ต่อไป เพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชาติ ของเผ่าพันธุ์หรือเป็นวิถีชีวิต ของ
ชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ) หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่ง
ได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบ
ทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์ และเปลี่ยนแปลง จน
อาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
อั ง กู ล สมคะเนย์ ( 2535) ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น หมายถึ ง มวลความรู้ แ ละมวล
ประสบการณ์ของชาวบ้าน ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นสุข โดยได้รับการถ่ายทอดสั่งสมกันมาโดย
ผ่านกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกาลสมัย โดยมีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมด้วยวิธีการเชิญเจ้าของภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่เป็นช่างฝีมือมามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นวิธีการปฏิบัติของชาวบ้าน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ แนวทาง
แก้ปัญหาแต่ละเรื่อง แต่ละประสบการณ์ แต่ละสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมีเงื่อนไขปัจจัยเฉพาะแตกต่าง
กันไป นำมาใช้แก้ไขปัญหาโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่โดยชาวบ้านคิดเอง เป็นความรู้ที่สร้างสรรค์และมี
ส่วนเสริมสร้างการผลิต หรือเป็นความรู้ของชาวบ้านที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วอย่างโชกโชน เป็นส่วน
หนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมเป็นความรู้ที่ปฏิบัติได้มีพลังและสำคัญยิ่ง ช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิตอยู่รอด
สร้างสรรค์การผลิตและช่วยในด้านการทำงาน เป็นโครงสร้างความรู้ที่มีหลักการ มีเหตุ มีผลในตัวเอง
ภูมิปัญญาไทย
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการ
สั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา
เพื่อใช้แก้ปัญญาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุ คสมัย
ภู มิ ปั ญ ญ าไท ยนี้ มี ลั ก ษ ณ ะเป็ น องค์ ร วม มี คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรมเกิ ด ขึ้ น ในวิ ถี ชี วิ ต ไท ย
(http://namzaza1615.blogspot.com/2014/03/blog-post.html)
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รุ่ง แก้วแดง (2544) ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้และความสามารถของคนไทยที่ได้รับ
การถ่าย ทอด สั่งสม ปรับปรุงดัดแปลง และสืบทอดกันมาหลายชั่วบรรพบุรุษ สู่ลูกหลานไทยปัจจุบัน
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แสดงความรู้และพัฒนาการแห่งความคิดออกเป็นวิธีการ นวัตกรรม
หรือผลิตผลปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน หรือหมายถึง โครงร่างแห่งความรู้ ความสามารถ และทักษะของ
คนไทยที่สะสมมาเป็นเวลานาน ผ่านประสบการณ์ การเรียนรู้ การพัฒนา และการถ่ายทอดนั้นได้ช่วย
ในการแก้ปัญหาและสนับสนุนในการพัฒนาชีวิตของประชาชนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
เวลาและสิ่งแวดล้อม
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544) ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ผลของประสบการณ์ที่สั่งสมของคนที่
เรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเดียวกัน และระหว่างกลุ่มชนหลายชาติ
พัน ธุ์รวมไปถึงโลกทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนื อธรรมชาติต่าง ๆ ภูมิปัญ ญาเหล่านี้เคยเอื้ออำนวยให้คนไทย
แก้ ปั ญ หาได้ ดำรงอยู่ แ ละสร้ า งสรรค์ อ ารยธรรมของเราเองได้ อ ย่ า งมี ดุ ล ยภาพกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะในระดับพื้นฐาน หรือระดับชาวบ้าน ภูมิปัญญาในแผ่นดินได้เกิดขึ้นเป็นเอกเทศ แต่มีส่วน
แลกเปลี่ยน เลือกเฟ้น และปรับใช้ภูมิปัญญาจากอารยธรรมอื่นตลอดมา
กล่าวโดยสรุปแล้ว การจัดการองค์ความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภูมิปัญญา (wisdom) ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน (folk
wisdom) ภูมิปัญญาไทย ถือเป็นความรู้ความสามารถทางวิชาการซึ่งได้รับการถ่ายทอดจาก อดีตสั่ง
สม ปรับประยุกต์และพัฒนาตามกาลสมัยและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป โดยผ่านการสังเกต ทดลองใช้
คัดเลือกแล้วถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมสืบทอดต่อมาภูมิรู้ความรู้ของชาวบ้าน ที่มีคำเรียกอยู่หลายคำ แต่
ก็ให้หมายในความหมายเดียวกัน ขึ้นอยู่เทคนิควิทยาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ ความคิด
ความสามารถ ความเจนจัดของกลุ่มชน นั่นเอง

ประวัติความเป็นมาของบุญกระธูป
ประเพณีบุญแห่กระธูปของชุมชนอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏว่าริเริ่มมา
ตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครสามารถบอกได้ เพราะตั้งแต่เกิดมาก็ได้เห็นประเพณีบุญแห่กระธูปเลย รุ่นปู่ ย่า
พ่อแม่เล่าขานกันมาว่า พอถึงหน้าเทศกาลออกพรรษาจะจัดประเพณีนี้เมื่อก่อนจะมีการรวมตัวของ
ชาวบ้านทุกรุ่น ทุกเพศ ทุกวัย เข้ามารวมตัวกันที่วัดเพื่อทำต้นกระธูป เพราะวิธีการสมัยก่อนจะต้อง
หาสมุนไพร จากนั้นก็จะเอามาตากแห้งกว่าจะได้นำมาประกอบประดิษฐ์ให้เป็นกระธูป ได้จุดเป็นพุทธ
บูชานั้น ใช้เวลานานพอสมควร จึงต้องมีการเตรียมการเป็นเดือนๆ เป็นงานนักขัตฤกษ์ของชุมชนเลยก็
ว่าได้ ผู้ เฒ่ าบางคนเกิด มาก็เห็ น ประเพณี นี้ เลย โยมุ่งประสงค์ จัด ทำต้ น กระธูป เพื่ อ เป็ น พุ ท ธบู ช า
พระพุทธเจ้า (พระมหาสังคม อานนฺโท, 2562)
ต่อมาในปี พ.ศ.2532 ชาวหมู่บ้ านราษฎรดำเนิน ตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้
ฟื้นฟูประเพณีการแห่กระธูปถวายวัดในวันออกพรรษา ต่อมาในปี พ.ศ.2545 เทศบาลตำบลหนองบัว
แดง ได้เล็งเห็ นความสำคัญและมีแนวคิดจัดงานประเพณีบุญแห่ กระธูป โดยได้ เลียนแบบจากชาว
หมู่บ้ านราษฎรดำเนิ น มาดำเนิ น การเป็ น ประเพณี ประจำปี ของอำเภอหนองบัวแดง เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุ รักษ์วัฒ นธรรมประเพณี ท้องถิ่น โดยการระดมทุนสนับสนุนจาก
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เทศบาลตำบลหนองบัวแดง เทศบาลตำบลหลวงศิริ และองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอหนองบัว
แดง จำนวน 7 ตำบล
ในการจัดงานจะมีการจัดประกวดขบวนแห่ ขบวนฟ้อนรำและประกวดต้นกระธูปในการ
พัฒนาประเพณีแห่กระธูปของชุมชนอำเภอหนองบัวแดง ในปัจจุบันอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ได้จัดงานประเพณี บุญ แห่ กระธูป ดังกล่ าว มาเป็นเวลา 17 ปี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลหนองบัวแดงเทศบาลตำบลหลวงศิริ
องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอหนองบัวแดง 7 ตำบล ทำให้แต่ละตำบลหมู่บ้านและชุมชนมีความ
กระตือรือร้น ในการจัดงานประเพณีบุญแห่กระธูป มีการประยุกต์ตกแต่งต้นกระธูปอย่างสวยงาม
รวมถึงขบวนแห่ เพราะนอกจากจะได้รับรางวัลจากคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญแห่กระธูป ยัง
ได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ทำให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน ตำบล ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี

วัตถุที่ใช้สร้างกระธูป และกระบวนการผลิต
วัตถุดิบในการทำกระธูป ประกอบด้วยใบไม้หาได้ตามท้องถิ่นมีกลิ่นหอมเป็นหลักเพื่อให้
กระธูปมีควันที่หอมฟุ้งกระจายไปทั่วในตอนที่จุด ได้แก่ ใบแหน่ง ใบโอ้ง ใบทองพันชั่ง ใบเนียม ราก
ตำยาน และที่ขาดไม่ได้เลย คือ ขุยมะพร้าวเพราะเป็นเชื้อไฟที่ดี (https://www.เที่ยวอีสาน.com.
ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2563 อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ)
กระบวนการผลิต
นำใบไม้ทั้งหมดต้องนึ่งแล้วตาก จากนั้นค่อยนำใบไม้มาปั่นจนเป็นผงเข้าด้วยกัน จากนั้น
นำมาบดอีกครั้งจะได้ฝุ่นที่มีกลิ่นหอมแล้วจึงนำไปผสมกับขุยมะพร้าว ใยมะพร้าว สมุนไพรมีกลิ่นหอม
ห่อด้วยกระดาษให้ได้รูปทรงยาวเหมือนธูป นำกระดาษสีมาประดับตกแต่งลวดลายให้สวยงาม ส่วน
ใหญ่นิยมเป็นลายไทย เช่นเดียวกับลายมัดหมี่ แล้วนำที่มัดติดกันกับดาวซึ่งทำจากใบคันไม้ไผ่ลักษณะ
คล้ายคันเบ็ดแล้วนำไปเสียบไว้กับแกนไม้ไผ่ที่ทำเป็นรูรอบปล้องไม้ไผ่ทำเป็นชั้นขึ้นไปเหมือนคล้ายฉัตร
ความสูงประมาณ 3-5 เมตร ก่อนที่จะนำไปแห่และจุดไฟบูชา (https://esan108.com) พร้อมกันนี้
ได้นำเอาลูกดุมกาลักษณะคล้ายส้มแต่มีเปลือกแข็งมาผ่าเป็น 2 ซีก ใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วควั่นด้ายเป็น
รูปตีนกา เพื่อจุดให้แสงสว่างใต้ต้นกระธูป
(https://pr.prd.go.th/chaiyaphum/ewt_news.php?nid=4649)
พอได้กระธูปจำนวนมากพอจะทำเป็นต้นกระธูปขนาดใหญ่ส่งไปประกวดที่ที่ว่าการอำเภอ
หนองบัวแดง สามารถใช้วัสดุอื่นตกแต่งต้นกระธูปให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นอย่างดอกไม้ประดิษฐ์เป็นต้น
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ประเพณีคติความเชื่องานบุญกระธูป
งานบุ ญ กระธูป เป็ น งานประเพณี ที่ มีคติความเชื่อและความศรัทราในองค์ส มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ดังนั้นเมื่อถึงกำหนดจะเสด็จกลับ
ลงมายังโลกมนุษย์ ชาวหนองบัวแดงในอดีตจึงมีแนวคิดจัดงานบุญกระธูปเพื่อเป็นการต้อนรับพระองค์
บรรพบุรุษมีความคิดที่เกี่ยวข้องกับต้นกระธูป ว่าแสดงถึงความร่มเย็น มีกิ่งก้าน สาขายิ่งใหญ่ เป็น
สั ญ ลั กษณ์ แ ทนต้ น หว้าซึ่งเป็ น ต้น ไม้ป ระจำชมพู ท วีป ด้ว ยว่าลั กษณะของต้ นกระธูป มีค วามยาว
ประมาณ 50 โยชน์ มีกิ่งใหญ่ 4 กิ่ง แผ่ออกไปใน 4 ทิศทาง กว้างเป็นมณฑลได้ 100 โยชน์ หมายถึง
พระพุทธศาสนานี้ เป็นร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เปรียบเอาต้นกระธูปนี้ จุดแล้วย่อมส่งกลิ่นหอม
ฟุ้งขจรขจายไปยังทิศต่างๆ กลิ่นหอมนี้ย่อมเป็นที่ชื่นใจแก่มนุษย์ทั้งปวงที่ได้สัมผัสกลิ่นย่อมเกิดปีติและ
ความสุขความเบิกบาน เป็นคุณค่าทางจิตใจ
งานบุ ญ กระธูป จึ งเป็ น ที่รวมความผู กพันของชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่การที่
ชาวบ้านรวบรวมวัตดุต่างๆ อาทิ ใบไม้หาได้ตามท้องถิ่นมีกลิ่นหอมเป็นหลัก นำมาช่วยกันสร้างต้น
กระธูป ในสมัยก่อนยังไม่ได้ทำเป็นต้นใหญ่อย่างปัจจุบัน เสร็จแล้วก็แห่มาถวายที่วัดในวันออกพรรษา
ในช่วง ขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ จัดก่อนออกพรรษา 3 วัน จะมีการจุดกระธูปใต้น้ำมัน ทำสถานที่ใต้น้ำมัน
และทำต้นกระธูปเพื่อจุดบูชาพระพุทธเจ้า ในวันขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำจะมีการเทศนามีการนั่งฟังเทศน์ฟัง
ธรรมกันทั้งวัน การเทศน์เกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ จึงมีความเชื่อว่าในวันออกพรรษาว่าเป็นวันพระเจ้า
เปิดโลก การจัดประเพณีบุญแห่กระธูปนี้ถือว่าเป็นประเพณีเพื่อจัดบูชาพระพุทธเจ้าโดยตรง และการ
นำลูกตูมกามาผ่าครึ่งแล้วเอาเนื้อออก พันด้วยฝ้ายเป็น 3 แฉก คล้ายๆ ตีนกาเพื่อจุดไฟใต้น้ำมัน ในลูก
ตูมกา ซึ่งความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับลูกตูมกา หมายถึง นางกาเผือกที่เป็นพระมารดา
ของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ฝ้ายที่พันเป็น 3 แฉก ชาวบ้านเรียกฝ้ายตีนกา ที่ใส่ไว้ใต้น้ำมันในลูกตูม
กา เพื่อจุ ดบู ช าพระพุทธเจ้ า 5 พระองค์ คือ พระศรีอริยเมตรัยโย ในกัปป์ต่อไปของพระพุทธเจ้า
นั่นเอง

องค์ความรู้
การสืบสานและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ เพื่อให้มีความ
มั่นคง ยั่งยืน สืบทอดเป็นมรดก สืบต่อให้แก่อนุชนรุ่นหลัง สิ่งที่จะทำให้มีความสืบเนื่องได้นั้น จะต้อง
มีแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา อย่างจริงและเป็นระบบ ผู้ เขียนได้ลง
ทำงานในพื้นหนองบัวแดง ได้สัมผัสวิถีชีวิตและความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวบ้าน จนมีแรงบรรดาลใจ
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เขียนบทความนี้ขึ้นสรุปองค์ความรู้เสนอแนะเป็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติ ไว้เบื้องต้น 3 ประการ ที่ควร
ดำเนินการ คือ 1) การสานสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะการทำกระธูปไปสู่คนรุ่นต่อไป 2) การปลุก
จิตสำนึกของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงเห็นคุณค่าของกระธูป อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) การ
ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์การทำกระธูป ภูมิปัญญาท้องถิ่น จนก่อให้เกิดอาชีพ สร้าง
รายได้เสริมให้แก่คนชุมชน

บทสรุป
บุญกระธูป นับ เป็ น งานบุญที่ก่อกำเนิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวิวัฒ นาการคิดค้นสร้างสรรค์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจและความเชื่อศรัทธาใน
ประเพณีออกพรรษา เพื่อถวายการต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ หลังจาก
เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดายังสวรรค์ชั้ นดาวดึงส์ ตลอดในพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ดังนั้นเมื่อถึง
กำหนดจะเสด็จ กลับ ลงมา ชาวหนองบัวแดงในอดีตจึงมีแนวคิดจัดงานบุญกระธูปเพื่อเป็นการ
ต้อนรับพระองค์ บรรพบุรุษมีความคิดว่าต้นกระธูป มีกิ่งก้าน สาขายิ่งใหญ่ แสดงถึงความร่มเย็น
ต้นกระธูปจึงเสมือนเป็นสัญลักษณ์แทนต้นหว้าซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชมพูทวีป ชาวหนองบัวแดงมี
การรวมตัว ระดมความคิดเพื่อร่วมกันทำกระธูปและต้นกระธูป ประดิษฐ์ประดอยอย่างสวยงาม
ความพยายามสร้างงานบุญกระธูปให้มีความงดงามวิจิตรนี้ ได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ต้น
กระธูปคือผลผลิตทางปัญญาของผู้คนในชุมชนและท้องถิ่นของชาวหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดย
แท้ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ส่งเสริมให้มั่นคง ยั่งยืนสืบไป

เอกสารอ้างอิง
กรมวิช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (2538). ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น กั บ หลั ก สู ต รที่ พึ ง ประสงค์ .
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา. ลาดพร้าว.
ราชราชบัณฑิตยสถา. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร
: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). (2551). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้ง
ที่ 11. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จันทร์เพ็ญ.
พระครูสุทธิสารคุณ และคณะ. (2544). มรดกไทยอีสาน.ขอนแก่น: ขอนแก่นกลางนานาธรรม,
กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา. (2552). พิธีกรรมและประเพณี,กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
เกิดชาย ช่วยบำรุง. (2554). ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์,วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์.
ธวัช ปุณโณทก. (2531). ภูมิปัญญาชาวอีสาน: ทัศนะของอาจารย์ปรีชา พิณทอง ทิศทางหมู่บ้าน
ไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์หมู่บ้าน.
ประเวศ วะสี. (2543). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

42
ประเวศ วสี. (2534). เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน โดย
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.
รุ่ง แก้วแดง. (2544). การปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: มติชน.
สามารถ จันทร์สูรย์. (2536). ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท เล่ม1. กรุงเทพฯ:อัมรินทร์
พริ้นติ้งกรุ๊ฟ.
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2535). ภูมิปัญญาไทย. วารสารพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
อังกูล สมคะเนย์. (2535). สภาพและปัญหาการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี.
อเนก นาคะบุตร. (2531). ชนบทไทยในสามทศวรรษที่ผ่านมากับบทเรียนของภูมิปัญญาไทย: สู่
ทิศทางการพึ่งตนเองของชนบทในอนาคต. ใน ทิศทางหมู่บ้านไทย.
เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2540). ภูมิปัญญาสี่ภาค วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2.งานวิจัย
พระมหาสังคม อานนฺโท, ดร. (2562). “กระบวนการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอีสาน : ศึกษากรณี
บุญแห่กระธูปของชุมชนอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
3.สื่ออีเลคโทนิค เวปไซด์
ส า ร า นุ ก ร ม ไ ท ย ส ำ ห รั บ เ ย า ว ช น ฯ / เ ล่ ม ที่ 1 9 / เ รื่ อ ง ที่ 8
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=19&chap=8&page=t19
-8-infodetail01.html
http://namzaza1615.blogspot.com/2014/03/blog-post.html
https://pr.prd.go.th/chaiyaphum/ewt_news.php?nid=4649
https://www.touronthai.com.เว็บท่องเที่ยว รีวิวทั่วไทย
https://www.เที่ยวอีสาน.com.ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2563 อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
https://esan108.com.บุญกระธูปออกพรรษา.

43

ปัจจัย 4 กับสุขภาวะของพระสงฆ์
The Four Conditions and the Well-Being of Buddhist Monks
พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต1, พระครูโกศลสมาธิวัตร2
พระครูโกสุมสมณวัตร3, พระเทพ โชตฺตินฺธโน4
พระณัฏฐ์ธนชัย กลฺยาณธมฺโม5, พระครูใบฎีกาเวียง กิตฺติวณฺโณ,ผศ.ดร6
PhramahaSompong Thitajitto,1 Phrakrukoshonsamathivat2
Phrakrukosumsamanawat,3 PhraThep chottintano4
PhraNattanachai KanYanadhammo5
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์1-6
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Surin Campus 1-6

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มี 3 วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องสุขภาวะ 2) เพื่อศึกษา
ปัจจัย 4 ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา และ 3) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของปัจจัย 4 ต่อการส่งเสริมสุข
ภาวะของพระสงฆ์ โดยใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ งเอกสาร และนำเสนอโดยวิ ธี พ รรณนาวิ เคราะห์ ผล
การศึกษาพบว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แบ่งรายละเอียดของสุขภาพ ทั้ง
4 มิติ ดังนี้ (1) สุขภาวะที่ส มบูรณ์ทางร่างกาย (2) สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทางจิตใจ (3) สุขภาวะที่
สมบูรณ์ทางสังคม (4) สุขภาวะทางจิตวิญาณหรือปัญญา อันเกี่ยวเนื่องด้วยปัจจัย 4 ของพระสงฆ์ คือ
เครื่องอาศัยของบรรพชิต ที่พ ระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ได้ใช้สอย ประกอบด้วย บิณฑบาต
เครื่องนุ่งห่ม เสนาสนะ ยารักษาโรค เมื่อใช้สอยปัจจัย 4 อย่างคุ้มค่าแล้ว ย่อมส่งผลต่อพระสงฆ์ให้มี
สุขภาพที่แข็งสมบูรณ์ ทำให้เกิดคุณค่าต่อการส่งเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ สุขภาพกายสมบูรณ์ย่อม
ส่งผลให้สุขภาพจิตเข้มแข็งไปด้วย เมื่อสุขภาพกายจิตมีความเข้มเข็งสมบูรณ์ ย่อมทำให้การประพฤติ
วัตร ปฏิบัติธรรม เป็นไปด้วยดีย่อมถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้น การมีสุขภาพ หรือ สุข
ภาวะที่ ดี จึ งเป็ น เรื่ อ งที่ ส ำคั ญ ในการดำรงชี พ ของพระสงฆ์ ให้ มี ค วามสุ ข และสามารถประพฤติ
พรหมจรรย์ไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา

คำสำคัญ : ปัจจัย 4, พระสงฆ์, สุขภาวะ
Abstract
This academic article has three objectives: 1) to study the concept of wellbeing, 2) to study the four factors of Buddhist monks, and 3) to analyze the value of
four factors to promote the well-being of Buddhist monks. Using documentary
studies and presented by analytical descriptive methods. The result had found that
The Office of Health Promotion Support Fund has divided the details of health in all
four dimensions as follows: (1) physical well-being, (2) mental well-being, (3) social
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well-being and (4 ) mental or intellectual. The well-being included food, clothing,
statement and medicine. When using four factors, it is worthwhile; it affects the
monks to have a perfectly hard health. It contributes value to the promotion of the
well-being of monks. A healthy body also results in strong mental health. When
mental health is completely intense, it causes conduct. Meditation is well-received
to reach the intended destination. Therefore, it is important to live a monk's life to
be happy and be able to behave chastity towards the highest Buddhist purpose.

Keywords: Buddhist Monks, Four Conditions, Well-Being
บทนำ
พระสงฆ์เป็ นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒ นาสังคมไทย เป็นผู้นำด้านจิต
วิญญาณ และเป็ นผู้นำในด้านการพัฒ นาสังคม ชุมชน และประเทศ หรือแม้กระทั่งบทบาทในการ
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน เช่น เป็นสถานที่ฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย เป็นศูนย์กลางให้กั บชุมชนใน
การดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น แต่ปัจจุบันพระสงฆ์ยังคงประสบปัญหาสุขภาพเช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เนื่องจากพระสงฆ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องอาหารของพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะเลือกฉันอาหารที่
ญาติ โยมนำมาถวาย จึ งเป็ น สาเหตุ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ (Chonticha Jirapakpong and
Group, 2019: 1229)
การบริ โภคปั จ จั ย 4 นั บ ว่าเป็ น เรื่องที่ส ำคั ญ มาก เพราะเป็ น จุดเริ่ม ต้น ในการมี ชีวิต ที่
สมบูรณ์ ขบวนการที่จะนำไปสู่ความสุขที่สมบูรณ์นั้นจะต้องละกิเลส อันมีความต้อง การที่ไม่สิ้นสุด
ความขัดเคืองเมื่อไม่ได้สิ่งนั้นมา ความหลงใหลมัวเมากับสิ่งที่มาแล้ว และตัวตัณหา คือ ความอยากมี
อยากเป็นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเมื่อชีวิตดำเนินไปตามหลักทางสายกลางโดย เฉพาะ เรื่องการบริโภค
ปัจจัย 4 นั้น ความสุขที่สมบูรณ์ ความมีชีวิตที่ไม่เดือนร้อนก็จะเกิดขึ้น โลกในทุกวันนี้ เกิดปัญหาขึ้น
มากมาย เพราะปั ญ หาความไม่ เข้ า ใจในหลั ก ของการบริ โ ภคปั จ จั ย 4 ที่ ธ รรมชาติ ม อบให้ ม า
พระพุทธเจ้าได้บัญญัติ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กล่าวมา เพื่อที่จะขจัดปัญญาการ บริโภคที่เกินความจำเป็น
แก่ชีวิต ไม่ให้หลงใหลมัวเมาในวัตถุ ให้มุ่งเน้นความสุขทางใจเป็นสำคัญ (พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์ ,
พระมหาสำรอง สญฺญโต และประยูร แสงใส, 2563: 284-285) ดังนั้น พระสงฆ์จะต้องพิจารณา
ปัจจัย 4 ให้สมควรแก่สมณบริโภค เพื่อความไม่มีโรคเบียดเบียน มีสุขภาวะที่เข้มแข็ง และยังศรัทธา
ของสาธุชนให้คงอยู่ตลอดกาลนาน

แนวคิดเรื่องสุขภาวะ
องค์การอนามัยโลกได้ให้ คำจำกัดความว่า “สุขภาพ คือ สภาวะที่สมบูรณ์ของร่างกาย
จิตใจ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรค และ
ทุพพลภาพเท่านั้น” (WHO,1998)
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สุขภาพ คือ “สภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ครอบคลุมถึงการ
ดำเนินชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความเจ็บป่วยเท่านั้น” (วิพุธ พูล
เจริญ, 2544)
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 “สุขภาพคือสุขภาวะ หมายถึงภาวะที่สมบูรณ์
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ, 2550)
องค์การอนามัยโลกยังคงใช้คำจำกัดความที่ครอบคลุม มิติทางสุขภาพ 3 มิติ แต่มีบาง
ประเทศที่ ใช้ 4 มิ ติ โดยเพิ่ ม มิ ติ ท างจิ ต วิญ ญาณ (Spiritual Wellbeing) เช่ น นิ ว ซี แ ลนด์ สำหรั บ
ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ยอมรับ และใช้คำจำกัดความของสุขภาพที่ครอบคลุม ทั้ง 4 มิติ เช่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รายละเอียดของสุขภาพ ทั้ง 4 มิติมีดังนี้
(1) สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทางร่างกาย (Physical Wellbeing) หมายถึง ร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกำลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จ าเป็นพอเพียง ไม่
มีอุปัทวอันตราย และมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ
(2) สุ ข ภาวะที่ ส มบู ร ณ์ ท างจิ ต ใจ (Mental Wellbeing) หมายถึ ง จิ ต ใจที่ มี
ความสุข ร่าเริง คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด มีความเมตตากับสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงการลด
การเห็นแก่ตัวลงไปด้วย
(3) สุ ขภาวะที่ส มบูรณ์ ทางสังคม (Social Wellbeing) หมายถึง การอยู่ร่วมกัน
ด้วยดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภ ารดรภาพ มี
สันติภาพ มีความเป็นประชาสังคม มีระบบบริการที่ดี และมีระบบบริการที่เป็นกิจการทางสังคม
(4) สุขภาวะทางจิตวิญาณหรือปัญญา (Spiritual or Wisdom Wellbeing) คือ
สุขภาวะ ที่เกิดขึ้นเมื่อทำความดี หรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่ดี อันสูงส่ง เช่นการเสียสละ การมีความเมตตา
กรุณา การเข้าถึงพระรัตนตรัย การเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า (เพ็ญ สุขมาก, 2565: 3)
ลักษณะของผลกระทบทางสุขภาพ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
(1) ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact) ซึ่ ง เป็ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ อั น
เนื่องมาจากการดำเนินนโยบาย แผนงาน หรือโครงการโดยตรง โดยมีปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวข้องน้อย
มาก เช่น ผลกระทบทางสุ ขภาพอัน เนื่ องมาจากโครงการเหมืองแร่ในเขตป่ า หรือ ผลกระทบทาง
สุขภาพจิตอันเนื่องมาจากความวิตกกังวลในอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นจากนิ คมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เป็นต้น
(2) ผลกระทบโดยอ้ อม (Indirect Impact) ซึ่งเป็ น ผลกระทบที่ มิ ได้ เกิ ด ขึ้น กั บ
สุขภาพโดยตรงแต่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหลายตัวร่วมกัน จน
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพในที่สุด เช่น ผลกระทบต่อสุข ภาพกายที่แย่ลง เนื่องจาก
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ การดำรงชีวิต ภายหลั งจากทรัพ ยากรธรรมชาติเสื่ อมลงจากการด าเนิ น
โครงการ หรือผลกระทบทางสุ ขภาพจิตที่ ดีขึ้น อัน เนื่องการจ้างงานที่เพิ่ มขึ้น และความภู มิใจใน
ความสามารถในการพึ่งตนเอง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ
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(3) ผลกระทบสะสม (Cumulative Impact) หมายถึ ง ผลกระทบที่ เกิ ด จาก
โครงการที่กำลังพิจารณาและโครงการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่างเวลา ต่างสถานที่ ทั้งในอดีตอันใกล้
ปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ ผลกระทบสะสมเป็นผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่สะสมจากการ
ดำเนิ น นโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ในพื้ นที่เดียวกัน หรือในกลุ่ มประชากรเดียวกัน ซึ่ง
บางครั้งทำให้ผลกระทบทางสุขภาพรุนแรงขึ้น เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ
ระดับผลกระทบทางสุขภาพ
ระดับของผลกระทบทางสุขภาพที่จะทำการประเมินเป็นคำถามที่สำคัญอีกประการหนึ่ง
ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพราะการเลือกระดับในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่
แตกต่างกันย่อมมีผลให้ผลลัพธ์ของการประเมินแตกต่างกันไป ระดับในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่
(1) ผลกระทบในระดับ ปั จเจกบุคคล เช่น ผลกระทบที่มีต่อความเจ็บป่ว ย หรือ
สถานะทางสุขภาพของแต่ละบุคคล การประเมินผลกระทบ ในระดับนี้มักง่ายต่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และทำให้ เข้าใจถึงผลกระทบที่แตกต่างกันในหมู่สมาชิกของแต่ละครัวเรือน (เช่น เด็กหรือ
ผู้สูงอายุอาจได้รับผลกระทบมากกว่าผู้อื่น)
(2) ผลกระทบในระดั บ ครอบครัว เช่ น ผลกระทบที่ มี ต่ อ ความสั ม พั น ธ์ภ ายใน
ครัวเรือน ซึ่งจะทำให้ผู้ประเมินเห็นถึงขีดความสามารถในการรับมือกับปัญหาในระดับครอบครัว (ซึ่ง
มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากการระดมทรัพยากรและการหาทางออกร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือน) หรือใน
มุมกลับ กัน ผู้ ป ระเมิน ก็อาจจะเห็ น ถึงปั ญหาอันเนื่องมาจากความล้ มเหลวในการรับมือกับปัญ หา
ดังกล่าว จนเกิดเป็นปัญหาภายในครอบครัว หรือขยายปัญหาในระดับชุมชน การประเมินผลกระทบ
ในระดับนี้จึงเป็นการศึกษาในระดับที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญกับสถาบันทางสังคมที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้น เช่น
ชุมชน หรือองค์กรของรัฐ ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
(3) ผลกระทบในระดับชุมชน เช่น ผลกระทบที่มีต่อความสามารถในการจัดการ
การคุ้มครอง และการสร้างเสริมสุ ขภาพของชุมชน การประเมิน ในระดับนี้จะท าให้ เห็ นถึงความ
เปลี่ยนแปลงของความร่วมมือ (หรือผลกระทบที่มีต่อความร่วมมือ หรือเกิดจากความเปลี่ยนแปลงใน
ความร่วมมือ) ของชุมชนในการสร้างเสริมและคุ้มครองสุขภาพของสมาชิกในชุมชนจากการดำเนิน
นโยบายหรือโครงการ
(4) ผลกระทบในระดับสาธารณะ เช่น ปัญหาที่คุกคามสุขภาพของสาธารณะในวง
กว้าง ไม่สามารถจำกัดเฉพาะกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง (เช่น การก่อวินาศกรรม การ
เกิดอุบั ติเหตุจ ากการขนส่ง) หรือผลกระทบที่มีต่อทัศนะของสาธารณะในแง่ของความสำคัญ ของ
สุขภาพ (หรือการให้คุณค่าต่อสุขภาพ และมิติทางสุขภาพในแต่ละด้าน) เช่น การมองเห็นทางเลือก
หรือโอกาสในการสร้างเสริมสุ ขภาพที่แตกต่างไป จากเดิม รวมถึงทัศนะที่มีต่อความเสี่ ยง (หรือที่
เรียกว่า Risk perception) ของแต่ละกลุ่มประชากร และภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจาก
การดำเนิน (หรือผลของการดำเนิน) นโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้น การประเมินผลกระทบใน
ระดับสาธารณะแม้ว่าจะยากในการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินแต่ก็มีความสำคัญใน
การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม (เพ็ญ สุขมาก, 2565: 4-5)
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สุขภาวะ คือ ความสมบูรณ์ทั้งทางกาย และใจ ที่จะสามารถใช้ชีวิตและดำรงอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข โดยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ
สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือทางปัญญา
ซึ่งหากมีความบกพร่องแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และโดยทั่วไป

ปัจจัย 4 ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
ปัจจัย คือ เครื่องอาศัยของบรรพชิต ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ได้ใช้สอย เพื่อ
การประพฤติพรหมจรรย์ไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา โดยทรงได้กำหนดไว้ตั้งแต่เมื่อครั้ง
พระสงฆ์ได้อุปสมบทใหม่ๆ โดยให้พระอุปัชฌาย์ได้สอนแก่พระภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ ถึงวิธีการในการที่
ดำรงสมณภาวะให้มีความสุขได้ ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักอนุสาสน์ 8 คือ นิสัย 4 คือ เครื่องอาศัย
ของบรรพชิต หรือ สิ่งที่บรรพชิตพึงปฏิบัติ เพื่อการยังชีพ ประกอบด้วย
1.เที่ยวบิณฑบาต คือ ให้ภิกษุเลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาต โดยอาศัยชาวบ้านเป็นอยู่ โดย
ปัจจัยที่ได้จากการบิณฑบาตนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่บริสุทธิ์
2.นุ่งห่มผ้าบังสุกุล คือ การนุ่งห่มผ้าที่หาเจ้าของมิได้ เช่นผ้าตามกองขยะที่ชาวบ้านทิ้ง
หรือ ผ้าห่อศพ ภิกษุในสมัยพุทธกาลจะเก็บมาย้อมเย็บเป็น จีวร สบง ไว้นุ่งห่ม
3.อยู่โคนไม้ เนื่องจาก ในสมัยพุทธกาล ผู้ที่บวชเป็นบรรพชิต เมื่อทิ้งบ้านเรือนมาออกบวช
ก็มักจะอาศัยอยู่ในป่า แม้แต่พระพุทธองค์ก็มิได้ยกเว้น ต่อมาภายหลังจึงมีผู้ศรัทธาสร้างกุฏิถวาย
4.ฉันยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า คือ การฉันยารักษาโรคด้วยยาดองน้ำมูตร(ปัสสาวะ)
พร้ อมกัน นี้ ทรงได้กำหนดข้อห้ ามมิให้ พ ระภิ กษุ ประพฤติปฏิ บัติ หากพระภิ กษุ รูป ใด
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ แ ล้ ว จั ก ถึงภั ย คื อ พระภิ ก ษุ ต้ อ งอาบั ติ ป าราชิ ก สี่ ข้ อ ใดข้อ หนึ่ ง แม้ จ ะไม่ กล่ าวลา
สิกขาบท ก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุทันที เมื่อความผิดสำเร็จ เมื่อขาดจากความเป็นพระแล้ว
ก็ถือว่าไม่ใช่พระภิกษุอีกต่อไป ไม่สามารถอยู่ร่วมกับภิกษุอื่นหรือคณะหมู่สงฆ์ได้เลย ต้องลาสิกขาบท
ออกจากเป็นพระภิกษุทันที มิฉะนั้นจะกลายเป็นพวกอลัชชี (แปลว่า ผู้ไม่ละอาย) นอกจากนั้นจะไม่
สามารถกลับเข้ามาบวชใหม่ได้เลยตลอดชีวิต แม้จะบวชเข้ามาได้ก็ไม่ใช่พระภิกษุที่ถูกต้องตามพระ
ธรรมวินัย เรียกว่า อกรณียกิจ 4 คือ
1.สิกขาบทเกี่ยวกับการประพฤติผิดในกาม
2.สิกขาบทเกี่ยวกับถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้
3.สิกขาบทเกี่ยวกับการจงใจพรากสัตว์เสียจากชีวิต
4.สิกขาบทเกี่ยวกับการพูดเท็จ, ส่อเสียด, หยาบ, เพ้อเจ้อ
เมื่อพระภิกษุสามารถปฏิบัติได้ตามอนุสาสน์ 8 ที่พระอุปัชฌาย์ได้สอนแล้วก็จะสามรถอยู่
ในสมณภาวะ เจริญธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป สามารถเข้าถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาได้ คือ
พระนิพพาน การใช้สอยปัจจัย 4 อันได้แก่ เครื่องนุ่งห่ ม อาหารบิณฑบาต เสนาสนะที่อยู่อาศัย
และยารักษาโรค โดยมีลักษณะการใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้
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อาหาร
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข โดยการเลือกบริโภคใน
สิ่งสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรงภัยที่จะมาเบียดเบียน อันเกิดจาก
การบริโภค ในพระวินัยมีควาละเอียดอ่อนในการรับภัตตาหารถึงการฉันภัตตาหาร ดังปรากฏใน
เสขิยกัณฑ์ ในวรรคที่ 3 - 6 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วรรคที่ 3 ขัมภตกวรรค ว่าด้วยการเท้าสะเอว มี 10 สิกขาบท มีสาระโดยสรุป คือ ภิกษุ
พึงสำเหนียกว่า ในขณะที่เดินหรือนั่งอยู่ในละแวกบ้าน เราจักสำรวมระวังอิริยาบถคือ ไม่เท้าสะเอว
ไม่คลุมศีรษะ ไม่เดินกระโหย่ง ไม่นั่งรัดเข่า ทั้งพึงสำเหนียกว่า เราจักรับบิณทบาตโดยเคารพ จักให้
ความสำคัญหมายรู้ในใจ ขณะที่รับบิณฑบาต จักรับแกงให้พอเหมาะกับข้าว จักรับข้าวให้เสมอขอบ
ปากบาตร
วรรคที่ 4 สักกัจจวรรค ว่าด้วยความเคารพ มี 10 สิกขาบท มีสาระโดยสรุป คือ ภิกษุพึง
สำเหนียกในขณะที่ฉันข้าวว่า เราจักฉันข้าวโดยเคารพ จักให้ความสำคัญในบาตรขณะฉันข้าว จักฉัน
ข้าวไปตามลำดับ จักฉันข้าวให้พอเหมาะกันกับแกง จักไม่ฉันขยุ้มข้าวลงมาแต่ยอด จักไม่เอาข้าวสุก
กลบแกงหรือกับข้าวเพื่อให้ได้มาก จักไม่ออกปากขอแกงหรือข้าวสุกมาฉันเองในเมื่อไม่เป็นไข้ จักไม่
มองดูบาตรของภิกษุอื่นโดยมุ่งจะตำหนิ จักไม่ทำคำข้าวใหญ่นัก จักทำคำข้าวให้พอดีกับปาก
วรรคที่ 5 กพฬวรรค ว่ า ด้ ว ยคำข้ า ว มี 10 สิ ก ขาบท มี ส าระโดยสรุ ป คื อ ภิ ก ษุ พึ ง
สำเหนียกว่า ในขณะที่ฉันภัตตาหาร เราจักไม่อ้าปากรอคำข้าว ไม่สอดมือเข้าในปาก ไม่พูดคุยกัน ไม่
โยนคำข้าว เข้าปาก ไม่กัดคำข้าว ไม่ทำกระพุ้งแก้มให้ตุ่ย ไม่สลัดมือ ไม่โปรยเมล็ดข้าว ไม่แลบลิ้น ไม่
ทำเสียงจั๊บๆ
วรรคที่ 6 สุรุสุรุวรรค ว่าด้วยการฉันดังซู้ดๆ มี 10 สิกขาบท มีสาระโดยสรุป คือ คือ ภิกษุ
สำเหนี ยกว่า ในขณะที่ฉันภัตตาหาร เราจักไม่ฉันทำเสียงดังซู้ดๆ ไม่เลียมือ ไม่เลียบาตร ไม่เลียริม
ฝีปาก ไม่จับภาชนะน้ำดื่มขณะที่มือเปื้อน ไม่เทน้ำล้างบาตรที่มีเมล็ดข้าวปนลงในละแวกบ้าน ทั้งพึง
สำเหนียกว่า จักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้อยู่ในอากัปกิริยาเหล่านี้ คือ กั้นร่มอยู่ ถือไม้พลอง
ถือศัตรา ถืออาวุธ (คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558: 114)
การทานอาหารนั้ น อาหารจะต้องมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ อาหารหลัก 5 หมู่ ใน
ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า The Five Food Groups เป็นการจัดหมวดหมู่ตามคุณ ค่าของสารอาหารที่
ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ซึ่งจะแบ่งประเภทตามสารอาหารที่มีเหมือนกันออกเป็น 5 หมวดหมู่ โดย
แต่ล ะมื้อของอาหารจะต้องทานอย่ างถูกต้อง ครบถ้ว นทั้ง 5 หมู่ เพื่ อให้ ร่างกายสามารถนำไปใช้
เสริมสร้างการเจริญเติบโต อีกทั้งช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 ประเภทโปรตีน คือสารอาหารจำพวกเนื้อสั ตว์ นม ไข่ แหล่ งอาหารประเภท
โปรตีน พบได้ในสารอาหารจำพวกเนื้ อสั ตว์ ไข่ ถั่ว และนม เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว เนื้อปลา
เครื่องในสัตว์ ไข่ไก่ ถั่วเหลือง เต้า หู้ นมวัว นมแพะ ซึ่งจะช่วยเน้นให้ร่างกายเจริญเติบโต สมบูรณ์
แข็งแรง ประโยชน์ ของโปรตี น สารอาหารหมู่นี้ จ ะช่ว ยให้ ร่างกายเจริญ เติ บ โต เสริม สร้างความ
แข็งแรง ป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยง่าย ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เสริมสร้างเซลล์และ
เนื้อเยื่อของอวัยวะ ควบคุมการทำงานของระบบทางเดินหายใจระบบย่อยอาหาร และระบบการดูด
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ซึมของร่างกาย ปริมาณโปรตีน ที่จำเป็นต่อวัน ควรทานโปรตีนประมาณ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1
กิโลกรัม
หมู่ที่ 2 ประเภทคาร์โบไฮเดรต คือสารอาหารจำพวกข้าว แป้ง น้ำตาล แหล่ งอาหาร
ประเภทคาร์โบไฮเดรต พบได้ในสารอาหารจำพวกข้าว แป้ง น้ำตาล มัน และเผือก เช่น ข้าวเจ้า ข้าว
เหนีย ว ข้าวโพด แป้ งมัน สำปะหลัง แป้งจากเส้ นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน น้ำตาลทราย น้ำตาลอ้อย
น้ ำตาลมะพร้าว น้ ำผึ้ ง หั วเผื อก มันเทศ ซึ่งจะช่วยเน้นให้ พ ลั งงานและให้ ความอบอุ่นกับ ร่างกาย
ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต สารอาหารหมู่นี้จะช่วยให้พลังงานเพื่อที่ร่างกายจะนำไปใช้ทำกิจกรรมใน
แต่ ล ะวัน ได้ เพี ย งพอ มีส่ ว นช่ว ยเผาผลาญไขมัน ไปเป็ น พลั งงาน เสริมสร้างการทำงานของระบบ
ประสาทและสมอง อีกทั้งมีสารอนุพันธุ์ของกลูโคส หรือกรดกลูคูโรนิก ที่ช่วยขับสารพิษในตับให้ลดลง
และช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกาย ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่จำเป็นต่อวัน ควรทานคาร์โบไฮเดรต
อยู่ ที่ 3 กรั ม ต่ อ น้ ำ หนั ก ตั ว 1 กิ โ ลกรั ม หรื อ น้ อ ยกว่ า นั้ น ในผู้ ที่ ล ดน้ ำ หนั ก ข้ อ ควรรู้ เกี่ ย วกั บ
คาร์โบไฮเดรต เมื่อรับประทานสารอาหารจำพวกนี้ในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกาย จะ
ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ร่างกายเปลี่ยนสารอาหารไปเป็นไขมันแทน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วน
หมู่ ที่ 3 ประเภทเกลื อ แร่ห รือ แร่ธ าตุ คือสารอาหารจำพวกพื ช ผั ก ชนิ ด ต่างๆ แหล่ ง
อาหารประเภทเกลือแร่และแร่ธาตุ พบได้ในสารอาหารจำพวกผักชนิดต่างๆ เช่น ผักตำลึง ผักกาด
ผักบุ้ง ผักคะน้า ฟักทอง กะหล่ำปลี แตงกวา ซึ่งจะช่วยเน้นการเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกาย โดยแร่
ธาตุที่ร่างกายต้องการมี 18 ชนิ ด แต่ที่เป็นตัวหลักมี 7 ชนิด คือ แคลเซียม ไอโอดีน แมกนีเซียม
ฟอสฟอรัส ซีลีเนียม เหล็ก และสังกะสี ประโยชน์ของเกลือแร่และแร่ธาตุ สารอาหารหมู่นี้จะช่วยให้
ร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน สามารถป้องกันเชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรียต่างๆ ที่จะเข้ามาทำลาย
ร่างกาย พร้ อมทั้งช่ว ยบำรุ งดวงตา ช่ว ยให้ ม องเห็ น ชัดเจนแม้ ในที่ มื ด เสริมสร้างเซลล์ ของระบบ
ประสาท ไขข้อ กระดูก และระบบการย่อยอาหาร กระตุ้นให้เกิดการขับถ่ายที่ดี เนื่องจากผักแต่ละ
ชนิดมีกากใยสูง สามารถกำจัดของเสียออกจากลำไส้ได้ ปริมาณเกลือแร่และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อวัน
แตกต่างกันไปในแต่ละประเภท เช่น แคลเซียม 800 มิลลิกรัม ไอโอดีน 150 มิลลิกรัม แมกนีเซียม
350 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 800 มิลลิกรัม ซีลีเนียม 70 มิลลิกรัม เหล็ก 15 มิ ลลิกรัม และสังกะสี 15
มิลลิกรัม
หมู่ที่ 4 ประเภทวิตามิน คือสารอาหารจำพวกผลไม้ต่างๆ แหล่งอาหารประเภทวิตามิน
พบได้ในสารอาหารจำพวกผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น กล้วย ส้ม แอปเปิ้ล ฝรั่ง สับปะรด มะละกอ ลำไย
มั ง คุ ด ซึ่ ง จะช่ ว ยเน้ น ในเรื่ อ งการขั บ ถ่ า ยของลำไส้ ประโยชน์ ข องวิ ตามิ น สารอาหารหมู่ นี้ มี
คุณประโยชน์ คล้ายกับหมู่ 3 เพราะให้เกลือแร่และแร่ธาตุ รวมถึงวิตามินต่างๆ โดยประโยชน์ของ
วิตามิน ดังนี้
วิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา กระดูก ฟัน เหงือก
วิตามินบี ประโยชน์หลากหลายแล้วแต่ชนิด เช่น วิตามินบี 1 บำรุงประสาท วิตามินบี 2
บำรุงผิวพรรณ
วิตามินซี ป้องกันหวัด เลือดออกตามไรฟัน ชะลอวัย
วิตามินดี เสริมแคลเซียมและฟอสฟอรัส จำเป็นต่อกระดูก
วิตามินอี ลดความเสื่อมของเซลล์
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วิตามินเค ช่วยสร้างลิ่มเลือด ป้องกันกระดูกเปราะ
ปริมาณวิตามินที่จำเป็นต่อวัน สัดส่วนไม่เท่ากัน ดังนี้ วิตามินเอ 800 ไมโครกรัม วิตามินบี
แล้วแต่ชนิ ด วิตามิน ซี 60 มิลลิกรัม วิตามินดี 5 ไมโครกรัม วิตามินอี 10 มิลลิกรัม วิตามินเค 80
ไมโครกรัม
หมู่ที่ 5 ประเภทไขมัน คือสารอาหารจำพวกไขมันและน้ำมันจากพืช และสั ตว์ แหล่ ง
อาหารประเภทไขมัน พบได้ในสารอาหารจำพวกไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ ซึ่งไขมันจากสัตว์มัก
เป็นไขมันอิ่มตัว รวมถึงไขมันที่แฝงอยู่ในเนื้อสัตว์ เช่น น้ำมันจากหมู ไก่ เนื้อ ไข่แดง และถั่วชนิดต่างๆ
ส่วนไขมัน จากพืชมักเป็ น ไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมัน
มะกอก น้ำมันข้าวโพด น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน ซึ่งจะช่วยเน้นให้เกิดการสะสมพลังงานและเพิ่ม
ความอบอุ่น ให้ ร่างกาย ประโยชน์ ของไขมัน สารอาหารหมู่นี้จะช่วยกระตุ้นการเจริญ เติบโตของ
ร่างกาย ช่วยสะสมไขมันจากสารอาหารเอาไว้ใต้ผิวหนัง เช่น ต้นแขน ต้นขา หน้าท้อง สะโพก ซึ่งการ
สะสมไขมันนี้ จะช่วยเพิ่มความอบอุ่น แก่ร่างกาย เมื่อร่างกายขาดพลังงาน ไขมันที่ถูกสะสมไว้ตาม
บริเวณต่างๆ ก็จะถูกนำออกมาใช้ทดแทน ปริมาณไขมันที่จำเป็นต่อวัน จะต้องไม่เกิน 30% ของ
พลั งงานที่ร่ างกายต้องการต่อวัน หรือประมาณ 5-9 ช้อนชาต่อวัน ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ไขมัน หาก
ร่างกายขาดกรดไขมัน ก็จะทำให้ผิวพรรณไม่ผ่องใส ไม่เรียบเนียน ผิวไม่อิ่มน้ำ เพราะกรดไขมันมีส่วน
ช่วยให้ผิวแข็งแรง ชุ่มชื้น สดใสดูสุขภาพดี
อัตราส่วนการกินอาหาร 5 หมู่ ปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และ
แข็งแรง นั่นคือการได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ตามความต้องการของร่างกาย อาหารแต่ล ะหมู่เป็น
ประโยชน์หากได้รับในปริมาณที่เหมาะสม และเป็นโทษหากได้รับเข้าไปเกินความจำเป็น ซึ่งมีหลัก
โภชนาการที่เหมาะสมโดยประมาณ ดังนี้
ประเภทคาร์โบไฮเดรต หรือสารอาหารจำพวกข้าว แป้ง มัน และเผือก ควรรับประทาน
6-12 ทัพพีต่อวันโดยประมาณ
ประเภทโปรตีน หรือสารอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว และนม ควรรับประทาน 6-12
ช้อนโต๊ะต่อวันโดยประมาณ
ประเภทไขมัน หรือสารอาหารจำพวกไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ ควรรับประทานให้
น้อย หรือ 5-9 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ
ประเภทเกลือแร่และแร่ธาตุ หรือสารอาหารจำพวกผักชนิดต่างๆ ควรรับประทาน 4-6
ทัพพีต่อวันโดยประมาณ
ประเภทวิตามิน หรื อสารอาหารจำพวกผลไม้ต่างๆ ควรรับประมาณ 3-5 ส่ วนต่อวัน
โดยประมาณ ผลไม้แต่ละชนิดจะมีปริมาณที่ควรทานแตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความหวานของผลไม้
แต่ละชนิดด้วย
นอกจากนี้อาการจำพวกโปรตีนและไขมันที่ทานเข้าไป ควรเลือกทานจากอาหารที่ดี เช่น
ไขมันอะโวคาโดแทนไขมันจากน้ำมันรำข้าว หรือโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
อาหารมีส่วนสำคัญในการช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเจริญเติบโต ซึ่งจะต้องเลือก
รับประทานให้หลากหลาย และเลือกสัดส่วนของอาหารตามความเหมาะสมกับร่างกาย โดยมีหลักการ
บริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี ดังต่อไปนี้
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รับประทานให้หลากหลายครบหลักอาหาร 5 หมู่เป็นประจำ และหมั่นดูแลน้ำหนักตัวให้
อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เสมอ เพราะหากมีน้ำหนักตัวเกินกว่าเกณฑ์ ร่างกายอาจเสี่ยงต่อภาวะโรคอ้วนได้
รับประทานข้าวให้เป็นมื้อหลัก และควบคุมปริมาณให้พอเหมาะโดยเฉพาะแป้งจากข้าว
ขาว หรือมันต่างๆ เพราะถ้าบริโภคมากเกินไปร่างกายก็จะเปลี่ยนไปเป็นไขมันแทน เน้นรับประทาน
ผักและผลไม้ให้มาก เพราะร่างกายต้องการกากใยไปช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย รวมถึงเสริมภูมิคุ้มกัน
ให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บ ป่ วยง่าย รับประทานปลา เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วให้ เป็นประจำ
เพราะเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี ที่ร่างกายนำไปเสริมสร้างการเจริญเติบโต ควรดื่มนมให้ได้วันละ 1-2
แก้ว เพราะนมให้ปริมาณโปรตีน แคลเซียม วิตามินบี 2 และแร่ธาตุต่อร่างกาย
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไป เพราะจะเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอ้วน และไขมันในเลือดสูง
หลีกเลี่ยงอาหารรสชาติหวานจัดและเค็มจัด เพราะจะทำให้ไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูง ส่งผลให้
เป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน และโรคอ้ วนได้ หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่สารปนเปื้อนหรือใส่สารเจือ
ปน เพราะเป็ น สารเคมีที่ไม่ดีต่อร่างกาย ทำให้ เกิดการตกค้างและสะสมในร่างกายได้ หลี กเลี่ ยง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบประสาทและสมองถูกทำลาย อีกทั้งลดความเสี่ยงต่อโรค
ตับ หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ
นอกจากอาหาร 5 หมู่จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้ว การรับประทาน
อาหารหลัก 5 หมู่เป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ
ทั้งโรคอ้วน โรคไต โรคหัว ใจ โรคเบาหวาน ทางที่ดีควรกินอาหารที่มีประโยชน์และพอเหมาะ ไป
พร้อมๆ กับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้ชีวิตมีสมดุลช่วยยืดเวลาของร่างกายให้อยู่ได้นานขึ้น
อีกด้วย (Raksa Content Team, 2565)
เครื่องนุ่งห่ม
มนุ ษย์มีเครื่องนุ่งห่มไว้เพื่อป้องกันอากาศหนาวเย็นหรือแสงแดด ป้องกันการกระแทก
กระทบวัตถุอื่น และเพราะเหตุต่างๆนั้นมนุษย์จึงเริ่มสวมใส่เสื้อผ้า ในอดีต มนุษย์ยุคโบราณไม่รู้จักใส่
เสื้อผ้าปิดกาย เพราะมีขนและผิวหนังที่หนา แต่เมื่ออากาศโลกอุ่นขึ้น มนุษย์ก็เริ่มปรับตัวโดยการลด
ความยาวขนและความหนาของผิวหนัง ทำให้มนุษย์ต้องเริ่มรู้จักปกปิดร่างกาย ในช่วงแรกๆมนุษย์ใช้
ใบไม้ เปลื อ กไม้ ม าร้ อ ยเป็ น เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม แล้ ว เริ่ ม รู้ จั ก การใช้ ห นั ง สั ต ว์ และเริ่ม ทอผ้ า ด้ ว ยใยพื ช
ตามลำดับ
ใยพืชที่นิยมนั้นแบ่งตามยุคสมัยและพื้นที่ โดยในอดีตมีใยผ้าลินิน (ทอจากต้นแฟลกซ์) ผ้า
ไหม (ได้จากใยของตัวหนอนไหม) เป็นต้น จนกระทั่งเมื่อชาวยุโรปนำต้นฝ้ายมาจากอเมริกาใต้ แล้ว
เพาะพันธ์ไปทั่วโลก ใยฝ้ายจึงถูกใช้ทำเสื้อผ้าที่เป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบัน เรียกว่าผ้าฝ้าย
ในปัจจุบัน เสื้อผ้าไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันสภาพอากาศ และอันตรายอย่างอื่นเท่านั้น แต่ยังใส่
เพื่อบ่งบอกวัฒนธรรมประเพณี ความเจริญก้าวหน้าของผู้ผลิตและสวมใส่ ไว้บ่งบอกชื่อสถานที่ทำงาน
โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ ไว้ใส่เพื่อให้เข้ากับงาน กิจกรรมและสภาพแวดล้อม เช่น ใส่ชุดกันผึ้ง
เพราะทำอาชีพเลี้ยงผึ้ง ใส่ชุดว่ายน้ำเพื่อว่ายน้ำหรือสอนว่ายน้ำ รวมไปถึงการใส่เพื่อความสวยงาม
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เพื่อโอ้อวดฐานะกันในปัจจุบัน เสื้อผ้าที่ถูกออกแบบเพื่อการณ์นั้นเรียกว่า เสื้อผ้าแบบสมัยนิยม (วีกิพี
เดีย สารานุกรมเสรี, 2565)
สำหรับใช้ในการนุ่งห่มของพระภิกษุ ได้แก่ จีวร มี 3 ผืน คือ สังฆาฏิ ผ้าซ้อนหรือผ้าทาบ
อุตราสงค์ ผ้าห่ม และอันตรวาสก ผ้านุ่ง จีวรทั้งไตรนี้ในชั้นเดิม หมายถึง บังสุกุลจีวร ที่พระต้องไป
เก็บ ผ้าที่เขาทิ้งมาต้มตัดเย็บ ย้ อมเองตามวิธี ได้สีและขนาดที่ทรงอนุญาต ต่อมามีพุทธานุญาตให้
พระภิกษุใช้ผ้าที่ผู้ศรัทธาถวาย เรี ยกว่า คหบดีจีวร เพราะเป็นส่วนเพิ่มจากบังสุกุลจีวรนั้นจึงเรียกว่า
จีวรที่เป็นอดิเรกลาภ ได้แก่ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน และผ้าที่ทอจากของ 5
ชนิดดังกล่าวปนกัน การพิจารณาจีวรในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของ
การบริโภคใช้ส อยจีวร ว่าที่บ ริโภคใช้สอยนั้นเพื่อสนองความต้องการของชีวิต มิใช่เพื่อสนุกสนาน
ประดับ ตกแต่ง หรือแสดงฐานะทางสั งคม และพระภิกษุ ควรพิจารณาในการใช้ส อยจีวรทุกครั้งที่
บริโภคใช้สอย ได้แก่ พิจารณาจีวรทุกครั้งที่ห่มหรือเปลื้องจากกาย แต่ถ้าไม่สามารถพิจารณาดังกล่าว
ได้ ก็ ให้ พิจ ารณาย้อนหลั ง ฉะนั้ น จึงมีการพิ จารณาจีวรใน 3 กาลได้แก่ ปฏิล าภกาล ในเวลารับ
ประเคนจีวรพระภิกษุควรพิจารณาธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณ์ ปริโภคกาล ในเวลาจะใช้จีวรก็ให้พิจารณา
ตังขณิกปั จจเวกขณ์ และ อตีตกาล ในหลังจากใช้สอยจีวรนั้นก็ให้พิจารณาอตีตปัจจเวกขณ์ ถ้าไม่
พิจารณาปล่อยเวลาล่วงเลยไปจนถึงอรุณวันใหม่ก็ตกอยู่ในฐานะ อิณบริโภคคือบริโภคอย่างเป็นหนี้
พระพุทธองค์ทรงกำหนดให้พระภิกษุใช้จีวร 3 ผืน ด้วยเหตุว่า พระพุทธเจ้าเสด็จพุทธ
ดำเนิ น ในระหว่างเมื องราชคฤห์ กั บ เมื องเวสาลี ต่ อกั น ทอดพระเนตรเห็ น ภิ ก ษุ ห ลายรูป หอบผ้ า
พะรุงพะรัง บ้างก็ทูนห่อผ้าบนศีรษะ บ้างก็แบก บ้างก็พันไว้ที่สะเอว ครั้นแล้ว ได้ทรงดำริจะตั้งกฎใน
เรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลาย ในคืนนั้นประทับแรมที่โคตรมกเจดีย์ เขตเมืองเวสาลี ทรงครองผ้าผืนเดียว
ประทับอยู่กลางแจ้ง น้ำค้างตกฤดูหนาว เดือน 3-4 ความหนาวไม่ได้มีแก่พระผู้มี พระภาค ปฐมยาม
ผ่านไปแล้ว พระองค์ทรงหนาว จึงทรงห่มจีวรอีกเป็นสองผืน ก็ทรงหายหนาว ถึงปัจฉิมยามก็ทรง
หนาวและห่มอีกเป็นผืนที่สาม จึงทรงหายหนาว จนปัจฉิมยามผ่านไปแล้ว ขณะรุ่งอรุณแห่งราตรีทรง
หนาวและห่มอีกเป็นผืนที่สี่จึงทรงหายหนาวทรงพระดำริถึง กุลบุตรในธรรมวินัยนี้ ที่เป็นคนขี้หนาว
กลัวต่อความหนาว อาจด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยผ้าสามผืน จึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์มีพระดำรัสชี้แจงเหตุ
แล้วทรงบัญญัติว่า “...ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไตรจีวร คือ ผ้าสังฆาฏิ 2 ชั้น ผ้าอุตราสงค์ชั้น
เดียว ผ้าอันตรวาสกชั้นเดียว...” (วิ.มหา. (ไทย) , 5/150/205)
มีคำอธิบายตามลำดับ ดังนี้
1) สังฆาฏิ ผ้าทาบ หรือผ้าซ้อน คือผ้าซึ่งพระใช้พาดบ่าในปัจจุบัน ที่จริงคือเป็นผ้าซ้อน
สำหรับห่มซ้อนกันหนาว เพราะในฤดูหนาว ผ้าเดิมที่มีเพียงผ้านุ่งผ้าห่มไม่พอ ทรงอนุญาตผ้าซ้อนห่ม
กันหนาวขึ้นมาอีก เป็นอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่ า สังฆาฏิ (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตโต, 2549: 2)
ตามพุทธบัญญัติจะมีสังฆาฏิสองผืนก็ได้ เรียกว่า สังฆาฏิสองชั้น
2) อุตราสงค์ ผ้าห่ม เรียกสามัญในภาษาไทยว่า จีวร ความจริงผ้าทั้งไตรคือจีวรทั้งหมด
แต่อาจจะเป็นเพราะ พระภิกษุจะไปไหนก็ต้องห่มผ้าผืนนี้ จึงมองเห็นภายนอกปรากฏอยู่เสมอ ผู้พบ
เห็นเลยเรียกผ้าที่พระภิกษุห่มว่า จีวร ต่อมาเลยมีความหมายแคบเรียกอุตราสงค์ว่าจีวร
3) อันตรวาสก ผ้านุ่ง ความจริงผ้านุ่งก็เป็นจีวรผืนหนึ่งในบรรดา 3 ผืนนั่นแหละ เรียก
สามัญในภาษาไทยว่า สบง
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จีวรทั้งไตรนี้ โดยทั่วไปพระภิกษุต้องนำติดตัวไปด้วยตลอด (เว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นตามที่
อนุญาตไว้) มิให้อยู่ปราศจากจีวรนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีแต่ผ้าอุตราสงค์กับผ้า
อันตรวาสกไม่พึงเข้าบ้าน รูปใดเข้าไป ต้องอาบัติทุกกฎ (วิ.มหา. (ไทย) , 5/163/220-221) เว้นไว้แต่
เจ็บไข้ 1 สังเกตเห็นว่าฝนจะตก 1 ไปสู่ฝั่งแม่น้ำ 1 ที่อยู่คุ้มได้ด้วยดาล 1 ได้กรานกฐิน 1
จีวรทั้ง 3 ผืนนี้ เดิมทีเดียวหมายถึง ผ้าบังสุกุล ซึ่งพระภิกษุต้องไปเที่ยวแสวงหาผ้าตามที่
ต่าง ๆ ตามที่ทรงอนุญาต เช่น ป่าช้า กองขยะ เป็นต้น มาซักตัดเย็ บย้อมให้ถูกต้องตามระเบียบ เช่น
ใช้สีย้ อมตามทรงอนุ ญาต ได้ขนาดที่ทรงอนุญ าต ตัดตามวิธีที่ทรงอนุญ าต เป็นต้น ต่อมามีพุทธา
นุญาตให้พระภิกษุรับจีวรที่เขาถวาย เป็นส่วนพิเศษ
ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า จีวรทั้งสามผืนนี้ จึงอาจจะเป็นผ้าบังสุกุลที่ภิกษุหาผ้ามาเย็บย้อมตัด
เองนั้นหรือเป็นผ้าที่ผู้ศรัทธาถวายก็ได้ ในลำดับต่อไปผู้วิจัยจึงจะศึกษารายละเอียดของผ้าบังสุกุลจีวร
(พระกฤษฎิ์ณวัช ปภากโร (เกษกิจ), ศุลีพร เศวตพงษ์, 2557: 147-148)
เสนาสนะที่อยู่อาศัย
มนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีที่อยู่อาศัย เพื่อปกป้องร่างกายจากฝน ลม หรือสัตว์ร้าย
ต่างๆที่จะมาทำอันตรายต่อมนุษย์เอง ดังนั้นมนุษย์จึงต้องอาศัยในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต
ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอนุญาตในพระวินัยหมวดเสนาสนขันธกะ
คือหมวดที่ว่าด้วยเสนาสนะ เป็นเรื่องว่าด้วยการอนุญาตให้สร้างวิหาร ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การ
อนุญาตหอฉัน การกีดกันอาสนะ สิ่งของที่ไม่พึงสละและไม่พึงแบ่งหรือการใช้เสนาสนะนะผิดที่เป็นต้น
สมควรที่ จ ะได้ ศึ กษาให้ เข้าใจอย่ างถ่อ งแท้ เพื่ อมี ให้ เกิ ด ข้อ ผิ ด พลาดในทางปฏิ บั ติ ต่ อไป ดั งกรณี
ตัวอย่างเช่น
เรื่ อ งทรงอนุ ญ าตสร้ า งวิ ห าร เศรษฐี ก รุ ง ราชคฤห์ เลื่ อ มใสในภิ ก ษุ ทั้ ง หลายที่ อ ยู่ กั บ
พระพุทธเจ้า ณ เวฬุวนาราม ใคร่จะสร้างวิหารถวาย ถึงขอให้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลขอต่อพระผู้มีพระ
ภาค ซึ่งภิกษุดังกล่าวก็พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ พระเวฬุวัน เขตกรุงราชคฤห์ โดยได้กราบทูล
ให้ทรงทราบว่า "เศรษฐีซาวกรุงราชคฤห์ต้องการจะให้สร้างวิหารถวาย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึง
ปฏิบัติอย่างไร"
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วจึงรับสั่งว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิด
คือ (1) วิหาร (กุฏิปกติ) (2) เพิง (เรือนที่มุงแถบเดียว (3) ปราสาท (เรือนเป็นชั้นๆ) (4) เรือนโล้หลังคา
ตัด (5) ถ้ำ (วิ.จู. (ไทย), 7/294/89-90)
ความสำคัญของเสนาสนขันธกะ ในการสร้างเสนาสนะเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆ
บูชาเป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาต เป็นการสร้างความศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนในครั้งพุทธกาล
จนกระทั่งปัจจุบัน เพราะความเชื่อในการให้ทานนำความสุขอันมีสวรรค์เป็นเบื้องต้น อีกทั้งยังมีผลให้
พระสงฆ์ที่เคยร่อนเร่ไปไม่มีที่อยู่อาศัยได้อยู่จำวัดฉลองศรัทธา แก่ ประชาชนและเป็นศูนย์รวมภายใน
จิตใจของคนในชุมชนนั้นๆ
ตามที่พระบรมพุทธานุญาตให้ผู้มีจิตศรัทธา ในกรก่สร้างถาวรวัตถุอันเป็นเสนาสนะ ที่อยู่
อาศัยของพระสงฆ์ เพื่อมิให้ผิดต่อพระวินัย และเอื้ออำนวยต่อผู้มีจิตศรัทธาเอง เพราะในการสร้าง
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เสนาสนะ ต้องถูกต้องตามพุทธานุ ญาตและไม่เบียดเบียนทุนทรัพย์ของผู้ที่สร้างถวายแด่พระสงฆ์
(คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558: 236-265)
ยารักษาโรค
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโรคภัยไข้เจ็บเช่นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้อง
ใช้ยา เพื่อบรรเทาอาการเมื่อเจ็บป่วยหรือเพื่อให้หายขาดจากโรคที่ตนเจ็บป่วยอยู่ หรือเพื่อเสริมสร้าง
และซ่อมแซมสิ่งที่เสียหาย ผุพังไป และนำกลับมาใช้ได้เหมือนปกติ
ในการใช้สอยต้องพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแล้วจึงใช้คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เพื่อ
บำบัดทุกขเวทนา อันเกิดเพราะธาตุกำเริบ ซึ่งเกิดขึ้นแล้วเพื่ อความลำบากเป็นอย่างยิ่งเป็นกำหนด
เท่ านั้ น การใช้ ย าก็ เพื่ อ รั กษาโรคเพื่ อที่ จ ะได้ ดำรงชี วิตอยู่เพื่ อ ที่ จะอบรมปั ญ ญาต่ อไป ด้ ว ยการ
พิจารณาอย่างนี้ จึงเป็นอันบริสุทธิ์เพราะอาศัยการพิจารณาด้วยปัญญา (มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่
พระพุทธศาสนา, 2565)
ปัจจัย 4 ของพระสงฆ์นั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพระสงฆ์ เป็นปัจจัยที่ช่วยให้
เกิ ด สั ป ปายะในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรม และพระพุ ท ธเจ้ าทรงแนะนำวิ ธี ในการใช้ ส อยให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุข เห็นคุณค่าแท้ในการใช้สอยปัจจัยทั้ง 4 คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร เครื่องใช้สอย/ที่
อยู่อาศัย และยารักษาโรง

คุณค่าของปัจจัย 4 ต่อการส่งเสริมสุขภาวะของ
ในระดับบุคคล ระดับของความสุขออกมาเป็นเชิงปริมาณที่วัดค่าจากความรู้สึกภายใน
จิตใจ คือ มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง การมีอารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิกบาน การมองโลกในแง่ดี การมีจิตใจ
ปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย ไม่เศร้ าหมอง การควบคุมตนเองในการกระทาสิ่งไม่ดีงาม การมีเชื่อมั่นว่าตน
เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ การมีสมรรถภาพแห่งจิตที่ดี ภาวะของบุคคลที่แสดงออกด้านคุณธรรมทั้งหลายใน
ลักษณะต่างๆ เช่น ความขยันหมั่นเพียรในการทางาน ความอดทนในการดาเนินชีวิต การมีสมาธิแน่ว
แน่ในการทางาน การมี สติที่ดีในการดาเนินชีวิต การคุณภาพแห่งจิตดี สภาพความรู้สึกทางจิตใจที่
แสดงออกมาในลักษณะต่างๆ เช่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น ความกรุณาอยาก
ช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ การระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผู้อื่น การยกย่องและชื่นชมคุณค่าแห่งการ
กระทาความดีของผู้อื่น การใช้วาจาแนะนาให้ผู้อื่นกระทาความดี ความรู้สึกพอใจและเชื่อมั่นในตัวเอง
การมีคุณค่าต่อสังคม ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาในชีวิตได้ ความพอใจในสถานะทางสังคม เช่น
เกียรติยศ ฐานะตำแหน่ง หน้าที่การงาน บริวาร ทีตนเองได้มาอย่างชอบธรรม เป็นต้น
ในระดับเศรษฐกิจ การใช้สอบปัจจัย 4 ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เริ่มต้นแต่
กระบวนการการผลิ ต การขนส่ งไปยั งสถานที่ต่ าง ๆ เพื่อ ให้ พ ระสงฆ์ ได้ ใช้ส อย โดยศรัท ธาของ
พุทธศาสนิกชนได้จับจ่ายใช้สอย เพื่อนำมาทำบุญ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา คือ การให้
ทาน การรักษาศีล และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทำให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ทำให้ทุกส่วนมี
การทำงานตามหน้าที่ของตน และสามารถพัฒ นาเศรษฐกิจของชาติให้ มีความเจริญก้าวหน้า อีก
ประการหนึ่ ง พระสงฆ์ส่ วนหนึ่ งเมื่อใช้ส อยปัจจั ย 4 แล้ ว ทำให้ มี สุ ขภาวะที่ดี ได้ ออกไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศก่อให้เกิดเกิดความมั่นคงทางพระศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจด้วย
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ในระดับสังคม เมื่อมีการใช้สอยปัจจัย 4 อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ทำ
ให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดี สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเป็นปกติ นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามา
เผยแผ่ ให้สาธุชนได้ประพฤตอปฏิบัติตาม ความสงบสุขของสังคมก็จักบังเกิดขึ้น และผู้นำทางจิต
วิญญาณของสังคม ในทางตรงกันข้าม หากพระสงฆ์ใช้สอยปัจจัย 4 เกินความจำเป็น หรือใช้สอย
อย่างไม่เห็นคุณค่า ย่อมทำให้เกิดปัญหาขึ้น เพราะต้องแสวงหามาเพื่อให้ได้ตามความต้องการของ
ตนเอง เมื่อต้องการมาก ก็จะก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นตามมาด้วย เป็นการก่อปัญหาให้เกิดขึ้นใน
สังคมเช่นกัน

สรุป
พระพุทธศาสนามิได้มุ่งเน้นให้บุคคลพัฒนาแต่ด้านจิตใจ แต่ยังมีหลักธรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒ นาด้านร่างกาย สังคม และจิ ตใจด้วย โดยสะท้อนผ่านวิถีชีวิตของพระสงฆ์กับการใช้ปัจจัย 4
ดังนั้นแล้ว ปัจจัย 4 กับสุขภาวะของพระสงฆ์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างยิ่ง และ
ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักธรรมวินัย อำเภอเมืองสุรินทร์มีศูนย์สุขภาพชุมชนในการดำเนินการโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์สามเณร และญาติโยมสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองสุ ริน ทร์ในการดูแลและเรียนรู้ทำเข้าใจกับโรคเกิดขึ้นต่อพระสงฆ์ในปัจจุบั น
อย่างเช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคหลอดเลือดสมองเป็นต้น
สาเหตุโรคที่เกิดขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะพระสงฆ์ คือ ปัจจัย 4 1) จีวร เป็นผ้าที่พระสงฆ์
ใช้นุ่งห่มร่างกาย สวนในปัจจุบันก็มีปัญหาเช่นกัน คือ จีวรที่พระสงฆ์รับจากญาติโยมที่นำมาถวายให้
นั้น เกินจำนวนที่พระสงฆ์ใช้ ก็กลายเป็นปัญหาในการจัดการ ก็โดยศาสตร์สมัยที่สามารถผลิตเครื่อง
อำนวยความสดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะผ้านุ่งห่มร่างกายเป็นจำนวนมาก ไปตาม
ความต้องของสังคม ในการผลิตก็มีการใช้สารที่ทำให้ มีปัญหาต่อการใช้เช่นกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันกับการใช้จีวร คือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ 2) บิณฑบาต เป็นอาหารที่
ได้มาจากพุท ธบริษัท ถวายให้ พระสงฆ์ เป็ นปัจจัยที่ส ำคัญ ต่อการดำรงชีวิตของมนุษ ย์ โดยเฉพาะ
พระสงฆ์ต้องดูแลเป็นพิเศษกว่าคนอื่น สาเหตุคือพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกอาหารได้ ถ้าญาติโยมถวาย
อะไรก็ฉันตามความเหมาะสมในการพอประมาณ ด้วยความเจริญของศาสตร์สมัยสามารถผลิตของ
บริโภคได้ทุกชนิดอยู่แล้ว ในเครื่องบริโภคนั้นก็มีรสชาติครบประเภท คนทั่วไปสามารถเลือ กได้ แต่
พระสงฆ์ไม่ ส ามารถเลื อ กได้ ก็เป็ น ส่ ว นหนึ่งของปัญ หาสุ ขภาพของโรคเรื้องรังหรือโรคประจำตั ว
พระสงฆ์ในปัจจุบัน 3) เสนาสนะ เป็นที่อาศัยหรือที่นอน ควรยินดีด้วยการพอประมาณ เล็กหรือใหญ่
ไม่หรูหราไม่สวยงามพอใจในที่อาศัยไปตามธรรมชาติ ถ้าที่อาศัยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่อำนวยก็สงผล
ต่อความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ที่เป็นสุขภาวะด้านการดำรงชีวิตอย่างเป็นระบบทั้งทางกายและทาง
สังคมก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสุขภาวะของพระสงฆ์เช่นกัน 4) คิลานเภสัชะ คือยารักษาโรคต่าง ๆ
ในทางพระพุทธศาสนาเป็นยาระงับการอาพาธของพระสงฆ์ที่เป็นแหล่งเกิดของความทุกข์ เวลาใช้สอย
หรือบริโภคต้องพิจารณาให้มันใจว่าเมื่อบริโภคแล้วสามารถระงับอาพาธได้อย่างแท้จริง แต่ต้องระมัด
ระว่างของสภาวะปัจจุบัน โดยเฉพาะยาที่มีการใช้ทำให้เกิดโทษต่อร่างกายได้ อย่างเช่น ประเภทยาที่
เพิ่มพลังหรือยาขยัน และอายุวัฒนะเป็นต้น เพราะเป็นยาทำให้เกิดทุกขเวทนา ไม่ใช้ยาทำให้มีสุขภาพ
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ที่ดี จึงในพระพุทธศาสนาได้ปัญญัติให้พระสงฆ์ก่อนใช้หรือบริโภคต้องพิจารณาให้เห็นถึงวัตถุประสงค์
หรือประโยชน์ของปัจจัยที่รับ
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บทคัดย่อ
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาสภาพการณ์การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ใน
ปัจจุบัน 2)เพื่อศึกษาพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย และ 3)เพื่อวิเคราะห์
พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย
ผลการศึกษา พบว่า การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ในปัจจุบันเกิดจากการร่วมมือกันของพระสงฆ์
และฆราวาส โดยพระสงฆ์ควรงดฉันสิ่งของที่ไม่ถูกสุขลักษณะและฆราวาสควรถวายสิ่งของด้วยปัญญา
การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ต้องยึดหลักพระธรรมวินัย สอดคล้องกับกฎธรรมชาติและรู้เท่าทันความจริง
เกี่ยวกับสังขาร การดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์ อย่างถูกต้อง คือ ประกอบด้วยการดูแลสุขภาพ
กาย ได้แก่ 1. วิธีการใช้ผ้านุ่งห่ม 2. วิธีการฉันอาหารและเครื่องดื่ม 3. วิธีการใช้เสนาสนะ 4. วิธีการใช้
เภสัช และการดูแลสุขภาพใจ ได้แก่ 1. วิธีการลดโลภะ 2. วิธีการลดโทสะ 3. วิธีการลดโมหะ ส่วนการ
วิเคราะห์ พระสงฆ์กับ การดู แลสุ ขภาพตนเองตามหลั กพระธรรมวินัย พบว่า การดูแลสุ ขภาพของ
พระสงฆ์ ในปั จ จุ บั น มีปั ญ หา 2 ประการ คื อ 1. ปั ญ หาการไม่ ดูแ ลสุ ข ภาพของกัน และกั น ในวัด ที่
พระสงฆ์อาศัยอยู่ 2. ปั ญ หาการไม่มีส ถานภาพเชิงบุคคลของพระสงฆ์ในระบบสวัส ดิการแห่ งรัฐ
ดังนั้น พระสงฆ์จึงควรดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย โดยให้
ความสำคัญกับหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามและทรงอนุญาต
คำสำคัญ: พระสงฆ์, การดูแลสุขภาพ, หลักพระธรรมวินัย

Abstract
The purposes of this article were: 1) to study the Situation of Monk’s Health
Care in contemporary time, 2) to study the Self’s Health Care of Buddhist Monks
according to their Principle of Discipline; 3) to analyze the Self’s Health Care of
Buddhist Monks according to their Principle of Discipline.
The results of the study showed that Monks and lay people could have
cooperated with the Self’s Health Care. Furthermore, monks should abstain from
unhealthy food and lay people should consider based on wisdom when offering
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things to monks. In the same way monks should take care of their healthy based on
the precepts of discipline and also being in accordance with the laws of nature and
knowing the truth about the physical systems. The Self’s Health Care of Buddhist
Monks including two parts. First is the psychical health care which consisted of
Clothing, Eating and drinking, Housing and Pharmacy. Second is the mental health
care emphasized on reducing of greed, reducing of hatred and reducing of delusions.
Moreover, in analyzing of the Self’s Health Care of Buddhist Monks according to the
principles of the discipline found that firstly, the monastery members taking careless
of one another's health, secondly, monks had been non-status of membership in the
state welfare system. Therefore, the monks should take care of their physical and
mental health according to the principles of the discipline by attending to the
principles being and living that the Buddha has forbidden and allowed.
Keywords: Monks, Health Care, The Principles of Discipline

บทนำ
โดยทั่วไป การพูดถึงพระสงฆ์หรือพระภิกษุในพุทธศาสนานั้นมักจะกล่าวถึงในแง่การเป็น
ปูชนียบุคคลหรือบุคคลที่ควรกราบไหว้บูชา สืบเนื่องจากว่าพระสงฆ์เป็นผู้มุ่งปฏิบัติตนเพื่อความหลุด
พ้นจากทุกข์ทั้งปวง โดยพฤติกรรมการปฏิบัติตนของพระสงฆ์นั้นต้องให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย
ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ กล่าวคือหลักการหรือคำสอนใดๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อให้
พระสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติตาม พระสงฆ์ก็ต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคำสอนดังกล่าว และนัย
แห่งคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมีทั้งเป็นคำสั่งให้ทำ ถ้าไม่ทำ ถือว่าเป็นความผิด เช่น ข้อปฏิบั ติตาม
หมวดปาจิตตีย์ 92 ข้อที่ 1 ทรงสอนให้งดเว้นจากการพูดปด (สมฺปชานมุสาวาเท, ปาจิตฺติยํ) หาก
พระสงฆ์พูดปด ย่อมถือว่าเป็นความผิด เป็นต้น ส่วนคำสอนที่ทรงส่งเสริมให้ทำ ถ้าไม่ทำ ถือว่าเป็น
ความผิดเหมือนกัน เช่น ข้อปฏิบัติในหมวดปาฏิเทสนียะ 4 ข้อที่ 14 ทรงสอนไม่ให้พูดเสียงดังขณะ
นั่งในบ้าน หากพระสงฆ์พูดเสียงดังขณะนั่งในบ้าน ถือว่าเป็นความผิด ดังนั้น ชีวิตของพระสงฆ์จึงเป็น
ชีวิตที่ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ตรงตามหลักพระธรรมวินัยเท่านั้น จึงจะนับว่าเป็นผู้ควรแก่สักการะที่
เขานำมาบู ช า (อาหุ เนยฺ โย) เป็ น ผู้ ค วรแก่ สั ก การะที่ เขาจั ด ไว้ต้ อ นรับ (ปาหุ เนยฺ โย) เป็ น ผู้ ค วรรั บ
ทักษิณาทาน (ทกฺขิเณยฺโย) เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี (อญฺชลีกรณีโย) และ เป็นเนื้อนาบุญของ
โลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า (อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส) (M. 12/95/67)
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าชีวิตของพระสงฆ์นั้นต้องดำเนินไปตามหลักพระธรรม
วินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ โดยให้งดเว้นจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามและให้ทำในสิ่งที่พระองค์ทรง
อนุญาต ดังนั้น ชีวิตของพระสงฆ์จึงเป็นชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยบนพื้นฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักพระธรรมวินัย แต่ตามสภาพความเป็นจริงของสังคมในสมัยพุทธกาลและหลังสมัยพุทธกาล
ก็เป็นที่ปรากฏชัดว่าการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์นั้นจะมีเพียงบางรูปเท่านั้นที่สามารถอยู่ในกรอบแห่ง
พระธรรมวินัยแล้วบรรลุมรรคผลได้ ส่วนบางรูปถึงแม้จะประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย
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แล้ วก็ยั งต้องใช้เวลาในการสะสมบารมีต่อไปอีกหลายชาติ และยังมีบางรูปที่ไม่สามารถอดทนต่อ
รู ป แบบชี วิต แนวบรรพชิ ต ได้ อี ก ต่ อ ไปก็ ได้ ล าสิ ก ขาไปใช้ ชี วิ ต แบบเพศคฤหั ส ถ์ จากเรื่อ งราวชี วิ ต
พระสงฆ์ก่อนสมัยปัจจุบันที่ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัยจนสามารถหลุดพ้นได้บ้าง
ไม่ ห ลุ ด พ้ น บ้ าง ลาสิ ก ขาไปบ้ าง จึ งกล่ าวได้ ว่ าการดำเนิ น ชี วิต แบบพระสงฆ์ นั้ น ไม่ ใช่ ท ำได้ ง่ายๆ
กล่ าวคื อ การเป็ น พระสงฆ์ ที่ ดี ต ามหลั ก พระธรรมวินั ย นั้ น ไม่ ใช่ เป็ น ได้ เพี ย งเพราะการเข้ ามาสู่ ร่ ม
กาสาวพัตร์เท่านั้น แต่เป็นได้บนการดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ เช่น เมื่อ
เป็นพระสงฆ์แล้วก็ต้องถือนิสสัย 4 อย่าง ได้แก่ เที่ยวบิณฑบาต (ปิณฑิยาโลปโภชนะ) นุ่งห่มผ้าบังสุกุล
(บั งสุ กุ ล จี วร) อยู่ โคนไม้ (รุกขมู ล เสนาสนะ) และฉันยาดองด้ วยน้ ำมูต รเน่ า (ปูติมุ ตตเภสั ช ) (Vin.
4/87/106) ส่ วนในปั จจุบั น พระสงฆ์ก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย ประหนึ่งว่า
พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่เหมือนเดิม แต่ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาอาศัย
อยู่นั้นไม่ได้เป็นเหมือนกับสภาพสังคมชมพูทวีปแล้ว คือเมื่อพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปยังสถานที่ใด
ความเป็นพุทธศาสนานอกจากจะคงสภาพเดิมไว้แล้วยังต้องปรับเปลี่ยนเพิ่ม เติมลักษณะบางอย่างที่มี
อยู่ ในสถานที่นั้ น เข้ามาด้วย จึงทำให้ เห็ นว่าพระสงฆ์ในสมัยก่อนและสมัยปัจจุบันนั้น ถ้าพูดในแง่
หลักการแล้ว ถือว่ายังยึดอยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนที่มีการเสริม
เพิ่มเติมเข้ามาในพุทธศาสนาบ้างนั้นคงเป็นเรื่องของการปรับตัวเพื่อความเป็นไปได้ของพุทธศาสนา
นั่นเอง เช่นเดียวกัน ชีวิตพระสงฆ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะพระสงฆ์ไทยนั้นก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลายอย่าง กล่าวเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง พระสงฆ์ก็ต้องมีวิธีการดูแลที่ไม่ขัดกับหลัก
พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ไว้ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องใช้วิธีการดูแลสุขภาพแบบสมัยใหม่
ดูแลตนเองด้วย ทั้งนี้ การดูแลสุขภาพแบบสมัยใหม่ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยและ
สอดคล้องกับความเป็นพระสงฆ์ที่ดีตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วย
กล่าวเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์นั้น ในอดีตที่ผ่านมา พระพุทธเจ้า
ทรงสอนพระธรรมวิ นั ย เพื่ อ ให้ พ ระสงฆ์ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ แ ละอยู่ อ ย่ า งปกติ สุ ข ไม่ เดื อ ดร้ อ น ดั ง
วัตถุประสงค์ในการบัญญัติวินัย 10 ประการ ข้อที่ 4 เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม
(ปสลานํ ภิกฺขูนํ ผาสุวิหาราย) (A. 24/31/74) ส่วนในปัจจุบัน พระสงฆ์ก็ยังคงใช้ชีวิตหรือดูแลตนเอง
ไปตามหลักพระธรรมวินัยนี้เหมือนเดิม แต่ตามสภาพการณ์เรื่องสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันนี้
ปรากฏว่าพระสงฆ์มักมีทุกขภาวะจากปัญหาเรื่องสุขภาพของตนเองเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากที่
รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช หัวหน้าโครงการครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาการดี กล่าวไว้ว่า พระสงฆ์มีโรค
อ้ ว น 48% โรคเบาหวาน 10.4% โรคคอเลสเตอรอลสู ง 42% และโรคความดั น โลหิ ต สู ง 23%
(Department of Health, 2561) สรุปแล้ว การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ จัดว่าเป็นเรื่อง
ที่ควรศึกษาค้น คว้าทั้ งในประเด็น แห่ งการมีสุขภาพดีตามหลักพระธรรมวินัยและการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามวิธีการสมัยใหม่ที่พระสงฆ์ควรจะได้รู้จัก เพราะโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันที่พระสงฆ์เป็นกัน
นั้นไม่ใช่โรคที่เคยเกิดขึ้นหรือเป็ นปัญหาหลักสำหรับพระสงฆ์ในสมัยก่อน สื บเนื่องจากวิธีการการ
กำหนดหลั ก พระธรรมวิ นั ย เพื่ อ ความอยู่ ดี มี สุ ข ของพระพุ ท ธเจ้ า นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง พระองค์ ท รงให้
ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีหรืออยู่สุขสบายของพระสงฆ์ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับสภาพสังคมในสมัย
นั้ น เรี ย กว่าต้อ งเป็ น ไปตามสภาพสั งคม แต่ เมื่อ กาลเวลาผ่ านไป พระพุ ท ธศาสนาได้ เจริญ ขึ้ น ใน
ประเทศไทย ชายไทยที่เข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์นั้นนอกจากจะดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัย
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ที่พระพุทธองค์ทรงกำหนดไว้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว ยังต้องดำรงตนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
หรื อ สภาพการณ์ ข องสั งคมไทยอี ก ด้ ว ย กล่ าวคื อ ต้ อ งประคั บ ประคองชี วิต แห่ งความเป็ น สงฆ์ ให้
เรียบร้อยทั้งในฐานะเป็นบุคคลสาธารณะในพุทธศาสนาและทั้งในฐานะที่บวชมาแล้วต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ ซึ่งการบริหารตนให้พ้นจากทุกข์นี้เอง จัดได้ว่าพระสงฆ์ต้องออกแบบชีวิต
ของตนให้เอื้อต่อการพัฒนาหรือทำตนให้สัปปายะในเรื่องต่างๆ ทั้งในเรื่องการฉันอาหาร (บิณฑบาต)
การใช้เครื่องนุ่งห่ม (จีวร) การพักอยู่อาศัย (เสนาสนะ) และการใช้ยาเพื่อดูแลสุขภาพ (เภสัช) ก็ต้องให้
เอื้อต่อพระธรรมวินัยและไม่ทำตนให้เดือดร้อนจากความไม่รู้ไม่เข้าใจในหลักพระธรรมวินัยด้วย ดังนั้น
การดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์จึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้พระสงฆ์
ช่วยเหลือตนเองได้และพระสงฆ์เองจะได้ไม่เป็นภาระของคณะและสังคมด้วย พร้อมกันนี้ เมื่อพระสงฆ์
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองแล้ว ย่อมเป็นปัจจัยแห่งการก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาและสาธารณสุขในสังคมได้ ดังรายงานเรื่อง 8 ข้อเท็จจริงความเหลื่อมล้ำในไทย ของ
สถาบั น อนาคตไทย (Thai Future Institute, 2018) พบว่า จริงอยู่ว่าประชาชนเกือบทั้งประเทศ
สามารถเข้าถึงทั้งบริการการศึกษาและสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้าแล้วในปัจจุบัน แต่ความเป็นจริง ยัง
มีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

สภาพการณ์การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในปัจจุบัน
การกล่าวถึงเรื่องการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์นั้นคือการพรรณนาถึงการดูแลสุขภาพกาย
และใจของพระสงฆ์ โดยปกติแล้ว พระสงฆ์เมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความไม่สบาย โดยเฉพาะ
ความไม่สบายกายนั้นต้องไปให้แพทย์ตรวจดูให้รู้ สาเหตุ เพื่อจักได้จัดยาให้ถูกกับโรคที่เป็น แต่การ
รักษาสุขภาพเช่นนี้ มักเป็นการพูดในภาพรวมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นพระสงฆ์หรือไม่ใช่พระสงฆ์ แต่ใน
กรณีที่เป็นพระสงฆ์ป่วย ความจำเป็นที่จะต้องไปหาแพทย์ย่อมมีความสำคัญพอๆ กับการคำนึงถึงหลัก
พระธรรมวินัยด้วย กล่าวคือการดู แลรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับพระสงฆ์นั้นมีข้อกำจัดอยู่หลาย
อย่าง เช่น ข้อกำจัดเรื่องเงินค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเมื่อไปหาแพทย์ ข้อจำกัดเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อ
จำเป็นต้องอ้างอิงหลักฐานการเป็นประชาชนของรัฐ หรือแม้ข้อกำจัดเรื่องความไม่สะดวกในการเข้าสู่
กระบวนการรักษาของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง เป็นต้น ดังนั้น เมื่อพระสงฆ์ไม่สบายหรือเจ็บไข้ได้
ป่วยจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะดูแลรักษาได้ง่ายๆ อย่างประชาชนทั่วไป ยิ่งเมื่อรัฐมีนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาอย่างประหยัด พระสงฆ์ยิ่งเสียสิ ทธิ์ในการเข้าถึง
การช่วยเหลือดูแลรักษาโรค สรุป แล้ว การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ยังต้องดำเนินการ
เพิ่มเติมอีกหลายเรื่อง ได้แก่ เรื่องสิทธิอันชอบธรรมที่พระสงฆ์จะพึงได้รับการดูแลรักษาจากสวัสดิการ
แห่งรัฐ เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัยหรือตามวิธีการ
ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และพระสงฆ์ในปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้
จากผลงานวิชาการที่ระบุถึงโรคภัยไข้เจ็บที่พระสงฆ์เผชิญอยู่ ดังนี้
โมลี วนิชสุวรรณ (Moli wanichasuwan, 2008) สรุปว่า พระภิกษุสงฆ์มีภาวะโภชนาการ
เกินร้อยละ 47.8 ภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 29.1 ระดับไขมันในเลือดสูง ทั้งคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอ
ไรด์ และแอลดีแอล ร้อยละ 64.2, 36.3 และ 68.2
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จงดี ภิรมย์ไชย (Jongdee Phiromchai, 2008) สรุปว่า ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละ
34.7 พระภิกษุสงฆ์ที่น้ำหนักเกินมาตรฐาน ร้อยละ 25.1 และภาวะอ้วน ร้อยละ 3.9 มีความยาวรอบ
เอวเกินร้อยละ 11.6 และยังพบพฤติกรรมสูบบุหรี่ร้อยละ 39.2 และออกกำลังกายไม่เพียงพอร้อยละ
45.85
Kuramasuwan B. and Group (2013) พบว่า มีอาหาร 3 ประเภท ที่พระภิกษุสงฆ์บริโภค
บ่อยที่สุด อย่างน้อย 4 วันต่อสัปดาห์ ได้แก่ น้ำพริก ร้อยละ 66.5 แกงกะทิ เช่น แกงไก่ ร้อยละ 60.7
อาหารทอดต่างๆ เช่น ปลา ไก่และเนื้อหมู ร้อยละ 53.3 และมีพระภิกษุสงฆ์ร้อยละ 44.3 บริโภคขนม
หวานและของหวาน และร้อยละ 24.5 บริโภคเครื่องดื่มน้ำอัดลมอย่างน้อย 4 วันต่อสัปดาห์
พินิจ ลาภธนานนท์ (Phinit Lapthananon, 2013) พบว่า ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในหมู่พระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วน ร้อยละ 45.1
ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายโรค ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันใน
เลือดสูง ร้อยละ 10.2, 6.5 และ 1.2
ศนิ กานต์ ศรีม ณี และคณะ (Sanikan Srimanee and Group, 2013) พบว่า ฆราวาสซื้อ
อาหารที่ปรุงสำเร็จจากร้านค้าหรือตลาด ร้อยละ 53.7 มีเหตุผลในการเลือกอาหารที่ทำบุญจากความ
สะดวก พบร้อยละ 62.3 เลือกอาหารสำเร็จรูปในการทำบุญ ร้อยละ 54.9 และพบว่าอาหารที่ได้รับ
จากการบิณฑบาตที่เป็นอาหารคาวนิยมปรุงใส่กะทิ มีรสหวาน และอาหารส่วนใหญ่ปรุงโดยการทอด
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Department of Health, 2018) พบว่า
พระภิกษุสงฆ์มีน้ำหนักเกินถึงร้อยละ 43.6 ซึ่งสูงกว่าชายไทยในเขตเมืองประมาณร้อยละ 36.5
ศราวิ ณ ผาจั น ทร์ และเบญจา มุ ก ตพั น ธุ์ (Sarawin Phachan and Benja Mooktapan,
2018) สรุปว่า พระกลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่งมีภาวะโภชนาการเกินและอ้วน และมีความสัมพันธ์กับการ
บริโภคของหวาน ดังนั้น ควรจัดโครงการให้คำแนะนำด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับพระภิกษุ
สงฆ์ แ ละฆราวาสที่ ตั ก บาตรหรื อ ถวายภั ต ตาหาร และสรุ ป ว่ าพระภิ ก ษุ ส งฆ์ อ ำเภอเมื อ ง จั งหวั ด
ขอนแก่นครึ่งหนึ่งมีภาวะโภชนาการเกิน และหนึ่งในสี่มีภาวะอ้วนลงพุง แต่ได้รับพลังงานจากอาหาร
ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนำสำหรับชายไทย พระกลุ่มตัวอย่างบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหาร
หลัก บริโภคผักและปลาเป็นประจำ ครึ่งหนึ่งของ พระกลุ่มตัวอย่างบริโภคอาหารผัดทอดทุกวั น
พระหนึ่ งในสี่บ ริโภคของหวานทุกวัน และนิยมดื่มชา กาแฟ โอวัล ตินเป็นน้ำปานะ ดังนั้น ควรจัด
โครงการให้ความรู้ คำแนะนำด้านโภชนาการและบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับพระภิกษุส งฆ์และ
ฆราวาสที่มาตักบาตรหรือถวายภัตราหาร ลดหวาน มัน เค็ม รวมทั้งควรมีโครงการตรวจสุขภาพ
พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำทุกปี
จากที่ ก ล่ าวมา จะเห็ น ได้ ถึ งปั ญ หาด้ านสุ ข ภาพของพระสงฆ์ ไทยว่ าเป็ น ปั ญ หาที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับหลายๆ ส่วน ทั้งในส่วนแห่งความเป็นพระสงฆ์ที่จะต้องพึ่งพาอาหารและเครื่องดื่มจาก
ฆราวาส โดยเมื่อฆราวาสถวายสิ่งของอะไรมาก็ต้องฉลองศรัทธาไปตามนั้น กล่าวคื อด้วยความเป็น
พระสงฆ์นั้นจะไปเรียกร้องประเภทอาหารและเครื่องดื่มจากฆราวาสนั้นคงเป็นการไม่สมควรและเป็น
ความไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยด้วย ดังนั้น การฉันอาหารและเครื่องดื่มของพระสงฆ์จึงเป็นไป
ตามกำลังศรัทธาและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการถวายทานของฆราวาสเป็นหลัก ส่วนพระสงฆ์ถ้าจะ
ไม่ฉันอาหารและเครื่องดื่มที่ฆราวาสนำมาถวายนั้นคงเป็นไปได้ยาก กล่าวคือการไม่ฉันอาหารและ
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เครื่องดื่ มที่ฆ ราวาสแต่ ล ะคนนำมาถวายนั้ นย่อมขึ้นอยู่กับ เหตุ ปัจจัยที่เหมาะสมเท่ านั้น เช่น เมื่ อ
พระสงฆ์อาพาธหรือปัญหาสุขภาพอยู่แล้วหรือมีเหตุแห่งข้อห้ามที่แพทย์สั่งการเอาไว้ อาจเป็นเหตุ
ปัจจัยที่สามารถยกมาเป็นเงื่อนไขแห่งการไม่ฉันอาหารและเครื่องดื่มที่ฆราวาสนำมาถวายได้ ในที่นี้
จึงเห็ นได้อย่างชัดเจนว่าโรคภัยไข้เจ็บ ที่พระสงฆ์เป็นกันอยู่และกำลังจะเป็นนั้นล้ วนมาจากการไม่
สามารถเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะกับสุข ภาพได้โดยตนเอง เพราะชีวิตพระสงฆ์เป็นชีวิตที่
เนื่องด้วยผู้อื่น หมายความว่าเป็นชีวิตที่ต้องอาศัยอาหารและเครื่องดื่มจากฆราวาสถวายมานั่นเอง
พระสงฆ์โดยส่วนใหญ่จึงมีปัญหาสุขภาพกันถ้วนหน้า เพราะอาหารและเครื่องดื่มที่ฉันนั้นไม่เอื้อกับ
การมีสุขภาพที่ดี ดังจะเห็นได้ จากผลงานทางวิชาการข้างต้นที่ระบุถึงภาวะอ้วนลงพุง ความดันโลหิต
สูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และแอลดีแอลของพระสงฆ์ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการฉันและดื่มอาหารที่ฆราวาสถวายมาเป็นส่วนใหญ่ หรือจะมีบ้างที่เกิดสุขภาพไม่ดีเพราะ
การฉันอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เกี่ยวกับฆราวาสจัดหามาถวาย แต่เป็นเพราะพระสงฆ์ปรารถนาจะฉัน
เอง โดยอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าวไม่ส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพดี มิหนำซ้ำ กลับทำให้สุขภาพ
ย่ำแย่กว่าเดิมอีก การฉันอาหารและเครื่องดื่มที่มาจากการถวายของฆราวาสโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพ
ของพระสงฆ์และพฤติกรรมการฉันอาหารและเครื่องดื่มของพระสงฆ์โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของตนก็
ล้วนเป็ น สาเหตุแห่ งการทำลายสุ ขภาพของพระสงฆ์เองทั้งสิ้ น สรุปแล้ว ในเรื่องนี้ พระสงฆ์ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช่ฉันอาหารและเครื่องดื่มเพียง
เพราะต้องการตอบสนองศรัทธาของฆราวาสหรือความปรารถนาของตนเองเท่านั้น พระสงฆ์จึงควรฉัน
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ฆราวาสนำมาถวายอย่างคำนึงถึงสุขภาพตนเองและต้องไม่ฉันอาหาร
และเครื่องดื่มเพียงเพราะตนเองปรารถนาจะฉันด้วย ฉะนั้น การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในปัจจุบัน
จึงมีความจำเป็ น อย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกันระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส โดยพระสงฆ์ต้องไม่ฉัน
อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ถึงแม้อาหารและเครื่องดื่มดังกล่าวจะเป็นการฉลองศรัทธา
ฆราวาสและได้มาอย่ างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยก็ตาม ส่ วนฆราวาสก็ต้องถวายอาหารและ
เครื่องดื่มแก่พระสงฆ์ด้วยปัญญา ได้แก่ ต้องถวายสิ่งที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินัยและไม่ทำลายสุขภาพ
ของพระสงฆ์ ยิ่งถ้าเป็นสิ่งส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสุขภาพดียิ่งเป็นการดีที่สุด

พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย
การเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นมีหน้าที่อยู่หลายประการ แต่ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ
การให้ความสำคัญกับการดำรงชีวิตความเป็นพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย ซึ่งวิถีแห่งความเป็น
พระสงฆ์นั้น จัดว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อความดำรงอยู่ต่อไปได้ของพุทธศาสนา กล่าวคือพุทธศาสนา
มีบริษัทมหาชนอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา (A. 21/129/178) โดยพุทธ
บริษัททั้ง 4 ประเภทนี้ต่างทำงานป้องกันและเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างประสานกลมกลืน เพื่อให้พุทธ
ศาสนาได้ดำรงอยู่คู่กับสังคมโลก ดังนั้น การดูแลสุขภาพของพุทธบริษัททั้ง 4 ย่อมเป็นเรื่องสำคัญและ
เป็นยุทธศาสตร์แห่งความอยู่รอดของพุทธศาสนา จึงทำให้เรื่องการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในพุทธ
ศาสนามีความสำคัญตามไปด้วย โดยการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามหลักพระ
ธรรมวินัย ไม่ใช่เป็นการดูแลสุขภาพเพียงเพราะการรักสวยรักงามหรือยึดติดในร่างกายเท่านั้น แต่เป็น
การดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างไม่ขัดแย้งกับกฎธรรมชาติและเป็นไปอย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริง
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ของสังขารด้วย ในพระธรรมวินัยจึงได้มีหลักคำสอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์อย่าง
ถูกต้อง ดังต่อไปนี้
การดูแลสุขภาพกาย
สำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายนี้คือการหมั่นดูแลหรือเอาใจใส่ต่อการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่
จะเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย โดยหมั่นดูแลอวัยวะในร่างกายของตนเองไม่ให้เกิดความผิดปกติ
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อการดำรงชีวิตให้ยืนยาวต่อไป เช่น ระมัดระวังไม่ให้ เกิดการปวดท้อง
เพราะการฉันโดยไม่เลือก หรือดูแลร่างกายไม่ให้เป็นสาเหตุแห่งความเครียดจนเกิดการปวดศีรษะ
เป็นต้น ดังนั้น การดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายนี้จึงเป็นด่านแรกสำหรับการป้องกันไม่ให้โรคร้ายต่างๆ
เกิดขึ้นในร่างกายจนก่อให้เกิดความลำบากหรือเจ็บปวด กล่าวเฉพาะในกรณีพระธรรมวินัยซึ่งเป็น
หลักการของพุทธศาสนานี้ได้ระบุถึงวิธีการดูแลสุขภาพกายด้วยหลักปัจจัย 4 (Vin. 4/87/106) ดังนี้
1. วิธีการใช้ผ้านุ่งห่ม
การใช้เครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์คือการใช้ผ้าไตรจีวร ได้แก่ สังฆาฏิ (ผ้าทาบ) อุตตราสงค์ (ผ้า
ห่ม) และ อันตรวาสก (ผ้านุ่งหรือสบง) ถ้าเปรียบเทียบกับฆราวาสก็คือการใช้สอยเสื้อผ้านั่นเอง การใช้
เครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์ที่จะถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัยนั้นย่อมไม่ใช่เป็นแค่รับ
มาแล้วใช้ไปเท่านั้น เพราะลำพังการรับมาหรือถูกถวายจากฆราวาสแล้วนำมาใช้นั้น ยังไม่ชัดเจนว่า
เป็ น ไปตามพระประสงค์ของพระพุ ทธเจ้า ด้วยว่าการใช้เครื่องนุ่งห่ มของพระสงฆ์นี้มีรายละเอียด
มากกว่าการมีผ้านุ่งผ้าห่มเอาไว้ใช้เท่านั้น กล่าวคือพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นโทษอันเกิดจากการใช้
ผ้านุ่งห่มไม่เป็น เป็นการมีและใช้ผ้าอย่างไม่เอื้อกับการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งเมื่ อมีแล้วก็ไม่อยากใช้
อยากเก็บไว้อย่างเดียว อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าถูกต้อง เพราะเป็นการมีเพื่อการยึดมั่นถือมั่น เรียกว่ามีผ้าเกิน
จำนวนที่พระธรรมวินัยอนุญาตไว้ยังไม่พอ ยังเก็บสะสม ไว้โดยไม่ประสงค์จะบริจาคหรือมอบให้คนอื่น
ต่ออีก การใช้ผ้านุ่งห่มแบบนี้จึงไม่นับว่าเป็ นไปตามพระธรรมวินัยและไม่เป็นไปเพื่อการดูแลสุขภาพ
เพราะตนเองก็ต้องมากังวลในการเก็บรักษา ส่วนที่ถูกต้องและควรคือการมีจำนวนผ้านุ่งห่มตามพระ
ธรรมวินัยและมีวิธีการใช้อย่างถูกต้อง ได้แก่ ต้องใช้ในจำนวนผ้านุ่งห่มตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
พระพุทธเจ้าทรงวางข้อกำหนดเกี่ยวกับจีวร โดยทรงอนุญ าตให้ ภิกษุมีไตรจีวรและทรงอนุญาตให้
พระภิกษุรับจีวรจากผู้มีศรัทธานำมาถวายอีกหลายชนิดและไม่ทรงอนุญาตการใช้จีวรอีกหลายชนิด
เช่ น กั น (Phra Sutat Silavangso, 2010) ดั ง เนื้ อ หาจากพระวิ นั ย ปฎกวา ภิ ก ษุ ทั้ งหลาย เราเดิ น
ทางไกลระหว่างกรุ งราชคฤห์ กั บ กรุงเวสาลี ต่อกั น ได้เห็ นภิ ก ษุ ในธรรมวินั ยนี้ จำนวนมากหอบผ้ า
พะรุงพะรัง บ้างก็ทูน ห่อผ้าที่พับดังฟูกไว้บนศีรษะ บ้างก็แบกขึ้นบ่า บ้างก็กระเดียดไว้ที่สะเอวเดินมา
ครั้นเห็นแล้ว เราได้มีความคิดดังนี้ว่า โมฆบุรุษเหล่านี้หมกมุ่นเพื่อความมักมากในจีวรเหลือเกิน อย่า
กระนั้นเลย เราควรกำหนดเขตแดน เราควรกำหนดกฏเกณฑ์ในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลาย ต่อมา ใน
ยามค่ำคืนที่หนาวเหน็บในฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือน 3 เดือน 4 เราครองจีวรผืนเดียวนั่งอยู่กลางแจ้ง
ตลอดราตรีขณะที่น้ำค้างตก แต่ยังไม่รู้สึกหนาว เมื่อปฐมยามผ่านไป รู้สึกหนาว ห่มจีวรผืนที่ 2 จึง
ไม่หนาว เมื่อมัชฌิมยามผ่านไป รู้สึกหนาว ห่มจีวรผืนที่ 3 จึงไม่หนาว เมื่อปัจฉิมยามผ่านไป ยามรุ่ง
อรุ ณ แห่ งราตรี อั น เป็ น เบื้ อ งต้น แห่ งความสดชื่ น รู้สึ ก หนาว ห่ ม จี ว รผื น ที่ 4 จึ งไม่ห นาว ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย เราเองได้มีความคิดดังนี้ว่า กุล บุตรในธรรมวินัยนี้ที่เป็นคนมีปกติห นาว กลัวความหนาว
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อาจครองชีพอยู่ได้ด้วยผ้า 3 ผืน อย่ากระนั้นเลย เราควรกำหนดเขตแดน เราควรกำหนดกฏเกณฑ์ใน
เรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลาย เราควรอนุญาตผ้า 3 ผืน ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไตรจีวร คือ สังฆาฏิ 2 ชั้น
อุตตราสงค์ชั้นเดียว อันตรวาสกชั้นเดียว (Vin. 5/346/216)
ดังนั้น การใช้ผ้านุ่งห่มเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองสำหรับพระสงฆ์ จึงต้องให้เป็นไป
ตามหลักพระธรรมวินัยเท่านั้น ทั้งนี้ ตามหลักการดังกล่าวนั้นพระสงฆ์ต้องคำนึงถึงจำนวนผ้านุ่งและ
ผ้าห่ มไม่ให้ เกิน จำนวนที่พระพุท ธเจ้าทรงอนุญ าตไว้และต้องไม่เป็ นการใช้ผ้ านุ่งห่ มเพื่อการอื่นใด
ยกเว้น ใช้เพื่อบรรเทาความทุกข์เพราะความร้อนและหนาว ใช้เพื่อป้องกันอันตรายอันจะเกิดจาก
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน ตลอดทั้งเพื่อปกปิดอวัยวะอันจะทำให้เกิดความละอาย
ไม่ใช่ใช้ผ้านุ่งห่มเพื่อความสวยงามหรือประดับตกแต่งจนทำให้เกิดความหลงมัวเมายึดมั่นในชีวิต สรุป
แล้ว การใช้ผ้านุ่งห่มนี้จำเป็นต้องคำนึงถึง 2 เรื่อง ด้วยกัน คือ จำนวนต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และการใช้ต้องไม่ผิดวัตถุประสงค์ จึงจะจัดว่าเป็นการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย
2. วิธีการฉันอาหารและเครื่องดื่ม
เรื่องการฉันอาหารและเครื่องดื่มให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและเป็นการดูแลสุขภาพด้วย
นั้นคือการฉันและดื่มอย่างมีระเบียบกฏเกณฑ์และรู้เท่าทัน หมายความว่าต้องไม่ใช่เป็นการฉันและดื่ม
เพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เมามัน ประดับ ตกแต่ง และเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางกายเท่านั้น
แต่เป็นการฉันและดื่มอย่างมีปัญญา ได้แก่ ฉันและดื่มเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ ดำเนินต่อไปได้ กำจัด
ความยากลำบากหรือเหนื่อยล้าทางกาย และเพื่อให้ตนเองสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ เรียกกันว่า
ฉันและดื่มแล้วต้องทำให้ทุกเวทนาที่เกิดจากความหิวกระหายหมดไปและป้องกันทุกขเวทนาใหม่ที่จะ
เกิดขึ้น สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในสักกัจจวรรคดังนี้ 1. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่
เอื้อเฟื้อ ฉันบิณฑบาตโดยไม่เคารพ 2. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ฉันบิณฑบาตมองดูไปที่
นั้นๆ 3. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ฉันบิณฑบาตเจาะลงในที่นั้นๆ 4. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่
ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันเฉพาะแกงมาก 5. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันบิณฑบาตขยุ้มลงแต่
ยอด 6. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อใช้ข้าวสุกกลบแกงหรือกับข้าว 7. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่
ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ไม่เป็นไข้ ออกปากขอแกงหรือข้าวสุกมาฉันส่วนตัว 8. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้
ไม่เอื้อเฟื้อ มุ่งตำหนิ มองดูบาตรของภิกษุเหล่าอื่น 9. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ทำคำข้าว
ให้ ใหญ่ เกิน 10. ทรงบั ญ ญั ติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ ไม่เอื้อเฟื้อ ทำคำข้าวให้ ยาว(Vin. 8/197-206/79-82)
ส่วนในกพฬวรรคมีดังนี้ 1. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ อ้าปากรอคำข้าวที่ยังไม่ถึงปาก 2.
ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ขณะกำลังฉัน สอดมือทั้งหมดเข้าไปในปาก 3. ทรงบัญญัติทุก
กฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ พูดคุยขณะที่ในปากมีคำข้าว 4. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ฉันโยน
คำข้าว 5. ทรงบั ญ ญั ติทุ กกฏแก่ภิกษุผู้ ไม่เอื้อเฟื้อ ฉันกัดคำข้าว 6. ทรงบั ญ ญั ติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ ไม่
เอื้อเฟื้อ ฉันภัตตาหารทำกระพุ้งแก้มให้ตุ่ย 7. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ ไม่เอื้อเฟื้อ ฉันสลัดมือ 8.
ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ฉันโปรยเมล็ดข้าว 9. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ฉัน
แลบลิ้น 10. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ฉันทำเสียงดังจั๊บๆ (Vin. 8/207-216/82-86) และ
ในสุรุสุรุวรรคดังนี้ 1. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ฉันทำเสียงดังซู๊ดๆ 2. ทรงบัญญัติทุกกฏ
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แก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ฉันเลียมือ 3. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุที่ไม่เอื้อเฟื้อ ฉันขอดบาตร 4. ทรงบัญญัติ
ทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ฉันเลียริมฝีปาก 5. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ จับภาชนะน้ำ
ดื่มด้วยมือเปื้อนอาหาร 6. ทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ เทน้ำล้างบาตรมีเมล็ดข้าวในละแวก
บ้าน (Vin. 8/217-222/86-88)
จากโภชนปฏิสังยุตดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการดูแลสุขภาพเรื่องการฉันและการดื่ม
ของพระสงฆ์ในพุทธศาสนานั้นสามารถมองได้ 2 ประเด็น คือ 1. สิ่งที่ฉันและดื่ม และ 2. อาการหรือ
รูปแบบการฉันและดื่ม กล่าวคือเรื่องสิ่งที่ฉันและดื่มนั้น ได้แก่ การฉันและดื่มในสิ่งที่ฆราวาสนำมา
ถวาย อาทิ ข้ าวและแกง ซึ่ งพระสงฆ์ จ ะต้ องฉัน และดื่ม ตามนั้ น เพราะได้ รับ จากฆราวาสมาแล้ ว
เพียงแต่พระสงฆ์จะต้องฉันและดื่มในปริมาณที่เหมาะสมกับสุขภาพ โดยไม่ฉันและดื่มมากเกินไปจน
ทำให้ เกิ ดโรคอ้ว นและไม่ฉั น แกงหรือกั บ ที่ จะทำให้ สุ ขภาพของตนเองทรุดโทรมด้ว ย พร้อ มกั น นี้
ลักษณะการฉัน และดื่มต้องเป็ น ไปอย่างสุ ภ าพเรียบร้อย ไม่ฉันเสียงดังหรืออ้าปากค้างไว้รอจนน่า
เกลียด และต้องไม่ดื่มน้ ำในขณะที่มือยังเปื้อนอาหารหรือไม่สะอาด จนเป็นสาเหตุนำไปสู่ความไม่
ศรัทธาของฆราวาสหรือเป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่างๆ ได้ เพราะพฤติกรรมการฉันและดื่มดังกล่าวถือว่าไม่
ถูกต้องตามสุขลักษณะ ดังนั้น สิ่งที่ฉันและดื่มหรือรูปแบบการฉันและดื่มย่อมเป็นปัจจัยแห่งการมี
สุขภาพดีคือมีความเป็นไปได้ที่การฉันและดื่มในสิ่งที่ฆราวาสถวายมาอย่างเหมาะสมกับสุขภาพย่อมจะ
ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์ดี ตรงกันข้าม หากพระสงฆ์ฉันและดื่มในสิ่งที่ฆราวาสนำมาถวายโดยไม่
สนใจดู แลร่ างกายของตนก็คงเป็ น การไม่ดี ต่อสุ ขภาพ สรุปแล้ ว การฉั นและดื่ม ที่เอื้อ กับการดูแ ล
สุ ข ภาพคื อ พระสงฆ์ จ ะต้ อ งรู้ ว่าสิ่ งที่ ต นเองจะฉั น และดื่ ม นั้ น เป็ น คุ ณ หรื อโทษต่ อ สุ ข ภาพ หากจะ
ก่อให้เกิดโทษกับตนก็ควรงดเว้น และการฉันนั้นต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพราะมิฉะนั้นแล้ว การ
ฉันและดื่มดังกล่าวนั้นแทนที่จะเป็นประโยชน์ก็จะกลับกลายเป็นโทษต่อร่างกาย
3. วิธีการใช้เสนาสนะ
การใช้ ส อยเสนาสนะหรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย อย่ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะตามพระธรรมวิ นั ย สำหรั บ
พระสงฆ์ย่อมไม่ใช่เป็นไปเพื่อความโอ้อวดหรือฟุ้งเฟ้อ แต่เป็นการอยู่อาศัยเพื่อบำบัดความร้อนและ
หนาว ตลอดถึ ง ป้ อ งกั น โรคภั ย ไข้ เจ็ บ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากเหลื อ บ ยุ ง ลม แดด ดิ น ฟ้ า อากาศ และ
สัตว์เลื้อยคลาน และใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือเผยแผ่ศาสนา ดังนั้น การใช้เสนาสนะเพื่อการอยู่อาศัย
อย่างไม่เป็นโทษหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ พระสงฆ์จะต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากเสนาสนะ
อย่างรู้เท่าทันและไม่ยึดติด กล่าวคือต้องไม่ลุ่มหลงในความสวยงาม เพราะการมีสุขภาพดีของพระสงฆ์
นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับเสนาสนะที่สวยงาม อีกนัย หนึ่ง การมีเสนาสนะที่สวยงามหรือใหญ่โตอาจจะ
ได้รับการมองในแง่ไม่ดีนัก เพราะเป็นการใช้ชีวิตหรูหราและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ พร้อมทั้งไม่
เป็นไปตามหลักคำสอนเรื่องสันโดษ (ความพอเพียง) (DA. 1/253) และการมีเสนาสนะที่สวยงามหรือ
ใหญ่โตดังกล่าวอาจจะทำให้พระสงฆ์ เกิดความยึดติด จนไม่สามารถไปที่ไหนหรือบริจาคให้ใครมาอยู่
อาศัยได้ แม้กระทั่งเมื่อมรณภาพไปแล้วก็ยังไม่สามารถละความยึดติดต่อเสนาสนะได้ ดังกรณีการยึด
ติดในจีวรของพระติสสเถระที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ติสสะเกิดเป็นเล็นที่จีวรของตน เมื่อ
พวกเธอจะแบ่งจีวรนั้น วิ่งร้องไปข้างโน้นและข้างนี้ว่า ภิกษุพวกนี้แย่งจีวรอันเป็นของเรา เมื่อพวกเธอ
ถือเอาจีวรอยู่ เขาขัดใจในพวกเธอแล้วพึงเกิดในนรก (Dh. 25/28/39-41) สรุปแล้ว การใช้เสนาสนะ
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เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงพระ
วจนะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในเสนาสนสูตร ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 เสพอยู่
คบอยู่ ซึ่งเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ 5 ไม่นานนัก พึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอา
สวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้ าถึงอยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ 5 อย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะในธรรมวินัยนี้ อยู่ไม่ไกลนัก ไม่
ใกล้นัก สมบูรณ์ด้วยทางไปมา กลางวันไม่เกลื่อนกล่น กลางคืนเงียบเสียง ปราศจากเสียงอึกทึก มี
เหลื อบ ยุ ง ลม แดด และสั มผั ส แห่ งสั ตว์เลื้ อยคลานน้อ ย 1 จีวร บิ ณ ฑบาต เสนาสนะ และเภสั ช
บริขารอันเป็นปัจจัยแห่งคนไข้ ย่อมเกิดขึ้นโดยไม่ฝืดเคืองแก่ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะนั้น 1 ภิกษุทั้งหลาย
ผู้เป็นพระเถระ เป็นพหูสูต ชำนาญคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา อยู่ในเสนาสนะนั้น 1 ภิกษุ
นั้นเข้าไปหาพระเถระเหล่านั้นตามกาลอันสมควร แล้วย่อมสอบถาม ไต่ถามว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้อนี้
เป็นอย่างไร เนื้อความของข้อนี้เป็นอย่างไร 1 ท่านพระเถระเหล่านั้น ย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่ได้เปิดเผย
ย่อมทำให้ง่ายซึ่งข้อที่ยังไม่ได้ทำให้ง่าย ย่อมบรรเทาความสงสัยในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยแก่
ภิ ก ษุ นั้ น 1 ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เสนาสนะอั น ประกอบด้ ว ยองค์ 5 อย่ างนี้ แ ล ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ งหลาย
ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 เสพอยู่ คบอยู่ ซึ่งเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ 5 ไม่นานนัก ก็พึงทำให้
แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้ วยปัญญาอันยิ่งเองใน
ปัจจุบันเข้าถึงอยู่ (A. 24/11/17-18)
จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับวิธีการใช้เสนาสนะตามหลักพระธรรมวินัยของพระสงฆ์เพื่อการ
ดูแลสุขภาพตนเองนั้นเป็นการกล่าวถึงการใช้เสนาสนะอย่างผู้มีปัญญา กล่าวคือสุขภาพของพระสงฆ์
ในพุ ท ธศาสนาจะดี ห รื อ ไม่ นั้ น ไม่ ใช่ อ ยู่ ที่ ค วามหรูห ราหรือ ใหญ่ โตของเสนาสนะ แต่ อ ยู่ ที่ ก ารใช้
เสนาสนะเพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างสัปปายะ รวมทั้งการใช้เสนาสนะอย่างถูกต้องตาม
หลักพระธรรมวินัยนั้นมุ่งไปที่การป้องกันอันตรายและเอื้อต่อการอยู่สุขสบายอย่างเหมาะสม ไม่มีเสียง
อึกทึกครึกโครม พร้อมทั้งไม่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องมลพิษที่มาจากฝุ่นละอองนี้
นับว่าเป็น ปัญหาใหญ่ในปัจจุบั น เพราะการที่เสนาสนะที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์มีฝุ่นละอองเกินค่า
มาตรฐานย่อมจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ดังในปัจจุบันวัดต่างๆ มักมีการก่อสร้างกุฏิ วิหาร หรือเจดีย์
ใหญ่ ย่อมอาจเป็นสาเหตุทำให้สุขภาพของพระสงฆ์ย่ำแย่ได้ ดังนั้น การก่อสร้างเสนาสนะที่เอื้อต่อ
สุขภาพของพระสงฆ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านมลพิษทางฝุ่นละอองด้วย
4. วิธีการใช้เภสัช
เป็นความจริงที่หนีไม่พ้นเกี่ยวกับสัจธรรมเรื่องการเกิด แก่ เจ็บ และตาย กล่าวคือทุกชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉาน เมื่อเกิดมาแล้วย่อมต้องแก่ เจ็บ และตาย ไม่มีใครหนีพ้น ชีวิต
ของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันคือต้องแก่ เจ็บ และตาย กล่าวเฉพาะความเจ็ บไข้ได้ป่วยนั้น
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยแก่ หนุ่มสาว หรือวัยเด็ก ดังนั้น ความสุขของทุก
ชีวิตจึงมีเงื่อนไขอยู่ ที่การปราศจากการเจ็บ ป่วยเป็นหลัก ชีวิตของคนเราเมื่อป่วยมาแล้ วย่อมต้อง
หาทางรักษาหรือไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการ โดยแพทย์เมื่อตรวจดูอาการแล้วก็มักจะให้ยาหรือ
เภสัชมากินเพื่อรักษาอาการให้ดีขึ้น ในกรณีของพระสงฆ์เมื่อเจ็บป่วยแล้ว ตามหลักพระธรรมวินัยก็มี
การดูแลรักษาอยู่หลายวิธี ดังจะเห็นได้จากการที่ทางพุทธศาสนาสอนให้พิจารณาฉันเภสัชไม่ใช่เพื่อ
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บำรุงร่างกาย แต่เป็นการฉันเพื่อบำบัดทุกขเวทนาที่มาจากการอาพาธและเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่
จะเกิดขึ้น สรุปแล้ว เมื่อพระสงฆ์อาพาธหรือเจ็บไข้ได้ป่วย ย่อมมีวิธีการใช้เภสัชให้ถูกต้องตามที่พระ
พุทธองค์ทรงอนุญาตไว้เป็นพิเศษดังนี้ ภิกษุทั้งหลายรับประเคนเภสัช 5 นั้นในกาลแล้วบริโภคในกาล
โภชนาหารของพวกเธอชนิ ดธรรมดา ชนิดเลว ไม่ย่อย ไม่จำต้องกล่าวถึงโภชนาหารที่ดี พวกเธออัน
อาพาธซึ่งเกิดชุมในฤดูสารทนั้น และอันความเบื่อภัตตาหารนี้ถูกต้องแล้ว เพราะเหตุ 2 ประการนั้น
ยิ่งเป็นผู้ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็นมากขึ้น พระผู้มี
พระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นซึ่งซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ มี
เนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็นมากขึ้น ครั้นแล้วจึงตรัสเรียกท่านพระอานนท์ มารับสั่งถามว่า ดูกรอานนท์
ทำไมหนอ เดี๋ย วนี้ ภิ กษุทั้งหลายยิ่ งซูบผอม เศร้าหมอง มีผิ วพรรณไม่ดี มีผิ ว เหลืองขึ้นๆ มีเนื้ อตัว
สะพรั่งด้วยเอ็นมากขึ้น ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายรับประเคน
เภสั ช 5 นั้น ในกาลแล้ วบริโภคในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา ชนิดเลว ไม่ย่อย ไม่
จำต้ อ งกล่ าวถึ ง โภชนาหารที่ ดี พวกเธออั น อาพาธ ซึ่ ง เกิ ด ชุ ม ในฤดู ส ารทนั้ น และอั น ความเบื่ อ
ภัตตาหารนี้ถูกต้องแล้ว เพราะเหตุ 2 ประการนั้น ยิ่งเป็นผู้ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิว
เหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็นมากขึ้น ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุ ญ าตให้ รั บ ประเคนเภสั ช 5 นั้ น แล้ ว บริโภคได้ทั้ งในกาลทั้ งนอกกาล (Vin. 5/26/30-32) หรือ
พระองค์ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการเข้ากระโจม โรคลมยังไม่ห าย ภิกษุทั้งหลายจึง
กราบทูล เรื่ องนั้ น แด่พระผู้ มีพระภาค พระผู้ มีพ ระภาคตรัส อนุญ าตแก่ภิกษุ ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตการรมใบไม้ต่างๆ โรคลมยังไม่หาย พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตการรมใหญ่ โรค
ลมยังไม่หาย พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำที่
ต้มเดือดด้วยใบไม้ต่างชนิด โรคลมยังไม่หาย พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอ่างน้ำ อาพาธโรคลมเสียดยอกตามข้อ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้
ระบายโลหิตออก โรคลมเสียดยอกตามข้อยังไม่หาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่ องนั้นแด่พระผู้มีพระ
ภาค พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ระบายโลหิต
ออกแล้วกรอกด้วยเขา (Vin. 5/39-40/39-40)
จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า การใช้เภสัชเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์นั้นเป็นวิธีการ
ที่พ ระพุ ท ธองค์ท รงให้ ความสำคัญ เป็ น พิ เศษ สื บ เนื่ องจากว่าการเจ็ บไข้ ได้ ป่ ว ยหรือ อาพาธนี้ เป็ น
อุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง แต่แม้ความเจ็บป่วยหรือการอาพาธจะเป็นเรื่องสำคัญ พระ
พุทธองค์ก็ทรงเน้นให้รักษาตามพระธรรมวินัยและต้องไม่ดูแลรักษาเพื่อความสวยงามหรือประดับ
ตกแต่งร่างกาย สรุปแล้ว การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชของพระสงฆ์นับว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงให้
ความสำคัญ แต่เมื่อกล่าวตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในพุทธ
ศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆ์ไทยถือว่ายังไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร ทั้งองค์กรพระสงฆ์เองก็ยัง
ไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยกันหรือแทบไม่มีสวัสดิการด้านนี้เลย เรียกว่า
หากพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งในองค์กรหรือในวัดอาพาธ การดูแลรักษามักเป็นภาระรับผิดชอบของญาติพี่
น้องของพระสงฆ์หรือพระสงฆ์ที่รู้จักมักคุ้นกันในวัดเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้ว การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์
แต่ล ะรูป ย่อมเป็ นหน้ าที่ของทุกรูป ในองค์กรหรือวัดต้องช่วยกันดูแลรักษาให้ หายอาพาธ มิไยต้อง
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กล่าวถึงการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ของพระสงฆ์ เพราะระบบต่างๆ ของรัฐก็ไม่เอื้อต่อการเข้าไป
รับบริการ หรือพระสงฆ์เองก็ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะไม่มีตัวตนในฐานข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบสถานภาพได้
การดูแลสุขภาพใจ
ตามหลั กการของพุ ทธศาสนา การดูแลสุ ขภาพกายย่อมมีความสำคัญ เท่ากับการดูแล
สุขภาพใจ เพราะความเป็นมนุษย์ในมิติของพุทธศาสนานั้น ลำพังด้านร่างกายหรือรูปธรรมย่อมไม่ถือ
ว่าเป็นความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องมีนามธรรมหรือใจประกอบด้วย
ดังนั้น การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ก็ควรใช้มิติทางใจประกอบด้วย กล่าวคือการดูแลสุขภาพกาย
เพียงอย่างเดียวอาจทำให้หายได้บางโรค แต่บางโรคหรือเกือบทุกโรคควรได้ใช้วิธีการการดูแลสุขภาพ
ใจร่วมด้วย เพราะหลายโรคในปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าส่วนหนึ่งมาจากการไม่ดูแลสุขภาพใจ เช่น โรค
เครียด โรคประสาท เป็นต้น สรุปแล้ว การรักษาด้วยการให้ยาทางกายเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่
วิธีการรักษาที่ดีที่สุด จึงจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพทางใจด้วย โดยเฉพาะทางพุทธศาสนาเสนอว่าทุก
คนล้ว นมีปั ญ หาด้านสุขภาพจิต คงมีเพียงผู้ห มดกิเลสหรือบรรลุ พระอรหั นต์แล้ วเท่านั้นที่จะหมด
ปัญหาด้านสุขภาพจิต จึงทำให้เข้าใจได้ว่าการดูแลสุขภาพใจสำหรับพระสงฆ์นั้นคือการทำอกุศมูล 3
ประการ ให้หมดไป เพราะอกุศลมูลดังกล่าวไม่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าหรือทำให้เกิดความเสื่อม
ดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า ธรรม 3 อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นไฉน คือ อกุศลมูล 3 ได้แก่
อกุศลมูลคือโลภะ 1 อกุศลมูลคือโทสะ 1 อกุศลมูลคือโมหะ 1 ธรรม 3 อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนข้าง
เสื่อม (D. 11/393/291) ส่วนรายละเอียดการดูแลสุขภาพทางใจของพระสงฆ์ด้วยการลดอกุศลมูล 3
มีดังต่อไปนี้
1. วิธีการลดโลภะ
วิธีการดูแลสุขภาพใจสำหรับพระสงฆ์ด้วยการลดโลภะหรือความโลภนี้คือการพยายามขัด
เกลานิสัยให้เป็นผู้ที่ไม่อิจฉาริษยาคนอื่น เป็นคนที่มีจิตใจพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี เป็นผู้มุ่งประโยชน์
ของคนอื่นเป็นที่ตั้ง รู้จักประมาณตน ใช้ชีวิตด้วยความพอเพียงหรือสันโดษ ด้วยการดำเนินชีวิตเช่นนี้
จะเป็นการช่วยทำให้พฤติกรรมภายนอกและภายในเอื้อต่อการลดความโลภอยากจะได้สิ่งของมาเป็น
ของตนเองอย่างไม่รู้ประมาณ เป็นความต้องการที่จะได้สิ่งของโดยไม่ดูกำลังและความสามารถของตน
มีความพยายามในทางที่ผิดหรือทำลายชีวิตผู้อื่นเพียงเพื่อให้ได้สิ่งของมาเป็นของตน ดังนั้น ลักษณะ
ความโลภที่มีอยู่ภ ายในใจจึงเป็น แรงผลั กดันให้แต่ละบุคคลขาดความสันโดษจนทำให้สุ ขภาพใจมี
ปัญหา สรุปแล้ว การดูแลสุขภาพใจของพระสงฆ์ก็คือการรู้จักพอเพียงในสิ่งที่มีและมีจิตมุทิตาต่อผู้อื่น
พร้อมทั้งมีนิสัยแห่งการเป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้สิ่งของหรือให้ความรักใคร่ เพื่อจะเป็นอุบายทำให้
ใจไม่หมกมุ่นกับการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นจนนำไปสู่ความเครียดจนทำให้เสียสุขภาพใจ
2. วิธีการลดโทสะ
การดูแลสุขภาพใจของพระสงฆ์อีกประการหนึ่งคือการลดโทสะหรือความโกรธ มุทะลุ
หงุดหงิดง่าย โทสะมักทำให้เสีย สุขภาพจิต เพราะทำให้ ผู้โกรธสามารถทำลายผู้อื่นและสิ่ งของได้
เรียกว่าเมื่อเกิดความโกรธแล้ว ความคิดความรู้สึกที่อยากจะประกอบการงานย่อมเป็นไปได้ยาก หรือ
แม้แต่โอกาสแห่งการพัฒนาตนก็หมดไป กล่าวคือเมื่อโกรธแล้วก็จะมีแต่ความรู้สึกที่อยากจะทำลาย
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สิ่งของและคนอื่น ดังนั้น หากพระสงฆ์ลดความรู้สึกโกรธและหงุดหงิดได้ ย่อมสามารถนิ่งได้ มีสติ ไม่
หวั่นไหวในโลกธรรม 8 ได้แก่ 1. ลาภ (ได้ลาภ) 2. อลาภ (เสื่อมลาภ) 3. ยส (ได้ยศ) 4. อยส (เสื่อม
ยศ) 5. นินทา (ติเตียน) 6. ปสํสา (สรรเสริญ) 7. สุข (ความสุข) 8. ทุกข์ (ความทุกข์) (A. 23/96/159)
พร้อมทั้งเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่บีบคั้นได้อย่างปกติ ส่วนวิธีการที่สามารถลดความโกรธที่มีอยู่ใน
ใจให้สงบลงและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขคือการมีเมตตา (ความรักใคร่) ด้วยเมตตาสามารถลด
ความพยาบาทปองร้ายผู้อื่นได้ รวมทั้งเมตตายังช่วยทำให้เกิดความสบายใจและไม่ เครียดเพราะการ
กลัวคนอื่นจะมาทำร้าย ผู้มีความเมตตาหรือปราศจากความโกรธยังเป็นคนที่มีศัตรูน้อยหรือแทบไม่มี
ศัตรู สรุปแล้ว การดูแลสุขภาพใจของพระสงฆ์จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเมตตาต่อ
สรรพสัตว์ให้เกิดขึ้นภายในใจเท่านั้น
3. วิธีการลดโมหะ
การดูแลสุขภาพใจของพระสงฆ์ประการสุดท้ายคือการลดความหลงหรือการเกิดขึ้นแห่ง
การรู้จักคิดอย่างชาญฉลาดนั่นเอง ในทางพุทธศาสนากล่าวว่าโมหะเป็นรากเหง้าหรือเป็นพื้นฐานแห่ง
ปัญหาสุขภาพจิตในมนุษย์ เพราะอกุศลมูลคือโมหะนี้เป็นกิเลสที่ทำให้มองความเป็นจริงผิดเพี้ยนไป
จากความเป็นจริง กล่าวคือโมหะทำให้เกิดวิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยง ว่าเที่ยง ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข
ในสิ่งที่ไม่เป็นตัวตน ว่าเป็นตัวตน และในสิ่งที่ไม่งาม ว่างาม (A. 21/49/66) โมหะจึงเป็นกิเลสที่ทำให้
เกิดการมองคาดเคลื่อนไปจากหลักการที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ เทียบได้กับสำนวนสุ ภาษิตว่า เห็น
กงจักรเป็นดอกบัว ดังนั้น การลดโมหะของพระสงฆ์จึงหมายถึงการทำให้ปัญญาเจริญขึ้นในตน ปัญญา
เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมองเห็นทางออกแห่งปัญหาหรือความทุกข์ที่มีอยู่ในตนได้ สรุปแล้ว เมื่อโมหะ
ลดลงย่อมทำให้เกิดการมองเห็นความจริงในชีวิตจนเป็นปัจจัยทำให้สุขภาพใจของพระสงฆ์เข้าใกล้ต่อ
การบรรลุธรรมได้

วิเคราะห์พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย
จากที่ ก ล่ าวมาทั้ งหมดเกี่ ย วกั บ สภาพการณ์ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพพระสงฆ์ ในปั จจุ บั น และ
พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย ทำให้เข้าใจว่าการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์
ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะพระสงฆ์มีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตหลาย
เรื่อง กล่าวคือเรื่องอาหารและน้ำดื่ม เรื่องวิธีการได้มาซึ่งอาหารและน้ำดื่ม ตลอดถึงเรื่องรูปแบบหรือ
อาการแห่งการฉันอาหารและดื่มน้ำ เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่พระสงฆ์ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักพระ
ธรรมวินัย ส่วนฝ่ายฆราวาสผู้ถวายอาหารและน้ำดื่มก็เป็นปัจจัยแห่งการฉันและดื่มที่สอดคล้องหรือไม่
สอดคล้องกับพระธรรมวินัยได้ ดังนั้น การดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัยของพระสงฆ์จึง
เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะต้องคำนึงถึงหลักการและปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ในที่นี้ ผู้เขียน
ได้วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวเป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพการณ์การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในปัจจุบัน
ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในปัจจุบันจะพบปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่ๆ
อยู่ 2 ส่วน คือ
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1. ปั ญ หาการไม่ ดู แ ลสุ ข ภาพของกั น และกั น ในองค์ ก รหรื อ วั ด ที่ พ ระสงฆ์ อ าศั ย อยู่
หมายความว่าภายในองค์กรหรือวัดที่พระสงฆ์แต่ละรูปอาศัยอยู่นั้นไม่มีกฏระเบียบหรือข้อบังคับให้
ต้องดูแลกันและกัน การดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ โดยเฉพาะพระสงฆ์ในเมืองใหญ่ๆ มักจะต่างคนต่าง
อยู่ ไม่ใคร่มีการสนใจกันและกัน เป็นการอยู่ในองค์กรหรือวัดแบบหลวมๆ เรียกว่าใครใคร่อยู่ก็อยู่ ใคร
ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ไม่มีระบบดูแลกันและกัน จริงอยู่ แม้ในพระธรรมวินัยจะมีข้อบังคับ
อย่างชัดเจนในการดูแลกันและกัน กล่าวคือให้ผู้อาวุโสดูแลผู้อ่อนกว่า ผู้บวชใหม่ต้องรับฟังโอวาทหรือ
อยู่ในปกครองของพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ หากพระสงฆ์รูปใดเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาพาธ ย่อมเป็น
หน้าที่ของพระสงฆ์ที่อยู่ในองค์กรหรือวัดนั้นจะต้องช่วยกันดูแลรักษาหากพระสงฆ์ในองค์กรหรือวัดไม่
ช่วยกันดูแลพระสงฆ์ที่ป่วยย่อมถูกปรับอาบัติทุกกฎ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดา ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอ ถ้าพวกเธอจักไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่า
จักพยาบาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา ผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ ถ้ามีอุปัชฌายะ
อุปัชฌายะพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีอาจารย์ อาจารย์พึงพยาบาลจนตลอด
ชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีสัทธิวิหาริก สัทธิวิหาริกพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้า
มีอันเตวาสิก อันเตวาสิกพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะ ภิกษุ
ผู้ร่วมอุปัชฌายะพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอาจารย์ ภิกษุผู้ร่วม
อาจารย์พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้าไม่มีอุปัชฌายะ อาจารย์ สัทธิวิหาริก อันเต
วาสิก ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะ หรือภิกษุผู้ร่วมอาจารย์ สงฆ์ต้องพยาบาล ถ้าไม่พยาบาล ต้องอาบัติทุก
กฏ (Vin. 5/166/178-183) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยดังกล่าว พระสงฆ์ในองค์กร
หรือวัดจึงต้องช่วยกันสร้างระบบดูแลสุขภาพกันและกัน โดยระบบที่ว่านี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของ
คณะกรรมการดูแลสุขภาพประจำองค์กรหรือวัด มีหน้าที่ในการดูแลสุขทุกข์ของพระสงฆ์ทุกรูปใน
องค์กรหรือวัดโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมช่วยเหลือกันและกันอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์บวช
ใหม่หรือบวชเก่า มีสมณศักดิ์หรือไม่มีก็ตาม มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งบริหารภายในองค์กรหรือวัดก็
ตาม หากเมื่ออาพาธแล้ว พระสงฆ์ทุกรูปจะต้องช่วยกันดูแล ส่วนงบประมาณสนับสนุนนั้นสามารถ
หาได้จากพระสงฆ์ทุกรูปในองค์กรหรือวัด หรือหาจากหน่วยงานภายนอก เพื่อจักได้เป็นทุนเริ่มต้น
หรือทุน สำรองในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ทุกรูปในองค์กรหรือวัดอย่างเท่าเทียมและไม่เลือก
ยศฐาบรรดาศักดิ์หรือชั้นวรรณะนั่นเอง เมื่อดำเนินการได้เช่นนี้ ปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
พระสงฆ์ที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติในกลุ่มพระสงฆ์ด้วยกันก็จะหมดไป หรือแม้แต่ฆราวาสที่อุปัฏฐาก
ดูแลพระสงฆ์ก็ควรได้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดเจนและตรงไปตรงมา เพราะในระยะเวลาที่ผ่านมา
ฆราวาสมักจะดูแลเฉพาะพระสงฆ์ที่ตนเองรู้จักมักคุ้ นหรือดูแลเฉพาะพระสงฆ์ที่สอดคล้องกับแนวคิด
ของตน เช่น คิดว่าจะดูแลเฉพาะพระสงฆ์ที่เป็นบุญกุศลให้กับตนเองเท่านั้น เป็นต้น แต่ในความเป็น
จริงแล้ว การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ทุกรูปย่อมเป็นบุญกุศลเท่ากันหมด ดังจะเห็นได้จากข้อความข้างต้น
ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ สรุป แล้ ว ประเด็นปัญหาประการที่ 1 นี้ จะหมดไปด้วยการที่พระสงฆ์
ช่วยกันสร้างระบบดูแลสุขภาพกันและกันขึ้น โดยไม่คิดว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นความรับผิดชอบของใคร
คนใดคนหนึ่งในองค์กรหรือวัดเท่านั้น ตลอดถึงพระสงฆ์ที่อาวุโส มีตำแหน่งบริหาร และมีสมณศักดิ์ก็
ไม่ควรอ้างความชอบธรรมในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพมากกว่าพระสงฆ์รูปอื่น ส่วนฆราวาสก็ต้องมี
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ทัศนะที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ด้วย จึงจะเป็นการสนับสนุนเรื่องการดูแลสุขภาพ
พระสงฆ์ให้มีความเข้มแข็งขึ้นภายในองค์กรหรือวัด
2. ปั ญ หาการไม่ มี ส ถานภาพเชิ ง บุ ค คลของพระสงฆ์ ใ นระบบสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ
หมายความว่าปัจจุบันพระสงฆ์ไทยในพุทธศาสนาแทบจะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงระบบสวัสดิการแห่ง
รัฐด้านสุขภาพกันทุกรูป เพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพของรัฐ
จึงทำให้เวลาที่พระสงฆ์เข้าไปรับบริการจากรัฐแล้วประสบปัญหาอยู่พอสมควร แต่เรื่องนี้ ในปัจจุบัน
รัฐได้มีนโยบายให้พระสงฆ์ทุกรูปย้ายชื่อเข้าทะเบียนราษฎรของวัด ที่ตนเองสังกัดอยู่ เพื่อจักได้มีชื่อ
อยู่ ในฐานข้อมูล ทะเบี ยนราษฎรของวัด เพราะจักเป็ นการง่ายต่อการเข้าถึงสวัสดิการแห่ งรัฐ ด้าน
สุขภาพได้ส ะดวกขึ้น เหมือนกับ ฆราวาส แต่เรื่องระบบฐานข้อมูล ในปั จจุบันยังถือว่ามีปัญ หามาก
เพราะการดำเนินการเรื่องดังกล่าวพึ่งทำได้ไม่นาน พร้อมกันนี้ การดำเนินการในเรื่องฐานข้อมูลของ
พระสงฆ์ก็ ยั งไม่ เป็ น เอกภาพ กล่ าวคื อมีความหลากหลายหรือมีห ลายรูป แบบ ได้แก่ พระสงฆ์ ใน
ปัจจุบันนี้ถูกยืนยันสถานภาพเชิงบุคคลผ่านระบบเอกสารต่างๆ ดั งนี้ 1. เอกสารใบสุทธิ 2. ทะเบียน
ราษฎรของวัดและบัตรประจำตัวประชาชน และ 3. หนังสือพาสปอร์ต เอกสารทั้งหมดดังกล่าวยังมี
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งอีกมากเวลานำไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือแม้แต่หน่วยงาน
ภายในด้วยกัน ดังที่ผู้เขียนจะเสนอเป็นเรื่องๆ ไปดังนี้ 1. เอกสารใบสุทธิ ได้แก่ เอกสารที่พระสงฆ์ใน
พุทธศาสนาไทยใช้อ้างอิงการเป็น นักบวชของตนเอง ในอดีตการใช้เอกสารใบสุทธินั้นมักไม่ค่อยมี
ปั ญ หาเมื่อใช้กับ พระสงฆ์ด้ว ยกัน และใช้กับ ฆราวาสที่อยู่ในวัฒ นธรรมแบบพุท ธไทยดั้งเดิม แต่ใน
ปัจจุบันการใช้เอกสารใบสุทธิเพื่อการยืนยันตนเองของพระสงฆ์นั้นมีปัญหาหลายประการ คือ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายในคณะสงฆ์ไทยด้วยกันเองก็มี เพราะเอกสารใบสุทธินี้สามารถซื้อและเขียนขึ้นเองได้ จึง
ทำให้คณะสงฆ์ด้วยกันไม่เชื่อถือ ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการใช้เอกสารใบสุทธิของพระสงฆ์ก็ทำให้ฆราวาส
ไม่ค่อยยอมรับ โดยเฉพาะฆราวาสที่ เติบโตมาในวัฒ นธรรมสมัยใหม่ เพราะฆราวาสมองว่าเอกสาร
ใบสุทธิสามารถทำขึ้นเองได้และไม่สามารถระบุถึงตัวตนของพระสงฆ์ได้อย่างชัดเจน หมายความว่า
เอกสารใบสุทธิไม่สามารถตรวจสอบแบบออนไลน์ได้ เพราะข้อความในเอกสารใบสุทธิไม่มีฐานข้อมูล
ยืนยั นได้นั่น เอง หรือแม้แต่การใช้เอกสารใบสุทธิเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเอกชนหรือ
หน่วยงานใหญ่ๆ ที่มีคนทำงานมาจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ยิ่งไม่รู้จักเอกสารใบสุทธิ คนเหล่านั้นมักจะ
ถามหาบัตรประจำตัวประชาชนจากพระสงฆ์เท่านั้น ฉะนั้น เอกสารใบสุทธิของพระสงฆ์ในปัจจุบันจึง
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐได้ 2. ทะเบียนราษฎรของวัดและ
บัตรประจำตัวประชาชน คือ เรื่องนี้ยังเป็นปัญหาสำหรับพระสงฆ์ตลอดมา เพราะเมื่อบวชเข้ามาใน
พุทธศาสนาแล้ว ชื่อของพระสงฆ์ยังปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านเหมือนเดิม ดังนั้น การจะเข้าถึงระบบ
สวัสดิการแห่งรัฐจึงจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลเดิมก่อนที่จะเข้ามาบวช แต่ก็ติดปัญหาว่าทะเบียนบ้านเดิม
ยังปรากฏชื่อเป็นสถานภาพเดิม ส่วนสถานภาพในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นพระสงฆ์แล้ว สำหรับปัญหานี้
ในปัจจุบันทางราชการได้มีนโยบายขอความร่วมมือให้พระสงฆ์ที่อยู่ในแต่ละวัดได้ย้ายชื่อตนเองเข้ามา
อยู่ในทะเบียนราษฎรของวัด ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาระดับหนึ่ง แต่การดำเนินการในเรื่องระบบ
ฐานข้อมูลนี้ยังได้รับความร่วมมือไม่มากจากพระสงฆ์ ส่วนเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนก็เหมือนกัน
ทางราชการพยายามให้ พ ระสงฆ์ ย้ายเข้ ามาอยู่ในทะเบี ย นราษฎรของวัด แล้ ว ทำบั ต รประจำตั ว
ประชาชน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการยืนยันตัวตนในคณะสงฆ์ยัง
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ใช้เอกสารใบสุทธิอยู่เหมือนเดิมและพระสงฆ์ก็ยังมองไม่เห็นความสำคัญหรือประโยชน์ของการทำบัตร
ประจำตัวประชาชน ฉะนั้น เมื่อพระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่สนใจทำบัตรประจำประชาชน จึงทำให้การยืนยัน
ตัวตนเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อดูแลสุขภาพเป็นไปได้ยาก คณะสงฆ์จึงควรให้ความร่วมมือกับ
ทางราชการด้วยการออกคำสั่งให้พระสงฆ์ทุกรูปหลังจากย้ายเข้าสู่ทะเบียนราษฎรของวัดแล้วต้องทำ
บั ต รประจำตั ว ประชาชน 3. หนั ง สื อ พาสปอร์ ต คื อ การยื น ยั น ตั ว ตนของพระสงฆ์ ด้ ว ยหนั ง สื อ
พาสปอร์ตนี้นับว่าเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่ง เพราะคณะสงฆ์มองการใช้หนังสือพาสปอร์ตเพียงเพื่อการ
เดินทางระหว่างประเทศเท่านั้น ดังนั้น การที่พระสงฆ์จะมีสิทธิ์ทำหนังสือพาสปอร์ตได้ก็ต้องมีกิจที่
จะต้องไปต่างประเทศเท่านั้น สำหรับกระบวนการทำหนังสือพาสปอร์ตนี้ เริ่มต้นจากการที่พระสงฆ์ไป
ซื้อเอกสารแบบฟอร์มสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศที่ทำขึ้นโดยโรงพิมพ์กรมการศาสนา หลังจาก
นั้ น ก็ ให้ เจ้ าอาวาสจนถึ งเจ้ าคณะภาคเซ็ น รับ รอง แล้ ว จึงนำเอกสารไปยื่น ต่ อศู น ย์ค วบคุ ม การไป
ต่างประเทศสำหรั บ พระภิ กษุ ส ามเณร (ศ.ต.ภ.) ซึ่งจะมี การประชุมเดือนละ 2 ครั้ง เมื่ อผ่ านการ
พิจารณาจากศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) เรียบร้อยแล้วจึงมี
สิทธิ์ขอเอกสารมติจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อจักได้ติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศทำหนังสือพาสปอร์ต สรุปแล้ว หนังสือพาสปอร์ตที่มีไว้ยืน ยันตัวตนเพื่อเข้าถึงสวัสดิการ
แห่งรัฐในเรื่องการดูแลสุขภาพจัดว่าเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ยากสำหรับพระสงฆ์ ดังนั้น เรื่องการไม่
สามารถเข้าถึงการให้บริการดูแลสุขภาพจากรัฐของพระสงฆ์นั้นต้องเป็นการช่วยเหลือจากพระสงฆ์ทั้ง
มวลและจากรัฐด้วย โดยคณะพระสงฆ์ต้องมีระบบฐานข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือพระสงฆ์ด้วยกันเป็น
เบื้องต้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการบูรณาการใช้ข้อมูลจากทั้งเอกสารใบสุทธิ ทะเบียนราษฎรของวัด
บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือพาสปอร์ต ในขณะเดียวกัน การดำเนินการเรื่องนี้จะให้พระสงฆ์
ทำกันเองคงเป็นเรื่องยาก ทางรัฐจึงควรมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือ เพื่อจักได้นำ
ข้อมูลไปใช้ในการให้บริการดูแลสุขภาพตนเองแก่พระสงฆ์ต่อไป
2. วิเคราะห์การดูแลสุขภาพกายและใจสำหรับพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย
วิธีการรักษากายและใจเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยดังที่
กล่าวมาแล้วทั้งหมด ทำให้เข้าใจว่าสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่พระสงฆ์จะละเลยมิได้
ถึงแม้ว่าเรื่องกายนี้จะเป็นประเด็นที่พุทธศาสนาสอนว่าเป็นของไม่สะอาด (อสุภะ) เป็นสิ่งปฏิกูล ไม่
ควรยึดมั่นถือมั่น เพราะกายนี้ย่อมตกอยู่ในสภาพแห่งไตรลักษณ์ (ลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวง)
ได้แก่ 1. อนิจจตา (ความเป็นของไม่เที่ยง) 2. ทุกขตา (ความเป็นทุกข์) 3. อนัตตตา (ความเป็นของ
ไม่ใช่ตน) (S.18/1/1) แต่ตามความเป็นจริงแล้ว ทุกชีวิตไม่เว้นแม้แต่ชีวิตพระสงฆ์ย่อมปรารถนาการ
ดูแลรักษาให้เป็นสุข ไม่ต้องทนทุกขเวทนาด้วยสภาพต่างๆ ดังนั้ น การดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์
จึงต้องให้ครอบคลุมทั้งกายและใจ ด้วยว่าหากสุขภาพกายมีปัญหาย่อมลุกลามไปสู่ปัญหาต่างๆ ได้
ดังนั้น การดูแลสุขภาพกายให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยนั้น พระสงฆ์จะต้องมีความสันโดษหรือ
พอเพียงในปัจจัย 4 ได้แก่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร จึงจะทำให้สุขภาพ
กายไม่ถูกเบียดเบียน และพระสงฆ์ต้องไม่ใช้ปัจจัย 4 อย่างลุ่มหลง มุ่งบำเรอกายเท่านั้น กล่าวคือต้อง
ใช้อย่างรู้เท่าทัน ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย โรคของบรรพชิต 4 อย่างนี้ 4
อย่างเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มักมาก เป็นผู้คับแค้น ไม่สันโดษ ด้วยจีวร
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บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามได้ ภิกษุนั้นเมื่อเป็นผู้มักมาก มีความคับ
แค้น ไม่สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามได้แล้ว ย่อม
ตั้งความปรารถนาลามกเพื่อให้ได้ความยกย่อง เพื่อให้ได้ลาภสักการะและความสรรเสริญ ภิกษุนั้น
วิ่งเต้น ขวนขวาย พยายามเพื่อให้ได้ความยกย่อง เพื่อให้ได้ลาภ สักการะและความสรรเสริญ เธอเข้า
ไปหาตระกูล ทั้ งหลายเพื่ อให้ เขานั บถื อ ย่ อมนั่งเพื่ อให้ เขานั บ ถือ พู ดธรรมเพื่ อให้ เขานั บ ถือ กลั้ น
อุจ จาระปั ส สาวะเพื่ อ ให้ เขานั บ ถื อ ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ งหลาย โรคของบรรพชิ ต 4 อย่ างนี้ แ ล ดู ก รภิ ก ษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักไม่เป็นผู้มีความมักมาก มีจิตคับแค้น
ไม่สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร จักไม่ตั้งความปรารถนาลามก
เพื่อให้ได้ความยกย่อง เพื่อให้ได้ลาภสักการะและความสรรเสริญ จักไม่วิ่งเต้น จักไม่ขวนขวาย จักไม่
พยายามเพื่อให้ได้ความยกย่อง เพื่อให้ได้ลาภสักการะ และความสรรเสริญ จักเป็นผู้อดทนต่อหนาว
ร้อน หิว ระหายต่อสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดดและสัตว์เสือกคลานทั้งหลาย ต่อถ้อยคำอันหยาบ
คายร้ายแรงต่างๆ เราจักเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทางสรีระที่บังเกิดขึ้น อันเป็นทุกข์ กล้าแข็ง เผ็ดร้อน
ไม่เป็นที่ชื่นชม ไม่เป็นที่พอใจ อาจปลงชีวิตเสียได้ (A. 21/157/168-175) ส่วนสุขภาพใจของพระสงฆ์
หากมีปัญหาจากโลภะ โทสะ และโมหะ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น โอกาสที่จะเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา
ย่อมเป็นไปได้ ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย โรค 2 อย่างนี้ 2 อย่างเป็นไฉน คือโรค
ทางกาย 1 โรคทางใจ 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิญาณความไม่มีโรคด้วยโรคทางกาย
ตลอดปีหนึ่งมีปรากฏ ผู้ปฏิญาณความไม่มีโรคตลอด 2 ปีบ้าง 3 ปีบ้าง 4 ปีบ้าง 5 ปีบ้าง 10 ปีบ้าง 20
ปีบ้าง 30 ปีบ้าง 40 ปีบ้ าง 50 ปีบ้าง ผู้ปฏิญาณความไม่มีโรคแม้ยิ่งกว่า 100 ปีบ้าง มีปรากฏ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดปฏิญาณความไม่มีโรคทางใจแม้ครู่หนึ่ง สัตว์เหล่านั้นหาได้ยากในโลก เว้น
จากพระขีณาสพ (A. 21/157/168-175) สรุปแล้ว การดูแลสุขภาพกายและใจตนเองให้ถูกต้องตาม
หลักพระธรรมวินัยนี้ พระสงฆ์ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน คือสิ่งใดที่พระองค์ทรง
ห้ามไว้ก็ต้องงดเว้น ส่วนสิ่งใดที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้ก็ควรประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้สุขภาพกายและใจ
แข็งแรงและทนทานต่อโลกธรรมที่เกิดขึ้น

บทสรุป
จากสภาพความเป็นจริงของชีวิตในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของพระสงฆ์หรือฆราวาส
ย่อมต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บนานาประการ คือเมื่อเกิดมาแล้ว ทุกชีวิตย่อมหนี ไม่พ้นจากเทวทูต 3
(ทู ต ของมฤตยู ) ได้ แ ก่ 1. ชิ ณ ณะ (แก่ ) 2. พยาธิ ต ะ หรื อ อาพาธิ ก ะ (เจ็ บ ) และ 3. มตะ (ตาย)
(A. 20/475/175) ดังนั้น การดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่จะต้องให้
ความสำคัญเป็นลำดับแรก ส่วนการมองว่าชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วย่อมต้องตายกันทุกคนนั้นถือว่าเป็น
ความจริงที่สุด แต่ก่อนที่จะเข้าถึงความตายก็ควรได้ดูแลสุขภาพกายและใจให้เป็นปกติ ให้เป็นอยู่
อย่างปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เรียกว่าตามความเป็นจริงแล้ว ชีวิตไม่มีทางจะหนีความเจ็บป่วยได้ แต่สิ่ง
ที่ควรจะทำในปัจจุบันคือควรได้ดูแลสุขภาพกายและใจอย่างสม่ำเสมอ หมายความว่าการดูแลสุขภาพ
กายก็ต้องบริโภคปัจจัย 4 อย่างมีปัญญา ได้แก่ ใช้ผ้านุ่งห่ม ฉันอาหารและเครื่องดื่ม ใช้เสนาสนะ และ
ฉันเภสัช อย่างมีสติอยู่เสมอ ส่วนเรื่องสุขภาพใจก็ต้องให้ความสำคัญเหมือนกัน เพราะพระสงฆ์จะต้อง
มีความเพียรพยายามลดหรือบรรเทาความโลภ ความโกรธ และความหลงที่มีอยู่ภายในใจให้ได้ จึงจะ
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ถือว่าเป็นผู้มีสุขภาพกายและใจถูกสุขลักษณะและสอดคล้องกับพระธรรมวินัยตามที่พระพุทธองค์ทรง
มีพระประสงค์ไว้
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บทคัดย่อ
งานวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เพื ่ อ ศึ ก ษาการเกิ ด นวั ต กรรมการผลิ ต ผั ก นอกฤดู ก าล
กระบวนการสร้างนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาล และแนวทางการขยายผลนวัตกรรมการผลิตผัก
นอกฤดูกาล ในกลุ่มตลาดเขีย วบ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วิธีดำเนินการวิจัยโดยการวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสนทนากลุ่ม เพื่อให้ทราบ
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มตลาดเขียวบ้านหนองโจด และการสนทนากลุ่มเพื่อให้เห็นปัญหาการ
ผลิตผักที่กลุ่มเผชิญอยู่ การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ต้นแบนวัตกรรม ผู้รับนวัตกรรม และกลุ่มผู้
ขยายผลนวัตกรรม เพื่อให้เห็นการผลิต การจำหน่าย และการสร้างรายได้ของแต่ละบุคคล การบันทึก
วิธีการสร้างกระบวนการ การผลิตโดยใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการผลิตผักในชุมชน การสังเกต
เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องของปริมาณผลผลิตและรายได้ และการลงมือร่วมปฏิบัติกับพื้นที่
เพื่อให้เข้าถึงชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรม
การผลิตผักนอกฤดูก าลในกลุ่ มตลาดเขีย วบ้านหนองโจดเกิดจากความต้ องการเพื่ อหาวิธ ี ก าร
แก้ปัญหาการผลิตผักในชุมชน ที่ไม่สามารถปลูกผักในช่วงฤดูฝนได้ และส่งผลให้รายได้ลดลงหรือขาด
รายได้ในช่วงฤดูกาลดังกล่าว กระบวนการสร้างนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาล เริ่มต้นจากกลุ่มใน
ชุ มชนบ้านหนองโจดได้เข้าร่วมดำเนิน การวิจัยโครงการวิจัย นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรเพื ่ อ สร้ างมู ล ค่า เพิ่ ม ทางการเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั ่ง ยืน ภาคอีส านตอนกลาง
สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีการพัฒนารูปแบบการเพาะปลูกเพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยทำแบบโต๊ะยกแปลงสูงคลุมด้วยพลาสติกคลุมโรงเรือนกันฝนขึ้น และมีแนว
ทางการขยายผลนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาล เทคนิค วิธีการในการผลิตเพื่อแก้ปัญหาการผลิต
ผักในฤดูฝน แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักที่สนใจในชุมชน
คำสำคัญ: นวัตกรรม, ผักนอกฤดูกาล, ตลาดสีเขียว
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Abstract
This research aims to study the innovation of out-of-season vegetable
production. The process of innovating out-of-season vegetable production and an
approach to expand an innovation in out-of-season vegetable production. Ban Nong
Chod Green Market Group, Khok Khok Mae Subdistrict, Mueang District, Maha Sarakham
Province. The methodology of this research is carried out using a qualitative research
methodology. Adopted group conversations to investigate the history of Ban Nong
Chod Green Market Group and group conversations to identify the vegetable
production problems facing the group. Audience Interviews Innovation tree,
innovation recipients and innovative expansion groups to identify the production,
distribution and monetization of individuals. Save how to create a process Production
using innovation to solve the problem of vegetable production in the community.
Observations to make changes in productivity and income, and to take action against
the area to reach the community and be part of the community in the development
of the study area. The results showed that the innovation in out-of-season vegetable
production in Ban Nong Chod Green Market group was due to the demand of the
community to identify the optimal solutions for vegetable production problems which
is unable grow vegetables during the rainy season as well as group of vegetable growers
who have an interest in innovative cultivation
Keywords: Innovative, Off-season Vegetables, Green Market

บทนำ
บ้ า นหนองโจดหมู ่ ที่ 9 ตำบลโคกก่ อ อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด มหาสารคามมี แ หล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำห้วยหินเหิบ มีคลองส่งน้ำตามไร่นา ใช้ในฤดูการทำนาและ
หลังการเก็บเกี่ยวผลิต ทำให้คนในชุมชนสามารถเพาะปลูกพืชนานาชนิดได้อ่างเก็บน้ำห้วยหินเหิบ
สามารถรับน้ำจากป่ามาเก็บไว้ได้มาเพื่อที่จะสามารถทำการเพาะปลูกและส่งน้ำตามคลองรับน้ำ ลงไป
ให้ชาวบ้านได้ทำนาและเก็บไว้ในสระเล็ก ๆ ในที่นาเพื่อทำการเกษตรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และอ่าง
เก็บน้ำห้วยคะคางเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของคนในชุมชน ซึ่งมีคลองสาขาย่อยใช้ในการส่งน้ำในการ
ปลูกข้าวและ หลังการเก็บเกี่ยวเป็นฤดูกาลการปลูกผัก เพื่อเป็นอาหารและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
บ่อหนองโจดเป็นบ่อน้ำสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน เนื่องจากมี การขุดคลองอ่างเก็บน้ำโคกก่อ คน
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จึงไปจับจองพื้นที่ปลูกพริกบริเวณรอบอ่างโคกก่อ สำหรับคนที่ไม่ได้จับจองพื้นที่ ก็จะปลูกในพื้นที่ของ
ตนเอง
บ้านหนองโจด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เดิมส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร พืชที่ปลูกรองลงมาจากข้าวคือพริก บ้านหนองโจดมีการทำเกษตรกรรมปลูกพริก
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 มีบริษัทเอกชนชื่อว่าบริษัทปรีชาชัย เข้ามารับพริกป่นจากกลุ่มแปรรูปพริกใน
ชุมชนบ้านหนองโจด เพื่อไปผลิตเป็นผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพราะชุมชนบ้านหนองโจดขึ้นชื่อ
เรื่องพริก มีพันธุ์พริกของชุมชนชื่อว่า พริกโคกก่อ แต่เมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านหนองโจด ก็ยกเลิกการ
ผูกขาดการจำหน่ายพริกให้กับบริษัทปรีชาชัย เนื่องจาก ทางบริษัทต้องการให้ชุมชนเจือจางพริก
เพราะพริกของชุมชนมีความเผ็ดมากเกินไป ต้องการให้ชุมชนผสมส่วนผสมอื่นลงไปในพริกชาวบ้านจึง
ตัดสินใจยกเลิกการผูกขาดการจำหน่ายพริกให้กับบริษัทปรีชาชัย
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเรื่องนวัตกรรมการปลูกผักนอกฤดูกาล พื้นที่บ้าน
หนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากเกษตรกรในกลุ่มตลาดเขียวบ้าน
หนองโจด ปัจจุบันมีปัญหากับการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคและจำหน่ายในฤดูฝน ส่งผลกระทบ
ในเรื่องของรายได้จากการจำหน่ายผักซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของกลุ่มตลาดเขียวบ้านหนองโจด และ
กำลังอยู่ในช่วงการทดลองนวัตกรรมการปลูกผักในชุมชนเพื่อให้ได้ผลผลิตในฤดูฝน สำหรับการบริโภค
ภายในครัวเรือนและการผลิตเพื่อจำหน่ายสู่ตลาดในชุมชนและนอกชุมชนของกลุ่มตลาดเขียวบ้าน
หนองโจด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาการเกิดนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาลของกลุ่มปลูกตลาดเขียวบ้านหนอง
โจด
2.เพื่อศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาลกลุ่มตลาดเขียวบ้าน
หนองโจด
3.เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาลในกลุ่มตลาดเขียวบ้าน
หนองโจด
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แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
การยอมรับนวัตกรรม (Roger,2003) กระบวนการยอมรับนวัตกรรม คือ การตัดสินใจที่
จะนำนวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่โดยคิดว่านวัตกรรมนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดและมีประโยชน์มากกว่า ซึ่ง
อาศัยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับ โดยขั้นตอนของกระบวนการยอมรับนวัตกรรม
ได้แก่ 1) ขั้นตอนของการทำความรู้จัก กระตุ้นให้สนใจนวัตกรรม 2) ขั้นตอนโน้มน้าว ชักชวนให้เกิด
การยอมรับ และนำนวัตกรรมไปใช้ 3) ขั้นตอนการตัดสินใจ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่จะยอมรับ
หรือไม่ยอมรับนวัตกรรม 4) ขั้นตอนลงมือทำ เป็นขั้นตอนหลังจากการตัดสินใจ จนนำไปสู่การใช้
ยอมรับ หรือลงมือปฏิบัติตาม 5) ขั้นตอนยืนยันการใช้ เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด
นวัตกรรมทางสังคม (Henry Chesbrough) คือ สังคมที่ดำรงด้วยวิถีใหม่ เป็นสังคมที่
ตอบสนองความต้องการของผู้คน และแก้ปัญหาในสังคมได้ดีกว่าวิธีการเก่าเก่า ที่สำคัญถือเป็น
นวัตกรรมที่มีผู้คนในสังคมเป็นฟันเฟือง และเป็นองค์ประกอบหลัก อาจมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะไม่มีก็ได้
ทฤษฎีการแพร่กระจาย Everett Roger (1995) เน้นความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสังคม
และ วัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของสิ่งใหม่ ๆ จากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งและสังคม
นั้น รับเข้าไปใช้สิ่งใหม่ ๆ นี้คือนวัตกรรมซึ่งเป็นทั้ง ความรู้ความคิดเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

กรอบแนวคิดในการศึกษา
นวัตกรรมการผลิตผักนอก
ฤดูกาล ของกลุ่มตลาดสี
เขียวบ้ านหนองโจด ตาบล
โคกก่อ อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม

แนวคิดของ
สมาชิกกลุ่ม
ตลาดสีเขียว
บ้ านหนองโจด
กระบวนการ
สร้ างนวัตกรรม
การจัดการ

ผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้นวัตกรรม
ต้นแบบนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาล
บ้านหนองโจด และการขยายผลของ
นวัตกรรมจากต้นแบบสู่กลุ่มเกษตรกร
ขยาย
แนวทางการสร้างการยอมรับนวัตกรรมการ
ผลิตและจัดการการผลิตผักนอกฤดูกาล
ภายในกลุ่มตลาดสีเขียว บ้ านหนองโจด

ความรู้

ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้เรื่องนวัตกรรมการผลิตผักของกลุ่มตลาดสีเขียวบ้านหนองโจด
ต้องการศึกษาแนวคิดเรื่องการยอมรับนวัตกรรม และแนวคิดเรื่องการแพร่กระจาย (การขยายผล
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นวัตกรรม) เพื่อที่จะใช้ประกอบการศึกษาพัฒนาการของกลุ่มตลาดสีเขียว พัฒนาการการผลิตผักของ
กลุ่มและการจัดการผัก การจัดการผลผลิตภายในกลุ่มตลาดสีเขียว รวมถึงการศึกษาการรับนวัตกรรม
การผลิตผักนอกฤดูกาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดรายได้ของสมาชิกภายในกลุ่มช่วงฤดูฝน ต้นแบบ
นวัตกรรมผู้รับนวัตกรรมและการขยายผลนวัตกรรมจากต้นแบบสู่กลุ่มขยาย(สมาชิกกลุ่ม)และ
แนวทางการสร้างการยอมรับนวัตกรรมการผลิตและการจัดการการผลิตผักภายในกลุ่มตลาดสีเขียว

พื้นที่ศึกษา
กำหนดศึกษากลุ่มผลิตผักนอกฤดูกาล ในกลุ่มตลาดสีเขียวบ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วิธีดำเนินการวิจัย
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ( key Informant) การสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มตลาดสีเขียว
บ้านหนองโจดเกี่ยวกับการทำการเกษตรในชุมชน ว่าเกษตรกรแต่ละท่านมีผลผลิตทางการเกษตร
อะไรบ้าง มีการวางแผนการผลิต รูปแบบการทำการเกษตร และทำปฏิทินการผลิตอย่างไร และ
ผลผลิตที่ได้นำไปบริโภคเองภายในครัวเรือน จำหน่ายภายในชุมชน หรือจำหน่ ายในตลาดเพื่อเป็น
รายได้หลักของครอบครัวหรือรายได้เสริมของครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ไทม์
ไลน์ ข องกลุ ่ ม อาชี พ ในพื ้ น ที ่ บ ้ า นหนองโจด การสนทนากลุ ่ ม ย่ อ ยเพื ่ อ สอบถามถึ ง ภาพรวมทาง
การเกษตรของกลุ่ม และจุดเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดการรับนวัตกรรมการผลิตรูป แบบใหม่เข้ามาใน
กลุ่มตลาดสีเขียวบ้านหนองโจด
การมีส่วนร่วมทางสังคม (participant observation) โดยผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ทำกิจกรรมของชุมชนบ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม คือ
การปรับปรุงระบบการฉีดน้ำ รดน้ำผักบนโต๊ะปลูก (นวัตกรรมการผลิตผักที่ชุมชนกำลังทดลองอยู่) ได้
เข้าไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรต้นแบบในตำบลโคกก่อ และการเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ การ
ประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในบ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สิ่งที่ได้คือ ได้ทราบถึงการผลิต ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร และ
เป้าหมายการผลิตของเกษตร (ว่าผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนหรือการผลิตเพื่อจำหน่าย) ซึ่ง
สามารถนำมาประกอบในงานวิจัยได้คือทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกร และได้ร่วมติดตามผลของ
นวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาลของกลุ่มตลาดสีเขียวบ้านหนองโจด
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1) แบบสำรวจข้อมูล ใช้ในการเก็บข้อมูลการผลิตการจำหน่าย และรายได้ของกลุ่ม
ตลาดสีเขียวบ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2) แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม ต้นแบบนวัตกรรมการผลิต
ผักนอกฤดูกาล การยอมรับนวัตกรรม และการนำนวักรรมมาปรับใช้
3) แบบสนทนากลุ่มย่อย ใช้เพื่อการศึกษาข้อมูลกลุ่มในชุมชนบ้านหนองโจด กลุ่มตลาดสี
เขียวบ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โดยเก็บข้อมูลระหว่าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
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ผลการศึกษา
การเกิดนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาลในกลุ่มตลาดสีเขียว บ้านหนองโจด ตำบล
โคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีผลการศึกษาดังนี้
การจัดการผลผลิตในกลุ่มตลาดนัดสีเขียว บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง
จังหวัดมาสารคาม เป็นการผลิตเพื่อบริโภค ภายในครัวเรือน 10 % และการผลิตเพื่อจำหน่าย 90 %
จึงจะเป็นการจัดการผลผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นหลัก จำเป็นต้องมีการควบคุมผลผลิตให้ได้มาตรฐาน
เนื่องจากการจำหน่ายในตลาดสีเขียว มีกฎเกณฑ์ และมาตรฐานของผลผลิตที่นำไปจำหน่ายภายใน
ตลาด
1) การรวบรวมผลผลิต
การรวบรวมผลผลิตในกลุ่มตลาดนัดสีเขียว บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง
จังหวัดมาสารคาม เป็นการรวบรวมการผลิตระดับบุคคล ไม่มีการรวบรวมผลผลิตระดับกลุ่ม เนื่องจาก
ความเชื่อมโยงของกลุ่มอยู่ที่ขั้นตอนการผลิตที่ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี ผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อการ
จำหน่ายที่ตลาดนัดสีเขียวในจังหวัดมหาสารคาม จึ งเป็นการรวบรวมผลผลิตระดับบุคคลเพื่อการ
จำหน่ายโดยตรง
2) การแปรรูปผลผลิต
การแปรรูปผลผลิตในกลุ่มตลาดนัดสีเขียว บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง
จังหวัดมาสารคาม มีการแปรรูป ทำพริกแห้ง พริกป่น เพื่อจำหน่าย (ใช้เงินทุนที่ทำหุ้นมาทำ และนำ
ผลกำไรมาปันกันทุกสิ้ นปี) ในส่วนของพืชผักชนิดอื่นเป็นการผลิตและจำหน่ายสด ไม่มีการแปรรูป
นอกจากการแปรรูปพริกแล้วยังมีการแปรรูปผักเสี้ยน เป็นผักดอง หรือที่เราเรียกว่า ส้มผักเสี้ยน

- จะต้องปรุงดินเพื่อเสริม
อาหารในดินเมื่อถึงระยะ

ระยะที่ 4
โต๊ะปลูกแบบใช้เหล็ก
มุงหลังคาและระบบน้ำ
IOT

- สะดวกสบาย
- ผลผลิตได้มาตรฐาน
- วัชพืชน้อยมาก
- ผลผลิตเพิม่ ขึ้น

- ผลผลิตได้มาตรฐาน
- วัชพืชน้อยมาก
- ผลผลิตเพิม่ ขึ้น
- ผู้สูงอายุทำการผลิตได้

6 – 7 กิโลกรัม/วัน/
โต๊ะ

8 – 9 กิโลกรัม/วัน/
โต๊ะ

- ไม่ต้องก้มปลูกผัก

- แก้ปัญหารากผักเน่า

ข้อดี

5 กิโลกรัม/วัน/โต๊ะ

ปริมาณผลผลิต/
แปลงหรือโต๊ะ
4 – 5 กิโลกรัม/วัน/
แปลง

ผลของการยอมรับนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาลและการนำนวัตกรรมไปปรับใช้

ระยะที่ 2
โต๊ะปลูกแบบใช้ไม้ ไม่มุง
หลังคา
ระยะที่ 3
- จะต้องรดน้ำเอง
โต๊ะปลูกแบบใช้เหล็ก
มุงหลังคา

- จะต้องรดน้ำเอง
- ต้องใส่ปุ๋ยเอง
- กำจัดวัชพืช (ถอน)
- จะต้องรดน้ำเอง

การดูแลรักษา

ระยะที่ 1
ยกแปลงสูง

ช่วงระยะ/วิธีการ

บางคนไม่ได้ใช้เต็มที่เนื่องจากใช้
เทคโนโลยีไม่เป็น

การรดน้ำจะต้องเปิดไดร์(ปั๊มน้ำ)ก่อน

ต้องรดน้ำเองด้วยสายยางหรือบัวรด
น้ำ

ดินแข็ง
หน้าฝนไม่ได้ผลผลิต

ข้อเสีย

รายได้รวมทั้ง
กลุ่มหลังจาก
การเริม่ ใช้
นวัตกรรมมา อยู่
ที่ 30,300 บาท
รายได้รวมทั้ง
กลุ่มหลังจาก
การใช้นวัตกรรม
มาประมาณ 2
เดือน อยู่ที่
60,800 บาท

คิดเป็น 50 %
ของระยะที่ 4

คิดเป็น 25 %
ของระยะที่ 4

รายได้
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จากการศึกษานวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาล 4 ระยะ พบว่านวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
พื้นที่คือ วิธีการโต๊ะปลูกพร้อมด้วยระบบน้ำ IOT เนื่องจากวิธีการนี้สามารถแก้ไขปัญหาการผลิตของ
กลุ่มตลาดนัดสีเขียว บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ว่า ในฤดูฝนไม่
สามารถทำการผลิตที่หลากหลายได้ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ส่งผลต่อพืชผัก ปริมาณน้ำฝนที่มาก
เกินไปทำให้รากผักเน่า ความรุนแรงของฝนที่ตกแรงเกินไปส่งผลต่อการชะล้างแปลง แปลงผักเสียหาย
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลผลิตที่กล่าวมานั้น ยังส่งผลต่อรายได้ของสมาชิกกลุ่มตลาดนัดสีเขียว บ้านหนอง
โจดตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ลดลงเนื่องจากสาเหตุที่ไม่สามารถทำการผลิตผัก
ได้ หลังจากการใช้นวัตกรรมนี้ สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า สามารถสร้างความสะดวกสบายมากขึ้น และยัง
เพิ่มผลผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
การยอมรับนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาลในกลุ่มตลาดสีเขียว บ้านหนองโจด
ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีผลการศึกษาดังนี้
ต้นแบบนวัตกรรม
ชุมชนบ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีการทำงานร่วมกับ
เกษตรอำเภอเมือง มีหน้าที่ ให้คำแนะนำความรู้ ด้านการผลิต สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ท่อพีวีซี
พลาสติกคลุมโรงเรือน ความรู้ด้านการปลูกผัก ความรู้การให้น้ำอัจฉริยะ) สถาบันจัดการความรู้
เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน มีหน้าที่ จัดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกอบรม วิทยากรด้านการทำเกษตร
ปลอดสารพิษ เชื่อมโยง ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืนให้กับกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรรม
ยั่งยืน และ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม มีหน้าที่ ให้ความรู้ด้านการบำรุงดิน สนับสนุนวัสดุ
บำรุงดิน ปรับปรุงดิน ปุ๋ยหมัก อุปกรณ์การทำน้ำหมัก
การรับนวัตกรรมและนำมาปรับใช้ภายในกลุ่มตลาดสีเขียว
ผู้รับนวัตกรรมในชุมชนคนแรก คือ นายโกสินทร์ โคช่วย ประธานกลุ่มตลาดนัดสีเขียวบ้าน
หนองโจด พื้นที่บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และต้องการทดลอง
นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาการผลิตผักในชุมชน ได้แก่ ปัญหาเรื่องฝน (ควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้) ไม่
สามารถทำการผลิตผักให้ได้ผลผลิตในช่วงฤดูฝน เนื่องจากพืชเฉาน้ำตาย โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกชุก ไม่
สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ เกษตรกรต้องเสี่ยงลงทุนในการผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวบางครั้งต้อง
ขาดทุนเพราะผลผลิตเน่าเสีย สมาชิกบางคนต้องพักการเพาะปลูกในช่วงเวลาดังกล่าว (ตั้งแต่
มิถุนายน - กันยายน รวมระยะเวลาประมาณ 5 เดือน) โดยทั่วไป เกษตรกรจะไม่สามารถทำการผลิต
ได้ในช่วงเวลาฤดูฝน ประมาณ 45 วัน เป็นการสูญเสียรายได้ ไม่น้อยกว่า 20,250 บาทต่อคน ในขณะ
ที่ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่พืชผักจำหน่ายได้ราคาดี แต่เกษตรกรกลับไม่สามารถทำการผลิตได้
ส่งผลให้ขาดรายได้จากการผลิตในช่วงเวลาดังกล่าว ปัญหาเรื่องแรงงานในการผลิต/การรดน้ำ ใน
พื้นที่การผลิต 2 งาน แต่ละครัวเรือน จะใช้แรงงานคนในครัวเรือนในการเตรียมแปลง การเพาะปลูก
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และการรดน้ำ ซึ่งการรดน้ำผักนี้ ส่วนใหญ่จะใช้สายยางฉีดรด บางส่วนมีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ มี
ปั๊มน้ำไฟฟ้าเป็นตัวขับน้ำ การรดน้ำผักด้วยสายยางแต่ละแปลงจะต้องใช้เวลารด ทั้ง เช้า เย็น ไม่น้อย
กว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน การใช้เทคโนโลยีการให้น้ำผักที่เหมาะสม เกษตรกรสามารถใช้เวลาดังกล่าวไปทำ
กิจกรรมการกิจกรรมการผลิตอื่นได้ และปัญหาเรื่องอายุเฉลี่ยของผู้ปลูกผักส่วนใหญ่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูง
ซึ่งรูปแบบการเพาะปลูกพื้นดิน ขุดดิน ก้มๆ เงยๆ อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้สูงอายุ จึงจำเป็นที่
จะต้องแสวงหารูปแบบ เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดการใช้แรงงาน แต่ยังได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด ขึ้นฉ่าย บวบ มะเขือเทศ
กระเจี๊ยบ กะเพรา แมงลัก ผักชี
ฝรั่ง สะระแหน่ กวางตุ้ง ขจร

นางสาวพัชรี ตันเสดี พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด ขึ้นฉ่าย บวบ มะเขือเทศ
กระเจี๊ยบ กะเพรา แมงลัก ผักชี
ฝรั่ง สะระแหน่ กวางตุ้ง ขจร

2.

พืชผักสวนครัวที่จำหน่าย

พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด ขึ้นฉ่าย บวบ มะเขือเทศ
กระเจี๊ยบ กะเพรา แมงลัก ผักชี
ฝรั่ง สะระแหน่ กวางตุ้ง ขจร
บล็อกโคลี่ กะหล่ำปลี มะระขี้นก
โหระพา น้ำเต้า มะเขือพวง

พืชผักสวนครัวที่ปลูก

นายโกสินทร์ โคช่วย พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด ขึ้นฉ่าย บวบ มะเขือเทศ
กระเจี๊ยบ กะเพรา แมงลัก ผักชี
ฝรั่ง สะระแหน่ กวางตุ้ง ขจร
บล็อกโคลี่ กะหล่ำปลี มะระขี้นก
โหระพา น้ำเต้า มะเขือพวง

ผู้รับนวัตกรรม

1.

ลำดับ

3,500 บาท

4,360 บาท

รายได้จากการทำ
โต๊ะปลูกแบบใช้
เหล็ก ระยะที่ 3

8,700 บาท

7,360 บาท

รายได้จากการทำโต๊ะ
ปลูกแบบใช้เหล็ก
ระยะที่ 4

จากการสอบถามผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เรื่องผลของนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาล พบว่า สมาชิกกลุ่มตลาดเขียวบ้านหนอง
โจด จำนวน 10 คน มีการผลิต จำหน่ายและสามารถสร้างรายได้ตามตาราง ดังนี้
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พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด บวบ กระเจี๊ยบ กะเพรา

พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด บวบ กระเจี๊ยบ กะเพรา

นางฉวี มงคลวีรา
พันธ์

5.

พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด ขึ้นฉ่าย บวบ มะเขือเทศ
กระเจี๊ยบ กะเพรา แมงลัก ผักชี
ฝรั่ง สะระแหน่ กวางตุ้ง ขจร
บล็อกโคลี่ กะหล่ำปลี กะหล่ำ
ดอก มะระขี้นก โหระพา น้ำเต้า
ฟัก มะเขือพวง

พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด ขึ้นฉ่าย บวบ มะเขือเทศ
กระเจี๊ยบ กะเพรา แมงลัก ผักชี
ฝรั่ง สะระแหน่ กวางตุ้ง ขจร
บล็อกโคลี่ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก
มะระขี้นก โหระพา น้ำเต้า ฟัก
มะเขือพวง

นางชม บาลศรี

4.

พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
ขึ้นฉ่าย บวบ แมงลัก ผักชีฝรั่ง
สะระแหน่ มะระขี้นก น้ำเต้า ฟัก
มะเขือพวง

กะหล่ำปลี มะระขี้นก โหระพา
น้ำเต้า มะเขือพวง

พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน บวบ
กระเจี๊ยบ กะเพรา แมงลัก
สะระแหน่ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก
มะระขี้นก โหระพา น้ำเต้า ฟัก
มะเขือพวง

นายสุดที ธรรม
ประเสริฐ

3.

กะหล่ำปลี มะระขี้นก โหระพา
น้ำเต้า มะเขือพวง

1,700 บาท

3,050 บาท

3,730 บาท

4,800 บาท

6,050 บาท

8,700 บาท
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พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด บวบ กะเพรา แมงลัก
ผักชีฝรั่ง กวางตุ้ง มะเขือพวง

พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด ขึ้นฉ่าย บวบ มะเขือเทศ
กระเจี๊ยบ กะเพรา แมงลัก ผักชี
ฝรั่ง สะระแหน่ กวางตุ้ง บล็อก
โคลี่ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก

พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด ขึ้นฉ่าย บวบ มะเขือเทศ
กระเจี๊ยบ กะเพรา แมงลัก ผักชี
ฝรั่ง สะระแหน่ กวางตุ้ง
กะหล่ำปลี โหระพา มะเขือพวง
พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด ขึ้นฉ่าย บวบ มะเขือเทศ
กระเจี๊ยบ กะเพรา แมงลัก ผักชี
ฝรั่ง สะระแหน่ กวางตุ้ง บล็อกโค
ลี่ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก มะระ

นางสาวสุภาภรณ์
ภักดีราช

นางสังเวียน อนุศรี

7.

8.

พริก มะเขือ ต้นหอม สลัด
กระเจี๊ยบ กะเพรา กวางตุ้ง
มะเขือพวง

พริก มะเขือ ต้นหอม สลัด
กระเจี๊ยบ กะเพรา กวางตุ้ง
มะเขือพวง

นางสีหา สุริยะ

6.

แมงลัก กวางตุ้ง บล็อกโคลี่
กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก โหระพา
ฟัก มะเขือพวง

แมงลัก กวางตุ้ง บล็อกโคลี่
กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก โหระพา
ฟัก มะเขือพวง

3,740 บาท

3,340 บาท

3,040 บาท

5,540 บาท

5,900 บาท

4,800 บาท
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พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน สลัด
บวบ

30,900 บาท

1,490 บาท

2,950 บาท

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการผลิต จำหน่าย และรายได้ของสมาชิกกลุ่มตลาดนัดสีเขียวบ้านหนองโจด

รวม

พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน สลัด
บวบ

นายเสกสรร สมศรี
ไสย

10.

พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด ขึ้นฉ่าย มะเขือเทศ
กระเจี๊ยบ กะเพรา แมงลัก ผักชี
ฝรั่ง สะระแหน่ กวางตุ้ง ขจร
บล็อกโคลี่ กะหล่ำปลี กะหล่ำ
ดอก มะระขี้นก โหระพา มะเขือ
พวง

พริก มะเขือ ต้นหอม ชีจีน ชีลาว
สลัด ขึ้นฉ่าย มะเขือเทศ
กระเจี๊ยบ กะเพรา แมงลัก ผักชี
ฝรั่ง สะระแหน่ กวางตุ้ง ขจร
บล็อกโคลี่ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก
มะระขี้นก โหระพา มะเขือพวง

นางทองวาท สุริยะ

9.

มะระขี้นก โหระพา น้ำเต้า ฟัก
มะเขือพวง

ขี้นก โหระพา น้ำเต้า ฟัก มะเขือ
พวง

60,800 บาท

2,500 บาท

6,450 บาท
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สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษานวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาลในกลุ่มตลาดสีเขียว การจัดการผลผลิตใน
กลุ่มตลาดนัดสีเขียว บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมาสารคาม เป็นการผลิตเพื่อ
บริโภค ภายในครัวเรือน 10 % และการผลิตเพื่อจำหน่าย 90 % จึงจะเป็นการจัดการผลผลิตเพื่อ
จำหน่ายเป็นหลัก จำเป็นต้องมีการควบคุมผลผลิตให้ได้มาตรฐาน เนื่องจากการจำหน่ายในตลาดสี
เขียว มีกฎเกณฑ์ และมาตรฐานของผลผลิตที่นำไปจำหน่ายภายในตลาด
แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตผักนอกฤดูกาล
1) ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ใช้วิธีการยกแปลงสูง
2) ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 ใช้วิธีการโต๊ะปลูกแบบใช้ไม้แบบไม่มีหลังคามุง
3) ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 ใช้วิธีการโต๊ะปลูกแบบแมนนวล
4) ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 ใช้วิธีการโต๊ะปลูกพร้อมด้วยระบบน้ำ IOT
จากการศึกษานวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาล 4 ระยะ พบว่านวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
พื้นที่คือ วิธีการโต๊ะปลูกพร้อมด้วยระบบน้ำ IOT การวางระบบน้ำให้เหมาะสมต่อการให้น้ำแบบ
อัตโนมัติ การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในการรับส่งข้อมูล การแจ้งเตือนการทำงาน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ว การใช้เซ็นเซอร์มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อความแม่นยำ
และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การระบุตำแหน่งด้วย GPS เพื่อกำหนดจุดในการเก็บข้อมูลและ
เปรียบเทียบข้อมูลกับภาพภูมิอาการจากฐานข้อมูลภายนอก และการสร้างชุดควบคุมผ่านโทรศัพท์
เพื่อควบคุมอุปกรณ์การให้น้ำอัตโนมัติ ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานแบบทันทีทันใด เนื่องจากวิธีการ
นี้สามารถแก้ไขปัญหาการผลิตของกลุ่มตลาดนัดสีเขียว บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ที่ว่า ในฤดูฝนไม่สามารถทำการผลิตที่หลากหลายได้ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่
ส่งผลต่อพืชผัก ปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไปทำให้รากผักเน่า ความรุนแรงของฝนที่ตกแรงเกินไปส่งผล
ต่อการชะล้างแปลง แปลงผักเสียหาย ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลผลิตที่กล่าวมานั้น ยังส่งผลต่อรายได้ของ
สมาชิกกลุ่มตลาดนัดสีเขียว บ้านหนองโจดตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ลดลง
เนื่องจากสาเหตุที่ไม่สามารถทำการผลิตผักได้ หลังจากการใช้นวัตกรรมนี้ สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า
สามารถสร้างความสะดวกสบายมากขึ้น และยังเพิ่มผลผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
การขยายผลนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาล เริ่มจากวิธีการชวนเพื่อนพี่น้องใกล้ชิดก่อน
และจากประสบการณ์ทำงานร่วมกันที่ผ่านมา เช่น การรวมกลุ่มเพื่อผลิต และจำหน่ายผักปลอด
สารพิษ ณ ตลาดนัดสีเขียวศรสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเลือกคนที่มีความขยัน อดเอาเบาสู้ และ
พร้อมที่จะเรียนรู้มาทดลองนวัตกรรมร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำโต๊ะปลูก
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จากหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมประจำภาคอีสานตอนกลาง (Sid-ESAN) 235,000 บาท ชาวบ้านช่วย
ออก แสลน ดินปลูก สำนักงานเกษตรอำเภอสนับสนุนพลาสติกคลุมโรงเรือน ท่อน้ำ
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาล ของกลุ่มตลาดสีเขียวบ้านหนองโจด ตำบล
โคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1.เพื่อศึกษาการเกิดนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาลของ
กลุ่มปลูกตลาดเขียวบ้านหนองโจด 2.เพื่อศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาล
กลุ่มตลาดเขียวบ้านหนองโจด 3.เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลนวัตกรรมการผลิตผักนอกฤดูกาลใน
กลุ่มตลาดเขียวบ้านหนองโจด โดยใช้วิธวี ิจัยเชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อให้
เห็นความเปลี่ยนแปลงขแงกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องการสร้างรายได้ เก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกผัก
จำนวน 10 รายมีผลการวิจัยดังเสนอไปแล้วในส่วนที่ 3,4,5 มาแล้วนั้น ในส่วนเป็นการอภิปราย
ผลการวิจัย
รายได้ของผู้ใช้นวัตกรรมการผลิตผักทั้ง 10 รายอยู่ที่ 60,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.82
ของรายได้จากการจำหน่ายผักที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการที่มีผลผลิตในฤดูฝน ช่วงที่ผักมีราคาสูงจึงทำ
ให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จาก 30,900 บาท เป็น 60,800 บาท
กระบวนการสร้างนวัตกรรมการผลิตผัก ก่อให้เกิดรายได้ของผู้ใช้นวัตกรรมทั้ง 10 รายอยู่ที่
60,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.82 ของรายได้จากการจำหน่ายผักที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการที่มี
ผลผลิตในฤดูฝน ช่วงที่ผักมีราคาสูงจึงทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จาก 30,900 บาท เป็น
60,800 บาท การขยายนวัตกรรมเริ่มจากวิธีการชวนเพื่อนพี่น้องใกล้ชิดก่อน และจากประสบการณ์
ทำงานร่วมกันที่ผ่านมา เช่น การรวมกลุ่มเพื่อผลิต และจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ณ ตลาดนัดสีเขียว
ศรสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเลือกคนที่มีความขยัน อดเอาเบาสู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้มาทดลอง
นวัตกรรมร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำโต๊ะปลูก จากหน่วยขับเคลื่อน
นวัตกรรมประจำภาคอีสานตอนกลาง (Sid-ESAN) 235,000 บาท ชาวบ้านช่วยออก แสลน ดินปลูก
สำนักงานเกษตรอำเภอสนับสนุนพลาสติกคลุมโรงเรือน ท่อน้ำ
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บทคัดย่อ
บทความวิจัย ได้ศึกษาแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรสิทธิ
ส่วนรวมป่าชุมชนดงวังงัว และแนวคิดระบบกรรมสิทธิ์ เพื่อเป็นกรอบศึกษาการจัดการทรัพยากร
รู ป แบบกรรมสิ ท ธิ์ ป่ าครอบครั ว ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ปฏิ บั ติ ก ารชุ ม ชนที่ ชุ ม ชนจั ด การตนเอง ผ่ า น
กระบวนการประชามติจากชุมชน เป็นการศึกษาถึงปฏิบัติการชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ ในชุม ชนเพื่ อการเข้าถึงอย่ างเท่าเทียมของคนในชุม ชนบ้ านเปื อย ตำบลหนองแก้ว อำเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยกระบวนการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลคือจะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
ผลการศึกษาพบประเด็นสำคัญ ดังนี้
1) การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนดงวังงัว มีปฏิบัติการชุมชนมาเป็นกลไกสำคัญในการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นส่วนรวมให้เกิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและเพียงพอต่อความต้องการ
ของคนในชุมชนบ้านเปือย รูปแบบป่าชุมชนก็เป็นหนึ่งในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน หัวใจหลักก็
เป็นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและใช้อย่างยั่งยืน โดยสถานะทางกฎหมายป่า
ชุมชนดงวังงัวจัดเป็นหนึ่งในรูปแบบสาธารณะประโยชน์มาโดยสภาพตั้งแต่ต้นแล้วโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการในลักษณะคณะกรรมการป่าชุมชน
2) การจัดการทรัพ ยากรป่าครอบครัวที่เป็นกรรมสิทธิ์ของปัจเจกชน โดยพื้นที่ป่าบ้าน
เปือยมีป่าหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่ชาวบ้านได้เริ่มต้นจัดการเมื่อปีพ.ศ.2560 คือลักษณะของ
ป่าครอบครัว เป็นอีกปฏิบัติการที่ชุมชนได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ และความเข้าใจสิทธิที่เป็นปัจเจก
ชน และกรรมสิทธิ์ป่าครอบครัวที่มีมาแล้วตามกฎหมายที่ดิน แต่พื้นที่กลับถูกใช้ประโยชน์ในลักษณะ
วัฒนธรรมชุมชน ที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมบนพื้นที่กรรมสิทธิ์ของปัจเจกชน เดิมมีแนวความคิดว่าทุก
คนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ ทรัพยากรที่ไม่ได้ปลูกสร้างขึ้นมา ถึงจะอยู่บนที่ดินของปัจเจก แต่ทุก
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คนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และในชุมชนด้วยกันเองเห็นความสำคัญทางด้านจิตใจ
ปฏิสัมพันธ์มากกว่าความสำคัญทางด้านวัตถุ
คำสำคัญ: ปฏิบัติการชุมชน, ป่าชุมชน, ป่าครอบครัว, การใช้ประโยชน์ร่วม

Abstract
The research article studied the concept of cultural ecology. To study the
management of public rights in Dong Wang Ngua Community Forest. and proprietary
system concept as a framework to study resource management model of family
forest ownership that shows community action that the community manages itself
through the referendum process from the community This is a study of community
operations in managing natural resources that exist in the community for equal
accessibility for people in Ban Puea Community, Nong Kaeo Sub-district, Kanthararom
District. Sisaket Province The process of obtaining information is a method of
collecting information by interviewing key informants. participant observation The
results of the study revealed the following important issues:
1) Dong Wang Ngu Community Forest Resource Management Community
Actions have been implemented as an important mechanism for collective resource
management for equal access and sufficient to meet the needs of people in Ban
Puea community. The community forest model is one of community-based resource
management. The key is to involve the community in resource management and
sustainable use. The legal status of Dong Wang Ngu Community Forest is one of the
forms of public benefit since the beginning, with the community participating in the
management in the form of a community forest committee.
2) Management of individual owned family forest resources The Ban Pue
forest area has a variety of forests. Which model that the villagers started to manage
in 2017 is the nature of the family forest. It is another operation where the
community has created a learning process. And understanding of individual rights and
the ownership of the family forest that has already been in accordance with the land
law. But the area is used in the way of community culture. That has shared use on
the private ownership area There was originally the idea that resources were
accessible to everyone. Uncultivated resources to be on the land of an individual.
But everyone can access and use them together. And in the community together
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they saw the importance of psychological Interaction rather than material
significance.
Keywords: Community Action, Community Forest, Family Forest, Mutual Use

บทนำ
หมู่บ้านเปือย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อีกหนึ่ง ชุมชนที่มีความ
อุดมสมบูรณ์เป็นป่าที่ผืนใหญ่ ทอดยาวตามแม่น้ำมูล มีความชุมชื่น มีทั้งไม้ใหญ่ มีพื้นที่หลายแบบทั้ง
พื้นที่ที่น้ำหลากท่วม ที่ดอน โคก เป็นป่าที่มีความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพธรรมชาติ เป็น
ป่าที่ให้ ผลผลิตหลากหลายจนชาวบ้ านต้องน้ำไปขาย “ตลาดกกยาง” ที่เป็นป่าทามมีทรัพยากรที่
หลากหลาย มีป่าที่เป็นป่าสาธารณะของชุมชนคือป่าดงวังงัวและเป็นชุมชนที่เริ่มต้นบริหารจัดการป่า
ครอบครัวเป็นอย่างเข้มข้น เพราะเมื่อปี พ.ศ. 2545 เริ่มมีนายทุนเข้ามารับซื้อไม้ สามารถสร้างรายได้
ให้ กั บ คนในชุ ม ชน เนื่ อ งจากในอดี ต บริ เวณอำเภอกั น ทรารมย์ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพ แต่ต่อมาเกิดปัญหาคือเริ่มมีการลักขโมยไม้ไปขาย มีรูปแบบการใช้ประโยชน์
จากป่าแบบเข้มข้น ทรัพยากรในป่าบางส่วนเริ่มสูญหาย แต่เมื่อการหากินแบบเข้มข้นจากคนในชุมชน
และต่างชุมชนไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ป่าชุมชนหรือป่าดงวังงัวเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปยังป่าครอบครัวหรือ
ป่าที่มีเจ้าของแบบมีเอกสารสิทธ์ที่มีลักษณะคล้ายกับป่าชุมชน เนื่องจากรัฐบาลมีการหนุนเสริมการ
ทำเกษตรเชิงเดี่ยวมากขึ้นและมีการขยายตัวของชุมชน และมีการบริโภคมีความต้องการทางการตลาด
มากขึ้นจากในอดีตจากที่เคยเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อหาอยู่หากิน แต่ในปัจจุบันการที่เข้าไปใช้
ปะโยชน์ในป่าจะเป็นเข้าไปใช้เพื่อนำมาขายทำให้แนวความคิดทางเศรษฐกิจสูงขึ้นกว่าเรื่องวิถีชีวิต จึง
ทำให้เกิดการบุกรุกมายังพื้นที่ป่าครอบครัวด้วย จึงลุกขึ้นมาแสดงสิทธิ ของตนเอง โดยการมีการจัดป่า
ครอบครัวผ่านปฏิบัติการชุมชนโดยชุมชนเอง ซึ่งเป็นการเน้นกระบวนการสร้างความเข้าใจ เพราะ
เนื่องจากฐานทรัพยากรที่ลดลง แต่มีการใช้ที่รวดเร็วขึ้น และโครงการของรัฐบาลคือการสร้างเขื่อน ซึ่ง
ในพื้นที่บริเวณอำเภอกันทรารมย์ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา ทำให้ทรัพยากรลดลง ซึ่ง
โครงการของรัฐจะค่อย ๆ สะสมความรุนแรงและเปลี่ยนไปในที่สุด ซึ่งการที่ทรัพยากรมีจำกัดลง ทำ
ให้ต้องกลับมาทบทวนสิทธิ์จัดการเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเพื่อป้องกันบุคคลอื่นมาใช้ทรัพยากรที่เป็นของ
ส่วนบุคคล
ดังนั้ น การศึกษาวิจั ย นี้ จึ งเป็ น การเพื่ อให้ ทราบถึงปฏิ บัติ การชุมชนที่ ใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนบ้านเปือยว่าภายในชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมหรือไม่และเพื่อ
การพัฒนาเป็นแนวทางให้กับชุมชนอื่นที่มีพื้นที่ป่าครอบครัว อยากจะจัดการว่าชุมชนและกลุ่มผู้นำ
ชุมชนจะต้องเจอปัญหาอย่างไรบ้างในการจัดการทรัพยากรที่ถูกครอบงำภายใต้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
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ของชนบทอีสาน ที่มีความคิดความเชื่อว่า ทรัพยากรที่ไม่ ถูกปลูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
แต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ทุกคน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาปฏิบัติการชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนดงวังงัว บ้านเปือย ตำบล
หนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
2) เพื่อศึกษาปฏิบัติการชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าครอบครัวในชุมชน บ้านเปือย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
ในงานวิจั ยนี้ ผู้ วิจั ย ได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒ นธรรม(Culturl
Ecology) Julian Steward (1902-1972) และแนวคิดระบบกรรมสิ ทธิ์ (property right regimes)
Bromley (1991)มาสร้ า งเป็ น กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาโดยอธิ บ ายประเด็ น การศึ ก ษา เรื่ อ ง
ปฏิบัติการชุมชนว่าด้วยรูปแบบการจัดการทรัพยากรเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมของคนใน
ชุมชน กรณีศึกษาชุมชน บ้านเปือย ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
แนวคิดนิ เวศวิท ยาวัฒ นธรรม(Culturl Ecology) Julian Steward (1902-1972) เป็ น
นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับความนิยมในฐานะหนึ่งในนักวิวัฒนาการแนวใหม่ของ
ศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ เขายั งเป็ นผู้ ก่อตั้ง นิเวศวิทยาวัฒ นธรรม ทั ศนะของสจ๊ว ตในเรื่องในเรื่อง
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม มนุษย์มีเหตุผลและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมวางอยู่บนรากฐานของเหตุผล ถ้ า
สภาพการณ์และสภาพแวดล้อมมีความต่างกัน วัฒนธรรมก็ต่างกันถึงแม้ว่าจะมีรากฐานจากที่เดียวกัน
ก็ จ ะมี แ นวทางการแก้ ปั ญ หาที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ความแตกต่ า งนี้ เกิ ด จากการปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อม
ความรู ้

สังคม
สิ่ งแวด
ล้อม

ภาพประกอบที่ 1ความสัมพันธ์ของสังคม ความรู้ และสิ่งแวดล้อม

แนวคิดระบบกรรมสิ ทธิ์ (property right regimes) Bromley (1991)เนื่องจากปัญ หา
ทรัพยากรเป็น ความขัดแย้ งในการอ้างสิ ทธิเพื่อประโยชน์ของแต่ละฝ่ าย ซึ่งแนวคิดที่สำคัญ ในการ
จัดการทรัพยากรคือแนวความคิดเกี่ยวกับระบบกรรมสิทธิ์ตามแนวความคิดนิเวศวิทยาการเมือง เป็น
โครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึงสิทธิและหน้าที่ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์กับบุคคลอื่นในประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากร ความสัมพันธ์ในเรื่องกรรมสิทธ์นี้ จะได้รับการ
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ตอบสนองและคุ้มครองสิทธิก็ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามและเคารพสิทธินั้น ทั้งนี้เพื่อให้ เข้าใจการมอง
ความขัดแย้งในการเข้าถึงสิทธ์ จะต้องวิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยความ
ขัดแย้งนี้มาจากระบบกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนละสถาบันที่ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร ประกอบด้วยสิทธิ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีรูปแบบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากรแต่ละแบบดังนี้
1.กรรมสิทธิ์รัฐ (state property) กรรมสิทธิ์รูปแบบนี้คือรัฐมีอำนาจในการจัดการ
ทรัพยากรที่เป็นของรัฐ
2.กรรมสิทธิ์เอกชน (private property) ในการจัดทรัพยากรโดยรัฐนั้น มีทั้งการใช้สิทธิ
ของรัฐเองและยังให้สิทธิการใช้ประโยชน์จากกทรัพยากรแก่เอกชนในรูปแบบของการให้สัมปทาน
3.กรรมสิทธิ์ส่วนร่วม (common property) กรรมสิทธิ์แบบนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ในการจัดการทรัพยากร โดยหลักการทรัพยากรจะเป็นของส่วนรวม แต่รัฐส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ เพราะ
รัฐมีแนวความคิดที่ว่าทรัพยากรจะเป็นของรัฐไม่ก็เป็นของเอกชนจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนใน
พื้นที่
4.กรรมสิทธิ์เชิงซ้อน (complexity) เป็นกรรมสิทธิ์ที่สำคัญของการจัดการทรัพยากรของคน
ในชนบทและทำให้เห็นถึงระบบการจัดการทรัพยากรที่มีความสลับซับซ้อน และไม่มีใครมีกรรมสิทธิ์
เบ็ดเสร็จเหนือทรัพยากร
5.สิทธิตามประเพณี (customary rights) เป็นระบบกรรมสิทธิ์ที่ให้การยอมรับสิทธิเหนือ
ที่ดินและทรัพยากร

วิธีดำเนินการวิจัย
บทความนี้เป็นใช้แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม(Cultural Ecology) เพื่อศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรสิทธิส่วนรวมป่าชุมชนดงวังงัว และแนวคิดระบบกรรมสิทธิ์ (property right regimes) ใน
การศึกษาการจัดการทรัพยากรรูปแบบกรรมสิทธิ์ป่าครอบครัว ที่แสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการชุมชนที่
ชุ ม ชนจั ด การตนเอง ผ่ า นกรบวนการประชามติ จ ากชุ ม ชน เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้
1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลีก (Key informants) จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ผู้นำชุมชนและกลุ่มแกนนำในการจัดการป่า
ชุมชนดงวังงัวและป่าครอบครัวบ้านเปือย ซึ่งมีเกณฑ์เลือกผู้ให้ข้อมูลผ่านประสบการณ์การทำงานใน
การจัดการป่าจนเกิดปฏิ บัติการชุมชน กลุ่มที่ 2 ชาวบ้านเปือยและสมาชิกป่าครอบครัว ซึ่งมีเกณฑ์
เลือกจากชาวบ้านที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าดงวังงัวและชาวบ้านที่มีเข้าร่วมการจัดการป่าครอบครัว
และกลุ่มที่ 3 เป็นเจ้าหน้าที่โครงการทามมูลที่เข้ามาทำงานร่วมกับชาวบ้าน ภายใต้การทำงานของ
แผนลดและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากฝายหัวนา
2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ข้อมูลจากเอกสารข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
และเอกสารจากเจ้าหน้าที่โครงการทามมูลที่สมาคมคนทามภายใต้ แผนลดและแก้ไขปัญหาผลกระทบ
จากฝายหัวนา แผนการฟื้นฟูทรัพยากรป่า

97
โดยที่ ผ่านวิธีการเก็บ ข้อมูลโดยการการสั มภาษณ์ (Interview) เป็น การสัมภาษณ์ ผู้ ให้
ข้อมูลสำคัญตัวแทนผู้ที่ทำป่าครอบครัวในพื้นที่เอกสารสิทธ์ของตนเองและกลุ่มผู้นำชุมชน ที่ผ่านการ
จัดการป่าครอบครัว แล้วในเบื้องต้น การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participlant Observation) โดยจะ
สังเกตกลุ่มชาวบ้านที่มาเข้าร่วมประชุมที่มีพื้นที่ป่าครอบครัว พร้อมทั้งเข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ชุมชนจัดทำขึ้นสังเกตวัฒนธรรมการทำงาน และวิจัยไทบ้าน เป็นการวิจัยที่มีนักวิจัยเป็นชาวบ้านใน
พื้นที่ป่าครอบครัวและกลุ่มชาวบ้านที่มีความรู้ในการบริหารจัดการป่าดงวัง

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษานี้ มีกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.การจัดการสิทธิส่วนรวมป่า

ชุมชนดงวังงัว
2.การจัดการกรรมสิทธิ์ป่า
ครอบครัว

สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสำคัญของการ
จัดการทรัพยากรบ้านเปือย

ปฏิบัติการชุมชนว่าด้วยการ
จัดการทรัพยากรอย่างเท่าเทียม

1.เกิดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรกับการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชน
2.ทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืนทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

พื้นที่ศึกษา
บทความนี้ ศึกษาพื้นที่บ้านเปือย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นพื้น ที่ศึกษา เนื่องจากเป็ นชุมชนที่มีการการจัดการทรัพยากรชุมชนหลากหลายรูปแบบทั้งการ
จัดการแบบสิทธิส่วนรวมและสิทธิปัจเจก

ผลการศึกษา
ปฏิบัติการชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนดงวังงัว
ป่าแห่งนี้ปัจจุบันปรากฏเป็นพื้นที่ขนานไปกับลำน้ำมูลมีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร
ตามลำน้ำมูลอยู่ในการดูแลของชาวบ้านเปือย หมู่ 4และ 6 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนเรียกป่านี้ว่า ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ (นสล.) และได้มี
การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนโดยผ่านปฏิบัติการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างเป็น
เกราะป้องกันทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและการเข้าถึงทรัพยากรป่าดงวังงัว
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อย่างเท่าเทียม เพราะชุมชนบ้านเปือยมีปฏิบัติการชุมชน 2 รูปแบบคือ การจัดการทรัพยากรและ
สิทธิส่วนรวมป่าชุมชนดงวังงัว และการจัดการทรัพยากรและการจัดการกรรมสิทธิ์ป่าครอบครัว เพื่อ
กระจายโอกาสในการเข้ าถึงทรั พ ยากรอย่ างเท่ าเที ย มของคนในชุ ม ชนผ่ าปฏิ บั ติ การชุ ม ชนทั้ ง 2
รูปแบบ แสดงถึงแนวความคิด กระบวนการคิดและโลกทัศน์ในการมองทรัพยากรในป่าดงวังงัวว่า
ชาวบ้านและผู้นำชุมชนบ้านเปือย มีแนวความคิดอย่างไรถึงลุ กขึ้นมาจัดการทรัพยากร โดยมีวิธีการ
ปกป้องทรัพยากรจากการใช้แบบเข้มข้น ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าปฏิบัติการชุมชน โดยการเริ่มต้น
จัดการทรัพยากรป่าดงวังงัวบ้านเปือย ในช่วงปี พ.ศ.2559 ได้มีการเริ่มปฏิบัติการชุมชน เริ่มจากการ
แจ้งกรมป่าไม้ให้เข้ามาดูแล เพื่อที่จะจัด ตั้งกฎระเบียบให้สอดคล้องกับกฎหมายป่าไม้ เพื่อให้คลอบ
คลุมต่อการบริหารจัดหารจัดการ ทำให้เริ่มกลไกล และ จุดเปลี่ยนทางความคิด (Turning point)

ภาพประกอบที่ 11 เส้นประวัติศาสตร์ปา่ ดงวังงัวและป่าครอบครัว

แนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าดงวังงัว
แนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าดงวังงัว บ้านเปือย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ มีแนวการจัดการทรัพยากรที่แตกต่างจากชุมชนอื่น เพราะเริ่มต้นจากแนวความคิด
ที่ว่ามีการเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าดงวังงัวอย่างเข้มข้น ป่าที่เป็นสาธารณะประโยชน์หรือดงวังงัว
และป่าที่มีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นป่าครอบครัวที่เป็นลักษณะที่เป็นของปัจเจกมีอำนาจในการจัดการพื้นที่
ของตนเอง โดยได้แนวคิดการจัดการป่าจากการมีตัวอย่างการจัดการป่าชุมชน โนนหนองสิม หมู่ 5 ต.
เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ประเภท ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทาและป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ โดย
มีนายนพ พงศ์พลาดิสั ย ปลั ดจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้นเป็นคนให้ คำแนะนำและร่วมเรียนรู้การ
จัดการป่าชุมชน และมาช่วยจุดประกายแนวความคิดการจัดการป่าชุมชน และแนวคิดการจัดการป่า
ดงวังงัวก็เพื่อให้ป่ามีความยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านฉันทามติของชุมชน มี่
ยังแผงแนวความคิดการจัดการทรัพยากรที่มีจารีตประเพณีท้องถิ่นชนบทอีสานผสมผสานเข้าไปด้วย
โดยผ่านการดำเนินงานจัดการของชุมชน
ความต้องการทางทรัพยากรมากขึ้น การเข้าถึงทรัพยากรจะเป็นอย่างไร
ทรั พ ยากรและการใช้ ท รั พ ยากรเพื่ อ เหตุ ผ ลทางด้ านเศรษฐกิ จมากขึ้ น ทำให้ มี ก ารใช้
ทรัพยากรอย่างเข้มข้น เพราะความต้องการมากขึ้นทำให้การเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นชาวบ้านในชุมชน
บ้านเปือย ไม่มีการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนในชุมชน ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อคนใน
ชุมชน แต่ ในขณะเดีย วกัน ชุม ชนโดยรอบเข้ ามาเก็บ แบบล้ างผลาญ “ไม่ มี ขีดจำกัด ไม่ มีกลางวัน
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กลางคืน” เหตุที่ได้อธิบายถึงทรัพยากรบ้านเปือยในรูปแบบของการใช้ในเรื่องเศรษฐกิจคือ ผู้คนเข้า
มาหาของป่าที่มีราคา ไปขายให้กับบุคคลที่อยู่ห่างไกลบ้าน หรือแม้แต่คนที่อยู่ต่างแดนก็ซื้อและให้
ราคาทรัพยากรเหล่านี้เป็ น ราคาสูง ทำให้ สร้างแรงจูงในในการจัดหาทรัพยากรเพื่อไปสนองความ
ต้องการและหารายได้จากป่า เพราะบุคคลที่ซื้อในปัจจุบันในบางบริบทก็ซื้อในการบริโภค แต่ในบาง
บริบทก็ “ซื้อเพื่อรำลึกความหลัง” ซึ่งคำกล่าวนี้เป็นการอธิบายจุดประสงค์ในการเข้าถึง และวิธีการใช้
ทรัพยากรที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นอยากมากเพราะปัจจุบันจุดประสงค์การใช้ทรัพยากรคือซื้อเพื่อ
สนองความต้องการเพื่อระลึกถึงบ้านเกิด เพราะไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และก็ทำให้คนในชุมชน
เองก็มีการเข้าถึงทรัพยากรอย่างไม่เท่าเทียม เพราะชุมชนโดยรอบเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว
เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ทรัพยากรไม่มีระยะเวลาในการฟื้นฟูตนเอง
เมื่อมีการจัดการทรัพยากร ผู้นำชุมชนและกลุ่มแกนนำจะต้องเจอและรับมืออย่างไร
บทเรียนการต่อสู้จัดการทรัพยากรของพี่น้องและผู้นำชุมชนบ้านเปือยดำเนินการมาโดย
ตลอดไม่เพียงแต่เรื่องการจัดการทรัพยากรเท่านั้น พี่น้องและผู้นำชุมชนบริเวณเขื่อนหัวนามีการต่อสู้
จัดการเพื่อให้ทรัพยากรเกิดความยั่งยืนและเพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน หรือชาวบ้าน
นิยามขึ้นว่า “กินอิ่ม นอนอุ่น” กินอิ่มคือ เกิดความมั่นคงทางอาหาร สามารถสร้างอาชีพให้กับคนใน
ชุมชนได้ และนอนอุ่น คือ เมื่อมีการจัดการและต่อสู้แล้วก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจให้กับ
คนในชุมชน นี้คือเป้าหมายในการที่ทุกคนในชุมชนบ้านเปือยพยายามลุกขึ้นมาจัดการ และจัดระบบ
กับคนหมู่มากกลับสร้างปัญหาและความขัดแย้งให้กับหลายฝ่าย แม้กระทั้งคนในชุมชนและกลุ่มผู้นำก็
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย มีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับการจัดการทรัพยากรป่าครอบครัวในครั้งนี้ และไม่เห็น
ด้วยกับการจัดการเพราะเนื่องจากเสียผลประโยชน์ในการเข้ามาใช้ทรัพยากรที่เป็นแหล่งรายได้ และ
แหล่งอาหาร ซึ่งการจัดการนี้จะใช้กลไกลกลุ่มผู้นำชุมชนและหน่วยงานรัฐท้องถิ่นใช้กลไกนี้เข้ามาช่วย
จัดการ ต้องคำนึงถึงหน่วยงานที่จะทำงานร่วมว่ามีมุมมองในการมองชุมชนเป็นอย่างไร นั่นทำให้กลุ่ม
ผู้นำชุมชนต้องประสบกับปัญหา ใช้กลุ่มผู้นำประคับประคองการจัดการทรัพยากรป่าดงวังงัวที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาลและกรมป่าไม้ และเมื่อตั้งกฎ กติกาขึ้นมาแล้วก็มีการห้าม
ปราม แต่ก็ยังมีคนลุกลุกเข้ามาตอนกลางคืน “ไม่มีกลางวัน กลางคืน ” จนต้องมีการทำความเข้าใน
ใหม่อีกครั้ง ในช่วงเวลาที่ปิดป่าดงวังงัวในช่วง 3-4 เดือนแรก และต้องมีคนเข้าเวรยามตลอดทั้งวัน ซึ่ง
การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพยากร ก็ยังสร้างปัญหาตามมาอีกคือชาวบ้านบางส่วน
ก็ตั้งคำถามว่าเงินที่เก็บมาแล้วผู้ใหญ่บ้านเอาไปทำประโยชน์อย่างไรไม่โปร่งใส
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ปฏิบัติการชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าครอบครัวในชุมชน

แนวคิดเดิมในการใช้ทรัพยากร
การใช้ประโยชน์แบบรวมหมู่และสิทธิเชิงซ้อนของคนอีสาน
ในอดีตพื้นที่เหล่านี้ถูกใช้ประโยชน์ในลักษณะวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นสิทธิเชิงซ้อนของคน
อีสานในอดีต คือสิทธิการใช้ทรัพยากร ซึ่งชาวบ้านคิดว่าทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ไม่ว่าที่ดิน
นั้นจะเป็นประเภทใด หรือจะเป็นของบุคคลใด ด้วยวิถีชีวิตในครั้นอดีตจะเป็นการพึ่งพาธรรมชาติเป็น
หลัก แบบแผนการใช้ประโยชน์ของสังคมจึงมีการใช้ร่วมกัน สังคมจึงอยู่ในทัศนะที่ว่า ทรัพยากรที่เกิด
ขึ้นมาเองเป็นทรัพยากรที่สามารถใช้อุปโภค บริโภค และหาประโยชน์ร่วมกันได้ และทรัพยากรที่ไม่ได้
ปลูกสร้างขึ้นมา ถึงจะอยู่บนที่ดินของปัจเจกแต่ก็สามารถหากินด้วยกันได้ และเนื่องจากเดิมในพื้นที่
ป่าครอบครัวของชาวบ้านเปือยส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่ออธิบายถึงกรรมสิทธิ์ร่วมตามแนวคิดระบบกรรมสิทธิ์
แบบแผนวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อในการจัดการทรัพยากร
ความเชื่อในการจั ดกรทรัพยากร สิ่งเหล่าได้แฝงคำว่ าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เข้าไปด้วย เพราะ
ความเชื่อเดิมของชาวชนบทอีสาน มีความคิด ความชื่อว่าชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเดียวกันหากินร่วมกัน
ได้ มีการแบ่งปันบนความชัดเจนของในกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพราะมันมีวิถี วัฒนธรรมที่ผูกยึดโยงซึ่งถึงแม้
เขาจะทำป่ าครอบครัว ที่มีกฎ กติกาแบบแข็งตัว แต่สุ ดท้ายความผูกพั นของคนในชุมชนจะมีมุม
เอื้อเฟื้อกันอยู่ เพราะไม่ได้แข็งเหมือนที่อื่น ถ้าเป็นคนในชุมชนจะรู้กันดีว่าครอบครัวใดมีความคลอน
แคลน ก็สามามารถให้เข้าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้หวง ทั้งที่ ”สิทธินั้นเป็นสิทธิของปัจเจกเต็มรูปแบบ
แต่ไม่เด็ดขาดเลยทีเดียว”
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แนวคิดใหม่ในการจัดการทรัพยากร
สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ประโยชน์รวมหมู่
การจั ดการทรัพ ยากรป่ าครอบครัวที่ เป็ นปั จเจกชนของชุ มชนบ้ านเปือ ย เป็ นการจัดการ
ทรัพยากรที่เริ่มต้นจากปัญหา ที่เป็นผลพวงมาจากรูปแบบการใช้ทรัพยากรในอดีตที่เป็นรูปแบบการ
ใช้แบบรวมหมู่ ทำให้สถานการณ์ปัญหาตรงนี้ส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบัน เพราะการใช้ประโยชน์แบบ
รวมหมู่ได้ฝั งรากลึกเข้าไปถึงการดำเนินชีวิตของชาวชนบทอีส าน นั่นทำให้ เมื่อสถานการณ์ ที่มอง
ทรัพยากรเป็ นมูลค่าสูงกว่าสิ่งที่เรียกว่าวิถีชีวิต ทำให้แนวคิดการจัดทรัพยากรบนที่ดิน ที่เป็นสิทธิ
เหนือที่ดินเริ่มขึ้น เพราะความต้องการของทรัพยากรเหล่านี้มีความต้องการมากขึ้น แต่ทรัพยากรกลับ
น้อยลง แต่กลับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น จึงทำให้ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นปัจเจกจึงชัดมาก
ขึ้นเพราะคนสมัยใหม่ตระหนักเรื่องสิทธิที่เป็นปัจเจกมากยิ่งขึ้น “ที่ดินเรา ทรัพย์สินเหนือที่ดินก็ ต้อง
เป็นของเรา” เกิดรูปแบบทรัพย์สินเหนือที่ดิน ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นแรงจูงใจความที่จะแสดง
สิทธินั้ น จึงทำให้ ช าวบ้ านที่มีพื้ น ที่ป่าครอบครัวเริ่มเล็ งเห็ นปัญ หาที่มาจากการใช้ทรัพยากรอย่าง
เข้มข้นจากคนอื่น บนที่ดินของตนเอง เพราะนอกจากจะเข้ามาใช้ทรัพยากรแล้ว ยังเกิดการขโมยของ
ที่ชาวบ้านเอาไว้ทำสวนอีกด้วย และทำให้ฐานทรัพยากรในป่าครอบครัวลดลงเป็นอย่างมาก มีการใช้
ป่ารวดเร็วขึ้น อีกหนึ่งปัจจัยก็มากจากโครงการของรัฐบาล เช่นโครงการสร้างเขื่อนที่สร้างปัญหาและ
ผลกระทบให้กับชาวบ้านอำเภอกันทรารมย์ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด เพราะเขื่อนจะค่อย ๆ สะสมความ
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และเนื่องจากป่าครอบครัวเป็นป่าที่มีความอุ ดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย จึงนำป่าเข้ามาสู่จุดสนใจให้คนมาหาหาอยู่หากินในป่าแห่งนี้ โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมตุลาคม ที่มีคนเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าตลอดเพราะเข้ามาเก็บเห็ดเพื่อนำไปจำหน่าย
ความคาดหวังจากการลุกขึ้นมาแสดงสิทธิ
เมื่อพูดถึงความคาดหวังของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐคือ
การสร้างเขื่อนหั วนาในพื้น ที่อำเภอกันทรารมย์ จากบทเรียนที่ผ่ านมาในประเด็นเรื่องการจัดการ
ชาวบ้ านมีค วามคาดหวังที่ จ ะลุ ก ขึ้น มาแสดงสิ ท ธิคื อความยั่ งยื น ในการดำเนิ น ชี วิตจากการได้ รับ
ผลกระทบหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ”กินอิ่ม นอนอุ่น” นี้คือคำที่แสดงความคาดหวังจาการจัดการสิ่ง
ที่ฝั งรากลึ กเกี่ย วการใช้ป ระโยชน์ จากป่าคือการพยายามลุกขึ้นมาจัดการสิ่งที่เรียกว่าสิทธิรวมหมู่
เพื่ อ ให้ ก รรมสิ ท ธิ์ ที่ เป็ น ของปั จ เจกชัด เจนขึ้ น จากกลุ่ ม ผู้ น ำชุ ม ชนไปจนถึ งนายก อบต. จากที่ ได้
สัมภาษณ์สุรพล พรมดี ชาวบ้านหนึ่งในกลุ่มสมาชิกป่าครอบครัวบ้านเปือยเขาบอกกับเราว่า “เราต้อง
มีคนหนุนหลัง” เพราะถ้าแค่คาดหวังไม่ให้คนเข้ามาใช้ก็คงเป็นสิ่งยาก ทางกลุ่มตำบลต้องมีกฎหมาย
ไว้รองรับความคาดหวังจากชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาจัดการสิทธิ์ ยื่นไปให้เป็นธรรมนูญตำบล ขยายการรับรู้
“ถ้าลุกขึ้นยืนเอง ข่อยคงได้สิได้มานอนเฝ้าที่ข่อย” พ่อสุรพลบอกว่าทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ชุมชนทะเลาะ
กัน ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง เพราะปลายทางของการลุกขึ้นมาจัดการสิทธิ์คืออยากให้ป่าครอบครัว
เป็นพื้นที่อาหาร สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจให้กับครอบครัว
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ปฏิบัติการชุมชนที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดย
ท้องถิ่น
เมื่อปี พ.ศ. 2560เริ่มมีการจัดการอย่างต่อเนื่อง เริ่มมีกฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับป่าดงวัง
งัว และมีการเริ่มต้นจัดการป่าครอบครัวที่เป็นเอกสารสิทธิ์เพราะในส่วนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการ
บุกลุกหารหาของป่า ที่ในปัจจุบันแนวความคิดวิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมาก มนุษย์เราจะมอง
แผนภูมิแท่งที่เป็นการหาของป่าเพื่อขาย มากว่าการหาเพื่อดำรงชีวิต จึงทำให้บุคคลที่มีป่าครอบครัว
ได้รับผลกระทบทั้งในด้านทรัพยากรและทรัพย์สิน หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า “ผู้หนึ่งอนุรักษ์ แต่ผู้
หนึ่งลัก บ่ใส่อนุ ” (อำนวย มหาดไทย,2564) และการที่จะขับเคลื่อนประเด็นชุมชนหรื อโจทย์ที่เป็น
ส่ว นรวมที่ต้องขับ เคลื่ อนให้ เกิดการเปลี่ ย นแปลง เป็นสิ่ ง ยากที่จะสามารถจัดการได้ในทันที และ
ต้องการที่จะลุกขึ้นมาแสดงสิทธิ์ของตนเองมากขึ้น แต่ทว่าการที่จะลุกขึ้นมาแสดงสิทธิ์กับสิ่งที่เรียกว่า
แบบแผนวัฒนธรรมชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์แบบรวมหมู่ที่ฝังรากลึกกับคนในชุมชน ทำให้เกิดความ
ขัดแย้งและแนวความคิดที่ต่างกันของคนในชุมชน กลุ่มชาวบ้านที่ร่วมเป็นสมาชิกป่าครอบครัวชุมชน
บ้านเปือย จึงต้องมีการสร้างการยอมรับให้เกิดในชุมชนก่อนที่จะมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็น
ของปัจเจก จึงต้องเริ่มมีการขับเคลื่อนจุดประสงค์เหล่านี้ให้เป็นนโยบายสาธารณะ เพราะประเด็นการ
จัดการทรัพยากรป่าครอบครัวนี้ไม่สามารถสร้างการยอมรับด้วยตัวของครอบครัวเองได้ จึงมีความ
ประสงค์ให้ท้องถิ่นเข้ามารับรองสิทธิ์ให้เป็นนโยบายท้องถิ่นว่าในตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
ความสมดุลระหว่างสิทธิปัจเจกชนกับการใช้ประโยชน์ร่วมของชุมชน
สถานการณ์ปัญหาที่ชาวบ้านได้พบเจอกับการใช้ท รัพยากรอย่างเข้มข้นจากต่างชุมชนใช้
ประโยชน์ จากทรั พยากรที่เคยใช้แบบรวมหมู่ทำให้ ส่ งผลกรทบมาถึงปัจจุบัน ทำให้ ช าวบ้ านที่เป็ น
เจ้าของกรรมสิทธิ์คำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจ มากกว่าเรื่องวิถีชีวิต ทำให้ปัจเจกชนที่มีเอกสารสิทธิ์จึงลุก
ขึ้นมาแสดงสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง ต้องขยายการรับรู้ไปยังชุมชนอื่นอีกด้วย
เน้ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม วั ฒ นธรรมชุ ม ชนมี ก ารประนี ป ระนอม เมื่ อ ชาวบ้ า นเดิ น ทางมาถึ ง
กระบวนการที่ กลางสายพานการดำเนิ น งานแล้ ว จึงเริ่มมี การเข้าใจ และเข้าถึงวัฒ นธรรมชุมชน
ระหว่างชาวบ้ านที่ มี พื้ น ป่ าครอบครั ว จึ งทำให้ เกิด ความสมดุ ล ระหว่ างสิ ท ธิปั จ เจกชนกั บ การใช้
ประโยชน์ ร่ว มของชุมชน ถึงปลายทางของสายพานของกระบวนการจัด การจะเป็ นประเด็นการ
จัดการทรัพยากรและเรื่องกรรมสิทธิ์ของปัจเจกชนที่จะต้องตอบโจทย์การสร้างเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่
อาหารจากพื้นที่ป่าครอบครัวให้ได้

สรุปผลการศึกษา
ประการแรกปฏิบัติการชุมชนทึ่ใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนดงวังงัวเป็นการจัดการ
ทรัพยากรบนพื้นฐานสิทธิส่วนรวมโดยมีแนวความคิดการจัดการทรัพยากรที่เริ่มต้นจากปัญหาการใช้
ทรัพยากรอย่างเข้มข้นจากชุมชนโดยรอบจนทำให้เมื่อความต้องการมากขึ้น การเข้าถึงทรัพยากรกลับ
ลดลงทำให้แม้กระทั่งชาวบ้านในชุมชนบ้านเปือยมีการเข้าถึงทรัพยากรอย่างไม่เท่าเทียม จึงทำให้
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ชาวบ้านตระหนักถึงการเข้ามาใช้ทรัพยากรชุมชนบ้ านเปือยว่าเราได้อะไรจากการที่คนอื่นเข้ามาใช้
ประโยชน์ จนเกิดปฏิบัติการชุมชนที่ใช้เป็นเกราะป้องกันทรัพยากรในชุมชนให้คนในชุมชนได้ใช้ผ่าน
กลไกการเก็บเงินค่าผ่านทาง 20 / คน และอธิบายให้เห็นว่าเมื่อจะต้องจัดการทรัพยากรส่วนรวมกลุ่ม
ผู้นำชุมชนและแกนนำต้องเจอกับปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน
ประการที่สองคือต้องการที่จะศึกษาการจัดการทรัพยากรและกรรมสิทธิ์ป่าครอบครัว
บ้ า นเปื อ ย ตำบลหนองแก้ ม อำเภอกั น ทรารมย์ จั งหวีด ศรี ส ะเกษ ที่ มี ก ารจั ด การทรั พ ยากรป่ า
ครอบครั ว ที่ มีความแตกต่างจากที่อื่น กล่ าวคือจะศึกษาและวิจัยเรื่องความหลากของทรัพยากร
แนวความคิดการใช้ประโยชน์รวมหมู่ของคนในชนบทอีสาน ที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้คนเข้ามาใช้ประโยชน์
จำนวนมาก และประเด็นที่สำคัญคือการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ในประเด็นของป่าครอบครัวที่
ชุม ชนบ้ านเปื อ ยสามารถสร้ างความเข้ าใจจนคนในชุ ม ชนยอมรับ และประเด็ น เรื่อ งการจัด การ
ทรัพยากรที่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิปัจเจกชนกับการใช้ประโยชน์ร่วมของชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นที่หนึ่ง การวิจัยนี้พบว่า ผลการศึกษา พบว่าในชุมชนบ้านบ้านเปือยมีปฏิบัติการ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนดงวังงัว ในแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม(Culturl Ecology)
นำมาใช้อธิบายให้เห็นการจัดการทรัพยากรป่าดงวังงัว ผ่านแนวคิดที่เริ่มต้นจัดการทรัพยากรที่เมื่อ
ความต้องการมากขึ้น แต่ทรัพยากรกับลดลง การเข้าถึงทรัพยากรจะเปลี่ยนไปและต้องเพียงพอต่อคน
ในชุมชนบ้ านเปื อย เพราะเมื่อทรัพยากรมีการเปลี่ยนแปลง ชาวบ้านต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดำรงชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เน้นการศึกษาไปที่วิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาการ
ปรับตัวของสังคม โดยแนวคิดนี้มองสังคมในลักษณะพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ประเด็น ที่ส องนำแนวคิดแนวคิดระบบกรรมสิ ทธิ์ (property right regimes)เข้ามาใช้
อธิบ ายการลุกขึ้นมาจัดการสิ ทธิของปัจเจกชนในกรณี ป่าครอบครัว ที่ในชุมชนบ้านเปือยมีการใช้
ทรัพยากรแบบรวมหมู่ที่ถือว่าเป็นสิทธิเชิงซ้อน ที่เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการ
สิทธิ์ โดยมีความคาดหวังเข้ามายึดโยงกับการลุกขึ้นมาจัดการสิทธิ์ ผ่านข้อตกลง กฎระเบียบในการ
เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าครอบครัว เพราะปลายทางของสายพานการจัดการก็เพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างสิทธิปัจเจกชนกับการใช้ประโยชน์ร่วม ธรรมนิตย์ สุมันตกุล (2562) ได้ทำการวิจัยศึกษาเรื่อง
การจั ด การทรั พ ยากรร่ ว ม(Common-Pool Resources-CPRs)กั บ ข้ อ เสนอของ Elinor Ostrom :
การใช้และการดูแลรักษาภายใต้กฎเกณฑ์ร่วมกัน โดยในวิจัยเรื่องนี้ได้มีการเขียนถึง โศกนาฏกรรม
ของทรัพยากรร่วม ซึ่งได้อธิบายว่า ทรัพยากรที่ถูกเปิดใช้โดยไม่จำกัดจำนวน คนเข้าไปใช้ประโยชน์
โดยเสรี ไม่จำกัดช่วงเวลา เกิดความเสียหายทั้งทรัพยากรและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์เอง
ทรัพยากรร่วมไม่ใช่สิทธิ์หรือทรัพยากร แต่เป็นการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรที่เกิน
ขีด จำกั ด ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของผู้ วิจั ย ก็ได้ ศึก ษาการใช้ ป ระโยชน์ ร่ว มของทรั พ ยากรในป่ า
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ครอบครัวและป่าชุมชน ที่มีทั้งการใช้ทรัพยากรแบบรวมหมู่ และการใช้ทรัพยากรแบบเข้มข้น จนทำ
ให้เกิดปัญหามีการบุกลุก จึงทำให้กลุ่มชาวบ้านผู้มีพื้นที่ป่าครอบครัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ของตนเอง
และร่วมกันกำหนดข้อตกลงของชุมชนในการเข้ามาใช้ทรัพยากรร่วม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนา
รัฐควรมีมาตรการรับรองสิทธิ์ของชุมชนในการดูแลทรัพยากรภายในชุมชนบ้านเปือย ไม่ว่าจะ
เป็นปฏิบัติการชุมชนการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนดงวังงัว และป่าครอบครัว ให้ทรัพยากรป่าได้รับ
การคุ้มครองและมีการจัดการอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุ มชนบ้านเปือย บนฐานจารีตประเพณีและ
ต้องผ่านประชามติของชุมชนบนฐานทรัพยากรของชุมชนให้มีการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม และหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นเข้ามาหนุนเสริม และร่วมบริหารจัดการอย่างเข้าใจและเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านเปือย
และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร ลดการให้สัมปทานป่าไม้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จั ดทำแผนพั ฒ นาทรัพ ยากรโดยองค์ก รปกครองท้ องถิ่น ในชุม ชนบ้ านเปื อ ย จัดเข้าไปใน
งบประมาณรายปี เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของปัจเจกชนและส่วนรวม ในงบประมาณปี พ.ศ.
2566 องค์การบริห ารส่วนตำบลหนองแก้วต้องนำประเด็ น ปัญหาการจัดการทรัพยากรเข้าร่วมใน
ปีงบประมาณให้อยู่ในแผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจัดทำ และหาข้อบัญญัติงบประมาณ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานะแหล่งอาหารของชุมชน ตัวชี้วัดความมั่นคงทาง
อาหาร แนวทางการสร้างความมั่นคงอาหารของคนในชุมชนบ้านกุดแคน โดยการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม หาการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม รายการสำรวจพื้นที่
โดยผลการศึกษาที่ได้มีดังนี้
ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารทั้งหมด 4 แหล่ง ได้แก่ จากป่าชุมชน จากแหล่ง
น้ำ จากทุ่งนา และบริเวณบ้ าน จากการศึกษาพบว่าจำนวนของชนิดที่พบในป่าชุมชน พันธุ์ไม้ในป่า
ชุมชนจำนวน 40 ชนิด สมุนไพรจำนวน 38 ชนิด เห็ดในป่าชุมชนจำนวน 23 ชนิดและสัตว์ในป่า
ชุมชนโดยแยกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และแมลง การใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ำ โดยชุมชนมีแหล่งน้ำอยู่ 3 แหล่งคือ หนองสวอง หนองกุดแคน หนองเลิงไผ่
โดยพบพันธุ์ปลาจำนวน 23 ชนิด การใช้ประโยชน์จากทุ่งนา จะมีการปลูกข้าวในช่วงฤดูทำนาหลังจาก
ฤดูทำนาก็จะมีการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ การใช้ประโยชน์จากบริเวณบ้านก็จะมีการปลูกทุกอย่างที่กินกิน
ทุกอย่างที่ปลูก ความพอเพียงของอาหารที่แต่ละครัวเรือนพอดีได้ต่อเดือน เพื่อไว้บริโภคภายใน
ครัวเรือนสามารถประเมินประเภทอาหารและปริมาณที่ควรผลิตและปลูกไว้ประจำครัวเรือน เช่น พริก
สด 10-15 ต้น ผักแมงลัก 5-10 ต้น ต้นหอม 1-2 แปลง ตะไคร้ 3-5 กอ ข่า 3-5 กอ มะนาว 3 ต้น
มะกรูด 1 ต้น มะละกอ 5 ต้น กระเพรา 5 - 10 ต้น กระเทียม 30 ต้น เลี้ยงไก่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ 6
ตัว เลี้ยงปลา 100 ตัว เป็นต้น
คำสำคัญ : ความมั่นคงอาหาร, ตัวชี้วัด, ความเพียงพอ
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Abstract
The research aims to study the state of the community's food source. Food
Security indicators guidelines for safeguarding the community of Ban Kut Khan's food
security. Collect data using a query, locate qualitative data using the interview
technique, group discussions, and area survey lists, and the following are the study's
findings:
The community relies on four food sources: woods, bodies of water, farms,
and housing areas. A variety of species have been discovered in community forests,
according to studies. There are 40 plant species, 38 herbs, 23 community forest
mushrooms, and 23 community forest animals in the community forest. Animals in the
forest, communities separated into mammals, poultry reptile amphibians and insects.
Utilization of water resources, the community has three sources of water: Nong
Sawong, Nong Kut Khan, Nong Leung Phai, where 23 species of fish are found.
Utilization of fields, rice is grown during the farming season, after the farming season
there will be vegetables, raise animals. Utilization of home area, everything is planted,
eaten, everything grown. The self-sufficiency of food that each household fits per
month to be consumed within the household can assess the type of food and quantity
that should be produced and grown in the household, such as 10-15 fresh peppers,
5-10 basil vegetables, 1-2 spring onions, 3-5 gorges of lemongrass, 3-5 gorges, 3 limes,
1 bergamot, 1 papaya, 5 - 10 basil, 30 garlic plants, 6 breeding chickens, 100 fish, and
so on.
Keywords: Food Security, Indicators, Self-sufficiency

บทนำ
ความมั่นคงทางอาหารในภาคชุมชนแต่ละชุมชนของไทยจะมีแหล่งอาหารที่พึ่งพิงแตกต่าง
กันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละชุมชน เช่น ชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าจะพึ่งพิงผลผลิตอาหารจากป่าและ
การผลิตอาหารขึ้นเอง ชุมชนที่อยู่ใกล้เมืองเน้นในเรื่องของรายได้ที่จะนำไปซื้ออาหารจากแหล่งที่ ขาย
อาหารเพื่อนำมาบริโภค ส่วนชุมชนที่อยู่ใกล้นาก็จะพึ่งพาทรัพยากรทางการเกษตร เป็นต้น สำหรับ
ชุมชนที่ติดกับนาต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ ปัญหาการเกิดภัยแล้งและบางปี
อาจเกิดน้ำท่วม มันการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ อชุมชนที่ทำ
การเกษตร
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พื้นที่บ้านกุดแคนได้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านดงใหญ่ พื้นที่เป็นที่ดอนสลับ
กับทุ่งนาห่างจากอำเภอวาปีปทุมประมาณ 10 กิโลเมตร เนื้อที่บ้านกุดแคน หมู่ 8 มีเนื้อที่ประมาณ
1,400 ไร่ใช้ทำการเกษตรทำนา 1,330 ไร่พื้นที่เป็นที่ราบทุ่งนา ดิ นร่วนปนทรายคุณภาพดินเหมาะ
สำหรับปลูกข้าวหอมมะลิ แต่ชาวบ้านส่วนมากปลูกข้าวเหนียวเนื่องจากพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น
รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนาปีละครั้งและเลี้ยงสัตว์คือ วัว ควาย บ้านกุด
แคนมีครัวเรือนทั้งหมด 133 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 465 คนแยกเป็นชาย 225 คนหญิง 240
คน อาชีพประชากรในหมู่บ้านมีอาชีพหลักทำนา อาชีพรองเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักขายรับจ้างทั่วไป
ค้าขาย หากิน ตามแหล่งธรรมชาติ เหลือกินนำไปขายตามตลาดชุมชนในหมู่บ้านตำบล การใช้
ประโยชน์จากป่า หน้าฝนก็มีการเก็บเห็ด ไข่มดแดง อีลอก ดอกกระเจียว มีการเก็บไม้ที่แห้งไว้ทำฟืน
ใช้ในครัวเรือน ในป่าของหมู่บ้านถ้ามีต้นไม้ใหญ่พอสมควรก็จะไปแบ่งมาเพื่อที่จะทำศาลากลาง
หมู่บ้าน มีการทํานุบํารุง เช่น การปลูกเสริมเพื่อทดแทนไม้ที่ตัดไป ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
สำคัญ ดังจะเห็นได้ว่า ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้ป่าไม้ลดลงจะส่งผลกระทบต่างๆ เกิดขึ้นมากมายการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็น การใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ำ ในหมู่บ้านมีที่เป็นสระสาธารณะอยู่จำนวน 4 บ่อ ลำห้วย 2 ลำห้วย แล้วมีฝายน้ำล้น 3
แห่ง แหล่งน้ำเปรียบเหมือนตู้เย็นของพี่น้องในการหาอาหาร เช่น มีการใส่เบ็ดหาปลา มีทั้งหอย กุ้ง
และสัตว์น้ำชนิดต่างๆเพื่อที่จะนำมาทำเป็นอาหารในครัวเรือน แล้วชาวบ้านคนใดที่มีพื้นที่ติดกับริม
ห้วยก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆเพื่อที่จะประกอบอาหารในครัวเรือน และมีการเลี้ยงสัตว์ ตาม
ริมห้วย เช่น วัว ควาย การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ มีมากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การใช้
ในการอุปโภค บริโภคและการใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการนันทนาการ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ การใช้ประโยชน์จากนา หลังจากทำหน้าเสร็จเก็บเกี่ยวเรียบร้อยชาวบ้านก็จะมีการปลูกพืชผักสวน
ครัวไว้ใช้ในครัวเรือน มีการเลี้ยงสัตว์หลังการเก็บเกี่ยว บางครอบครัวมีการปลูกถั่ว มัน เพื่อเป็นรายได้
เสริมหลังการเก็บเกี่ยวก็จะเป็นการผลิตหรือการปลูกข้าว การปลูกข้าวบางคนก็ยังพึ่งสารเคมี ปุ๋ยเคมี
เป็นหลัก บางครอบครัวก็ใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงหันมาพึ่งปุ๋ ยชีวภาพ น้ำหมัก เป็นหลัก หลังการปลูกข้าว
เสร็จบางคนก็จะปลูกถั่ว มัน หลังการเก็บเกี่ยว บางคนก็จะปลูกพืชผักสวนครัว การใช้ประโยชน์ใน
บริเวณบ้าน ก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ หอม ผักแมงลัก พริก มะเขือ มะละกอ
ชาวบ้านจะกินสิ่งที่ปลูก ปลูกสิ่งที่กิน เมื่อเกิดวิกฤตต่างๆชาวบ้านก็จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆก็จะ
สามารถรับมือได้เพราะว่ามีอาหารเพียงพอต่อการดำรงชีวิตเพราะจะไม่ได้พึ่งของจากภายนอกเป็น
หลัก จะบริโภคสิ่งที่ปลูกเป็นหลัก กินสิ่งที่ปลูก ปลูกสิ่งที่กิน (สัมภาษณ์, คงศักดิ์ ปัญญาละ: 2564)
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วัตถุประสงค์
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงอาหารบ้านกุดแคน ตำบล
ดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์แหล่งอาหารบ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาตัวชี้วั ดความมั่นคงทางอาหารบ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยให้ความสนใจที่มุ่งศึกษาแนวคิดความมั่นคงทางอาหาร ขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organizations of the United Nations –
FAO 2547)
ความมั่นคงทางอาหารจะพัฒนาจากความเพียงพอก่อน ต่อมาก็เริ่มการเข้าถึงทางด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม จะได้เพิ่มเรื่องคุณค่าทางโภชนาการและรถนิยมเข้าไปด้วย โดยจะต้อง
เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ ดังนั้นความหมายของความ
มั่นคงทางอาหารของอาหารเพื่อให้เกิดชีวิตที่มีพลังและมีสุขภาพ เพิ่งตามแนวคิดของ FAO นั้น ความ
มั่นคงทางอาหารจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 4 มิติซึ่งสัมพันธ์และบางครั้งก็มีนัยยะที่ซับซ้อนกันได้แก่
1. ความพอเพียง (Availability) ของปริมาณอาหาร พี่อาจมาจากการผลิตภายในประเทศ
หรือการนำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหารจากประเทศอื่น
2. การเข้าถึง (Access) ทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพื่อได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและ
มีโภชนาการทรัพยากรดังกล่าวหมายถึงความสามารถของบุคคลที่จะกำหนดควบคุมสินค้าหนึ่งๆ ได้
ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ รวมถึงสิทธิตาม
ประเพณี เช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน
3. การใช้ประโยชน์ (Utilization ) ด้านอาหารทานอาหารที่เพียงพอ น้ำสะอาดเน้นการ
รักษาสุขภาพและสุขอนามัยเพื่อที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ ซึ่งความต้องการทาง
กายภาพทั้งหมดได้รับการตอบสนอง โดยนัยยะนี้ ความมั่นคงทางด้านอาหารจึงสัมพันธ์กับปัจจัย
นำเข้าที่ไม่ใช่อาหารด้วย
4. เสถียรภาพ (Stability) ทางอาหาร ที่ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึง
อาหารที่เพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่สามารถเข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤติที่
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เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร
เช่น ภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล ซึ่งจะครอบคลุมถึงมิติความเพียงพอและการเข้าถึง
อาหารด้วย

กรอบแนวคิดในการศึกษา
ความมัน่ คงอาหาร
บ้ านกุดแคน ตาบลดงใหญ่ อาเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ความพอเพียง

-การใช้ ประโยชน์จากป่ าไม้

การเข้ าถึง

-การใช้ ประโยชน์จากแหล่งน ้า

การใช้ ประโยชน์

-การใช้ ประโยชน์จากนา

เสถียรภาพ

-การใช้ ประโยชน์จากบริเวณ
บ้ าน
-ศึกษาตัวชี ้วัดความมัน่ คงอาหาร
-แนวทางการพัฒนาความมัน่ คงอาหาร

บ้ านกุดแคน ตาบลดงใหญ่ อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

แนวคิดความมั่นคงทางอาหาร การมีปริมาณอาหาร ที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความ
ต้องการบริโภคภายใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน การจัดการเพื่อให้ได้อาหารเหล่านั้นมาบริโภคโดยอาศัยภูมิ
ปัญญาต่างๆและการจัดการแหล่งอาหารเพื่อให้ได้ อาหารมาบริโภคได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
1. การมีอาหารเพียงพอ ได้แก่ ประเภทของแหล่งอาหาร ปริมาณการใช้ประโยชน์อาหาร
ปริมาณการมีอยู่ในชุมชน และเปรียบเทียบปริมาณการมีอยู่ในชุมชนกับปริมาณการใช้ประโยชน์
อาหาร
2. การเข้าถึงอาหาร ได้แก่ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และลักษณะการเข้า ถึ ง
อาหารของคนในชุมชน
3. การใช้ประโยชน์จากอาหาร ได้แก่ ผลผลิตแต่ละอย่างมีการใช้ประโยชน์แบบไหนและ
ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากทรัพยากร
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4. การจัดการอาหารและแหล่งอาหาร ได้แก่ การจัดการอาหารเพื่อให้ได้อาหารมาบริโภค
และการจัดการอาหารเพื่อให้ได้อาหารมาบริโภค

พื้นที่ศึกษา
บทความนี้ศึกษาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาตัวชี้ วัดความมั่นคง
ทางอาหาร บ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วิธีการเก็บข้อมูลและระยะเวลาในการศึกษา
บทความนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่อไปนี้
การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานบันทึกการประชุม ภาพถ่ายกิจกรรม
การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม โดยการเยี่ยมเยียน สังเกตพื้นที่นาและสวนเกษตรอินทรีย์ การประชุม
การปลูกผัก การทำสวน และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
การสัมภาษณ์ผ ู้ให้ข้อมูลสำคัญเชิงลึก การสัมภาษณ์ครัวเรือนต้นแบบและสร้างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการวิเคราะห์ความรู้เรื่องการสร้า งความมั่นคงอาหารภายใต้แนวคิดของความ
มั่นคงทางอาหารของชาวบ้านกุดแคนตามสภาพความเป็นอยู่ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในชุมชน
ผู้นำชุมชนครัวเรือนต้นแบบของชาวบ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โดยสัมภาษณ์ครัวเรือนต้นแบบ 10 ครัวเรือน
ด้านเนื้อหา ได้ศึกษาจาก เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับบริบทชุมชน เกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลบทความ
1. แบบสำรวจข้อมูล ใช้ในการเก็บข้อมูลชนิดของอาหารจากแหล่งอาหาร เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลจำนวนของชนิดอาหารในแหล่งอาหาร ในชุมชนและครอบครัวในพื้นที่บ้านกุดแคน ตำบลดง
ใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2. แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการศึกษาการเข้าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร เพื่อใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการดำเนินงาน การศึกษาข้อมูลแหล่งอาหารเบื้องต้นเพื่อที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์
เบื้องต้น
3. แบบสนทนากลุ่มย่อย ใช้แลกเปลี่ยนบทเรียนการเข้าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร
ว่ามีการเข้าไปใช้ช่วงไหนบ้าง และเข้าไปหาอะไร ในแต่ละพื้นที่ ของบ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โดยเก็บข้อมูลระหว่าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสถานการณ์แหล่งอาหารบ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
1.การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ จากการระดมความเห็นและการสำรวจพบว่ามีการใช้
ประโยชน์จากป่า ดังนี้
1. เป็นอาหาร 2. ใช้ก่อสร้าง 3. ใช้ทำเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง 4. ทำเครื่องนุ่งห่ม 5. ทำยา
รักษาโรค 6. ทำให้ความสมดุลของระบบนิเวศ 7. ป้องกันน้ำท่วม 8. ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 9.
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ 10. เป็นแหล่งท่องเที่ยว 11. เป็นศูนย์การเรียนรู้
พันธุ์ไม้ที่พบในป่าชุมชนบ้านกุดแคน ป่าชุมชนบ้านกุดแคนมี พันธุ์ไม้จำนวนมากซึ่งได้
สำรวจค้นพบตามสภาพจริงและสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน พบว่ามีจำนวน 40 ชนิด ดังนี้ 1. ดอก
กระเจียว 2. กระบก 3. กุง 4. กระยอม 5. กลอย 6. ข่อย 7. ขี้เหล็ก 8. เข็มป่า 9. คันจ้อง 10. เค็ง
11. จิก 12. ซาด 13. แดง 14.ตะแบก (เปือย) 15. แต้ 16. ติว้ 17. น้ำเกลี้ยง 18. ไผ่ 19. มะเกลือ 20.
มะขามป้อม 21. มะม่ว งป่า 22. มะม่ว งใหญ่ 23. ประดู่ 24. พลูช ้าง 25. มะกอก 26. มะขาม 27.
หมากเลื่อม 28. ยอป่า 29. พยุง 30. ย่านาง 31. ยาง 32. ลำดวน 33. สาบเสือ 34. สะเดา 35. สะแบง
36. หญ้าคา 37. หมาน้อย 38. หนามแท่ง 39. อะลาง 40. อีลอก
สมุนไพรที่พบในป่าชุมชนบ้านกุดแคน ในป่าชุมชนบ้านกุดแคนมีพืชที่จัดเป็นสมุนไพร
จำนวนมาก ซึ่งจากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านและสำรวจตามสภาพพื้นที่จริง พบว่ามีพืชสมุนไพร
38 ชนิ ด มี ร ายละเอี ย ด ดั ง นี้ 1. กระยอม (พะยอม,ยางหยวก) 2. ก่ อ 3. กระเดา(สะเดา) 4.
มะขามป้อมกำทวด 5. ขี้เหล็ก 6. ขี้เหล็กแสมสาร (ขี้เหล็กโคก) 7. งิ้วป่า (นุ่นป่า) 8. จิก เต็ง ชันตก
เน่าใน เจื้อ 9. ชาด (เหียง)กุง (พลวง)สะแบง (ยางนา) 10. ดู่ (ประดู่) 11. มะค่าแต้ 12. หมากเบ็น 13.
ตะเคียน(แคน) 14. อะลาง(นนทรี) 15. ติ้ว(ติ้วแดง) 16. ติ้วหม่อน(ติ้วดำ,ติ้วหมาเห่า) 17. ตูมตัง 18.
ฝาง 19. พอก (มะพอก) 20. เบ็น(หนามเข็ม) 21. บก กระบก หมากบก 22. มะตูม(มะตูมนิ่ม) 23. ยอ
ป่า 24. มะม่วงป่า 25. ลิ้นฟ้า(เพกา) 26. ส้มโมง(มะดันป่า) 27. ส้มมอ (สมอไทย) 28. หมากเลี่ยม
(มะกอกเหลี ่ ย ม) 29. ก้ น ครก(กล้ ว ยเฒ่ า ) 30. เข็ ม แดง(เข็ ม ป่ า ) 31. เข็ ม ขาว 32. เครื อ เขาฮอ
(บอระเพ็ด) 33. ตดหมา(กระพังโหม) 34. ทองพันชั่ง 35. ส้มลม 36. เล็บแมว 37. หนามแท่ง 38.
หมาน้อย
เห็ดที่พบในป่าชุมชนบ้านกุดแคน จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านและสำรวจในป่า
ชุมชนบ้านกุดแคน พบว่ามีเห็ดในป่าจำนวน 23 ชนิด ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ มีรายชื่อดังนี้
1. เห็ดเผาะ 2. เห็ดแดง 3. เห็ดโคลน 4. เห็ดละโงก 5. เห็ดไคเขียว 6. เห็ดผึ้งดำ 7. เห็ดผึ้งฝ้าย 8. เห็ด
ผึ้งนกยูง 9. เห็ดไคขาว 10. เห็ดมันปู 11. เห็ดถ่าน 12. เห็ดแดงดง 13. เห็ดก่อ 14. เห็ดหน้าขาว 15.

113
เห็ดขอนขาว 16. เห็ดน้ำหมาก 17. เห็ดหำฟาน 18. เห็ดปลวกไก่น้อย 19. เห็ดหน้าแล่ 20. เห็ดเกลือ
21. เห็ดปลวกขาว 22. เห็ดปลวกตาบ 23. เห็ดมันกบ
สัตว์และแมลงที่มีในป่าชุมชนบ้านกุดแคน จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านและสำรวจ
จากพื้นที่จริงปรากฏว่า แผนที่มีในปลาชุมชนบ้านกุดแคนแบ่งตามลักษณะของโครงสร้างดังนี้
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ อีเห็นหน้าด่าง อีเห็นเสือคือ(เห็นลายเมฆ) กระต่าย หมา
จิ้งจอก หนู ตุ่น กระรอก กระแต บ่าง จอนฟอน(พังพอน)
2. สัตว์ปีก ได้แก่ นกกด นกกระจิบ นกกระจอก นกเขา นกหัวขวาน นกกางเขน นก
เหยี่ยวแม่ไก่ นกเป็ดน้ำ อีกา นกเอี้ยง นกกาเหว่า นกคุ่ม นกเจ่า นกเค้าแมว นกเค้่ากอก นกโพระดก
นกขาบ นกตูม ฯลฯ
3. สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ แย้ กิ้งก่า งูเห่า งูหลาม งูเหลือม งูสิงดง งูดางแห เต่า แลน
(ตะกวด) ตัวเงินตัวทอง ขี้เกี้ยมตองฯ
4. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ได้แก่ กบ อึ่งเผ้า อึ่งยาง เขียดจะนา เขียดบักจิก(หลังเขียว) เขียด
บักแดง เขียดเหลือง เขียดน้อย เขียดขาคำ เขียดตะปาด คางคก ฯ
5. แมลง ในป่าชุมชนบ้านกุดแคนมีส ัตว์พวกแมลงเป็น จำนวนมาก และมีส ัตว์ที่ช่วย
ชาวบ้านผสมเกสรของพืชพรรณให้แก่เกษตรกรรอบป่า เป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้แก่ชาวบ้านรอบป่า
อย่างดี ทำให้คนรอบป่ามีร ายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ปัญหาความยากจนให้ช าวบ้านรอบป่า จาก
การศึกษาและการสำรวจพบว่า ป่าชุมชนบ้านกุดแคนมีสัตว์จำพวกนี้ ได้แก่ มดแดง แม่เป้ง แมงเงา
แมงป่องช้าง บึ้ง แมงจีนูน แมงกุดจี่ ผีเสื้อ ผึ้งรวง ต่อ แมงทับ จั๊กจั่น แมงง่วง แมงคาม ฯลฯ (ประพันธ์
ดงตะใน 30 ตุลาคม 2564: สัมภาษณ์)
2 .การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ
ในบ้านกุดแคน มีแหล่งน้ำ 3 แหล่ง ดังนี้ 1. หนองสวอง 2. หนองกุดแคน 3. หนองเลิงไผ่
เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและพืชน้ำ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ เป็นแหล่ง
ที่ให้น้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำจืด พืช เช่น จอก
แหน ผักตบชวา เป็นต้น สัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลาต่าง ๆ เป็นต้น
สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ
• ผู้ผ ลิต ได้แก่ พืช ต่าง ๆ ซึ่งในแหล่งน้ำมีทั้งที่เป็นพวกแพลงก์ตอน (Plankton)
สาหร่ายต่าง ๆ เฟิร์น และพืชดอก
• ผู้บริโภค ได้แก่ พวกแพลงก์ตอนสัตว์ แมลงต่าง ๆ และสัตว์พวกกินซากอินทรีย์
• ผู้ย่อยสลาย มีทั้งพวกแบคทีเรีย เห็ด รา
ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด มี 2 ระบบ คือ ชุมชนในแหล่งน้ำนิ่ง และชุมชนในแหล่งน้ำไหล
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในชุมชนแหล่งน้ำไหลแรง สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในช่วงน้ำไหลแรงจะมีโครงสร้าง
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สำหรับเกาะหรือดูดติดกับพื้นผิวอย่างมั่นคง สามารถสกัดเมือกเหนียวใช้ยึดเกาะ เช่น หอยมีรูปร่าง
เพรียว เพื่อลดความต้านทานของกระแสน้ำ มีรูปร่างแบนราบไปกับพื้นที่ผิวที่เกาะชอบว่ายทวนน้ำ
อยู่เสมอ เกาะติดกับพื้นผิวหรือซุกซ่อนตัวตามวัตถุใต้น้ำ
แหล่งน้ำจืดแบ่งได้เป็นแหล่งน้ำนิ่งและแหล่งน้ำไหล ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดที่เป็นแหล่งน้ำ
นิ่งสามารถแบ่งออกเป็น บริเวณต่างๆ ได้ 3 บริเวณใหญ่ ๆ
1.บริเวณชายฝั่ง เป็นบริเวณที่อยู่ติดกับพื้นดินและห่างจากฝั่งไม่มากนัก บริเวณนี้จะพบว่า
เป็นแหล่งน้ำตื้นๆ มักจะมีพืชน้ำจำพวกรากหยั่งลึกในดินและพืชที่ลอยน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก
2.บริเวณผิวน้ำ เป็นบริเวณที่อยู่ถัดออกจากชายฝั่ง มีบริเวณที่มีพื้นที่ผิวของน้ำสัมผัสกับ
อากาศและได้รับแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระจายอย่างทั่วถึงที่พื้นผิวน้ำ
3.บริเวณน้ำชั้นล่าง เป็นบริเวณที่อยู่ชั้นน้ำต่ำกว่าระดับผิวน้ำลงไปจนถึง พื้นท้องน้ำ และ
เป็นบริเวณที่แสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึง
ชุมชนในแหล่งน้ำนิ่ง (หนองสวอง หนองกุดแคน หนองเลิงไผ่)
- ผู้ผลิต คือ พืชที่มีรากยึดอยู่ในพื้นดินใต้ท้องน้ำ เช่น พวก กก บัว กระจูด นอกจากนี้ยังมี
แพลงก์ตอนพืช และพืชลอยน้ำต่างๆ เช่น สาหร่าย ไดอะตอม แหน จอก เป็นต้น
- ผู้บริโภค คือ สิ่งมีชีวิตที่เกาะอยู่ตามท้องน้ำ แพลงก์ตอน และสิ่งมีชีวิตที่เกาะอยู่ตาม
ต้นไม้หรือใบไม้ ของพืชน้ำ เช่น หอยโข่ง หอยขม ไฮดรา พลานาเรีย (คงศักดิ์ ปัญญาละ, 23 สิงหาคม
2564: สัมภาษณ์)
3. การใช้ประโยชน์จากทุ่งนา
สภาพท้องทุ่งนามีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างครบถ้วน เพราะในทุ่งนานั้นมีทั้ง
สัตว์และพืชผักอยู่เต็มไปหมด พืชผักที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็มากด้วย เช่น หน่อไม้ กุ่ม สะเดา ผักแก่น
ส้ม ผักแก่นขม ต้นแค มะขาม มะม่วงป่า มะค่าแต้ ตำลึง ผักบุ้ง ฯลฯ และผลไม้บางชนิด แม้แต่หญ้าที่
งอกงามก็ไม่ต้องกำกัดหรือทำร้ายด้วยวิธีที่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่หญ้านั้นเองกลับมี
ประโยชน์แก่วัว ควายอีกด้วย ในท้องทุ่งนามีของกินอยู่มาก เป็นแหล่งเรียนรู้ทำมาหากินได้เกือบทั้งปี
ดังนั้นท้องนาจึงไม่เงียบเหงา ว่างเปล่า ไร้ชีวิตชีวา เพราะในน้ำมีปลาในนามีข้าวบนหัวเปลือกที่โนนที่
สูงก็มีพืชผัก น้ำในท้องนาก็ดื่มได้อย่างปลอดภัย ความอุดมสมบูรณ์ของท้องนานั้นๆ ก็จะคล้ายๆตลาด
เลยมีของกินที่ปลอดภัยให้พ่อแม่นำกลับมาบ้านมีปลาบ้างผักบ้างและวันไหนพ่อแม่มีผลไม้จ ากท้องนา
มาฝากลูกๆ หลานๆ วันนั้นก็จะทำให้เด็กๆ ได้กินของอร่อยเหมือนได้กินของจากห้างสรรพสินค้า
ชาวนาทุกคนจึงต้องเป็นผู้ทำกินเป็นคือถ้าผู้ชายไปนาคนเดียวก็ต้องสามารถปรุงอาหารเป็นพึ่งตนเอง
ได้ไม่ต้องพึ่งอาหารถุงอาหารสำเร็จรูปบางครั้งการไปนาก็จะนำเข้าสุกไปอย่างเดี ยวส่วนอาหารไปหา
เอาที่นาแล้วทำกินเอง ไม่ว่าจะเป็นแกง หมก ปิ้ง เผา ฯลฯ
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ทุ่งนาก็จะมีการใช้ประโยชน์ออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงฤดูการทำนาก็จะมีการทำนาปลูกข้าว
ในช่วงหน้าฝนและช่วงฤดูหลังการเก็บเกี่ยวก็จะมีการ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ปลูกถั่วดิน ข้าวโพด เป็นต้น
ในพื้นที่นาก็จะมีการเลี้ยงสัตว์ ขุดร่องเลี้ยงกุ้งฝอย เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงวัว เลี้ยง
ควาย เลี้ยงหมู เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา และมีการปลูกผัก ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักบุ้งจีน ถั่วฝักยาว ผักชี
ต้นหอม กระเพรา โหระพา พริก ผักสลัด มะนาว แตกกวา สระแน่ แมงลัก ตะไคร้ ข่า มะกรูด มะเขือ
ผักชีฝรั่ง มะเขือเทศ ผักชีใบเลื่อย ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี กระเทียม ( พิสมัย ชาวแขก : ผู้ให้
สัมภาษณ์ )
4. การใช้ประโยชน์จากบริเวณบ้าน
บริเวณบ้านก็จะมีการใช้ประโยชน์ตลอดทุกปี มีการปลูกผักสวนครัว คือปลูกทุกอย่างที่กิน
กินทุกอย่างที่ปลูก และมีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงวัว เลี้ยว
ควาย ปลูกผลไม้
ผักที่ปลูกก็จะเป็นผักสวนครัว ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักบุ้งจีน ถั่วฝักยาว ผักชี ต้นหอม กระ
เพรา โหระพา พริก ผักสลัด มะนาว แตกกวา สระแน่ แมงลัก ตะไคร้ ข่า มะกรูด มะเขือ ผักชีฝรั่ง
มะเขือเทศ ผักชีใบเลื่อย ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี กระเทียม ไผ่ (จารุวรรณ ปัญญาละ 6 ธันวาคม
2564: สัมภาษณ์)
ผลการศึกษาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารบ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านกุดแคน ได้จากการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองความหมายของ "ความมั่นคงทางอาหารบนฐานทรัพยากร" ในบริบทของ
ชุมชนบ้านกุดแคนคืออะไร หากจะกล่าวว่า ครัวเรือนและชุมชนบ้านกุดแคนมีความเข้มแข็งด้าน
อาหาร สามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารได้ แสดงถึงความมั่นคงทางอาหารหรือไม่อย่างไรต้อง
พิจารณาจากอะไรซึ่งพบว่า ชุมชนบ้านกุดแคนได้ให้นิยามความหมายของชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองด้าน
อาหาร ในบริบทความมั่นคงทางอาหารหลายมุมมอง แล้วมีขอบเขตกว้างขวาง เช่น
-การผลิตอาหารได้เอง (ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ไว้กินเองไม่ต้องซื้อ)
-มีน้ำสะอาดไว้ดื่มไว้ใช้เพียงพอ
-ได้จากธรรมชาติ(ป่าชุมชน แหล่งน้ำ ทุ่งนา เป็นต้น)
-อาหารที่มีเพียงพอสำหรับครอบครัวที่เหลือไว้ขายสร้างรายได้
-พึ่งพาตนเองด้านอาหารได้ในครอบครัวแบ่งปันผู้อื่นได้
-อาหารกลางธรรมชาติที่มีตามฤดูกาลไปเก็บมาใช้ได้(สิทธิการใช้ประโยชน์)
-มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายอาหารในชุมชน หาซื้อได้หลากหลาย สะดวก
-มีกฎกติกาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
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-คุณภาพของอาหารที่ปลอดสารเคมีตกค้างจากการเพาะปลูกในแปลงของตนเองและที่ซื้อ
(อัจฉรา ชาวแขก 6 ธันวาคม 2564: สัมภาษณ์)
1.แหล่งที่มาของอาหารของครัวเรือนในชุมชน
แหล่งที่มาของอาหารในชุมชน พบว่า มีความแตกต่างจากชุมชนในเมืองซึ่งพึ่งพิงแหล่งอาหาร
จากตลาดหรือการซื้อแต่ของชุมชนชนบท มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้มีแหล่ง
อาหารตามธรรมชาติและจากการที่ครัวเรือนในชุมชนทำการผลิตอาหารเพื่อเป็นรายได้หรือเป็น
เศรษฐกิจในครัวเรือนและการบริโภครวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมของชุมชนในด้านอาหาร แหล่งที่มา
ของอาหารครัวเรือนในชุมชนในปัจจุบัน จากแหล่ งอาหารในชุมชนท้องถิ่นและจากภายนอกชุมชน
โดยรวมแหล่งที่มาของอาหารจากแหล่งต่างๆดังนี้
1. ฐานทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ซึ่งมีระบบนิเวศที่แตกต่างกันและมีอาหารที่แตกต่างกัน
ทางทรัพยากรอาหารของชุมชนมีตั้งแต่อาหารจากป่าซึ่งเป็นอาหารประเภทต่างๆทั้งผักพื้นบ้านและ
สมุนไพร เห็ด เนื้อสัตว์บางชนิด จากแหล่งน้ำต่างๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา กบ จากที่ไร่ที่นา ซึ่งมีผัก
ธรรมชาติเกิดขึ้นและสามารถหามากินได้รวมทั้งหอยปูปลาจากแหล่งที่มีน้ำขัง แมลงต่างๆในบาง
ชุมชนมีผลผลิตจากป่ามีอาหารมากพอที่จะใช้ทางบริโภคและเป็นรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน แล้ว
จากบริเวณบ้านก็มีการปลูกผักสวนครัวหรือปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก
2. ฐานการผลิตของครัวเรือน ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารสำคัญโดยเฉพาะในชุมชนที่มีการผลิต
ข้าว ปลูกผัก ผลไม้และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการบริโภคและฐานการผลิตก็เป็นรายได้สำคัญของชุมชน
สำหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในด้านอื่นๆ
3. ฐานทางวัฒนธรรมที่มีการช่วยเหลือแบ่งปันกันของชุมชนในยามขาดแคลนอาหารการ
แบ่งปันอาหารในเครือญาติหรือการยืมเงินเพื่อซื้ออาหารรวมทั้งบุญประเพณีของชุมชนที่มีการบริจาค
ข้าวเข้าวัดหรือการเลี้ยงอาหารในชุมชน โดยแต่ละครัวเรือนทำอาหารไปทำบุญที่วัด มีวัฒนธรรมการ
ทำบุญหลังการเก็บเกี่ยวและบริจาคข้าว และนำมาขายในราคาถูกให้กับคนในชุมชนรวมทั้งกลายเป็น
กองทุนเข้าหรือธนาคารข้าวในชุมชน
4. ทางการค้าหรือการซื้อทั้งจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเป็นแหล่งอาหารสำคัญที่มี
บทบาทเพิ่มมากขึ้นเมื่อสังคมในชนบทเปลี่ ยนแปลงการซื้ออาหารมีเพิ่มมากขึ้นและทำให้การศึกษา
เรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารมีความจำเป็นมากขึ้น เนื่องด้วยจากการซื้ออาหารมากกว่าการ
บริโภคอาหารที่มีจากภายในท้องถิ่นทำให้ระดับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนท้องถิ่นนั้น
ลดลง ซึ่งจากการศึกษาสัดส่วนการพึ่ งตนเองด้านอาหารของชุมชน พบว่า ชุมชนที่อยู่ในระบบนิเวศที่
มี ท รั พ ยากรธรรมชาติท ั ้ง ป่า แหล่ ง น้ ำ ทุ ่ ง นา ที ่ อ ุ ด มสมบูร ณ์โ ดยส่ว นใหญ่ ช ุ มชนจะพึ ่ง พิงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารควบคู่กับระบบการผลิตที่มีเป้าหมายเพื่อการบริโภคและเพื่อขาย
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เป็นรายได้และมีสัดส่วนการผลิตเพื่อการบริโภคมากกว่าการเน้นเป็นรายได้ทำให้การพึ่งตนเองด้าน
อาหารมีสัดส่วนที่สูงขึ้น (เกษมสันต์ แก้วนา 30 ตุลาคม 2564: สัมภาษณ์)
2.อาหารที่จำเป็นในการดำรงชีวิตที่สามารถผลิตเองได้
มีข้าว 12 กระสอบ (กระสอบละ 30 กิโลกรัม) , พริก 10 - 15 ต้น , ผักไชยา 3 ต้น , ตะไคร้
3 กอ , ผักตำลึง 3 กอ , ข่า 3 กอ , ดอกแคบ้าน 2 ต้น , ผักอีตู่ 5 ต้น , ผักหวานบ้าน 5 ต้น , กระ
เพรา 5 ต้น , มะนาว 3 ต้น , มะกรูด 1 ต้น , มะละกอ 5 ต้น , กระเทียม 30 ต้น , กระเพรา 5 - 10
ต้น
3.อาหารที่จำเป็นต้องซื้อจากภายนอก
เครื่องใช้ในบ้าน , เครื่องใช้ส่วนตัว , เครื่องนุ่งห่ม , เครื่องปรุง -เกลือ 1 ห่อต่อเดือน -ปลแดก
1 กิโลกรัมต่อเดือน -พริกป่น 20 บาทต่อเดือน -ผงชูรส 20 บาทต่อเดือน -น้ำมันพืช 2 ขวดต่อสัปดาห์
, อาหารโปรตีนอย่างใดอย่างหนึ่ง -เนื้อวัว 1 กิโลกรัมต่อเดือน -เนื้อหมู 1 กิโลกรัมต่อเดือน -ไก่ 2 ตัว
ต่อเดือน -ปลา 3 กิโลกรัมต่อเดือน -ไข่ 30 ฟองต่อเดือน , หัวอาหาร เป็ดไข่ ไก่ไข่ (พรรณี ชาวพงษ์ 6
ธันวาคม 2564 สัมภาษณ์)
4.การการถนอมอาหาร
ไข่เค็ม การทำปลาร้า การทำส้มผัก การทำปลาแห้ง การทำหน่อไม้ส้ม
ผลการศึกษา แนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ในบทนี้ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการศึกษาจากการเวทีสนทนากลุ่ม ในหัวข้อ แนวทางการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยที่ชุมชนมีการร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารเนื้อหา โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็นดังนี้ 1.บนฐานทรัพยากรป่า
ไม้ 2.บนฐานทรัพยากรน้ำ 3.บนฐานทรัพยากรนา 4.บนฐานทรัพยากรบริเวณบ้าน
บนฐานทรัพยากรป่าไม้
สภาพอากาศมีความอุดมสมบูรณ์
-สร้างอาหารธรรมชาติให้กับชุมชนได้ ทุกครอบครัวมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าได้
-ในระดับชุมชนต้องมีข้อตกลง กติการ่วมกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟูใช้ประโยชน์ร่วมกัน
-พื้นที่ป่าชุมชนต้องพอเหมาะกับการผลิตในชุมชน 5 ไร่ต่อครัวเรือน
-อาหารที่มีตลอดทั้งปี ผักติ้ว ผักสาบ ผักเม็ก ย่านาง ผักกระโดน ไผ่ป่า อีลอก ดอกกระเจียว
เห็ด ไข่มดแดง กะปอม แมงจีนูน แมลงต่างๆ นก หนู งู ตั๊กแตน จักจั่น (ไมตรี ชาวสวน 30 ตุลาคม
2564: สัมภาษณ์)
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บนฐานทรัพยากรน้ำ
อาหารที่ได้จากแหล่งน้ำ
- หนองน้ำสาธารณะ ห้วยสาธารณะ
- ทุกครอบครัวมีสิทธิ์ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียม
- ในระดับชุมชนจะต้องมีข้อตกลงกติการ่วมกัน
- พืชอาหารต้องหาได้ตลอดปีมีผักอย่างน้อย 5 ชนิด
- สัตว์ที่หาได้ กุ้ง หอย ปู ปลา กบ (พิสมัย ปัญญาละ 23 สิงหาคม 2564 สัมภาษณ์)
บนฐานทรัพยากรนา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำนั้นก็คือ กระบวนการที่ประชาชนและผู ้ที่
เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา
ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องเริ่มคิดแนวทางร่วมในการแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการต่างๆ ตั้งแต่ร ่ว มคิด ร่ว มตัดสิน ใจ ร่ว มรับผลประโยชน์และร่ว มประเมินผล เพราะการ
ดำเนินการต่างๆของรัฐ ส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบโดยตรงกับประชาชน และเพื่อให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำสู่ความยั่งยืนนั้น มุ่งเน้น
กระบวนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการพัฒนา แก้ไขปัญหา
ร่วมกันนำพาให้การจัดการทรัพยากรน้ำทุกด้านเป็นไปอย่างมีคุณ ภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีก
ทั้งยังมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ำ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ทุกส่วนของสังคมรู้ถึงคุณค่า
ของน้ำ ใช้น้ำอย่างพอประมาณมีเหตุผล เพื่อให้ท รัพยากรน้ำมีใช้อย่างทั่วถึงการบริหารการจัดการน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนรุ่นต่อไปเท่านั้น แต่ยังเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
เรื่องของการจัดการน้ำอย่างยัง่ ยืนอีกด้วย (ปริยฉัตร สิงห์โคตร 6 ธันวาคม 2564 สัมภาษณ์)
บนฐานทรัพยากรบริเวณบ้าน
-ชาวบ้านทุกคนต้องมีการเพาะปลูกพืชไว้ในบริเวณบ้าน
-ชาวบ้านต้องไม่มีการปล่อยพื้นที่ว่างให้เสียประโยชน์
-บริเวณบ้านปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก
-มีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ที่ทำให้มีประโยชน์มากที่สุด
-มีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนในการเพาะปลูกและเสี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน
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สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสถานะแหล่งอาหารจะเห็นว่า การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารป่าไม้ แหล่งน้ำ
ที่นา และบริเวณบ้าน จะเห็นความแต่ต่างกัน เนื่องจากป่าไม้ก็จะมีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละช่วง
จะแตกต่างกัน แหล่งน้ำจะมีการใช้ประโยชน์ทั้งปี ทุ่งนาก็จะมีการใช้ประโยชน์ออกเป็นสองช่วง คือ
ช่วงฤดูการทำนาก็จะมีการทำนาปลูกข้าวในช่วงหน้าฝนและช่วงฤดูหลังการเก็บเกี่ยวก็จะมีการ ปลูก
ผัก เลี้ยงสัตว์ ปลูกถั่วดิน ข้าวโพด เป็นต้น บริเวณบ้านก็จะมีการใช้ประโยชน์ตลอดทุกปี มีการปลูกผัก
สวนครัว คือปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก และมีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด มีการ
เลี้ย งไก่ เลี้ย งเป็ด เลี้ย งวัว เลี้ย วควาย ปลูกผลไม้ คือในทั้งส่วนของแหล่ งอาหารมีการใช้ที่เกิด
ประโยชน์และมีการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูไม่ให้เสื่อมเสียไป จึงทำให้มีความมั่นคงทางอาหารและ
แบ่งฤดูออกเป็นดังนี้ในการใช้ประโยชน์หลักๆ
ฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) อาหารที่มีตามธรรมชาติ เช่น กบ หอย ปู ปลา กุ้ง ไข่
มดแดง แย้ กะปอม เป็น ต้น ผักที่ปลูกเอง ได้แก่ ผักกาด ผักชี อีตุ่ โหระพา ขิง ข่า ตะไคร้ ต้นหอม
พืชผักที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น ผักลืมผัว ผักแว่น ขี้เหล็ก ตำลึง สาบ ขิก ย่านาง ชีชาง แก่นขม แก่น
ส้ม กระเจียว มะกอก เป็นต้น ประเภทผลไม้ ได้แก่ มะม่วง มะยม ค้อ กล้วย หว้า เป็นต้น
ฤดูฝน (เดือนมิถุนายน-กันยายน) อาหารที่มีตามธรรมชาติ เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู อึ่ง กบ เขียด
จีนูน ฮวก แมงดา แมงตับเต่า แมงต่างๆ เป็นต้น ผักที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น ผักโหม อีฮิ่น
กระโดน ก้าม ผักบุ้ง กระเฉดน้ำ หน่อไม้ คั่นจอง เห็ดต่างๆ พริก มะเขือ แตงกิ่ง แตงกวา ฟักทอง เป็น
ต้น ประเภทผลไม้/ธัญพืช เช่น ข้าวเม่า มัน กลอย มันแกว ข้าวโพด ฝรั่ง น้อยหน่า สับปะรด มะละกอ
แตงโม ทับทิม เป็นต้น
ฤดูหนาว (เดือนตุลาคม-มกราคม) อาหารที่มีตามธรรมชาติ เช่น กบ ปลา เขียด กุ้ง หอย ปู
หนู นก ไก่ เป็ด เป็นต้น พืชผักที่เกิดตามธรรมชาติ พริก มะเขือ มะเขือเทศ ผักกาด ผักชีลาว ผักชีจีน
สะเดา กระถิน ผักบวบ ตำลึง เป็นต้น
ความพอเพียงของอาหารที่แต่ละครัว เรือนที่ใช้ต่อเดือน มีการเก็บเพื่อไว้บริโภคภายใน
ครัวเรือนสามารถประเมินประเภทอาหารและปริมาณที่ควรผลิตและปลูกไว้ประจำครัวเรือน เช่น พริก
สด 10-15 ต้น ผักแมงลัก 5-10 ต้น ต้นหอม 1-2 แปลง ตะไคร้ 3-5 กอ ข่า 3-5 กอ มะนาว 3 ต้น
มะกรูด 1 ต้น มะละกอ 5 ต้น กระเพรา 5 - 10 ต้น กระเทียม 30 ต้น เลี้ยงไก่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ 6
ตัว เลี้ยงปลา 100 ตัว เป็นต้น
ส่วนใหญ่ของครัวเรือนที่สามารถผลิตอาหารได้ มักมีวิธีการในการลดต้นทุนการผลิตไปพร้อม
ด้วย เช่น บางครัวเรือนผลิตปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพใช้เอง บางเครัวเรือนมีการผลิตในรูปแบบไร่นาสวน
ผสมหลากหลาย และรูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งปลูกผัก ขุดสระ และเลี้ยงสัตว์ ความสามารถพึ่งพา
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ตนเองด้านอาหาร ทำให้ครัวเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ มีข้าวที่ปลูกไว้บริโภค
ได้เพียงพอตลอดทั้งปี โดยทั่วไปการสำรองข้าวเปลือก (ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว) เพื่อแปรรูปเป็น
ข้าวสารไว้บริโภค ควรมีอย่างน้อย 30 - 40 กระสอบต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนพืชผักและเนื้อสัตว์ที่
ชาวบ้านนิยมนำมาแปรรูป เช่น พริกสดนำมาทำเป็นพริกแห้งสำรองไว้ 10 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี
การแปรรูปหอมสดทำเป็นหอมแห้งไว้สำรองบริโภค 30 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี การแปรรูปปลาสด
ทำเป็นปลาร้าเพื่อสำรองไว้บริโภค 40 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี
นอกจากนั้น ยังพบว่าครัวเรือนที่สามารถผลิตอาหารได้เอง บางครัวเรือนให้ค วามสำคัญกับ
ความปลอดภัยในการผลิตอาหารบริโภคเอง ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีครัวเรือนปลูกผักปลอดสาร
จำนวน 50ครัวเรือนจากครัวเรือนทั้งหมด 133 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45% มีการปลูกผักอินทรีย์
70 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 133 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50% รวมถึงคนในหมู่บ้านกุดแคน
มีแปลงผลิตข้าวปลูกที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากการผลิตที่ดีจากสำนักวิชาการกระทรวง
เกษตร (GAP) เพื่อรับรองการผลิตแบบความปลอดภัยจำนวน 20 ครัวเรือน
-ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ที่จำเป็นในครัวเรือนไว้บริโภคเอง กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่
กิน มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
-มีการเพาะลูกปลูกพืชผักหลังจากเลิกโรงเรียนแล้วเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับลูกให้เห็นคุณค่า
-เพื่อจัดหมวดหมู่อาหารของชุมชนบ้านกุดแคน สามารถแบ่งอาหารออกเป็น 3 ช่วงฤดูกาล
( แล้ง ฝน หนาว ) และในแต่ละช่วงจะแสดงถึงชนิดของอาหารที่มีในปัจจุบัน
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการผลิตอาหารของชุมชนบ้านกุดแคน มี 3 รูปแบบ ได้แก่
1 กลุ่มครัวเรือนที่ผลิตข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักอย่างเดียว และซื้ออาหารชนิด
อื่นๆมาบริโภค กลุ่มเครัวเรือนนี้เป็นครัวเรือนขนาดเล็ก สมาชิกในวัยแรงงานมีการเดินทางไปทำงาน
รับจ้างด้านนอกพื้นที่หมู่บ้านเป็นเวลานาน เมื่อถึงฤดูการทำนาจึงหยุดรับจ้างและกลับมาบ้ านชั่วคราว
เพื่อผลิตข้าวในรอบการผลิตตามฤดูกาล
2 กลุ่มครัวเรือนที่ผลิตข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน และเพื่อขายเป็นรายได้หลักของครอบครัว
มีการปลูกพืชผักสวนครัวและหาอาหารตามแหล่งธรรมชาติบ้าง และซื้ออาหารชนิดอื่นๆที่ผลิตเอง
ไม่ได้ กลุ่มครัวเรือนที่มีการผลิตลักษณะนี้ ส่วนใหญ่มักจะซื้ออาหารบริโภคในช่วงฤดูการผลิต (ปักดำ
และเก็บเกี่ยว) กลุ่มครัวเรือนกลุ่มนี้ มักมีที่ดินทำกินจำนวนมาก แล้วส่วนใหญ่มีอะไรได้รองจาก
สมาชิกในครอบครัวที่ออกไปทำงานรับจ้างนอกพื้นที่แบบถาวร โดยส่งรายได้กลับมาให้สมาชิกใน
ครอบครัว
3 กลุ่มครัวเรือนที่ผลิตข้าวสำหรับบริโภคในครัวเรือน หาอาหารตามแหล่งธรรมชาติ ปลูก
พืชผักสวนครัว ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ (เลี้ยงไก่ เป็ด กบ ปลา และอื่นๆ) ไว้บริโภค และมีการซื้ออาหาร
ที่ผลิตไม่ได้ในครัวเรือน กลุ่มนี้จะผลิตอาหารได้เพียงพอสำหรับคนในครอบครัว มีทักษะการผลิต
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อาหาร (เช่น ทักษะการเก็บเมล็ดพันธุ์ การเพาะพันธุ์ การเพาะต้นกล้า ปศุสัตว์ที่เลี้ยง เป็นต้น) แล้ว
มักเป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีที่ดินจำนวนหนึ่งที่เหมาะสมเพื่อทำการผลิตอาหารด้วย
แนวทางการสร้ า งความมั ่ น คงทางอาหารของครั ว เรื อ นมี ป ั จ จั ย สำคั ญ 3 ส่ ว น ได้ แ ก่
ความสามารถในการหาอาหารมารับประทานได้ (มีอาหารอย่างเพียงพอสม่ำเสมอ) การเข้า ถึงอาหาร
ของครัวเรือน (มีแหล่งทรัพยากรเพียงพอที่ทุกครัวเรือนจะหาอาหารได้) และการใช้ประโยชน์จาก
อาหาร (มีความรู้และวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากอาหาร รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งอาหารในน้ำและป่า
ไม้อย่างถูกสุขอนามัย)
1. การมีแหล่งอาหารอย่างเพียงพอ คนในชุมชนช่วยกันดูแลรั กษาแหล่งอาหารของชุมชน ไม่
ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ขุดลอกคูคลอง ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้กินเอง ไม่จับปลาในฤดู
วางไข่ช่วยกันรักษาไม่ให้เสื่อมโทรม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง อนุรักษ์และ
ช่วยกันรักษา จับสัตว์น้ำแบบพื้นบ้าน ปลูกจิตสำนึก ปลูกป่าทดแทน ปล่อยปลา
2. การใช้ประโยชน์จากอาหาร ครัวเรือนในชุมชนมีการจัดการแหล่งทำกินไม่ให้เสื่อมโสม
โดยการใส่ปุ๋ยบำรุงดิน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ปลูกพืชระยะสั้นเพื่อปรับปรุงดิน
ปลูกพืชหมุนเวียน ไม่ทิ้งขยะช่วยกันดูแลป่าและแหล่งน้ำอนุรักษ์แหล่งทำกิน
3. การเข้าถึงอาหารของครัวเรือนโดยมีแนวปฏิบัติร่วมกันดังนี้
3.1 ผลิตอาหารในครัวเรือนอย่างพอเพียงบนที่ดินของตัวเองด้วยความยั่งยืน เช่น การ
ปลูกผักสวนครัว ผลไม้ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงมดแดง
3.2 การส่งเสริมให้คนในชุมชนลดการใช้สารเคมี เพื่อคำนึงถึงความยั่งยืนทางระบบนิเวศ
และปลอดภัยต่อสุขภาพในอนาคต เช่น ไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าในนาข้าว ไม่ฉีดยาฆ่าแมลง
3.3 มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนอาหารกันในชุมชนโดยใช้ประเพณีที่สืบทอดกันสู่รุ่นลูกรุ่น
หลาน (บุญข้าวจี่ บุญเผวด บุญสงกรานต์) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนอาหารของชุมชนและระหว่างชุมชน
เช่น มีการขอแลกเปลี่ยนแบ่งกันในชุมชนได้อาจมาจากการช่วยเหลือ แบ่งปันกันในชุมชน ทั้งระหว่าง
ครอบครัว และผ่านงานบุญของชุมชน ในตอนขาดแคลนอาหาร การแบ่งปันอาหารในเครือญาติหรือ
การยืมเงินเพื่อซื้อหาอาหาร รวมทั้งบุญประเพณีของชุมชนที่ มีการบริจาคข้าวเข้าวัด หรือการเลี้ยง
อาหารในชุมชน โดยแต่ละครัวเรือนทำอาหารไปทำบุญที่วัด
3.4 เก็บผลผลิตให้ตัวเองได้บริโภคอย่างเพียงพอ และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองในฤดูถัดไป
3.5 สิทธิและการเข้าถึงอาหารตามธรรมชาติ ทุกคนต้องอนุรักษ์ร่วมกัน ไม่ทำลายแหล่ ง
อาหารของชุมชน มีการวางแนวทางในการอนุรั ก ษ์ และพัฒ นาจัด การทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน สร้างให้เกิดความตระหนักในการเป็นเจ้าของร่วมกัน
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การสร้างความมั่นคงอาหารชุมชนบ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์แหล่งอาหารบ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2. เพื่อศึกษาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารบ้านกุดแคน ตำบลดงใหญ่
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 3. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านกุด
แคน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้วิธีวิจัยเพื่อท้องถิ่น เก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 คน มีผลการวิจัยดังเสนอไปแล้วในส่วนที่ 3,4,5 มาแล้วนั้น ในส่วนเป็นการ
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
การพึ่งตนเองด้านอาหารของครัวเรือนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่บ้านกุดแคน
ครัวเรือนที่สามารถพึ่งตนเองได้ในด้านอาหารด้วยการผลิตอาหารเองหรือการหาจากธรรมชาติ มี
แหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าชุมชน แหล่งน้ำของหมู่บ้าน มีทุ่งนาที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทำกิน
อย่างเพียงพอ แล้วมีบริเวณบ้านพอที่จะปลูกพืชผักที่สามารถบริโภคในครัวเรือนได้
ความเพียงพอ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากอาหารของชุมชนการมีแหล่งอาหารที่อุดม
สมบูรณ์ พืชผักและข้าวผลิตเองได้ และหาเองตามธรรมชาติ รวมถึงวัตถุดิบทำอาหารได้มาจากการซื้อ
และการหาตามธรรมชาติ การมีข้าวพออยู่พอกินถึงฤดูเก็บเกี่ยวในปีถัดไป มีอาหารจากธรรมชาติ
เพียงพอให้คนในชุมชนมีกินตลอดฤดูแล้งและมีอาหารที่ปลอดภัยทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
แหล่งที่มาของอาหารประกอบด้วย จากการผลิต จากแหล่งธรรมชาติ จากหัวไร่ปลายนา จาก
การซื้อ และการแบ่งปันคือทางวัฒนธรรมประเพณี แต่แหล่งอาหารที่มีความสำคัญกับชุมชนคือแหล่ง
อาหารจากทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าหมายของการเรียนรู้และปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงอาหารของบ้านกุดแคนที่คอบ
คุมทางด้านการรักษาแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ที่สำคัญของครัวเรือนควบคู่กับการมีรายได้
เพียงพอต่อการยังชีพจากระบบการผลิตและการตลาดดังกล่าว สอดคล้องกับงานของ สุภา ใยเมือง
(2555) ที่เสนอให้พิจารณาความหมายของความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชนบทในประเทศไทยว่า
ควรพิจารณาความกว้างไปกว่าการมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค แต่เกี่ยวข้องกับสิทธิและการเข้าถึง
ฐานทรัพยากรของชุมชน เช่น ไร่นาสวน ที่ดิน แหล่งน้ำ ป่าชุมชน การเข้าถึงระบบอาหารท้องถิ่นและ
ในระบบห่วงโซ่อาหารของสังคมในปัจจุบันและอนาคต
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.1 ควรมีการศึกษาหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรอาหารที่มีในชุมชน
ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อที่จะสามารถวางแผนในการจัดการความมั่นคงอาหารได้อย่าง
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรมีการศึกษาในรูปแบบต่างๆของชุมชนเพื่อที่จะได้จัดทำสื่อต่างๆในการการ
เรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่และเพื่อที่จะได้สืบทอดกันต่อไป
1.3 หากมีงานวิจัยครั้งไปควรศึกษาปริมาณการมีอยู่ของแหล่งอาหารที่ซื้อขายด้วย
เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้น
1.4 ควรมีการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของรายการอาหารที่มีอยู่ในชุมชนแต่ละ
ชนิด เพื่อให้ทราบถึงสารอาหารที่ครัวเรือนบริโภคแต่ละชนิด
1.5 การวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อยกระดับ การ
พัฒนาพื้นที่ให้สามารถเป็นแหล่งอาหารในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตพื้นที่ตำบลดงใหญ่ ให้องค์
ความรู้สมัยใหม่แก่ชุมชน การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด เพื่อเป็น
แหล่งอาหารได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
2.1 ชุมชนควรมีการดูแลรักษาแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชุมชน และปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่ชุมชนมีอยู่อย่างจริงจัง ทั้งการเข้าถึงไม่ให้เกินศักยภาพที่อาหารผลิตได้ และควรใช้ภูมิ
ปัญญาในการเข้าถึงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารและทรัพยากรอาหารด้วย
2.2 ชุมชนควรมีแหล่งอาหารผลิตเองที่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโ ภค
เนื่องจากชุมชนยังมีพื้นที่ว่างสำหรับผลิตอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคหรือจำหน่าย
ได้ ทั้งการปลูกข้าวและการปลูกพืชผักไว้บริโภค หรือปลูกพืชอาหารไว้จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้
ครอบครัว
2.3 ชุมชนควรมีการเลี้ ยงสัตว์ที่เหมาะสำหรับชุมชน คือ เป็ดและไก่ เนื่องจากเป็น
สัตว์ที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่นิยมในการบริโภคทั้งเนื้อและไข่
2.4 ควรมีการนำรูปแบบที่ได้ไปพัฒนาทดลองใช้ แล้วติดตามประเมินผลหรือการ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิดการพัฒนาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้จริง
2.5 บ้านกุดแคน ควรนำรูปแบบที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด โดยการนำไปเป็นข้อตกลงใน
ชุมชน เพื่อจะได้พัฒนาและสนับสนุนการทำงานของชุมและมีการจัดเป็นกิจกรรมของชุมชนเพื่อที่จะ
ได้มีการจัดการป่าชุมชน แหล่งน้ำ ทุ่งนาและบริเวณบ้านได้อย่างต่อเนื่อง
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3. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย
3.1 นโยบายพืชอาหาร ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการใช้พื้นที่การเกษตร และทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ควรมีการจัดวางนโยบายที่ทำให้เกิดความสมดุลและนำไปสู่ความยั่งยืนในการใช้
พื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องมีนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้การใช้พื้นที่ไม่เกิดความเสี่ยงและทำให้
ครั ว เรือนเกษตรกรและชุมชน สามารถทำการผลิตได้อย่างยั่งยืน บนฐานความหลากหลายของ
กิจกรรมการผลิต อันจะนำมาซึ่งรายได้และลดความเสี่ยงในด้านความมั่นคงอาหาร
3.2 นโยบายสนับสนุนการผลิตอาหารที่หลากหลายในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่ง
ทำให้กระบวนการผลิตมีความปลอดภัย จากการศึกษาข้อมูล ซึ่งพบว่าครัวเรือนเกษตรกรในชุมชน
แม้ว่าจะยังใช้สารเคมีจำนวนมากแต่มีความพยายามใช้ปัจจัยการผลิตทั้ง 2 แบบ คือ แบบสารเคมี
แบบสารอินทรีย์ควบคู่กัน จึงควรมีการสนับสนุนการผลิตที่ยั่งยืนให้มากขึ้น ที่ผ่านมาการสนับสนุนงาน
ด้านความรู้และงานวิจัยในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีไม่มากนักจำเป็นต้องพัฒนางานความรู้และให้
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการสนับสนุนให้มีการขยายตัวในพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้น
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ผลกระทบการเข้าถึงความช่วยเหลือและกลยุทธ์การต่อรองของแรงงานข้าม
ชาติสัญชาติเมียนมาทีท่ ำงานในจังหวัดเชียงรายในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
Impacts, Access to Assistance, and Tactic of Negotiation of Myanmar
Migrant Workers in Chiang Rai Province and The Covid-19 Pandemic
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บทคัดย่อ
บทความนี้ต้องการอธิบายถึงผลกระทบ การเข้าถึงความช่วยเหลือ และกลยุทธ์การต่อรอง
แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงรายได้รับในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 โดยใช้แนวคิดผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อกลุ่ ม
เปราะบางและแนวคิดกลยุทธ์การต่อรอง โดยศึกษาแรงงานข้ามชาติส ัญชาติเมียนมาในจั งหวัด
เชียงราย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564-กันยายน 2564 ผลการศึกษามีดังนี้
ประการแรก ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แรงงานข้ามชาติสัญชาติ
เมียนมาในจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและวัฒนธรรม เมื่อมี
ประกาศจากทางภาครัฐในการล็อกดาวน์ประเทศ แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญกับการถูกลดเวลาทำงาน
ถูกลดค่าจ้าง ถูกเลิกจ้างแบบไม่เป็นธรรม แรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ได้รับการ
เยียวยาจากภาครัฐ แต่สามารถเข้าถึง ความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ และวัฒนธรรม
ประการที่สอง ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา
ในจังหวัดเชียงรายมีกลยุทธ์ ที่หลากหลายในการต่อรองกับรัฐและนายจ้าง แต่เป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก จึงต้องได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการและภาคประชาสังคมในการต่อรอง
คำสำคัญ : แรงงานข้ามชาติ, ไวรัสโคโรนา 2019, กลยุทธ์การต่อรอง
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Abstract
This article aims to analyze the impacts, access to the assistance and tactic of
negotiation of Myanmar migrant worker in Ching-Rai amid the COVID-19 pandemic. This
study employs the concept of the impacts of the COVID-19 pandemic to vulnerable
group and the concept of tactics of negotiation. The field work was conducted through
participant observation and key informant interviews during July 2021-September 2021.
The findings of the study are as the following.
First, Myanmar migrant workers in Chiang-Rai were affected by COVID-19
pandemic in economic, social, health and cultural. Amid lockdown, migrant the were
facing with reductions of working hours, wage cuts, unfair layoffs, untreated migrant
workers who were infected by COVID-19. Migrant workers did not receive the profit
from the state’s reparation program, but they were able to access the assistance from
private sectors in term of economic, social, health, and cultural.
Second, Amid the COVID-19 pandemic, Myanmar migrant workers in Chiang-Rai
have various tactic of negotiation. However, it is difficult for Myanmar migrant to
negotiate with state authority and employer and they need to have supports from
academic and Civil Society.
Keywords: Migrant Worker, Covid-19, Tactic of Negotiation

บทนำ
จังหวัดเชียงรายอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและเมียนมาจึงทำให้มีแรงงานข้ามชาติ
เพื่อนบ้านเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก โดยสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงรายเมื่อปี
2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 28,473 คน แรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่จะทำงานในภาค
เกษตรและปศุสัตว์ รองลงมาจะเป็นงานภาคบริการค้าปลีกและงานกิจการก่อสร้างตามลำดับ แรงงาน
ข้ามชาติในจังหวัดเชียงรายอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในชุมชนเมือง การรวมกลุ่มของคนเมียนมาใน
จังหวัดเชียงรายจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มร่วมกันทำบุญ (ชมรมมะกาลูลิง) กลุ่มช่วยเหลือ
เรื่องงานศพ (ชมรมทอยแหระ) และมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนหมู่บ้านเมะทีลา (มูลนิธิชเวลิงยอง) ในช่วงมี
งานบุญประเพณีหรืองานศพ คนเมียนมาจะรวมตัวกันเพื่อทำบุญพบปะกันอยู่เสมอ
การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้สร้างความยากลำบากให้กับแรงงานข้ามชาติอย่าง
หนัก และกลุ่มแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในจังหวัดเชียงรายก็เช่นกัน แรงงานข้ามชาติยังถือได้
ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเนื่องจากไม่ใช่พลเมืองไทย ทำให้มีคำถามว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาที่ทำงานในจังหวัดเชียงรายอย่างไร
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แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้เข้าถึงการช่วยเหลือของภาครับและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างไร และมีกลยุทธ์การ
ต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐและนายจ้างอย่างไร
เพื่อตอบคำถามดังกล่าวข้างต้น บทความนี้จะใช้แนวคิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบางและแนวคิดกลยุทธ์การต่อรองเข้าช่วยอธิบาย โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกอธิบายให้เห็นถึงผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ
วัฒนธรรม และการเข้าถึงความช่วยเหลือ ประเด็นที่สอง อธิบายให้เห็นถึงกลยุทธ์การต่อรองของ
แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในจังหวัดเชียงราย

จุดมุ่งหมายของบทความ
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้
1.เพื่อศึกษาผลกระทบ และการเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ จากการระบาดที่
แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงรายได้รับในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
2.เพื่อศึกษากลยุทธ์การต่อรองของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงรายในช่วง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
แนวคิดแรก แนวคิดผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบาง
โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบาง ของ
UNICEF (2563) ที ่ ช ี ้ ว ่ า ผลกระทบจากการระบาดของไวรั ส COVID-19 ต่ อ กลุ ่ ม เปราะบาง ควร
พิจารณามิติต่าง ๆ ได้แก่ 1.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 2.ผลกระทบด้านสังคม 3.ผลกระทบด้านสุขภาพ
4.ผลกระทบด้านวัฒนธรรม
แนวคิดที่สอง แนวคิดกลยุทธ์การต่อรองงานวิจัยนี้จะใช้แนวคิดกลยุทธ์การต่อรอง
แนวคิดกลยุทธ์การต่อรองเป็นแนวคิดของ de Certeau (1984) โดยเขาได้พัฒนาแนวคิด
ปฏิบัติการในชีวิตประจำวั น จาก Outline of a Theory of Practice ของ Bourdieu (1977) โดย
de Certeau อธิบายว่า ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันคือปฏิบัติการที่มีนัยสำคัญ (signifying practice)
และแบ่ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารออกเป็ น 2 ลั ก ษณะคื อ "ยุ ท ธศาสตร์ " (strategy) และ "กลยุ ท ธ์ " (tactics)
"ยุทธศาสตร์" หมายถึงพื้นที่ของฝ่ายที่มีอำนาจ เช่น นักธุรกิจ กองทัพ เมือง ฯลฯ ซึ่งสามารถจัดการ
กับอีกฝ่ายได้ เช่น ลูกค้าหรือคู่แข่ง ศัตรู ชนบทที่อยู่รอบๆ เมืองในการจัดการนั้นทุกยุทธศาสตร์ถูกทำ
ให้มีเหตุผลเพื่อแยกพื้นที่ของมันซึ่งเป็นพื้นที่ของอำนาจและความต้องการออกจากสิ่งอื่นๆ ความมี
เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ การเมืองและกองทัพก็ถูกสร้างขึ้นมาจากรูปแบบทางยุทธศาสตร์นี้ ส่วน "กล
ยุทธ์" หมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับยุทธศาสตร์นั่นคือเป็นพื้นที่ของคนอื่นและเป็นศิลปะของผู้ที่อ่อนแอ
เช่น การทำสงครามที่ผู้มีกำลังน้อยกว่าแทรกซึมโดยการกระจายกำลังเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดย

129
ฝ่ายที่มีอำนาจเพื่อไม่ให้ถูกสังเกตได้ง่าย ซึ่งในบทความนี้จะใช้คำว่ากลยุทธ์การต่อรองสำหรับเรียกกล
ยุทธ์ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษานี้ มีกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ประการแรก ใช้แนวทางการศึกษาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีต่อ
กลุ่มเปราะบาง UNICEF (2563) เข้ามาอธิบายผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อแรงงานข้าม
ชาติสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รั บผลกระทบดัง
ดังนี้คือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้านสุขภาพผลกระทบด้ า น
วัฒนธรรม จากนั้น จะอธิบายให้เห็นถึงการเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ 4 ด้านดังนี้ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามา
ทำงานในจังหวัดเชียงรายในช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ประการที่สอง จะอธิบายกลยุทธ์การต่อรองของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาที่ทำงานใน
จังหวัดเชียงราย 4 ด้าน ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคม ด้านสุขภาพ และด้านวัฒนธรรม รวมทั้ง
อธิบายให้เห็นว่าการต่อรองของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา และการที่ส นับสนุนจากศู นย์
ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงรายที่ก่อตั้งโดยนักวิชาการ และภาคประชาสังคมในจังหวัด
เชียงราย

พื้นที่ศึกษา
บทความนี้ศึกษาแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงราย

วิธีการเก็บข้อมูลและระยะเวลาในการศึกษา
บทความนี้เก็บข้อมูลโดยการวิจัยเอกสารของศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย
เพื่อให้เห็นถึงปัญหาของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาที่ทำงานในจังหวัดเชียงรายชในช่วงเกิดการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เห็นถึงวิถีชี วิตและ
สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในจังหวัดเชียงราย และการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ โดยการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในจังหวัดเชียงราย ในการวิจัยผู้วิจัย
ยังได้เข้าเป็นอาสาสมัครศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะทำให้เห็นถึงการเข้าถึง
ความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์การต่อรองของแรงงานข้ามชาติใน
จังหวัดเชียงรายในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
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ผลการศึกษา
1.ผลกระทบ และการเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ จากการระบาดที่แรงงานข้ามชาติ
สัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงรายได้รับในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
1.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และวัฒนธรรมจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ที่แรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงรายต้องเผชิญ
1.1.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
การศึกษาพบว่า ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปี พ.ศ.2564 แรงงาน
ข้ามชาติที่ทำงานประจำต้องเผชิญกับ การถูกลดเวลาทำงาน จากการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติที่
ทำงานประจำในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานการณ์ที่ ภาครัฐได้ออก
มาตรการให้ล็อคดาวน์ทั่วประเทศ แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาต้องถูกลดเวลาทำงาน ดังเช่น จ่อ
โซ ที่ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย จ่อโซ (จ่อโซ,
2565: สัมภาษณ์) กล่าวว่าร้านอาหารที่ทำงานอยู่ต้องปิดตามมาตรการที่ภาครัฐได้ประกาศ ล็อกดาวน์
ประเทศ เมื่อร้านอาหารปิดจ่อโซและพนักงานคนอื่น ๆ ก็ไม่สามารถไปทำงานได้ แต่จ่อโซก็ยังมี การ
แวะเวียนเข้าไปดูแลความเรียบร้อยในช่วงที่ร้านต้องปิดเป็นครั้งคราว เนื่องจากร้านอาหารที่จ่อโซ
ทำงานอยู่เป็นงานประจำ แต่ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต้องปิด ทำให้จ่อ
โซต้องรับจ๊อบเสริมเพื่อหารายได้ในการใช้จ่ายในครอบครัว โดยการรับงานขนสินค้าไปตามจุดต่าง ๆ
ในอำเภอเมืองเชียงรายช่วงเวลากลางคืน ในระยะเวลา 1 อาทิตย์มาโซจะทำงานเสริมแค่หนึ่งถึงสอง
วันเท่านั้น จ่อโซกล่าวว่า
“ปัจจุบันร้านที่ทำงานอยู่ได้ปิดตัวลง ที่อยู่อาศัยฟรี จะมีบางวันที่ออกไปทำงานข้างนอกบ้าง
ถ้ามีงานข้างนอกก็จะไปทำ ในเวลากลางคืนจะมีงานลงของที่เซนทรัลบางครั้งได้วันละ 600 บางวันจะ
มีงานลงของที่กาด(ตลาด) แต่ว่างานตรงนี้ไม่ได้มีทุกวัน จะมีแค่อาทิตย์ละ 1 ครั้งเท่านั้น” (จ่อโซ,
2565: สัมภาษณ์)
เพื่อเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่าย จ่อโซ จึงต้องอาศัยอยู่ ที่บ้านพักที่นายจ้างที่ เป็นเจ้าของ
ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ลักษณะเป็นบ้านพักที่สร้างด้วยไม้สองชั้น มีแรงงานข้ามชาติ
อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันมากกว่า 10 คน มีบ้านที่ตั้งในพื้นที่จำนวน 3 หลังและมีเด็กอาศัยอยู่ด้วย
ค่าใช้จ่ายจึงมีเพียงสำหรับค่าน้ำค่าไฟและค่าอาหารการกิน
ขณะที่แรงงานข้ามชาติบางรายเมื่อกิจการและสถานประกอบการปิดตัวไปก็จำเป็นต้องรับ
งานเพิ่มขึ้นเป็นรายวัน เพื่อให้ตนได้มีรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว
จากสัมภาษณ์ในประเด็นการถูกลดค่าจ้างของแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในจังหวัดเชียงราย
ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แรงงานข้ามชาติที่ทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใน
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จังหวัดเชียงราย ระบุว่า ก่อนจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้าม
ชาติจะได้รับค่าแรงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด เนื่องจากในช่วงนั้นไม่ได้มีการล็อคดาวน์ปิด
ประเทศ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวยังเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นประจำ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 รัฐออกมาตรการไม่ให้นั่งรับประทานอาหารในร้านให้สั่งกลับไปรับประทานที่บ้าน
รายได้ของร้านค้าหรือร้านอาหารจึงลดลง บวกกับแรงงานข้ามชาติที่ทำงานที่ร้านค้าดังกล่าวจะได้รับ
เงินเป็นรายวัน ทำให้นายจ้างจำเป็นต้องลดค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อแก้ปัญหาการถูกเลิกจ้างในช่วงการ
เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
(มาอู, 2564: สัมภาษณ์) กล่าว จะได้รับค่าจ้างเป็นรายวันและขึ้นอยู่กับรายได้ของร้านที่
ตนเองทำงานอยู่ ค่าจ้างที่มาอูได้รับในช่วงก่อนการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่าง
น้อยตกวันละ 300-315 บาท แต่ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มาอูต้องหยุดงาน
เนื่องจากติดเชื้อไวรัส COVID-19 มาอู จึงไม่มีรายได้ในระหว่างการที่ต้องรักษาตนเอง นายจ้างไม่ได้
เข้ามาให้การช่วยเหลือมาอู มาอูมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ขณะ
ทีม่ าอูมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเป็นหอพักและยังต้องเลี้ยงดูภรรยาและลูกน้อย 1 คน
แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบโดยการถูกลดเวลาทำงาน ถูกลดค่าจ้างและถูกไล่ออก
อย่างไม่เป็นธรรมแล้ว ปัญหาที่ตามมาคือการที่มีรายจ่ายที่ไม่สมดุลกับรายได้ เมื่อมีรายจ่ายและรายได้
ที่ไม่สมดุลกันแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาคือเรื่องหนี้สิน มาอูเล่าว่า ในช่วง COVID-19 2564
“รายจ่ายเยอะตัวผมเองยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่บางคนถ้าเขาไม่มีเงินเก็บมันก็ยากลำบาก
ไม่มีทางทำมาหากินมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ไวรัส COVID-19 ยังไม่ระบาดเราก็ยังสามารถเก็บเงิน
ได้แต่ในตอนนี้ไม่มีเงินเก็บเลย” (มาอู, 2564: สัมภาษณ์)
ขณะที่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้ประกอบการ
ร้านค้าเองโดยใช้ชื่อนายจ้างเป็นเจ้าของกิจการต่างได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่ตามมาหลังจากการถูกลดค่าจ้าง เศรษฐกิจที่ถดถอยลง ราคาสินค้าจำพวกของสด ของแห้ง
และเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องลดจำนวนสินค้าภายในร้านลงและต้องประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
ลง เช่น ลดการเปิดไฟภายในร้าน ใช้น้ำอย่างประหยัด
ในส่วนของการส่งเงินกลับบ้านที่ประเทศเมียนมา แรงงานข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานใน
ประเทศไทยเป็นจำนวนมากมีภาระหลักคื อส่งเงินกลับไปให้กับครอบครัวของตนที่ประเทศเมียนมา
จากการสัมภาษณ์แรงงานพบว่า ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และได้มีการ
ประกาศล็อกดาวน์ประเทศ แรงงานข้ามชาติหลายรายได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 จากการถูกลดค่าจ้าง ถูกลดเวลาทำงาน ทำให้รายได้ลดลง จำเป็น ต้องถอนเงินที่
ออมไว้ซึ่งต้องเสียค่านายหน้าในการถอนเงินโดยต้องเสียค่านายหน้าเสียค่าโอน 30-40 บาท ในแต่ละ
รอบ จากแต่เดิมไม่ต้องเสียเงิน และใช้เวลานานเป็นสัปดาห์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินก็เพิ่มมาก
ขึ้น
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ด้านการส่งของกลับบ้าน ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การส่งของกลับ
บ้านที่ประเทศเมียนมา แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่นิยมส่งข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับไปยังประเทศ
เมียนมา เนื่องจากแรงงานข้ามชาติหลายคนเล่าว่า สินค้าที่เป็นประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ประเทศ
เมียนมาพังง่าย ไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้ครอบครัวของแรงงานข้ามชาติที่อยู่ที่ประเทศเมียนมาต้องเสีย
เงินเพื่อซื้อใหม่หลายรอบ แรงงานข้ามชาติจึงนิยมส่งของกลับไปยังประเทศเมียนมา แต่เมื่อมีการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 และรัฐมีมาตรการล็อกดาวน์ประเทศทำให้การขนส่งมีค่าใช้ จ่ายที่เพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการคนเมียนมาที่ทำหน้าที่ขนส่งของกลับไปยังประเทศเมียนมางขึ้น
ค่าบริการ
1.1.2 ผลกระทบด้านสังคม
ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปี 2564 แรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อ
COVID-19 ถูกมองว่าเป็นคนไม่รับผิดชอบต่อสังคม การใช้ชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่อยู่ร่วมกันเป็น
ครอบครัวและเดินทางไปพบปะสังสรรค์กันเสมอทำให้เมื่อมีคนใดคนนึงติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำ
ให้การแพร่เชื้อกระจายเป็นวงกว้าง และยังถูกมองว่าแรงงานข้ามชาติเองไม่รักษาความสะอาด
เนื่องจากคนเมียนมาเคี้ยวหมากทำให้คนไทยหลายรายมองว่ามันไม่ใช่การปฏิบัติตัวตามมาตรการการ
ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้คนไทยไม่อยากเข้าใกล้หรือพูดคุยกับคนเมียน
มา
การถูกเลิกจ้างแบบไม่เป็นธรรม ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากการ
สัมภาษณ์ในประเด็นการถูกเลิกจ้างแบบไม่เป็นธรรมของแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในร้านอาหารแห่ง
หนึ่งในจังหวัดเชียงราย และจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด
เชียงรายพบว่ามีแรงงานข้ามชาติหลายคนที่ถูกเลิกจ้างแบบไม่เป็นธรรมโดยปัญหานี้ ที่ลูกจ้างถูก
นายจ้างเอาเปรียบมีมาตั้งแต่ยังไม่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเมื่อเกิดการแพร่
ระบาดของเชื ้อ ไวรั ส COVID-19 ยิ ่ ง ทำให้แ รงงานข้ า มชาติ ต้ อ งพบกั บ ความยากลำบากมากขึ้น
ยกตัวอย่างกรณีกรณีร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย
แรงงานข้ามชาติจํานวน 2 คน ที่ทํางานอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย แรงงาน
ข้ามชาติได้เดินทางมาเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่ตนเองเจอในปัจจุบันที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้าม
ชาติจังหวัดเชียงรายได้กล่าวว่า ในกรณีของมาวิน(นามสมมุติ) ได้ขอลาหยุด 1 วัน และในวันต่อมา
นายจ้างได้ไล่มาวินออกในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 และนายจ้างได้ค้างค่าจ้างมาวินเป็นเวลา 10 วัน
แล้วโดยมีค่าจ้างขั้นต่ำ 150 บาทเดิมทีค่าจ้างของมาวิน 430 บาท และมาวินยังถูกนายจ้างยึดบัตร
และเอกสารประจำตัวไว้ ในกรณีของมาตู (นามสมมุติ) มาตูลาออกจากงานเองมาตูได้รับค่าแรงขั้น ต่ำ
150 บาทเดิมทีได้รับค่าแรงวันละ 500 บาทและนายจ้างได้ค้างค่าจ้างมาตูเป็นเวลา 10 วันเช่นกัน มา
ตูและมาวินถูกนายจ้างยึดบัตรและเอกสารประจำตัวไว้ พร้อมบอกให้ทั้งสองคนกลับไปพูดคุยตกลงกัน
ก่อนที่จะเดินทางไปยื่นคำร้องในกรณีค่าจ้างขั้นต่ำ ค้างค่าจ้าง และนายจ้างยึด บัตร เอกสารสาร
ประจำตัวและทำบัตรหาที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงานการที่แรงงานข้ามชาติต้องพบเจอกับปัญหาที่
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เกิดขึ้นในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ต้องถูกเจ้านายเลิกจ้างแบบไม่เป็นธรรม
การค้างค่าจ้างหรือการไล่ออก แต่นายจ้างเรียกเก็บเงินค่าหัวทำให้แรงงานข้ามชาติรู้สึกไม่ได้รับความ
ยุติธรรม
นอกจากนั้น ปัญหาที่แรงงานต้องเผชิญอีกประการก็คื อ นายจ้างได้ทำการยึดเอกสาร
ประจำตัวและทำบัตรประจำตัวของแรงงานข้ามชาติหายไป บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(บัตรชมพู) มีความสำคัญสำหรับแรงงานข้ามชาติเพื่อยืนยันตนว่าเป็นแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย เมื่อแรงงานข้ามชาติขอเอกสารและบัตรประจำตัวของตนคืน นายจ้าง
กล่าวว่า ไม่สามารถให้ได้ เนื่องจากนายจ้างเองทำบัตรและเอกสารหายไปแล้ว และนายจ้างผลักภาระ
ในการทำบัตรใหม่ให้กับลูกจ้าง
ในด้านการศึกษาของเด็กที่ติดตามแรงงานข้ามชาติ จากการสัมภาษณ์ผู้ติดตามครอบครัว
แรงงานข้ามชาติ พบว่า ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แรงงานข้ามชาติ
ส่วนมากอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวแต่ละครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูก แต่ละครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติที่อาศัยอยู่ร่วมหอพักเดียวกัน จำนวนเด็กที่มีสถานะผู้ติดตามของ
แรงงานข้ามชาติที่ต้องอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่จังหวัดเชียงรายมีเป็นจำนวนมากเช่นกัน ในแต่ละชุมชน
ช่วงวัยของเด็กจะอยู่ที่อายุ 3 เดือนถึง 11 ปี ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พ่อแม่
ของเด็กจะรับลูก ๆ ที่อยู่ในพม่าเข้ามาเลี้ยงดูในช่วงปิดเทอมเท่านั้น เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ในช่วงปี 2564 ทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศเมียนมาเพื่อ
ไปเรียนหนังสือได้ จึงจำเป็นที่ต้องเข้าเรียนที่ประเทศไทยตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการศึกษา
แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย กำหนดคือเรียนฟรี 15 ปี ในจังหวัด
เชียงรายส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาติจะส่งบุตรของตนเข้าเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้าน บางโรงเรียนที่อยู่ใกล้
กับชุมชนที่แรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่นั้นแม้ตัวพวกเขาเองจะอยากให้บุตรของตนเข้าศึกษาที่นั่นแต่ก็
พบกับปัญหาที่ว่า ทางโรงเรียนใช้วิธีการกีดกันนักเรียนที่มีสถานะเป็นผู้ติดตามหรือบุตรของแรงงาน
ข้ามชาติโดยการเรียกเก็บเงินค่าเข้าที่สูงมากเพื่อไม่ให้แรงงานข้ามชาติสามารถจ่ายค่าแรกเข้าให้บุ ตร
ของตนได้
แรงงานข้ามชาติบางครอบครัวมีบุตรมากกว่า 1 คน แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ในปี 2564 ทำให้ทางโรงเรียนต้องปิดไปหรือเข้าเรียนวันเว้นวัน การเรียนการสอนจะ
เป็นไปในรูปแบบออนไลน์ทำให้มีเครื่องมือในการเรียนไม่เพียงพอและสร้างความยากลำบากให้กับพ่อ
แม่ของเด็กอีกด้วย
1.1.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ
ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อต้องเดินทางไป
รักษาตัวที่ศูนย์กักตัว CI ปัญหาอันดับแรกคือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันระหว่างภาษาส่งผลให้แรงงาน
ข้ามชาติที่ไม่สามารถอ่านและฟังภาษาไทยได้กินยาและใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจวัดร่างกาย
อย่างไม่ถูกต้อง
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ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-แรงงานข้ามชาติ เมียนมาในจังหวัดเชียงราย
แรงงานข้ามชาติไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ปรอทวัด
ไข้ ชุดตรวจโควิด หรือแม้กระทั่งการได้รับวัคซีนที่ล่าช้า นายจ้างไม่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อเข้าทำงาน ทำให้แรงงานข้ามชาติต้องหันมารับประทานน้ำขิ งและ
กระชายขาว ทั้งในรูปแบบแคปซูล น้ำ หรือส่วนประกอบของอาหารมากขึ้น โดยกล่าวว่าเป็นการ
ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19
1.1.4 ผลกระทบด้านวัฒนธรรม
ในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การจัดงานบุญ ตาม
ประเพณีแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาจะต้องแจ้งหลวงพ่อหรือครูบาใหญ่ ในการจัดงานต่างๆ เช่น
บุญเข้าพรรษาบางครั้งจะมีประเพณีเลี้ยงข้าวในชุมชนและจะมีประชุมกลุ่มที่วัดดอยสะเแรงงานข้าม
ชาติเมียนมาในเชียงรายจะช่วยกันคนละไม้คนละมือ 50 - 100 บาท(มะไข่, 2564: สัมภาษณ์)
ในช่ว งก่อนการเกิดการแพร่ร ะบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปี 2564 การทำบุญของ
แรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย จะมีชมรมมะกาลูลิน เป็นกลุ่มที่คอยติดต่อประสานงาน
คนเมียนมาในจังหวัดเชียงราย คอยดูแลขั้นตอนต่างๆ เชิญครูบาจากประเทศเมียนมาเพื่อมาเทศน์
สอนเรื่องอาหาร การประชาสัมพันธ์เรื่องการทำบุญและการเดินทาง การคำนวณรายจ่ายว่าจะจัดงาน
บุญในรูปแบบใดให้สอดคล้องกับจำนวนปัจจัยที่รวบรวมได้
ส่วนการจัดงานศพของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาเมื่อมีคนถึงแก่กรรม จะมีชมรมทอย
แหระที่ก่อตั้งมามากกว่า 10 ปี จะช่วยเหลือจัดงานศพให้
ในปี 2564 ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ประเพณีที่แรงงานข้ามชาติจัดขึ้น
ในทุกปี รวมถึงการจัดงานศพ งานแต่งงาน ไม่สามารถจัดได้ เนื่องมาตรการล็อคดาวน์ประเทศและ
พระราชกำหนดฉุกเฉินที่ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันเกิน 5 คน
1.2 การเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
1.2.1 การเข้าถึงความช่วยเหลือของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
จากการสัม ภาษณ์ แรงงานข้ ามชาติ ส ่ว นใหญ่ จ ะรั บ งานเสริม เพื่ อ รอให้ท างภาครั ฐ ออก
มาตรการคลายล็อกดาวน์เพื่อให้สถานประกอบการทำตามเงื่อนไขในการกลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง
และมีมารตรการการป้องกันตามที่ทางรัฐบาลกำหนด แรงงานข้ามชาติหลายรายที่ทำงานภาคบริการ
ก็สามารถกลับเข้าไปทำงานแบบปกติได้ แรงงานข้ามชาติที่ถูกลดค่าจ้าง มีหลายรายที่ถูกลดค่าจ้าง
แบบไม่เป็นธรรมหรือไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดเขียงรายคือ 315 บาท เมื่อลูกจ้างมีความรู้สึกที่ถูก
เอาเปรียบ ลูกจ้างสามารถร้องเรียนในเรื่องการได้รับค่าแรงขั้นต่ำได้ โดยในการร้องเรียนเรื่องค่ าแรง
ขั้นต่ำ ทางศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงรายจะช่วยในเรื่องการแนะนำให้คำปรึกษาว่า
ควรทำอย่างไรบ้าง โดยให้ลูกจ้างเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันที่ได้เจอกับปัญหานี้ และทางศูนย์
ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจ ังหวัดเชีย งรายจะดำเนินการเครื่องเอกสารต่ าง ๆ ที่ต้องใช้การโทร
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ประสานงานสอบถามกลับสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายในการดำเนินตามขั้นตอนต่างๆ
จากนั้นทางอาสาสมัครของศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงรายจะดำเนินการนัดแนะ
ลูกจ้างเพื่อเดินทางไปเจรจาที่สวัสดการคุ้มครอบแรงงาน และมีล่ามให้กับแรงงานข้ามชาติในการ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเจรจากับนายจ้าง เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะเป็นการติดตามผลว่าใน กรณีนั้น
ประสบความสำเร็จในการร้องเรียนหรือไม่
1.2.2 การเข้าถึงความช่วยเหลือของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบด้านสังคม
ดังที่ได้อธิบายก่อนหน้านี้แล้วว่า การระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลกระทบด้านการศึกษา
ของผู้ติดตาม (บุตรของแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ
จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาได้ประชุมในเรื่องการศึกษาของผู้ติดตามที่อาศัย
อยู่ในชุมชน โดยมีการรวบรวมเอกสารประจำตัวของเด็กและผู้ปกครองและดำเนินการพาตัวเด็ก
เดินทางไปสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนในดรงเรียนใกล้ที่พักอาศัยของตน และทางสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายจะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องเด็กให้เป็นห้องเรียน
นานาชาติที่เป็นของผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ และยังมีเด็กที่บางคนทีท่ างโรงเรียนได้มีการเรียกเก็บค่า
เข้าเรียนที่สูงมากเกินไป และจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมพบว่า ทางโรงเรียนแห่งนี้มีความคิด
ที่ค่อนข้างมีความอคติทางชาติพันธุ์ด้วย การที่ทางมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาและศูนย์ช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงรายสามารถเข้าไปพูดคุยข้อตกลงในการรับเด็กเข้าเรียนได้ก็จะทำให้เด็ก
ๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นไม่ต้องลำบากเดินทางไกลเพื่อไปเรียน และสะดวกต่อผู้ปกครองของเด็กเอง
ด้วย
ขณะที่ในส่วนของแรงงานข้ามชาติที่ต้องการกลับบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัด
เชียงรายได้ทำการประสานงานกับสถานฑูตพม่าในการดำเนินเรื่ องการเดินทางกลับไปยังประเทศ
เมียนมาทางเพจช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติฯ โดยเปิดรับแรงงานข้ามชาติที่ต้องการเดินทางกลับแค่
บุคคลที่อาศัยอยู่ในเชียงรายเท่านั้น เนื่องจากคนเมียนมาบางรายอยู่ในพื้นที่สีแดง จึงไม่สามารถรับลง
ชื่อแล้วส่งกลับได้ ถ้าหากส่งกลับแล้วบุคคลนั้นติ ดเชื้อ COVID-19 อาจทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ โดย
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงรายเปิด รับคนเมียนมาที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับ
ประเทศเมียนมาให้แจ้งชื่อ และทางศูนย์ช่วยหลือแรงงานข้ามชาติจะทำการประสานงานกับทาง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสถานฑูต และพาคนเมียนมาไปส่งที่ด่าน ตม. แม่สาย โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
1.2.3 การเข้าถึงความช่วยเหลือของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยพบว่า แรงงานเข้าถึงการช่วยเหลือด้านสุขภาพ
จากรัฐหน่วยงานนอกภาครัฐเข้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เช่น การมอบถุงยังชีพให้กับคน
ในชุมชนที่ถูกกักตัว โดยถุงยังชีพมาจากการบริจาคโดยมูลนิธิ Thai PBS ร่วมกับสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมจัดหางานจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย กรมปกครอง และศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย ภายในถุงยัง
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ชีพประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช พริก เกลือ มะเขือเทศ กะหล่ำปลี ปลากระป๋อง และหอมแดง
และมียาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ข้าวกล่องจากหน่วยงานอื่นๆ
ทางศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย ยังได้เข้ามาช่วยในการติดตั้งเครื่องวัดไข้
และนำสมุดจดบันทึกวัดไข้ตรวจสอบอาการ มีทั้งภาษาเมียนมาและภาษาไทย ในการเข้าพื้นที่ให้การ
ช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่ วมด้วยตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยบาลเข้าพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคและทำข้อมูลส่งผูป่วยที่เสี่ยง เทศบาล
นครเชียงรายเข้าควบคุมพื้นที่ของเขต
ขั้น ตอนการแจกถุงยังชีพ จะเป็น การอาศัยคนในพื้นที่ ในการรวบรวมรายชื่ อผู้ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบทั้งแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาและแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน เพื่อการเตรียมถุงยัง
ชีพให้เพียงพอกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
1.2.4 การเข้าถึงความช่วยเหลือของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบด้านวัฒนธรรม
การเข้าถึงความช่วยเหลือของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงรายที่ได้รับ
ผลกระทบด้านวัฒนธรรม ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่าไม่มีการช่วยเหลือ
แต่อย่างใด
2.กลยุทธ์การต่อรองของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาที่ทำงานในจังหวัดเชียงรายในช่วงการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
2.1 กลยุทธ์การต่อรองของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในด้านเศรษฐกิจ
จากการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติที่ถูกลดเวลาทำงาน เนื่องจากสถานประกอบการต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ เมื่อไม่มีงานประจำที่ตัวเขาเองสามารถทำตามปกติได้แล้ว
เขาจึงต้องหาลู่ทางในการเอาตัวรอดในวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยการรับจ้างทำงานเสริม
ในส่วนของแรงงานข้ามชาติที่ถูกลดค่าจ้างในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ในเรื่องค่าจ้างแรงงานข้ามชาติไม่สามารถเรียกร้องเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำได้ เนื่องจากวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ พวกเขาต้องยอมทำงานและได้ค่าจ้างตามที่นายจ้างให้เพราะการจะหางานทำใหม่ทำได้ยาก
ในแง่นี้ จึงกล่าวได้ว่า แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมายากที่จะต่อรองกับนายจ้าง
2.2 กลยุทธ์การต่อรองของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในด้านสังคม
จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า แรงงานข้ามชาติถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ท ำให้
เกิดคลัสเตอร์ใหม่อยู่เรื่อยๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อยังระบาดรุนแรงอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี
2565 สังคมทั่วไปเริ่มมองผู้คนที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นเรื่องปกติ แรงงานข้ามชาติจึงไม่ถูกมอง
ว่าเป็นกลุ่มทีเ่ ป็นปัญหา
ในด้านการเข้าถึงการศึกษาของผู้ติดตามครอบครัวแรงงานข้ามชาติ เนื่องด้วยทางโรงเรียนที่
แรงงานข้ามชาติต้องการให้บุตรของตนเข้าศึกษาอยู่ใกล้บริเวณที่ตนเองอาศัยอยู่ แต่เพราะทาง
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โรงเรียนมีความอคติต่อแรงงานข้ามชาติ ทางศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงรายและ
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาร่วมปรึกษาหารือในการหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยการเข้าไป
เจรจาต่อรองกับทางโรงเรียนดังกล่าวเพื่อให้เด็กได้เข้าศึกษาตามปกติ
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า การที่แรงงานข้ามชาติเมื่อเดินทางไปติดต่อราชการเอง ทาง
เจ้าหน้าที่รัฐบางรายมีการแสดงพฤติ กรรมที่ไม่เหมาะและการพูดจาที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมแก่
ผู้ใช้บริการ จึงร้องเรียนกับ ทางศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย ทางศูนย์ฯ จึงได้
ประชุมเพื่อเขียนและเตรียมเอกสารเพื่อเป็นการแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐได้ปรับปรุงในส่วนของการ
บริการประชาชน จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมพบว่า ปัจจุบันทางภาครัฐได้ปรับปรุงตนโดย
การใช้คำพูดที่ดียิ่งขึ้น ขณะที่การแนะนำจะแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้แรงงานข้ามชาติและ
นายจ้างเข้าใจมากยิ่งขึ้น
2.3 กลยุทธ์การต่อรองของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในด้านสุขภาพ
จากการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อเข้าไปรักษาตัวที่ศูนย์พัก
คอยหรือศูนย์กักตัว CI พบว่า แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาประสบกับ ปัญหาคำแนะนำในการ
รักษาตัวเมื่อติดเชื้อ เนื่องจากคำอธิบายวิธีการกินและวิธีการใช้เป็นภาษาไทยทั้งหมด กศูนย์ช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ติดเชื้อ จึงได้จัดให้มีอาสาสมัครเพื่อแนะนำวิธีการรักษาตัวและ
วิธีใช้อุปกรณ์ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมายังมีวิธีการ
ดูแลตนเองโดยการซื้อยารักษาโรคที่ตนเองเชื่อจากแหล่งข่าวในช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น ยาฟ้าทลาย
โจร ยากระชายขาว และยังใช้ยารักษาโรคที่เป็นยาพื้นบ้านที่สั่งมาจากประเทศเมียนมา
2.4 กลยุทธ์การต่อรองของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในด้านวัฒนธรรม
หลังจากเกิดการแพร่ร ะบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีมาตรการล็อคดาสน์ ทำให้
แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในจังหวัดเชียงรายไม่สามารถจัดงานบุญประเพณี งานศพ หรืองาน
แต่งได้ แรงงานก็ได้มีกลยุทธ์โดยการหันมาทำบุญกันแบบครอบครัวหรือกลุ่มเล็ก ๆ โดยเดินทางไป
ถวายภัตตาหารที่วัดไทยใหญ่
ในส่วนการจัดงานศพของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาเมื่อมีคนถึงแก่กรรมในช่วงการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปี 2564 ทางชมรมทอยแหระได้เข้าไปช่วยเหลือในขั้นตอน
การนำศพมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยมีแค่คนภายในครอบครัวเท่านั้นที่อยู่ในพิธีเพื่อลดความ
เสี่ยงในการรวมกลุ่มกันภายในสถานที่จัดงาน

สรุปผลและอภิปรายผล
งานศึกษานี้พบผลการศึกษาสรุปดังนี้
ประการแรก จากการศึกษาพบว่า การระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่ง ผลกระทบในด้าน
เศรษฐกิจ คือ การถูกลดเวลาทำงาน ถูกลดค่าจ้าง การล็อกดาวน์ประเทศที่ทำให้แรงงานข้ามชาติไม่มี
เงินมากพอที่จะส่งกลับไปยังประเทศเมียนมาและการส่งของกลับไปยังประเทศเมียนมาที่มีค่าใช่จ่ายที่
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เพิ่มมากขึ้น ในประเด็นผลกระทบด้านสังคม แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในจังหวัดเชียงรายถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นายจ้างยึดเอกสารประจำตัว เด็กผู้ติดตามได้รับ
ผลกระทบด้านการศึกษาและอคติทางชาติพันธุ์ ขณะที่ด้านวัฒนธรรม เกิดผลกระทบคือ แรงงานข้าม
ชาติสัญชาติเมียนมาไม่สามรถจัดงานต่าง ๆ ได้
ในด้านการเข้า ถึงการช่วยเหลือพบว่า แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมามีการเข้าถึ งการ
ช่วยเหลือเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาที่พวกเขาเผชิญยากมาก แต่เพราะการช่วยเหลือของศูนย์
ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงรายที่ช่วยประสานงานกับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่นๆ ทำ
ให้แรงงานสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ขณะที่ด้านวัฒนธรรมไม่มีการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ
ประการที่สอง ในประเด็นกลยุทธ์การต่อรอง แรงงานยากที่จะต่องรองกับนายจ้างและรัฐได้
แต่เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย ทำให้ แรงงาน
สามารถต่อรองกับหน่วยงานรัฐได้ ขณะที่แรงงานก็มีการปรับตัวโดยเฉพาะในด้านสุขภาพ โดยการ
ดูแลสุขภาพของตนเองด้วยวิธีการพื้นบ้าน และยังใช้ยารักษาโรคพื้นบ้านที่สั่งมาจากเมียนมา ขณะที่
ด้านวัฒนธรรมแรงงานก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยเฉพาะการทำบุญตามประเพณี ส่วน
การจัดการงานศพ พวกเขาก็มีกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเอง
ประการที่สาม ในเชิงแนวคิดทฤษฎี บทความนี้ใช้แนวคิดเรื่องผลกระทบของ COVID-19 ต่อ
ครอบครัวเปราะบาง UNICEF (2563) ที่เน้นการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคม
ผลกระทบด้านสุขภาพ ผลกระทบด้านวัฒนธรรม ทำให้เกิดความเข้าใจผลกระทบจากการการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาที่ทำงานในจังหวัดเชียงราย
ได้เป็นอย่างดี ขณะที่การใช้แนวคิดกลยุทธ์การต่อรองของ de Certau ได้ทำให้เกิดความเข้าใจกลยุทธ์
การต่อรองของแรงงานกลุ่มนี้ ผลการศึกษาในส่วนนี้ สอดคล้องกับงานของไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
(2552) ที่ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของแรงงานข้ามชาติจากชายแดนกัมพูชา
– ลาวที่ทำงานในปะเทศไทยภายใต้กระแสการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่พบว่าแรงงานข้ามชาติที่
ผิดกฎหมายจากชายแดนกัมพูชา-ลาวที่ต้องเผชิญกับการควบคุมของรัฐไทย การถูกขูดรีด การมีชีวิต
แรงงานที่ต่ำต้อยและต้องเผชิญกับการใช้ชีวิตที่ต้องห่างไกลจากบ้านเกิดของตนเอง แรงงานข้ามชาติก็
มีกลยุทธ์ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันที่หลากหลายเพื่อเป็นการช่วยไม่ให้พวกเขาต้องตกเป็นเหยื่ อของ
รัฐไทยและนายจ้าง นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับงานของพัฒนา กิติอาษา (2552) ทีไ่ ด้ศึกษาเรื่องคติ
ชนคนข้ามแดน : จากอีสานถึงสิงคโปร์ ที่ชี้ให้เห็นว่า แรงงานข้ามชาติจากอีสานที่ไปทำงานในสิงคโปร์
ได้คิดค้นวิธีการต่าง ๆ เพื่อต่อรองกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้มีรายได้ทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ในงานชิ้นนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า การต่อรองของแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา
เป็นไปอย่างยากลำบากและมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากนักวิชาการและภาคประชา
สังคม จึงจะทำให้การต่อรองของพวกเขาประสบความสำเร็จ
ในเชิงนโยบาย บทความนี้เสนอว่า ท่ามกลางการระบาดของเชื้อโควิด -19 รัฐ จะต้องมี
นโยบายและมาตรการเพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงสิทธิในด้านสุขภาพโดยขจัดเงื่อนไขที่เป็น
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อุปสรรคในการเข้าถึง หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะด้านการศึกษาจะต้องไม่มีอคติทางชาติพันธุ์ต่อเด็ก
ผู้ติดตามครอบครัวแรงงานข้ามชาติ และรัฐและนายจ้างต้องเคารพสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ

บรรณานุกรม
ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ. (2552). กลยุทธ์ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของแรงงานข้ามชาติจากชายแดน
กัมพูชา-ลาวที่ทำงานในประเทศไทย ภายใต้กระแสการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. วารสาร
สังคมลุ่มน้ำโขง. 5(2): 23-44. พฤษภาคม-สิงหาคม.
พัฒนา กิติอาษา. (2552). คติชนคนข้ามแดน: จากอีสานถึงสิงคโปร์. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง.5(1):
47-75. มกราคม-เมษายน.
UNICEF. (2563). ผลกระทบของโควิด-19 ต่อครอบครัวเปราะบาง: ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก. สืบค้น
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 จาก <www.unicef.or.th>
de Certeau, Michel. (1984). The Practice of Everyday Life. Translated by
Steven Rendall. Berkeley, Los Angeles and London. University of
California Press.
สัมภาษณ์. ซอซา วารา, วันที่ 4 กรกฎาคม2564
สัมภาษณ์. จ่อโซ, วันที่ 17 สิงหาคม 2564.
สัมภาษณ์. พุธิตา โพธิ์ศรี, วันที่ 17 สิงหาคม 2564.
สัมภาษณ์. มาเต, วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
สัมภาษณ์. มาอู, วันที่ 5 สิงหาคม 2564
สัมภาษณ์. มะไข่, วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

140

ความไม่มั่นคงของมนุษย์ในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น พื้นที่
ชุมชนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
Human insecurity in slum communities Khon Kaen Municipality
Mittraphap Community Area, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District,
Khon Kaen Province
วณิฐา แก้วกระจ่าง,1 สมชัย ภัทรธนานันท์2
และไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ3
Wanitha Kaewkrajang,1 Somchai Phatharathananunth2
And Chainarong Sretthachau3
คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1-3
Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University1-3

บทคัดย่อ
บทความนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเงื่อนไขการเกิดขึ้นของชุมชนแออัดริมทางรถไฟ ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่ น และเพื่ อ ศึก ษาความไม่ มั่ น คงของมนุ ษ ย์ ในชุ มชนแออั ด เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยใช้แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ เก็บข้อมูลโดยการวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผลการศึกษามีดังนี้
ประการแรก เงื่อนไขการเกิดขึ้นของชุมชนแออัดริมทางรถไฟ เนื่องจากขอนแก่นเป็นเมืองที่มี
การพัฒนาเมืองมาอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองขึ้นเรื่อยๆ จึง
ส่งผลให้ คนชนบทอพยพเข้ามาทำงาน นอกจากนั้น ยังมีแรงงานที่รับจ้างสร้างทางรถไฟเข้ามาตั้ง
บ้านเรือนด้วย ทำให้กลายเป็นชุมชนแออัดในตัวเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน
ประการที่สอง ความไม่มั่นคงของมนุษย์ในชุมชนแออัด เนื่องจากเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาเมืองโดยตรง ส่งผลให้ชุมชนแออัดได้รับผลกระทบในด้านความไม่มั่นคงคือ ความไม่
มั่นคงเศรษฐกิจ ความไม่มั่นคงทางอาหาร ความไม่มั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความไม่มั่นคงทางการเมือง
ความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยเนื่องจากชุมชนอยู่ในแนวการอพยพเวนคืนที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่รถไฟ
ความเร็วสูง ทำให้ชุมชนมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนเร่ร่อน
คำสำคัญ: ชุมชนแออัด, ความไม่มั่นคงของมนุษย์
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Abstract
This article is aims to study the conditions of occurrence and human
insecurity of slum communities along the railway in Khon Kaen Municipality. The
article employs the concept of human security. The study was conducted through
documentary research, participant observation, and key informant interview. The
findings of the study are following.
First, the conditions for the occurrence of slum communities along the
railway. The study found that Khon Kaen Municipality has continued to develop and
this condition lead to rural people migrating to the city for work. However, someone
were workers for railway construction. These people established slum community in
the city until now.
Second, Slum communities along the railway are affected by city
development and causes of human security which are economic instability, food
security, environmental instability, political instability, and housing insecurity because
the community is on the line of high-speed train project. This puts the community at
risk of homeless.
Keywords: Slum Community, Human Insecurity

บทนำ
ชุมชนมิตรภาพเป็นชุมชนที่ถูกเรียกว่ากลุ่มชุมชนแออัดริมรางรถไฟ ชุมชนสลัม ชุมชนคนจน
เมือง ที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น และอาศัยอยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่ งประเทศไทย
(ร.ฟ.ท.) แบ่งออก 3 คุ้ม ได้แก่ คุ้มกลาง คุ้มใต้ มี และ คุ้มโรงสี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดประมาณ
136 ครัวเรือน ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีพื้ นเพมาจากจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรก
ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ซอย 5 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อถูกไล่รื้อจึงอพยพย้ายมาอยู่ในชุมชน
มิตรภาพจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอพยพเพิ่มเติมเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน ทั้งที่มาจาก
จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้ อยเอ็ด หรือจากต่างถิ่นที่ไม่ทราบจังหวัดชัดเจน ซึ่งเข้ามาในลักษณะ
ของการเป็นลูกเขยหรือลูกสะใภ้ ทั้งยังเป็นชุมชนที่ติดริมทางรถไฟและอยู่ติดด้านหลังของเซ็นทรัลฯ
ขอนแก่น โดยทั้งชุมชนไม่มีสัญญาเช่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ลักษณะชุมชน
เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ค รอบครั ว ขยายเพิ่ ม มากขึ้ น และครัว เรือ นจำนวนมากที่ ไม่ มี ท ะเบี ย นบ้ าน ชุ ม ชน

142
มิตรภาพยังเป็นชุมชนแออัดในเมืองขอนแก่นที่ปัจจุบันมีความเติบโตอย่างมาก ในขณะเดียวกันชุมชน
ก็ได้รับผลกระทบจากสิ่งปฏิกูล เช่น น้ำเสีย ผักตบชวา การจัดการขยะ น้ำเอ่อขังบริเวณรอบที่อยู่
อาศัย โดยมีน้ำท่วมซ้ำซากเกือบทุกปีและท่วมหนักในพื้นที่ลุ่มต่ำ เนื่องจากเป็นทางผ่านร่องระบายน้ำ
ดั้งเดิม ที่สำคัญอีกประการก็คือ ที่ตั้งบ้านเรือนของชุมชนอยู่ในแนวของการสร้างโครงการก่อสร้าง
รถไฟความเร็วสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย
ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ ผู้ศึกษามีคำถามว่าชุมชนมิตรภาพที่เป็นชุมชนแออัดริม
ทางรถไฟในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเกิดขึ้นได้อย่างไร และภายใต้สถานการณ์ของการพัฒนา ความ
ไม่มั่นคงของมนุษย์ของคนในชุมชนดังกล่าวเป็นอย่างไร
เพื่อตอบคำถามดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจะอาศัยแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ของ โดยเน้นไป
ที่มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางด้านอาหาร มิติสิ่งแวดล้อม มิติการเมือง และมิติที่อยู่อาศัย เข้าสร้างกรอบ
แนวคิดในการอธิบาย
การทำความเข้าใจพื้นที่ดังกล่าว นอกจากจะเห็นถึงเงื่อนไขการเกิดขึ้นของชุมชนแออัดริมราง
รถไฟในเขตเทศบาลนครขอนแก่นแล้ว ยังจะทำให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของมนุษย์ของคนในชุมชนใน
มิ ติ ต่ าง ๆ เนื่ อ งจากได้ รั บ ผลกระทบจากการพั ฒ นาเมื อ ง การพั ฒ นาระบบราง การสร้างรถไฟ
ความเร็วสูง ทำให้คนในชุมชนมีโอกาสเสี่ยงเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ในอนาคต
การศึกษานี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงนโยบาย การสร้างแนวทางการป้องกันความไม่มั่นคง
ของมนุษย์ในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนคร
ขอนแก่น สามารถนำข้อมูลความรู้จากงานวิจัยไประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ชุมชนแออัด และทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนนั้นได้รับประโยชน์ในเรื่อง
แนวทางการป้องกัน และได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ

จุดมุ่งหมายของบทความ
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. เพื่อศึกษาเงื่อนไขการเกิดขึ้นของชุมชนแออัดริมทางรถไฟ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาความไม่มั่นคงของมนุษย์ในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
แนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้คือแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP
จากการทบทวนแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า นิพนธ์ พัวพงศกรณ์ และคณะ
(2546) ได้ให้ คำจำกัดความของโครงการพัฒ นาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP: United Nations
Development Programme (1994) ซึ่งมีการอธิบ ายในลั ก ษณะเดียวกัน คือ การที่ ป ระชาชนมี
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ความมั่น คงในชีวิต เช่น ในด้านที่อยู่อาศัย ด้านครอบครัวและชุมชน ความปลอดภัยในชีวิต ด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านการมีงานทำและมีรายได้ ด้านการเมือง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสามารถแสดงออกในทางเลื อ กของตนอย่ างปลอดภั ย และเป็ น อิ ส ระ ซึ่ งประชาชนควรจะมี
ศักยภาพ มีโอกาสที่จะแสวงหาความต้องการของตนเองและรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีวิต โดยการ
ที่ป ระชาชนได้รับหลักประกั น ด้านสิ ทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองนอกจากนี้ พนารัช ปรีดากรณ์ (2558) อธิบายว่าเพิ่มเติมว่า "ความมั่นคงของ
มนุษย์” คือ การยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลางซึ่งเป็นความพยายามที่จะให้คำจำกัดความของความ
มั่นคง โดยให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านความมั่นคง จากเดิมที่สนใจถึงความมั่นคงของชาติอัน
ประกอบด้วยรัฐและดินแดน มาให้ ความสำคัญต่อความมั่นคงของประชาชนในฐานะองค์ประกอบ
พื้นฐานของชาติ โดยได้กล่ าวถึง "ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)” ใน 2 เรื่องด้วยกัน คือ
เสรีภ าพจากความกลั ว (Freedom from fear) และเสรีภ าพจากความต้องการ (Freedom from
want) และในระยะหลัง ๆ ได้กล่าวถึงการเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคงรูปแบบใหม่ภายใต้โลกาภิวัตน์
สำหรับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ระบุ องค์ประกอบไว้ 7 มิติ ได้แก่ และ มนัสวี
อรชุน ะกะ (มปป.) ได้อ ธิบ ายองค์ป ระกอบ "ความมั่น คงของมนุษ ย์ 7 มิติต ามคำจำกัดความของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ดังนี้
1.ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คือ การที่ประชาชนต้องมีรายได้ขั้นพื้นฐาน มีค วามยั่งยืนในการ
แสวงหารายได้ ประชาชนต้องมีความอยู่ดีกินดี มีอาชีพ มีรายได้ และการมีงานทำ
2.ความมั่นคงทางอาหาร คือ สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารขั้นพื้นฐาน หรือโอกาสที่จะได้รับ
การแบ่งปันจัดสรรอาหารจากรัฐ รวมทั้งการได้รับอาหารที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย
3.ความมั่นคงทางสุขภาพคือ การมีสุขอนามัยที่ดี อัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดต่อ ไม่
มีโรคระบาด ร้ายแรง หรืออยู่ในภาวะควบคุมได้ ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี
4.ความมั่นคงส่วนบุคคล คือ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตจากปัญหาที่อาจก่อให้เกิด
อันตราย
5.ความมั่ น คงทางสิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ สามารถบริ ห ารจั ด การและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างสวัสดิการที่ดีให้แก่ประชาชนได้
6.ความมั่นคงทางชุมชน คือ การเคารพสิทธิและค่านิยมของชุมชน กลุ่ม สังคมดั้งเดิม อัต
ลักษณ์ของชาติ พันธุ์ความตึงเครียดในชุมชน
7.ความมั่นคงทางการเมือง คือ ประชาชนต้องสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี รวมทั้งได้รับความเคารพในสิทธิมนุษยชน

144

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษานี้ มีกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ประการแรก อธิบายเงื่อนไขการเกิดขึ้นของชุมชนแออัดริมทางรถไฟ ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น เข้าอธิบ าย โดยยกประเด็น ที่จ ะศึกษา 2 ประเด็น ดังนี้ การอพยพเข้ามาทำงานในเมือง
ขอนแก่น ของคนชนบทและการเกิดขึ้น ของชุมชนแออัด และการเติบโตของเมืองขอนแก่นภายใต้
นโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
ประการที่สอง ใช้แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ เข้าอธิบายให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของ
มนุ ษ ย์ ในชุ มชนแออั ด ในเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารพั ฒ นาเมื อ งและการเกิ ด
โครงการรถไฟความเร็วสูง โดยเน้นมิติความไม่มั่นคงของมนุษย์ ดังนี้ คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางการเมือง และความไม่มั่นคงด้านที่
อยู่อาศัย
พื้นที่ศึกษา
บทความนี้ ศึกษากลุ่ มชุมชนแออัดริมรางรถไฟ จังหวัดขอนแก่น พื้น ที่ชุมชนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วิธีดำเนินการวิจัยและระยะเวลาในการศึกษา
บทความนี้เก็บข้อมูลโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary research) หรือศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการเกิดขึ้นของชุมชนแออัด และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านชุมชนมิตรภาพ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ทราบถึงความไม่มั่นคง
ของมนุ ษ ย์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไร สั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล สำคั ญ (Key Informant) โดยการสั ม ภาษณ์
ชาวบ้านผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 12 คน การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 4 คน และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมของคนในชุมชน รวมทั้งการติดตามการใช้ชีวิตของชาวบ้านในชุมชนมิตรภาพ เขต
เทศบาลนครขอนแก่น โดยเก็บข้อมูลระหว่างปลายปี พ.ศ. 2564 จนถึงต้นปีพ.ศ. 2565

ผลการศึกษา
เงื่อนไขของการเกิดชุมชนแออัดริมทางรถไฟ
จากงานศึกษาของนักวิชาการ โดยเฉพาะ อคิน รพีพัฒน์. (2542) และบัวพันธ์ พรหมพัก
พิง และคณะ (2565) ได้ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของเมืองขอนแก่นและการอพยพของคนชนบทเข้ามา
ในเมืองจนเกิดชุมชนแออัดริมทางรถไฟ ดังนี้
จุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาเมืองไปสู่ความทันสมัย เริ่มในปี พ.ศ.
2502-2503 โดยเมืองขอนแก่นได้รับการยกย่องระดับให้เป็น “เมืองหลวงภาคอีสาน” โดยรัฐบาลเริ่ม
มี โ ครงการการก่ อ ต่ อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นภู มิ ภ าคที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการพั ฒ นาภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2505 ได้กำหนดให้บ้านสีฐานเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย และในปี
พ.ศ. 2507 เริ่มสร้างมหาวิทยาลัย เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2510 (บัวพันธ์
พรหมพักพิงและคณะ, 2565)
ช่วงปี พ.ศ. 2516 ได้มีการสร้างสถานีขนส่งประจำจังหวัดขึ้น ทำให้เกิดแหล่งประกอบ
อาชีพ และทำให้คนชนอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองขอนแก่นเพื่อประกอบอาชีพต่าง เช่น ค้าขาย หาบเร่
และถีบสามล้อ รับ-ส่งผู้โดยสาร การถีบสามล้อรับจ้าง
ในช่วงตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2500 จนถึง พ.ศ.2516 จึงเกิดการอพยพของคนชนบทเข้าสู่เมืองขอนแก่น
บางส่วนได้เช่าที่เอกชนในการสร้างที่อยู่อาศั ยและมีลักษณะเป็นชุมชน เช่น ชุมชนซอย 5 ที่ชาวบ้าน
ในชุมชนแออัดเรียกชุมชนเก่า
จากการสัมภาษณ์ยายน้อย (2565: สัมภาษณ์) ซึ่งมาอยู่ในซอย 5 ก่อนอพยพมาที่ชุมชน
มิตรภาพริมทางรถไฟ กล่าวว่า ภูมิลำเนาเดิมของบิดามารดาเป็นคนโคราชและได้อพยพเข้ามาอยู่ใน
เมืองขอนแก่น เพราะอยากเข้ามาหางานทำ จึงเลือกที่จะมาสร้างครอบและตั้งหลักปักฐานที่ขอนแก่น
ส่วนตนได้ย้ายมาอยู่กับแฟน ที่ ซอย 5 ประกอบอาชีพค้าขาย ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1
ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 รัฐ บาลได้มี นโยบายการกระจายความเจริญ ไปสู่ ภูมิ ภ าค เมือ ง
ขอนแก่นได้ถูกกำหนดให้เป็นเมืองหลักในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้าและการ
ลงทุน ทำให้ ในช่วงปี พ.ศ. 2520-2530 เศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการ
ลงทุนของภาคธุรกิจต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการก่อสร้างสนามบินขอนแก่น ทำให้ขอนแก่นกลายเป็นเมือง
ขนาดใหญ่ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ดึงให้คนจากต่างถิ่นหรือคนชนบทอพยพเข้ามาหางานทำในเมือง
มากขึ้น ดังเช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2522 คนที่อพยพเข้ามาหางานทำในเมืองขอนแก่นได้เข้ามาจับจองและ
ตั้งชุมชนริมทางรถไฟ เช่น คุ้มโรงสีของชุมชนมิตรภาพ
ยายมูน (2565: สัมภาษณ์) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ภูมิลำเนาเดิมมาจากจังหวัดอุดรธานี ได้ย้าย
ถิ่นฐานมาอยู่ที่ขอนแก่นในประมาณปี พ.ศ. 2522 สาเหตุที่ย้ายเข้ามาเนื่องจากอยากเข้ามาหางานทำ
เพราะขอนแก่นมีความเป็นเมือง มีนักลงทุน การจ้างงานเยอะ และคิดว่าคงไม่อดตาย จึงตัดสิ นใจมา
ตั้งหลักปักฐานที่นี่ เดิมทีแต่ก่อนมีโรงสีตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้ พอเริ่มอยู่ไปเรื่อย ๆ คนอื่น ๆ ก็ทยอย
เข้ามาขออยู่อาศัยด้วย จากนั้นเริ่มมีคนอพยพเข้ามามากขึ้น กลายเป็นชุมชนที่ขยายใหญ่ขึ้นตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเมืองนำมาสู่การไล่ที่ชุมชนและทำให้ชุมชน โดยในปี พ.ศ.
2525 กลุ่ ม คนที่ อ พยพมาก่ อ นหน้ านี้ แ ละได้ ท ำการเช่ าที่ ข องเอาชนเพื่ อ สร้างที่ อ ยู่ อ าศั ย ถูก ไล่ รื้ อ
เนื่องจากเจ้าของที่ดินต้องขายที่ดิน ชาวบ้านในกลุ่มนี้จึงเริ่มทยอยอพยพย้ายออกมาและทำการหาที่
อยู่ใหม่ และ ในปี พ.ศ.2526-2557 ชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ในชุมชนเก่าที่ชาวบ้านเรียกว่าซอย 5 ได้
อพยพเข้ามาจับจองพื้นที่ว่างของการรถไฟแห่งประเทศไทย อีกทั้งมีคนอพยพเข้ามาทำงานในเมือง
ขอนแก่นและได้เข้ามาอาศัยในพื้นที่มากขึ้น ทำให้เกิดชุมชนมิตรภาพจนถึงปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ์ยายน้อย (2565 : สัมภาษณ์) ท่านได้กล่าวว่า เหตุที่ย้ายมาจากซอย 5
เนื่องจากถูกเจ้าของที่ดินไล่รื้อถอนเพราะจะทำการขายที่ดิน จึงได้รีบมาจับจองที่ว่างเพื่อสร้างที่อยู่
อาศัย เหตุที่เลือกมาอยู่ชุมชนมิตรภาพเพราะอยู่ใกล้สถานีขนส่งแห่งที่ 1 ใกล้ตลาดออจิระ ต่อมาเกิด
การขยายบ้านเรือน ทำให้มีครัวเรือนเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดเป็นชุมชนที่ขยายใหญ่ขึ้น
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นอกจากนั้น ผู้ที่เข้าไปอาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังเกิดจากการที่การ
รถไฟแห่งประเทศไทย อนุญาตให้แรงงานอาศัยอยู่ได้ในที่ดินของการรถไฟฯ เพื่อความสะดวกในการ
ทำงานของแรงงานในการก่อสร้างรางรถไฟ โดยรวมแล้วผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดส่วนมากมาจาก
หมู่บ้านในชนบทและมาจากจังหวัดอื่นๆ เพื่อที่จะเข้ามาหางานทำ โดยต่างก็ชักชวนครอบครัว ญาติพี่
น้องของตน จนกระทั่งเกิดการหลั่งไหลของแรงงานอพยพทำ ให้ชุมชนขยายใหญ่ขึ้น (Eisenburg, et.
al , 2550)
การขยายตั ว ของชุ ม ชนแออั ด ทำให้ มี ก ารเลื อ กประธานชุ ม ชนและในปี พ.ศ. 2537
เทศบาลนครขอนแก่น ได้อนุญาตให้มีการจัดตั้ง “ชุมชนมิตรภาพ” ขึ้นอย่างเป็นทางการ สามารถขอ
ออกบ้านเลขที่จากงานทะเบียนราษฎร ขอน้ำประปา ไฟฟ้าในชุมชน รวมทั้งการได้รับสวัสดิการหรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นจัดบริการสาธารณะ โดยชุมชนได้แบ่ง ออกเป็น 4
คุ้ม ได้แก่ คุ้มกลาง คุ้มใต้ คุ้มโรงสี และคุ้มตะวันออก (ซึ่งปัจจุบันได้แยกอกเป็น ชุมชนพัฒ นาเทพ
รักษ์)
ปัจจุบันชุมชนมิตรภาพแบ่งเป็น 3 คุ้ม ได้แก่ 1) คุ้มกลาง มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 6070 ครั ว เรื อ น 2) คุ้ มใต้ มี จ ำนวนครัว เรือ นประมาณ 30-40 ครัว เรือน และ 3) คุ้ ม โรงสี มี จำนวน
ครัวเรือนประมาณ 35 ครัวเรือน รวมจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 136 ครัวเรือน การประกอบชา
ชีพของชาวชุมชนมิตรภาพจะมีลักษณะคล้ายกับชุมชนแออั ดทั่วไป คือ อาชีพค้าขาย เช่น การหาบเร่
ขายไก่ย่ าง ขายของชำ ขายอาหาร และขายตามงานเทศการ งานหมอลำ ส่ วนอาชีพรับจ้าง เช่น
ลูกจ้ างทาสี บ้ าน รับ เหมาต่อเติม ขึ้น -ลงของ งานแม่ บ้าน และงานก่อสร้าง ซึ่งการค้าขายในย่าน
มิตรภาพสมัยก่อนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ค้าได้ประมาณ 7,000 – 8,000 บาทต่อวัน และสามารถ
ตั้งตัวได้จนถึงปัจจุบัน
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าเงื่อนไขสำคัญของการเกิดขึ้นของชุมชนมิตรภาพที่
เป็ น แออัดริมทางรถไฟ เนื่ องจากขอนแก่น เป็นเมืองที่มีการพัฒ นาเมืองมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
ทศวรรษ 2500 โดยจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาเมืองไปสู่ความทันสมัยต่อเนื่อง
มาจนถึงการเติบโตของเมืองขอนแก่นจากนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ผู้คนที่อพยพ
เข้ามาอยู่ในเมืองก็เพื่อต้องการมีรายได้ทางเศรษฐกิจ ระยะแรกได้เช่าที่เอกชนอาศัย ระยะต่อมาได้มี
การจับจองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การที่เมืองขอนแก่นเติบโตอย่างรวดเร็ว
ทำให้มีการขายที่ดินที่ชาวชุมชนเช่นอาศัย ทำให้เกิดการไล่รื้อชาวบ้านที่เช่าที่ดินเอกชนอาศัย และทำ
ให้คนกลุ่มนี้ต้องเข้ามาจับจองที่ว่างริมทางรถไฟ ประกอบกับมีการอพยพหลั่งไหลเข้ามาในเมืองเพิ่ม
มากขึ้น ทำให้ชุมชนริมทางรถไฟขยายใหญ่ขึ้นและมีการก่อตั้งเป็นชุมชนโดยรับรองของเทศบาลนคร
ขอนแก่น

ความไม่มั่นคงของมนุษย์ในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของเมืองและการอพยพเข้ามาทำ
มหากินของคนชนบททำให้เกิดชุมชนแออัดในเมืองดังที่กล่าวมาข้างต้น ในด้านหนึ่งคนเหล่านี้คือคน
หาเช้ากินค่ำและแรงงานที่ตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของเมือง แต่อีกด้านหนึ่ง ได้เกิดความไม่
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มั่นคงของชุมชนแออัดในเมือง จากการศึกษาภาคสนามในชุมชนมิตรภาพพบว่า ชุมชนดังกล่าวไม่มี
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยพบว่าไม่มีความมั่นคงในมิติต่างๆ ดังนี้
1.ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ
คนในชุมชนต้องเผชิญกับปัญหาการเข้าถึงงานค่อนข้างยาก รวมถึงสองปีที่ผ่านมาเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่โควิดระลอกแรกจนถึงปัจ จุบันทำให้ชุมชน
มิตรภาพได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ เช่น ตกงานฉับพลัน ทำให้คนส่วนใหญ่ในชุมชนว่างงาน
เป็นจำนวนมาก ขาดโอกาสทางอาชีพ แต่ในบางครั้งจะมีบุคคลภายนอกมาจ้างแรงงานในชุมชน เพื่อ
ไปรับจ้างขึ้นของ ลงของ และไปเป็นกรรมกรก่อสร้าง ทาสีบ้าน ซึ่งเป็นการรับจ้างทำงานแบบชั่วคราว
เป็นอาชีพเสริมไม่ใช่งานประจำแต่อย่างใด รวมถึงการประกอบอาชีพค้าขายภายนอก ภายในชุมชน
เช่น ขายส้มตำไก่ย่าง และขายของชำ ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โย (2565: สัมภาษณ์) กล่าวว่า ก่อนสถานการณ์ของโควิด-19 การแพร่ระบาดตนก็รับจ้าง
งานทำปกติ มีรายได้ถ้ารวมกับแฟนประมาณ 30,000/เดือน หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด ก็
ตกงานทันที ทำให้ตนขาดรายได้ ปัจจุบันจึงเหลือแค่แฟนทำงานทำให้รายได้ลดลงเกินครึ่ง ประมาณ
10,000-13,000 บาท/เดือน ต้องเอามาจุนเจือครอบครัว ส่วนครอบครัวค่อนข้างเป็นครอบครัวใหญ่
ทั้งยังมีภาระหนี้สินค่ารถในแต่ละเดือน ทำให้รายจ่ายเยอะกว่ารายรับ
แม่ชูใจ (2565: สัมภาษณ์) กล่าวว่า ตนประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็
ได้จากการขายส้มตำ ไก่ย่าง ฯลฯ ก่อนมีโควิดแพร่ระบาด รายได้ค่อนข้างดี ขายได้ประมาณ ประมาณ
15,000 บาท เพราะลูกค้ามีทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชน ช่วงนั้นตนขายของหมดเกือบทุกวัน ตั้งแต่
โควิดระบาดระลอกแรก-ปัจจุบัน ทำให้รายได้ในการขายของลดลง ตกวันละ 300 บางครั้งไม่ได้แม้
กระทั้งเงินทุนคืน แล้วลงทุนขายของรอบละประมาณ 1,500-1,700 บาท ทั้งกลุ่มคนที่เคยมากินเขา
ตกงานเขาก็ไม่ได้มา ค่าอาหาร 3,000-5,000 ที่เขาค้างไว้เขาก็ไม่มาจ่ายจนตอนนี้
2.ความไม่มั่นคงทางอาหาร
เนื่องจากคนในชุมชนไม่มีที่ดินที่สามารถใช้ประโยชน์เพราะปัญหาหน้าดินแข็งทำให้ไม่
สามารถเพราะปลูกอะไรได้ รวมถึงคนในชุมชนไม่มีอาชีพที่มั่นคง ทำให้เกิดการว่างงานและขาดรายได้
จึงไม่ มีรายได้ ที่เพี ย งพอในการจุ น เจือครอบครัว และส่ ว นมากเป็น ครอบครัวใหญ่ มีประชากรใน
ครัวเรือนไม่ต่ำกว่า 5-7 คน/ครัวเรือน เมื่อไม่มีรายได้ที่มั่นคง ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร
และไม่ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การบริโภคอาหารของ
ชาวบ้านจึงเป็นแบบแบบง่าย เนื่องจากต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว หรือแม้ก ระทั้งดื่มน้ำบาง
ครัวเรือนต้องดื่มน้ำประปาแทน
เบียร์ (2565: สัมภาษณ์) กล่าวว่า เมื่อก่อนขายก๋วยเตี๋ยวแต่คนเงียบมาก จึงปิดกิจการ
ชั่วคราว ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ ในแต่ละวันต้องหุงข้าววันละ 2-3 กิโล เพราะด้วยเป็นครอบครัว
ใหญ่ แต่อาหารก็ไม่ได้พิเศษอะไร เป็นกับข้าวง่ายๆ เช่น ผัดกะเพราไก่ ข้าวผัด บางวันก็เป็นอาหารถุง
หรืออาหารสำเร็จรูป ต้องรับประทานอย่างประหยัด ส่วนน้ำดื่มก็ดื่มน้ำประปาที่เปิดจากก็อกเป็น
หลัก เนื่องจากเราไม่สามารถซื้อน้ำดื่มได้ ซื้อครั้งหนึ่งต้องซื้อเยอะให้ซื้อน้ำกินทุกวันคงไม่ไหว
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3. ความไม่มั่นคงทางสิ่งแวดล้อม
จากการที่มีการสร้างศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ทำให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองแห่งการพัฒนา
และมีการก่อสร้างระบบการระบายน้ำโดยการสร้างประตูน้ำ แต่มีคนบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาด้วย กรณีชุมชนแออัดริมทางรถไฟ พื้นที่ชุมชนชนมิตรภาพ เป็นชุ มชนที่ติดกับศูนย์การค้า
และมีการสร้างประตูระบายน้ำ ทำให้ชุ มชนได้รับผลกระทบตามมา ก่อนการเกิดขึ้นของศูนย์การค้า
และการสร้ า งประตู ร ะบายน้ ำ ขนาดใหญ่ ถึ ง แม้ ในฤดู ฝ นจะมี ฝ นตกหนั ก มาก ชุ ม ชนก็ ไม่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากน้ำท่วม จนกระทั่งมีการสร้างศูนย์การค้าและประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ ทำให้ในช่วง
ฤดูฝ นจะมีการปล่ อยน้ ำที่ ไหลมาจากแหล่ งต่างๆ เช่น จากสามเหลี่ ยม บึ งหนองโคตร ลงสู่ ชุมชน
มิตรภาพที่เป็นทางผ่านให้น้ำไหลไปบึงทุ่งสร้าง ส่งผลให้ชุมชนเกิดน้ำท่วมหนักตั้งแต่นั้นมา อีกทั้งได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งปฏิกูล เช่น เกิดน้ำเสีย น้ำเอ่อขังบริเวณรอบที่ อยู่อาศัย และปัญหาขยะ แม้ว่าจะมี
หน่วยที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือ เช่น เทศบาลนครขอนแก่น แต่การให้การช่วยเหลือค่อนข้างล่าช้าและ
ไม่ทั่วถึง แนอกจากเทศบาลนครขอนแก่น ทำให้ต้องอาศัยการช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชนและ
ชุมชนอื่นๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือและบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนในชุมชน
ยายมูน (2565: สั ม ภาษณ์ ) กล่ าวว่า หลั งจากที่ มี การก่ อสร้างห้ างสรรพสิ น ค้า ส่ งผล
กระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากตนเคยเปิดร้านขายของชำในชุมชน ใช้เงินลงทุนประมาณ 50,000
บาท เพื่อซื้อของเข้าร้าน แต่เมื่อมีการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเริ่มขึ้น ชุม ชนจึงได้รับผลกระทบจากน้ำ
ท่ ว มกะทั น หั น สิ น ค้ าลอยไปกั บ น้ ำเกื อ บหมด แต่ ไม่ มี ใครมารับ ผิ ด ชอบอ้ างว่าเป็ น ภั ย ธรรมชาติ
เนื่องจากเกิดฝนตกไม่หยุด จนทำให้ตนล้มละลายและกลายเป็นคนจนจนถึงปัจจุบัน
โย (2565: สัมภาษณ์) กล่าวว่า ก่อนสร้างประตูระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝนมีฝนตกหนักน้ำไม่
เคยท่วมจนทำให้เดือดร้อน ตั้งแต่เริ่มมีการเปิดใช้ประตูระบายน้ำ น้ำก็เริ่มท่วมหนัก และท่วมซ้ำซาก
ทุกปี สามปีที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมหนักอยู่เป็นอาทิตย์มีความสูงถึงตัวบ้าน ของบางส่วนลอยไปกับน้ำ ทั้ง
ยังเสี่ยงกับสัตว์มีพิษที่มากับน้ำ เดินทางยากลำบาก การสัญจรใช้เรื อที่เทศบาลนำมาให้ มีข้าวกล่อง
ถุงยังชีพ มาบริจาค แต่ไม่ทั่วถึงบางครัวเรือนได้ บางครัวเรือนไม่ได้
4.ความไม่มั่นคงทางการเมือง
คนในชุมชนได้เผชิญกับปัญหาการไร้อำนาจในการต่อรองจากอำนาจรัฐในเรื่องของการ
พัฒนาประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรม นำไปสู่การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ซึ่งมีผลจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เช่น ในด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
เรื่องของความสะดวกในการเดินทาง บริหารจัดการขนส่งสินค้า ส่งผลให้ชุมชนมีความเสี่ยงในการถูก
ไล่รื้อที่อยู่อาศัย เกิดความขัดแย้งในการจัดการด้าน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชน จนก่อให้เกิดปัญหาสำคัญ เช่น การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม และ
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม นอกจากจะเผชิญกับการเมืองจากรัฐแล้ว คนในชุมชนยังไม่มีความ
มั่นคงทางการเมืองในชุมชนอีกด้วย เนื่องจากประธานชุมชนได้หมดวาระการเป็นประธานแล้ว แต่ยัง
ไม่มีการเลือกตั้งประธานคนใหม่ และยังดำรงตำแหน่งมีสิทธิในการดูแลคนในชุมชนจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งใหม่ แต่ในขณะเดียวกัน ประธานชุมชนได้ย้ายออกจากชุมชนมิตรภาพแล้ว ซึ่งการบริหารหรือ
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การดูแลต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับคนในชุมชนด้วยกันเอง ทำให้ปัจจุบันชุมชนมิตรภาพขาดผู้นำหรือประธาน
ชุมชน ที่เป็นแกนสำคัญในการบริหารจัดการชุมชน
โย (2565: สัมภาษณ์) กล่าวว่า เขาไม่พยายามเข้าถึงเราเลยด้วยซ้ำ และตอนนี้ประธานก็
ไม่ได้อยู่ ในชุมชนเนื่ องจากได้ ย้ายไปอยู่ที่อื่น และได้ห มดวาระการเป็ นประธานแล้ วแต่ยังไม่มีการ
เลือกตั้งใหม่ เวลาไปติดต่อเรื่องราชการ เทศบาลต้องใช้ลายเซ็นประธานเพื่อรับรองซึ่งเขาไม่ได้อยู่ใน
ชุมชน มันทำให้เกิดความวุ่นวาย ที่สำคัญกำลังจะโดนไล่ที่อยู่อาศัยกับเป็นเราที่ต้องดิ้นรนกันเอง
5.ความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
การพัฒนาเมืองที่มุ่งสู่ความเจริญเติบโต ทำให้เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร
ในเขตพื้นที่ชนบทเข้ามาในเขตเมืองมากขึ้น เมื่อในเขตเมืองมีความหนาแน่นของประชากรเพิ่ มขึ้น จึง
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาต่าง ๆ ความไม่มั่นคงจึงมักเป็นปัญหาที่คนจน
เมื อ ง หรื อ คนในชุ ม ชนแออั ด ได้ รั บ ผลกระทบจากการพั ฒ นาเพราะเป็ น ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ
โดยเฉพาะผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยของคนริมรางรถไฟ เนื่องจากปัจจุบันรัฐมีนโยบายที่มุ่งเน้น การ
พัฒนาไปสู่ความเจริญประเทศ เช่นการพัฒนาคมนาคมขนส่ง ระบบราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่อง
ของความสะดวกในการเดินทาง พบว่า ชาวชุมชนมิตรภาพ ที่เป็นชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมืองโดยตรง และคนในชุมชนต้องเผชิญกับปัญหาที่จะโดน
ไล่รื้อที่อยู่ อาศัย เนื่ องจากเป็ น ผู้ บุ กรุกสร้างบ้านเรือนในพื้นที่ของการรถไฟแห่ งประเทศไทย และ
ชุมชนอยู่แนวการอพยพเวนคืนที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่รถไฟความเร็วสูง และแนวพัฒนา TOD ทั้งชุมชน
ซึ่งจะถูกสั่งให้อพยพออกจากพื้นได้ทุกเมื่อ ทำให้ คนในชุมชนเกิดความวิตกกังวลที่ จะถูกไล่รื้อและ
กลายเป็นคนเร่ร่อน เพราะไม่มีทุนทรัพย์ในการหาเช่าห้องหรือหาที่อยู่ใหม่ และถึงแม้จะมีหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือและช่วยขับเคลื่อนหาร่วมแนวทางแก้ไขปัญหาและเป็นสื่อกลางต่อรองกับรัฐ
เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียกร้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
โย (2565: สัมภาษณ์) กล่าวว่า มันคงไม่มั่นคงแล้ว เพราะเราจะถูกไล่ที่ตอนไหนก็ไม่รู้
หรืออาจจะเป็นเร็วๆนี้ ถ้ามาไล่จริงๆ ตนก็ไม่มีที่ไปและไม่รู้จะพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ไหน ถ้าให้เช่า
ห้อง เดือนละ 1,000-2,000 ตนก็ไม่มีเงิน เพราะตอนนี้ในครอบครัวมีแค่แฟนทำงานคนเดียว หรือถ้า
สมมุติได้เช่าเราก็อยู่กันไม่ได้หรอก เพราะครอบครัวตนค่อนข้างใหญ่ ถ้านับแค่นอนในบ้านก็ 6-7 คน
แต่ถ้าบอกล่วงหน้านานกว่านี้เราก็จะได้เตรียมตัวหาทุนไว้เพื่อหาบ้านเช่าที่สามารถอยู่กันได้ทุกคนใน
ครอบครัว
ขณะที่ ต๋อง (2565: สัมภาษณ์) กล่าวว่า ถ้าสมมติเ ขาให้ย้ายออกจากชุมชนแล้วเขาไม่มีที่
รับรองให้ ก็อาจกลายเป็นคนไม่มีที่อยู่อาศัยหรือจะอาจกลายเป็นคนเร่ร่อน เพราะตอนนี้รับรู้แล้วว่า
ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยมันไม่มีเลย ถ้าให้ย้ายออกจริง ๆ ไม่ได้มีปัญหาแต่ต้องมีที่รับรองให้และต้อง
ใกล้แหล่งทำมาหากินเพราะกิน ถ้าให้ย้ายไปอยู่ไกลจากตัวเมืองก็คงไม่ยอม
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ชุมชนมิตรภาพที่เป็นชุมชนแออัดในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น ไม่มีความมั่นคงของมนุษย์ทั้งในมิติเศรษฐกิจ อาหาร สิ่งแวดล้อม การเมือง และที่อยู่
อาศัย ซึ่งความไม่มั่นคงของมนุษย์เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำมากำหนด
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนแออัดในเมือง
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สรุปผลและอภิปรายผล
งานศึกษานี้พบผลการศึกษาสรุป ดังนี้
ประการแรก การอพยพเข้ามาในเมืองขอนแก่นของคนชนบท เนื่องจากเกิดการขยายตัว
ของเมืองขอนแก่น และเป็นจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการนำความทันสมัยต่าง ๆ สู่เมือง
การที่มุ่งเน้นให้เกิดความเจริญ ความทันสมัย ทำให้เริ่มมีคนชนบท หรือแรงงานที่อยู่ต่างจังหวัด ทยอย
อพยพหลั่งไหลตามกันมาหางานทำโดยไม่ขาดสาย ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้เช่าที่ดินเอกชน อีกส่วนหนึ่งได้
จับจองที่ดินริมทางรถไฟ ต่อมาเกิดความต้องการในการใช้ประโยชน์จากที่ดินจึงนำมาสู่การไล่ที่ของ
ชาวบ้านกลุ่มแรก ชาวบ้านกลุ่มนี้จึงเริ่มทยอยอพยพไปจับจองที่ว่างของการรถไฟ ทำให้เกิดเป็นชุมชน
ที่เป็ น ชุมชนแออัดในตัวเมืองขอนแก่ น นอกจากนั้น คนในชุมชนยังเคยเป็นลูกจ้างแรงงานในการ
ก่อสร้างทางรถไฟด้วย
ประการที่สอง ความไม่มั่นคงของมนุษย์ของชุมชนแออัด การศึกษาพบความไม่มั่นคงของ
มนุษย์ 5 ประเด็นที่สำคัญ คือ ประการแรก ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ พบว่า คนในชุมชนไม่มีอาชีพ
หรือมีอาชีพที่ไม่มั่นคง ขาดรายได้ ประการที่สอง ความไม่มั่นคงทางอาหาร พบว่า บางครัวเรือนเข้า
ไม่ถึงอาหารที่มีประโยชน์ และน้ำดื่มที่สะอาด ประการที่สาม ความไม่มั่นคงทางสิ่งแวดล้อม พบว่า
สภาพแวดล้อมไม่ดี น้ำเน่าเสีย น้ำท่วมซ้ำซาก และเกิดน้ำท่วมหนักในช่วงฤดูฝน ประการที่สี่ ความไม่
มั่นคงทางการเมือง พบว่า ชาวชุมชนไร้อำนาจในการต่อรองจากอำนาจรัฐในเรื่องของการพัฒนา ขาด
ผู้ น ำหรื อ ประธานชุ ม ชนที่ เป็ น แกนทสำคั ญ ในการบริห ารจั ด การในชุ ม ชน ทำให้ ช าวบ้ า นแต่ ล ะ
ครอบครัวต้องดิ้นรนกันเอง และประการที่ห้า ความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัย พบว่า ชุมชนกำลังจะถูก
ไล่รื้อที่อยู่อาศัย อันเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาระบบราง การสร้างรถไฟความเร็วสูง และทำให้
คนในชุมชนเกิดความวิตกกังวลที่จะถูกไล่รื้อและกลายเป็นคนเร่ร่อน
ผลการศึกษาในประเด็น เงื่อนไขการเกิดขึ้นของชุมชนแออัดริมทางรถไฟ เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่ น ที่ ศึ กษาชุม ชนแออัด ในเมือ งทำให้ ท ราบถึงการเกิด ขึ้น ของชุ มชนแออั ดในขอนแก่น กั บ
พัฒนาการของเมือง ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจอันเนื่องมากจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานของ อคิน รพีพัฒน์ (2542) ที่ได้ศึกษา ชุมชนแออัด : องค์ความรู้กับความเป็นจริง
เรื่อง วิวัฒนาการของชุมชนแออัด และองค์กรชุมชนแออัดในเมือง ซึ่งดำเนินการวิจัยใน 4 ภูมิภาค ที่
พบว่ า การเกิ ด ขึ้ น และวิ วัฒ นาการของชุ ม ชนในเมื อ งสั ม พั น ธ์กั บ นโยบายการพั ฒ นาประเทศ ที่
กำหนดให้ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของประเด็น ความไม่มั่นคงของมนุษย์ ในเขตเทศบาลขอนแก่น พบว่า ยังไม่พบว่า
มีงานวิจัยที่ศึกษาความไม่มั่นคงของมนุษย์ในหลากหลายมิติ
ในเชิงแนวคิดทฤษฎี บทความนี้ที่ใช้แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ ของ UNDP (1994)
โดยเน้น 5 มิติที่สำคัญ ได้แก่ 1) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2) ความมั่นคงทางอาหาร 3) ความมั่นคง
ทางสิ่งแวดล้อม 4) ความมั่นคงทางการเมือง และ 5) ความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัย โดยได้ปรับเปลี่ยน
เป็นความไม่มั่นคงของมนุษย์ ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่มั่นคงของมนุษย์ในชุมชนแออัดริม
ทางรถไฟ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาได้เป็นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะ
ประการแรก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงของมนุษย์ของชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีการ
นำเอาแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ของ UNDP มาใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบาย
ประการที่สอง กรณีโครงการของพัฒนาของรัฐ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็ว
สูง รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากชาวชุมชนแออัดรวมถึงคนที่อาศัยอยู่ริมทางรถไฟที่จะ
ได้รับผลกระทบ และต้องให้คนที่จะได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดมาตรการใน
แก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาพุทธศาสนามหายานใน
ทิเบต 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของพุทธศาสนามหายานในทิเบต โดยการศึกษาเชิงเอกสารแล้วนำเสนอ
ด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า ประวัติความเป็นมาพุทธศาสนามหายาน
ในทิเบต แบ่งเป็น 2 ยุค คือ (1) ยุคที่พุทธศาสนารุ่งเรือง ได้แก่ ยุคเริ่มต้น พระเจ้าลาโธโธรี เย็นเซ
เป็นกษัตริย์ทิเบตองค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยนำคัมภีร์พระพุทธศาสนาและพระพุทธรูปเข้า
มาในทิเบต ยุคประวัติศาสตร์ ถือว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของทิเบต พระเจ้าซรอนซันกัมโป
ประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และดำเนินงานเผยแผ่พุทธศาสนาทำให้ประชาชน
เลื่อมใส และยุคมองโกล กษัตริย์มองโกลอัลตัลข่าน ทรงเลื่อมใสประมุขของนิกายเกลุก จึงถวาย
ตำแหน่งทะไลลามะ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดทะไลลามะในยุคนี้ (2) ยุคที่พุทธศาสนาล่มสลาย สาเหตุจาก
จีนคอมมิวนิสต์ยึดทิเบต คาลซังกยัตโส เป็นทะไลลามะองค์ที่ 7 เกิดสงครามกลางเมือง ฝ่ายทะไล
ลามะแพ้ต้องหนีภัยจากเมือง ทำให้นิกายเกลุกอับอาย และภิกษุลดลงอย่างมาก รัฐบาลทิเบตสลายตัว
ต่อมาปี พ.ศ. 2502 จีนได้ยึดครองดินแดนประเทศทิเบตได้แบบเบ็ดเสร็จ และก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของประเทศจีน ส่วนอิทธิพลของพุทธศาสนามหายานในทิเบต ทิเบตคือดินแดนแห่งศาสนา ในยุค
ดั้งเดิมลัทธิบอนมีบทบาทและอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวทิเบต ต่อมาพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลคือ พุทธ
ตันตระ แม้จะมีหลากหลายนิกาย แต่หลักปริยัติและปฏิบัติใช้หลักการเดียวกันคือ ปฏิบัติโยคะ
สาธยายมันตระ ปฏิบัติโดยเน้นหลักปรัชญาและกรุณาเป็นสำคัญ โดยแนวคิดพื้นฐานวัฒนธรรมที่ว่า
“ชีวิตคือศาสนา ศาสนาคือชีวิต”
คำสำคัญ: พระพุทธศาสนา, มหายาน, ทิเบต, ประวัติ, อิทธิพล
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Abstract
The objectives of this paper are: 1) to study the history of Mahayana Buddhism
in Tibet; 2) to study the influence of Mahayana Buddhism in Tibet. The documentary
study was used and then presented by analytical descriptive method. The results had
found that: there are two eras historical Mahayana Buddhism in Tibet the details are
as follow: ( 1 ) the era when Buddhism flourished, namely the early days. King Lathori
Yense was the first Tibetan king to worship Buddhism, bringing Buddhist scriptures and
Buddha images into Tibet. Historical times are considered to be the true historical era
of Tibet. Zronsan Campo proclaiming Buddhism as a national religion and carrying out
Buddhist missionary work, making the people devout and Mongol-era, Mongol king
Altal Khan devout head of the Geluk sect, thus was offering the title of Dalai Lama,
the birthplace of the Dalai Lama in this day and age. ( 2 ) The era of Buddhism’s fall
caused by communist China seizing Tibet, Khalsang Gyatso was the seventh Dalai Lama
to wage civil war. The Dalai Lama lost to flee the city, humiliating the Galek sect and
the monks greatly reduced. The Tibetan government disintegrated. In 1959, China took
complete occupation of Tibet and was annexed as part of China. Mahayana Buddhist
Influence in Tibet society. This country is a land of religion. In the primitive era, Bonism
played a role and influenced the Tibetan way of life. Later, the influential Buddhist
monk was Tantra Buddhism. Despite the wide range of denominations, the principles
of Buddhist learning and practice use the same principle: practice yoga, recital, mantra,
with an emphasis on philosophy and kindness, as a matter of fundamental cultural
concept that “life is religion, religion is life”.
Keywords: Buddhism, Mahayana, Tibet, History, Influence

บทนำ
นิกายแห่งพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีนิกายใหญ่ๆ อยู่ 2 นิกาย คือ เถรวาท กับ
มหายาน เถรวาท แปลว่า “วาทะของพระเถระ” หมายถึง พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม พยายามรักษา
พระธรรมวินัยตามแบบอย่างที่พระเถระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า เช่น พระมหากัสสป พระอุบาลี
และพระอานนท์ได้ ทำสังคายนา คือรวบรวมร้อยกรองและจัดระเบียบไว้ ในสมัยที่พระพุทธเจ้า
ปรินิพพานได้ประมาณ 3 เดือน แต่มีการเตรียมการตั้งแต่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเรียบร้อยแล้ว
ตามหลักการของนิกายนี้ พยายามไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข และมีข้อห้ามมิให้เพิกถอนบทบัญญัติไว้ด้วย
นิกายเถรวาทนี้ บางครั้งเรียกทักษิณนิกาย แปลว่า นิกายฝ่ายใต้ เพราะในสมัยต่อมาเมื่อเกิดนิกาย
มหายานแล้ว นิกายเถรวาทตั้งอยู่ทางภาคใต้ของอินเดีย จึงได้รับนามตามทิศทางที่ตั้งอยู่ อีกอย่างหนึ่ง
มีชื่อ ซึ่งฝ่ายมหายานตั้งให้ว่า หีนยาน แปลว่า ยานเล็ก หรือยานเลว เพราะนำสัตว์ให้ข้า มวัฏฏสงสาร
ไม่ได้มากเหมือนมหายาน แต่นามนี้เป็นที่รู้กันว่าตั้งขึ้นในสมัยที่มีการแข่งขันระหว่างนิกาย จึงมีการยก
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ฝ่ายหนึ่ง กดฝ่ายหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1950) เมื่อมีการประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครั้ง
ที่ 1 ในประเทศลังกา ซึ่งผู้แทนประเทศที่ นับ ถือ พระพุ ทธศาสนาทุ กฝ่า ยได้ ร่ว มมื อกั น เพื่อให้
พระพุทธศาสนามีกำลังเข้มแข็งขึ้น ที่ประชุมจึงลงมติให้เลิกใช้คำว่าหีนยาน แต่ให้ใช้คำเถรวาทแทน
ตั้งแต่นั้นมา ประเทศที่น ับ ถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท คือ ไทย พม่า ลังกา ลาว และเขมร
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทนี้ใช้คัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี อ่านข้อความตรงกันแม้จะพิมพ์
ด้วยอักษรต่างกัน (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2538: 194-195)
มหายาน แปลว่า “ยานใหญ่” เป็นนามซึ่งตั้งขึ้นเพื่อแสดงว่าพระพุทธศาสนาแบบนี้
สามารถช่วยให้สัตว์ข้ามพ้นวัฏฏสงสารได้มาก มีการเพิ่มเติมแก้ไขดัดแปลงพระธรรมวินัยเป็นครั้งคราว
นิกายมหายานนี้มีเค้ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 100 ปี มีการทำสังคายนาครั้งที่ 2 การทำ
สังคายนาครั้งนั้น เพื่อแก้ไ ขความประพฤติท างวิ นัยบางข้ อรวม 10 ประการ มีภ ิกษุคณะใหญ่
ที่เรียกว่า มหาสังฆิกะ (ผู้เนื่องในสงฆ์คณะใหญ่) ได้แยกความคิดเห็นและคณะออกไปเป็นส่วนหนึ่ง
ซึ่งในภายหลังบางส่วน ได้กลายเป็นมหายานไป นิกายมหายานมีนามเรียกว่า “อุตตรนิกาย” แปลว่า
“นิกายฝ่ายเหนือ” เพราะตั้งอยู่ทางภาคเหนือของอินเดีย บ้างเรียกว่า “อาจริยวาท” แปลว่า
“วาทะของอาจารย์” เป็น คำคู่กับเถรวาท คือ เถรวาท หมายถึงวาทะของพระเถระรุ่นแรกที่ทันเห็น
พระพุทธเจ้า ส่วนอาจริยวาทหมายถึง วาทะของอาจารย์รุ่นต่อๆ มา
ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน คือ ทิเบต เวียดนาม จีน เกาหลี และญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ยังมีประเทศสิกขิม และภูฏาน ซึ่งเล็กมาก ตั้งอยู่ทางพรมแดนของอินเดีย เกือบกล่าวได้ว่า
อยู่ในอาณัติของอินเดีย ก็นับถือพระพุทธศาสนามหายาน มีข้อที่พึงสังเกตก็คือ ทั้งเถรวาทและ
มหายาน ต่างมีหลักธรรมส่วนใหญ่ที่เป็นหลักทั่วไปเข้ากันได้ เช่น หลักทั่วไป อริยสัจ ยิ่งมีการจัดตั้ ง
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ซึ่งเป็นองค์การรวมของพระพุทธศาสนาทุกนิกายด้วย ก็ทำให้มีความ
เข้าใจกันดีขึ้น มีความร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมดีขึ้น ในปัจจุบันมี
การศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ร ะหว่างเถรวาทกับมหายาน เพื่อประกาศความเข้าใจดีระหว่า งกั น
แต่งานเผยแผ่ศาสนายังทำได้ไม่เข้มแข็งเหมือนนักเผยแผ่แห่งศาสนาอื่นบางศาสนา (สุชีพ ปุญญานุ
ภาพ, 2538: 196)
ดังนั้น ไม่ว่าพุทธศาสนาจะมีหลายนิกายเพียงใด แต่ก็มาจากที่เดียวกันคือมาจากองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทำให้ข้อวัตรปฏิบัติหรือ หลักธรรมบางอย่างมีความสัมพันธ์คล้ายคลึง
กัน แต่คงจะทำให้ทั้งสองนิกายเหมือนกันทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ ถึงอย่างไรก็ตามทั้งสองนิกายก็เน้น
สอนให้ทุกคนเป็นคนดีและหลุดพ้นจากความทุกข์

ประวัติความเป็นมาพุทธศาสนามหายานในทิเบต
ประวัติการเข้ามาของพระพุทธศาสนานับแต่อดีตสืบเนื่องต่อมาจากประเทศอินเดีย และ
อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของสถาบันกษัตริย์รุ่งเรืองและพัฒนามาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน จนกระทั่ง
ถึงจุดเปลี่ยนเมื่อศาสนจักรกับอาณาจักรถูกกำหนดให้รวมกันเนื่องจาก “...เมื่อกุบไล่ข่านแห่งมองโกล
แผ่อำนาจปกครองจีนและทิเบต มอบอำนาจการปกครองทิเบตแก่โดรกอน โจกยัล ภักปะ (Dragon
Ghogyal Ohagpal) เป็นอาจารย์....” (พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ, 2551: 38) นับเป็นจุดเปลี่ยนที่
ทำให้นักบวชในพระพุทธศาสนามีอำนาจในการปกครองทั้งทางศาสนจักร และอาณาจักรสืบต่อเนื่อง
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มา จนกระทั่งถึงดาไล ลามะองค์ที่ 14 เท็นซิน กยัตโส (Tenzin Gyatso/พ.ศ.2478/1935-ปัจจุบัน)
โดยจีนเชื่อว่าทิเบตเป็นส่วนหนึ่งมาตลอดประวัติศาสตร์ ภายหลังปฏิวัติเปลี่ยนการปกครองจาก
สาธารณะรัฐเป็นระบบคอมมิวนิสต์ในปี พ.ศ.2492/1949 รัฐบาลจีนได้ส่งทหารบุกรัฐศาสนาทิเบต ทำ
ให้เท็นซิน กยัตโส ต้องลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ในอินเดียจนกระทั่งปัจจุบัน(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺ
โญ, 2551: 38) ภาพต่อเนื่องมาในประวัติศาสตร์ สมัยใหม่ ดาไล ลามะ กลายเป็นกลไกทางการเมือง
ระหว่างประเทศในเวทีโลก การศึกษาพระพุทธศาสนาแบบวัชรญาณทิเบต รับรู้ผ่านข้อมูลเชิงประจักษ์
จากบทบาททางการเมืองของดาไล ลามะ อดีตผู้นำสูงสุดของทิเบตทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักร
ในประเด็นนี้จะกล่าวถึง ประวัติความเป็นมาพุ ทธศาสนามหายานในทิเบต ในยุคเริ่มต้น
ยุคประวัติศาสตร์ และในยุคต่าง ๆ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2565) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ คือ
1) ยุคเริ่มต้น
ใน พ.ศ. 976 พระเจ้าลาโธ โธรี เย็นเซ เป็นกษัตริย์ทิเบตองค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนา
ได้รับเครื่องบรรณาการจากตัวแทนชาวอินเดีย โดยนำคัมภีร์พระพุทธศาสนา และพระพุทธรูปเข้ามา
ในทิเบต ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คนทิเบตได้รู้จักกับพระพุทธศาสนา แต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าใดนัก
เพราะชาวทิเบตยังนับถือลัทธิบ อน ซึ่งมีความเชื่อเรื่องภูติผีปีศาจอยู่มาก ชาวทิเบตเป็นชนชาติที่ชอบ
สงคราม ไม่มีอารยธรรมชั้นสูงเหมือนชนชาวเขาทั่วไป แต่ด้วยอิทธิพลของพุทธศาสนาจึงทำให้ทิเบต
กลายเป็นผู้ใฝ่สันติสุข และเป็นชาวเขาที่มีอารยธรรมสูงส่งจนถึงมีอักขระพิเศษเพื่อพระศาสนา โดยนำ
แบบอย่างมาจากอักษรอินเดีย จากนั้นมาพระพุทธศาสนาจากอินเดียก็เข้าถึงทิเบตครั้งแรกเมื่อราว
พุทธศตวรรษที่ 12 และประดิษฐานมั่นคงในพุทธศตวรรษที่ 16
2) ยุคประวัติศาสตร์
ใน พ.ศ. 1173 ถือว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของทิเบต พระเจ้าซรอนซันกัมโป
สนับสนุนให้มีการศึกษาพุทธศาสนาจากคัมภีร์ที่นำเข้ามาตั้งแต่ยุคต้น (พ.ศ. 976) พร้อมดำเนินการ
ปฏิรูปศรัทธาทิเบต ต่อมาประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ โดยการสนับสนุนของ
พระมเหสี 2 พระองค์ คือพระนางเหวินเฉิง พระธิดาของจักรพรรดิถังไท่จงแห่งจีน และพระนางภริคุติ
เทวี พระธิดาของพระเจ้าอัมสุวารมาแห่งเนปาล ทั้งสองพระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนามหายาน
อย่างเคร่งครัด จึงได้นำพระพุทธรูปมาด้วยทั้งสองพระองค์ คือเจ้าหญิงเหวินเฉิง นำพระพุทธรูปชื่อ
โจโว มาประดิษฐานที่วัดซิลลากัง ในกรุงลาซา และเจ้าหญิงภริคุติเทวีได้นำพระพุทธรูปศากยมุนีที่
สำคัญมาประดิษฐานที่วัดราโมเช ซึ่งเป็นวัดหลวง และมี ความสำคัญรองเป็นอันดับสองในกรุงลาซา
ช่วงนี้ได้มีชาวทิเบตเชื้อพระวงศ์ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปศึกษาในจีน และพระภิกษุชาวจีนก็มา
ศึกษาในทิเบตเพื่อแปลพระคัมภีร์และพระสูตรจำนวนมาก
ในยุคนี้พระเจ้าซรอนซันกัมโปได้ทรงส่งทูตชื่อ ทอนมี สัมโภตะ ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย
นาลันทา แล้วกลับทิเบต ท่านได้เริ่มงานประดิษฐ์อักษร และเขียนไวยากรณ์สอนชาวทิเบต โดยใช้
อักษรพราหมี ที่นิยมใช้กันในกัศมีร์ (แคชเมียร์) และดำเนินงานเผยแผ่พุทธศาสนาทำให้ประชาชน
เลื่อมใส นับว่าพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการทำให้ชาวทิเบตมีวัฒนธรรมด้านภาษา แต่ก็ยังไม่เป็น
ที่แพร่หลาย เพราะได้รับความต้านทานจากความเชื่อเดิม การที่ภาษาทิเบตที่มีรากฐานมาจากอินเดีย
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ทำให้รักษาความหมายในการแปลคัมภีร์พุทธศาสนาสันสกฤตเป็นทิเบตได้ดี หากต้นฉบับสันสกฤต
สูญหาย ก็ใช้ต้นฉบับของทิเบตเทียบเคียงของเดิมได้ดีที่สุด
3) คุรุรินโปเชเผยแผ่หลักธรรม
พระปัทมสัมภวะ หรือคุรุรินโปเช ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่กว้างขวางในหมู่ชน
ชาวทิเบตพระปัทมสัมภวะ หรือคุรุรินโปเช ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่กว้างขวางในหมู่ชนชาว
ทิเบตใน พ.ศ. 1298 - 1340 กษัตริย์องค์ที่ 5 นับจากพระเจ้าซรอนซันกัมโปได้ไปอาราธนา พระศานต
รักษิต ที่เคยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทามาเผยแผ่หลักคำสอนอันบริส ุทธิ์ แต่ก็ไม่ประสบ
ความสำเร็จเนื่องจากท่านสอนแต่หลักธรรม แต่ไม่สอนเวทมนตร์คาถา แต่ชาวทิเบตมีความเชื่อเรื่อง
อำนาจภูติผีของลัทธิบอน และขณะนั้นเกิดโรคระบาด และภัยธรรมชาติ ทำให้ประชาชนเชื่อว่าท่าน
นำเหตุการณ์นี้มาด้วย
พระศานตรักษิตได้กลับไปอินเดีย แล้วอาราธนาพระปัทมสัมภวะ พระราชโอรสของพระ
เจ้าอินทรภูมิ แห่งแคว้นอุทยานซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศอัฟกานิสถาน ให้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาลัทธิ
ตันตระซึ่งถูกกับอัธยาศัยของประชาชน ท่านมีความชำนาญในเรื่องไสยศาสตร์สามารถปราบปีศาจ
และทำให้ภูติผีปีศาจกลับมาสนับสนุนปกป้องพระพุทธศาสนาด้วย เหตุการณ์จึงสงบประชาชนฝ่าย
ข้าราชการ และฝ่ายราชสำนักก็ยอมรับนับถือท่านว่าเป็น คุรุรินโปเช คือพระอาจารย์ใหญ่ของพวกเขา
ท่านปัทมสัมภวะได้สร้างวัดในพุทธศาสนาแห่งแรกของทิเบตในนาม วัดสัมเย ตามความเชื่อของ
อิน เดีย ที่มีเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลาง มีอารามอยู่ 4 ทิศ และมีอารามด้านนอกอีกแปดทิศ เป็น
สัญลักษณ์ของทีปในจักรวาล มีอีกวัดทางตะวันออก และตะวันตกเฉียงเหนือเป็นสัญลักษณ์พระจันทร์
และพระอาทิตย์ ในวัดนี้มีห้องสมุด ห้องนั่งสมาธิโดยอาจารย์สอนสมาธิจากจีน
พุทธศาสนาลัทธิตันตระ เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 16 มีชื่อกำหนดแยก
จำเพาะออกไปว่านิกายญิงมา ต่อมาพระศานตรักษิต ได้กลับทิเบตเพื่อปฏิบัติศาสนกิจอีกครั้ง
จนมรณภาพที ่ น ั ่ น ท่ า นได้ แ ปลพระคั ม ภี ร ์ และเป็ น อุ ปั ช ฌาย์ บ วชให้ แ ก่ ช ายหนุ ่ ม ทิ เ บต 5 คน
เพื่อวางรากฐานการบวชสายทิเบต ตามพระราชดำริขอพระเจ้าตริสองเดซัน อุปสมบทกรรมที่นั่นมี
พระนิกายสรวาทสติวาทร่วมด้วย 12 รูป พระภิกษุ 5 รูป ที่ได้รับการอุปสมบทนั้นได้เผยแผ่หลักธรรม
ประสบความสำเร็จ อย่างยิ่ง เนื่องจากว่าอุปัชฌาย์ คือท่านศานตรักษิตเป็นอนุรักษ์นิยม และมี
พระนิกายสรวาทที่มีหลักธรรมเหมือนกับเถรวาทมากที่สุดในบรรดาที่ใช้คัมภีร์ภาษาสันสกฤต จึงทำให้
มีปัญญาชนที่สนใจหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ไม่เจือไสยศาสตร์เข้ามาบวชถึง 300 คน
4) พระทีปังกรศรีชญาณ (อตีศะ)
ใน พ.ศ. 1600 ถือว่าเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้าสู่ทิเบตโดยตรง ประดิษฐาน
มั่นคง เป็นศาสนาประจำชาติครั้งใหญ่สุดท้าย และมีนิกายแตกแยกออกไปมาก โดยมีพระทีปังกร
ศรีชญาณ หรือพระอติศะจากมหาวิทยาลัยวิกรมศาลาในแคว้นพิหาร ได้เข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาใน
ทิเบต ชาวทิเบตจึงนับ ถือพระอติศะรองจากพระปัทมสัมภวะ โดยมีช ื่อเรียกว่า “โจโวเจ” ซึ่งมี
ความหมายว่า ท่านอาจารย์ที่เคารพ คำสอนของท่านเป็นแบบโยคาจารที่ผสมผสานกันระหว่าง
มหายาน และหินยาน บังคับให้พระสงฆ์ถือพรหมจรรย์ และไม่สนับสนุนไสยศาสตร์
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5) กำเนิดนิกายเกลุก
พระสองขะปะ ผู้ชำระพุทธธรรมเป็นพระไตรปิฎกฉบับทิเบตที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันหลังจาก
นั้นปลายยุคนี้ ท่านสองขะปะ (พ.ศ. 1918) ซึ่งเป็นนักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ของทิเบต ได้อาศัยหลักคำสอนนี้
แล้วตั้งนิกาย “นิกายเกลุก หรือเกลุกปะ หรือหมวกเหลือง” ขึ้น นิกายนี้องค์ดาไลลามะปัจจุบันสังกัด
อยู่ และมีอิทธิพลในภาคกลางของทิเบต ท่านได้ชำระหลักพุทธธรรมให้บริสุทธิ์จากลัทธิพิธีต่างๆ มีการ
รวบรวมคัมภีร์ที่ได้แปลแล้วนั้นออกเป็น 2 หมวด คือ พุทธพจน์ 100 เล่ม และอรรถกถา 225 เล่ม
คัมภีร์เหล่านี้เรียกว่าพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับทิเบต ซึ่งตกทอดมาถึงปัจจุบัน
6) ยุคมองโกล
ใน พ.ศ. 2089 - 2130 มีกษัตริย์มองโกลนามว่า อัลตัลข่าน ได้พบกับประมุขสงฆ์ของ
นิกายเกลุกที่ชื่อว่า สอดนัมยาโส แล้วเลื่อมใส เนื่องจากท่านสืบเชื้อสายมาจากนิกายสัก ยะ และ
พักโมดรุ ซึ่งเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลในทิเบต มีการดัดแปลงวัดที่นิกายอื่นอ่อนแอในการปกครอง และ
ทิ้งให้ร้างให้เป็นวัดนิกายเกลุก (หมวกเหลือง) นิกายนี้เรียบง่าย เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับการเมือง ชาวบ้านจึงนิยมมาก อีกอย่างหนึ่งกษัตริย์มองโกลทรงเชื่อว่าประมุขสงฆ์นี้เคยเป็น
อาจารย์ของพระองค์ในชาติก่อน เมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นกุบไลข่าน จึงถวายตำแหน่ง “ทะเล”
แต่ทิเบตออกเสียงเป็น “ทะไล” (Dalai) ในความหมายของไทยก็คือทะเลเช่นกัน (คำว่าทะไลลามะ
“ทะไล” เป็นภาษามองโกลแปลว่า ทะเล หรือ กว้ างใหญ่ “ลามะ” หมายถึง พระหรือคฤหัสถ์ที่มี
ความรู้ความชำนาญ แต่ชาวทิเบตนิยมใช้คำว่า “คยาวา ริมโปเช” คือ ชัยรัตนะ) นับว่าเป็นต้นกำเนิด
ทะไลลามะครั้งแรก และท่านสอดนัมวังยาโสก็ได้ถวายตำแหน่ง "ธรรมราชาทรงความบริส ุทธิ์"
แก่อัลตันข่านเป็นการตอบแทน ท่านสอดนัมวังยาโสถือว่า ตนเองเป็นทะไลลามะองค์ที่ 3 เพราะท่าน
ได้ถวายตำแหน่งย้อนขึ้นไปแก่อวตารในสองชาติแรกของท่านด้วย ในขณะที่ท่านมีพระชนม์ชีพท่านได้
สร้างวัดพระพุทธรูปหนึ่งพันองค์ ได้เผยแผ่พระศาสนาสู่มองโกเลีย และทิเบตตะวันออกซึ่งเคยเป็น
ดินแดนอิทธิพลของลัทธิ บอน จนท่านได้ตำแหน่งพิเศษจากราชวงศ์หมิงของจีน ถึงยุคทะไลลามะ
องค์ที่ 4 นิกายหมวกเหลืองก็ยังเจริญรุ่งเรืองเพราะมีทหารมองโกลหนุนหลังอยู่
7) ยุคทะไลลามะครองอำนาจ
ในยุคของโลซัง กยัตโส ทะไลลามะองค์ที่ 5 (พ.ศ. 2158 - 2223) ชาวมองโกลในทิเบตไม่
มีเอกภาพ ทำให้เจ้าเมืองซังอัน ซึ่งเป็นแคว้นหนึ่งของทิเบตชิงบัลลังก์ลาซาไปได้ ทะไลลามะองค์นี้ซึ่งมี
มองโกลสนับสนุน จึงขอความช่วยเหลือไปยังกุชรีข่าน ผู้นำมองโกลให้มายึดอำนาจคืนสำเร็จ และมอบ
อำนาจการปกครองทิเบตทั้งหมด คือฝ่ายอาณาจักร และศาสนจักรให้แก่ทะไลลามะ และเป็นครั้งแรก
ที่ทะไลลามะได้อำนาจสูงสุดทั้งหมด จากนั้นท่านก็ได้ย้ายที่ประทับที่พระราชวังโปตาลา นครลาซา
ชาวทิเบตมีความเชื่อว่าทะไลลามะเป็นอวตารของพระอวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์ผู้กรุณา และเชื่อว่า
ปันเชนลามะ ผู้มีอำนาจรองจากทะไลลามะเป็นอวตารของพระอมิตาภะ แต่ทะไลลามะนั่งสมาธิแบบ
เนียงมา พลอยทำให้นิกายเนียงมาเจริญไปด้ว ย แต่นิกายโจนังหลังจากท่านตารนาถ ซึ่งเป็นนัก
ประวัติศาสตร์มีช ื่อเสีย งแล้ว ถูกยึดวัดทั้งหมด ถือว่านิกายเกลุกพัฒ นารุ่งเรืองตามคำสอนของ
พระนาคารชุนะ พระอสังคะ เป็นต้น แม้ลั ทธิบอนก็ยังนำไปพัฒนาตนเองของตนเอง จนทะไลลามะ
สวรรคต ชาวทิเบตจึงถวายพระนามว่า "มหาปัญจะ" เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ แม้พระองค์
จะเสด็จสวรรคตแล้ว ยังมีผู้อ้างว่าทะไลลามะเสด็จเข้าสมาธิระยะยาว แล้วสำเร็จราชการแทนพระองค์
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โดยปิดข่าวการสวรรคตนานถึง 13 ปี เพื่องานฟื้นฟูวังโปตาลาต่อไป จากนั้นมีการแต่งตั้งทะไลลามะ
องค์ที่ ๖ แต่พระองค์โปรดการแต่งกวี และสนใจผู้หญิง ไม่สนใจบริหารประเทศ จึงถูกเนรเทศไปจีนแต่
สิ้นพระชนม์ระหว่างทาง
8) จีนคอมมิวนิสต์ยึดทิเบต
จนถึง พ.ศ. 2351 - 2401 คาลซังกยัตโส ได้ขึ้นเป็นทะไลลามะองค์ที่ 7 โดยการสนับสนุน
ของราชวงศ์ชิงของจีน ซึ่งจีนเคยมีบทบาทต่อตำแหน่งปันเชนลามะ หรือ บัณฑิตเซ็นโป แปลว่า
นักวิชาการใหญ่ จากนั้นมีสงครามกลางเมือง ฝ่ายทะไลลามะแพ้ต้องหนีภัยจากเมือง ทำให้นิกายเกลุก
อับอายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ จากนั้นมามีผู้สำเร็จราชการเป็นลามะเกลุก มีรัฐมนตรีเป็นลามะและ
ฆราวาสด้วย ทะไลลามะอีก 4 พระองค์ต่อมาก็มีพระชนม์สั้นทั้งหมด บางองค์ก็ถูกลอบปลงพระชนม์
จนถึง องค์ทะไลลามะองค์ที่ 13 เข้ามาบริหารประเทศ ทรงหลีกเลี่ยงติดต่อกับอังกฤษ โดยอาศัยจีน
ติดต่อกับรัสเซีย จนมีความผันผวนทางการเมือง องค์ทะไลลามะจึงลี้ภัยไปจีน เมื่อจีนรุกรานก็ลี้ภัยไป
อินเดีย เมื่อจีนปฏิวัติท่านก็กลับทิเบต แล้วมีความสัมพันธ์กับอังกฤษ จากนั้นเหล่ามิชชันนารีชาว
คริสต์เข้าไป ความสัมพันธ์กับอินเดียค่อยๆ เลือนลางไป พระสงฆ์จากที่เคยมาจากอินเดียก็เสื่อมไป
ต่อมาทิเบตก็ปิดประเทศโดดเดี่ยว พอใจกับอำนาจที่นิกายเกลุกดำรงอยู่ติดต่อกันจนสวรรคตในปี
พ.ศ. 2476 ก็มีผู้สำเร็จราชการปกครองประเทศ สิบแปดปีต่อมาจีนแดงยึดทิเบต ภิกษุลดลงอย่างมาก
เนื่องจากจีนให้ลงทะเบียน ตามรายงานของวัดเดรปังบอกว่า มีพระสงฆ์จำนวน 7,700-10,000 รูป
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2502 รัฐบาลทิเบตสลายตัว มีคณะกรรมการคณะหนึ่งขึ้นมาบริหาร โดยมีปัน
เชนลามะเป็นประมุข
9) ปัจจุบัน
ทะไลลามะองค์ที่ 14 ท่านเท็นซิน กยัตโส ได้ลี้ภัยไปที่ธรรมศาลา รัฐหิมาจัล ประเทศ
ประเทศอินเดีย และจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นของทิเบตที่นี่ ต่อมาก็เป็นศูนย์รวมใจชาวทิเบตในต่างแดน
ชาวทิเบตในจีนช่วงแรกทำถนนทำให้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศ
จนบางคนเป็นวัณโรค บางคนเป็นโรคทางเดินหายใจ ต่อมาก็มาค้าขายเสื้อผ้าที่อินเดีย และได้ขยายไป
ตั้งนิคมอยู่ที่รัฐมิโซรัม ประเทศอินเดีย ในยุคนี้มีการเผยแผ่พุทธศาสนาแบบทิเบตไปทั่วโลกทั้ง 4
นิกาย ได้แก่ นิกายเนียงมา นิกายกาจู นิกายสักยะ และนิกายเกลุก ในอเมริกา มีชาวพุทธทิเบต
ประมาณ 5 ล้านคน และส่วนใหญ่เป็นของนิกายหมวกเหลือง ทะไลลามะยัง ต่อสู้เพื่อเอกราชของตน
โดนสันติวิธี พร้อมกับรักษาจิตวิญญาณของชาวพุทธไว้อย่างมั่งคง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2565)
กล่าวโดยสรุป ประวัติความเป็นมาพุทธศาสนามหายานในทิเบต แบ่งเป็น 2 ยุค คือ
ยุ ค ที ่ พ ุ ท ธศาสนารุ ่ ง เรื อ ง ได้ แ ก่ ยุ ค เริ ่ ม ต้ น พ.ศ. 976 พระเจ้ า ลาโธ โธรี เย็ น เซ
เป็นกษัตริย์ทิเบตองค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยนำคัมภีร์พระพุทธศาสนาและพระพุทธรูปเข้า
มาในทิเบต ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คนทิเบตได้รู้จักกับพระพุทธศาสนา ยุคประวัติศาสตร์ พ.ศ. 1173 ถือ
ว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของทิเบต พระเจ้าซรอนซันกัมโป สนับสนุนให้มีการศึกษาพุทธ
ศาสนาจากคัมภีร์ ประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และดำเนินงานเผยแผ่พุทธ
ศาสนาทำให้ประชาชนเลื่อมใส นับว่าพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการทำให้ชาวทิเบตมีวัฒนธรรม
ด้านภาษา และ ยุคมองโกล พ.ศ. 2089 - 2130 กษัตริย์มองโกลอัลตัลข่าน ทรงเลื่อมใสประมุขสงฆ์
ของนิกายเกลุกท่านสอดนัมยาโส ได้ดัดแปลงวัดที่นิกายอื่นทิ้งร้างให้เป็นวัดนิกายเกลุก พระองค์ทรง
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เชื่อว่าประมุขสงฆ์นี้เคยเป็นอาจารย์ของพระองค์ในชาติก่อน เมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นกุบไลข่าน
จึงถวายตำแหน่งทะไลลามะ “ทะไล” เป็นภาษามองโกลแปลว่า ทะเล หรือ กว้างใหญ่ “ลามะ”
หมายถึง พระหรือคฤหัสถ์ที่มีความรู้ความชำนาญ นับว่าเป็นต้นกำเนิดทะไลลามะครั้งแรกในยุคนี้
ยุคที่พุทธศาสนาล่มสลาย จีนคอมมิวนิสต์ยึดทิเบต พ.ศ.2351 - 2401 คาลซังกยัตโส ได้
ขึ้นเป็นทะไลลามะองค์ที่ 7 โดยการสนับสนุนของราชวงศ์ชิงของจีน จากนั้นมีสงครามกลางเมือง ฝ่าย
ทะไลลามะแพ้ต้องหนีภัยจากเมือง ทำให้นิกายเกลุกอับอายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ จากการที่จีน
แดงยึดทิเบต ทำให้ภิกษุลดลงอย่างมาก รัฐบาลทิเบตสลายตัว ต่อมาเมื่อปี 2502 จีนได้ยึดครอง
ดินแดนประเทศทิเบตได้แบบเบ็ดเสร็จ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศทิเบต ก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของประเทศจีน

นิกายในพุทธศาสนาแบบทิเบต
ปัจจุบันพระพุทธศาสนามหายานในทิเบต เป็นแบบวัชรยานหรือตันตระ โดยมีนิกาย
สำคัญ 4 นิกาย พอสรุปได้ ดังนี้
1) นิกายเนียงม่า หรือญิงมาปะ ถือกำเนิดจากปฐมาจารย์ คือ คุรุปัทมสัมภวะ ท่านเป็น
โยคีผู้ทรงความรู้โดยเฉพาะในสายตันตระ ชาวทิเบตโดยทั่วไปเรียกอาจารย์คุรุปัทมสัมภวะด้วยความ
ยกย่องเทิดทูนว่าคุรูริมโปเซ ซึ่งแปลว่า ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ท่านร่วมมือกับพระภิกษุศานติรักษิต
ช่วยกันสร้างวัดสัมเย ซึ่งเป็นวัดของพระพุทธศาสนาวัดแรกในทิเบต ต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาพุทธศาสนาที่สำคัญ และเป็นแหล่งแปลคัมภีร์สำคัญในวรรณคดีพุทธศาสนาเป็นภาษาทิเบต
(วัชรดารา อมิตาภาพร, 2547: 63) พระคัมภีร์คุยหครรภะ ถือกันว่าเป็นตำราหลักของตันตระ พระ
คัมภีร์นี้ถือกันว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับนิกายญิงมาปะ (ส.ศิวรักษ์, 2542: 71) ในนิกายญิงมาปะแบ่ง
คำสอนตันตระออกเป็น 3 ขั้นคือ (1) นวยาน คือ ยานทั้ง 9 ได้แก่ สาวกยาน ปัจเจกพุทธยาน และ
โพธิสัตวยาน (2) ตันตระ 3 ได้แก่ กิริยาตันตระ จะเน้นในการปฏิบัติกายให้ถูกต้อง อุปตันตระ เป็น
การกระทำสมาธิโดยการเพ่งในพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และโยคะตันตระเป็นการพัฒนาพลังจิต
ที่สอนโดยวัชรสัตว์ (3) ตันตระชั้นสูง 3 ยาน ได้แก่ มหาโยค เน้นการปฏิบัติการวางความยืดมั่นถือมั่น
อนุโยคะ การฝึกสมาธิให้เป็ นหนึ่งกับวัชรกาย เพื่อเข้าถึงความตระหนักรู้ชั้นรากฐานและอติโยคะ คือ
การปฏิบัติขั้นสูงสุด เพื่อก้าวข้ามโลกียะตามคำสอนของสมันตภัทรพุทธะ คำสอนใน 6 ยานแรกของ
ของนิกายญิงมาปะ สอดคล้องกับพุทธศาสนาแบบทิเบตนิกายอื่น ๆ มีเพียง 3 ยานสุดท้ายเท่านั้น ที่
เป็นลักษณะคำสอนและการปฏิบัติเฉพาะของนิกายญิงมาปะ พระในนิกายนี้นิยมสวมหมวกสีแดง
2) นิกายกาจู หรือกาจูร์ปะ เป็นนิกายที่สืบต่อทางการกระซิบ และเป็นนิกายที่มีรากฐาน
ความเป็นมาจากอาจารย์มารปะโชดี โลโด และทุงโป ญาลจอร์ เป็นผู้ก่อตั้งโดยยึดหลักคำสอนสายทั้ง
4 ของตันตระคือ กายมายา การสืบทอดวิญญาณ ความฝัน และแสงสว่าง บางครั้งนิกายนี้เรียกว่า
นิกายหมวกดำ เพราะเวลาประกอบพิธีพระนิกายนี้นิยมสวมหมวกสีดำ อาจารย์มารปะโชคี โลโด เป็น
นักแปลที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของทิเบต ท่านได้เดิ นทางไปอินเดียและเนปาล เพื่อศึกษาพระธรรม
จากทั้งอาจารย์และโยคีจำนวนมาก โดยมีอาจารย์ที่สำคัญคือ นโรปะและไมตรีปะ มารปะได้รับคำ
สอนสายตันตระที่เรียกว่า สายทั้ง 4 ได้แก่ กายมายาการสืบทอดวิญญาณ ความฝันและแสงโอภาส
รวมทั้งความร้อนภายในโดยตรงจากนโรปะ คำสอนนี้มาจากเหล่าคำสอนที่เป็นรากฐานความรู้คือ
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พระพุทธเจ้าวัชรธร นิกายกาจูร์ปะจึงได้รับถ่ายทอดคำสอนทั้ง 2 สาย คือ สายสมาธิ และสายการ
ฝึ ก ฝนทางปรั ช ญา โดยหลั ก สำคั ญ ของคำสอนมี ร ากฐานในมหามุ ท รา โยคะทั ้ ง 6 ของนโรปะ
มหามุทราเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของนิกายกาจูร์ปะ (ส.ศิวรักษ์, 2542: 71) สามารถอธิบายได้ตาม
พระสูตรและตันตระ คำสอนทั้งสองแบบต่างเน้นให้เข้าใจโดยตรง และอย่างถ่องแท้ในธรรมชาติที่
แท้จริงของจิต การปฏิบัติทางตันตระที่มีลักษณะเฉพาะของนิกายคือ โยคะทั้ง 6 ของนโรปะ จักร
สัมภวะ และมหากาล และสำหรับการฝึกฝนของพระภิก ษุในวัดของกาจูร์ปะ มีการศึกษาเรื่องปัญญา
บารมี มาธยามิกการรับรู้ที่ถูกต้อง พระวินัยและปรากฎการณัวิทยาเช่นเดียวกับนิกายอื่น
3) นิกายสักยะ ศากยะ หรือสาเกียปะ ก่อตั้งโดย ท่านคอนจ็อก เจลโป มีคำสอนสำคัญ
คือ ธรรมทอง 13 ข้อ และคำสอนลัมเดร (Landre) หลักแห่งมรรคและผล ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่าง
บริสุทธิ์และศูนยตา โดยสาระคือความแยกกันไม่ได้ระหว่างสังสารวัฏและนิพพาน พระในนิกายนี้นิยม
สวมหมวกหลายสี นิกายนี้สืบทอดมรรควิถีและผลแยกต่อไปอีกเป็น 2 สาย คือ การอธิบายเป็นส่วนตัว
เฉพาะศิษย์และการเทศน์สอนธรรมสภาในการปฏิบัติทางตันตระที่นิกายสาเกียปะ ถือเป็นหลักคือ เห
วัชระ จักรสัมภวะ ตันตระและมหากาล วัด และมหาวิทยาลัยของสาเกียปะ มีการศึกษาคัมภีร์หลัก ๑
8 อย่างคือ ปัญญาบารมี พระวินัย มาธยมิก ทรรศนะ ปรากฏการณ์วิทยา ตรรถคาสตร์ และทฤษฎี
ความรู้ รวมทั้งอรรถกถาเฉพาะของนิกาย
4) นิกายเกลุก หรือเกลุกปะ ผู้ก่อตั้งนิกายนี้ คือ อาจารย์สองขะปะ นิกายนี้มุ่งในด้าน
ความเคร่งครัดทางวินัย การศึกษาพระสูตรและตันตระจะใช้วิธีการวิเคราะห์โดยผ่านทางตรรกวิภาษ
พระในนิกายนี้นิย มสวมหมวกสีเหลือง นิกายเกลุกปะ พัฒนามาจากนิกายกดัมที่อาจารย์อ ตี ษะ
วางรากฐานไว้แต่เดิม (เสถียร โกเศศ, 2507: 318) และจัดเป็นรูปแบบให้ชัดเจนโดยอาจารย์สองขะ
ปะ (เสถียร โกเศศ, 2507: 321) อาจารย์สองขะปะรับศีลอุบาสกตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ต่อมาอายุให้ 7
ขวบ จึงบรรพชาเป็นสามเณร ท่านได้ออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนอยู ่กับ
อาจารย์ในนิกายต่าง ๆ พร้อมทั้งฝึกปฏิบ ัติควบคู่ไปด้วยหลังจากนั้นท่านได้ส อนสานุศิษย์อย่าง
แพร่หลายในทิเบตตอนกลางและตะวันออก และที่สำคัญท่านได้เขียนตำราและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกั บ
คำสอนในพุทธศาสนาและอรรถกถาอธิบายนิกายเกลุกปะเป็นนิกายที่มุ่งเน้นในด้านความเคร่งครัด
ของการปฏิบัติพระวินัย (ประยงค์ แสนบุราณ, 2548: 103) โดยถือเป็นพื้นฐานสำคัญ วิธีการสอน
จะเน้นออกมาทางการวิเคราะห์ โดยผ่านการฝึกฝนตามตรรกวิภาษวิธี (Dialectic) องค์ดาไลลามะ
เป็นผู้นำของนิกายนี้
กล่าวโดยสรุป นิกายในพุทธศาสนาแบบทิเบต มีนิกายสำคัญ 4 นิกาย คือ 1) นิกาย
เนียงม่าหรือญิงมาปะ ถือกำเนิดจากปฐมาจารย์ คือ คุรุปัทมสัมภวะ ท่านเป็นโยคีผ ู้ทรงความรู้
โดยเฉพาะในสายตันตระ ชาวทิเบตโดยทั่วไปเรียกอาจารย์คุรุปัทมสัมภวะด้ว ยความยกย่องเทิดทูนว่า
คุรูริมโปเซ ซึ่งแปลว่า ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ 2) นิกายกาจูหรือกาจูร์ปะ เป็นนิกายที่สืบต่อทางการ
กระซิบ และเป็นนิกายที่มีรากฐานความเป็นมาจากอาจารย์มารปะโชดี โลโด และทุงโป ญาลจอร์ เป็น
ผู้ก่อตั้งโดยยึดหลักคำสอนสายทั้ง 4 ของตันตระคือ กายมายา การสืบทอดวิญญาณ ความฝัน และ
แสงสว่าง 3) นิกายสักยะ ศากยะ หรือสาเกียปะ ก่อตั้งโดยท่านคอนจ็อก เจลโป มีคำสอนสำคัญคือ
ธรรมทอง 13 ข้อ และคำสอนลัมเดร หลักแห่งมรรคและผล ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างบริส ุ ทธิ์
และศูนยตา โดยสาระคือความแยกกันไม่ได้ระหว่างสังสารวัฏและนิพพาน และ 4) นิกายเกลุกหรือ
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เกลุกปะ ผู้ก่อตั้งนิกายนี้ คือ อาจารย์สองขะปะ นิกายนี้มุ่งในด้านความเคร่งครัดทางวินัย การศึกษา
พระสูตรและตันตระจะใช้วิธีการวิเคราะห์โดยผ่านทางตรรกวิภาษ

คณาจารย์ในทิเบตที่สำคัญ
คณาจารย์ในทิเบตมีหลายนิกายและหลายท่าน ที่สำคัญและโดดเด่น ขอยกตัวอย่าง 3
ท่าน คือ
1) พระสองขะปะ ท่านได้ชำระหลักพุทธธรรมให้บริสุทธิ์จากลัทธิพิธีต่างๆ มีการรวบรวม
คัมภีร์ ซึ่งคัมภีร์เหล่านี้เรียกว่าพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับทิเบต ซึ่งตกทอดมาถึง
ปัจจุบัน ท่านเป็นนักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ของทิเบต ได้อาศัยหลักคำสอนนี้แล้วตั้งนิกาย “นิกายเกลุก หรือ
เกลุกปะ หรือหมวกเหลือง” ขึ้น นิกายนี้องค์ดาไลลามะปัจจุบันสังกัดอยู่ และมีอิทธิพลในภาคกลาง
ของทิเบต
2) พระทีปังกรศรีชญาณหรือพระอติศะ จากมหาวิทยาลัยวิกรมศาลาในแคว้นพิหาร ได้
เข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาในทิเบต ชาวทิเบตจึงนับถือพระอตีศะ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “โจโวเจ” ซึ่ งมี
ความหมายว่า ท่านอาจารย์ที่เคารพ คำสอนของท่านเป็นแบบโยคาจารที่ผสมผสานกันระหว่าง
มหายาน และหินยาน บังคับให้พระสงฆ์ถือพรหมจรรย์ และไม่สนับสนุนไสยศาสตร์ ถือว่าเป็นยุคที่
พระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้าสู่ทิเบตโดยตรง ประดิษฐานมั่นคง เป็นศาสนาประจำชาติครั้งใหญ่
สุดท้าย และมีนิกายแตกแยกออกไปมาก
3) องค์ทะไลลามะ ในปัจจุบันเป็นองค์ที่ 14 พระนามว่า เท็นซิน กยัตโส พระองค์ได้เสด็จ
ลี้ภัยมาอยู่ประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ.2502 และทรงจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นอยู่ ณ ธรรมศาลา ประเทศ
อิน เดีย เหตุการณ์น ี้ทำให้ทิเบตและพระพุทธศาสนาแบบทิเบตเป็ นที่รู้จักไปทั่ว โลก โดยเฉพาะ
ชาวตะวันตก ในสหรัฐอเมริกามีชาวพุทธทิเบตอยู่ประมาณ 5,000,000 คนส่วนใหญ่เป็นนิกายหมวก
เหลืองหรือเกลุก
บทบาทขององค์ทะไลลามะในการสร้างสันติภาพกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ทิเบต
เคยเป็นประเทศเอกราช มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน โดยมีจีน อินเดี ย ภูฐาน เนปาล มองโกเลี ย
ปากีสถาน และพม่า เป็นประเทศเพื่อนบ้าน สมญานามประการหนึ่งของประเทศทิเบตที่ชาวโลกรู้จัก
กั น เป็ น อย่ า งดี น ั ่ น ก็ ค ื อ ประเทศหลั ง คาโลก ( The Roof of the World) หรื อ แดนสวรรค์
(Shangrl-la) ก็เพราะมีภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในที่ สูงเสียดฟ้า ในยุคเริ่มต้น ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็น
ผู ้ ป กครองประเทศถั ด มามี พ ระมหากษั ตริ ย์ เ ป็ น ผู ้ ปกครองประเทศ และต่ อ มาองค์ ท ะไลลามะ
เป็นผู้ปกครองประเทศทั้งทางอาณาจักรและศาสนจักรของทิเบต (H.H. DalaiLama is the Head of
the State and the Spiritual Leader of the Tibetan people) ด้ ว ยความที ่ ท ิ เ บตกั บ จี น เป็ น
ประเทศเพื่อนบ้านกัน และในยุคสมัยนั้นที่มีการหวังครอบครองดินแดนของประเทศอื่น เพื่อต้องการ
แสดงความยิ่งใหญ่ และเพื่อต้องการขยายอาณาจักรจีนกับทิเบตจึงเคยรุกรานซึ่งกันและกันหลายต่อ
หลายครั้ง และต่างก็พลัดแพ้พลัดชนะกันเป็นธรรมดา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 ต่อมาเมื่อปี 2502 จีนได้ยึด
ครองดินแดนประเทศทิเบตได้แบบเบ็ดเสร็จ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศทิเบตก็ถูกผนวกเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของประเทศจีน (พระมหารุ่งเพชร ติกฺขวชิโร, 2537: 54)
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พระองค์ทรงเป็นผู้นำจิตวิญญาณและผู้นำสูงสุดแห่งทิเบต ได้รับการขนานพระนามว่า
มหาสมุทรแห่งปัญญา ผู้นิยมแนวทางสันติวิธีและเสรีภาพ ทรงเป็นเสียงประกาศพระพุทธศาสนา
ได้ร ับ มติให้เป็ น บุ คคลที ่มี อ ิทธิ พลมากที่ส ุ ดด้ านบทบาทการสร้า งสัน ติภ าพและการสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาคมโลกท่ามกลางกระแสร้อนระอุของสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของจีน ที่มุ่ง
ยึดครองทิเบต และการเบีย ดเบีย นระหว่างชนชาติ บทบาทการสร้างสันติภ าพ การเคารพสิทธิ
มนุษยชน ขั้นพื้นฐาน และการอนุรักษ์วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์ทะไลลามะ ผู้ซึ่ง
ไม่เคยสิ้นหวัง ที่ได้เสด็จไปยังองค์การสหประชาชาติเพื่อเรียกร้องสันติภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรม
วิถีชีวิตรูปแบบการปกครองตนเองในวิถีทางแห่งสันติและเมตตาสันติภาพ คือการที่คนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่มีความขัดแย้งกัน เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน หนทางที่จะนำโลกไปสู่ สันติภาพได้
นั้น ประชาคมโลก ต้องปรับทัศนคติในการบริห ารความขัดแย้งทางความคิด ความแตกต่า งทาง
วัฒนธรรม เชื้อชาติศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง การนิยมความรุนแรง ด้วยการพูดคุยเจรจา
เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และร่วมกันผลักดันให้เกิดสันติภาพขึ้นใน
โลกผลจากการเรียกร้องสันติภาพ ขององค์ทะไลลามะ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ หยุดการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์การทำลายทางวัฒนธรรม การเผาศาสนสถาน และการยุตินโยบายขยายประชากรจีนเข้าไป
ในทิเบตจึงทำให้คณะกรรมการรางวัลโนเบลได้มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ แด่องค์ทะไลลามะ
ที่ทรงเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรง และทำให้เกิดเสรีภาพแก่ประชาชนชาวทิเบตได้ในที่สุด (ศิ
ริวัฒน์ ครองบุญ, 2559)
องค์ทะไลลามะ มีบทบาทอย่างสำคัญในการเรียกร้องต่อองค์การสหประชาชาติและนานา
อารยประเทศ ให้จีนยุติการใช้ความรุนแรง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การทำลายศาสนสถานการลิดรอนสิทธิ์
ในการแสดงสิทธิขั้น พื้นฐาน การพูดแสดงความคิดเห็น การเคลื่อนไหวการนับถือศาสนา แม้ว่า
พระองค์จะทรงลี้ภัยที่เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดียก็ตาม แต่ก็ทรงเสนอและรณรงค์ให้ทิเบตเป็น
เขตสัน ติภ าพ ปราศจากอาวุธ นิว เคลีย ร์ รวมถึงการอนุรักษ์ว ัฒ นธรรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดถึงกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคมของทุกปี เป็นวันเรียกร้องเสรีภาพแห่งชาติทิเบต
(Tibetan National Uprising Day) อีกด้วย (พระมหารุ่งเพชร ติกฺขวชิโร, 2551: 75)
กล่าวโดยสรุป คณาจารย์ในทิเบตมีหลายนิกายและหลายท่านที่สำคัญและโดดเด่น คือ
1) พระสองขะปะ ท่านได้ชำระหลักพุทธธรรมให้บริสุทธิ์จากลัทธิพิธีต่างๆ มีการรวบรวมคัมภีร์
ซึ่งคัมภีร์เหล่านี้เรียกว่าพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบั บทิเบต ซึ่งตกทอดมาถึงปัจจุบัน
2) พระทีปังกรศรีชญาณหรือพระอติศะ ได้เข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาในทิเบต ชาวทิเบตเรียกท่านว่า
“โจโวเจ” หมายความว่า ท่านอาจารย์ที่เคารพ คำสอนของท่านเป็นแบบโยคาจารที่ผสมผสานกัน
ระหว่างมหายาน และหินยาน บังคับให้พระสงฆ์ถือพรหมจรรย์ และไม่สนับสนุนไสยศาสตร์ และมี
นิกายแตกแยกออกไปมากในยุคท่าน 3) องค์ทะไลลามะ พระนามว่าเท็นซิน กยัตโส เป็นองค์ที่ 14
ในปัจจุบัน พระองค์ได้เสด็จลี้ภัยมาอยู่ประเทศอินเดียในปี พ.ศ.2502 และทรงจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นใน
ประเทศอิ น เดี ย พระองค์ ท รงเป็ น ผู ้ น ำจิ ต วิ ญ ญาณและผู ้ น ำสู ง สุ ด แห่ ง ทิ เ บต ได้ ร ั บ การขนาน
พระนามว่า มหาสมุทรแห่งปัญ ญา ผู้น ิย มแนวทางสันติว ิธ ี และเสรีภ าพ ทรงเป็นเสียงประกาศ
พระพุทธศาสนา ได้รับมติให้เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุด ด้านบทบาทการสร้างสันติภาพและการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อประชาคมโลก
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อิทธิพลของพุทธศาสนาในทิเบต
ทิเบตคือดินแดนแห่งศาสนา ในยุคดั้งเดิม ลัทธิบอนมีบทบาท และอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาว
ทิเบต ในยุคต่อมาพระพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตชาวทิเบต ทำให้มีสีสันแห่งศาสนา
หลากหลายยิ่งขึ้น แนวคิดพื้นฐานวัฒนธรรมทิเบตมีว่า “ชีวิตคือศาสนา ศาสนาคือชีวิต” แนวคิดแบบ
นี้ทำให้วิถีชีวิตของชาวทิเบตเรียบง่าย ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย แม้ธรรมชาติจะโหดร้ายรุนแรง แต่ด้วยจิตใจ
ที่กล้าแกร่ง ทำให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีสุข
พระพุทธศาสนาในทิเบตที่นับถือในปัจจุบันคือ พุทธตันตระ แม้จะมีหลากหลายนิกาย
แต่หลักปริยัติ และปฏิบัติโดยภาพรวมใช้หลักการเดียวกัน การปฏิบัติโยคะ การสาธยายมันตระ
การปฏิบัติโดยเน้นหลักปรัชญาและกรุณาเป็นสำคัญ ปรากฏให้เห็นในทุกนิกาย หลักธรรมสำคัญคือ
ปรัชญาและกรุณา ชาวทิเบตต้องสวดมนต์ได้ มันตระแห่งปรัชญา คือ โอม อา หูม วัชระ คุรุ สิทธิ หูม
มันตระแห่งกรุณา คือ โอม มณี ปัทเท หูม พุทธศาสนิกทิเบตกราบอัฏฐางคประดิษฐ์ มีลูกประคำ ๑๐
8 ลูก ประจำเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการสวดมนต์กำหนดวาระจิต ทุกคนให้ความสำคัญแก่การสวด
มนต์ ถ้าสวดได้ถึง 6000,000 จบ จะทำให้บรรลุนิพพาน (พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ, 2547: 1-2)
พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต พิธีกรรมของชาวพุทธในทิเบตนั้น สามารถ
พบเห็นได้แทบทุกที่ของประเทศทิเบต ไม่ว่าพระสงฆ์หรือฆราวาสต่างต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งนั้น และไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสำคัญหรือปกติธรรมเพียงใด
พิธีกรรมก็มีส่วนสำคัญต่อชาวทิเบตเป็นอย่างยิ่งเช่น การสวดมนต์และอุปกรณ์ดนตรีที่ต้องใช้ประกอบ
ในงานพิธี เช่น ทรัมเป็ด, ฆ้อง, กลอง และฉาบ หรือหากเดินไปตามซอกซอยของหมู่บ้านในยามเช้า
จะพบว่าชาวทิเบตได้เริ่มประกอบพิธีแต่เช้าโดยการจุดไฟเผา Juniper Twigs (ไม้พุ่มประเภทหนึ่งที่
นำมาจุดเพื่อให้มีกลิ่นหอม) ตามชายคาของบ้าน บางคนก็ประกอบพิธีด้วยการทำความสะอาด
บ้านเรือน บางบ้านก็จะทำพิธีถวายอาหารแก่เหล่าเทวดา ตลอดวันทั้งวันฆราวาสก็จะวุ่นอยู่กับการทำ
พิธีถวายอาหาร ดอกไม้ธูปเทียน หรือไม่ก็ถวายเงินแก่คณะสงฆ์เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถาน ก่อนที่ชาว
ทิเบตจะทานอาหารในแต่ละมื้อ พระสงฆ์และภิกษุณี (แม่ชี) พร้อมด้วยเหล่าฆราวาสต่างก็ท่องบทสวด
มนต์ เพื่อเป็นการถวายอาหารมือนั้นให้กับพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีชาวทิเบต
จำนวนไม่น้อยที่ต้องพกพาสิ่งที่เรียกว่า “มาลาส” หรือประคำติดตัวในเวลาที่ต้องเดินทางไปไหนต่อ
ไหน บ้างก็ทำเสีย งพึมพำด้ว ยการสวดมนต์เบาๆ ขณะที่ก้าวย่างไปเรื่อยพร้อมกับมือที่ต้ อ งนั บ
ลูกประคำไปด้วยในตัว
ในแต่ละเดือน จะต้องมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 7 วัน ที่ชาวทิเบตจะต้องจัดงานพิธีกรรมที่
พิเศษเฉพาะขึ้นมา ชาวทิเบตเชื่อว่าในช่วงของวันพิธีกรรมที่สำคั ญอย่างนี้ ไม่ว่าจะสร้างกรรมดี
หรือกรรมร้าย ผลของกรรมย่อมจะให้ผลอย่างอนันต์ และอย่างมหันต์ ทุก ๆ วันพุธชาวทิเบตเชื่อว่า
เป็น วัน มงคลที่ต้องประกอบพิธ ี เพราะเชื่อว่าวันพุธ คือ วันประสูติขององค์ทะไลลามะ ในวันที่
พระจันทร์เต็มดวงพระสงฆ์ก็จะร่วมกันสวดมนต์ให้พิเศษกว่าวันอื่นๆ และในวันประกอบพิธีสารภาพก็
เช่นเดียวกัน คือจะมีการสวดมนต์ชนิดพิสดารกว่าปกติ ส่วนชาวบ้านก็จะประกอบพิธีพร้อมกับการ
รักษาศีลแปดติดต่อกันสองวัน ตามกำหนดปฏิทินจันทรคติรายปีของชาวทิเบต จะเต็มไปด้วยเทศกาล
ของพิธีกรรมประจำปี ซึ่งเป็นประเพณีที่พระสงฆ์และฆราวาสแยกกันจัดพิธี พระก็จะทำพิธีกันในวัด
ส่วนฆราวาสก็จัดพิธีกันเองตามบ้านเรือนของตน การเฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวทิเบตนั้น
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จุดเด่นของงานขึ้นปีใหม่ก็คือ การเต้นรำและการสวดมนต์ และมีการประกอบพิธีเพื่อระลึกถึงอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ของพระพุ ทธองค์ในวันขึ้น 15 ค่ำด้วย ในแต่ละปีจะมีพิธีกรรมหลายอย่างที่มีพระสงฆ์
จำนวนมหาศาลเข้าร่วมประกอบพิธีด้วย ระหว่างเดือนที่สี่เดือนศักดิ์สิทธิ์ (ซากาดาวา) ตามปฏิทินของ
ทิเบต จะมีการประกอบพิธีเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธองค์
(บ้านจอมยุทธ, 2565)
ในทิเบตมีพิธีเฉลิมฉลองมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและของพระสงฆ์
อันเป็นที่เคารพยิ่งของชาวทิเบต แต่ทุกพิธีล้วนจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดอานิสงส์ผลบุญนำมา
ซึ่งความโชคดี และการได้มาซึ่งสิ่งที่ดีงามต่างๆ หากมองประโยชน์ที่สามารถมองเห็นได้ คือพิธีชว่ ยให้
เกิดความกลมเกลียวต่อชุมชน แต่เป้าหมายขั้นสูงส่งของการประกอบพิธีคือ การให้ได้มาซึ่งสภาวะ
ใหม่ที่ดีกว่าของจิตใจ เป็นจิตที่ปราศจากกิเลสตัณหาอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงไว้ แม้จะเป็นที่ยอมรับกันว่า การฝึกสมาธิเท่านั้นที่จะช่วยให้เกิดอานิสงส์อย่างยิ่งต่อจิตและ
ขจัดสิ่งไม่ดีงามออกจากจิตได้ แต่รูปแบบอื่นของการสร้างสิ่งดีงามให้แก่ชีวิตมีอยู่มาก เช่น การฝึกให้
ทาน ก็นับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งของการเข้าถึงคำสอน

สรุป
จากการศึกษา “พุทธศาสนามหายานในทิเบต” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา สรุปได้ 2
ประเด็น ดังนี้ 1) ประวัติความเป็นมาพุทธศาสนามหายานในทิเบต แบ่งเป็น 2 ยุค คือ (1) ยุคที่พุทธ
ศาสนารุ่งเรื อ ง ได้แก่ ยุคเริ่มต้ น พระเจ้าลาโธโธรี เย็นเซ เป็นกษัตริ ย์ ท ิเ บตองค์ แ รกที่ น ั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา โดยนำคัมภีร์พระพุทธศาสนาและพระพุทธรูปเข้ามาในทิเบต ยุคประวัติศาสตร์ ถือ
ว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของทิเบต พระเจ้าซรอนซันกัมโป ประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจำชาติ และดำเนินงานเผยแผ่พุทธศาสนาทำให้ประชาชนเลื่อมใส และยุคมองโกล กษัตริย์
มองโกลอัลตัลข่าน ทรงเลื่อมใสประมุขของนิกายเกลุก จึงถวายตำแหน่งทะไลลามะ ซึ่งเป็นต้นกำเนิด
ทะไลลามะในยุคนี้ (2) ยุคที่พุทธศาสนาล่มสลาย สาเหตุจากจีนคอมมิวนิสต์ยึดทิเบต คาลซังกยัตโส
เป็นทะไลลามะองค์ที่ 7 เกิดสงครามกลางเมือง ฝ่ายทะไลลามะแพ้ต้องหนีภัยจากเมือง ทำให้นิกาย เก
ลุกอับอาย และภิกษุลดลงอย่างมาก รัฐบาลทิเบตสลายตัว ต่อมาปี พ.ศ. 2502 จีนได้ยึดครองดินแดน
ประเทศทิเบตได้แบบเบ็ดเสร็จและก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน 2) อิทธิพลของพุทธ
ศาสนามหายานในทิเบต ทิเบตคือดินแดนแห่งศาสนา ในยุคดั้งเดิมลัทธิบอนมีบทบาทและอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตชาวทิเบต ยุคต่อมาพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลคือ พุทธตันตระ แม้จะมีหลากหลายนิกาย แต่
หลักปริยัติและปฏิบัติใช้หลักการเดียวกันคือ ปฏิบัติโยคะ สาธยายมันตระ ปฏิบัติโดยเน้นหลักปรัชญา
และกรุณาเป็นสำคัญ โดยแนวคิดพื้นฐานวัฒนธรรมที่ว่า “ชีวิตคือศาสนา ศาสนาคือชีวิต” ทำให้วิถี
ชีวิตของชาวทิเบตเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนามหายาน
ในญี่ปุ่น 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายานในญี่ปุ่น โดยการศึกษาเชิงเอกสารแล้ว
นำเสนอด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นมีนิกายมากมีผู้
บันทึกไว้ว่า นิกายที่แยกสาขาออกไปประมาณ 239 สาขานิกาย มีมหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนา
ประมาณ 16 แห่ง ปลายปีพุทธศักราช 2537 ญี่ปุ่นมีพุทธศาสนิกชน 89 ล้านคน พระพุทธศาสนา
แบบดั้งเดิมมีรากฐานมั่นคงในชนบท ส่วนในเมืองใหญ่จะมีลัทธิใหม่เกิดขึ้นมาก เช่น โซคะ กักไค ที่สืบ
เชื้อสายมาจากนิกายนิจิเรน มีผู้นับถือราว 8 ล้านหลังคาเรือน ลัทธิริชโซ โคเซไค มีนับถือประมาณ 6
ล้านคน ลัทธิเรยูไคมีผู้นับถือราว 3 ล้านคน ศาสนาในญี่ปุ่นปัจจุบันทั้งพระพุทธศาสนาแบบเก่า และ
นิกายใหม่ที่เกิดขึ้นมาช่วยเผยแผ่เพื่อสันติภาพของโลก และสันติภาพภายในของปัจเจกบุคคล รายงาน
ศาสนาประจำปีตีพิมพ์ โดยกรมวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ปีพุทธศักราช 2560 ญี่ปุ่นมีประชากรประมาณ
120 ล้านคน แต่มีจำนวนประชากรนับถือศาสนาอยู่ 219,830,000 คน ญี่ปุ่นนับถือประมาณคนละ 2
ศาสนา และลัทธิความเชื่ออื่นอีกไปพร้อมกัน พระพุทธศาสนาจากประเทศจีนต่างหลั่งไหลเข้าญี่ปุ่น
จำนวนหลายนิกาย แต่ที่สำคัญปัจจุบันมี พระพุทธศาสนาแบบชินโต และพระพุทธศาสนานิกายเซน
โดยเฉพาะนิกายเซนกำลังแพร่หลายมาก มีพุทธมามกะรวมประมาณ 10 ล้านคน นับวันยิ่งจะเพิ่มมาก
ขึน้ พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญมาก มีวัดตามเมืองต่าง ๆ ทั่วไปถึงประมาณ ๗ หมื่น
วัด พระประมาณ 2 แสนรูป มีสถานศึกษาธรรมชั้นสูงประมาณ 10 แห่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่อง
การสอนธรรมะ และการปฏิบัติธรรมอีกด้วย
คำสำคัญ: พระพุทธศาสนามหายาน, อิทธิพล

Abstract
This article aims to 1) to study the history of Mahayana Buddhism in Japan, 2)
to study the influence of Mahayana Buddhism in Japan. The documentary studies was
used and then presenting them with analytical methods. The results had found that
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Buddhism in Japan is very common, it is noted that about 239 separate denominations
are registered. There are about 1 6 Buddhist universities. By the end of the Buddhist
year 1994, Japan had 89 million Buddhists. Traditional Buddhism has a solid foundation
in the countryside. In large cities, there are many new cults, such as Sokka Kangkai,
who is descended from the Nijira sect. About 8 million houses are revered. Richo
Kozekai is revered by about 6 million people. Reyukaiism is revered by about 3 million
people. Religions in Japan today have both old Buddhism and new denominations
emerging and spreading for world peace and the inner peace of the individual. The
annual religious report is published by Japan's Department of Culture in the Buddhist
year 1995. A population of Japan is about 120 million people but a religious population
of 219,830,000. Japan reveres about two religions and other atheisms along the way.
Buddhism from China has flowed into Japan in many denominations, but importantly,
Shinto Buddhism and Zen Buddhism, especially Zen denominations, are becoming
widespread. There are about 10 million Buddhists in total. The count of days is growing.
Buddhism in Japan is very prosperous. There are about 7 0 ,0 0 0 temples in different
cities, and about 200,000 monks. There are about 10 higher education institutions with
a reputation for teaching and pragmatism.
Keywords: Mahayana Buddhism, Influence

1. บทนำ
ตามหลักฐานปรากฏว่า พุทธศาสนาได้เข้า สู่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ พ.ศ. 1095 โดยผ่านจีน
เกาหลีเข้าสู่ญี่ปุ่น พระเจ้าแผ่นดินประเทศเกาหลีที่ปกครองรัฐคุดารา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ได้ส่งสมณะทูตพร้อมทั้งพระพุทธรูป และพระสูตรหลายคัมภีร์ไปถวายพระเจ้ากิมเมอิจักรพรรดิ
องค์ที่ 29 ของญี่ปุ่น สมัยนั้นประเทศญี่ปุ่นนับถือศาสนาชินโตกันอยู่แล้ว ต่อมาก็มีพระภิกษุชาวเกาหลี
เข้าไปสู่ประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น เมื่อพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นลงในญี่ปุ่น พวกที่นับถือศาสนาชินโตกับพวกที่
นับถือพุทธศาสนาก็เกิดการขัดแย้งกัน ครั้นถึงสมัยแผ่นดินพระนางซุยโก ประมาณ พ.ศ. 1136–1171
พุทธศาสนาเป็นศาสนาทางราชการแทนศาสนาชินโต เลิกขัดแย้งกัน กลมเกลียวกัน พ.ศ. 1147
เจ้าชายโชโทขุนอกจากจะสนใจหลักธรรมในพุทธศาสนาแล้ว ยังได้ส่งทูตและนักศึกษาพุทธศาสนาไป
ประเทศจีนได้สร้างวัดในพุทธศาสนา พวกที่ถูกส่งไปประเทศจีนได้นำนิกายที่กำลังเจริญในประเทศจีน
มาประเทศญี่ปุ่นถึง 6 นิกายด้วยกัน นิกายมหายานที่สำคัญของญี่ปุ่นก็คล้ายคลึงกันกับนิก ายใน
ประเทศจีนเป็นส่วนมาก ความกลมกลืนระหว่างพุทธศาสนาและศาสนาชินโตนั้นในญี่ปุ่น ดังนี้ เทวดา
ในศาสนาชินโต คือพระพุทธะและพระโพธิสัตว์มาเกิด พระในพุทธศาสนาดูแลวัดชินโต แต่มีเว้นวัดที่
สำคัญ เช่น วัดอิเซะ อซุโมะ ความปนเปกันให้กลมกลืน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งของเก่า และ
ของใหม่นี้ เป็นแนวทางแห่งนิกายมหายาน แต่เมื่อว่าโดยความจริงแล้ว ความเชื่อถือทั้งหลายเป็นเรื่อง
ของศรัทธาเป็นความยึดถือไม่ว่าจารีตประเพณี หรือศาสนาของชาติใดก็ตาม ย่อมมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้น
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ข้อแตกต่างกันก็อยู่ที่มากหรือน้อยเท่านั้น นิกายเถรวาทแต่ละประเทศที่พระสงฆ์และชาวบ้านปฏิบตั ิ
กัน ย่อมมีทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน ข้อที่แตกต่างกันแสดงว่าเป็นเรื่องของประเพณีของชาตินั้น
โดยเฉพาะ ไม่ใช่ของพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศญี่ปุ่น (พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,2558:71)
คำว่า “พุทธะ” นอกจากที่จะหมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแล้ว ยังหมายถึงการเป็นผู้รู้ ผู้
ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรม แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย ศาสนาพุทธของ
ญี่ปุ่น มีนิกายหลักในปัจจุบันมากถึง 13 นิกาย ด้วยความมากเช่นนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนญี่ปุ่นส่วน
ใหญ่ไม่รู้หรอกว่าวัดอื่นที่ตัวเองไปนอกจากวัดประจำตระกูลนั้นอยู่ในนิกายอะไร ส่วนคนรุ่นใหม่ไม่ต้อง
พูดถึง แม้แต่วัดประจำตระกูลอยู่ในนิกายอะไรก็แทบไม่มีใครรู้เลย หากไม่นับเรื่องการให้ความสำคัญ
กับพระโพธิสัตว์อย่างสูงแล้ว คำสอนหลักของศาสนาพุทธฝ่ายมหายานในญี่ปุ่นไม่ต่างจากเถรวาท ไม่
ว่าจะเป็นทางสายกลาง อริยสัจสี่ มรรค หรือการเวียนว่ายตายเกิด แต่ด้วยการตีความ หรือการปรับให้
เข้ากับแนวคิด และการปฏิบัติของคนเผยแผ่ศาสนา จุดเน้นปลีกย่อยจึงต่างกัน เกิดนิกายต่าง ๆ ขึ้นมา
นอกจากมี 13 นิกายหลักแล้ว ยังมีสำนักย่อยแตกแขนงออกไปอีก จนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีอยู่
13 นิกาย (เสฐียร พันธรังษี,2550:145)
ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า “ชู” และแบ่งออกเป็น 5 สำนัก ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า “ฮะ” ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยอานิสงส์จากรัฐธรรมนูญที่รับรองเสรีภาพด้านการนับถือศาสนา จึงมีสำนัก
ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย จนในกระทั่งปัจจุบันนี้ ได้มีกลุ่มศาสนาพุทธในฐานะนิติบุคคลขึ้นทะเบียนไว้
ทั้งหมด 13 นิกาย 160 สำนัก แต่ละนิกายมีวัดศูนย์กลางประจำนิกายนั้น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มี
นักการศึกษามากมายพยายามเชื่อมประสานพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยจัดตั้งเป็น
องค์การขึ้นมา องค์การสื่อสารสัมพั นธ์ระหว่างชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุด คือพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่ งญี่ปุ่น
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2500 มีสำนักงานอยู่ที่วัดชุกิจิ ฮองวันจิ กิจการทางพุทธศาสนาที่สำคัญ
และมีจุดเด่นก้าวหน้าที่สุดของญี่ปุ่น คือการจัดการศึกษา พุทธศาสนานิกายต่าง ๆ จะมีมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย โรงเรียนระดับมัธยม ด้านความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน พระส่วนใหญ่จะมีครอบครัว
ได้ ยกเว้นพระระดับเจ้าอาวาสจะมีครอบครัวไม่ได้ และตำแหน่งพระยังสืบทอดเป็นมรดกแก่บุตรคน
โตได้อีกด้วยประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ประชาชนดำเนินชีวิตด้วย
ความเร่งรีบเพราะมีการแข่งขันกันมาก จึงทำให้มีความเครียดมาก และมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เป็น
โรคประสาท โรคจิต และสถิติการฆ่าตัวตายสูงมาก สิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเครียดได้ คือการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมในพุทธศาสนา เนื่องจากญี่ปุ่นชอบความเร็วให้ได้ผลทันใจ พุทธศาสนานิกายเซนจึงเป็น
ที่นิยม และมีการสร้างนิกายใหม่ ๆ หรือลัทธิใหม่ ๆ ที่ปฏิบัติได้ผลรวดเร็วอีกมาก คนญี่ปุ่นส่วนหนึ่งไม่
นับถือศาสนาใดเลย แต่ยึดถือลัทธิการเมืองตามความชอบของตน (เสฐียร พันธรังษี,2550:146-147)

1.1 ประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนามหายานในญี่ปุ่น
พุทธศาสนาได้แพร่หลายจากประเทศเกาหลี เข้าไปสู่ดินแดนประเทศญี่ปุ่ น ในราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 11 สมัยแผ่นดินของพระเจ้าจักรพรรดิกิมเมอิ เนื่องจากวัฒนธรรมสมัยนั้นของญี่ปุ่นยังอยู่
ระดับต่ำมาก ศาสนาชินโตก็เพิ่งจะเริ่มก่อตั้งขึ้น มีหลักปรัชญาและหลักคำสอน ที่ไม่สามารถจะ
เปรียบเทียบกับหลักปรัชญา และหลักคำสอนของพุทธศาสนาได้ พระจักรพรรดิกิมเมอิจึงรับเอา
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ศาสนาพุทธเข้าประเทศญี่ปุ่น แต่ที่ปรึกษาฝ่ายการทหารและฝ่ายทางลัทธิชินโตไม่เห็นด้วย พยายาม
ขัดขวางการเผยแพร่ของศาสนาพุทธทุกวิถีทาง เป็นสาเหตุส ำคัญที่ทำพุทธศาสนา ไม่ส ามารถ
แพร่หลายออกไปในหมู่ชนชั้นต่าง ๆ ต่อมาประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 12 พระเจ้าจักรพรรดิโยเม
(จักรพรรดิองค์ที่ 31) ได้โปรดให้สร้างพระพุทธรูปยากุชินโยโร (ได้แก่ พระพุทธรูปตถาคตไภษัชยคุรุ)
พระพุทธรูปองค์นี้สร้างเสร็จ หลังจากที่พระองค์สวรรคตแล้ว 20 ปี (สมภาร พรมทา,2540:2-9)
ปัจจุบันอยู่ในวัดโฮระยูจิ (วัดนี้มีชื่อเสียงมาก และเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยไม้เก่าแก่ที่ สุดใน
โลก) พุทธศาสนาเริ่มแพร่หลายในหมู่ชุมชน เมื่อพระเจ้าจักรพรรดินีซุยโกะ (เป็นพระน้องนางของพระ
เจ้าจักรพรรดิโยเม และมีเจ้าชายโชโตกุซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าจักรพรรดิโยเม เป็นผู้สำเร็จ
ราชการ รวมทั้งรับตำแหน่งรัชทายาทของพระจักรพรรดินีซุยโกะ) ขึ้นครองราชย์พระนางซุยโกะได้
ตราพระราชเสาวนีย์ เกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยให้ยึดถือเป็นนโยบายของประเทศ ประกอบ
กับผู้สำเร็จราชการ คือเจ้าชายโชโตกุได้พิจารณาเห็นว่า (สมภาร พรมทา,2540:2-9) พุทธศาสนาเป็น
แหล่งความคิดที่ก่อให้เกิดปัญญา พระองค์ได้พยายามส่งเสริมฟื้นฟูพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ในทุก
วิถีทาง เจ้าชายโชโตกุ ถือว่าเป็นพระเจ้าอโศกแห่งประเทศญี่ปุ่นก็ว่าได้ พระองค์ได้ส่งคณะทูต และ
นักศึกษาไปยังประเทศจีนเพื่อศึกษาค้นคว้าหลักธรรมของพุทธศาสนากับวั ฒนธรรมอื่นของจีน เพื่อ
หวังประโยชน์ที่จะนำมาปรับปรุงประเทศญี่ปุ่นต่อไป
การปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศญี่ปุ่นอย่างคาด
ไม่ถึง กฎหมายที่ประกาศใช้ในราชการนี้ ล้วนแต่มีอิทธิพลของพุทธศาสนา เป็นยาดำปนอยู่เป็นอัน
มาก (เพ็ญศรี กาญจโนมัย,2530:48) เจ้าชายโชโตกุยังประกาศพระบรมราชโองการ อุปถัมภ์พระ
รัตนตรัย อย่างเป็น ทางการอีกด้ว ย และศาสนาพุทธจึงได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น จนได้
กลายเป็นศาสนาประจำชาติโดยปริยาย ในยุคนี้นับเป็นยุคที่ศาสนาพุทธในญี่ปุ่นมีความเจริญมากยิ่ง
กว่ายุคใด มีการส่งคณะทูตไปประเทศจีนหลายครั้ง แต่ละครั้งก็ได้อัญเชิญพระไตรปิฎก และนำอารย
ธรรมของชาวจีนกลับมาด้วย คือพระสูตร พระวินัย พระธรรมอื่นอีกจำนวนมากมาย (พระมหาสมจินต์
สมฺมาปญฺโญ,2547:38)

1.1.1 พุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น
หนังสือประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยโบราณที่ชื่อว่า “นิฮอนโชกิ” บันทึกไว้ว่าพุทธศาสนาได้เข้ามา
สู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 1095 อันเป็นปีที่ 13 ในรัชสมัยของพระเจ้าจักรพรรดิกิมเมอิ
ซึ่งทรงเป็นจักรพรรดิ พระองค์ที่ 29 ของญี่ปุ่นนี้เป็นบันทึกของราชการ แต่ ตามข้อเท็จจริง พุทธ
ศาสนาคงจะได้มาถึงญี่ปุ่นก่อนหน้านั้นแล้ว ครั้งนั้น แผ่นดินเกาหลียังแบ่งแยกกันเป็น 3 แว่นแคว้น
แคว้นหนึ่งอยู่ฝ่ายเหนือชื่อว่าโกมา อีกสองแคว้นอยู่ฝ่ายใต้ คือชิราคิ อยู่ด้านตะวันออกแคว้นหนึ่งกับกุ
ดารา อยู่ด้านตะวันตกอีกแควันหนึ่ง ในสมัยนั้น ชนชาวเกาหลีคงจะได้ข้ามทะเลญี่ปุ่น นำพุทธศาสนา
มาเผยแพร่แก่ชาวญี่ปุ่นในเกาะกิวชิวภาคเหนือบ้างแล้ว ก่อนที่จะได้มีการรับรู้เป็นทางราชการ (พระ
มหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ,2547:38)
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ตามบันทึกของราชการเล่าว่า กษัตริย์เซเมโอ แห่งแคว้นกุดารา ได้ทรงส่งราชทูตชื่อว่านูริชิชิ
เกอิ มายังราชสำนักญี่ปุ่น ทรงมอบให้ราชทูตนำพระพุทธรูปทองเหลืองหุ้มทองคำ 1 องค์ ราชธัชและ
คัมภีร์พระสูตรต่าง ๆ พร้อมด้วยพระราชสาสน์ฉบับหนึ่ง เข้าเฝ้าทูลถวายแด่พระเจ้าจักรพรรดิ ในพระ
ราชสาสน์ น ั ้ น พระเจ้ า เซเมโอทรงพรรณนาคุ ณ แห่ ง พระสั ท ธรรม แสดงอานิ ส งส์ แ ห่ ง การบู ช า
พระพุทธรูป แถลงความเป็นมาแห่งพุทธศาสนา นับแต่เผยแพร่ออกจากชมพูทวีปเข้าสู่ประเทศจีนไป
ถึงเกาหลี ประกาศพระราชประสงค์ว่า (พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ,2547:38)
ได้ทรงส่งราชทูตมาครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระสัทธรรมให้ปรากฏกว้างขวางไกลออกไป สมตาม
พุทธทำนายว่า พระธรรมวินัยจักแพร่หลายมาทางทิศตะวันออก เหตุการณ์ครั้งนี้ นับว่าเป็นการนำ
พุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในทางราชการ นิฮอนโชกิเล่าต่อไปว่า พระจักรพรรดิกิม
เมอิทรงพอพระทัยอย่างยิ่งถึงกับตรัสว่า “เรายังไม่เคยได้สดับคำสอนอันวิเศษอัศจรรย์อย่างนี้มาก่อน
เลย เราไม่เคยได้เห็นสิ่งใดมีความงดงาม ผ่องใส น่าอิ่มใจ เหมือนพระพักตร์ของพระพุทธรูปนี้เลย ”
(พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ,2547:38)
จากนั้นพระองค์ได้ตรัสขอความเห็นจากบรรดาข้าราชสำนัก ท่านโซคาโนอินาเม สมุหนายก
ได้กราบทูลถวายความเห็นว่า พุทธศาสนาต้องเจริญรุ่งเรืองด้วยดีในประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกับที่เคย
เป็นมาแล้วในประเทศอื่น แต่ท่านโมโนโนเบโนโอโกชิ สมุหกลาโหม และท่านนากาโตมิโนกามาโก
เสนาบดีฝ่ายศาสนพิธีในลัทธิชินโต ได้แสดงความเห็นคัดค้านอย่างรุนแรงว่า (พระมหาสมจินต์ สมฺ
มาปญฺโญ,2547:38)
พระจักรพรรดิญี่ปุ่นได้ทรงบูชาเทพเจ้าประจำชาติมาแต่บรรพกาล หากมีสิ่งผิดแปลกเข้ามา
ในบ้านเมือง จักก่อความพิโรธแก่เทพเจ้าประจำชาติที่ทรงพิทักษ์รักษาบ้านเมือง เมื่อเกิดมีความเห็น
ขัดแย้งกันเช่นนี้ พระจักรพรรดิจึงได้ทรงตัดสินว่า ให้ทั้งสองศาสนาคงอยู่ร่วมกัน และได้พระราชทาน
พระพุทธรูปแก่โซคาโนอินาเม ให้นำไปสักการบูชาเป็นการส่วนตัว เหตุการณ์ครั้งนี้ได้เป็นสาเหตุให้
เกิดความบาดหมางระหว่างตระกูลทั้งสองสืบมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี (พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
,2547:38)
พระจักรพรรดิพระองค์ถัดมาพระนามว่า “บิดัทสุ” ซึง่ เป็นโอรสของพระเจ้ากิมเมอิ เสด็จขึ้น
ครองราชย์เมื่อปีพ.ศ.1115 ไม่ได้ทรงใส่พระทัยในพุทธศาสนา เมื่อพระองค์สวรรคตแล้วพระจักรพรรดิ
โยเมอิซึ่งเป็นพระอนุชา ได้เสด็จขึ้ นครองราชย์ เป็นมิกาโดองค์ที่ 31 พระเจ้าโยเมอิทรงเป็นพระ
จักรพรรดิพระองค์แรก ที่ทรงประกาศความเลื่อมใสในพุทธศาสนา แต่เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์
ไม่นานทรงประชวรหนัก เป็นเหตุให้ประชาชนเศร้าโศกมาก ได้พากันแสวงหาพระไปสวดถวายเพื่อให้
หายประชวร และในครั้งนี้เองได้มีบุรุษผู้หนึ่งชื่อว่ากุรัตสุกุริโนตะสุนะ ออกบวชเป็นภิกษุเพื่อมา
สาธยายมนต์ถวายพระจักรพรรดิ นับเป็นชายญี่ปุ่นคนแรกที่ได้บวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อ
ประชวรหนักลงอีก พระจักรพรรดิมีพระประสงค์ให้สร้างพระรูปพระพุทธเจ้ายากุชินโยไร พระนางซุย
โกซึ่งเป็นกนิฏฐภคินีทรงรับภาระในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ แต่พระจักรพรรดิสวรรคตก่อนที่การ
สร้างพระพุทธรูปจะสำเร็จ (พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ,2547:38)
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1.1.2 พุทธศาสนารุ่งเรืองในประเทศญี่ปุ่น
เมื่อพระเจ้าโยเมอิส วรรคตแล้ว ตระกูล โซคาได้อัญเชิญพระเจ้าซุซุนขึ้นครองราชย์ แต่
พระองค์ครองราชย์ได้เพียง 5 ปี ก็ถูกปลงพระชนม์เสียเมื่อปีพ.ศ. 1135 ในครั้งนั้นเป็นยามวิกฤติ ขุน
นางจึงได้อัญเชิญพระนางซุยโกมเหสีของพระเจ้าบิดัทสุ และเป็นพระกนิฏฐภคินีของพระเจ้าโยเมอิ
ขึ้นครองราชย์เป็นมิกาโดพระองค์ที่ 33 นับเป็นพระจักรพรรดินีพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
พระจักรพรรดินีซุยโกได้ทรงสถาปนาเจ้าชายโชโตกุ โอรสของพระเจ้าโยเมอิ พระชนมายุ 19 พรรษา
เป็นมกุฎราชกุมาร และเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินมีสิทธิขาด ในการว่าราชการทั้งปวง และเจ้าชาย
พระองค์นี้เอง ที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองของประเทศญี่ปุ่น สร้างสรรค์วัฒนธรรมและเชิดชูพุทธ
ศาสนาทำประเทศญี่ปุ่นให้เจริญก้าวหน้าอย่างพิเศษ ตลอดระยะเวลาที่ทรงบริหารราชการแผ่นดินอยู่
30 ปี เจ้าชายได้ทรงตั้งโรงเรียน ประกาศธรรมนูญปกครองอาณาจักร ทรงส่งราชทูตและนักศึกษาไป
ศึกษาวิชาการจากประเทศจีน ทรงเร่งรัดการอุตสาหกรรม ส่งเสริมการรักษาพยาบาลคน เจ็บ ไข้
สงเคราะห์คนกำพร้า คนทุพลภาพ ส่งเสริมการขนส่ง และการสื่อสาร การคุ้มครองสัตว์ และโปรดให้
รวบรวมประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นขึ้นไว้ (มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย,2551:171)
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1137 พระองค์ได้ประกาศพระจักรพรรดิราชโองการเชิดชูพระ
ไตรรัตน์ คราวนี้พระพุทธศาสนาก็ประดิษฐานมั่นคงในญี่ปุ่น ความขัดแย้งระหว่างตระกูลโซคากับ
ตระกูลโมโนโนเบได้ยุติล ง ประชาชนญี่ปุ่นรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในฐานะพุทธศาสนิ กชน
ข้าราชการทหาร และพลเรือนทั้งปวง ต่างแข่ง ขันกันสร้างวัดพุทธศาสนา เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตา
ธรรมแด่พระจักรพรรดิ และบรรพบุรุษ และได้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นเป็นอันมาก อนึ่งงานสร้าง
พระรูปพระพุทธเจ้ายากุชินโยไร ที่ได้เริ่มขึ้นแต่ครั้งพระจักรพรรดิโยเมอิประชวรหนักนั้น ก็คงดำเนิน
ต่อมาจนสำเร็จบริบูรณ์ในปีพ .ศ. 1150 อันเป็นปีที่ 15 ในรัชกาลแห่งพระจักรพรรดินีซุยโก และได้
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระองค์นี้ไว้ ในวัดที่โปรดให้สร้างขึ้น ณ เมืองนารา เป็นวัดที่มีโครงสร้างเป็น
ไม้ล้วนเก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีชื่อว่าโฮริจิ แปลว่า วัดสัทธรรมไพโรจน์ สร้างเสร็จในปีพ.ศ. 1139 และ
วัดทั้งปวงที่ราชการจัดให้สร้างขึ้นในคราวแรก ก็ได้นามว่าโฮริวจิ หรือโฮโกจิทั้งสิ้น ยิ่งกว่านั้นยุคสมัยนี้
ยังได้ชื่อว่ายุคโฮโก แปลว่า ยุคที่สัทธรรมไพโรจน์อีกด้วย (พิพาดา ยังเจริญ,2533:230) ในวันที่ 3
เมษายน พ.ศ. 1147 เจ้าชายโชโตกุ ได้ทรงประกาศ “ธรรมนูญ 17 มาตรา” ธรรมนูญนี้ได้ประกาศ
หลักสามัคคีธรรมของสังคม ซึ่งเกิดมีขึ้นได้ด้วยอาศัยการเคารพเชื่อถือพระรัตนตรัย อันเป็นเครื่อง
กำจัดความชั่วร้าย และความประพฤติผิดนานา พร้อมทั้งบัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างพระจักรพรรดิ
กับประชาชน และหลักปฏิบัติสำหรับข้าราชการทั้งปวง (พิพาดา ยังเจริญ,2533:231)
ในปี พ.ศ. 1149 เจ้าชายโชโตกุ ได้ทรงแสดงเทศนาในโชมังเคียวสูตร และโฮเกเกียวสูตร หน้า
พระที่นั่งเหตุการณ์นี้ถือว่า เป็นการเริ่มต้นการแสดงเทศนาเกี่ยวกับพระสูตรในประเทศญี่ปุ่น และ
พระองค์ได้โปรดให้จารึกเทศนาต่าง ๆ ลงเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ ทรงส่งนักปราชญ์เป็นราชทูตไปยัง
ราชสำนักของจีน เพื่อการติดต่อทางวัฒนธรรม ได้นำเอาตำรา และคัมภีร์พุทธศาสนา รวมทั้งอรรถ
กถาต่าง ๆ เข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่น แม้เจ้าชายเองก็ได้ทรงแต่งคัมภีร์อรรถกถา แสดงหลักธรรมตามแนว
ศรัทธา และทรรศนะของพระองค์เองไว้ด้วย พุทธศาสนาอย่า งที่เจ้าชายโชโตกุ ทรงนับถือปฏิบัติครั้ง
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นั้นมีชื่อเรียกเป็นพิเศษว่า เอกยาน เป็นคำสอนแบบเชื่อมประสานระหว่างมหายานกับหินยาน มี
ธรรมกายเป็นวัตถุประสงค์ ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ มุ่งการปฏิบัติธรรมรวมอยู่
ในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องสละเหย้าเรือน หรื ออยู่ในป่าเขาอันวิเวก แนวความเชื่อถือ และปฏิบัติ
ธรรมของเจ้าชายโชโตกุนี้ นับว่าเป็นที่มาอย่างหนึ่งแห่งวิวัฒนาการของพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น อันมี
ลั ก ษณะพิ เ ศษจำเพาะตน เจ้ า ชายโชโตกุ ส ิ ้ น พระชนม์ เ มื ่ อ ปี พ .ศ. 1165 คราวนั ้ น บั น ทึ ก ทาง
ประวัติศาสตร์เล่าว่า (สุมาลี มหณรงค์ชัย,2561:90)
“บรรดาประชาชนทั้งปวงมีความโศกเศร้าเสียใจยิ่งนัก เปรียบเหมือนมารดาบิดาผู้ชรา ที่ต้อง
สูญเสียบุตรคนเดียวของตน หรือเหมือนบุตรน้อยที่บิดามารดา ผู้การุณมาพลัดพรากไป เหมือนฟ้า
และดินสะท้านทะลาย หรือเดือนและตะวันดับแสงลงฉะนั้น ” ในอาคารหนึ่งในวัดโฮริวจิ ชาวญี่ป่นุ ได้
สร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งขนาดเท่าองค์เจ้าชายโชโตกุ ประดิษฐานไว้เป็นอนุสรณ์แห่งคุณความดีของ
พระองค์ หลังจากเจ้าชายโชโตกุสิ้นพระชนม์แล้ว ตระกูลโซคาได้มีกำลังเข้มแข็งยิ่งขึ้น จนถึงปีพ.ศ.
1186 ได้กำจัดเชื้อสายของเจ้าชายโชโตกุลงหมดสิ้น แต่หลังจากนั้นได้ เพียง 2 ปี ทางฝ่ายพระเจ้า
จักรพรรดิก็ได้กำจัดขุนนางทรยศยึดอำนาจกลับคืนมาได้ นับแต่กาลนั้นมาพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรือง
ยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการศึกษาและการปฏิบัติธรรม ประเพณี พิธีกรรม วันสำคัญทางพุทธศาสนาก็เกิดมี
ขึ้น และได้กลายเป็นส่วนสำคัญแห่งวัฒนธรรมของชนชาติญี่ปุ่นสืบมา (สุมาลี มหณรงค์ชัย,2561:91)

1.1.3 เจ้าชายโชโตกุทรงเริ่มงานเกี่ยวกับพระสูตร
เจ้าชายโชโตกุทรงเริ่มงานเกี่ยวกับพระสูตร โดยการเขียนเป็นอรรถกถาอธิบายเอาไว้ อรรถ
กถาชุดนี้มีอยู่ทั้งหมด 3 เล่ม เรียกรวมกันว่า ซันเกียวคิโช ได้แก่ 1) ยุยมาเกียว คือเป็นหลักคำสอน
เกี่ยวกับฝ่ายมหายาน 2) โชมันเกียว และ 3) โฮกเกเกียว ส่วน 2 เล่มหลังเกี่ยวกับคำอธิบายหลักคำ
สอนทางเอกยานโดยเฉพาะ ทั้ง 3 เล่มแบ่งออกเป็น 8 บรรพ เป็นตำราทางพุทธศาสนาชุดแรกที่เขียน
เป็นภาษาญี่ปุ่น และสูตรอรรถกถาอีก 3 เล่ม มีความสำคัญต่อพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นมาก เล่ม
แรก คือยุยมาเกียว คือเป็นหลักคำสอนเกี่ยวกับฝ่ายมหายาน ( Shinsho Hanayama,1960:150)ส่วน
2 เล่มหลังเกี่ยวกับคำอธิบายหลักคำสอนทางเอกยานโดยเฉพาะ คำว่า เอกยาน หมายถึง วิถีชีวิตไม่ว่า
จะมีสภาพใด ก็สามารถจะตรัสรู้ได้ โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีชีวิต เอกยานมีจุดมุ่งหมาย
สูงสุด คือพุทธภาวะอันเที่ยงแท้ แต่พุทธภาวะนี้อยู่เหนือกาละและเทศะ เพราะว่าเป็นธรรมหรือกฎ
นิรันดร มีอยู่ในตัวเองไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่เกิดและไม่ตาย และเป็นจุดประสงค์สุดท้ายของมนุษย์
ที่แสวงหาทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงพุทธภาวะอันเที่ยงแท้ ตามคำอธิบายของเอกยานกล่าวว่า (
Shinsho Hanayama,1960:151)
ทุกคนไม่ว่าจะถือเพศคฤหัสถ์ หรือเพศบรรพชิตสามารถปฏิบัติได้ โดยไม่ถือเป็นข้อแตกต่าง
แต่อย่างใด กล่าวคือการปฏิบัติตามลัทธิเอกยานนั้น สามารถปฏิบัติได้ทุกโอกาส โดยไม่จำเป็นต้องละ
ทิ้งเพศฆราวาสออกถือสันโดษ บวชเป็นบรรพชิตแต่อย่างใด คำอธิบายนี้มีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนา
ในประเทศญี่ปุ่นมาก จนได้กลายมาเป็นวิวัฒนาการทางศาสนาอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ซ้ำประเทศใด ๆ และ
พุทธศาสนาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเข้าญี่ปุ่น ก็มีพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ได้แพร่หลายเข้ามาอย่างไม่ขาด
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ระยะเลย นิกายส่วนใหญ่เป็นนิกายมหายาน หลักธรรมการปฏิบัติจึงค่อนข้างหนักไปทางฝ่ายมหายาน
(Jerrold Schecter, 1967:67)
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 ศาสนาชินโตที่เคยขัดแย้งกับพุทธศาสนาแต่เริ่ มแรก ได้ค่อย
ปรับแนวความคิด หลักปรัชญาให้ผสมกลมกลืนกับพุทธศาสนา มีการอธิบายพระเจ้าของชินโตว่า เป็น
พระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธ ประชาชนของญี่ปุ่นจึงมีความเคารพนับถือพุทธศาสนาและศาสนาชินโต
ควบคู่กันไป สังเกตได้จากโบสถ์ของพุทธศาสนาจะมีรูปพระเจ้าของศาสนาชินโตรวมอยู่ด้วยเสมอ เช่น
มีรูปเทพีอะมะเตระสุโอมิกามิ (ซึ่งลัทธิชินโตเคารพนับถือว่า เป็นผู้สร้างประเทศญี่ปุ่น) ประดิษฐานอยู่
ในโบสถ์ พุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นอธิบายว่าเทพีองค์นี้ เป็นการอวตารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
(พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์) ซึ่งลักษณะพุทธศาสนาในญี่ปุ่นนั้ น จึงมีการปฏิบัติที่แปลกแตกต่างกว่า
ประเทศในเอเซียทั่วไป ( Beatrice Lane Suzuki,1959:51)

1.1.4 วัฒนธรรมและศาสนาของญี่ปุ่น
ปัจจุบันโลกปฏิเสธไม่ได้ว่า ญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากประเทศหนึ่ง สินค้า
ทั้งหลายในแต่ละประเทศ จะต้องมีสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น แต่ในส่วนของศาสนาญี่ปุ่นมีศาสนา
ผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม จนกลายเป็นวัฒนธรรมเฉพาะชนชาติ ที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก ญี่ปุ่น
เคารพเทพเจ้า และนับถือศาสนาไปในขณะเดียวกัน ชาวญี่ปุ่นคงเป็นชาติที่มีความรู้สึกที่ซับซ้อนต่อ
ศาสนามากที่สุดชาติหนึ่ง มีคำกล่าวไว้ในกิจกรรมประจำปีว่า “ปีใหม่ไปไหว้เจ้า ช่วงฮิงัง ในฤดูใบไม้ผลิ
และฤดูใบไม้ร่วงไปไหว้บรรพบุรุษที่วัด วันคริสต์มาสรับประทานเค้ก และให้ของขวัญ ” ในส่วนของ
ประเพณีนิยมว่า “ไปนมัสการศาลเจ้า ในวันพิธีฉลองครบรอบ 3, 5, 7 ปี จัดพิธีแต่งงานที่โบสถ์ จัดพิธี
ศพที่วัด” เป็นการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย ในการนับถือศาสนานั่นเอง คำว่า “ปีใหม่ไปไหว้
เจ้า ” หมายถึง การไปเยือนศาลเจ้าชินโตในวันปีใ หม่ เพื่อสวดอ้อนวอนขอให้ครอบครัวมีความ
ปลอดภัย และมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ศาลเจ้าที่สำคัญ คือศาลเจ้าเมจิในโตเกียว คะวะสะขิไดชิ ใน
จังหวัดคะนะงะวะ นะริตะซัง ชินโชจิ ในจังหวัดชิบะ คำว่า “ฮิงัง” หมายถึง การไปประกอบพิธีรำลึก
ในทางพุทธศาสนา และการไปเยือนสุสานประจำตระกูล ทำในช่วงเวลาที่กลางวัน และกลางคืนยาว
เท่ากันในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วงอีกอย่าง “โอะฮิงัง” การบรรลุซึ่งพุทธิปัญญาอินะริ ซึ่งเดิม คือ
เทพเจ้าแห่งธัญญาหาร เป็นที่เคารพบูชาในฟูซิมิชานเมืองเกียวโต ( Royston Pike,1951:12-13)

1.1.5 แนวคิดอย่างมีระบบของประเทศญี่ปุ่น
ประมาณช่วงปลายคริสศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมานั้น พุทธศาสนาได้รับการสนับสนุนจากพระ
ราชวงศ์ และตระกูลผู้มีอำนาจทางการปกครอง โดยมีสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมาย
ในยุคนี้เช่น เจ้าชายโซโทะขุสร้างวัดโฮริวจิ วัดโคฟุคุจิ วัดโทไดจิ วัดยะคุซิจิ วัดโทโซไดจิ วัดเหล่านี้ถือ
ว่า เป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่เก่าแก่ที่สุด ในโลกแห่งหนึ่งนั่นเอง และพุทธศาสนาคือแนวคิดอย่างมีระบบ
อันแรก ที่ถูกนำเข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่น จึงได้ส่งอิทธิพลอย่างมากมายต่อญี่ปุ่นในเวลาต่อมาในทาง
วัฒนธรรม อารยธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะอุตสาหกรรมสำริด และแพทยศาสตร์เรื่อยไปจนถึง
เทคโนโลยีทางการเกษตรนั่นเอง ซึ่งในช่วงกลางสมัยเฮอันเกิดความระส่ำระสายในบ้านเมืองและสังคม
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เกิดจลาจลก่อการโดยซามูไรแพร่ขยายไปทั่ว นำไปสู่แนวคิดโลกแห่งอนาคต ซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้
เกิดพุทธศาสนาแนวใหม่สมัยคะมะคุระ นิกายนิฉิเรน นิกายโจโดะ นิกายโจโด นิกายซินซู และนิกาย
เซน ซึ่งเป็นนิกายหลักของพุทธศาสนา ในปัจจุบันล้วนเกิดขึ้นในสมัยนี้ (สุวิญ รักสัตย์,2550:152) แต่
ทว่านิกายเหล่านี้ ก็ได้มีการปฏิบัติที่เรียบง่าย แตกต่างจากปรัชญาและแนวคิดของพุทธศาสนาในสมัย
นะระ คือได้มีเพียงการท่องบทสวดมนต์สรรเสริญ ความว่า นะมุเมียง โฮเร็นเงะเคียว หรือ นามุ อะมิ
ดะบุทสึ และการทำสมาธิเท่านั้นเอง จึงทำให้มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสเพิ่มขึ้นมากมาย ประกอบกับใน
สมัยเอะโดะมีการห้ามนับถือศาสนาคริสต์ด้วยการตั้งระบบดังกะ ที่บังคับให้ประชาชนต้องลงทะเบียน
และให้สังกัดกับวัดใดวัดหนึ่งในท้องถิ่นของตน โดยวัดจะมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตั้ง แต่
เกิดจนถึงวันตาย และวัดจึงกลายเป็นเสมือนกลไกหนึ่ง ในการควบควบคุมประชาชนของรัฐบาลใน
สมัยนั้นเอง (สุวิญ รักสัตย์,2550:152)

1.2 อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานในญี่ปุ่น
พุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านเกาหลี ในหนังสือประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นชื่อว่า นิฮอนโกชิ
โดยได้บันทึกเอาไว้ว่า ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 1095 เป็นปีที่ 13 ในรัชกาลพระเจ้ากิมเมจิ จักรพรรดิ
องค์ที่ 19 ของญี่ปุ่นพุทธศาสนาได้เข้าสู่ญี่ปุ่น โดยพระเจ้าเซมาโวแห่งเกาหลี ได้ส่งราชทูตไปยังราช
สำนักพระเจ้ากิมเมจิ พร้อมด้วยพระพุทธรูป ธงชัย คัมภีร์พุทธธรรม และพระราชสาสน์แสดงพระราช
ประสงค์ที่จะขอให้พระเจ้ากิมเมจิรับนับถือพุทธศาสนา พระเจ้ากิมเมจิทรงรับด้วยความพอพระทัย
และนี้เป็นการเริ่มต้นของพุทธศาสนาในญี่ปุ่น พุทธศาสนาได้เจริญขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในสมัยพระ
จักรพรรดิกิมเมจิเป็นอย่างมาก (พระธรรมปิฎก (ปอ. ปยุตฺโต),2555:110) แต่ในภายหลังที่พระองค์
สิ้นพระชนม์แล้ว พระจักรพรรดิองค์ต่อมาก็มิได้ใส่พระทัยในพุทธศาสนาเลย และได้ปล่อยให้พุทธ
ศาสนาเสื่อมโทรมลงมาก ไปจนถึงสมัยจักรพรรดินีซุยโก ได้สถาปนาเจ้าชายโชโตกุ เพื่อให้เป็นผู้สำเร็จ
ราชการแผ่นดิน ในเมื่อปีพ.ศ. 1135 เจ้าชายพระองค์นี้เอง ที่ได้วางรากฐานการปกครองประเทศญี่ปุ่น
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมพร้อมทรงเชิดชูพุทธศาสนา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1137 พระองค์ทรง
ประกาศพระราชโองการเชิดชูพระรัตนตรัย เป็นพระราชโองการพระจัก รพรรดิที่ยกย่องพุทธศาสนา
และพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงในญี่ปุ่น ต่างแข่งขันกันสร้างวัดในพุทธศาสนา และสำนัก
ปฏิบัติธรรมเป็นอันมาก
ในยุคสมัยนี้ได้ชื่อว่ายุคโฮโก คือยุคที่สัทธรรมไพโรจน์ เจ้าชายโชโตกุได้ทรงได้ทรงประกาศ
ธรรมนูญ 17 มาตรา ซึ่งเป็นธรรมนูญ ที่ประกาศหลักสามัคคีธรรมของสังคม องค์ประดิษฐานไว้เป็น
อนุสรณ์ที่วัดโฮริวจิ ด้วยการเคารพเชื่อถือพระรัตนตรัย นอกจากนี้ ยังทรงแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งถือ
ว่า เป็นการเริ่มต้นการแสดงเทศนาเกี่ยวกับพระสูตรในประเทศญี่ปุ่น และอรรถกถาต่าง ๆ เข้าสู่
ประเทศญี่ป ุ่น แม้ตัวเจ้า ชายเองได้ทรงแต่งคัมภีร์อรรถกถาของพระองค์อีกด้ว ย เจ้าชายโชโตกุ
สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 1165 บรรดาประชาชนทั้งปวงมีความเศร้าโศกเป็นอันมาก จึงได้ร่วมกันสร้าง
พระพุทธรูป ที่มีขนาดเท่าองค์เจ้าชายโชโตกุขึ้น 1 องค์ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),2555:255)
หลังจากนั้นมาพุทธศาสนาแบ่งเป็นหลายนิกาย พุทธศาสนาหยุดชะงักความเจริญก้าวหน้ามาตลอด
เพราะว่านโยบายการปกครองประเทศบีบบังคับทางอ้อมจนถึงยุคเมอิจิ พุทธศาสนายิ่งเสื่อมลงไปอีก
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ซึ่งลัทธิชินโตได้รับความนิยมนับถือแทนพุทธศาสนา และพุทธศาสนาถูกยกเลิกไปจากราชสำนักของ
พระจักรพรรดิ มีนโยบายล้มล้างพุทธ ศาสนาคริสต์เริ่มเผยแผ่พร้อมกับวัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหล
เข้ามาในประเทศญี่ป ุ่น เมื่อการศึกษาเจริญมากขึ้นพุทธศาสนาถูกยกขึ้นมา ในแง่ของวิช าการ
พระสงฆ์เริ่มงานการศึกษา และวิจัยอย่างจริงจังกว้างขวางตามวิธีสมัยใหม่ ส่วนหน้าที่ในการประกอบ
พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นั้น ฝ่ายพระสงฆ์แต่ละนิกาย ยังคงจัดพิธีกรรมเป็นประเพณีตามนิกายของตน
(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),2555:255)

1.2.1 นิกายที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น
พุทธศาสนาในญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ ในปัจจุบันชาวญี่ปุ่นนับถือพุทธศาสนาควบคู่ไปกับศาสนา
ชินโต และพุทธศาสนานั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายนิกายด้วยกัน โดยนิกายที่สำคัญมีอยู่ 5 นิกาย มี
ดังต่อไปนี้ 1) นิกายเทนได มีคำสอนเป็นหลักธรรมชั้นสูงส่งเสริมให้บูชาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และ
บูชาองค์พระโพธิสัตว์ 2) นิกายชินงอน คือพระกุไก ท่านเป็นผู้ตั้งในเวลาใกล้เคียงกับนิกายเทนได โดย
ได้มีหลักคำสอนตามนิกายตันตระ ได้สอนให้คนบรรลุโพธิญาณ ด้วยการสวดมนต์อ้อนวอน และถือ
คัมภีร์มหาไวโรจนสูตรเป็นสำคัญ 3) นิกายโจโด โฮเนนท่านเป็นผู้ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1718 นิกายนี้สอนว่า
สุขวดีเป็นดินแดนอมตะสุข ผู้จะไปถึงได้ด้วยออกพระนามของพระอมิตาภพุทธะ โดยนิกายนี้ได้มี
นิกายย่อยอีกมากมาย เช่น โจโดชินตั้งโดยชินแรน ที่มีคติว่า ฮิโชฮิโชกุ ไม่มีพระไม่มีฆราวาส ทำให้
พระในนิกายนี้ มีภรรยาได้ ฉันเนื้อได้ และมีความเป็นอยู่คล้ายฆราวาสได้ 4) นิกายเซน (ชยานหรื อ
ฌาน) คือนิกายนี้ถือว่า มนุษย์เราทุกคนนั้น ได้มีธาตุพุทธะอยู่ในตัว เราทำอย่างไรจึงจะให้ธาตุพุทธะนี้
ให้ปรากฏออกมาได้ โดยความสามารถของตัวเอง สอนให้ดำเนินชีวิตอย่างง่าย ให้เข้าถึงโพธิญาณ
อย่างฉับพลัน โดยนิกายนี้มีคนชั้นสูง และพวกนักรบนิยมมาก เป็นต้นกำเนิดของลั ทธิบูชิโด ที่นับถือ
พระโพธิธรรมผู้เผยแพร่ในประเทศจีน 5) นิกายนิชิเรน คือ นิชิเรน ท่านเป็นผู้ตั้งขึ้นมา ได้นับถือ
สัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างเดียว ภาวนาว่า นะมึ เมียว โพเรงเงเกียว (นโม สทฺธมฺมปุณฺฑริก สุตฺตสฺส
แปลว่า ขอนอบน้อมแด่ สัมธรรมปุณฑริกสูตร) เมื่อเปล่งคำนี้ ออกมาด้วยความรู้สึกว่า ได้มีตัวธาตุ
พุทธะอยู่ในใจก็บรรลุโพธิได้
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีนักการศึกษามากมาย ที่ได้พยายามเชื่อมประสานพุทธที่ใหญ่ที่สุด
คือพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งญี่ปุ่น ได้ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2500 โดยมีสำนักงานอยู่
ที่วัดชุกิจิ ฮองวันจิ และกิจการทางพุทธศาสนาที่สำคัญ และได้มีจุดเด่นก้าวหน้าที่สุดของญี่ปุ่น คือการ
จัดการศึกษา ซึ่งพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนระดับมัธยม และในด้าน
ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ พระส่วนใหญ่จะมีครอบครัวได้ ยกเว้นพระระดับเจ้าอาวาสจะมี
ครอบครัวไม่ได้ และตำแหน่งพระยังสืบทอดเป็นมรดกแก่บุตรคนโตอีกด้วยซึง่ ประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน
นี้ นับว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบเพราะว่ามีการ
แข่งขันกันมากมาย จึงทำให้มีความเครียดมากขึ้ น และมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เป็นโรคประสาท โรค
จิต และสถิติการฆ่าตัวตายสูงมากมาย และสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเครียดได้ คือการปฏิบัติตาม
หลักธรรมในพุทธศาสนา เนื่องจากว่าญี่ปุ่นชอบความเร็วให้ได้ผลทันใจ พุทธศาสนานิกายเซนจึงเป็นที่
นิยม และมีการสร้างนิกายใหม่ ๆ หรือลัทธิใหม่ ๆ ที่ปฏิบัติได้ผลรวดเร็วอีกมากมาย คนญี่ปุ่นส่วนหนึ่ง
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ไม่นับถือศาสนาใดเลย แต่ว่าได้ยึดถือลัทธิการเมืองตามความชอบใจของตนเอง (พระธรรมปิฎก (ปอ.
ปยุตฺโต),2555:124)

1.2.2 พระพุทธเจ้าที่สำคัญในญี่ปุ่น
พระพุทธเจ้าที่สำคัญในญี่ปุ่น ได้แก่ (สุมาลี มหณรงค์ชัย,2550:213) 1) พระอมิตาภะพุทธเจ้า
คือเป็นผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยเมตตา และทรงช่วยให้มนุษย์พ้นทุกข์ในโลกปัจจุบัน ด้วยการอธิษฐานพระนาม
พระพุทธรูปที่สำคัญคือหลวงพ่อโตที่เมืองคะมะคุระ 2) พระไวโรจนะพุทธเจ้า คือเป็นผู้ประทานความ
สว่างไสว เพื่อให้คนเข้าถึงธรรมะ พระพุทธรูปที่สำคัญ คือหลวงพ่อโต หรือไดบุทสึที่วัดโทไดจิ ที่เมือง
นะระ 3) พระไภสัชชคุรุ คือเป็นพระพุทธเจ้า ผู้ทรงช่วยผู้คนให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนั้น
ชาวญี่ปุ่นยังนับถือพระโพธสัตว์ปางต่าง ๆ เช่น 1) พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หมายถึง พระโพธิสัตว์
แห่งความเมตตา 2) พระโพธิสัตว์มัญชุศรี หมายถึง พระโพธิสัตว์แห่งปัญญา 3) พระโพธิสัตว์สมันต
ภัทร หมายถึง พระโพธิสัตว์ผู้ทรงช่วยต่ออายุให้ยืนยาว 4) พระโพธิสัตว์มหาสถามปราบต์ หมายถึง
พระโพธิสัตว์ผู้ทรงคุ้มครองผู้คนจากความหลงผิด 5) พระโพธิสัตว์กษิติครรภ หมายถึง พระโพธิสัตว์ผู้
ทรงคุ้มครองผู้คนทั้งในนรกและสวรรค์ (สุมาลี มหณรงค์ชัย,2550:215)

1.2.3 หลักธรรมของนิกายโจโด
นิกายนี้เน้นให้ระลึกถึงพระอมิดา หรือพระอมิตาภะ เพื่อไปเกิดในเนมบุตซู (พุทธเกษตร)
ภายหลังชินราน ลูกศิษย์ของโฮเนนได้ตั้งนิกายโจโดซินชู ถือว่าในพุทธเกษตรนั้นไม่มีการแบ่งแยก
ระหว่างคนดีและคนชั่ว สมาชิกของนิกายนี้ ไม่จำเป็นต้องถือวินัยเป็นพิเศษ ชินรานแต่งงานและทำให้
เกิดระบบการสืบสกุลของพระในญี่ปุ่น ซึ่งต่อมาได้แพร่หลายไปยังนิกายอื่นด้วย หลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 มีนักการศึกษามากมายพยายามเชื่อมประสานพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยจัดตั้งเป็น
องค์การขึ้น องค์การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุด คือพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งญี่ปุ่น
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2500 มีสำนักงานอยู่ที่วัดชุกิจิ ฮองวันจิ ในนครโตเกียวกิจการทางพุทธ
ศาสนาที่สำคัญ และมีจุดเด่นก้าวหน้าที่สุดของญี่ปุ่น คือการจัดการศึกษา
ซึ่งพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ก็จะมีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนระดับมั ธยม และในด้าน
ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ พระส่วนใหญ่จะมีครอบครัวได้ และตำแหน่งพระยังสืบทอด
เป็นมรดกแก่บุตรคนโตได้ด้วย (คณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร,2513:29)ประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ ถือ
ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบ เพราะว่ามีการแข่งขัน
กันมาก ทำให้มีความเครียดมาก มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เป็นโรคประสาท โรคจิต และสถิติการฆ่าตัว
ตายสู ง มาก สิ ่ ง ที ่ จ ะช่ว ยบรรเทาความเครี ยดได้ ก็ ค ื อ การปฏิ บ ัต ิ ตามหลั ก ธรรมในพุ ท ธศาสนา
เนื่องจากว่าชาวญี่ปุ่นชอบความเร็วให้ได้ผลทันใจ พุทธศาสนานิกายเซนจึงเป็นที่นิยม และมีการสร้าง
นิกายใหม่ ๆ หรือลัทธิใหม่ ๆ ที่ปฏิบัติได้ผลรวดเร็วอีกมาก คนญี่ปุ่นส่วนหนึ่งไม่นับถือศาสนาใดเลย
แต่ยึดถือลัทธิการเมืองตามความชอบใจของตน สังคมญี่ปุ่นจึงดูเหมือนกับมีศาสนา แต่ว่าได้นับถือ
ศาสนาในฐานะ เป็นส่วนเกื้อหนุนต่อลัทธิทางการเมืองอย่างหนึ่ง (เสถียร โพธินันทะ,2535:24)
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1.2.4 วิถีชีวิตนักบวชในประเทศญี่ปุ่น
วิถีชีวิตนักบวชในประเทศญี่ปุ่น ถูกจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่รักษาพระวินัยอย่าง
เคร่งครัดถือเพศพรหมจรรย์ไม่มีภรรยา และกลุ่มที่ถือบวชแบบครอบครัวมีภรรยาเหมือนชาวบ้าน
ทั่วไป กล่าวคือท่านโซนิน ชินรัน ได้เป็นคนแรกที่เสนอว่า พระและวัดไม่สำคัญ แม้จะคงวัดไว้แต่พระมี
ภรรยาได้ และตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบสายกันอยู่ในตระกูล เป็นเหตุให้ต่อมานิกายอื่นเอาอย่าง แต่
ระยะแรกทำกันอย่างลับจนถึงสมัยเมจิ พระจักรพรรดิโปรดให้พระทุกนิกายเลิกถือพรหมจรรย์ และมี
บุตรภรรยาได้อย่างเปิดเผย ท่านชินรันมีภรรยาแต่ยังถือว่า ตนเป็นบรรพชิตหากอยู่ร่วมฆราวาส ท่าน
ชินรันเสนอว่า (Daisetz Teitaro Suzuki,1970:218) การบริกรรมมนต์เนมบุตสุ เป็นเพียงความเชื่อ
ในพระอมิตาภะ คือเป็นการแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทีต่อพระอะมิตาภะ ถ้าเชื่อมั่นในพระองค์ก็ไม่
จำเป็นต้องเอ่ยนามพระองค์ก็ได้ ส่วนการเข้าสู่แดนสุขาวดี ด้วยอำนาจของตนเองเป็นไปไม่ได้ ต้อง
พึ่งพลานุภาพของพระอมิตาภาพุทธเจ้าเท่านั้น จึงจะเกิดในแดนสุขาวดีได้นั่นเอง ท่านชินรันเป็นสาวก
ของโฮเน็น ที่เป็นผู้ก่อตั้งนิกายโจโดะซินซู ได้ย้ำว่าพระพุทธองค์นั้นได้เตรียมสวรรค์ไว้ให้แก่ผู้มีใจกุศล
และลงโทษผู้มีใจอกุศล สิ่งที่จำเป็นสำหรับการที่จะได้มาซึ่งการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ คื อการมีความ
เชื่อมั่นศรัทธา คำสอนของท่านทั้งสองเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายสำหรับชาวญี่ปุ่น จึงได้รับความศรัทธาจาก
ประชาชนตั้งแต่นั้นมา (Daisetz Teitaro Suzuki,1970:219)

1.2.5 ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมในญี่ปุ่น
ลักษณะเด่น ของวัฒนธรรมในญี่ป ุ่น กล่าวคือชาวญี่ปุ่นนั้นได้ให้ ความสำคัญในรูปธรรมมากกว่า
นามธรรม ให้น้ำหนักวิธีการมากกว่าหลักการ เช่น การเปลี่ยนศาสนาจากหลักปรัชญามาเป็นการพูด
ถึงบาปบุญคุณโทษ และบุญกุศลในชาตินี้ การนำวิธีการของลัทธิขงจื้อมาใช้ในการปกครองหัวเมือง
สมัยเอะโดะมากกว่าจะยึดหลักปรัชญามาสั่งสอน หรือแม้แต่ปัจจุบัน ญี่ปุ่นสนใจวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มากกว่าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมหลากหลาย ญี่ปุ่นนับถือศาสนาไป
หมดทั้งพระเจ้า และพระพุทธเจ้า ส่วนวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นไม่ได้แตกต่างกันไปตามท้องที่ศาสนา หรือ
แม้แต่ปัจเจกบุคคล ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด นับถือศาสนาอะไร แต่ทว่าวัฒนธรรมที่ติดตัวเขานั้นแทบจะ
เหมือนชาวญี่ปุ่นคนอื่นทุกประการ เปรียบวัฒนธรรมญี่ปุ่นเหมือนขนมคินทาโร คือไม่ว่าจะตัดตรงไหน
ก็จะปรากฏภาพของคินทาโรให้เห็น การเปลี่ยนวัฒนธรรมอื่นทำให้เป็นของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นมักจะ
แปลวัฒนธรรม ที่มาจากภายนอกให้เป็นของญี่ปุ่น เช่น การดัดแปลงอักษร คันจิจากจีนให้เป็นคะนะ
ส่วนของพุทธศาสนาเข้ามาสู่ญี่ปุ่นตั้งแต่คริสตวรรษที่ 6 แต่เพิ่งจะได้รับการยอมรับว่าไม่ใช่ศาสนานอก
ญี่ปุ่นโดยโฮเน็น และศิษย์นามว่าท่านชินรันในสมัยคะมะคุระ โฮเน็นผู้ก่อตั้งนิกายโจโดะได้สอนว่า การ
สวดมนต์ถึงพระพุทธองค์ สามารถไถ่ถอนสิ่งอกุศลได้ทั้งปวงได้ เพียงแต่ท่องเน็มบุทสึ (นะมุ อะมิดะ
บุทสึ แปลว่า ข้าขอสรรเสริญ และมอบความเชื่อมั่นศรัทธาแด่พระอะมิดะ) เพียงพอที่จะทำให้ตนได้
เข้าไปสู่ดินแดนสุขาวดีในเบื้องตะวันตกแห่งองค์อะมิดะได้ (เพ็ญศรี กาญจโนมัย,2530:21)
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1.2.6 พุทธศาสนาในสมัยปัจจุบัน
ประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ประชาชนดำเนินชีวิต
ด้วยความเร่งรีบมาก เพราะว่ามีการแข่งขันกันมาก จึงทำให้มีความเครียด และมีปัญหาด้านสุขภาพจิต
เป็นโรคประสาท โรคจิต และสถิติการฆ่าตัวตายสูงมาก สิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเครียดได้ คือการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธศาสนา เนื่องจากว่าชาวญี่ปุ่นชอบความเร็วให้ได้ผลทันใจ พุทธศาสนา
นิกายเซนจึงเป็นที่นิยม และมีการสร้างนิกายใหม่ หรือลัทธิใหม่ที่ปฏิบัติได้ผลรวดเร็วอีกมาก คนญี่ปุ่น
ส่วนหนึ่งไม่นับถือศาสนาใดเลย แต่ยึดถือลัทธิการเมืองตามความชอบใจของตน (มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,2556:120) ในทางมหายานผู้นับถือไม่ว่าพระ หรือคฤหัสถ์จะเน้นอุบายโกศล คือความฉลาด
ในการหาวิธีการต่าง ๆ มาอธิบายคำสอนให้ผู้คนรู้จั กแพร่หลายได้ นักบวชในญี่ปุ่นสมัยนี้ พยายาม
ปรับตัวทำการปฏิรูปวิธีเผยแผ่คำสอนให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มทำให้ศาสนาใกล้ชิดพุทธศาสนิกชนมากขึ้น
เจ้าอาวาสวัดโจไซจิบอกว่า ไม่ถือเป็นการผิดแผกแตกต่างหรือผิดวินัย เพราะว่าดนตรีมีต้นกำเนิดจาก
ศาสนา ในสมัยโบราณนั้นดนตรีถูกบรรเลงเพื่อสรรเสริญพระพุทธเจ้า และพระเจ้าในศาสนาต่าง ๆ
และเครื่องดนตรีหลายอย่างก็มีต้นกำเนิดมาจากในวัด ถ้าหากสามารถทำให้คนหันมาสนใจศึกษาพระ
ธรรมได้ แม้เป็นพระก็ไม่ถือว่าผิดศีล เพราะว่าพระมหายานมักจะเน้นศีลพระโพธิสัตว์มากกว่าศีลของ
พระ ดังที่มีในนิกายเถรวาท สำหรั บการสวดมนต์ท่ามกลางเสียงดนตรีนั้น บรรดานักบวชจะสวดบท
สวดมนต์ตามบทต้นฉบับ โดยมีทำนองดนตรีบรรเลงคลอตามไป ส่วนพุทธศาสนิกชนที่เข้าฟังก็จะพนม
มือตั้งจิตตั้งใจฟัง (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2556:121)

บทสรุป
ญี่ปุ่นมีเมืองหลวงชื่อว่าโตเกียว ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด มีพุทธศาสนิกชนมากเป็นอันดับ
สองของโลกรองจากจีน ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นหกยุค คือยุคแรก ยุคนารา
ยุคโชกุนตระกูลแรก ยุคสงครามกลางเมือง ยุคปิดประเทศ และยุคเมจิถึงปัจจุบัน พุทธศาสนาแบบ
ดั้งเดิมมีรากฐานมั่นคงในชนบท ในเมืองใหญ่จะมีลัทธิใหม่เกิดขึ้นมาก เช่น โซคะ กักไค ที่สืบเชื้อสาย
มาจากนิกายนิจิเรน มีผู้นับถือราว 8 ล้านหลังคาเรือน ลัทธิริชโซ โคเซไค มีนับถือประมาณ 6 ล้านคน
ลัทธิเรยูไคมีผู้นับถือราว 3 ล้านคน ศาสนาในญี่ปุ่นทุกวันนี้มีทั้งพุทธศาสนาแบบเก่า นิกายใหม่ที่
เกิดขึ้น และเผยแผ่เพื่อสันติภาพของโลก และสันติภาพภายในของปัจเจกบุคคล รายงานศาสนา
ประจำปีตีพิมพ์โดยกรมวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ในปีพุทธศักราช 2538 ญี่ปุ่นมีประชากรประมาณ 120
ล้านคน แต่มีจำนวนประชากรนับถือศาสนาอยู่ 219,830,000 คน ญี่ปุ่นนับถือประมาณคนละ 2
ศาสนา และลัทธิความเชื่ออื่นอีกไปพร้อมกัน พุทธศาสนาจากประเทศจีนต่างหลั่งไหลเข้าญี่ปุ่นจำนวน
หลายนิกาย แต่ที่สำคัญปัจจุบันมีพุทธศาสนาแบบชินโต และพุทธศาสนานิกายเซน โดยเฉพาะนิกาย
เซนกำลังแพร่หลาย มีพุทธมามกะรวมประมาณ 10 ล้านคน พุทธศาสนาในญี่ปุ่นมีความเจริญมาก มี
วัดตามเมืองต่าง ๆ ทั่ว ไปถึงประมาณ 7 หมื่นวัด พระ 2 แสนรูป มีสถานศึกษาธรรมชั้นสูงประมาณ
10 แห่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการสอนและปฏิบัติธรรม เมื่อมีการปฏิรูปเช่นนี้ ทำให้ฐานะพุทธ
ศาสนาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว รัฐบาลไม่กล้าแตะต้องกิจการภายใน ในที่สุดการคุกคามพุทธศาสนาจึงยุติ
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หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง นายพลแมคอาเธอร์สั่งยุบศาสนาชินโต เพราะถือเป็น
ศาสนาเพาะวิญญาณสงคราม ทำให้พุทธศาสนาหมดคู่แข่งอย่างเป็นทางการไปหนึ่งศาสนา ซึ่งได้ต่อสู้
ทางอุดมการณ์กันมายาวนานนับพันปี ถึงแม้จะไม่อาจลบเลือนไปจากจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่นได้เสี ย
ทีเดียว ทุกวันนี้คู่แข่งใหม่ที่น่ากลัวกว่าชินโตมาก คือวัฒนธรรมตะวันตก ที่นับวันจะหลั่งไหลเข้าไปยัง
ญี่ปุ่นมากขึ้น วัฒนธรรมเหล่านี้ส่งเสริมให้คนติดในวัตถุ ความสะดวกสบาย สนุกสนานเพลิดเพลินจน
ละทิ้งศาสนา เยาวชนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นให้เวลากับการคุยโทรศัพท์มื อถือ เล่นอินเทอร์เน็ต เล่ม
เกมคอมพิวเตอร์ เดินเที่ยวห้าง สรรพสินค้า มากกว่าเวลาอ่านหนังสือ หลายต่อหลายคนเล่นเกมจน
ไม่ได้หลับไม่ได้นอน จนมีข่าวเด็กช็อกตายหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ได้ยินอยู่บ่อยครั้ง แล้วเยาวชนยุคนี้
จะเอาเวลาที่ไหนมาสนใจพุทธศาสนา เพราะแม้แต่เวลานอนยังไม่มี ปัจจุบันญี่ปุ่นยังนับถือพุทธ
ศาสนาควบคู่กับศาสนาชินโต และพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นหลายนิกาย โดยนิกายที่สำคัญมีอยู่ห้า
นิกาย ได้แก่ นิกายเทนได นิกายชินงอน นิกายโจโด นิกายเซน และนิกายนิชิเร็น
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนานิกาย
สัทธรรมปุณฑริก 2) เพื่อศึกษาแนวคิดสำคัญ และอิทธิพลของของสัทธรรมปุณฑริก พุทธศาสนา
มหายาน โดยการศึกษาเชิงเอกสารแล้วนำเสนอด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า
สัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นพระสูตรที่สำคัญในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาใน
พุทธศาสนิกชนมหายานโดยเฉพาะในประเทศเอเชียตะวันออก เป็นนิกายที่มีอิทธิพลมากสำหรับ
มหายานแทบทุกลัทธิ เป็นสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาในช่วง 8 ปีสุดท้ายก่อนปรินิพพาน สัทธรรม
ปุณฑริกสูตรมีแนวคิดสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสั งคม คือ การมีชีวิตเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน การถือประโยชน์ร่วมกันในสังคม ไม่ยึดเอา
ประโยชน์ตนแต่เพียงอย่างเดียว มีหลักการในการดำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่น รวมถึงการ
นับถือศาสนาเป็นหลักที่พึ่งพิงทางจิตใจส่ วนหลักธรรมสำคัญสามารถนำมาประยุกต์ในการสร้าง
สันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวในสังคมประกอบด้วยอริยสัจ 4 คือการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการแห่งปัญญา คำสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาท คือการมองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
หรือมีความเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกัน การติดต่อสื่อสาร การรับสาร การส่งสารที่นำมาซึ่งความ
สามัคคี ไม่รับส่งสารที่จะนำมาซึ่งความแตกร้าง ทะเลาะกัน รวมถึงการมีศรัทธา เชื่อใจ ไว้ใจ เชื่อมั่น
ในกันและกัน การรู้จักฟังแต่สิ่งที่ดีงาม ที่จะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามในจิตใจและสังคม ทั้งแนวคิด
และหลักธรรมเหล่านี้สามรถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสันติภาพและการอยู่รวมกันอย่างกลมเกลียว
ในสังคมได้เป็นอย่างดี
คำสำคัญ: พระพุทธศาสนามหายาน, สัทธรรมปุณฑริก, ประวัติ, อิทธิพล
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Abstract
The objectives of this article are 1 ) to study the history of The
Saddhammapuntrika school, and 2 ) to study the influence of Saddhammapuntrika
school to society. The documentary study was used and then presented by analytical
descriptive method. The results had found that: The Saddhammapuntrika Sutra is an
important formula in Mahayana Buddhism, a devout Mahayana Buddhist faith,
especially in East Asian countries, a very influential denomination for almost every
Mahayana, a truth that Buddha preached in the last eight years before
Mahaparinibbana. The Saddhammapuntrika Sutra has an important concept that can
be applied in society: to live for others, helping each other out, be kind to each other
and holding common interests in society, not solely for their own benefit. There are
principles of living that do not squeeze themselves and others, including religion as a
psychologically dependent principle, and important principles can be applied in
peacemaking and harmonious coexistence in society consisting of 4 aristocrats, namely
solving problems through means of wisdom. The teaching of Paticcasamuppada is to
view everything as having a rational relationship or as a factor for each other.
Communication, substance abuse, and sending a message that brings harmony, not
sending a message that will bring division, quarrel, and trust, and trust. Trust in each
other, and knowing how to listen only to the good things that will contribute to the
growth of the mind and society. Both these concepts and principles are applied to
peacemaking and harmonious coexistence in society.
Keywords: Buddhism, Mahayana, Satdhammapundarika, History, Influence

บทนำ
สัทธรรมปุณฑริกสูตรนั้น ถือกันว่าเป็นพระคัมภีร์ที่สำคัญและมีอิทธิพลมากสำหรับมหายาน
แทบทุกลัทธินิกายในฝ่ายนั้นพากันเคารพนับถือพระสูตรนี้เป็นอย่างยิ่ง มีผู้ศึกษาค้นคว้า จนเขียนเป็น
อรรถกถาและฎีกาขยายความจากพระสูตรมากมาย นี่ในระหว่างผู้รู้ สำหรับคนธรรมดาสามัญก็พากัน
ท่องบ่นหรือสวดและทรงจำกันไว้ได้มาก แทบตลอดทั้งเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะก็จีน เกาหลี และ
ญี่ปุ่น พระสูตรนี้รจนาขึ้นเมื่อไร เป็นภาษาอะไร ไม่มีใครทราบเข้าใจก็น่าเดิมคงเขียนขึ้นเป็นภาษา
พื้นเมืองในชมพูทวีปหรือในเอเชียกลาง ต่อมาจึงประพันธ์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต เพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์
ทราบแน่ว่า เมื่อ พ.ศ. 798 นั้น มีการแปลออกจากสันสกฤตเป็นภาษาจีนแล้ว และต่อมามีคำแปล
เป็นภาษาจีนหลายสำนวน แต่สำนวนที่สำคัญสุดนั้นเกิดขึ้นในปี พ.ศ.949 โดยท่านกุมารชีวะ สำนวนนี้
แพร่หลายที่สุดในเมืองจีนและได้ถ่ายทอดออกสู่ประเทศอื่น ๆ ที่รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจี นอีก
ด้วย ต้นฉบับภาษาเดิมนั้นไม่ปรากฏ แม้ฉบับภาษาสันสกฤตก็อันตรธานไปนาน จนเพิ่งค้นพบได้เมื่อ
เร็ว ๆ นี้เองที่เนปาล ที่เอเชียกลางและที่กัษมีระ แต่ฉบับภาษาสันสกฤตที่ว่านี้ดูเหมือนจะจารลงไว้
ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 หรือพุทธศตวรรษที่ 17 นี่เอง หรือหลังจากนั้นเสีย ด้วยซ้ำ แต่บางฉบับก็ถือว่า
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จารลงไว้แต่ คริสต์ศตวรรษที่ 5 หรือ 6 ฉบับสันสกฤตที่ว่านี้ผิดแผกแตกต่างไปจากฉบับที่ท่านกุมาร
ชีวะแปลเป็นอันมาก มีการแต่งเติมเสริมต่อแสดงโวหารยิ่ง ๆ ขึ้น แสดงว่าฉบับที่ท่านกุมารชีวะแปล
นั้นเก่าแก่กว่าภาษาสันสกฤตทุกฉบับที่เพิ่งค้นพบได้ นอกจากแปลเป็นภาษาจีนดังกล่าวแล้ว ได้มีการ
แปลเป็นภาษาธิเบต และต่อมาแปลเป็นภาษามงโกล แมนจู เกาหลี และญี่ปุ่นด้วย โดยที่ทางอัษฎงคต
ประเทศนั้น ในไม่กี่ปีมานี้ มีฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งอื่น ๆ อีกด้วย แต่ดูเหมือนคน
ไทยโดยทั่ว ๆ ไปแทบจะไม่รู้จักพระสูตรนี้ กันเอาเลยก็ว่าได้ จึงใคร่ขอทำคำอธิบายไว้ หวังจะเป็น
ประโยชน์ได้บ้าง
ท่านกุมารชีวะผู้แปลพระสูตรนี้เป็นภาษาจีนนั้น มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 887-956 บิดาท่านเป็น
ชาวภารตประเทศ แต่มารดาเป็นเจ้าหญิงเมืองกุชา (ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในแคว้นซินเกียง) ท่านเป็น
นักปราชญ์ทางพุทธศาสนา จนพระเจ้ากรุงจีนต้องยกกองทัพไปตีกุชา เพื่อได้ตัวท่านมาเป็นปราชญ์
ของราชสำนักเมืองเชียงอานตามประวัตินั้นท่านและพระมารดาออกบวชด้วยกันทั้งคู่ ได้ไปศึกษา
พระพุทธศาสนาที่แคว้นกัษมีระ ท่านกุมารชีวะนั้นนอกจากศึกษาทางพระศาสนาแล้ว ยังเชี่ยวชาญ
วิชาดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์และไสยศาสตร์ด้วย เมื่อไปอยู่ประเทศจีน ท่านรู้จักภาษาจีนดี สำหรับ
การแปล พระสูตรจากภาษาสันสกฤตเป็นจีนนั้น ท่านกุมารชีวะใช้วิธีอธิบายความหมายให้พระจีนฟัง
2 ครั้งก่อน แล้วพระนักแปลเหล่านั้นอภิปรายกันจนเข้าใจชัดเจน จากนั้นจึงแปลออกเป็นภาษาจี น
อย่างไพเราะ โดยท่านกุมารชีวะจะนำคำแปลมาเทียบกับต้นฉบับเดิมและแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นที่
พอใจอย่างที่สุดจึงยุติได้ นี้นับว่าผิดกับนักแปลอื่น ๆ ที่มุ่งการแปลคำต่อคำ ท่านกุมารชีวะมุ่งให้ได้
สาระแห่งพระสูตร แม้จะตัดทอนให้สั้นลง ท่านก็กล้าทำ และปรุงสำนวนโวหารให้เข้ากับจารีตของฝ่าย
จีนด้วย ฉบับแปลที่ท่านบัญชาการแปลจึงเป็นที่นิยมและแพร่หลายมาก จนภายหลังมีพระจีนที่มี
ความสามารแปลได้เองโดยตรง เช่น พระตรีปิฎก (ถังซำจั่ง) จึงเกิดอีกโวหารการแปลที่เทียบได้ถึง
สำนวนของท่านกุมารชีวะ
สัทธรรมปุณฑรีกะสูตร ตามฉบับของท่านกุมารชีวะนั้น แบ่งออกเป็น 28 บรรพ และทุก
บรรพมีทั้งคาถาที่เป็นคำร้อยกรอง และมีความเรียงร้อยแก้วกำกับไปด้วย ที่มีคาถาตามกำหนดท่าน
ฉันทลักษณ์นั้นก็เพื่อให้ง่ายแก่การท่องบ่น สะดวกสำหรับทรงจำเข้าใจว่าเดิมคงมีแต่คาถา ต่อภายหลัง
จึงเขียนความเรียงประกอบขึ้น ออกจะเป็นการกล่าวซ้ำ คือความเรียงนั้นรจนาขึ้นเพื่อดำเนินเรื่องให้
อ่านเข้าใจง่าย ขยายความจากคาถาเดิมอีกที พระสูตรเริ่มดังพระสูตรอื่นๆในพระไตรปิฎก ดังทาง
บาลีประเดิมด้วยคำว่า เอวมเม สุตํ เอวมฺเม สุตํ เอกํสมยํ ภตวา กล่าวคือ เอาคำไปถวายให้พระ
อานนท์นำมาบรรยายว่า "ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วดังนี้" สำหรับพระสูตรนี้อ้างว่าพระศากยมุนี พุทธเจ้า
หรือพระสมณโคดมพุทธเจ้าเสด็จประทับ ณ ยอดภูเขาคิชกูฏ (ท่านกุมารชีวะแปลเป็นจีนว่า ยอดเขา
นกอินทรี คงเกรงว่าจีนจะรังเกียจนกแร้ง) นอกกรุงราชคฤห์ แล้วทรงแสดงธรรม หากผิดไปจากการ
แสดงธรรมตามพระสูตรของฝ่ายบาลี ที่มีแต่พระสาวกสดับพระธรรมเทศนา อย่างดีก็เมื่อทรงแสดงจบ
เทวดา มาร พรหม จึงอนุโมทนาด้วย ดังตอนแสดงพระธัมมะจักกัปปวัตตนสูตรหรือปฐมเทศนาเป็น
อาทิ โดยที่พระสูตรของทางมหายานนั้น นอกจากพระสาวกที่เป็นมนุษย์แล้ว ยังมีเทวดา มาร พรหม
มาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาอีกเป็นอันมาก ที่สำคัญคือพระโพธิสัตว์หรือมหาสัตว์ต่าง ๆ (เสฐียร
ทั่งทองมะดัน, 2564: 7)
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เราต้องเข้าใจว่าในทางมหายานนั้น ต้องการพรรณนาด้วยการใช้โวหาร พ้นภาษาคนออกไป
ถ้าเราเข้าใจในทางภาษาธรรมจึงจะได้ถึงเนื้อหาสาระของพระสูตรตามนิกายฝ่ายเหนือ และถ้าไม่ใจ
กว้าง จะเกิดอาการชนิดที่บันดาลโทสะได้ง่ายด้วย โดยเฉพาะพระสูตรนี้ ฟังดูเผินๆ ออกจะเป็นการ
เหยี ย ดหี น ยานหรื อ สาวกยานของฝ่ า ยเถรวาท ด้ ว ยการดำเนิ น ความว่ า ในสมั ย ปฐมโพธิ ก าล
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พระสาวกได้บรรลุอรหันตผลเพื่อเข้าถึงพระนิพพานเป็นประการสำคัญ หาก
มาถึงสมัยที่ตรัสเทศนาสัทธรรมปุณฑรีกสูตรนี้ ในตอนปัจฉิมโพธิกาล คือเมื่อทรงจาริกสั่งสอนเวไนย
สัตว์อยู่กว่า 40 พรรษาแล้ว จึงทรงเน้นที่เอกยานอันเป็นจุดสุดยอดหนึ่งเดียว กล่าวคือ ประการแรก
หรือชั้นแรกได้แก่สาวกยานหรือหีนยานดังกล่าวแล้ว เพราะในชั้นนั้นการสอนพระสัทธรรมให้สูงไป
กว่านั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ ขยับขึ้นจากสาวก จึงถึงพระปัจเจกพุทธเจ้า ซึ่งตรัสรู้ได้เอง หากไม่ทรงสั่งสอน
ผู้อื่น หรือเพราะไม่มีเวไนยสัตว์จะให้ตรัสสอนได้ ต่อขึ้นที่สามจึงถึงโพธิสัตวยาน หรือมหายาน คือ
สรรพสัตว์อาจบรรลุได้ถึงการเป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยกันทั้งสิ้น แม้พระอรหันตสาวกและ
พระอรหันตสาวิกาก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทั้งสิ้น รวมถึงพระนางมหาปชา
บดีโคตรมีพระแม่น้าผู้เป็นปฐมภิกษุณี และพระนางยโสธราพิมพา ซึงก็ออกบวชเป็นพระภิกษุณีด้วย
เช่นกัน มิใยต้องเอ่ยถึงพระอรหันตสาวกอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร และพระโมคคัล
ลาน์ที่สุดจนพระเทวทัต ซึ่งถูกแผ่นดินสูบลงไปตกนรกอเวจีอันต่ำใต้และร้ายแรงที่สุด ต่อไปในอนาคต
ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้เพราะในอดีตชาติ พระเทวทัตเคยมีบุญคุณกับพระ
ศากยมุนีพุทธเจ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งก็ คือแม้คนเลวสุด ก็สามารถเข้าถึงจุดสูงสุดในทางพระศาสนาได้
ที่เคยกล่าวกันว่าสตรีไม่อาจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นพระสูตรนี้ก็ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง จนถึงกับกล่าว
ว่าพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ได้ลงไปยังนาคบาดาล เทศนาสัทธรรมปุณฑรีกสูตรแก่พญานาค ชื่อสาคร แล้ว
ธิดาพญานาคอายุเพิ่งจะเข้าแปดขวบย่างก็สามารถตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ประเด็น
คือ อย่างว่าแต่สตรีเพศเลย แม้เด็กและผู้ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ก็อาจตรัสรู้อย่างสูงสุดได้ ทั้ง ๆ ที่ในทาง
ตรรกวิทยา พระอนุตรสัมมาสัมพุทะเจ้าน่าจะต้องทรงค้นพบพระสัทธรรมเองหากนี่ได้ฟั งจากพระ
โพธิสัตว์อีกที แต่เราต้องทำความเข้าใจไว้ว่า พระมัญชุศรีโพธิสัตว์นั้นถือได้ว่าเป็น พระปัญญาคุณของ
พระพุทธเจ้า ในทางบุคคลาธิษฐาน กล่าวคือธิดาพญานาคใคร่ครวญพระสัทธรรมตามพระปัญญาคุณ
ของพระพุทธเจ้า แล้วก็อาจตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็ คือ การตรัสรู้ทาง
ฝ่ายมหายานนั้น ไม่ขีดวงจำเพาะบรรพชิต แต่ที่ว่านี้ไม่ทั่วไปในทุกนิกายของฝ่ายมหายาน หากเน้น
จำเพาะพวกที่ยึดถือตามพระคัมภีร์นี้เท่านั้น
อนึ่ง พระสูตรนี้เอง มีข้อความที่พระศากยมุนีพุทธเจ้าตรัสยืนยันว่าพระองค์มิได้ทรงตรัสรู้ใน
พระชาตินี้ ดังที่ทางฝ่ายสาวกยานเข้าใจ หากได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณมานับได้อสงไขย
แสนกัลป์แล้ว หรืออีกนัยหนึ่งคือพุทธภาวะนั้นเป็น สภาวะแห่ งนิรันดร บางครั้งทรงเนรมิตพระองค์
เป็นพระโพธิสัตว์มาช่วยสรรพสัตว์ บางครั้งเสด็จหลีกออกจากโลกไปเลย เพื่อให้เป็นประหนึ่งว่าโลก
ว่างจากพระพุทธเจ้า เวไนยสัตว์จะได้ไม่ประมาทเร่งประพฤติธรรม หาไม่จะนึกว่ามีพระโพธิสัตว์มา
คอยเกื้อหนุนตนอยู่ตลอดเวลา ด้วยอำนาจแห่งพระพุ ทธบารมีกล่าวอีกนัยหนึ่งคือทรงใช้อุปายะ ที่ว่า
วิธีหนึ่งใดจะมีคุณในการเอื้อหนุนสรรพสัตว์เป็นที่สุดนั้นแลเป็นประการสำคัญ พระสูตรนี้เน้นให้เห็นว่า
เราต้องไม่คำนึงถึงพระพุทธเจ้าในฐานะพระมนุษย์พุทธที่ประสูติ ณ สวนลุมพินี ตรัสรู้ที่พุทธคยา ทรง
แสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิบตนมฤคทายวัน และเสด็จดับขันธ์ที่นอกเมืองกุสินารา เพราะนั่นเป็นเพียง
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การแสดงออกทางประวัติเท่านั้น แท้ที่จริงพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอยู่เหนือกาล เหนือ
สถานที่ เหนืออวกาศ ทรงเป็นสภาวะสัจและทรงเป็นมหากรุณาคุณอันดำรงคงอยู่ทุกแห่งหนและใน
ทุก ๆ สรรพสัตว์ เนื้อหาประการหลังนี้คือหัวใจของมหายาน อาการที่ทรงแสดงสัทธรรมปุณฑรีกสูตร
ณ ภูเขาคิชกูฎนั้น ถือได้ว่าแสดงออกทางพระธรรมกาย อันสุดวิสัยที่ปุถุชนจะรับรู้ได้ ทรงนำเอานิทาน
ต่าง ๆ มาเล่าไว้ในพระสูตรนี้ และพรรณาอย่างไพเราะลึกซึ้งและอย่างน่าเห็นคล้อยตาม หากไม่เป็นไป
ตามนัยแห่งตรรกะหรือปรัชญาแบบตะวันตก แม้คำสอนหลักในทางพระศาสนา เช่น เรื่องอริยสัจ
และปฏิจจสมุปบาท ก็เอ่ยไว้อย่างผ่านๆไปเท่านั้น เพราะถือว่าพุทธศาสนาย่อมรู้จักหัวข้อคำสอนหลัก
เหล่านั้นอยู่แล้ว หากความในพระสูตรนี้เน้นในเรื่องที่ไม่มีปรากฏในพระสูตรอื่น ๆ (ฉัตรสุมาลย์ กบิล
สิงห์, 2564)

พระสูตรนี้เน้นว่าพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้านั้นลึกซึ้งละเอียดอ่อน สุขุมคัมภีร์ภาพ อย่าง
ยากที่สามัญมนุษย์จะเข้าได้ถึงจึงเสนอให้ท่องบ่นพระสูตรนี้ แม้ไม่เข้าใจ หากอาศัยศรัทธาปสาทะก็จะ
ตรัสรู้โดยใช้อธิษฐานบารมี มุ่งที่โพธิสัตวธรรม เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์ ให้พากันเข้าถึงพระ
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ถ้าใช้วิชาการอย่างฝรั่งจะหาบทสรุปจากพระสูตรนี้
ไม่ได้เลยดัง ยอช ทานาเบ หัวหน้าแผนกวิชาศาสนาของมหาวิทยาลัยฮาวาย (อเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น)
ถึงกับกล่าวว่า สัทธรรมปุณฑรี กสูตรนี้ "ว่าด้วยพระสูตรแต่ไม่มีคำสอนในพระสูตรเลย....เป็นดังคำนำ
อย่างยาว หากไม่มีเนื้อเรื่อง" เราต้องไม่ลืมว่า ทางมหายานถือว่าปรมัตถสัจนั้นไม่อาจใช้ถ้อยคำ
แสดงออกได้ เพราะภาษามีขอบเขตอันจำกัด หากใช้ภาษาพรรณนาปรมัตถสัจก็เท่ากับทำลายสภาวะ
ของศูนยตานั่นเอง ฉะนั้น ถ้อยคำในพระสูตรจึงตีวงกรอบไว้รอบๆ เพื่อให้ปรมัตถสัจอยู่ตรงกลาง โดย
ไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึง หรือเอ่ยถึงไม่ได้ หากให้เวไนยสัตว์อาจตรัสรู้ได้เอง ก็ในเมื่อปรมัตถสัจเข้าถึงไม่ได้
ด้ ว ยถ้ อ ยคำหรื อ ด้ ว ยการใช้ ค วามคิ ด พระสู ต รนี ้ จ ึ ง เน้ น ให้ แ ต่ ล ะคนเข้ า หาพระปั ญ ญาคุ ณ ของ
พระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาปสาทะและการปฏิบัติตามเท่านั้นเอง อิทธิพลของพระสูตรนี้ในแง่ที่เน้นเรื่อง
ศรัทธาและภาวนานั้นจึงมีคุณอนันต์ แม้คนที่ไร้การศึกษาก็เข้าหาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าได้
ด้วยการยึดตามพระสูตร ด้วยวิธีอ่าน ด้วยการท่องบ่น ด้วยการคัดลอก และด้วยการสอนข้อความตาม
พระสูตรนี้ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นบุญกิริยา ซึ่งสามารถเอาชนะอกุศลและความชั่วร้ายต่าง ๆ ได้
นอกจากสวดสังวัธยาย ฯลฯ แล้ว ยังควรทำพิธีบูชาด้วย ธูปเทียน ดนตรี แก้วแหวนเงินทองต่าง ๆ อีก
ด้วย ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่ายิ่งถวายของมีราคามากจักได้บุญกุศลมาก หากขึ้นอยู่กับศรัทธาปสาทะ
ที่แนบแน่นและจริงใจต่างหาก แม้ยากจก ถ้าจิตเป็นกุศล แม้ของที่ถวายจะน้อยค่าทางทรัพย์สินก็อาจ
ได้อานิสงส์ยิ่งกว่าเศรษฐีที่ถวายมาก หากไม่ศรัทธาจริงหรือหวังผลตอบแทนจากการถวายนั้น ๆ
อนึ่ง การสวดสังวัธยายนั้น ให้มั่นในพระพุทธคุณ โดยเฉพาะก็พระกรุณาคุณอันแสดงออกทาง
บุคคลาธิษฐาน เป็นองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ซึ่งตามพยัญชนะหมายถึง พระองค์ผู้ทรงรับเสียง
ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวโลกนั่นเองชาวโลกในที่นี้อาจเป็นสัตว์นรกก็ได้ ใครก็ต ามที่เชื่อมั่นใน
พระโพธิสัตว์พระองค์นี้ พระองค์จะทรงแผ่กรุณยภาพไปถึงตลอดเวลา ขอให้มั่นในศรัทธาปสาทะ
เท่านั้น พระสูตรนี้เอ่ยถึงพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ซึ่งทรงเนรมิตพระกาย ออกเป็นถึง 33 พระรูป
ทรงเป็นทั้งเพศหญิง เพศชายเป็นมนุษย์และอมนุษย์ สูงส่ง ยิ่งใหญ่ และต่ ำต้อย จากพระสูตรนี้เองที่
พระโพธิสัตว์พระองค์นั้นกลายสภาพเป็นเจ้าแม่กวนอิมในเมืองจีน และแคนนอนในญี่ปุ่น แม้จนบัดนี้
พระโพธิสัตว์พระองค์นี้ก็ทรงเกื้อหนุนจุนเจือให้ผู้คนเป็นอันมากได้รับความสุข โดยทรงช่วยขจัดความ
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ทุกข์ให้นานาประการ ถ้าเข้าใจพระสูตรนี้จากแง่มุมของมหายาน ก็จะเห็นได้ว่า สัทธรรมปุณฑรีกสูตร
ประมวลไว้ทั้งคำเทศน์ นิทาน และการแนะนำช่วยเหลือให้สาธุชนเกิดศรัทธาปสาทะในสถานะต่าง ๆ
กัน นี้แลคือหัวใจสำคัญอันเป็นเหตุให้พระสูตรนี้แพร่หลายในโลกของฝ่ายมหายานมาจนตราบเท่าทุก
วันนี้

ประวัติความเป็นมาของนิกายสัทธรรมปุณฑริก
นิกายนี้เริ่มต้นนิกายมาจากคัมภีร์สำคัญของพระพุทธศาสนา คือ สัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่ง
หมายถึง พระสูตรหรือคำสอนของพระพุทธเจ้า ตามประวัติของพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน เป็นคำ
สอนในช่วงบั้นปลายแห่งพระชนม์ชีพ ในช่วง 72 - 80 พรรษา ซึ่งยังคงมีหลักฐานอยู่ในประเทศจีน
โดยมีการแปลและรวบรวมจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนในปี ค.ศ. 406 โดยท่านกุมารชีวะ (ค.ศ.
350 - 409) เป็นคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร จำนวน 28 บท ในขณะที่ พระมหาบรรจง ชุติวณโณ
(พระมหาบรรจง ชุติวณโณ, 2547: 56) ได้กล่าวถึงสัทธรรมปุณฑริกสู ตรว่า เป็นพระสูตรสำคัญของ
พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ปรัชญาธรรมฝ่ายมหายานนั้น เน้นบารมีธรรมตามแนวโพธิสัตวยาน "บารมี
ธรรม" คือ ฐานแห่งพุทธภาวะของสัตว์ทั้งหลายอันสัตว์เหล่านั้นย่อมเข้าถึงได้ ในเรื่องนี้ เสฐียร พันธ
รังสี (เสฐียร พันธรังสี , 2542: 339) กล่าวถึงพุทธภาวะว่า มิได้มีจำกัดอยู่ เพียงในมนุษย์ แต่สัตว์
ดิรัจฉานทั้งหลายย่อมถึงซึ่งทางแห่งพุทธภาวะได้ด้วย เห็นได้จากรจนาเรื่องของกัณฑะม้าทรง ที่แสดง
ความจงรักภักดีผูกพันอยู่กับโพธิญาณของเจ้าชายสิทธัตถะ และเรื่องที่พระพุทธเจ้ามีพระราชดำรัสต่อ
ช้างนาฬาคีรีที่เมามันมุ่งทำร้ายพระองค์
สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย กล่าวใน คู่มือแนะนำธรรมเบื้องต้น เกี่ยวกับประวัติพุทธ
ศาสนาสมัยต้นว่า ในคำสอนของพระพุทธองค์ที่มีชื่อเสียงและมีการกล่าวถึงหลายครั้งในสัทธรรม
ปุณฑริกสูตร ได้แก่ อริย สัจ 4, อริยมรรรค มีองค์ 8 และปฏิจจสมุปบาท 12 หรือ 12 ห่ ว งโซ่
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุความหลุดพ้นจากอวิชชาและความทุกข์คำสอน
ฝ่ายมหายานแนะนำให้ประชาชนทั้งชายและหญิงตั้งจิตมุ่งต่อการบรรลุความรู้แจ้งอันสูงสุด คือ"พุทธ
ภาวะ" เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และเน้นว่า จะมีผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือเพื่ อการเข้าถึงเป้าหมายอัน
สูงสุดนี้จากบุคคลที่เรียกว่า "พระโพธิสัตว์" พระโพธิสัตว์นี้ ไม่เพียงแต่จะอุทิศตนเพื่อการบรรลุความรู้
แจ้ง ของตนเองเท่านั้น แต่ด้วยความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ ท่านยังคอยช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุ
ความรู้แจ้งเช่นเดียวกับท่านด้วย ในพุทธศาสนาสมัยแรก ๆ มักอธิบายโพธิสัตว์เพียงว่า เป็นอดีตชาติ
ของพระศากยมุนีพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ยังบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุความรู้แจ้ง แต่ในคัมภีร์พุทธ
ศาสนานิกายมหายานส่วนมาก เช่น สัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นต้น ได้พรรณนาให้เห็นว่า มีพระ
โพธิสัตว์จำนวนมากมายนับไม่ถ้วน เป็นผู้เห็นทั่วและเป็นผู้เอาใจใส่ทั่ว สามารถให้ความช่วยเหลือโดย
ไม่มีขอบเขตจำกัด และให้ความสงเคราะห์แก่ผู้ที่เรียกท่านด้วยความศรัทธาที่จริงใจ การเน้นหนักที่
บทบาทของพระโพธิ ส ั ต ว์ น ี ่ เ องที ่ เ ป็ น คุ ณ ลั ก ษณะสำคั ญ อย่ า งหนึ ่ ง ที ่ ท ำให้ แ นวความคิ ด ของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายานแตกต่างจากความคิดของพุทธศาสนาสมัยแรก ๆ คำสอนฝ่ายมหายาน
มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย แล้วได้เผยแผ่ต่อไปสู่ประเทศแห่ง
เอเชียกลาง และประเทศจีน อันเป็นผลทำให้พุทธศาสนาของจีนมีลักษณะเป็นมหายานอย่างเด่นชัด
มาตั้งแต่เริ่มแรก และเผยแผ่ต่อ ไปยังประเทศเกาหลี ญี่ปุ่นและเวียดนาม ในช่วงระยะเวลา 8 ปี
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สุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพของพระศากยมุนีพุทธะ พระองค์ได้เทศนาพระสูตรสัทธรรมปุณทริกสูตร
ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นั้น เพื่ออุทิศให้กับการสั่งสอนมนุษย์ให้รู้วิถีทางที่จะระงับความทุกข์
ยากในชีวิตนี้ และเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่สุด พระสูตรนี้สอน 2 หลักการใหญ่ที่สำคัญ คือ (สมาคมสร้าง
คุณค่าในประเทศไทย, 2555: 1-6)

1. สอนว่าชีวิตของเรานั้นมีอยู่ตลอดกาล
2. สอนว่าสภาวะพุทธะมิได้อยู่ภายนอกร่างกายของมนุษย์ แต่เป็นสภาวะที่สูงสุด
ของชีวิตซึ่งอยู่ในมนุษย์ทุกคน มนุษย์สามารถที่จะนำเอาสภาวะพุทธซึ่งอยู่ในชีวิตของเขาเ องนั้น
ออกมาได้ แต่น่าเสียดายที่ว่า คำสอนนี้พระองค์ทรงสอนให้แก่พระสงฆ์เท่านั้น เนื่องด้วยประชาชนใน
สมัยนั้นจะไม่ส ามารถเข้าใจคำสอนนี้ได้เลย อย่างไรก็ตามพระองค์ได้พยากรณ์ไว้ว่า ภายหลังที่
พระองค์เสด็จปรินิพานไป 2,000 ปีอันเป็นยุคสมัยธรรมปลาย จะมีพระพุทธอีกองค์ห นึ่งมาเผยแผ่สั่ง
สอนปรัชญาธรรมสากล ซึ่งสามารถที่จะช่วยให้มนุษย์ทุกคนบรรลุการรู้แจ้งเห็นจริงได้

แนวคิดที่สำคัญในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร
ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร มีแนวคิดที่สำคัญ คือ ประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า คือ
กล่าวถึงพระพุทธว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรั สรู้เฉพาะชาตินี้ ดังข้อความที่พระศากยมุนีพุทธเจ้าตรัส
ยืนยันว่าพระองค์มิได้ทรงตรัสรู้ในพระชาตินี้ ดังที่ทางฝ่ายสาวกยานเข้าใจ หากได้ตรัสรู้พระอนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณมานับได้ อสงไขยแสนกัลปแล้ว หรืออีกนัยหนึ่งคือพุทธภาวะนั้นเป็น สภาวะแห่ง
นิรันดร บางครั้งทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์มาช่วยสรรพสัตว์ บางครั้งเสด็จหลีกออกจากโลก
ไปเลย เพื่อให้เป็นประหนึ่งว่าโลกว่างจากพระพุทธเจ้า เวไนยสัตว์จะได้ไม่ประมาทเร่งประพฤติธรรม
หาไม่จะนึกว่ามีพระโพธิสัตว์มาคอยเกื้อหนุนตนอยู่ตลอดเวลา ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธบารมีกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือทรงใช้อุปายะ ที่ว่าวิธีหนึ่งใดจะมีคุณในการเอื้อหนุนสรรพสัตว์เป็นที่สุดนั้นแลเป็นประการ
สำคัญ พระสูตรนี้เน้นให้เห็นว่าเราต้องไม่คำนึงถึงพระพุทธเจ้าในฐานะพระมนษุยพุทธที่ประสติ ณ
สวนลุมพินี ตรัสรู้ที่พุทธคยา ทรงแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิบตนมฤคทายวันและเสด็จดับขันธ์ ที่นอก
เมืองกุสินารา เพราะนั่นเป็นเพียงการแสดงออกทางประวัติเท่านั้น แท้ที่จริงพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงอยู่เหนือกาล เหนือสถานที่ เหนืออวกาศ ทรงเป็นสภาวะสัจและทรงเป็นมหากรุณาคุณอัน
ดำรงคงอยู่ทุกแห่งหนและในทุก ๆ สรรพสัตว์ กล่าวโดยสรุปคือ แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในสูตรนี้
กล่าวถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า พระองค์ตรัสรู้มาแล้วหลายภพชาติ ไม่เฉพาะแต่เพียงชาติ
สุดท้ายเท่านั้น นอกจากนี้ พระองค์ยังเป็นอมตะ อยู่เหนือสรรพสิ่ง
ในสูตรนี้กล่าวถึงเรื่องพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ที่กล่าวถึงคือพระโพธิสัตว์สทาปริภูต พระ
โพธิสัตว์โภสัชยราช พระโพธิสัตว์คัทคทสวร รวมไปถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศรวร ซึ่งพระโพธิสัตว์
ทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้สร้างสมบารมีบำเพ็ญเพียรเพื่อพระโพธิญาณนั้น จะเป็นผู้สอดส่องดูแลและ
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือมนุ ษย์ทุกเมื่อ นอกจากนี้ ในพระสูตรนี้ ยังได้กล่าวถึงหลักธรรมที่สำคัญ
หลายเรื่องเช่น อริยสัจ 4 ปารมิตา 6 ประการอริยมรรคมีองค์ 8 กรรม 3 ประการ รวมไปถึงธรรมที่มี
ปั จ จั ย 12 ประการหลั ก ธรรมเหล่ า นี ้ ล ้ ว นมี ค วามสำคั ญ ทั ้ ง ในแง่ ท ี ่ แ สดงลั ก ษณะเด่ น ของ
พระพุทธศาสนามหายาน และเป็นหลักปฏิบัติเพื่อถึงความพ้นทุกข์
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เมื่อกล่าวถึงแนวคิด หลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรแล้ว จะเห็นว่ามี
แนวคิดเกี่ยวกับสร้างสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวในสังคม ซึ่งจะเห็นได้จากการที่
พระพุทธเจ้า ทรงค้นพบจักรวาลที่กว้างใหญ่อยู่ในพระวรกาย ทรงก้าวข้ามตัวตนภายในแผ่ขยายตัวตน
ออกไป จนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจักรวาลภายนอก ก็คือพลังชีวิตของจักรวาลกล่าวคือธรรมหรือ
กฎของชีวิต เมื่อทรงตรัสรู้แล้วปัญญาและความเมตตากรุณาของพระองค์มุ่ง ไปช่วยให้ประชาชนให้
หลุดพ้นจากความทุกข์ สิ่งทั้งปวงนี้ปรากฏอยู่ในคัมภี ร์ทางพุทธศาสนา ในบรรดาคัมภีร์เหล่านี้ คัมภีร์
สัทธรรมปุณฑริกสูตรชี้แจงแสดงให้เห็นถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ซึ่งคุณลักษณะของคัมภีร์สัทธรรม
ปุณฑริกสูตร ดังต่อไปนี้ (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2556: 62)
1) การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม คัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร เปิดเผยจุดมุ่งหมายที่
ทรงปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ที่ตรัสถึงเหตุปัจจัยที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่อันดับหนึ่ง คือเพื่อเปิดประตูพุทธ
ปัญญา ชี้พุทธปัญญาทำให้ประชาชนรู้แจ้ง พุทธปัญญาและเข้าสู่พุทธปัญญา พุทธปัญญาที่กล่าวถึง ก็
คือปัญญาที่มีพร้อมอยู่ในพลังชีวิตของจักรวาลและส่องแสงออกมา เป็นความหมายเดียวกับคำว่า
ธรรมชาติพุทธะ บุคคลทั้งหลายมีพร้อมพุทธปัญญาที่เป็นส่วนหนึ่งภายในชีวิต ดังนั้น จึงไม่เกี่ยวกับ
เชื้อชาติ เพศ อาชีพ หรือวัฒนธรรม เพราะธรรมชาติพุทธะมีพร้อมอยู่ในชีวิตของทุกคน และด้วยการ
ตื่นรู้นี้ ประชาชนทุกคนก็จะสามารถเดินไปบนหนทางสู่ความสุขได้ ประชาชนล้วนเป็นมนุษย์ที่มีพร้อม
ความสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่แสดงศักยภาพสูงสุดในชีวิตให้ปรากฏออกมาได้ นี่คือสิ่งที่สร้าง
วัฒนธรรมโลกของการอยู่ร่วมกันและความกลมเกลียว ซึ่งคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร เปรียบเทียบถึง
การอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว แสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวเช่น สมุนไพร
3 ชนิด ต้นไม้ 2 ชนิด สมุนไพรและต้นไม้เหล่านี้ ต่างกันทั้งความสูงและรูปร่าง แต่เมื่อฝนตกทั้งหมด
ต่างก็ดูดซับสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของพรรณไม้แต่ ละ
ชนิด ท้องฟ้าและฝนที่ตกลงมา คืออาหารหล่อเลี้ยงพลังชีวิตของจักรวาล ซึ่งก็คือคำสอนของพุทธเจ้า
และเป็นอาหารหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตนับล้าน ๆ ทั่วจักรวาล
2) การแสวงหาความเป็นนิรันดร์ คัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร เริ่มต้นด้วยการปรากฏออกมา
ของหอรัตนะ อันยิ่งใหญ่โผล่ขึ้นมาจากพื้นโลก และพระประภูตรัตนพุทธะจากอดีตที่ประทับอยู่ในหอ
รัตนะ ทรงเป็นผู้ให้การรับรองว่า สิ่งที่พระศากยมุนีพุทธะกำลังเทศนาทั้งหมดล้วนถูกต้อง จากนั้น ใน
พื้นดินได้เปิดออกอีกครั้ง เหล่าโพธิสัตว์จำนวนมากมายได้ปรากฏขึ้นมาและทำความเคารพต่อที่
ประชุมเทศนาสัทธรรมปุณฑริกสูตร พระเมตไตรยโพธิสัตว์เป็นตัวแทนในที่ประชุมถามว่า ผู้คนเหล่านี้
ทั้งหมดคือใคร พระศากยมุนีพุทธะทรงตอบคำถามของพระเมตไตรยโพธิสัตว์ โดยตรัสเกี่ยวกับพระ
พุทธะนิรันดร์ และให้ความกระจ่างว่าสถานะที่แท้จริงของพระองค์คือ พระพุทธะที่ทรงรู้แจ้งตั้งแต่
สมัยกาลนาน พระพุทธะนิรันดร์คือพระพุทธะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะนิรันดร์ เป็นพระพุทธะผู้
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจังหวะพื้นฐานของจักรวาล เปิดเผยการดำรงอยู่ตลอดกาลของพระพุทธะนิรันดร์ ที่
ปรากฏขึ้นมาในโลกที่เราอาศัยอยู่ เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ ทั้งที่พระพุทธะเป็นผู้ที่หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว
3) กระบวนการเพื่อสร้างสันติภาพ คัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร ได้เปิดเผยเรื่องราวการ
เคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพในรูปของโพธิสัตว์ แสดงถึงพลังชีวิตนิรันดร์ของจักรวาล ที่ปรากฏในคัมภีร์
สัทธรรมปุณฑริกสูตรกล่าวถึง พระไภษัชยราชโพธิสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านยาและการเยียวยารักษาชีวิต
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พระคัทคัทสวรโพธิสัตว์ผู้เป็นสัญลักษณ์การรังสรรค์ด้านศิลปะ เช่น ดนตรี พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ผู้
แสดงคุณสมบัติของการเรียนรู้และความคิด และพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เป็นผู้ที่คอยรับฟังปัญหา
และความกังวลใจของประชาชน โดยรีบรุดไปช่วยเหลือ และทำให้ประชาชนเกิดความกล้าหาญ และ
ปราศจากความกลัวที่น่าสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนั้น โพธิสัตว์ที่รู้จักกันในนามพระสทาปริภูตโพธิสัตว์
ชื่อนี้มาจากคำกล่าวที่ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้า มีความเคารพพวกท่านอย่างลึกซึ้ง ข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะ
ปฏิบัติต่อพวกท่านด้วยการดูถูกเหยียดหยามหรือความจองหอง” การปฏิบัติเช่นนี้แสดงถึงทัศนะที่
ท่านมีต่อผู้คนทั้งหลาย กล่าวคือเป็นการแสดงความเคารพธรรมชาติภายในชีวิตของพวกเขา
4) สารแห่งสันติ เป็นการศึกษาความแตกต่าง ทางภาษา ขนบประเพณี ความเชื่อ ศาสนา
และวิถีชีวิตบนพื้นฐานของการยอมรับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยให้โอกาสชนกลุ่ม
น้อย ซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ได้รับการพัฒนาทุกด้าน เพื่อนำไปสู่ความเท่าเทียมกันของ
ทุกคนในสังคม ซึ่งการศึกษาพหุวัฒนธรรมเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยนำไปสู่ความเป็นสังคมที่มีความ
สมบูรณ์ ความสวยงามบนความแตกต่างหลากหลาย มีศักยภาพ และสามารถนำความแตกต่างมา
สร้างความเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม คือบุคคลมีความแตกต่าง
ทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งทัศนคติ ความเชื่ออาจจะนำมาซึ่งความ
ไม่เข้าใจกันได้ การเรียนรู้เพื่อยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม
จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ นอกจากนั้น การอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากที่มีความ
แตกต่างกันในหลายด้าน อาจจะมีการกระทบกระทั่งขึ้นได้ ถึงแม้ว่าปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างใน
สังคมเดียวกันจะมีอยู่ทั่วไป หากสังคมเรียนรู้ความแตกต่าง เคารพและยอมรับซึ่งความแตกต่างของ
กันและกัน การมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความไว้ใจและมีความปรารถนาดีต่อกัน สิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้ประชาชนทุกชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
5) การอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว คือการบูรณาการวิธีการทั้งปวงเพื่อให้เกิดการผสมผสาน
ทั้งอนุโลมและปฏิโลมเพื่อเกิดประโยชน์แก่สังคมพหุวัฒนธรรม

การเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร
ตามประวัติการเผยแผ่สัทธรรมปุณทริกสูตรในคู่มือแนะนำธรรมเบื้องตันของ สมาคมสร้าง
คุณค่าในประเทศไทย (2555: 7-14) แบ่งช่วงเวลาในการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็น 3 สมัย คือ
1. สมัยสุทธิธรรม
ช่วงระยะเวลา 1,000 ปีแรก ภายหลังการเสด็จปรินิพพานของพระศากยมุนีพุทธะ เป็น
ช่วงเวลาที่ศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดีย และขณะเดียวกันก็ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง
ไปด้วย ภายใต้การปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้มีการประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจำชาติ และเมื่อเส้นทางแห่งการค้าขายได้เริ่มขึ้นพุทธธรรมในประเทศอินเดียก็ได้เริ่มเ ผยแผ่
ออกไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเผยแผ่ไปทางทิศเหนือสู่ประเทศจีน บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายต่างก็ให้ความ
สนใจเป็นพิเศษต่อคำสอนพุทธธรรมฝ่ายมหายาน และเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่า คำสอนสัทธรรมปุณฑริก
สูตรเป็นคำสอนที่สูงสุดในบรรดาคำสอนทั้งหลายของพระพุทธเจ้า ในช่วงระยะเวลา 1,000 ปีแรก
ประเทศจี น ก็ ไ ด้ ก ลายเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาและปฏิ บ ั ต ิ พ ุ ท ธธรรม และทำให้ ป ระเทศชาติ
เจริญรุ่งเรืองเป็นเวลาหลายร้อยปีในรัชสมัยของราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง
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2. สมัยรูปธรรม
ช่วงระยะเวลา 1,000 ปีที่สอง ภายหลังการเสด็จปรินิพพานของพระศากยมุนีพุทธะ โดยใน
ศตวรรษที่ 6 พระมหาธรรมาจารย์เทียนไท้ แห่งประเทศจีน ได้พัฒนาหลักคำสอนทฤษฎีพุทธธรรมให้
ได้ระดับสูงสุด ในสองประการ คือ
ประการแรก ท่านได้จำแนกพระสูตรจำนวนมากออกเป็นคำสอน 5 สมัย และ 8 คำสอน โดย
คำสอน 5 สมัย เป็นการแบ่งเวลาการสอนของพระศากยมุนีพุทธะตั้งแต่เวลาที่พระองค์ตรัสรู้ และเริ่ม
เทศนาธรรม ตั้งแต่พระชนมายุ 30 พรรษา จนกระทั่งพระองค์เสด็จปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ 80
พรรษา ได้แก่ สมัยอวตังสกสูตร สมัยอาคมสูตร สมัยไวปุลยสูตร สมัยปรัชญาปารมิตาสูตร และ สมัย
สัทธรรมปุณฑริกสูตร - นิรวาณสูตร ส่วนคำสอน 8 ชนิด เป็นการแบ่งคำสอนของพระศากยมุนพุทธะ
ออกตามเนื้อหาของคำสอนและวิธีการสอน คำสอนแห่งหลักธรรม 4 ชนิด ได้แก่ คำสอนปิฎก คำสอน
สัมพันธ์เชื่อมโยง คำสอนแยกจำแนกเฉพาะ คำสอนสมบูรณ์ ส่วนคำสอนแห่งวิธีการสอน 4 ชนิด
ได้แก่ คำสอนฉับพลัน คำสอนตามลำดับ คำสอนลับ คำสอนไม่เจาะจง และโดยสรุปแล้ว ระบบการจัด
คำสอนแบบนี้ เป็นการเปิดเผยยืนยันว่า สัทธรรมปุณฑริกสูตรคือ ความมุ่งหมายสูงสุดของพระศากย
มุนีพุทธะ
ประการที่สอง พระเทียนได้ได้เขียนหนังสืออธิบายหลักธรรม หนึ่งขณะจิตสามพัน (อิชิเน็น
ชันเซ็น) คือ หนังสือมหาสมถะวิปัสสนา (มะคะชิคัน) หนังสือนี้อธิบายเรื่อง หลักธรรมหนึ่งขณะจิตสาม
พันของชีวิต เป็นคำอธิบายชีวิตที่ลึกซึ้งว่า ชีวิตนั้นเป็นตัวตนที่เคลื่อนไหวได้ มั่นคงแน่วแน่ได้ และ
เปลี่ยนแปลงได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่หลักธรรมนี้กล่าวคือ ธรรมชาติหรือสภาวะแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงหรือ
พุทธภาวะนั้นดำรงอยู่ในชีวิตทุก ๆ ชีวิต เพียงแต่ ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมพัฒนาให้ออกมาเท่านั้น แต่
ท่านก็มิได้พูดว่าเครื่องมือนั้นคืออะไร ถึงแม้ท่านจะรู้ดีว่าเครื่องมือนั้นก็คือ นัม -เมียว-โฮ-เร็ง-เง-เคียว
เพราะท่านรู้ดีว่า ขณะนั้นยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะสอนคำสอนนี้นั่นเองคำสอนที่ถูกต้องจะปรากฏ
ขึ้นในช่วงระยะเวลาอีกช่วงหนึ่ง และในดินแดนอีกประเทศหนึ่ง
เมื่อประมาณ 500 ปีที่แล้ว พระเด็งเงียว พระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นได้นำเอาคำสอนที่พัฒนาสูงสุด
ของพุทธธรรมในประเทศจีนกลับไปยังประเทศญี่ปุ่น แต่เนื่องจากความลึกซึ้งทางด้านการศึกษา ผู้ที่
จะปฏิบัติได้จะต้องใช้เวลายาวนาน ต้องใช้ ความเพียรพยายามในการศึกษาและทำสมาธิคำสอนก็ยัง
จำกัดอยู่ในวงแคบในบุคคลชั้นสูงและพระสงฆ์ที่มีเวลาว่างมาก ๆ เท่านั้น
3. สมัยธรรมปลาย
ช่วงเวลาที่พระศากยมุนีพุทธะ และพระเทียนไท้ ต่างก็ได้พยากรณ์ว่า จะมีคำสอนที่เหมาะสม
กับยุคสมัยที่จะมาถึง และยังได้พยากรณ์อีกว่า เวลาใด ที่ใด ที่ไหนและใคร จะเป็นผู้กำเนิดมา พระนิชิ
เร็นไดโชนิน ซึ่งกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลาเริ่มต้นแห่งสมัยธรรมปลาย คือผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพุทธพยากรณ์ ระยะเวลาที่พระนิชิเร็นไดโชนินกำเนิดมาเมื่อปี ค.ศ. 1222 (พ.ศ. 1765)
นั ้ น ประเทศญี ่ ป ุ ่ น อยู ่ ใ นระหว่า งกลี ยุ ค มี ก ารเปลี ่ ย นแปลงขนานใหญ่ แ ละเกิ ด ภั ย พิ บ ัต ิ ความ
เจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพระเด็งเงียวนั้น ได้เสื่อมสลายไปอย่างรวดเร็ว พร้อม ๆ
กับความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจของเหล่าขุนนางผู้เป็นใหญ่ ทหารยึดอำนาจการปกครองจาก
พระราชวัง ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อในภาวะสงครามและการขูดรีดภาษีที่ไม่เป็นธรรม ท่ามกลาง
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ความชั่วร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นประจำวัน ยังมีภัยพิบัติธรรมชาติที่ร้ายแรงได้เกิดขึ้นด้วย เช่น โรคระบาด
ความอดอยาก อัคคีภัย และแผ่นดินไหว ทำให้ประชาชนเกือบครึ่งประเทศถูกทำลายไปสิ้น เหตุการณ์
ต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นไปตามสถานการณ์ของสมัยธรรมปลาย ดังที่ได้มีพุทธพยากรณ์ไว้ในพระสูตร ซึ่ง
ทำนายถึงภัย 3 ชนิด (คือ ข้าวยากหมากแพง ภัยสงคราม โรคระบาด) และ พิบัติ 7 ชนิด (โรคติดต่อ
การบุกรุกจากทหารต่างชาติ การกบฎรบพุ่งภายในประเทศ ปรากฏการณ์ทางธรรชาติวิปริ ต เช่น ลม
พายุพัดอย่างรุนแรงและความหนาวเย็นจัด เป็นต้น)

หลักคำสอน
นิกายนี้จัดแบ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็น 5 ช่วงคือ (สัทธรรมปุณฑริกสูตร, 2565)
1.แสดงอวตังสกสูตร มีใจความว่าจักรวาลทั้งหมดเป็นเพียงการปรากฏของจิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
2.แสดงธรรมแบบหินยานประกอบด้วยอริยสัจสี่และมรรคแปด
3.แสดงวิมลเกียรตินิทเทศสูตรซึ่งให้ความสำคัญแก่อุดมคติของพระโพธิสัตว์
4.แสดงปรัชญาปารมิตาสูตร มีใจความว่าสิ่งสูงสุดเป็นสุญตาคือความว่าง
5.แสดงสัทธรรมปุณฑริกสูตร มีใจความว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นพุทธะอยู่ในตัว เมื่อ
กาจัดอวิชชาได้สิ้นเชิง พุทธภาวะจะแสดงออกมา
วิธีการสอนและหลักคำสอน
วิธีการสอน 4 อย่าง
1.วิธีฉับพลัน ใช้กับผู้มีปัญญาและความสามารถสูง
2.วิธีค่อยเป็นค่อยไป ใช้กับบุคคลทั่วไป
3.วิธีลับเฉพาะตน ใช้กับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
4.วิธีอันไม่เจาะจง ใช้กับคนหมู่มาก
ลักษณะคำสอน 4 อย่าง
1.คำสอนในพระไตรปิฎก แสดงแก่พระสาวกและพระปัจเจกพุทธเจ้า
2.คำสอนสามัญ เป็นลักษณะร่วมของหินยานและมหายาน แสดงแก่พระสาวก พระ
ปัจเจกพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์
3.คำสอนพิเศษ แสดงแก่พระโพธิสัตว์โดยเฉพาะ
4.คำสอนสมบูรณ์ แสดงหลักทางสายกลางและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคัมภีร์
ทั้งหลาย

อิทธิพลของนิกายสัทธรรมปุณฑริกที่มีต่อสังคม
สัทธรรมปุณฑริกสูตรนั้น ถือกันว่าเป็นพระคัมภีร์ที่ส ำคัญ และมีอิ ทธิพลมากสำหรั บ
มหายานแทบทุกลัทธินิกายในฝ่ายนั้นพากันเคารพนับถือพระสูตรนี้เป็นอย่างยิ่ง มีผู้ศึกษาค้นคว้า จน
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เขียนเป็นอรรถกถาและฎีกาขยายความจากพระสูตรมากมาย นี่ในระหว่างผู้รู้ สำหรับคนธ รรมดา
สามัญก็พากันท่องบ่นหรือสวดและทรงจำกันไว้ได้มาก แทบตลอดทั้งเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะก็จีน
เกาหลี และญี่ปุ่น อิทธิพลของสัทธรรมปุณฑริกสูตรที่มีต่อสังคม มีดังต่อไปนี้ คือ ก่อให้เกิดความความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคมทุกคนสามารถบรรลุพุทธภาวะได้ เพราะทุกคนมีพุ ทธภาวะอยู่ในชีวิต
ทั้งนี้เนื่องจากมีเพียงสัทธรรมปุณฑริกสูตรเท่านั้นที่กล่าวอย่างชัดเจนว่าผู้หญิงสามารถบรรลุพุทธภาวะ
ได้

สรุป
แนวคิดสำคัญของสัทธรรมปุณฑริกสูตรที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสังคม คือ การมีชีวิต
เพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน การถือประโยชน์ร่วมกันใน
สังคม ไม่ยึดเอาประโยชน์ตนแต่เพียงอย่างเดียว มีหลักการในการดำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนและ
คนอื่น รวมถึงการนับถือศาสนาเป็นหลักที่พึ่งพิงทางจิตใจส่วนหลักธรรมสำคัญสามารถนำมาประยุกต์
ในการสร้างสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวในสังคมประกอบด้วยอริยสัจ 4 คือการ
แก้ป ัญหาด้ว ยวิธ ี การแห่ งปัญ ญา คำสอนเรื่ อ งปฏิจ จสมุ ปบาท คือการมองทุ กสิ่ ง ทุ ก อย่ างว่ า มี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หรือมีความเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกัน การติดต่อสื่อสาร การรับสาร
การส่งสารที่นำมาซึ่งความสามัคคี ไม่รับส่งสารที่จะนำมาซึ่งความแตกร้าง ทะเลาะกัน รวมถึงการมี
ศรัทธา เชื่อใจ ไว้ใจ เชื่อมั่นในกันและกัน การรู้จักฟังแต่สิ่งที่ดีงาม ที่จะก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม
ในจิตใจและสังคม ทั้งแนวคิดและหลักธรรมเหล่านี้สามรถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสันติภาพ และ
การอยู่รวมกันอย่างกลมเกลียวในสังคมได้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นมาพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย 2)
ศึกษาอิทธิพลของพุทธศาสนามหายานในสังคมไทย โดยการศึกษาเชิงเอกสารแล้วนำเสนอด้วยวิธีการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า ความเป็นมาพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย สรุปได้
ใน 2 ประเด็น คือ (1) พุทธศาสนามหายานแบบญวน เข้ามาในสมัยกรุงธนบุรี โดยเชื้อพระวงศ์ฝ่าย
ญวน กลุ่มบรรพชิตและชาวพุทธญวนที่เข้ามาพึ่งพาพระบรมโพธิสมภาร (2) พระพุทธศาสนามหายาน
แบบจีน เข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระอาจารย์สกเห็ง บรรพชิตจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้มีกิตติคุณทาง
วิปัสสนาธุระ ทราบถึงรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2414 จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานที่ดินบริเวณ
ถนนเจริญกรุง ก่อสร้างสังฆารามจีน ชื่อว่า “เล่งเน่ยยี่” และได้อาราธนาพระอาจารย์สกเห็ง ดำรง
ตำแหน่งเจ้าอาวาส ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ 6 พระราชทานนามเป็นชื่อ “วัด
มังกรกมลาวาส” ซึ่งมหายานฝ่ายจีนนิกายรุ่งเรือ งสูงสุดในรัชกาลที่ 9 ยุคของเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีน
นิกายรูปที่ 6 พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯ (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) ได้สร้างวัดอีกหลายแห่ง เช่น
วัดโพธิ์เย็น วัดโพธิ์แมนคุณาราม และศูนย์กลางคณะสงฆ์จีนแห่งประเทศไทย เป็นต้น ส่วนอิทธิพล
ของพุทธศาสนามหายานในสังคมไทย 4 ด้าน คือ (1) ด้านแนวคิด เกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวกับการ
อุทิศให้แก่ญาติที่ตายไปแล้ว ซึ่งคล้ายกับการสวดกงเต๊กของพระจีน และการนับถือเทพเจ้า ต่าง ๆ
ได้แก่ เทพเจ้ากวนอู เจ้าแม่ทับทิม และเซียนต่าง ๆ (2) ด้านสังคมสงเคราะห์ เกิดองค์กรการกุศล เช่น
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง โรงเจ โรงทาน เป็นต้น (3) ด้านวรรณกรรม การสอดแทรกเหตุการณ์ที่เป็นอภินิหาร
เข้าไปในเนื้อหา เรื่องทานบารมีแห่งชีวิตของพระโพธิสัตว์ (4) ด้านศิลปกรรม ตุงหรือธงในพิธีกรรม
ต่าง ๆ ในเชียงใหม่ รวมถึงพิธีกรรมสำคัญที่สงฆ์ฝ่ายมหายานได้ปฏิบัติ เช่น พิธีกินเจ พิธีทิ้งกระจาด
แจกไทยทาน และพิธีกงเต็ก เป็นต้น
คำสำคัญ: พุทธศาสนามหายาน, สังคมไทย

Abstract
The objectives of this article are 1 ) To study the history of Mahayana
Buddhism in Thailand 2) to study the influence of Mahayana Buddhism in Thai society.
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The documentary study was used and then presented by analytical descriptive
method. The results had found that: History of Mahayana Buddhism in Thailand In
conclusion, there are two points: (1) Mahayanayuan Buddhism came into the Thonburi
period by the Royal Family. The Mahayana Masters and Buddhist immigrants rely on
the king's support. (2) Chinese Mahayana Buddhism came into the reign of King Rama
V with a Mahayana master from mainland China, the famous Master Sakheng, who was
famous for his Vipassana meditation and reign. In 1 8 7 1 , he was granted land on
Charoen Krung Road, a Chinese Sangharam construction called “Leng Nei Yi”, and
Aratana Master Sakeng served as abbot, later receiving the king's name as “Mangkorn
Kamalawat Temple”. The Chinese Mahayana, the most prosperous sect during the
reign of the 6th Chinese Monks, the Chinese Faculty of Meditation (Pho Chaeng Maha
Thera), created a temple that was the center of many more important practices, such
as Wat Pho Yen, Wat Pho Man Khunaram and the center of the Chinese Monks of
Thailand, etc. The influence of Mahayana Buddhism in Thai society is influenced in
four areas (1) conceptual aspects of traditions relating to dedication to dead relatives,
similar to the Gong Tek prayer of Chinese monks and the reverence of gods such as
Guan Im and Kuan Ou and Sian Goddess, ( 2 ) In social work, charities such as the Po
Tek Tung Foundation were created, Vegetarian Factory, Donation Factory etc. ( 3 )
Literary Inserting eponymous events into content About the majesty of Bodhisattva’s
life, etc., (4) Fine Arts: Tung or flags in various rituals in Chiang Mai, including important
rituals performed or related by Mahayana Buddhist monks, such as vegetarian
ceremonies, Thai handout ceremonies, and Gong Tek ceremonies.
Keywords: Mahayana Buddhism, Thai Society

บทนำ
หลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานได้ 100 ปี อันเป็นช่วงเวลาที่มีการสังคายนาครั้งที่ 2
ได้มีคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งเรียกว่า มหาสังฆิกะ ซึ่งมีจำนวนมาก ได้แยกตนออกไปต่างหากจากกลุ่ ม
เถรวาทเดิม การแยกตัวของมหาสังฆิกะนี้มีมูลเหตุจากความเห็นที่แตกต่างเรื่องหลักปฏิบัติของภิกษุ
หลังจากนั้น มหาสั งฆิก ะได้แยกกลุ่ มนิก ายย่อ ยออกไปอีก 18 นิกาย เนื่องจากมีทั ศนะอุ ด มคติ
การตีความหลักธรรม และวัตรปฏิบัติที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นภิกษุบางรูปในนิกายทั้ง 18 นี้ ได้แยก
ตนออกมาตั้งคณะใหม่โดยถือปรัชญาและหลักจริยวัตรของตน กระทั่งในราวพุทธศตวรรษที่ 5 จึงได้
เกิดกลุ่มคณะสงฆ์และคฤหัสถ์ที่เรียกตนเองว่า “มหายาน” ขึ้น แม้จะมีที่มาไม่แน่ชัด แต่สันนิษฐานได้
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ว่าพัฒนาจากนิกายมหาสังฆิกะ ผสมผสานกับปรัชญาของนิกายพุทธศาสนาอื่นทั้ง 18 นิกาย รวมทั้ง
นิกายเถรวาทด้วย ก่อกำเนิดเป็นลัทธิมหายาน แม้ไม่อาจกำหนดให้แน่ชัดลงไปได้ว่า พระพุทธศาสนา
นิกายมหายานเริ่มถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด แต่ที่แน่ชัดคือ พระเจ้ากนิษกะมหาราช กษัตริย์องค์ที่ 7
แห่งราชวงศ์กุษาณะ (ศตวรรษที่ 1 แห่งคริสต์ศักราช) ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระองค์แรกของ
นิกายมหายาน ได้ทรงปลูกฝังพระพุทธศาสนามหายานอย่างมั่นคงในราชอาณาจักรของพระองค์ และ
ทรงส่งธรรมทูตออกเผยแพร่ยังนานาประเทศ เปรียบได้กับพระเจ้าอโศกมหาราชของฝ่ายเถรวาท
(วิกพิ ีเดีย สารานุกรมเสรี, 2565: 1)
แนวคิดของฝ่ายพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจะเป็นที่เข้าใจได้ง่าย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแนวคิดที่โดดเด่นของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่มีความแตกต่างจากพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทที่ถือว่าพระพุทธเจ้าแตกต่างจากคนทั่ว ไปในทางจิตใจ และคุณสมบัติทางนามธรรม
เท่านั้น ในทางรูปธรรมพระองค์ทรงมีเนื้อหนังร่างกายที่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติกล่าวคือ
ต้องเปลี่ยนแปลง เจ็บป่วย และแตกสลายไปเมื่อถึงเวลาดังคนปกติทั่วไป ในทางกายภาพพระพุทธเจ้า
ก็เหมือนคนปกติทั่วไป ทรงเจ็บป่วย ทรงชรา และเมื่อถึงเวลาอัน เหมาะสมที่สังขารร่างกายจะต้อง
แตกดับ ไปตามธรรมชาติ (สมภาร พรมทา, 2540: 20) ส่ว นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีทั ศนะว่า
ภายหลังการปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้าไม่สูญสิ้น กล่าวคือ พระพุทธเจ้ามิได้มีฐานะเป็นมนุษย์
ธรรมดา จริงอยู่ที่มีหลักฐานในคัมภีร์ระบุว่า พระพุทธเจ้าสิทธัตถะโคตรมะ ทรงเจ็บป่วย แก่ชรา และ
ตายไปเหมือนคนทั่วไป แต่ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระกายส่วนหนึ่งของ
พระพุทธเจ้าที่เรีย กว่า นิรมานกายเท่านั้น พระพุทธเจ้ายังมีพระกายอีกสองส่วน คือ ธรรมกาย
กับสัมโภคกาย พระกายสองอย่างหลังนี้ไม่แก่ชรา ไม่เปลี่ยนแปลง อย่างนิรมานกายที่อยู่ในโลกมนุษย์
หลักคำสอนของมหายาน มหายานสอนว่าการช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
การปฏิบัติอย่างเสียสละของพระพุทธเจ้าในการเที่ยวสั่งสอน ความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้า
จึงเป็นหลักคำสอนของมหายาน มหายานสอนอุดมการณ์ “พระโพธิสัตว์” ผู้มีจิตกรุณาร่วมในความ
ทุกข์ของมนุษย์ทั้งหลาย และไม่ยอมเข้านิพพานแต่ลำพังจะช่วยให้ทุกคนได้เข้านิพพานพร้อมกับท่าน
มหายานจึงสอนว่าคนเรามิได้เป็นอิสระจากกัน แต่ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สาเหตุที่คนเรามี
ความทุกข์ เพราะนับถือคำสอนผิด จึงปฏิบัติผิดกฎแห่งเหตุและผล จึงไม่เกิดความสุขแท้ แต่ถ้าเรามี
ศรัทธาบริสุทธิ์ ใช้เหตุและผลในการดำเนินชีวิต เราก็จะเป็นสุขได้ คัมภีร์ภาษาสันสกฤตของฝ่าย
มหายาน ซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญที่สุด ชื่อ สัทธรรมปุณฑรีกสูตร ก็บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในสมัย
เดียวกับคัมภีร์ภาษาบาลี คือก่อนคริสต์ศักราชประมาณ 80 ปี ตามประวัติชีวิตของพระพุทธเจ้านั้น
ท่านมิได้หนีเข้านิพพานโดยลำพัง แต่ได้อุทิศชีวิตของท่านในการช่วยเหลือมนุษย์ แต่ท่านมิได้เน้นย้ำ
สอนเรื่องเจตนาจะช่วยเพื่อนมนุษย์ของท่านโดยเปิดเผยนัก พุทธศาสนาเป็นที่นิยมนับถือปฏิบัติอยู่ทุก
วันนี้ก็เพราะเรื่องสอนให้ใจบุญ ใจเมตตา กรุณา มากเสียกว่าเรื่องสอนให้หลุดพ้นตัณหา (พิภพ
ตั้งคณะสิงห์, 2507: 374-413)
ด้วยเหตุพื้นฐานที่ต่างกันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของทั้งสองนิกายหลักที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงมี
หลักปฏิบัติที่แตกต่างกัน เช่น เมื่อชาวพุทธเถรวาทรำลึกถึงพระพุทธรัตนะสิ่งที่รำลึกถึงคือ คุณสมบัติ
และคุณธรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวของพระองค์ “คุณสมบัติและคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของพระองค์ สิ่งนี้
คือตัวแท้ของพระพุทธรัตนะ” การบูชาสักการะพระรัตนะก็คือ การรำลึกคุณธรรมเหล่านี้เพื่อน้อม
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น้ำใจให้เกิดศรัทธาวิริยะ และความเบิกบานปีติที่จะเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ เราไม่ได้บูชา
สักการะตัวพระพุทธองค์ และในส่วนของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานรำลึกถึงพระพุทธรัตนะ นอกจากจะ
รำลึกถึงพระพุทธคุณอย่างชาวพุทธเถรวาทแล้ว ยังรำลึกถึงพระพุทธเจ้าในภาคสัมโภคกายบนสวรรค์
ด้วย การบูชาพุทธรัตนะของชาวพุทธมหายานในปัจจุบันมีความหมายอย่างเดียวกันกับการบูช า
พระพุทธรัตนะของชาวพุทธในสมัยพุทธกาล ทั้งนี้เพราะในความรู้สึกของชาวพุทธมหายานเวลานี้
พระพุทธเจ้าในภาคสัมโภคกายยังประทับรับฟังสุขทุกข์ของพุทธบริษัทอยู่ การบูชาพุทธรัตนะด้วย
ความรู้สึกเช่นนี้มหายานถือว่าจะให้ความมั่นใจ และอบอุ่นใจแก่ ศาสนิกได้มากกว่าการบูชาด้วย
ความรู้สึกที่ว่า สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงพุทธคุณเท่านั้น (สมภาร พรมทา, 2540: 20)

ความเป็นมาพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย
ในอดีตประเทศไทยได้ปรากฏว่ามีหลักฐานการนับถือพระพุทธศาสนามหายานมาก่ อน
ต่อมาในสมัยกรุงสุโขทัยถูกแทนที่โดยพระพุทธศาสนาเถรวาทสืบเนื่องมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึง
สมัยกรุงธนบุรี พระพุทธศาสนามหายานได้เข้ามาตั้งมั่นในประเทศไทยอีกครั้ง โดยเชื้อพระวงศ์ฝ่าย
ญวน กลุ่มบรรพชิตและชาวพุทธญวนที่อพยพเข้ามาพึ่งพาพระบรมโพธิสมภารพระเจ้าแผ่นดินไทย
และได้นําเอาพระพุทธศาสนามหายานที่ตนนับถือเข้ามาด้วย จากนั้นมีก่อตั้งชุมชนญวนในประเทศ
ไทย ทำให้เกิดการสร้างวัดมหายานตามแบบจารีตญวนขึ้นหลายแห่งทั่วพระนคร ชาวจีนในพระนคร
ได้อาศัยการทำบุญกุศลตามความเชื่อจากบรรพชิตฝ่ายญวน ด้วยเหตุเพราะว่าชาวจีนและญวนนับถือ
พระพุทธศาสนานิกายเดียวกัน ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พระพุทธศาสนามหายานแบบจีนก็ได้ถือ
กำเนิดขึ้น โดยมีบรรพชิตจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาในสยาม รูปหนึ่ง ที่สำคัญคือ พระอาจารย์สกเห็ง
มีกิตติคุณทางวิปัสสนาธุระ จนเป็นที่เลื่อมใสของชาวจีนและชาวไทย สุปฏิปันโนคุณนี้ได้ทราบถึง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา
มหายานเสมือนด้วยเถรวาท และด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพาพระบรมโพธิ
สมภารมีสัทธรรมตามจารีตของตนเป็นที่ยึ ดเหนี่ยวจิตใจ โดยในปี พ.ศ. 2414 จึงทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานที่ดิน บริเวณถนนเจริญกรุง ก่อสร้างสังฆารามจีน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ
ให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียร โชติเสถียร) เจ้ากรมท่าซ้าย เป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้าง ใช้เวลา
8 ปี จึงแล้วเสร็จ จากนั้นได้อาราธนาพระอาจารย์สกเห็ง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดนี้มีชื่อภาษาจีน
แต้จิ๋วว่า “เล่งเน่ยยี่” (สําหรับชื่อวัดมังกรกมลาวาสนั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม) (เศรษฐพงษ์ จงสงวน, 2559: 45-56)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานสมณศักดิ์ส งฆ์
นิกายมหายานเป็นครั้งแรก สมณศักดิ์จีนรูปแรกคือ พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) สมณะ
ศักดิ์ญวนรูปแรกคือ พระครูคณานัมสมณาจารย์ (องฮึง) มหายานฝ่ายจีนนิกายรุ่งเรืองสูงสุดในรัชกาล
ที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในยุคของ
เจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกายรูปที่ 6 พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯ (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) ได้มีการ
สร้างวัดอันเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติที่สำคัญขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น วัดโพธิ์เย็น วัดเทพพุทธาราม
วัดโพธิทัตตาราม วัดโพธิ์แมนคุณาราม ศูนย์กลางคณะสงฆ์จีนแห่งประเทศไทย เป็นต้น
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หลังจากมีการสร้างวัดจีนที่กรุงเทพฯ แล้วพระพุทธศาสนานิกายมหายานได้มีความเจริญ
มากขึ้น พระอาจารย์จีนจำนวนมาก ต่างเดินทางจากประเทศจีน เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
กรุงเทพฯ และยังกระจายไปยังที่ต่างๆ อีกด้วย ปัจจุบันจำนวนวัดและสำนักสงฆ์ที่ปรากฏในทะเบียน
วัดและสำนักสงฆ์ฝ่ายจีนนิกาย รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง ยกตัวอย่างเช่น วัดโพธิ์แมนคุณาราม (กรุงเทพฯ)
วัดมังกรกมลาวาส (กรุงเทพฯ) วัดบำเพ็ญจีนพรต (กรุงเทพฯ) เป็นต้น (มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน, 2565: 1)
สรุปได้ว่า เดิมประเทศไทยได้นับถือพระพุทธศาสนามหายานมาก่อน และได้เข้ามาตั้งมั่น
ในประเทศไทยอีกครั้งในสมัยกรุงธนบุรี โดยเชื้อพระวงศ์ฝ่ายญวน กลุ่มบรรพชิต และชาวพุทธญวนที่
อพยพเข้ามาพึ่งพาพระบรมโพธิสมภาร ได้นำเอาพุทธศาสนามหายาน และก่อตั้งชุมชนญวน สร้างวัด
มหายานขึ้นหลายแห่งทั่วพระนคร ครั้น ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พระพุทธศาสนามหายานแบบจีนก็ได้ถือ
กำเนิดขึ้นโดยมีบรรพชิตจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาในสยาม รูปหนึ่ง ที่สำคัญคือ พระอาจารย์สกเห็ง
มีกิตติคุณทางวิปัสสนาธุระ จนเป็นที่เลื่อมใสของชาวจีนและชาวไทย สุปฏิปันโนคุณนี้ได้ทราบถึง
รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนามหายานเสมือนด้วยเถรวาท ในปี พ.ศ. 2414
จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานที่ดินบริเวณถนนเจริญกรุง ก่อสร้างสังฆารามจีน ใช้เวลา 8 ปี
จึงแล้วเสร็จ จากนั้นได้อาราธนาพระอาจารย์สกเห็ง ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดนี้มีชื่อภาษาจีน
แต้จิ๋วว่า “เล่งเน่ยยี่” ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานนามเป็น ชื่อ วัดมั งกรกมลาวาส มหายานฝ่ายจีนนิกายรุ่งเรือ งสูงสุด ในรัช กาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในยุคของเจ้าคณะ
ใหญ่สงฆ์จีนนิกายรูปที่ 6 พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯ (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) ได้มีการสร้างวัด
อันเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติที่สำคัญขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น วัดโพธิ์เย็น วัดเทพพุทธาราม วัดโพธิทัตตา
ราม วัดโพธิ์แมนคุณาราม ศูนย์กลางคณะสงฆ์จีนแห่งประเทศไทย เป็นต้น

นิกายพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย
นิกายมหายานในประเทศไทย พุทธศาสนาฝ่ายมหายานในประเทศไทย มีอยู่ 2 นิกาย คือ
อนัมนิกาย (ญวน) และจีนนิกาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คือ
1. อนัมนิกาย (ญวน) เป็นนิกายทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยมีประวัติ
และพัฒนาการมาจากประเทศเวียดนามกว่า 200 ปี ที่ยังคงรักษาแบบอย่างอัตลักษณ์ทางด้าน
พระพุทธศาสนา วิถีและแนวทางในแบบตัวเองไว้ แต่ในเวลาเดียวกันก็ผสมกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งกับ
สังคมไทย อาทิ การแต่งกาย การสวด ฉัน และวัตรปฏิบัติในบางประการ ที่เอื้อประสานสอดคล้องกับ
การคงอยู่ในประเทศไทย อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์สนับสนุนของสถาบันกษัตริย์และรัฐบาล มีโครงสร้าง
การปกครองตามแบบพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย และมีจำนวนวัดและพระภิกษุเพิ่มจำนวนขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยังคงมีการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยจนกระทั่งปัจจุบัน (พระระพิน
พุทฺธิสาโร, 2561: 1-2)
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่คณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย ประพฤติ
ปฏิบัติล้วนเป็นพิธีที่สืบเนื่องมาจากศาสนาฝ่ายมหายานที่มีอิทธิพลเหนือสยามประเทศมาก่อน ก่อนที่
ประเทศไทยจะรับเอาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเข้ ามา ปัจจุบันพิธีกรรมต่างๆ เหล่านี้เช่นพิธี
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กงเต็กซึ่งนับเป็นพิธีที่มีความสำคัญและนิยมปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีต โดยได้รับการยกให้เป็นงานพิธี
หลวงครั้งแรก ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี(พระราชชนนีใน
รัชกาลที่ 5) พุทธศักราช 2405 และจัดในฐานะพิธีหลวงต่อๆ มาอีก เช่น เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พุทธศักราช 2408 ในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่น
มเหศวรศิววิลาส เมื่อพุทธศักราช 2410 งานพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราช
เทวี เมื่อพุทธศักราช 2423 และได้กลายเป็นประเพณีที่ต้องทำถวายในงานพระศพของเจ้านายชั้น
ผู้ใหญ่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันแสดงถึงความสำคัญ และความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทย และชาวไทยเชื้อสาย
ญวน ได้สืบทอดและถือปฏิบัติมาอย่างเหนียวแน่น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอด
อนุรักษ์ให้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป และยังมีพิธีกรรมอื่นๆ ได้แก่ พิธีทอดกฐิน และ
พิธีทอดผ้าป่าวัดอนัมนิกาย จัดพิธีทอดกฐิน และพิธีทอดผ้าป่าเช่นเดียวกับวัดฝ่ายเถรวาท โดยจัด
ในช่ ว งเทศกาลออกพรรษา มี ก ำหนดภายใน 30 วั น ซึ ่ ง ตรงกั บ ช่ ว งเดื อ นกั น ยายนของทุ ก ปี
พิธีทอดกฐินจัดขึ้นโดยอาศัยความเชื่อตามตํานานในสมัยพุทธกาล (พระภาณุวัฒน์ เลิศประเสริฐพันธ์,
2561: 58)
2. จีนนิกาย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีคณะบรรพชิตจีนเดิน
ทางเข้ามาในสยามเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายมหายาน เมื่อบรรพชิตมากขึ้น จึงเป็นการสมควร
ที่จะต้องมีศาสนสถานอันถูกต้องตามพระธรรมวินัยและจารีตของนิกาย เพื่อการบริหารกิจการด้าน
พระศาสนาและเป็นที่เจริญศรัทธายกระดับจิตใจชาวจีนในสยาม ให้ตั้งมั่นในศีลธรรมตามคติมหายาน
ที่ชาวจีนนับถือ โดยในปี พ.ศ. 2414 จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานที่ดินบริเวณถนนเจริญกรุง
เพื่อให้ก่อสร้างสังฆารามจีนนิกายแห่งแรกของสยาม นั้นคือ วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) และทรง
พระกรุณาโปรดสถาปนาคณะสงฆ์จีนนิกายขึ้น เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์คณะสงฆ์จีนนิกายนับ
แต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งนอกจากบทบาทในการเป็นศูนย์รวมจิตศรัทธาของชาวจีนแล้ว คณะสงฆ์จีนนิกาย
ก็ได้เริ่มบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญ และวิทยาการทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา
(กนกวรรณ โกลิทธิพงศ์, 2550: 109)
ข้ อ วั ต รปฏิ บ ั ต ิ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง และแตกต่ า งจากทั ้ ง พระสงฆ์ ไ ทย (ฝ่ า ยเถรวาท) ของ
อนัมนิกาย (ญวน) และพระสงฆ์ฝ่ายจีนนิกาย ดังนี้ 1) จำนวนศีลสิกขาบทพระสงฆ์ทั้งฝ่ายอนัมนิกาย
และฝ่ายจีนนิกาย ถือศีลจำนวน 250 ข้อ ในขณะที่พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ถือศีล 227 ข้อ ในจำนวน
250 ข้อนั้น มีขอหลักๆ ที่คล้ายกับศีลของพระสงฆฝ่ายเถรวาท แต่มีข้อปลีกย่อยเพิ่มเติม 2) เครื่อง
แต่งกายพระสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย และฝ่ายจีนนิกายสวมเสื้อและกางเกงครองจีวร และไม่ โกนคิ้ว
ส่วนพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ครองสบง จีวร สังฆาฏิ และโกนคิ้ว 3) อาหาร เดิมพระสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย
ฉันเจ 3 มื้อต่อวัน เช่นเดียวกับพระสงฆ์ฝ่ายจีนนิกาย ภายหลังเปลี่ยนเป็นฉันชอ (เนื้อสัตว์) และลดลง
เหลือ 2 มื้อต่อวัน เช่นเดียวกับพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท โดยถือวิกาลโภชนาและฉันอาหารทั่วไป 4) การ
ตื่นนอน และการบิณฑบาตพระสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย ตื่นนอน และบิณฑบาตออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตร
เช่นเดียวกับพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท 5) พิธีกรรมพระสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกายมีการปฏิบัติพิธีกรรมคล้ายฝ่าย
จีนนิกายทุกประการ แต่มีพิธีบวช พิธีเขาพรรษา พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป คล้ายกับพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท
ในขณะทีฝ่ ่ายจีนนิกายไม่มี (ผุสดี จันทวิมล, 2541: 87)
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สรุปได้ว่า นิกายมหายานในประเทศไทย พุทธศาสนาฝ่ายมหายานในประเทศไทยมีอยู่ 2
นิกาย คือ อนัมนิกาย (ญวน) และจีนนิกาย ซึ่งมีข้อวัตรปฏิบัติที่คล้ายคลึงและแตกต่างจากทั้งพระสงฆ์
ไทย (ฝ่ายเถรวาท) ที่เด่นชัด คือ จำนวนศีลสิกขาบทพระสงฆ์ทั้งฝ่ายอนัมนิกาย และฝ่ายจีนนิกายถือ
ศีลจำนวน 250 ข้อ ในขณะที่พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ถือศีล 227 ข้อ เครื่องแต่งกายพระสงฆ์ฝ ่าย
อนัมนิกาย และฝ่ายจีนนิกาย สวมเสื้อและกางเกงครองจีวร และไม่โกนคิ้ว และพระสงฆ์ฝ่ายจีนนิกาย
และอนัมนิกาย เดิมฉันเจ 3 มื้อต่อวัน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นฉันเนื้อสัตว์ 2 มื้อต่อวัน

คณาจารย์พุทธศาสนามหายานที่สำคัญในประเทศไทย
คณาจารย์จีนนิกาย และอนัมนิกาย ที่สำคัญในประเทศไทยมีหลายท่าน ขอยกตัวอย่างที่มี
ผลงานเด่น จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
คณาจารย์จีนนิกาย
1. พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 1 อดีตเจ้าอาวาส
วัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 1 พ.ศ. 2414 – 2431 ท่านคือปฐมบูรพาจารย์ผู้สร้างและบูรณะวัดบำเพ็ญ
จีนพรต (ย่งฮกยี่) วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา
และวัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั้วยี่) จังหวัดจันทบุรี สกุลเดิมแซ่โหว สมณนาม “เกี่ยงกี” นาม รอง
“ซวนเท้ง” ฉายา “สกเห็ง” เป็นชาวตำบลอวงแอ๋ อำเภอบ่วยกุ่ย เมืองเกียเอ่งจิว มณฑลกวางตุ้ง
ประเทศจีน เมื่ออายุได้ 17 ปี ได้มีโอกาสสดับพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ฮวบที้ จึงเกิดศรัทธา
ขอบรรพชาเป็ น สามเณร ต่ อ มาได้ อ ุ ป สมบทเป็ น พระภิ ก ษุ ณ พระอารามเค่ ง ฮุ ้ ง ยี ่ ภู เ ขาเตี่ ย
โอ้วซัว ซึ่งเป็นอารามศูนย์กลางการศึกษาปฏิบัติที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง จากนั้นท่าน
จำพรรษาที่วัดเล่งไท้ยี่ ภูเขาเล่งซัว อำเภอซิงเฮง ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนั้น ครั้นเมื่อท่าน
ได้ทราบกิตติศัพท์ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา จึงได้เดินทางมา
ประเทศไทย เพื่อนมัสการปูชนียสถาน พระอาจารย์สกเห็งจาริกมาจากประเทศจีน ราวก่อนปี พ.ศ.
2414 และพำนักอยู่ ณ วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ชื่อ “ย่งฮกอำ” ท่านได้ปฏิสังขรณ์วิหาร
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (ย่งฮกอำ) พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “ย่งฮกยี่” แล้วขอพระราชทานนามวัด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “วัดบำเพ็ญจีนพรต” ต่อมาเมื่อมี
พระสงฆ์จีนนิกายมากขึ้น จึงได้เลือกชัยภูมิบริเวณ ถนนเจริญกรุง ตำบลพลับพลาไชย เริ่มการก่อสร้าง
วัดมังกรกมลาวาส ในปี พ.ศ. 2414 เมื่อการสร้างวัดสำเร็จ ท่านได้รับอาราธนาให้ด ำรงตำแหน่งเป็น
เจ้าอาวาสในปี พ.ศ 2415 ชาวจีนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้นิมนต์ให้ท่านไปสร้างวัดจีนประชาสโมสร
และในปี พ.ศ. 2417 จาริกไปบริเวณน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างวัดมังกรบุปผาราม
ในปี พ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดอาราธนา
ท่านเข้าประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล (กงเต็ก) ในพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
ณ หอธรรมสังเวช ภายในพระบรมมหาราชวัง ในครานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดให้สถาปนา พระอาจารย์สกเห็ง เป็นพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่
จีนนิกาย (ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, 2551: 81) ท่านเป็นพระที่มีความเมตตา เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนา
กรรมฐาน ได้ส อนวิป ัส สนากรรมฐาน และพระธรรมวินัยแก่ภ ิกษุสามเณรจีนนิกาย และรวมทั้ง
พระภิกษุสามเณรฝ่ายอนัมนิกายบางรูปที่มาขอศึกษาปฏิบัติด้วย ในช่วงบั้นปลายท่านอาพาธหนัก
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ทราบว่าชีวิตจะดับขันธ์ จึงเจริญวิปัสสนาจนหมดลมปราณและถึงแก่มรณภาพอย่างสงบในอิริยาบถ
เข้าสมาธิ เมื่อวันเสาร์ เดือน 12 แรม 13 ค่ำ ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2431 (วันที่ 28 เดือน 10
ปีชวด ตามปฏิทินจันทรคติจีน) สิริอายุ 59 ปี พรรษา 34 (เศรษฐพงษ์ จงสงวน, 2559: 96-97)
2. พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (เซี่ยงหงี) ฉายา “เชียงยิ้ง” อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
รูปที่ 5 อดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 6 พ.ศ. 2491 – 2497 ท่านเป็นชาวเมืองบ่วยกุ่ย
มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน สกุลเดิมแซ่ตั้ง ท่านเกิด เมื่อปี พ.ศ. 2434 เมื่ออายุ 13 ปี ได้ติดตาม
มารดาเดินทางมาประเทศไทย ถวายตัวเป็นศิษย์ในพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (กวยหงอ) ต่อมาเมื่อ
อายุ 14 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรในฝ่ายเถรวาท ณ วัดต้นไทร จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาได้ลาสิกขา
และมาบรรพชาเป็นสามเณรจีนนิกายโดยถวายตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์ตั๊กฮี้ ต่อมาเมื่ออายุ 22 ปีได้
อุปสมบทเป็นพระภิกษุในสำนักพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (กวยหงอ) หลังจากอุปสมบทแล้วได้
เดิ น ทางไปสั ก การะปู ช นี ย สถานในประเทศจี น เมื ่ อ ผ่ า นพระอารามเค่ ง ฮุ ้ ง ยี ่ ภู เ ขาเตี ่ ย โอ้ ว ซั ว
ซึ่งเป็นอารามศูนย์กลางการศึกษาปฏิบัติที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง ท่านได้ท ำทัฬหิกรรม
(รับศีลซ้ำ) อีกวาระหนึ่ง ณ อารามแห่งนี้ มีพระอาจารย์จ้วยเกียง เจ้าอาวาสลำดับที่ 60 เป็นพระ
อุปัชฌาย์ ท่านได้จาริกไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักต่าง ๆ ในประเทศจีน ต่อมาได้รับตำแหน่งหน้าที่
เกี่ยวกับกิจของสงฆ์ ณ วัดต่าง ๆ อาทิ ตำแหน่งกรรมการพระอารามโพวจี้ยี่ ภูเขาโผวท้อซัว, ตำแหน่ง
ผู้รับรองอาคันตุกะพระอารามฮุ่ยกือยี่ ภูเขาปอฮั้วซัว ตำแหน่งหัวหน้าหอวิปัสสนาอารามเกาเมี่ยงยี่
ภูเขากิมซัว (วัดจีนประชาสโมสร, 2500: 29-30) เมื่ออายุ 35 ปี ได้เดินทางกลับประเทศไทย และได้
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร ขณะเดียวกัน พระธรรมาจารย์ฮือฮุ้งมหาเถระแห่ ง
ประเทศจีนได้ส่งสมณทูตมาอาราธนาท่านกลับไปเป็นพระอุปัชฌาย์ ณ อารามหน่ำฮั้วยี่ แต่ไม่สามารถ
เดินทางกลับไปประเทศจีนได้เนื่องจากท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ในปี พ.ศ.
2491 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย และ
สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์จีนนิกาย ท่านเป็นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
จึงเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนไทย - จีนทั่วไป และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้า
อาวาสวัดมังกรกมลาวาส จนถึงปี พ.ศ. 2497 ท่านจึงลาออกจากตำแหน่งการปกครองแล้วกลับไป
บำเพ็ญภาวนา ณ วัดจีนประชาสโมสร จนถึง พ.ศ. 2499 ท่านอาพาธหนัก คณะศิษย์จึงเชิญท่าน
ออกมารักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช ภายหลังถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2499
เวลาเที่ยงคืน (วันที่ 26 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติจีน) ในท่านั่งขัดสมาธิด้วยอาการอันสงบ สิริอายุ
ได้ 61 ปี ปัจจุบันสรีระของท่านก็ยังดำรงอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิไม่เน่าเปื่อย ศิษยานุศิษย์ได้ลงรักปิดทอง
ร่างของท่าน และประดิษฐานบูชาในหอบูรพาจารย์วัดจีนประชาสโมสร จั งหวัดฉะเชิงเทรา ตราบทุก
วันนี้ (เศรษฐพงษ์ จงสงวน, 2559: 252-253)
คณาจารย์อนัมนิกาย
1. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร นามเดิม ถนอม อารีย์กูลชัย ฉายา เถี่ยนถึก เป็น
พระราชาคณะเทียบชั้นธรรมพิเศษฝ่ายอนัมนิกาย อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัดกุศล
สมาคร (โผเพื๊อกตื่อ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ (ตื้อเต๊ตื่อ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทร
ประดิษฐ์ (คั้นอังตื่อ) เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ที่ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นบุตรของนายอุ๊ย อารีย์กูลชัย กับนางซิว อารีย์กูลชัย วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
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ท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี มีองสรพจนสุนทร (พ็องเดี้ยว) เป็นพระอุปัช ฌาย์ องสุตบทบวร (ย๊ากเหมิ ง)
เป็นกรรมวาจาจารย์ และองอนนตสรภัญ (กิ๊นเจี๊ยว) เป็นอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าเถี่ยนถึก
ท่านได้รับเกียรติคุณหลายสาขา เช่น พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรทองคำ สาขา
ส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และได้รับประทานพัดวัด
พัฒนา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) พ.ศ.
2538 ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัด อุดรธานี วัดใหม่สงเปลือย อำเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี และพ.ศ. 2555 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 17.55
น. ท่ า นมรณภาพอย่ า งสงบ เนื ่ อ งด้ ว ยปอดติด เชื ้อ และติ ดเชื ้ อ ในกระแสเลื อ ด ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริอายุได้ 85 ปี 63 พรรษา
2. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร มีนามเดิมว่า เจริญ แซ่บู๊ เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
พ.ศ. 2469 (แจ้งอายุช้าเป็น 2471) ที่ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของนาย
เภา แซ่บู๊ กับนางแฉล้ม แซ่ตัน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 เวลา 15:30 น. ท่านได้อุปสมบทเป็น
ภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดมงคลสมาคม ถนนแปลงนาม ตำบลอิศรานุภาพ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระ
นคร พระครูคณานัมสมณาจารย์ (เวียงหมาง) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูบริหารอนัมพรต (ทงมิน) เป็น
พระกรรมวาจาจารย์ และองสุตบทบวร (บิ่นเลือง) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่ากิ๊นเจี๊ยว
ท่านได้รางวัลมากมาย เช่น พ.ศ. 2532 รับโล่เกียรติคุณ สังคมสงเคราะห์ จากสำนักงานเขตสั ม
พันธวงศ์ รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จาก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2535 รับประทานปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จาก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และปริญญาศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากสมเด็จพระพุฒา
จารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 16
เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.16 น. เนื่องจากเลือดออกในสมอง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ
91 ปี 134 วัน พรรษา 70 (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2565: 2)
สรุปได้ว่า คณาจารย์ที่มีผลงานเด่นหลายท่าน ซึง่ ยกตัวอย่าง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
- คณาจารย์จีนนิกาย คือ พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) ท่านคือปฐมบูรพาจารย์
เป็นพระที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน ได้สอนวิปัสสนากรรมฐาน และพระธรรมวินัย
แก่ภิกษุสามเณรจีนนิกาย และรวมทั้งพระภิกษุสามเณรฝ่ายอนัมนิกายบางรูปที่มาขอศึกษาปฏิบัติด้วย
ในช่วงบั้นปลายท่านอาพาธหนัก ทราบว่าชีวิตจะดับขันธ์ จึงเจริญวิปัสสนาจนหมดลมปราณและถึงแก่
มรณภาพอย่างสงบในอิริยาบถเข้าสมาธิ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2431 สิริอายุ 59 ปี พรรษา
34 และพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (เซี่ยงหงี) ท่านเป็นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา จึงเป็นที่เคารพของ
พุทธศาสนิกชนไทย - จีนทั่วไป และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมั งกร
กมลาวาส จนถึงปี พ.ศ. 2497 ท่านจึงลาออกจากตำแหน่งการปกครองแล้วกลับไปบำเพ็ญภาวนา ณ
วัดจีนประชาสโมสร จนถึง พ.ศ. 2499 ท่านถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2499 ในท่า
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นั่งขัดสมาธิด้วยอาการอันสงบ สิริอายุได้ 61 ปี ปัจจุบันสรีระของท่านก็ยังดำรงอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิไม่
เน่าเปื่อย และประดิษฐานบูชาในหอบูรพาจารย์วัดจีนประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา ตราบทุกวันนี้
- คณาจารย์อนัมนิกาย คือ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร นามเดิม ถนอม อารีย์กูลชัย
ฉายา เถี่ยนถึก ท่านได้รับเกียรติคุณหลายสาขา เช่น ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรทองคำ
สาขาส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และได้รับประทาน
พัดวัดพัฒนา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
เป็นต้น ท่านมรณภาพอย่างสงบ เนื่องด้วยปอดติดเชื้อและติดเชื้อในกระแสเลือด ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2565 สิริอายุได้ 85 ปี 63 พรรษา และ
พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร มีนามเดิมว่า เจริญ แซ่บู๊ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา
ว่ากิ๊น เจี๊ย ว ท่านได้ร างวัล มากมาย เช่น รับโล่เกียรติ คุ ณ สังคมสงเคราะห์ จากสำนักงานเขต
สัมพันธวงศ์ รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นต้น ท่านมรณภาพเมื่อวันที่
16 เมษายน พ.ศ. 2561 เนื่องจากเลือดออกในสมอง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 91 ปี 134
วัน พรรษา 70

อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานในสังคมไทย
อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานในสังคมไทย พอสรุปได้ 4 ด้าน คือ ด้านแนวคิด ด้านสังคม
สงเคราะห์ ด้านวรรณกรรม และ ด้านศิลปกรรม ดังนี้
1. ด้า นแนวคิด แนวคิดพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ปรากฏในสังคมไทยร่องรอย และ
อิทธิพลของแนวคิดพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ส่วนใหญ่มักปรากฏอยู่ในความเชื่อและพิธีกรรมที่
ชาวบ้านได้ถือปฏิบัติกันมา โดยพิธีกรรมความเชื่อบางประการก็ปฏิบัติกันเฉพาะถิ่นคือเป็นแนวคิดที่
ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตและมีความกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี เช่น ประเพณีที่
เกี่ยวกับการอุทิศให้แก่ญาติ ที่ตายไปแล้ว จะเป็นการเตรียมสถานที่ หมอน ที่นอน เสื้อผ้า สิ่งของ
ต่าง ๆ เครื่องหมากพูล อาหารถวายพระ ซึ่งคล้ายกับการสวดกงเต๊กของพระจีน ผู้ท ำบุญนี้จะ
จัดเตรียมข้าวของต่าง ๆ เช่น บ้าน รถยนต์ รถม้า ตลอดจนเงินทอง แต่ทำด้วยกระดาษแล้วเผาอุทิศไป
ให้แก่ญาติที่ตายจากไป ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ได้รับจากจีน (วรรธนะ
มูลขำ, 2545: 79)
การนับถือเทพเจ้า เป็นความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดมา มีเทพเจ้าประจำ
สถานที่ ทะเล ภูเขา ป่า แม่น้ำ บ้านเรือนประจำอาชีพ เทพเจ้าชั้นสูงที่มีคุณธรรมเป็นเลิศ ได้แก่ เทพ
เจ้ากวนอู เจ้าแม่ทับทิม เป็นต้น เทพเจ้าชั้นสูงสุด ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าที่ถือ
ว่าเป็นเซียนต่าง ๆ เช่น โป้ยเซียน เป็นต้น จะมีศาลเจ้าขนาดต่าง ๆ สร้างไว้ในชุมชนหรือสถานที่
ต่าง ๆ เพื่อการสักการะ เช่น เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เป็นองค์
เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤต ซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในอินเดีย
และได้ผสมผสานกับความเชื่อพื้นถิ่นดั้งเดิ มของจีนคือ ตำนานเรื่องพระธิดาเมี่ยวซ่าน ก่อให้เกิดเป็น
พระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณาให้
เด่นชัดยิ่งขึ้นดังเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตร
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2. ด้านสังคมสงเคราะห์ เทพเจ้านอกจากจะชี้ทางเพื่อการพันทุกข์เหมือนคำสอนของพุทธ
ศาสนาฝ่ายเถรวาทแล้ว ยังมีการผสมผสานกับความเชื่ออื่น ๆ มีพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์จำนวน
มากมาย พระพุทธเจ้าองค์ส ำคัญที่ส ุด คือ พระอมิตากะ และพระโพธิส ัตว์องค์ส ำคัญที่ส ุด คือ
พระอวโลกิเตศวร หรือกวนอิม หัวใจการปฏิบัติธรรม คือ ต้องมีทั้งปัญญาและกรุณาควบคู่กันไปเน้น
การละความเห็นแก่ตัว และทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งเป็นที่มาขององค์กรการกุศลต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ
ป่อเต็กตึ้ง โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงเจ โรงทาน เป็นต้น
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นมูลนิธิที่มาจากคณะเก็บศพไต้ฮงกง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2452 โดยพ่อค้า
ชาวจีนในกรุงเทพมหานคร 12 คน มีจุดประสงค์เพื่อเก็บศพไร้ญาติทุกภาษา และนำไปฝังที่ป่าช้าทุ่ง
วัดตอน ถนนเจริญกรุง ที่ชาวจีนได้เรี่ยไรเงินซื้อไว้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 นักธุรกิจจีนได้ร่วมกับบรรดา
สมาคมและหนังสือพิมพ์จ ีน ระดมความคิดปฏิรูปคณะเก็บศพไต้ฮงกงขึ้นใหม่ โดยจดทะเบียน
(ทุน 2,000 บาท) จัดตั้งเป็นมูลนิธิในนามป่ อเต็กตึ๊ง หรือในชื่อเต็มว่า ฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง เป็น
มูลนิธิลำดับที่ 11 ของประเทศไทย และโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ก่อตั้งโดย
มูลนิธิป่อเต็กตึง๊ ตั้งอยู่ที่ 665 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ
ในปี พ.ศ. 2481 เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง เนื่องจากประชากรในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอย่า ง
รวดเร็ว คณะกรรมการบำริหารมูล นิ ธิป่อเต็กตึ๊ง ดำริให้ย้ายโรงพยาบาลจากบริเวณหลังวัด เทพ
สิรินทราวาสมายังสถานที่ตั้งปัจจุบันโดยหันหน้าออกทางถนนกรุงเกษม
3. ด้านวรรณกรรม คือ การสอดแทรกเหตุการณ์ที่เป็นอภินิหารเข้าไปในเนื้อหา แนวคิด
เรื่องการนับถือพระเถระเป็นพระพุทธเจ้า คติเรื่องพระอุปคุต, ชินกาลมาลีปกรณ์ ปรากฎอิทธิพลเรื่อง
ทานบารมีแห่งชีวิตของพระโพธิสัตว์, คัมภีร์โลกบัญญัติ ปรากฏอิทธิพลเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเทพ
เจ้าฮินดู และคัมภีร์ปฐมมูลมูลี ปรากฏอิทธิพลแนวคิดเรื่องดาวนพเคราะห์ จักรราศีทั้ง 12 คล้ายกับ
แนวคิดพุทธศาสนาตันตระยานสายกาลจักรยาน
4. ด้า นศิลปกรรม ตุงหรือธง นั้นมักปรากฏอยู่บ่อยครั้งในพิธีกรรมต่าง ๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่โดยสันนิษฐานว่าตุงนั้นมีกำเนิดมาจากอินเดียโดยปรากฏพบหลักฐานภาพสลักที่สถูปสาญจี
และคติการใช้ธ งในพิธ ีกรรมนั้น ปรากฎอย่างมากในพุทธศาสนามหายานจากคัมภีร์ต่า ง ๆ เช่น
ลลิตวิสตระ ซึ่งในภาคเหนือของไทยนั้น ก็ได้ปรากฎอิทธิพลดังกล่าวโดยสันนิษฐานว่ารับอิทธิพลผ่าน
ทางพม่าเข้ามา
อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานในสังคมไทยในจีนนิกาย และอนัมนิกาย มีพิธีกรรมปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะตนตามหลักศรัทธา และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคม แต่นอกจากจะมีพิธีกรรมที่
เป็นไปตามหลักคำสอนแล้ว เมื่อเข้ามาในประเทศไทยก็ได้อนุวัติข้อวัตรปฏิบัติบางส่วนให้สอดคล้ อง
กับวิถีปฏิบัติของชาวไทยที่ยึดแบบอย่างฝ่ายเถรวาท พิธีกรรมสำคัญที่สงฆ์ฝ่ายมหายานได้ปฏิบัติหรือ
เกี่ยวข้อง เช่น พิธีบรรพชา-อุปสมบท, พิธีเข้าพรรษา, พิธีทอดกฐิน, พิธีตรุษจีน, พิธีกินเจ, พิธีทิ้ง
กระจาดแจกไทยทาน (ซิโกวโพ่วโต่ว) และพิธีกงเต็ก เป็นต้น (Padweewp, 2565: 47-54)
สรุปได้ว่า อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานในสังคมไทย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแนวคิด
เกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวกับการอุทิศให้แก่ญาติที่ตายไปแล้ว ซึ่งคล้ายกับการสวดกงเต๊กของพระจีน
ผู้ทำบุญนี้จะจัดเตรียมข้าวของต่าง ๆ เช่น บ้าน รถยนต์ รถม้า ตลอดจนเงินทอง แต่ทำด้วยกระดาษ
แล้ ว เผาอุ ท ิ ศ ไปให้ แ ก่ ญ าติ ท ี ่ ต ายจากไป และการนั บ ถื อ เทพเจ้ า ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ เทพเจ้ า กวนอู
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เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้าชั้นสูงสุด ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเซียนต่าง ๆ 2) ด้านสังคม
สงเคราะห์ นอกจากพระโพธิสัตว์ต่างๆ จะมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตสังคมไทยแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อการทำ
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งเป็นที่มาขององค์กรการกุศลต่าง ๆ เช่น มูลนิ ธิป่อเต็กตึ้ง โรงพยาบาล
หัวเฉียว โรงเจ โรงทาน เป็นต้น 3) ด้านวรรณกรรม การสอดแทรกเหตุการณ์ที่เป็นอภินิหารเข้าไปใน
คติเรื่องพระอุปคุต เนื้อหาชินกาลมาลีปกรณ์ ปรากฎอิทธิพลเรื่องทานบารมีแห่งชีวิตของพระโพธิสัตว์
4) ด้านศิล ปกรรม ตุงหรือธง มักปรากฏอยู่บ่อยครั้งในพิธีกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย
สันนิษฐานว่าตุงนั้นมีกำเนิดมาจากอินเดียโดยปรากฏพบหลักฐานภาพสลักที่สถูปสาญจี และคติการใช้
ธงในพิธีกรรมนั้น ปรากฎอย่างมากในพุทธศาสนามหายานจากคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น ลลิตวิสตระ เป็นต้น
รวมถึงพิธีกรรมสำคัญที่สงฆ์ ฝ่ายมหายานได้ปฏิบัติ เช่น พิธีบรรพชา-อุปสมบท, พิธีเข้าพรรษา, พิธี
ทอดกฐิน, พิธีตรุษจีน, พิธีกินเจ และพิธีกงเต็ก เป็นต้น

สรุป
จากการศึกษา “พุทธศาสนามหายานในสังคมไทย” สรุปได้ใน 2 ประเด็น คือ (1) พุทธ
ศาสนามหายานแบบญวน เข้ามาในสมัยกรุงธนบุรี โดยเชื้อพระวงศ์ฝ่ายญวน กลุ่มบรรพชิต และชาว
พุทธญวนที่เข้ามาพึ่งพาพระบรมโพธิสมภาร (2) พระพุทธศาสนามหายานแบบจีน เข้ามาในสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยมีบรรพชิตจากจีนแผ่นดินใหญ่ ขื่อพระอาจารย์สกเห็ง มีกิตติคุณทางวิปัสสนาธุระ
ทราบถึงรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2414 จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานที่ดินบริเวณถนนเจริญกรุง
ก่อสร้างสังฆารามจีนชื่อว่า “เล่งเน่ยยี่” และได้อาราธนาพระอาจารย์สกเห็ง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ 6 พระราชทานนามเป็นชื่อ “วัดมังกรกมลาวาส” และ
มหายานฝ่ายจีนนิกายรุ่งเรืองสูงสุด ในรัชกาลที่ 9 ในยุคของเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกายรูปที่ 6 พระ
มหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯ (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) ได้สร้างวัดอันเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติอีก
หลายแห่ง เช่น วัดโพธิ์เย็น วัดโพธิ์แมนคุณาราม และศูนย์กลางคณะสงฆ์จีนแห่งประเทศไทย เป็นต้น
2) อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานในสังคมไทย 4 ด้าน คือ (1) ด้านแนวคิด เกี่ยวกับประเพณีที่
เกี่ยวกับการอุทิศให้แก่ญาติที่ตายไปแล้ว ซึ่งคล้ายกับการสวดกงเต๊กของพระจีน และการนับถือเทพ
เจ้าต่าง ๆ ได้แก่ เทพเจ้ากวนอู เจ้าแม่ทับทิม และเซียนต่าง ๆ (2) ด้านสังคมสงเคราะห์ เกิดองค์กร
การกุศล เช่น มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง โรงเจ โรงทาน เป็นต้น (3) ด้านวรรณกรรม การสอดแทรกเหตุการณ์ที่
เป็นอภินิหารเข้าไปในเนื้อหาเรื่องทานบารมีแห่งชีวิตของพระโพธิสัตว์ (4) ด้านศิลปกรรม ตุงหรือธงใน
พิธีกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพิธีกรรมสำคัญที่สงฆ์ฝ่ายมหายานได้ปฏิบัติ เช่น พิธีกินเจ,
พิธีทิ้งกระจาดแจกไทยทาน และพิธีกงเต็ก เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
กนกวรรณ โกลิ ท ธิ พ งศ์ . (2550). การบริ ห ารกิ จ การของคณะสงฆ์ จ ี น นิ ก ายในประเทศไทย .
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. (2551). สารานุกรมไทยเรื่อง สมเด็จพระนางเรือล่ม. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์
บุ๊คส์.

205
ผุสดี จันทวิมล. (2541). เวียดนามในเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิภพ ตั้งคณะสิงห์. (2507). หีนยาน-มหายาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แม่บ้านการเรือน.
พระภาณุ ว ั ฒ น์ เลิ ศ ประเสริ ฐ พั น ธ์ . (2561). การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของคณะสงฆ์ จ ี น นิ ก าย.
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุ ษฎีบ ัณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา. บัณฑิต วิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พระระพิน พุทฺธิสาโร. (2561). พัฒนาการของพระพุทธศาสนาอนัมนิกายแบบเวียดนามในประเทศ
ไทย. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี . (2565). คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.
(16 กุมภาพัน ธ์ 2565). จาก https://th.wikipedia.org/wiki/คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่ง
ประเทศไทย.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2563). มหายาน. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี . (15 กุมภาพันธ์ 2565). จาก
https://th.wikipedia.org/ wiki/มหายาน.
วัดจีนประชาสโมสร. (2500). อนุสรณ์สมโภช 25 พุทธศตวรรษ และประวัติเจ้าอาวาสวัดจีนประชา
สโมสร. ฉะเชิงเทรา: ม.ป.ท.
วรรธนะ มูล ขำ. (2545). ร่องรอยและอิทธิพลของคติพุทธศาสนามหายานที่มีต่อความเชื่อและ
พิธีกรรมพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เศรษฐพงษ์ จงสงวน. (2559). ประวัติวัดมังกรกมลาวาส ประวัติคณะสงฆ์จี นนิกาย. นครปฐม : ต้น
น้ำ.
เศรษฐพงษ์ จงสงวน. (2559). ธรรมจริ ย านุ ส รณ์ พ ระคณาจารย์ จ ีน ธรรมปั ญ ญาจริ ยาภรณ์ .
กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.
สมภาร พรมทา. (2540). พุ ท ธศาสนามหายานนิ ก ายหลั ก . กรุ ง เทพมหานคร : จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. (2512). พระพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย. มูลนิธิ
โ ครงการสารานุ ก ร ม ไท ยสำหร ั บ เ ยาว ช น. (16 กุ ม ภ าพั น ธ ์ 2565). จาก
https://www.saranukromthai. or.th/sub/book/ book. php?book=3 5 &chap =
1&page=t35-1-infodetail03.html.
Padweewp. (2558). พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย. Philosophychicchic. (16 กุมภาพันธ์
2565). จาก https://philosophychicchic.com/พุทธศาสนามหายานในไทย.

206

พระพุทธศาสนานิกายวัชรยาน: ประวัติ และอิทธิพลต่อสังคม
VAJRAYANA SCHOOL: HISTORY AND INFLUENCE TO SOCIETY
พระปลัดณัฐวีร์ ฐานวโร1
พระครูใบฎีกาณวัฒน์ อรุโณ2 และพระศตนันทน์ นนฺทธมฺโม3
Phraplad Natthawee Tanawaro1
Phrakhrudeeka Nawat Aruwanno2 And Phra Satanan Nanthadhammo3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์1-3
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Surin Campus1-3
E-mail: Phranwathn@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาพุทธศาสนามหายานของ
นิ ก ายวั ช รยาน 2) เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิพ ลของพุ ท ธศาสนามหายานของนิ ก ายวัช รยานต่ อ สั งคม โดย
การศึกษาเชิงเอกสารแล้วนำเสนอด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า คัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายานถือว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาอันน่าอัศจรรย์ 3 ครั้ง คือ ครั้ง
ที่ 1 ทรงแสดงปฐมเทศธรรมจักกัปปวัตนสูตร โดยทรงสอนอริยสัจ 4 แก่ปัญจัคคีย์ทั้ง 5 ครั้งที่ 2 ทรง
แสดงปรัชญาปารมิตาสูตร บนยอดเขาคิชกูฏ เป็นการขยายความของพระธรรมเทสนาครั้งแรก ให้มี
ความลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึ้น ครั้งที่ 3 แสดงตถาคตครรภ์สูตร ซึ่งเป็นการสอนเทคนิคและวิธีการ ที่จะ
เข้าถึงปรมัตถธรรม ต่อมาพระนาคารชุนได้นำมาอธิบายทัศนะว่าด้วยสุญญตา จากตันตระได้พัฒนา
เข้าสู่พระพุทธศาสนาเชิงสังคมเรียกว่ า “วัชรยาน” มีอิทธิพลให้เกิดวิธีชีวิตของชาวพุทธธิเบต มีอัต
ลั กษณ์ และวิถีแห่ งการบรรลุ ถึงสิ่ งที่ จ ริงสู งสุ ด และโดดเด่นแห่ งหนึ่งของพระพุ ทธศาสนา เป็น ที่
ประจักษ์ไปทั่วโลก พุทธศาสนิกชนฝ่ายวัชรยาน กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงหมุนกงล้อพระธรรมจักร
3 ครั้งด้วยกัน ซึ่งมี ความหมายว่า พระองค์ได้เทศนาในหลักการใหญ่ ๆ ไว้ 3 เรื่อง 3 วาระ นิกาย
วัชรยานมีลักษณะพิเศษแปลกกว่านิกายพุทธศาสนาอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะรับเอาพิธีกรรมและอาถรรพเวท
มนต์ของพราหมณ์เข้าสั่งสอนด้วย นิกายนี้จึงมีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เช่น พุทธตันตระยาน รหัสยาน
คุยหยาน และวัชรยาน
คำสำคัญ: พระพุทธศาสนา, มหายาน, นิกายวัชรยาน, ประวัติ, อิทธิพล

Abstract
The objectives of this academic article are: 1 ) to study the history of the
Vajrayana School, 2) to study the influence of the Vajrayana School to society. The
documentary was used and presented with analytical descriptive methods. The
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results had found that the Mahayana Buddhist scriptures considered that Buddha
had performed three amazing sermons: the first time he performed the orientation of
Dhammacakkappavattana Sutra. The 3 rd time had showed the Tathagatagarbha
Sutra, which teaches techniques and methods to reach Paramattha-dhamma (the
Ultimate Reality). Nagarajuna later explained the view that with Sunyata (Emptiness).
From Tantra Buddhism (Esoteric Buddhism), Tantra has evolved into a social
Buddhism called “Vajrayana”. This Buddhism has a great influence on the way
Tibetan Buddhists live, especially their identity and the way of attainment. To the
highest and most prominent true of Buddhism is manifested throughout the world.
Buddhists on Vajrayana believed that Buddha had said the book wheel three times,
meaning that he had preached in three major principles for three sessions. Vajrayana
School is more peculiar than other Buddhist denominations because it also adopts
Brahmin rituals and paranormal magic. Therefore, this school or sect has several
names, such as: Tantric Buddhism, Esoteric Buddhism and Vajrayana.
Keywords: Buddhism, Mahayana, Vajrayana School, History, Influence

บทนำ
นิกายวัชรยานมีลักษณะพิเศษแปลกกว่านิกายพุทธศาสนาอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะรับเอาพิธีกรรม
และอาถรรพเวทมนต์ของพราหมณ์เข้าสั่งสอนด้วย นิกายนี้จึงมีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เช่น พุทธตันตร
ยาน รหัสยาน คุยหยาน และวัชรยาน ระยะแรกคงเป็นส่วนหนึ่งของมหายาน ครั้นตกมาราวพุทธ
ศตวรรษที่ 10 นิกายนี้ได้ประกาศตนเป็นอิสระต่างหากจากพวกมหายานิ กายเดิมว่า “พวกเปิดเผย”
โดยเรียกพวกตนเองว่า “พวกลึกลับ” กล่าวกันว่าหลักธรรมของนิกายนี้ เทศนาเปิดเผยโดยพระไวโร
จนพุทธเจ้า ภายหลังพระวัชรสัตว์ได้เก็บรวมหลักธรรมทั่งหมด บรรจุเข้าในพระเจดีย์เหล็กแห่งอินเดีย
ภาคใต้ ต่อมาท่านคุรุนาคารชุนได้รับอภิเษกจากพระวัชรสัตว์ โพธิสัตว์ และได้เปิดกรุพระธรรมอัน
ลึกลับนี้ออกเที่ยวสั่งสอนแก่ ประชาชน คุรุนาคารชุนได้ถ่ายทอดให้แก่สานุศิษย์คนหนึ่ง ชื่อนาคโพธิ
ต่อมาท่านนาคโพธิได้จาริกมาสู่เกาะสิงหล ท่านได้ถ่ายทอดให้แก่ท่านศุภกรสิงหะและท่านวัชรโพธิ
ท่านศุภภรสิงหะได้จาริกมาสู่ประเทศจีน ซึ่งมีทั้งความเจริญและความเสื่อม ในการประกาศคำสอน

ประวัติและที่ตั้ง
ทิเบตเป็นเหมือนดินแดนในฝัน มีความมหัศจรรย์หลายอย่าง เป็นอู่อารยธรรมและดินแดน
แห่งพระพุทธศาสนา ชาวทิเบตซึมซับเอาศาสนาเข้าเป็นวิถีชีวิต แม้จะมีอุปสรรคด้านสภาพภูมิอากาศ
และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ แต่ดูเหมือนชาวทิเบตจะไม่ใส่ใจมากนัก นี่คือความเป็นทิเบต มีคากล่าวขาน
ว่า “นี่แหละคือสะดือโลก นี่แหละคือศูนย์ของจักรวาล” ตำนานโบราณบอกว่า ดินแดนทิเบต(เรียกใน
ภาษาโบราณว่า ทูโบ) อยู่ใต้พื้นทะเลมาก่อน ต่อมาผุดขี้นเหนือน้ำทะเล ปกคลุมด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า
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กลายสภาพเป็นทิเบตในปัจจุบัน ใน พ.ศ.2507 และ 2509 มีการสำรวจทางธรณีวิทยาบนเทือกเขา
ชิสสาปังมาและตูลัง บริเวณเทือกเขาหิมาลัย
ใน พ.ศ. 2519 มี ก ารสำรวจพบซากไดโนเสาร์ ใกล้ เชิ ง เขาทามาละ เขตเมื อ งแชมโด
สั น นิ ษฐานว่ามีชี วิตอยู่ ป ระมาณ 30–70 ล้ านปี มาแล้ ว ที่ ราบสู งทิ เบตจัดว่าสู งที่สุ ด ในโลก ตั้งอยู่
ระหว่าง 78 องศาถึง 99 องศาลองจิจูดตะวันออก และอยู่ระหว่างละติจูดที่ 28 องศากับ 37 องศา
เหนือ ทิเบตมีเนื้อที่ประมาณ 460,000 ตารางไมล์ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 16,500 ฟิต
มีเทือกเขาหิมาลัยผ่านพรมแดนของอินเดีย เนปาล สิกขิม และภูฏาน ยอดเขาที่มีชื่อเสียงคือ โชโมลัง
มะ หรือ เอเiวอเรสต์ สูง 29,028 ฟุตจากระดับน้ำทะเล
- ทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศจีน
- ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดประเทศอินเดียและเนปาล โดยมีเทือกเขาหิมาลัยกั้น
ส่วนทิศใต้ ติดประเทศสิกขิม ภูฏาน อินเดีย และพม่า ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว เป็นผลทาให้
ทิเบตเป็นแหล่งนาเข้าวัฒนธรรมจากหลายประเทศ แต่วัฒนธรรมที่เด่นมี 2 สาย คือ จีนกับอินเดีย
ด้านการเมือง
ประมาณ พ.ศ. 416 กษัตริย์นยาธรี เซ็นโป (Nyathri Tsenpo) ก่อตั้งราชวงศ์โจกยัล ขึ้น
ครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์แรกของทิเบต แต่ประวัติศาสตร์ด้านการปกครองของทิเบต ปรากฏชัดเจน
ประมาณ พ.ศ.1000 ตั้งแต่ พ.ศ.1000–2502 การปกครองในทิเบตแบ่งเป็นแคว้น คือ แคว้นอู มีเมือง
ลาซาเป็นศูนย์กลาง ต่อมาประมาณ พ.ศ.2085 กุศรี ข่านแห่งมองโกล มอบอำนาจปกครองทิเบต
ให้แก่โลรัง คยัตโส ดาไล ลามะองค์ที่ 5 ภายใต้อาณัติของจีนในสมัยราชวงศ์หยวน เมื่อทิเบตเป็น
อิสระจากมองโกลก็เริ่มมีปัญหากับจีน โลรัง คยัตโส จึงนำขุนนาง นายทหาร และผู้แทนชาว ทิเบต
กว่า 3,000 คนเดินทางไปเฝ้าจักรพรรดิชุนซีใน พ.ศ.2195 และใน พ.ศ.2196 ได้เดินทางไปเฝ้าอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับทิเบต พ.ศ.2493 กองทัพจีนเริ่มรุกรานทิเบต เท็นซิน
คยัตโสหนีไปอยู่ที่ทรูโม บริเวณพรมแดนประเทศสิกขิม แต่หลังจากปรองดองกับจีน พระองค์จึงเสด็จ
กลับกรุงลาซา ทรงพยายามปรองดองกับจีน ใน พ.ศ.2597 เสด็จเยือนปักกิ่งตามคำเชิญของเหมาเซตุง
(พระเทพวัชรบัณฑิต ศ.ดร, 2556)

พระพุทธศาสนาเข้าในธิเบต
วัชรยาน (Vajrayãna) เป็นชื่อหนึ่งของลัทธิพุทธตันตระ เกิดจากแนวคิดมันตระยาน วัชรยาน
และสหัสชยาน (พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, 2542) ซึ่งถือว่ามีหลักปรัชญาสูงเหนือธรรมชาติ มีความแข็ง
เหมือนเพชร ใสเหมือนอากาศ ไม่มีใครต้านได้เหมือนสายฟ้า จึงเรียกปรัชญานั้นว่า วัชระ และเรียก
ลัทธิว่า วัชรยาน ในราวพุทธศตวรรษที่ 9 พระพุทธศาสนาเริ่มแพร่หลายในธิเบต แต่ประวัติศาสตร์
บอกแก่เราว่าพระพุทธศาสนาเริ่มแผ่เข้าสู่ธิเบตในราวพุทธศตวรรษที่ 11 สมัย พระเจ้าสรองตสันคัม
โปปกครองธิเบต โดยพระมเหสีของพระองค์ 2 พระองค์ องค์หนึ่งเป็นเจ้าหญิงจีนทรงพระนามว่า “บุ้
นเซ้งกงจู้” และอีกพระองค์หนึ่งเป็นเจ้าหญิงเนปาลทรงพระนามว่า “ภฤกุฏีเทวี” ราชเทวีทั้ง 2 ได้
เป็ น ผู้ ชักนำให้ส วามีเลื่ อมใสในพระพุทธศาสนา คณาจารย์แห่ งลั ทธิพุทธตันตระนามว่า “คุรุปัทม
สมภพ” ซึ่งท่านได้รับนิมนต์เข้าไปในธิเบต และท่านสามารถยังศรัทธาปสาทะ ให้เกิดขึ้นแก่ชนชาวธิ
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เบตได้สำเร็จ จึงทำให้พระพุทธศานาในธิเบต เป็นปึกแผ่นมั่นคงแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในราวพุทธศตวรรษที่ 18 กษัตริย์ชาติมองโกล ทรงพระนามว่า “กุบไลข่าน” ได้ให้ความสนใจต่อ
พระพุทธศาสนาในธิเบตมาก พระพุทธศาสนาได้รับการยกย่องให้เป็นศาสนาประจำชาติของธิเบต ใน
รัชสมัยของพระเจ้าขริชรอง เดซาน (Khri sron Ide btsan) ซึ่งครองราชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.1298 – 1340
พระองค์ได้นิมนต์ท่าน ศานติรักษิตะ จากมหาวิทยาลัยนาลันทาไปสอนพระพุทธศาสนาในธิเบต แต่ใน
สมั ยนั้ นข้ าราชการมี อำนาจล้ วนนั บถื อลั ทธิ ฟอนทั้ งสิ น แม้ ท่ านศานติ รั กษิ ตะจะสอนเรื่ องเกี่ ยวกั บกรรม
และปฏิจจสมุปบาท ที่เป็นหลักคำสอนสำคัญทางพระพุทธศาสนา
นิกายหลักวัชรยานในธิเบต
ยุคราชวงศ์เหม็ง ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 มีคณาจารย์ธิเบตองค์หนึ่งชื่อ “ตองขะปะ”
เป็นผู้ไปศึกษาและเรียนรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกจากอินเดีย ท่านได้เห็นสังฆมณฑลแต่ก่อน ประพฤติ
เลอะเทอะ มุ่งแต่ในทางกฤตยาคุณ อาคมขลังต่างๆ ละทิ้งการศึกษาและพระวินัย จึงได้ตั้งนิกายของ
ตนขึ้นใหม่ ให้สงฆ์นุ่งห่มกาสาวพัสตร์สีเหลือง และบังคับให้ประพฤติพรหมจรรย์ ถือปาฎิโมกขสังวร
ศีลอย่างเคร่งครัดและให้ ศึกษาปริยัติธรรมด้วย เนื่องจากนิกายเดิมทรงกาสาวพัสตร์สีแดง จึงได้เกิด
เป็น 2 นิกาย คือ นิกายแดง และนิกายเหลือง นิกายเดิมคือ นิกายแดง นับถือคุรุปัทมสมภพเป็นปฐม
จารย์ สงฆ์ในนิกายนี้มีวัตรปฏิบัติทางพระวินัยหย่อนยานมาก
1) นิกายนิงมาปา หรือนิกายหมวกแดง อ้างว่าถือกำเนิดจากปฐมาจารญ์ชาวอินเดีย คือ คุรุ
ปัทมสัมภวะ ซึ่งเดินทางมราธิเบตตามคำเชิญของพระเจ้าตริสองเดชัน ในค.ศ.817 เพื่อให้มาช่วยปราบ
ภูตผีมารร้ายที่เป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
2) นิกายคากิว 4 เป็นนิกายในพุทธศาสนาแบบธิเบตที่สำคัญ มีผู้สืบทอดที่โด่งดังคือโยคีมิ
ลาเรปะโดยมีรากฐานความเป็นมาจากสองแหล่ง ได้แก่ อาจารญ์มาร์ปะโชคี โลดด (1012–1089)
และทุงโป ญาลจอร์ (978–1079) อาจารย์มาร์ปะนั้น เป็นนักแปลที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของธิเบต
3) นิกายสักยะ หรือนิกายหลายสี ความเป็นมาของนิกายสักยะผูกพันอยู่กับ “ดอน” ซึ่งเป็น
ตระกูลขุนนางโบราณ การสืบสายของตระกูลนี้ ตกทอดมาโดยมิขาดสายจนถึงทุกวันนี้ นับจาคอน
คอนจ็อก เจลโป (1034-1102) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนิกายสักยะ
4) นิกายเกลุกปะ หรือนิกายหมวกเหลือง เป็นนิกายที่องค์ทะไล ลามะ เป็นผู้นำ นิกายเกลุก
ปะพัฒ นามาจากนิกายกดัมที่อาจารย์อตีษะ วางรากฐานไว้แต่เดิม และจัดเป็นรูปแบบชัดเจนโดย
อาจารย์สองขะปะ (1357-1419) อาจารย์สองขะปะเกิดที่เมืองสองขะ ในแคว้นอัมโด รับศีลอุบาสก
ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ จากอาจารย์ รอลเปดอร์เจกรรมะปะองค์ที่ 4 กุงกะ นิงโป ต่อมาอายุได้ 7 ขวบ
บรรพชาเป็นสามเณร รับศีลจากอุปัชฌาย์ โชเจ ทอนดุบ รินเซ็น
เนื่องจากวัชรยานเป็นนิกายที่ว่าด้วย การใช้เวทมนต์คาถา และพิธีกรรมลึกลับคณาจารย์จึง
ได้สร้างพิธีกรรมที่ลึกลับมากมาย ไว้เป็นองค์ประกอบเพื่อสร้างบรรยากกาศแห่งความขลังและสักดื
สิทธิ์ พิธีกรรมเป็นส่วนสำคัญที่ชาวธิเบตรู้จักโดยทั่วไป คือ “โอมมณีปัทเมหุม” ซึ่งแปลว่า “โอมมณี
แห่งดอกบัว” เพียงแค่การเอ่ยมนต์บทนี้เท่านั้นก็เพียงพอที่จะหยุดวงแห่งกรรมและนำไปสู่สวรรค์ได้
(ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2525: 194)
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หลักปฏิบัตินิกายวัชรยาน
นิกายนี้มีหลักปรัชญาและพิธีกรรมที่ดัดแปลฃมาจากพราหมณ์ และชาวพื้นเมืองในมณฑลเล
งกอลหรือที่เรียกว่าแคว้นกามรูป จึงหมายความว่านิกายมนตรยานนี้มีลากษณะของพระพุทธศาสนา
ลบริสุทธิ์นิ้ยกว่ามหายานทุก ๆ นิ กาย คติที่เรียกว่า รหัสยาน หรือ คุยหยาน ซึ่งแปลว่ายานลึกลับ
เพราะมีเหตุ 4 ประการ คือ
1) เพราะเป็นความลึกลับ ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายซ่อนเร้นเอาไว้ ไม่ทรงเปิดเผยแก่
สาธารณชน นอกจากบุคคลผู้มีปัญญาสูง
2) เพราะธรรมชาติศัพท์สำเนียกต่าง ๆ ในโลก แท้จริงเป็นธรรมเทศของพระไวโรจนพุทธะ
แต่ปุถุชนไม่สามารถจะทราบได้
3) เพราะพุทธวจนะเน้นมีอรรถรสที่ลึกซึ้ง บางครั้งพระองค์ตรัสโดยโวหาร เช่นตรัสว่า ราคะ
โทสะ และโมหะ เป็นอริยมรรค ถ้าเราจับฉวยตามโวหาร ก็ผิด
4) เพราะการปฏิบัติเข้าถึงโพธินั้น ลำพังกำลังของตนไม่พอที่จะต่อต้านกิเลสมารได้ จำต้อง
พึ่งอานุภาพของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ช่วยจึงจักสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีข้อปลีกย่อย เช่นอ้างว่า
เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้แจ้งถึงพุทธภาวะของตนเอง

พัฒนาการนิกายวัชรยาน
จากข้อมูลที่นำมาสะท้อนให้เห็นว่า วัชรยานเป็นกระบวนการที่พัฒนาการว่าด้วยศาสตร์
แห่งความลี้ลับยากที่จะรู้และยากที่บุคคลทั่ วไปจะเข้าใจได้ วัชรยานส่วนใหญ่จึงได้รับการสืบต่อใน
ลักษณะทายาทแห่งวัชระ หรือผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมเท่านั้น ซึ่งลักษณะเฉพาะที่สำคัญของวัชรยา
นคือ
1) มีลักษณะเป็นความลี้ลั บ (พิธีกรรม) โดยพัฒนาสัญลักษณ์เป็นตัวหนังสือที่ลึกลับหรือ
แผนภูมิลึกลับ หรือยันต์หรือจักรอีกด้วย (จำนงค์ ทองประเสริฐ , 2540: 335) วัชรยานมีความลี้ลับ
และสลับซับซ้อนมากเท่าใดก็จะได้รับความเชื่อถือมากเท่านั้น อันถือว่าเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความศักดิ์สิทธิ์
2) มีลักษณะเป็นการสวดมนต์เมื่อจะประกอบกิจกรรมใด ที่มีความเสี่ยงสูงของมนุษย์ก็จะ
บ่วงสรวงเทพเจ้าองค์นั้น เครื่องมือในการบวงสรวงประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างตามความเชื่อว่า
เทพเจ้าจะชอบสิ่งนั้น
3) มีลักษณะเป็นคาถาอาคมหรือไสยศาสตร์ หมายถึง การใช้พลังลึกลับบางอย่างให้เกิด
ประโยชน์แก่ตน ทั้งในทางสร้างสรรค์และทำลาย ระเบียบการต่าง ๆ
4) มีลักษณะเป็นอุทิศเสียสละตนหรือความเชื่อการบูชายัญ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ
โต), 2545: 186) เป็ นความเชื่อที่เกิดจากการสวามิภักดิ์ คือ การยอมตนเป็นข้ารับใช้ต่อองค์พระ
โพธิสั ตว์ ที่ ตนเองนั บ ถือโดยเชื่อว่า ถ้านำสิ่ งต่าง ๆ ไป พระองค์ก็จะประทานสิ่ งต่าง ๆ ตามที่เรา
ต้องการมาให้ในการบูชายัญบางครั้งใช้สิ่งของ บางครั้งใช้ชีวิตเป็นเครื่องบูชา (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา,
2535: 36)
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พุทธศาสนิกชนฝ่ายวัชรยาน กล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงหมุนกงล้อพระธรรมจักร 3 ครั้ง
ด้วยกัน หมายถึงพระองค์ได้เทศนาในหลักใหญ่ไว้ 3 เรื่อง
1) ที่เมืองสารนาถ แคว้นกาสีเทศนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) ที่กฤตาราโกติ
กรุงราชคฤห์ 3) ที่เมืองไวสาลี แคว้นวัชชีการเทสนาครั้ง 2 และครั้งที่ 3 นั้นได้เทศนาเกี่ยวกับมหายาน
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอุดมคติของการหลุดพ้นของสรรพสัตว์ทั้งหมดเป็นอุดมคติของงมหายาน เรียกว่า
โพธิจิต หรือจิตที่รู้แจ้งซึ่งพัฒนาขึ้น เพื่อต้องการสำเร็จรู้แจ้งเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อประสุขของสรรพ
สัตว์ทั้งหมด บุคคลใดที่มีอุดมคตินี้และปฏิบัติอุดมคตินี้ บุคคลนั้นก็คือโพธิสัตว์ เพราะพระโพธิสัตว์ไม่
ต้องการให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตกอยู่ในความทุกข์ ของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ (วัชรดารา
อมิตาภาพร, 2547: 32)
ยุคที่ 1 ระหว่างพ.ศ. 1 – 600 มีความสนใจในปัญหาทางด้านจิตวิทยา เป็นเรื่องที่เกี่ยว
ปัจเจกชนซึ่งพยายามจะควบคุมจิตของตนยเอง โดยใช้วิธีจิ ตวิเคราะห์ พระเถระทั้งหลายนิยทแสดง
ทัศนะ เกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางกายและจิต โดยวิเคราะห์ย่อยลงเป็นธรรม (ธาตุ) แบ่งเป็นสังขต
ธรรม และอสังขตธรรม พระเถระกลุ่มนี้เรียกว่า อภิธรรมมิก
ยุคที่ 2 ระหว่างพ.ศ.700-1000 มีความสนใจในปัญหาด้านภววิทยาหันไปสนใจธรรมชาติ
แห่งความจริง (Svabhava) การรู้เห็นความจริงในตัวบุคคล เกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ
ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการหลุดพ้น พยายามแสวงหาสภาวะหรือธรรมชาติที่แท้จริงของ สัจจ
ภาวะ เน้นปฏิบัติโยคะเพื่อสร้างปัญญา
3) ระหว่างพ.ศ.1000 – 1500 มีความสนใจในปัญหาทางด้านจักรวาลวิทยา เป็นยุคที่มี
การปรับตัวให้กลมกลืนกับความเป็นไปของจักรวาล อันจะเป็นจะเป็นแนวทางนำไปสู่ความรู้แจ้งเห็น
จริง โดยการใช้เวทมนต์คาถาและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีมาแต่โบราณถ้าจะกล่าวตามลัทธิความเชื่อในการ
ปลดเปลื้องบาป โยคาจาร หรือ วิชญาณวาทิน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เข้าใจว่าช่วงระหว่าง พ.ศ.400–800 กระแสนี้อาจขาดตอนไป ประมาณ พ.ศ.900 จึงมี
กระแสพระพุทธศาสนาแผ่จากอินเดียเข้าสู่ทิเบตโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง ความจริง ทิเบตไม่ได้อยู่ไกลจาก
อินเดีย การติดต่อสื่อสารไม่น่าจะขาดตอน ถามว่า “เพราะเหตุไร ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
ระหว่างอินเดียกับทิเบตจึงขาดตอนไปในช่วง พ.ศ.400–800 ”
ช่วงที่ 1 พ.ศ.976 กษัตริย์ลาโธ โธรี นเยนต์เซ็น นับเป็นกษัตริย์ทิเบตองค์แรกที่นับถือ
พระพุทธศาสนา ได้รับเครื่องบรรณาการจากตัวแทนชาวอินเดีย โดยนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาและ
พระพุทธรูปเข้ามาในทิเบต
พ.ศ.1143 ทอนมี สัมโภตะสำเร็จการศึกษาจากนาลันทามหาวิหาร เดินทางกลับทิเบต
เริ่มงานประดิษฐ์อักษรและเขียนไวยากรณ์สอนชาวทิเบต และดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาให้
ประชาชนเลื่อมใส นับได้ว่าพระพุทธศาสนามีบทบาทในการทาให้คนทิเบตมีวัฒนธรรมด้านภาษาเป็น
ของตนเอง
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ช่วงที่ 2 พ.ศ.1302 ในรัชสมัยของกษัตริย์ธริซอง เดทเซ็น แห่งราชวงศ์โจกยัล อาราธนา
และเชิญนักบวชจากอินเดียมาประกาศพระพุทธศาสนาในทิเบต ปัทมสมภพ พระโอรสของกษัตริย์
อินทรภูติแห่งอุฑฑิยานะ(โอริสสา) และศานตรักษิตะเดินทางเข้าทิเบต ต่อมาประมาณ พ.ศ.1333 ตั้ง
นิกายเนียงม่า(Nyiangma) หรือนิกายหมวกแดง มีการสร้างวัดขึ้นเป็นแห่งแรกในทิเบต ชื่อวัดสัมเย
นอกจากนักปราชญ์ 2 ท่านดังกล่าวแล้ว ธริซอง เดทเซ็นได้เชิญท่านวิมลมิตร, ศานติครรภ์, วิสุทธสิง
หะ, ธรรมกีรติ, ชินมิตร, ทานศีละ, กมลศีละ และฮวาศัง มหายานะ ทาให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองใน
ภาคกลางเป็ น เวลาประมาณ 200 ปี นั บ แต่รัช สมัยของกษัตริย์ซองต์เซ็น กัมโปมา ประมาณ พ.ศ.
1359 ชาวทิเบตที่นับถือบอน กลับมามีบทบาทสำคัญในสังคม
ช่วงที่ 3 พ.ศ.1524 ท่านอตีษะตั้งนิกายกะแทม (Kadam)
พ.ศ.1544 กษัตริย์ลังดาร์ม่าขึ้นครองอานาจ เบียดเบียนพระพุทธศาสนา
พ.ศ.1555 มาร์ปะตั้งนิกายการ์จู (หรือกักยุด -Kagyud)
พ.ศ.1577 ขอนโกนจก คยัลโป ตั้งนิกายศากยะ19
พระพุ ท ธศาสนาในช่ว งที่ 3 ซึ่ งมีระยะเวลาเพี ยง 53 ปี แม้จะถู กเบี ย ดเบี ย นจากฝ่ าย
บ้านเมือง แต่มีนิ กายสำคัญเกิดขึ้นในยุคนี้คือ “กะแทม” ของท่านอตีษะซึ่งต่อมาเป็นรากฐานของ
นิกายเกลุก ประเด็นที่น่าสังเกตคือ ช่วงระหว่าง พ.ศ.1577–1918 ซึ่งเป็นเวลา 341ปี เป็นรอยต่อ
ระหว่างยุคที่ 3 กับ ยุ คที่ 4 ไม่ป รากฏภาพเคลื่ อนไหวของพระพุท ธศาสนามากนัก วิเคราะห์ ได้ว่า
นิ ก ายต่ าง ๆ เช่น กะแทม การ์ จู และศากยะลดบทบาทของตนลงเพื่ อ ให้ ป ลอดภั ย จากอิ ท ธิ พ ล
การเมือง ประวัติศาสตร์บ อกว่า พระภิกษุบางส่ วนได้หลบไปอยู่ในชนบท สร้างรากฐานไว้บริเวณ
ชายแดน รอให้สถานการณ์ทางบ้านเมืองเอื้ออานวยก่อนที่จะกลับเข้าเมืองหลวง
ช่วงที่ 4 พ.ศ.1918 เจ ตซองขปะ ตั้งนิกายเกลุก (Gelug) หรือนิกายหมวกเหลือง พ.ศ.
2189 กุศรี ข่าน แห่งมองโกล มอบอานาจการปกครองทิเบตแก่โลรัง คยัตโส ซึ่งเป็นดาไล ลามะองค์ที่
5 ในช่วงปลาย พ.ศ.2493 พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก จำนวนวัดในทิเบต และจำนวนพระสงฆ์
และภิกษุณี(Nun) มีมากที่สุด พ.ศ.2502 ต่อมาสถานการณ์เลวร้ายมากขึ้น พระภิกษุและภิกษุถูกลด
จำนวนลง รายงานของวัดเดรปัง บอกว่า มีพระสงฆ์อยู่ประมาณ 7,700–10,000 รูป เมื่อสถานการณ์
ไม่ดีขึ้น เท็นซิน คยัตโส ดาไล ลามะองค์ที่ 14 ลี้ภัยไปอยู่ที่ธรัมศาลา(ธรรมศาลา) ประเทศอินเดีย ทำ
ให้พระพุทธศาสนาในทิเบตสูญเสียบทบาทด้านอาณาจักร
สาเหตุที่ทำให้ชาวทิเบตอพยพออกนอกประเทศ อาจมีอยู่ 2 อย่าง การสูญเสียบทบาท
ด้านการเมืองความจริงแล้วเป็นเรื่องของชนชั้นสูงคือนักบวช แต่เนื่องจากชาวทิเบตทั้งประเทศมีวิถี
ชีวิตแบบนักบวช ทำให้เกิดความรู้สึกไม่คุ้นเคยหรือขาดพร่องไปในหมู่คนทั้งประเทศ ความรู้สึกนี้บีบ
รัดตัวเอง บางพวกจึงหาทางออกโดยการแสวงหาที่อยู่ใหม่ นี่เป็นสาเหตุประการที่ 1 สาเหตุประการที่
2 ทางการจีนเข้ามามีบทบาทด้านการเมือ งร่วมกับกลุ่มชนชั้นสูงของทิเบตในการวางนโยบายบริหาร
ประเทศใหม่ ซึ่งแม้บางส่วนอาจจะคงนโยบายเดิมไว้ แต่เข้าใจว่าหลายส่วนของโยบายได้เปลี่ยนแปลง
ไป ชาวทิเบตบางพวกไม่อาจปรับตัวได้ จึงอพยพไปแสวงหาที่อยู่ใหม่ภายนอกประเทศ แต่ส่วนมาก
ชาวทิเบตอาศัยอยู่ในอินเดียและบริเวณโดยรอบอินเดีย เช่น สิกขิม ภูฏาน เนปาล
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แนวคิดปรัชญาของนิกายวัชรญาณ
พัฒนาการของนิกายวัชยาน ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะสร้างระบบปรัชญาขื้นมาใหม่
แต่เมื่อมีการพัฒ นาการอย่ างต่อเนื่ องทำให้ ให้ มีแนวคิด เกิดเป็นระบบขึ้นซึ่งต่อมาได้มีนักวิชาการ
จำแนกระบบแนวคิดแบบวัชรตันตระออกเป็นปรัชญาแขนงต่าง ๆ จึงจำแนกปรัชญาของวัชรตันตระ
ออกเป็นสาขาต่าง ๆ โดยมีแนวคิดหลัก คือ
1) อภิปรัชญา ถือว่าเป็นสิ่งจริงงสูงสุด คือ อาทิพุทธ (Adiduddha) ส่วนใหญ่จะพบใน
เนปาลและชวา เป็นพระพุ ทธเจ้าที่ทรงอุบัติมาพร้อมกับโลกและประจำอยู่ชั่วนิรันดร์เท่านั้น เป็นต้น
กำเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คตินิยมการนับถืออาทิพุทธ นี้เกิดขึ้น อาทิพุทธคือ พระสยัมภู เกิด
เองพร้อมกับโลกไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดปรากฏพระกายในแสงเปลวเพลิงซึ่งปรากฏเป็นรัศมี (พระมหา
สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ, 2544: 244)
2) ญาณวิทยา ในการพิจารณาประเด็นเรื่องความรู้นั้น เกี่ยวของกับการเข้าใจความจริง
ด้วยสติปัญญาปัญญา กับการเห็นความจริงด้วยการรู้โดยตรง เป็นวิธีการของวัขรยาน โดยเป็นความรู้
กี่ยวกับว่า สังสารวัฏและนิพพานเป็นอันเดียวกัน เป็นความรู้ที่ เกิดจากปัญญาหรือเป็นการหยั่งรู้ได้
โดยตรงโดยประสบการณ์ (สันตินา ปีเตอร์ เดลลา, 36) โดยการเข้าใจความเข้าใจในเรื่องการละจาก
ลักษณะ (มายา)ด้วยการไม่ยึดติด วิธีการให้จิตภายในไม่ออกไปสู่ภายนอก และไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามา
จูโจมภายใน จากนั้นจึงทำความเข้าใจนิพพานด้วยการจำกัด หรือทำลายอัตตาภายในให้สิ้น ปัญญาที่
พัฒนาได้นั้นจะเป็นไปตามลำดับ 3 อย่าง คือ
(1) ปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรม เกิดการได้ยินได้ฟังคำสอนของครูบาอาจารย์และเข้าใจ
ความหมายของคำสอนนั้น โดยลักษณะสำคัญของการฟังธรรม (2) ปัญญาเกิดจากการไตร่ตรองธรรม
จาการที่ ยั งไม่ พ อใจกั บ ลำพั งการเข้ าใจคำสอนของครูอ าจารย์ แต่ จ ะนำคำสอนนั้ น ไปพิ จ ารณา
ใคร่ครวญเพิ่มขึ้น (3) ปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนา เกิดขึ้นเมื่อเจ้านำสิ่งซึ่งเข้าใจไปพิจารณาต่อ
ขณะที่อยู่ ในกรรมฐาน จนเกิดประสบการณ์ ภ ายในที่เป็นการตระหนักถึงธรรมชาติของความจริง
โดยตรงประสบการณ์นี้เป็นความกระจ่างภายใน(เชอเกียม ตรุงปะ ริมโปเช และคณะ, 2557: 59)

หลักคำสอน
นิกายนิงมาปาแบ่งคำสอนในพุทธศาสนาออกเป็น นวยาน (ยานทั้ง 9 ) สามยานแรกเป็น
ที่รู้จักกันทั่วไปคือ สาวกยาน ปัจเจกพุทธยาน และโพธิสัตวยาน ยานทั้งสามนี้คือ ตามคำสอนของพระ
พุทธองค์ที่ปรากฎในพระสูตร จากนั้นก็เป็นตันตระสาม ได้แก่ กิริยาตันตระ อุปตันตระ และโยคะ
ตันตระ วัชรยานหรือพุทธตันตรยาน ในพระพุทธศาสนาดั้งเดิม มีเฉพาะแนวคิดเรื่องเทพ 33 องค์ที่
อาศัย อยู่ ในสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ เท่านั้น และคงเป็นหมู่เทพเดียวกันกับของฮินดู ในวรรณกรรมของ
วัช รยาน ชื่อ “คุ ห ยสมาช” ได้ ก ล่ าวถึงพระธยานี พุ ท ธะ 5 พระองค์ ว่า “พระองค์เป็ น บรรพบุ รุษ
โดยตรงของตระกูลเทพทั้ง 5 คือ 1. ตระกูลโทสะ 2. ตระกูลโมหะ 3. ตระกูลราคะ 4. ตระกูลจินตา
มณี 5. ตระกูลสมยะ ในการปฏิบัติธรรมของศาสนิกผู้ศรัทธาแห่ งวัชรยานนั้น ตระกูล เทพทั้ง 5 นี้
เท่านั้น
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อิทธิพลของนิกายวัชรยาน
1) อิทธิพลเกี่ยวกับประเพณีการทําบุญ คนไทยมีประเพณีที่เกี่ยวกับการทําบุญอย่ างน้อย
ทุกเดือน ในวิถีชีวิตของคนไทยจะผูกพัน อยู่กับการทําบุญในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีความเชื่อว่า หากได้
ทําบุญแล้วจะทําให้ชีวิตมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน หลังจากตายแล้วจะไม่ตกอยู่
ในอบายภูมิ การทําบุญต้องทําให้ถูก รูปแบบและวิธีการจึงจะมีอานิสงส์มาก การตั้งโต๊ะหมู่บูชา ได้แก่
ชุดหมู่ 7 และหมู่ 9 เครื่ องสั กการะที่ใช้ เป็ นหลักมีอยู่ 3 อย่าง คือ ดอกไม้ ธูป เทียน นอกนั้น เป็ น
ส่วนประกอบ และสิ่งประกอบเข้ามามีหม้อน้ำมนต์ และสายสิญจน์ ซึ่งเป็นเครื่องประกอบพิธีที่สําคัญ
สายสิญจน์ที่ใช้ควรเป็นด้ายดิบ นิยมจับเป็น 9 เส้น (สวิง บุญเจิม, 2539: 294)
2) อิทธิพลเกี่ยวกับการสร้ างพระและถาวรวัตถุ พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับการปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา จนกลายมาเป็นประเพณีของสังคมไทยก็คือประเพณีการสร้างพระ ทั้งที่เป็นพระพุทธรูปและ
พระที่เป็นวัตถุมงคล การสร้างนั้นจะต้องมีระเบียบ วิธีที่ถูกต้อง จึงจะทำให้พระที่สร้างนั้นมีความขลัง
และศักดิ์สิทธิ์ต่อมาได้กลายมาเป็นประเพณีการ สร้างพระถวายวัด (สวิง บุญเจิม, 2539: 352)

คณาจารย์คนสำคัญ
1) ประวัติพระนาคารชุน ตามประวัติของท่าน ซึ่งพระกุมารชีพได้แปลเป็นภาษาจีนไว้
เมื่อ พ.ศ.948 นั้น ท่านนาคาร ชุนเกิดที่อินเดียใต้ ในสกุลพราหมณ์ ท่านศึกษาพระใต้ปิฎกเป็นเวลา
90 วัน แต่ยังไม่เป็นที่พอใจ ต่อมาได้มหายานศาสตร์ จากภิกษุผู้เท่าแถบผู้เขาหิมาลัย แต่โดยปกติท่าน
ใช้เวลาอยู่ทางทิศใต้ที่ศรี บรรพต หรือศรีไศล
ผลงานของพระนาคารชุน หนังสืออื่นที่นับว่าเป็นความรจนาของพระนาคารชุนอีก คือ
1) “ธรุมส์ครห” เป็นหนังสือ อภิธานศัพท์เฉพาะในศาสนา 2) “สุหฤลเลข” แต่งเป็นจดหมายทูลพระ
เจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งแบบ เดียวกันกับรัตนาวลีฝ่ายจีน(พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม และคณะ, 2563)
2) ประวัติ คุรุปัทมสมภพ คุรุปัทมสมภพหรือกูรูริมโปเช พระผู้เป็นศูนย์รวมแห่งกาย
วาจา ใจ ลับของพระอมิตาภะพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวรและพระศากยมุนี -พุทธเจ้า หลอมรวมเป็น
หนึ่งเดียวบังเกิดเป็นมหาศักดา วัชรนิรมานกาย ท่านทรงเป็นพระผู้สยบเหล่ามารให้รู้แจ้งในสันดานชั่ว
แห่ งตน เมื่อพระศากยมุนี พุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานผ่านไป 8 ปี ในวันที่ 10 เดือน 7 ตามจันทรคติ
ทิเบต คุรุปัทมสมภพท่านได้ถือกำเนิดเองบนดอกบัว 5 สี กลางทะเลสาบธนโกษะ แคว้นอุฑิยาน ใน
อินเดียตะวันตก
ผลงานของ คุรุปัทมสมภพ ในบรรดาคุรุทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดูเหมือนว่า “คุรุ
ปั ท มสมภพ” หรื อในภาษาทิ เบตว่า “คุรุ ริ ม โปเช” (ริม โปเชเป็ น คำยกย่อ ง แปลว่ารัต นมณี หรือ
ประเสริฐ) จะได้รับการเคารพอย่างสูงสุดจากพุทธศาสนิกชนฝ่ายวัชรยานชาวทิเบตถึงกับมีคำกล่าวว่า
ท่านเป็น “พระพุทธะองค์ที่สอง”

คัมภีร์ที่สำคัญในนิกายวัชรยาน
วัชรยานมีการแต่งคัมภีร์อยู่ไม่มาก โดยมากหนักไปทางทำพิธีกรรม
1) มหาไวโรจนาภิสัมโพะวิกุรฺวิตาธิษธานไวปุลฺยสูตฺเรนฺทรราชนมปรฺยายสูตร เรียกสั้น ๆ
ว่า มหาไวโรจนสูตร (ไต้ยิดเก็ง) ท่านศุภกรสิงหะ กับ ท่านอิกเหงร่วมกันแปล
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2) วัชรเสขสูตร ท่านอโมฆวัชระแปล
3) อรรถกถามหาไวโรจนสูตร ของคณาจารย์อิกเหง
พระคัมภีร์ล้วนแปลจากคัมภีร์ในภาษาสันสกฤต การแปลนี้ นักปราชญ์ชาวตะวันตกยก
ย่องว่าแปลถูกต้องดีมากไม่ขาดตกเลย ส่วนที่แปลออกจากัมภีร์ภาษาจีนอีกตอนหนึ้งก็มี คัมภีร์เหล่านี้
แบ่ งออกเป็ น สองหมวด หมวดหนึ่ งเรียกว่า กาห์ คยุร เป็นตัวพระคัมภีร์ หมวดสองเป็นอรรถกถา
เรียกว่า ตางคยุร คัมภีร์หมวด กาห์คยุต

สรุป
คัมภีร์ฝ่ายมหายานถือว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาอันน่าอัศจรรย์ 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ทรงแสดงปฐมเทศนำมจักกัปปวัตนสูตร โดยทรงสอนอริยสัจจ์ 4 แก่ปัญจัคคีย์ทั้ง 5 ครั้งที่ 2
ทรงแสดงปรัชญาปารมิตาสูตร บนยอดเขาคิชกูฏ พุทธศตวรรษที่ 10 นิกายนี้ได้ประกาศตนเป็นอิสระ
ต่างหากจากพวกมหายานิกายเดิมว่า “พวกเปิดเผย” โดยเรียกพวกตนเองว่า “พวกลึกลับ” กล่าวกัน
ว่าหลักธรรมของนิกายนี้ เทศนาเปิดเผยโดยพระไวโรจนพุทธเจ้า ท่านนาคโพธิได้จาริกมาสู่เกาะสิงหล
ท่านได้ถ่ายทอดให้ แก่ท่านศุภ กรสิงหะและท่านวัชรโพธิ ท่านศุภ ภรสิงหะได้จาริกมาสู่ ประเทศจีน
สมณะชื่อว่า “เด็งกโย”ตำนานโบราณบอกว่า ดินแดนทิเบต(เรียกในภาษาโบราณว่า ทูโบ) อยู่ใต้พื้น
ทะเลมาก่อน ต่อมาผุ ดขี้น เหนื อน้ ำทะเล ปกคลุ มด้ว ยป่าไม้และสั ตว์ป่ า กลายสภาพเป็ นทิเบตใน
ปัจจุบัน วัชรยาน (Vajrayãna) เป็นชื่อหนึ่งของลัทธิพุทธตันตระ การปรับตัวให้กลมกลืนกับความ
เป็นไปของจักรวาล อันจะเป็นจะเป็นแนวทางนำไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริง โดยการใช้เวทมนต์คาถาและ
พิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ คุ ย หวาทิ น เป็ น ยุ ค สิ ท ธะ คื อ บุ ค คลผู้ เ ป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น กั บ จั ก รวาล
พระพุทธศาสนาแผ่จากอินเดียเข้าสู่จีน จากจีนเข้าสู่เกาหลี ต่อจากนั้นแผ่เข้าสู่ญี่ปุ่น
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัตินิกายโยคาจาร 2) ศึกษาหลักธรรมและ
แนวคิดของนิกายโยคาจาร โดยการศึกษาเชิงเอกสารแล้วนำเสนอด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ก่อตั้งนิกายโยคาจาร ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าท่านไมเตรยนาถหรือท่านอสังคะ
หรือท่านวสุพันธุเป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 8 สำนักนี้พัฒนาเด่นขึ้นมาได้เพราะท่านอสังคะ
จึงเชื่อว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้ง บางส่วนก็เชื่อว่าท่านไมเตรยนาถเป็นผู้ก่อตั้ง เพราะท่านเป็นอาจารย์และ
เป็น ผู้ถ่ายทอดคั มภีร ์ ตลอดทั้ ง แนวคิ ดสำคั ญ ของโยคาจารให้ กับ ศิ ษ ย์ ข องท่ าน คือท่านอสั ง คะ
อีกทั้งท่านไมเตรยนาถ ได้รับการยกย่องจากศาสนิกมหายานและตันตระ ยุคหลังว่าทุกคําพูดของท่าน
ไมเตรยนาถ เท่ากับเป็นพระพุทธดํารัสโดยตรง หลักธรรมของนิกายโยคาจาร มีพระสูตรที่สำคัญอยู่ 6
สูตร ได้แก่ (1) อวตังสกสูตร (2) สันธินิรโมจนวยูหสูตร (3) ตถาคตวิสภวคุณสูตร (4) อภิธรรมสูตร (5)
ลั ง กาวตารสู ต ร (6) ฆนวยู ห สู ต ร และศาสตร์ อ ี ก 11 ศาสตร์ เช่ น โยคาจารภู ม ิ ศ าสตร์ และ
โยควิภังคศาสตร์ เป็นต้น ส่วนแนวคิดของนิกายโยคาจารใน 4 ประเด็น คือ 1) ทัศนะว่าจิตเท่านั้น
ที่เป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวและเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่จริง คือ การยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิด มา
จากจิตหรือสรรพสิ่งคือจิต ดำเนินไปและจบสิ้นที่ขบวนการทำงานของจิตทั้งสิ้น 2) ทัศนะเรื่อง
วิญญาณมีทัศนะว่าจิตมีฐานะเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง จึงมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องวิญญาณหรือการ
รับรู้ของจิต 3) ทัศนะเรื่องความจริงตามธรรมชาติ คือ (1) ปริกรรมปิตลักษณะ ความจริงที่ไม่มีอยู่เลย
(2) ปรตั น ตสภาวะ ความจริ ง แบบสมมติ ส ั จ จะ (3) ปรมิ ส ปั น นะสภาวะ ความจริ ง แท้ ห รื อ
ปรมัตถสัจจะ 4) ทัศนะเรื่องยอมรับความจริง 2 อย่าง คือ ความจริงสูงสุด คือปรมัตถสัจจะ และความ
จริงสมมติ เป็นความจริงที่เป็นปรากฏการณ์ไม่มีอยู่จริง เป็นเหมือนความฝันและภาพลวงตา
คำสำคัญ: นิกาย, โยคาจาร, ประวัติ, อิทธิพล
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Abstract
There are two aims of this academic article: 1) to study the history of
Yogacara School and 2) to study the principle and main concept of Yogacara School.
The data was collected from academic works. Presented by analytical
methodology. The results had found that the founder of Yogacara School is unclear
whether Maitreya-natha or Asanga or Vasubhantu were founders around the 8 th
century. This school was developed prominently because Asanga believed that he was
the founder, and some believed that Maitreya-natha was the founder because he was
a master and a passer of the Scriptures throughout yocara's core concepts to his
disciples, Asanga and Maitreya-natha, regarded by the Mahayana and Tantra in post
era in the latter, that every word of Maitreya-natha was directly equal to the words of
Buddha. Yogacara School's principles include six important Sutra (recipes) such as : (1)
Avatamsaka (2) Sandhiniramocanavyuha-sutra, (3) Tathagatavisabhavaguna-sutra (4)
Abhidhamma-sutra (5) Langavatara-sutra (6) Ghanavyuha-sutra and other more Sutra
11 Sutra, such as Yogacara-bhumisatra and Yogavibhangasatra etc. Yogacara School’s
concepts in four areas are: 1) The view that the mind is the only truth and the only
thing that exists is the acceptance that everything is born of the mind or all things is
that the mind goes on and ends in the entire process of the mind. 2) The notion about
the Vinnaya (consciousness) which has the view that the mind is as everything else, is
therefore associated with the concept of spirituality or the perception of the mind. 3)
The view of natural truth is: (1) Parikammapatilaksna A truth that doesn’t exist at all.
(2) Paratanta-sabhava (the Conventional Truth). (3) Paramisapanna-sabhava the
Reality Truth or Paramattha-sacca (the Ultimate Truth). 4) The two acceptance views
of truth are the highest truths: Paramattha-sacca (the Ultimate Truth), and Sammatisacca (the Conventional Truth), which is true that a phenomenon does not exist as a
dream and an illusion.
Keywords: School, Yogacara, History, Influence
บทนำ
ปราชญ์แห่งมหายานยุคปัจจุบันคิดอยู่เสมอว่า สังสารวัฏมีรูปแบบและลักษณะหลากหลาย
พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมไว้หลายระดับและหลากหลายรูปแบบ หลายประการไปตามโอกาสและ
เทศะ แสดงโดยพิสดารบ้าง โดยย่อบ้าง และบางกรณีก็ทรงนิ่งเฉยต่อปัญหาที่ไม่มีประโยชน์ จุดนี้เอง
ทำให้เกิดสำนักพุทธปรัชญาต่าง ๆ หลังจากพุทธปรินิพพานแล้วหลายร้อยปี ประเด็นที่ควรรู้ไว้เสมอก็
คือ ปราชญ์ฝ ่ายมหายานทุ กสมั ย ไม่ค ่ อยจะถื อ เคร่ งในคั มภีร ์ดั ้ง เดิม เท่า ไรนั ก ในการวิเคราะห์
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ประวั ต ิ ศ าสตร์ พ ระพุ ท ธศาสนา จึ ง ไม่ ไ ด้ ย ึ ด ถื อ คั ม ภี ร ์ ข องฝ่ า ยเถรวาทเป็ น เกณฑ์
บางท่านถึงกับกล่าวว่า ท่านนาคารชุนก็ดี ท่านอสังคะก็ดีซึ่งถือว่าเป็นนักปรัชญาแนวหน้าของนักพุทธ
ปรัชญาทั้งหลาย เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าเองทรงทำนายไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้น มีข้อความพระสูตรหลาย
ที่ที่แสดงนัยไว้ และหลังพุทธปรินิพพานประมาณ 300 ปี สำนักพุทธปรัชญาต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นตามที่คาด
ไว้ มี ข ้ อ กล่ า วหามากมายว่า สำนั ก เหล่า นี้ เป็ นพวกนอกรี ต แต่ น ั ก ปรั ช ญาประจำสำนั ก ต่า ง ๆ
ก็กล่าวว่า พวกเขาไม่ได้นอกรีต แต่พวกเขาคือผู้สืบทอดพุทธเจตนารมณ์โดยการประกาศพุทธธรรม
ออกสู่โลกกว้าง เน้นการประยุกต์หลักการและวิธีการเผยแผ่ให้เหมาะกับแต่ละสังคม ในขณะเดียวกัน
ก็คงสารัตถะดั้งเดิ มแห่ง พุ ทธธรรมไว้อย่ างเคร่ง ครัด จะเห็นได้ว ่า สำนักพุทธปรัช ญาทั้ง 4 คือ
(1) ไวภาษิกะ (2) เสาตรานติกะ (3) จิตตมาตระ หรือวิชญาณวาท หรือโยคาจาร (4) มาธยมิกะ ต่างก็
มีความเห็นเหมือนกันเกี่ยวกับหลักสำคัญ 4 ประการ คือ (1) สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง (2) สาสวสังขาร
(สังขารที่มีกิเลส) ทั้งปวงเป็นทุกข์ (3) ธรรมทั้งปวงเป็นศุนยะและเป็นอนัตตา (4) นิพพานเป็นความสุข
สงบอย่างยิ่ง หลัก 4 ประการนี้ปรากฏอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาดั้ง เดิม แต่ประเด็นที่มีการแสดง
ทรรศนะเพิ่มเติม (ซึ่งความจริงก็ปรากฏอยู่แล้วในคัมภีร์เถรวาทเช่นกัน) คือความคิดที่ว่าจิตคือ ผู้
สร้างสรรค์ เป็นความคิดที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสำนักทั้ง 4 ดังกล่าวแล้วนั้น
ในส่วนของโยคาจาร ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นแห่งปรัชญาโยคาจารเกิดจากหลักธรรมใน
นิกายเถรวาท มหาสังฆิกะ สรวาสติว าทิน และเสาตรานติกะในเบื้ องต้น สำนักนี้มีช ื่อเรี ย กว่ า
“จิตตมาตระหรือวิชญาณวาท” (Thought-Only, or Mind-Only) บางตำนานบอกว่าโยคาจารเริ่ม
พั ฒ นาขึ ้ น อย่ า งช้ า ๆ ตั ้ ง แต่ พ.ศ. 700 เป็ น ต้ น มา และพั ฒ นาถึ ง ขี ด สู ง สุ ด ประมาณ พ.ศ. 900
มี พ ื ้ น ฐานทฤษฎี อ ยู ่ บ นระบบการตี ค วามเนื ้ อ หาคั ม ภี ร ์ ท ี ่ ส ำคั ญ เช่ น สั น ธิ น ิ ร โมจนสู ต ร และ
ลังกาวตารสูตร เป็นต้น โดยแบ่งปรากฏการณ์ทั้ งหมดเป็น 3 ประเภท คือ (1) ปรากฏการณ์ ที่สืบ
เนื่องมาจากสิ่งอื่น (เป็นผลมาจากสิ่งอื่น, เกิดจากสิ่งอื่น) (2) ปรากฏการณ์ที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น (อิงอาศัย
สิ่งอื่น) (3) ปรากฏการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยสิ้นเชิง (ภาพมายา, เป็นภาพลวงตา) (พระมหาสมจินต์ สม
มาปญโญ, 2565)
นิกายโยคาจารมีทัศนะที่แตกต่างจากระบบความคิดอื่น ๆ ก็คือ การยอมรับความเป็นจริง
ที่มีอยู่เพียงสิ่งเดียวของวิชญานหรือจิต ไม่มีความจริงอื่นใดนอกจากจิต และการปฏิเสธความเป็นจริง
ของวัตถุภายนอก เพราะสิ่งที่มีอยู่จริงคือจิต (วิชญาณ) ส่วนสรรพสิ่งภายนอกในโลกที่เราเห็ นนั้นไม่มี
อยู่จริง แต่เป็นการสร้างขึ้นของจิตเท่านั้น ไม่มีความเป็นจริง ดังนั้น คำสอนของนิกายนี้จึงมักจะ
กำหนดโดยคำว่า มีเพียงจิตเท่านั้น (วิชฺญานมาตฺร, จิตฺตมาตฺร) หรือ มีการรับรู้เท่านั้น (วิชฺญปฺติมาตฺร)
(Thomas, E. W., 1994) ด้วยเหตุนี้จิตจึงเป็นรากฐานของการสำนึกรู้ความจริงเชิงอัตวิสัยที่รองรับทุก
ภาวะที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ความสำนึกรู้นี้เกิดจากกระบวนการทำงานของจิต ทั้งหมดนั้น
ชี้ให้เห็นว่าหลักการของโยคารจารอยู่ภายใต้แนวคิดจิตตมาตระ (Citta - Matra) ที่แปลว่า จิตหนึ่ง
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หรือจิตเดียว (The Mind Only) จิตเท่านั้นเป็นตัวสร้างปรากฏการณ์กล่าวคือ สำหรับนิกายโยคาจาร
ร่างกายแขนขา ตลอดจนถึงทรัพย์สมบัติทั้งหลายของเราจะมีไม่ได้หากไม่มีจิต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
สิ่งเหล่านี้เมื่อทอนลงจนถึงที่สุดแล้วก็คือ ผลผลิตของจิตนั่นเอง จักรวาลนี้จึงมีเพียงจิตและผลผลิตของ
จิต (สมภาร พรมทา, 2534) ไม่ว่าความรู้ ความจริง หรือแม้แต่ความหลุดพ้นก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้น
ดำเนินไป และจบสิ้นที่กระบวนการทำงานของจิตทั้งสิ้น ดังนั้น การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุภายนอก
จึงไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่ความรู้แจ้งหรือความหลุดพ้น อีกทั้งวัตถุภายนอกจะมีหรือไม่มีอยู่จริงไม่
อาจยืนยันได้จึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญ (สุมาลี มหณรงค์ชัย, 2550)
จะเห็นได้ว่า นิกายโยคาจารมีทัศนะที่แตกต่างจากระบบความคิดอื่นคือ การยอมรับความ
เป็นจริงที่มีอยู่เพียงสิ่งเดียวของวิชญาณหรือจิต ไม่มีความจริงอื่นใดนอกจากจิต จักรวาลนี้จึงมีเพีย ง
จิตและผลผลิตของจิต ไม่ว่าความรู้ความจริงหรือแม้แต่ความหลุดพ้นก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นดำเนินไป
และจบสิ้นที่กระบวนการทำงานของจิตทั้งสิ้น ดังนั้น จึงทำให้คณะผู้เขียนสนใจที่จะศึกษานิกาย
โยคาจาร ซึ่งมีประเด็นที่จะศึกษาดังต่อไปนี้

ประวัตินิกายโยคาจาร
นิกายโยคาจารมีอายุราวประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 8 (สุมาลี มหณรงค์ชัย , 2546)
โดยท่านไมเตรยนาถหรือไมตรียนาถ เป็นผู้ก่อตั้งสำนักนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 943 (ค.ศ.400)
ประวัติของท่านยังไม่ปรากฏชัดเจนเท่าไรนัก เพราะมีลักษณะเป็นเรื่องเล่า (ตํา นาน) สืบ ๆ กันมา
และสำนักนิกายโยคาจารนี้ ปรากฏแนวคิดมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 544 (ค.ศ.1) ซึ่งมีทั้งปรัชญาวิช
ญาณวาทกับปรัชญาตถตาของท่านอัศวโฆษะเป็นพื้นฐานสำคัญ แต่ท่านไมเตรยนาถ ได้รับการยกย่อง
จากศาสนิกมหายานและตันตระในยุคหลังว่า ทุกคําพูดของท่านไมเตรยนาถเท่ากับเป็นพระพุทธดํารัส
โดยตรง ตํานานจีนและทิเบตกล่าวว่า ท่านไมเตรยนาถเคยแต่งหนังสือไว้หลายเล่ม เช่น โยคาจารภูมิ
โยค วิภาค มหายานสูตราลังการะ มาธยันตวิภาค วัชรัจเฉทิกวยาขยะ อภิสมยาลังการะ ธรรมาธรรม
ตาวิภาค และอุตตรตันตระ เป็นต้น เรื่องของท่านไมเตรยนาถยิ่งใหญ่ไม่แพ้ เรื่องของท่านนาคารชุน
บางท่านถึงกับกล่าวว่า ไมเตรยนาถไม่มีตัวตน แต่เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตคือ พระศรีอริยเมตไตรย
ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ เถรวาท อย่างไรก็ตามที่สำคัญไปกว่านั้น คือท่านไมเตรยนาถเป็นผู้ถ่ายทอด
คัมภีร์ตลอดทั้งแนวคิดสำคัญของโยคาจารให้กับศิษย์ที่ชื่อว่ า อสังคะ (พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ,
2544) (ประมาณ ค.ศ. 410-500) จากนั้นท่านอสังคะได้ส่งต่อคําสอนให้ กับน้องชายของท่านชื่อวสุ
พันธ (ประมาณ ค.ศ. 420-500) พี่น้องทั้งสองท่านนี้เองที่ทำการเผยแผ่โยคาจารให้เป็นที่รู้ จัก และ
ได้รับการยกย่องอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่ 9-10 ท่านอสังคะและท่านวสุ
พันธุ ได้ศิษย์รุ่นแรกหลายคนคือ ท่านทินนาคะ ท่านธรรมกีรติ ท่านธรรมปาละ และท่านศีลภัทระ
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในมหาวิทยาลัยสงฆ์นาลันทา คือได้สร้างชื่อเสียงให้สำนักนิกายโยคาจารมี
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ความเจริญรุ่งเรืองที่สุด โดยเฉพาะท่านทินนาคะได้รับการยกย่ องว่าเป็นบิดาแห่งระบบตรรกศาสตร์
แบบพุทธ อย่างไรก็ตามเรื่องผู้ก่อตั้งสำนักนิกายโยคาจารนี้ ยังไม่เป็นที่ตกลงกันได้อย่างชัดเจนว่าเป็น
ท่านไมเตรยนาถหรือ ท่านอสังคะหรือท่านวสุพันธุ เพราะสำนักปรัชญานี้พัฒนาเด่นขึ้นมาได้ ก็เพราะ
ท่านอสังคะผู้เป็นพี่ชายของท่านวสุพันธุ จึงเชื่อกันว่าท่านอสังคะเป็นผู้ตั้งเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 8 แต่
ที่เชื่อว่าท่านไมเตรยนาถเป็นผู้ตั้ง เพราะเป็นอาจารย์ของท่านอสังคะอีกทีหนึ่ง โดยสรุปแล้วทุกท่านที่
กล่าวชื่อมาล้วน มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญกับพุทธปรัชญาสำนักนิกายโยคาจารทั้งสิ้น
สรุปได้ว่า ผู้ก่อตั้งนิกายโยคาจาร ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าท่านไมเตรยนาถหรือท่า นอสังคะ
หรือท่านวสุพันธุเป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 8 สำนักนี้พัฒนาเด่นขึ้นมาได้เพราะท่านอสังคะ
จึงเชื่อว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้ง บางส่วนก็เชื่อว่าท่านไมเตรยนาถเป็นผู้ก่อตั้ง เพราะท่านเป็นอาจารย์และ
เป็ น ผู ้ ถ ่ า ยทอดคั ม ภี ร ์ ต ลอดทั ้ ง แนวคิ ด สำคั ญ ของโยคาจารให้ กั บ ศิ ษ ย์ ข องท่ า นคื อ ท่ า นอสั งคะ
อีกทั้งท่านไมเตรยนาถได้รับการยกย่องจากศาสนิกมหายานและตันตระยุคหลังว่าทุกคําพูดของท่าน
ไมเตรยนาถเท่ากับเป็นพระพุทธดํารัสโดยตรง และปรากฏในคัมภีร์ เถรวาทกล่าวว่า ท่านไมเตรยนาถ
ไม่มีตัวตน แต่เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตรย

พัฒนาการนิกายโยคาจาร
นิกายโยคาจารในยุคนั้น ได้มีสำนักพุทธปรัชญาอีก 3 สำนัก คือ (1) สรวาสติวาทหรือ
ไวภาษิกะ (2) เสาตรานติกะ และ (3) มาธยมิกะ ต่างก็มีทัศนะเกี่ยวกับหลักสำคัญ 4 ประการ คือ
(1) สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง (2) สาสวสังขาร (สังขารที่มีกิเลส) ทั้งปวงเป็นทุกข์ (3) ธรรมทั้งปวง
เป็นศูนยะและเป็นอนัตตา (4) นิพพานเป็นความสุขสงบอย่ างยิ่ง หลัก 4 ประการนี้ ถึงแม้จะปรากฏ
อยู่แล้วในพุทธปรัชญาเถรวาทดั้งเดิม แต่ทัศนะของสำนักโยคาจารมีแนวคิดที่ว่า “จิตเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
เพียงอย่างเดียว” โดยเฉพาะเรื่องอาลยวิชญาณ ๆ ไม่ใช่แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสำนักโยคาจาร ความ
จริงมีอยู่แล้วในคัมภีร์ฝ่ายสาวกยาน (Walpola Rahula, 2003) อาลยวิชญาณ พัฒนามาจากคําว่า
จิต โดยเรีย กชื่อว่า อาลยวิช ญาณ ซึ่งต่อมากลายเป็นจิตที่สำคัญยิ่งใหญ่นักของสำนักโยคาจาร
กล่าวคือ เป็นมูลฐานของโลกหรือของทุกๆ สิ่งนั่นเอง เพราะทุกๆ สิ่งที่ปรากฏออกมาก็เป็นเหมือนเงา
หรือพฤติภาพของอาลยวิชญาณ และอาลยวิชญาณนั้นก็มีสภาพเป็นกลางๆ (อัพยากฤต) ที่มีการเกิด
ดับสืบเนื่องกันไม่ขาดสาย ไม่สามารถบอกได้ว่ามีเบื้องต้นปรากฏอย่างไร แต่อาลยวิชญาณนั้นมีหน้ าที่
เก็บก่อ คือเก็บพีชะของสิ่งทั้งปวงไว้ และนําเอาพีชะที่เก็บไว้มาสร้างสรรค์จึงเกิดปรากฏการณ์ และ
สรรพสิ่งดังกล่าว
ดังนั้น นิกายโยคาจารจึงได้นําเสนอทฤษฎีวิชญาณ ได้แก่ ทฤษฎีอาลยวิชญาณ ทฤษฎี
กลิษฏมโนวิชญาณ ทฤษฎีพีชะ และทฤษฎีมายา (พระมหาสมจินต์ สมมาปญโญ, 2565) มีรายละเอียด
ดังนี้
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ทฤษฎีอาลยวิชญาณ ทฤษฎีอภิปรัชญาที่สำคัญของโยคาจาร โยคาจารแบ่งวิช ญาณ
ออกเป็น 8 ประเภท คือ (1) จักขุวิชญาณ (2) โสตวิชญาณ (3) ฆานวิชญาณ (4) ชิวหาวิชญาณ
(5) กายวิช ญาณ (6) มโนวิช ญาณ (7) กลิษฏมโนวิชญาณ (8) อาลยวิช ญาณหรืออาลยวิญญาณ
วิชญาณ 6 ประเภทต้นมีนัยเหมือนกับเถรวาท แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือ กลิษฏมโนวิชญาณ และ
อาลยวิชญาณ
ทฤษฎีกลิษฏมโนวิชญาณ คือวิชญาณที่ถูกมโนวิชญาณเข้ายึดครองแล้วเกิดอุป าทานว่า
เป็นตัวของตัวเอง จึงมีความอาลัย มีภาวะเป็นอัพยากฤต เกิดดับสืบเนื่องกันเป็นสันตติมาตั้งแต่กาล
อันไม่ปรากฏ มีหน้าที่เก็บก่อ คือเก็บพีชะของสิ่งทั้งปวงไว้ มโนวิชญาณเข้ายึดครองกลิษฏมโนวิชญาณ
แล้ว เกิด “อาลยวิช ญาณ” จึงสรุป ได้ว่า อาลยวิช ญาณนี้เป็นผลิตผลของวิ ชญาณทั้ง 2 ดังกล่าว
แต่คำถามก็คือว่า เพราะเหตุไร ทั้งที่เป็นผลิตผลของวิชญาณทั้ง 2 อาลยวิชญาณ จึงมีอิทธิพลมากกว่า
อาลยวิชญาณเป็นผลจากการตกผลึกของมวลประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามากระแสการรับรู้ในแต่ละวัน
เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าจึงก่อผลเป็นพลังมหาศาล มีสถานะและบทบาทเหมือนกับวิญญาณสากลของ
เทวนิยม
ทฤษฎีพีชะ พวกเสาตรานติกะได้นำเอาแนวคิดเกี่ยวกับกระแสจิตมาพัฒนาทฤษฎี “พีชะ”
(Seed, Germ) ขึ้น มา แต่จ ุดเริ่มต้น แห่งทฤษฎีพีช ะจริงๆ อยู่ที่ทฤษฎีของพระพุทธศาสนาที ่ ว่ า
“สรรพสิ่งไม่เที่ยง” ซึ่งจะลบล้างความเป็นไปได้ของความสืบเนื่องแห่งเหตุผลและมูลฐานที่แท้จริงของ
เหตุการณ์ และจากจุดนี้เองจะทำให้หลักการพัฒนาจิตใจดูไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ มีความน่าขัน และ
กลวงเพราะในเมื่อสรรพสิ่งไม่เที่ยง ก็ไม่รู้ว่าจะพยายามพัฒนาตัวเองไปทำไม เพราะพัฒนาไปก็
เปลี่ยนแปลงไปอื่นอยู่นั่นเอง เพื่อแก้ ปัญหานี้ พุทธปรัชญาสำนักต่าง ๆ จึงเสนอแนวทางแตกต่าง
กันไป พอสรุปได้ ดังนี้
แนวทางที่ 1 ทฤษฎีปราปติ (Prapti Theory) เพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากที่เกิดจากการ
แปลความหมาย “อนิจจตา” เชิงปรัชญา สรวาสติวาทินจึงกำหนดอภิปรัชญาขึ้นมาอีกลักษณะหนึ่ง
ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ร ะหว่างผู้เป็นเจ้าของกับสิ่งที่ถูกเป็นเจ้าของ-ปราปติ และการปฏิเ สธ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับสิ่งที่ถูกเป็นเจ้าของ-อปราปติ สรวาสติวาทินเป็นพวกสัจนิยมเชิง
รูปแบบ (Typical Realists) ชอบที่จะทำสรรพสิ่งให้มีแก่นสารขึ้นมา แต่สรวาสติวาทินก็เหมือนกับ
พวกสัจนิยมทั่วไป ที่มักจะถูกชี้นำโดยหลักภาษาศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็เหมือนชาวพุทธทั่วไปที่
ค้นหาความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวแห่งกระแสจิต นั่นคือการบรรลุธรรม ซึ่งจะต้องได้รับธรรมอย่าง
หนึ่งและละธรรมอีก อย่างหนึ่ง สรวาสติวาทินกำหนดทฤษฎีใหม่ขึ้นมา นั่นคือ ทฤษฎีปราปติและ
อปราปติ เพื่ออธิบายหลักการพัฒนาจิตให้มีความหมายมากขึ้น
แนวทางที่ 2 ทฤษฎีพีชะ (Bija Theory) พวกเสาตรานติกะคัดค้านทฤษฎี “ปราปติ”
เพราะจะเป็นสาเหตุทำให้ต้องได้สิ่งนั้น ละสิ่งนี้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด เสาตรานติกะจึงสร้างแนวคิดใหม่
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ขึ้นมา ซึ่งสืบเนื่องมาจากเรื่องกระแสจิต เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากทฤษฎี “อนิจจตา” ดังกล่าว โดย
สร้างทฤษฎี “พีชะ”ขึ้น มาแทนที่ทฤษฎี “ปราปติ” คือแทนที่จะกำหนดหลักการใหม่ขึ้นมาเพื่อ
แก้ปัญหาเรื่องที่ดูเหมือนกันจะขัดแย้งกันเอง (Paradoxical Theory) เสาตรานติกะก็สอนเรื่องมูล
ฐานหรือสภาพแห่งความเปลี่ยนแปลงเรื่อยในกระแสจิต แต่ละขณะจิตจะแสดงให้เห็นสภาพใหม่
เรื่อยไปของมูลฐาน และมูลฐานนี้จะคงสภาพอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นี่คือความสืบเนื่องเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันแห่งกระแสจิต ทฤษฎีพีชะเพี ยงแต่จะทำให้ตระหนักเห็นศักยภาพในธรรมแต่ละ
อย่างซึ่งแสดงตัวเองออกมาในรูปแบบต่าง ๆ
ทฤษฎีมายา จิตนิยมสุดโต่งถือว่า สิ่งที่จริงคือสิ่งที่จิตรับรู้ เป็นด้าน (Aspect) แห่งความรู้
เชิงจิตวิสัย สิ่งที่ไม่จริงคือสิ่งที่จิตไม่ได้รับรู้ เป็นด้านแห่งความรู้เชิงวัตถุวิสัย ภาพมายาย่อมสร้างตัวเอง
ขึ้นมาภายใต้โฉมหน้าแห่งวัตถุภายนอก สัจภาวะเป็นเพียงความคิดเท่านั้น ภาพมายาเกิดจากการที่จิต
สร้างตัวเองขึ้นมาซึ่งอยู่แยกจากตัวจิต เช่น กรณีที่สำคัญผิดคิดว่าเชือกเป็นงู ด้านที่จิตรับรู้ (โดย
สำคัญผิด) คิดว่าเป็นงูนั้น เป็นสิ่งจริงแท้ ส่วนเชือก (ซึ่งเป็นของจริง) เป็นภาพมายา เพราะเมื่อเรา
ตัดสินว่า “นี้เป็นงู” คำว่า “นี้” ดูเหมือนจะบ่งถึงวัตถุภายนอก ส่วนคำว่า “งู” เป็นสิ่งที่จิตสร้างสรรค์
ขึ้นมา สรุปก็คือว่า (ก) ความคิดว่า “เป็นงู” เป็นสิ่งจริงแท้ เพราะจิตรับรู้ปรุงแต่งว่าเป็นงู (ข) เชือ ก
เป็นภาพมายา เพราะจิตไม่ได้คิดว่าเป็นเชือก เป็นต้น
โดยสรุป นิกายโยคาจารในยุคนั้น ได้มีสำนักพุทธปรัชญาอีก 3 สำนัก คือ (1) สรวาสติวาท
หรือไวภาษิกะ (2) เสาตรานติกะ และ (3) มาธยมิกะ ต่างก็มีทัศนะเกี่ยวกับหลักสำคัญ 4 ประการ คือ
(1) สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง (2) สาสวสังขาร (สังขารที่มีกิเลส) ทั้งปวงเป็นทุกข์ (3) ธรรมทั้งปวง เป็นศู
นยะและเป็นอนัตตา (4) นิพพานเป็นความสุขสงบอย่างยิ่ง หลัก 4 ประการนี้ ถึงแม้จะปรากฏอยู่แล้ว
ในพุทธปรัชญาเถรวาทดั้งเดิม แต่ทัศนะของสำนักนิกายโยคาจารมีแนวคิดที่ว่า “จิตเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
เพียงอย่างเดียว” นิกายโยคาจารจึงได้นําเสนอทฤษฎีวิชญาณ คือ ทฤษฎี อาลยวิชญาณ ทฤษฎีกลิษฏ
มโนวิชญาณ ทฤษฎีพีชะ และทฤษฎีมายา ดังกล่าวแล้ว

หลักธรรมและแนวคิด
นิ ก ายโยคาจารมี ค ั ม ภี ร์ ท ี ่ ส ำคั ญ มากๆ เรี ย กว่ า พระสู ต ร มี อ ยู ่ 6 สู ต ร ได้ แ ก่
(1) อวตั ง สกสู ต ร (2) สั น ธิ น ิ ร โมจนวยู ห สู ต ร (3) ตถาคตวิ ส ภวคุ ณ สู ต ร (4) อภิ ธ รรมสู ต ร
(5) ลังกาวตารสูตร (6) ฆนวยูหสูตร นอกจากนี้ยังมีศาสตร์ 11 ศาสตร์ (พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺ
โญ) ได้ แ ก่ (1) โยคาจารภู ม ิ ศ าสตร์ (2) มั ธ ยานตวิ ภ ั ง คศาสตร์ (3) อารยวาจาปกรณศาสตร์
(4) มหายานสัมปริครหศาสตร์ (5) อาลัมพนปริกษศาสตร์ (6) อภิธรรมสังยุกตสังคีติศาสตร์ (7) วีศ
ติกวิชญาณมาตราศาสตร์ (8) ทศภูมิศาสตร์ (9) มหายานอลังการศาสตร์ (10) ประมาณสมุจจัย (11)
โยควิภังคศาสตร์
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ในบรรดาพระสูตรเหล่ านั้น ลังกาวตารสูตร จัดว่าเป็นพระสูตรในยุคแรกของโยคาจาร
มีชื่อเต็มว่า “อารยะสัทธรรมลังกาวตาโรนามหายานสูตร” เป็น 1 ใน 9 คัมภีร์สำคัญของมหายาน
เรียกว่า “นวธรรม” หรือบางทีก็เรียกว่า “เพชรทั้ง 9” เขียนขึ้นในประเทศอินเดีย เป็นภาษาสันสกฤต
ประมาณ พ.ศ.893 (ค.ศ.350) มีใจความที่ว่าด้วยเรื่องคําสอนมหายานเกือบจะทั้งหมด เป็นแนว
ปรัชญาจิตนิยมเชิงอัตวิสัย ซึ่งมีในโพธิญาณของพระพุทธเจ้า หลักแห่งศูนยตา และอาลยวิชญาณเป็น
พื้นฐาน ลังกาวตารสูตรนี้ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน บางตํานานบอกว่า “เนื้อหาในคัมภีร์ นี้ว่าด้วยหลัก
คําสอนดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในโอกาสพิเศษที่พระพุทธองค์เสด็จไปเกาะลังกา เนื้อหาเป็นบท
สนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับอุบาสกราวนะ (Ravana-ทศกัณฐ์) และพระโพธิสัตว์มหามติ
ในปี พ.ศ.2443 (ค.ศ. 1900) สรัต จันทระ ทัส , สติส จันทระวิทยา ภูสนะ ได้รวบรวม
ต้นฉบับจัดพิมพ์ ท่าน ดี.ที. ซูซูกิ ทำการศึกษาวิจัยมีลักษณะคล้ายกับอรรถกถาอธิบายลังกาวตารสูตร
ชื ่ อ หนั ง สื อ “Studies in Lankavatara Sutra” ในปี พ .ศ. 2480 (ค.ศ.1930) โดยแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษในปี พ.ศ.2485 (ค.ศ.1932) และต่อมาในปี พ.ศ.2553 (ค.ศ.2011) ได้รับการแปลเรียบ
เรียงเป็นภาษาไทย โดยพระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) (ไดเซ็ด ไตทาโร่ ซูซูกิ, 2553)
นอกจากนี้ ยังมีนักปราชญ์ อีกหลายท่านได้มีส่ วนเกี่ยวกับคัมภีร์เล่มนี้ ทั้งโดยการแปล
เป็นภาษาอังกฤษ การศึกษาวิจัยแต่งหนังสือในลักษณะอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา อธิบายลังกาวตารสูตร
น่าจะแปลเป็น ภาษาจีน ครั ้งแรกเมื ่อ (พ.ศ.978) โดยท่านคุณภัทร ครั้งที่ 2 เมื่อ (พ.ศ. 1058)
โดยท่านโพธิรุจิ และครั้งที่ 3 เมื่อ (พ.ศ. 1243-1247) โดยท่านศึกษานันทะ แก่นธรรมที่สามารถศึกษา
ได้จากคําสำคัญในลังกาวตารสูตร คือ (1) ว่าด้วยอนิจจตา (2) ว่าด้วยอนิจจตาแห่งตถาคตครรภ์ (3)
ว่าด้วยขณิกตา (4) จิตตมาตร์ (5) มายา (6) โคตร (7) วาสนา (8) วิญญาณ (9) อาลยวิชญาณ (10)
ปฏิบัติการของวิญญาณทั้ง 8 (11) ตถาคตครรภ์ (12) นิพพาน
เนื้อหาของลังกาวตารสูตร เป็นแนวคิดและคําสอนแบบโยคาจารและเน้นเรื่องตถาคตครรภ์
สาระสำคัญของพระสูตรนี้อยู่ที่แนวคิดเรื่องจิตหรือวิญญาณว่าเป็น สิ่งเป็นจริงแท้เพียงอย่างเดียว สิ่ง
ทั้งหมดในโลกนามต่าง ๆ และประสบการณ์ ต่าง ๆ เป็นแต่เพียงภาพปรากฏของจิตเท่านั้น เช่น บาง
ตอน ดังต่อไปนี้ (1) สรรพสิ่งเป็นมายาปรากฏการณ์ภายนอกเป็นการสำแดงของจิต (2) จิตมาตร
(3) กระบวนการเกิดดับแห่งวิชญาณ (4) แบบทั้ง 3 แห่งวิชญาณ (5) การปฏิบัติหน้าที่ของวิชญาณทั้ง
8 (พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ วันจันทร์), 2559) ดังนั้น ลังกาวตารสูตร จึงถือว่าเป็นพระสูตร
มหายานเพียงสูตรเดียวที่กล่าวถึงแนวคิดเรื่องอาลยวิชญาณไว้อย่างหลากหลายและเป็นระบบมาก
ที่สุด และยังเป็นพระสูตรที่ใช้สนับสนุนจิตนิยมแบบพุทธทางอภิปรัชญาด้วย
ส่วนแนวคิดของนิกายโยคาจารใน 4 ประเด็น สรุปได้ ดังนี้
1. ทัศนะเรื่องจิตเท่านั้นเป็นความจริงแท้ มีทัศนะว่าจิตเท่านั้นที่เป็นความจริงเพียงหนึ่ง
เดียว และเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่จริง เพราะนิกายโยคาจารมีหนักการสำคัญ คือ การยอมรับว่าทุกสิ่ง
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ทุกอย่างล้วนเกิดมาจากจิต หรือสรรพสิ่งคือจิต จิตเป็นตัวสร้างปรากฏการณ์ ทั้งหลาย ความรู้ ความ
จริง หรือแม้แต่ความหลุดพ้นล้วนเกิดขึ้น ดำเนินไปและจบสิ้นที่ขบวนการทำงานของจิตทั้งสิ้น โลก
ทางกายที่เราสัมผัสอยู่ในทุกวันนี้ มีได้เพราะมีจิต หากไม่มีจิตสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่มีตามทัศนะสิ่งทั้งหมด
ในจักรวาลประกอบไปด้วยสิ่ง ๆ เดียว นั่นคือ จิต สรรพสิ่ง คือ จิต หรือสรรพสิ่งไม่ใช่จิตหามีอยู่
ต่างหากจากจิตไม่ หากแต่คือผลผลิตของจิตเท่านั้น
2. ทัศนะเรื่องวิญญาณ มีทัศนะว่า จิตมีฐานะเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง การทำความเข้าใจเรื่องจิต
จึงมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิด เรื่องวิญญาณหรือ การรับรู้ของจิต โดยทั่วไปมักมีความเข้าใจว่า
จิตและวิญญาณมีความหมายเท่ากัน แต่ตามทัศนะ จิตมีความหมายกว้าง และเหนือกว่าคำว่าวิญญาณ
จิตและวิญญาณจึงมีความหมายไม่ตรงกัน วิญญาณ หมายถึง หน่วยของความรู้สึก หรือตัวสร้างสรรค์
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมีหน้าที่รับรู้ แยกแยะความแตกต่าง ไตร่ตรองและตัดสิน จิตจึงเป็นระบบการ
ทำงานของวิญญาณ วิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของจิต จิตครอบคลุมการเกิดขึ้นและทำหน้าที่ต่าง ๆ ของ
วิญญาณ นิกายโยคาจารมีทัศนะเรื่องวิญญาณ โดยสรุป ดังนี้
2.1 ประเภทของวิญญาณ แบ่งประเภทของวิญญาณเป็น 3 กลุ่ม มีจำนวนของ
วิญญาณไว้ 8 ดวง ดังต่อไปนี้ 1) ประพฤติวิญญาณ ทำหน้าที่ในการรับรู้โลกภายนอก จำนวน 6 ดวง
2) กลิษฏมโนวิญญาณ ทำหน้าที่ในการรับรู้โ ลกภายใน วิญญาณกลุ่มนี้มีห น้าที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวแตกต่างจากวิญญาณดวงอื่น ๆ มีจำนวน 1 ดวงเท่านั้น 3) อาลยวิญญาณ เป็นวิญญาณที่
เป็นจุดรวมของทุก ๆ วิญญาณ มีเพียง 1 ดวงเท่านั้น
2.2 หน้าที่ของวิญญาณ 1) พฤติวิญญาณ มี 6 ดวง คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ 2) กลิษฏมโนวิญญาณ บางครั้งเรียกว่า มนัส
ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างมโนวิญญาณกับอาลยวิญญาณ อยู่เหนือระดั บของความคิด ไม่รับรู้อารมณ์
จะรับรู้และพิจารณาเฉพาะอารมณ์ภายในเท่านั้น 3) อาลยวิญญาณ หมายถึง ธาตุรู้หรือความรู้สึก
สำนึกที่เป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์แห่งกรรม มีฐานะเป็นจิตไร้สำนึก(อุตตรภาพ) เป็นรากฐานของ
วิญญาณอื่น ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาลยวิญญาณ/ธาตุรู้ เป็นบ่อเกิดและมูลฐานของสรรพ
สิ่ง มีหน้าที่ 3 ประการ คือ (1) รู้เก็บ รวบรวมพลังต่าง ๆ ของกรรมไว้ในอาลยวิญญาณ สิ่งที่ถูกเก็บไว้
เรียกว่า "พีช" มี 3 อย่าง คือ กุศลพีชะ อกุศลพีชะ อัพยากตพีชะ (2) รู้ก่อ การสร้างอารมร์ต่าง ๆ ของ
จิต หรือการกำหนดอารมณ์อื่น ๆ ที่จิตรับรู้ (3) รู้ปรุง การปรุงอารมณ์ที่ก่อขึ้นให้วิจิตพิสดารไป
วิญญาณนี้มีพีชอาศัยอยู่ อาลยวิญญาณจะเก็บพีชะไว้แล้วนำมาก่อและปรุงแต่งจนกลายเป็นวิบากของ
พีชะ พีชะจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นสันตติ
3. ทัศนะเรื่องความจริงตามธรรมชาติ มีอยู่ 3 อย่างคือ 1) ปริกรรมปิตลักษณะ ความจริงที่
ไม่ ม ี อ ยู ่ เ ลย เช่ น หนวดเต่ า , เขากระต่ า ย 2) ปรตั น ตสภาวะ คื อ ความจริ ง แบบสมมติ ส ั จ จะ
3) ปรมิสปันนะสภาวะ คือ ความจริงแท้หรือปรมัตถสัจจะ วิปัสนาญาณเป็นวิธีเดียวที่จะเข้าถึงปรมัติ
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สัจจะได้ เหตุผลทางตรรกศาสตร์ ไม่อาจเข้ าถึงมหาญาณได้ นิกายนี้แบ่งบุคคลตามพีชะที่ฝังอยู่ใน
อาลยวิ ญ ญาณได้ 5 ระดั บ เรี ย กว่ า ปั ญ จโคตร (1) พุ ท ธพี ช บุ ค คล คื อ ผู ้ ส ร้ า งบารมี ส ู ่ พ ุทธภูมิ
(2) ปัจเจกโพธิพีชบุคคล คือผู้สร้างบารมีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า (3) สาวกพีชบุคคล คือผู้สร้างบารมี
เป็นพระอรหันต์ (4) อนิยตพีชบุคคล คือผู้มีคติไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอารมณ์ (5) กิจฉันติกพีชบุคคล
คือผู้ที่โปรดไม่ได้ในชาตินี้ แต่อาจบรรลุได้หากปรับปรุงในชาติต่อ ๆ ไป
4. ทัศนะเรื่องยอมรับความจริง 2 อย่าง คือ สิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่มีอยู่เหนือสิ่งที่ปรากฏ สิ่ง
ที่มีอยู่เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ (ทวิภาวะ) เป็นความจริงมี
อยู่แบบสมมติ ส่วนสิ่งที่มีอยู่เหนือปรากฏการณ์ไม่มีทวิภาวะ เป็นความจริงที่อยู่เหนือปรากฏการณ์
(โลกุตตระ) เป็นสิ่งที่ไม่มีสาเหตุเป็นหนึ่งไม่มีสอง ดังนั้ น ความจริงจึงมี 2 อย่าง คือ ความจริงสมมติ
และความจริงสูงสุด สิ่งที่เป็นจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น คือ ปรมัตถสัจจะ ส่วน สมมุตติสัจจะ เป็น
ความจริงที่เป็นปรากฏการณ์ ไม่มีอยู่จริงเป็นเหมือนความฝันและภาพลวงตา ซึ่งความจริง 2 อย่างนั้น
ยังแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ปริกัลปิตะ หมายถึง สิ่งที่เกิดจากจินตนาการไม่มีอยู่จริง เป็นเพียง
มายาหรือภาพลวงตา เป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงแม้ในระดับของสิ่งที่ปรากฏ ลักษณะที่แท้จริงของมันเป็น
เพียงการจินตนาการที่ไม่มีอยู่จริง 2) ปรตันตระ หมายถึง สิ่งที่ปรากฏในฐานะความสัมพันธ์(ทวิภาวะ)
ระหว่างผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ รูปแบบของการปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริง แต่สิ่งที่สร้างสิ่งต่าง ๆ ให้ปรากฏ
นั้นเป็นจริง เป็นการรับรู้ที่แปรเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบต่างๆ 3) ปรินิษปันนะ หมายถึง ความจริงสูงสุด
มีฐานะเท่ากับสิ่งสัมบูรณ์ เป็นสภาวะที่มีทวิภาวะ อยู่เหนือการบรรยายด้วยคำพูด ไม่สามารถเข้าถึงได้
แม้โดยความคิดเป็นความจริงที่ตั้งมั่น (พระขจร ขนฺติสาโร, 2564)
สรุปได้ว่า หลักธรรมของนิกายโยคาจาร มีพระสูตรที่สำคัญอยู่ 6 สูตร เช่น อวตังสกสูตร
อภิ ธ รรมสู ต ร ลั ง กาวตารสู ต ร เป็ น ต้ น และศาสตร์ อ ี ก 11 ศาสตร์ เช่ น โยคาจารภู ม ิ ศ าสตร์
โยควิภังคศาสตร์ และแก่นธรรมที่สำคัญในลังกาวตารสูตร เช่น อาลยวิชญาณ เป็นต้น ส่วนแนวคิด
ของสำนักนิกายโยคาจารใน 4 ประเด็น คือ 1) มีทัศนะว่าจิตเท่านั้นที่เป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียว
และเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่จริง คือ การยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้ วนเกิดมาจากจิตหรือ สรรพสิ่งคือจิต
จิตเป็นตัวสร้างปรากฏการณ์ทั้งหลาย ความรู้ ความจริง หรือแม้แต่ความหลุดพ้นล้วนเกิดขึ้น ดำเนิน
ไปและจบสิ้นที่ขบวนการทำงานของจิตทั้งสิ้น 2) ทัศนะเรื่องวิญญาณ มีทัศนะว่าจิตมีฐานะเป็นทุกสิ่ง
ทุกอย่าง จึงมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิ ดเรื่องวิญญาณหรือการรับรู้ของจิต จิตมีความหมายกว้างและ
เหนือกว่าคำว่าวิญญาณ จิตและวิญญาณจึงมีความหมายไม่ตรงกัน 3) ทัศนะเรื่องความจริงตาม
ธรรมชาติ มีอยู่ 3 อย่างคือ (1) ปริกรรมปิตลักษณะ ความจริงที่ไม่มีอยู่เลย เช่น หนวดเต่า , เขา
กระต่าย (2) ปรตันตสภาวะ คือ ความจริงแบบสมมติสัจจะ (3) ปรมิสปันนะสภาวะ คือ ความจริงแท้
หรือปรมัตถสัจจะ วิปัสสนาญาณเป็นวิธีเดียวที่จะเข้าถึงปรมัติสัจจะได้ 4) ทัศนะเรื่องยอมรับความจริง
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2 อย่าง คือ ความจริงสมมติ และความจริงสูงสุด ความจริงสูงสุด คือปรมัตถสัจจะ ส่วนความจริง
สมมติ เป็นความจริงที่เป็นปรากฏการณ์ ไม่มีอยู่จริงเป็นเหมือนความฝันและภาพลวงตา

คณาจารย์นิกายโยคาจาร
คณาจารย์นิกายโยคาจารที่สำคัญ 3 ท่าน คือ
1. ท่านไมเตรยนาถ หรือไมเตรยนาถะ เป็นคณาจารย์ผู้เป็นต้นกำเนิดนิกายในปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 8 และได้เขียนคัมภีร์ไว้หลายเล่ม เช่น อภิสมยาลังการะ มหายานสูตราลังการะ เป็นต้น แต่
บางตำนานบอกว่า โยคาจารเริ่มพัฒนาขึ้นอย่างช้า ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.700 เป็นต้นมา และพัฒนาถึงขีด
สูงสุดประมาณปี พ.ศ.900 มีพื้น ฐานทฤษฎีอยู่บนระบบการตีความเนื้อหาคัมภีร์ ที่ส ำคั ญ เช่น
สันธินิรโมจนสูตร และ ลังกาวตารสูตร เป็นต้น (ธรรมะกาญจนา, 2565) ท่านไมเตรยนาถเป็นผู้ก่อตั้ง
สำนักโยคาจาร (หรือ จิตตมาตระ, วิชญาณวาทิน) ประมาณเมื่อพ.ศ. 943 (ค.ศ.400) แต่โยคาจารเริ่ม
ปรากฏเค้าความคิดตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 544 (ค.ศ.1) โดยมีปรัชญาวิชญาณวาทกับปรัชญาตถตาของ
ท่านอัศวโฆษะเป็นพื้นฐานสำคัญ ศาสนิกมหายานและตันตระยุคหลังกล่าวว่าทุกคำพูดของไมเตรย
นาถเท่ากับเป็นพระพุทธดำรัสโดยตรง ตำนานจีนและทิเบตกล่าวว่า ไมเตรยนาถแต่งหนั งสือไว้หลาย
เล่ม เช่น โยคาจารภูมิ, โยควิภาค, มหายานสูตราลังการะ, มาธยันตวิภาค, วัชรัจเฉทิกวยาขยะ, อภิสม
ยาลังการะ, ธรรมาธรรมตาวิภาค, และอุตตรตันตระ เป็นต้น บางท่านถึงกับกล่าวว่าไมเตรยนาถไม่มี
ตัวตน แต่เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตคือ พระศรีอริยเมตไตรย ตามที่ปรากฏในคั มภีร์เถรวาท คัมภีร์
ต่าง ๆ ที่ถือกันว่าท่านได้แต่งไว้นั้น เป็นงานที่ท่านอสังคะและวสุพันธุได้แต่งขั้นโดยได้รับแรงบันดาลใจ
จากท่านไมเตรยนาถ ทัศนะของท่านไมเตรยนาถยังมีอิทธิพลไปถึงแนวความคิดของตันตระในยุค
ต่อมา
2. ท่านอสังคะ น่าจะมีชีวิตอยู่ในยุคประมาณ พ.ศ. 993-1093 (ค.ศ.450-550) รายละเอียด
ได้สูญหายไร้ร่องรอย แต่ไปปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของจีน อี้จิงซึ่งเป็นศิษย์ของท่านฟาเหียน เป็นคน
กล่าวถึงเรื่องนี้ ประมาณ พ.ศ. 1243 - 1343 (ค.ศ.700-800) ท่านอสังคะเป็นบุคคลที่รับมรดกทาง
ความคิ ด มาจากท่ า นไมเตรยนาถมากที ่ ส ุ ด เป็ น ผู ้ เ ขี ย นอรรถกถาอธิ บ ายงานของ ไมเตรยนาถ
สร้างสรรค์งานเขียนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากท่านไมเตรยนาถ ตำนานทิเบตบอกว่า “งานเขียนใดก็
ตามที่บอกว่าเป็นของท่านไมเตรยนาถ ความจริงแล้วเป็นงานที่ท่านอสั งคะได้แต่งขึ้นทั้งนั้น” อสังคะ
คือผู้ที่อธิบายปรัชญาโยคาจารอย่างเป็นระบบ งานเขียนที่สำคัญของท่านอสังคะ เช่น สัปตภูมิสูตร,
มหายานสูตร, อุปเทศ, มหายานสัมปริครหศาสตร์ , โยคาจารภูมิศาสตร์ และมหายานสูตราลังการ
รวมทั้งงานอรรถกถาทิเบตที่เรียกว่า “ตันจู” บางส่วนก็ เป็นงานของท่านอสังคะ ชื่อของไมเตรยนาถ
และอสังคะปรากฏขึ้นพร้อมกับคำว่า (1) กามรหัสยลัทธิ (2) สหัชกาย (3) รหัสยภาษา ซึ่งทั้งหมดเป็น
จารีตประเพณีแบบตันตระ และมีข้อความยืนยันว่าอสังคะเป็นบุคคลลึกลับ มีพฤติกรรมลึกลับยากที่
จะหยั่งถึง เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลักแห่งการสร้างพลังอันเกิดจากสมาธิ ในงานเขียนของท่านตารนาถ
กล่าวถึงท่านอสังคะตอนหนึ่งว่า “ทรรศนะของนาคารชุนาจารย์เหมือนกับทรรศนะของท่านอสังคะ”

228
ท่านอสังคะไม่เพียงสร้างสรรค์สำนักโยคาจาร ให้เป็นปึกแผ่นเท่านั้น แต่ยังชักชวนน้องชายคือ วสุพันธุ
ให้ละจากสำนักเดิมคือไวภาษิกะ หันมาสนับสนุนโยคาจาร สร้างศิษย์คนสำคัญคือ “จันทรโกมิน” ที่
คอยปกป้องสำนักโยคาจารสู้กับสำนักมาธยมิกะ จันทรโกมินกล่าวอยู่เสมอว่า “ศาสตร์ของนาคารชุนา
จารย์เป็นยาแก้โรคสำหรับคนหนึ่ง แต่เป็นยาพิษสำหรับอีกคนหนึ่ง ศาสตร์ของอชิตะและอารยอสังคะ
เป็นน้ำทิพย์สำหรับทุกคน”
3. ท่านวสุพันธุ ท่านเป็นน้องชายของท่านอสังคะ ซึ่งเดิมเป็นปราชญ์แห่งสรวาสติวาทินและ
เสาตรานติกะ ต่อมาได้รับคำชี้แนะจากอสังคะผู้เป็นพี่ชาย เกิดความเลื่อมใสในหลักการแห่งมหายาน
โดยเฉพาะสำนักโยคาจาร และได้แต่งคัมภีร์จำนวนมากเพื่อประกาศปรัชญาโยคาจาร คัมภีร์ที่ สำคัญ
คือ วิชญาณประติมาตรา ตรีทศศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ปรัชญาโยคาจารในรูปแบบต่าง ๆ
โดยมีมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ วสุพันธุเป็นปราชญ์ในยุคประมาณ พ.ศ. 859943 เกิ ด ที ่ ป ุ ร ุ ษ ปุ ร ะ (ปั จ จุ บ ั น คื อ เปษวาร์ -Peshawar) เมื อ งหลวงแห่ ง แคว้ น คั น ธาระ
ท่านวสุพันธุเคยไปศึกษาที่แคชเมียร์ ณ สำนักสังฆภัทระเป็นเวลา 4 ปี และเดินทางกลับปุรุษปุระ ท่าน
เป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้ เดินทางจาริกไปทั่วเพื่อเสาะหาวิชาการ เคยไปพำนักอยู่ในสาคละ และอ
โยธยา ในเบื้องต้น ท่านวสุพันธุไม่ค่อยศรัทธาในปรัชญาโยคาจารนัก อาจจะเห็นว่าเป็นสำนัก ที่เน้น
คัมภีร์มากเกินไป ครั้งหนึ่งท่านยังกล่าวถึงอสังคะผู้พี่ชายแบบทีเล่นทีจริงว่า “ท่านอสังคะเอ๋ย ขี่ม้า
เที่ยวตระเวนในป่า ปฏิบัติกรรมฐาน 12 ปี แต่ไม่ได้อะไรมาเลย ท่านกลับมาสร้างระบบที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ถึงกับต้องใช้ช้างขนกลับ บ้าน” เมื่ออสังคะได้ข่าวว่าวสุพันธุผู้น้องกล่าวเยาะหยันอย่างนี้
จึงคิดวางแผนโน้มน้าวให้วสุพันธุหันมานับถือมหายาน (โยคาจาร) ส่งสานุศิษย์และคัมภีร์ไปให้ท่าน
วสุพันธุและให้สาธยาย “อักษยมตินิทรเทศสูตรและทศภูมิกสูตร” ให้ท่านวสุพันธุฟังทำให้ท่านวสุพันธุ
หันมาศรัทธาปรัชญาโยคาจาร และเดินทางไปเยี่ยมอสังคะผู้พี่ชาย ณ ปุรุษปุระ
ท่านวสุพันธุได้เริ่มศึกษาคัมภีร์มหายานสำนักโยคาจาร และแต่งอรรถกถาอธิบายอักษยมติ
นิรเทศสูตรและทศภูมิกสูตร นำหลักการสำคัญของโยคาจารที่อสังคะได้บรรจุไว้ ในคัมภีร์ต่าง ๆ
ออกมาเผยแพร่แก่นักปราชญ์ในยุคนั้น ทำหน้าที่สืบสานเจตนารมณ์ของอสังคะผู้เป็นพี่ชาย โต้แย้ง
ทฤษฎีสุดโต่งของสำนักสรวาสติวาทินและศูนยวาทที่ว่าด้วยสัจภาวะสุดโต่งแห่งจิตและวัตถุ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับวัตถุสรรพสิ่งไม่มีอยู่จริง ยกเว้นจิต วัต ถุภายนอกไม่มีอยู่จริง เป็นเพียง
ภาพปรากฏเท่านั้น เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีสายตาพร่ามัวมองเห็นเส้นผมที่ลอยพันกันอยู่ในอากาศ
ท่านวสุพันธุได้ถึงมรณกรรม ประมาณปี พ.ศ. 939 เมื่ออายุได้ 80 ปี ณ เมืองอโยธยา
อินเดีย ท่านวสุพันธุคือบิดาแห่งสำนักโยคาจาร เพราะได้นำหลักการทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับวิชญาณ (วิญญาณ) มาจัดระบบสอนในเชิงปรัชญา และอธิบายเชื่อมโยงกับทฤษฎีจิตนิยม
แบบต่าง ๆ (พระมหาสมจินต์ สมมาปญโญ, 2565)

229
สรุป ได้ว ่า คณาจารย์น ิกายโยคาจารที่ส ำคัญ 3 ท่าน ได้แก่ 1. ท่านไมเตรยนาถ เป็น
คณาจารย์ผู้เป็นต้น กำเนิดนิ กายในปลายพุทธศตวรรษที่ 8 และได้เขียนคัมภีร์ไว้หลายเล่ม เช่น
อภิสมยาลังการะ มหายานสูตราลังการะ เป็นต้น 2. ท่านอสังคะ ได้สร้างสรรค์งานเขียนโดยได้รับแรง
บันดาลใจจากท่านไมเตรยนาถ และเป็นผู้ที่อธิบายปรัชญาโยคาจารอย่างเป็นระบบ 3. ท่านวสุพันธุ
น้องชายของท่านอสังคะ ซึ่งเดิมเป็นปราชญ์แห่งสรวาสติว าทินและเสาตรานติ ก ะ ต่อมาได้ รั บ
คำชี้แนะจากอสังคะผู้เป็น พี่ชาย เกิดความเลื่อมใสในหลักการแห่งมหายานโดยเฉพาะสำนักโยคาจาร
และได้แต่งคัมภีร์จำนวนมากเพื่อประกาศปรัชญาโยคาจาร

อิทธิพลของโยคาจาร
ในอินเดียอิทธิพลของปรัชญาโยคาจารที่ปรากฏชัดก็คือ กำเนิดและพัฒนาการแห่งพุทธ
ตันตระ แนวคิดของโยคาจารเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เกิดปรัชญาตันตระ เมื่อโยคาจารแผ่เข้าไปสู่
ประเทศจีน ประมาณ พ.ศ. 950 โดยท่านโพธิรุจิและปรมัตถะ ชาวจีนรู้จักโยคาจารในภาษาจีนว่า
“ฮวบเซี่ยงจง” อาจารย์เสถียร โพธินันทะ แปลเป็นไทยว่า “ธรรมลักษณะ” สมัยที่มหาวิทยาลัย
นาลันทารุ่งเรือง ปรัชญาโยคาจารเป็นอีกวิชาการหนึ่งได้รับความนิยมมาก สมณะเฮี้ยนจั๋งขณะที่จาริก
ไปสืบพระศาสนาในอินเดีย ได้ศึกษาปรัชญาโยคาจารกับท่านศีลภัทระ แห่งมหาวิทยาลัยนาลันทา
และได้คัดลอกอรรถกถาวิชญาณประติมาตราตรีศาสตร์ รวบรวมเป็นคัมภีร์ขึ้นมาเล่มหนึ่ง ชื่อว่า
วิชญาณประติมาตราสิทธิตรีทศศาสตร์ โยคาจารในประเทศจีนรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ถัง ต่อจากนั้นก็
เริ่มเสื่อมถอยหายไปจากประวัติศาสตร์จีน และได้การฟื้นฟูอีกเมื่อเริ่มพุทธศตวรรษที่ 25 โดย
คณาจารย์จีนได้ไปคัดลอกคัมภีร์ของโยคาจารจากประเทศญี่ปุ่น (ฮอสโซ) แล้วพิมพ์เผยแพร่
ต่อมาทฤษฎี อ าลยวิ ช ญาณได้ พ ัฒ นาไปเป็นนิ กาย “ฌาน” เน้นแนวคิดเกี ่ยวกั บ จิ ต
เมื่อโยคาจารแผ่เข้าไปสู่ประเทศญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นรู้จักโยคาจารในภาษาญี่ปุ่นว่า “ฮอสโซ -Hosso”
ปรัชญาโยคาจารเกิดขึ้นในประมาณปี พ.ศ. 943 (ค.ศ.400) และหายไปจากวงการปรัชญาอินเดีย
ประมาณ พ.ศ.1643 (ค.ศ.1100) ไปปรากฏในจีนโดยชื่อว่า “ฟาเซียง (Fa-hsian)” ท่านปรมารถเดิน
ทางเข้าจีนและเผยแผ่ปรัชญานี้เมื่อประมาณปี พ.ศ.1098 (ค.ศ.546) สมณะเฮี้ยนจั๋งศึกษาปรัชญาโย
คาจารที่นาลันทา ประมาณปี พ.ศ.1176 (ค.ศ.632) แล้วนำกลับไปเผยแผ่ที่จีนท่านโดโซะ-Dosho
(ศิษย์ของท่านเฮี้ยนจั๋ง) นำไปเผยแผ่ในญี่ปุ่น ประมาณปี พ.ศ.1197 (ค.ศ.654) ในยุคนารา
แนวคิดเชิงอภิปรัชญาขณะที่โยคาจารได้รับความนิยมในญี่ปุ่น โลกแห่งปรากฏการณ์ไม่มี
อะไรที่อยู่นอกเหนือจิตดำรงอยู่ โลกแห่งปรากฏการณ์ดำรงอยู่โดยอาศัยมโนภาพที่เราสร้ างขึ้นมา
เท่านั้นและสอนทฤษฎีจิตกรณ์ (The theory of Ideation) ไม่มีธาตุใดที่เป็นอิสระจากการสร้างสรรค์
ของจิต ธรรมทั้งปวงเป็นเพียงจิตกรณ์ สิ่งทั้งหลายดำรงอยู่เพราะอาศัยการที่เราสร้างภาพขึ้นในใจ
อาลยวิชญาณสร้างโลกแห่งปรากฏการณ์โดยการจินตนาการ จิตกรณ์บริสุทธิ์ห มายถึงว่า ไม่มีความ
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แตกต่างระหว่างจิตกับวัตถุ เอกภาพสูงสุดคือนิพพาน ปรากฏการณ์ภายนอกเป็นภาพที่จิตกรณ์ด้าน
ในสร้างขึ้นมา โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างจิตกรณ์บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ ต่อมาทฤษฎีนี้ได้
พัฒนาไปเป็นนิกาย “เซน” วิธีการปฏิบัติเพื่อไปสู่จุดหมายสูงสุดไม่ว่าจะเป็นแบบ “โกอาน” ของรินไซ
หรือแบบ “ซาเซน” ของโซโตะ สาระแห่งการปฏิบัติคือการเข้าถึงสภาวะเดิมแท้ของจิต ผู้ปฏิบัติต่างก็
เชื่อมั่นว่าโลกและกระแสจิตที่ปรากฏอยู่นี้เป็นเพียงภาพมายา แต่ยังมีสภาวะเดิมแท้ของจิต อยู่
ต้องพยายามเข้าถึงให้ได้ นั่นคือ “อัทวยะ” สภาพจิตของผู้ปฏิบัติก็เข้าถึงสภาวะแห่ง “อัทวยะ” ย่อม
สามารถกำจัดทวิภาพระหว่างจิตกับวัตถุ
พัฒนาการของโยคาจารไม่ได้หยุดอยู่เพียงนิกายเซน แต่ยังส่งผลไปถึงลัทธิบูชิโดอีกด้วย
คำว่า “บูชิโด” แปลว่า วิธีการใช้ดาบของทหาร หรือภาวะแห่งนักดาบ เป็นลัทธิที่รวมเอาแก่นของการ
ฝึ ก ฝนของพวกซามู ไ ร ซึ ่ ง เป็ น ชนชั ้ น นัก รบ และชนชั ้ น เหล่ า นี ้ จ ะต้ อ งฝึ ก ปฏิ บ ั ติ ใ นการต่ อ สู้ใน
ชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพ โยคาจารแสดงให้เห็นความพยายามของมนุษย์ที่จะก้าวไปให้
ถึงจุดหมายโดยอาศัยสมาธิจิต ที่อยู่เหนื อคำบรรยายเป็นการดึงจิตเข้ามามองดูภายในตัวเอง พัฒนา
ศักยภาพภายในตัวให้สามารถแสดงพฤติภาพออกมา ลัทธิบูชิโดก็นำแนวคิดนี้มาและประยุกต์ให้เข้า
กับหลักการของตน ยุทธวิธีแบบบูชิโดจึงเน้นที่ความมั่นคงและสมาธิจิต (Self-possessed) ให้หนัก
แน่นในตัวเองเสียก่อนแล้วค่อยโจมตีข้าศึก การเพ่งมองภายในตน และรวบรวมพลังภายในตนคือหัวใจ
นี่คืออิทธิพลของปรัชญาโยคาจารที่ถือกำเนิดในอินเดีย แผ่ไปจีน และญี่ปุ่นตามลำดับ (พระมหาสม
จินต์ สมมาปญโญ, 2565)
สรุปได้ว่า ในอินเดียอิทธิพลของปรัชญาโยคาจารที่ปรากฏชัดก็คือ แนวคิดของโยคาจารเป็น
ผลโดยตรงที่ทำให้เกิดปรัชญาตันตระและเผยแผ่เข้าไปสู่ประเทศจีนประมาณ พ.ศ. 950 โดยท่านโพธิ
รุจิและปรมัตถะ ต่อมาทฤษฎีอาลยวิชญาณได้พัฒนาไปเป็นนิกาย “ฌาน” เน้นแนวคิดเกี่ยวกับจิต
และได้เผยแผ่เข้าไปสู่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 943 (ค.ศ.400) เรียกว่า “ฮอสโซ” และสมณะเฮี้ยน
นำไปเผยแผ่ในจีนโดยชื่อว่า “ฟาเซียง” เมื่อปี พ.ศ.1098 (ค.ศ.546) และท่านโดโซะนำไปเผยแผ่
ในญี่ปุ่นประมาณปี พ.ศ. 1197 (ค.ศ.654) ในยุคนารา ต่อมาได้พัฒนาไปเป็น นิกายเซน จะเห็นได้ว่า
ปรัชญาโยคาจารที่ถือกำเนิดในอินเดียแต่ไปเจริญรุ่งเรืองในจีนและญี่ปุ่น นับได้ว่าปรัชญาโยคาจาร
มีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียเป็นอย่างมาก

บทสรุป
จากการศึกษานิกายโยคาจาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน 2 ประเด็น พบว่า 1) ประวัตินิกาย
โยคาจาร ผู้ก่อตั้งนิกายโยคาจาร ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าท่านไมเตรยนาถหรือท่านอสังคะหรือท่าน
วสุพันธุเป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 8 สำนักนี้พัฒนาเด่นขึ้นมาได้เพราะท่านอสังคะจึงเชื่อว่า
ท่านเป็นผู้ก่อตั้ง บางส่วนก็เชื่อว่าท่านไมเตรยนาถเป็นผู้ก่อตั้ง เพราะท่านเป็นอาจารย์ และเป็น
ผู้ถ่ายทอดคัมภีร์ตลอดทั้งแนวคิดสำคัญของโยคาจารให้กับศิษย์ของท่านคือท่านอสังคะ อีกทั้งท่าน
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ไมเตรยนาถได้รับการยกย่องจากศาสนิกมหายานและตันตระยุคหลังว่า ทุกคําพูดของท่านไมเตรยนาถ
เท่ากับเป็นพระพุทธดํารัสโดยตรง 2) ศึกษาหลักธรรมและแนวคิดของนิกายโยคาจาร หลักธรรมของ
นิกายโยคาจาร มีพระสูตรที่สำคัญอยู่ 6 สูตร เช่น อวตังสกสูตร ลังกาวตารสูตร เป็นต้น และศาสตร์
อีก 11 ศาสตร์ เช่น โยคาจารภูมิศาสตร์ และโยควิภ ังคศาสตร์ เป็นต้น ส่ว นแนวคิดของนิกาย
โยคาจารใน 4 ประเด็น คือ 1) ทัศนะว่าจิตเท่านั้นที่เป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียว คือการยอมรับว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดมาจากจิตหรือสรรพสิ่งคือจิต ดำเนินไปและจบสิ้นที่ขบวนการทำงานของจิต
ทั้งสิ้น 2) ทัศนะเรื่องวิญญาณมีทัศนะว่าจิตมีฐานะเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง จึงมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิด
เรื่องวิญญาณหรือการรับรู้ของจิต 3) ทัศนะเรื่องความจริงตามธรรมชาติ คือ (1) ปริกรรมปิตลักษณะ
ความจริงที่ไม่มีอยู่เลย (2) ปรตันตสภาวะ ความจริงแบบสมมติส ัจจะ (3) ปรมิส ปันนะสภาวะ
ความจริงแท้หรือปรมัตถสัจจะ 4) ทัศนะเรื่องยอมรับความจริง 2 อย่าง คือความจริงสูงสุด ปรมัตถ
สัจจะ และความจริงสมมติ เป็นความจริงที่เป็นปรากฏการณ์ไม่มีอยู่จริงเป็นเหมือนความฝันและ
ภาพลวงตา
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บทคัดย่อ
ในการเขียนบทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
พัฒนาการพระพุทธศาสนาในเวียดนาม และอิทธิพลในด้านต่างๆ พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ใน
ประเทศเวียดนามเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 7 เวียดนามตกอยู่ในอํานาจการปกครองของจีน พุทธศาสนา
ที่เข้ามาสู่เวียดนามในยุคแรกนั้น เป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยสันนิษฐานว่าท่านเมียวโป
(Meou-Po) ได้เดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามาเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในเวียดนามส่ วนใหญ่เป็น
นิกายมหายาน ศาสนิกชนส่ ว นมากเป็นกลุ่ มชาติพันธุ์ กิงห์ (Kinh) ซึ่งมีคติความเชื่อในเรื่องพระ
โพธิสัตว์และแดนสุขาวดี ที่มีอิทธิพลต่ อวิถีความเชื่อของประชาชนมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุ่งเรื่อ ง
และความเสื่อมของ พระพุทธศาสนาของเวียดนาม มาจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้นำการ
ปกครองของประเทศ ปัจ จัย ด้านนโยบายของประเทศในการสนับสนุนการดำเนินการ กิจกรรม
พระพุทธศาสนา ปัจ จัย ด้านความเป็นเอกภาพของคนในชาติ ในการทำนุบำรุ งพระพุทธศาสนา
ถึงแม้ว่าเวียดนามจะเป็น ประเทศสังคมนิยมที่ไม่ยอมรับการมีศาสนาอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่ ชาว
เวียดนามส่วนใหญ่มีการปฏิบัติทางศาสนาแบบชาวพุทธ ในปัจจุบันรัฐบาลได้ผ่อนปรนมาตรการเข็ม
งวด ในการนับถือพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้รับผลสำเร็จมากนัก เพราะมีพระสงฆ์เหลืออยู่น้อย ดั้งนั้นใน
ปัจจุบันพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามเป็นอยู่อย่างไร?
คำสำคัญ: มหายาน,พระโพธิสัตว์,พุทธบริษัทเวียดนาม

Abstract
In writing this article, the author was objective. to study the history of the
development of Buddhism in Vietnam and its influence in various fields Buddhism
came to propagate in Vietnam around the 7 th Buddhist century. Vietnam fell under
Chinese rule. Buddhism that entered Vietnam in the early days It is Mahayana
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Buddhism. It is assumed that Lord Myo Po has traveled from China to propagate Most
of the Buddhism in Vietnam is Mahayana. Most of the religious people are of the Kinh
ethnic group, who have a belief in the Bodhisattva and the Sukhavati, which has a
great influence on the way of people's beliefs Factors affecting the prosperity and
deterioration of Vietnam's Buddhism came from important factors such as factors of
the country's leadership The country's policy factors in supporting the action of
Buddhism activities Factors in the unity of people in the nation in upholding
Buddhism Although Vietnam is a socialist country that does not accept any official
religion. But the vast majority of Vietnamese people practice the Buddhist religion. At
present, the government has relaxed the strict measures. in respecting Buddhism but
not having much success because there were few monks left So how is Buddhism in
Vietnam today?
Keywords: Mahayana, Bodhisattva, Vietnamese Buddhist

บทนำ
ชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธมาแต่ดั้งเดิม จึงมีพื้นฐานด้านจิตใจที่อุดมและลุ่มลึกทั้งยัง
ยอมรับนับถือลิทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า และศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก อย่างไรก็ดี เวียดนาม ไม่มีศาสนา
ประจำชาติ รัฐธรรมนูญเวียดนามบัญญัติให้ประชาชนมีเสรี ในการเลือกนับถือศาสนา แต่เมื่อจีน
ปกครองเวียดนามได้นำลัทธิขงจื้อเข้ามาเผยแพร่ รวมทั้งลัทธิการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษตามธรรม
เนีย มจีน ทำให้ช าวเวีย ดนามรับ เอาประเพณีก ารเซ่น ไหว้ดวงวิญญาณเข้า มาเป็นส่ว นหนึ ่ ง ของ
วัฒนธรรมเวียดนาม นอกจากนั้นชาวเวียดนามยังนับถือลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธนิกายมหายาน แต่ก็
ยังมีชาวเวียดนามอีกจำนวนมากที่เคารพบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อถือแต่ครั้งโบราณกาล
พระพุทธศาสนาเข้าสู่เวียดนามใน 2 เส้นทาง คือ ทางเรือและทางบก ทางเรือนั้น เป็นการ
เดินทางของพระภิกษุจากอินเดียเข้ามายังดินแดนแห่งนี้เพื่อจาริกแสวงบุญโดยเรือของพ่อค้า ส่วนทาง
บก เป็นการเดินทางของพระสงฆ์จากประเทศจีน สำหรับบุคลผู้นำพระพุทธศาสนานิกายเธียนเข้ามา
เผยแผ่ในเวียดนามนั้น พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ กล่าวว่า พระวีนีตรุจิ(พระวินีรุจิ) เข้ามายัง
ดินแดนแห่งนี้ราว ค.ศ.544 ทั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเธียนใน
เวียดนาม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานอยู่ในเวียดนามจนกระทั่งปัจจุบันแม้ว่าจะ
มีบางช่วงเวลาที่ถูกต่อต้านจากรัฐด้วยการใช้ความรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงในเวียดนามใต้ที่รัฐบาลของ
ประธานาธิบดี โง ดินห์ เซียม และสมาชิกตระกูลโง กระทำต่อ พุทธสถานและพุทธศาสนิกชนในปี
ค.ศ. 1963 นำไปสู่การจุดไฟเผาตนเองของพระติ๊ชกวางดึ๊ก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.1963 และ
ตามมาด้ ว ยการจุดไฟเผาตนเองของพระภิกษุอีก 4 รูป สามเณร 1 รูป แม่ช ี 1 ท่าน รวมแล้วมี
ผู้เสียชีวิตจากการกระทำดังกล่าวเพื่อต่อต้านการปราบปรามชาวพุทธของรัฐบาลทั้งสิ้น 7 ราย
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ปัจ จุบ ัน พระพุทธศาสนาในเวียดนามมีทั้งมหายาน เถรวาท และผสมผสานระหว่าง
มหายานกับเถรวาท บวชเป็นพระมากที่สุดในโลกราว 22,000 รูป ทั้งพระภิกษุและภิกษุณีได้รับ
การศึกษาทางด้านศาสนาจากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยดึกซู มหาวิทยาลัยเว้เหงียม
และมหาวิทยาลัยหว่านฮั่งห์ ทั้งยังมีวัดอันเป็นศาสนสถานเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามเมือง
ต่างๆ อยู่หลายแห่ง เฉพาะในนครโฮจิมินห์มีมากถึง 150 แห่ง สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะเข้าสู่เวียดนามมาเป็นเวลากว่าพันปี ทั้งยังเคยถูก
กวาดล้างอย่างหนักโดยรัฐบาล หากแต่ในปัจจุบันศาสนาดังกล่าวยังคงดำรงอยู่ในเวียดนาม ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนและการผ่อนปรนของรัฐบาลในการให้สิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชนในการนับถือศาสนา จึงทำให้พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่และมีการเผยแพร่ในประเทศ
เวียดนามอย่างต่อเนื่องจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาพระพุทธศาสนาในเวียดนาม
ดินแดนประเทศเวียดนามในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 อาณาเขต คือ ตังเกี๋ย (Tong king)
ได้แก่ แถบลุ่มแม่ น ้ ำแดง อานัม (Annam) ได้แก่ แผ่นดินแคบยาวตามทอดชายฝั ่ง ทะเล ที่ อ ยู่
ตอนกลางระหว่างตังเกี๋ยกับโคชินจีน และโคชินจีน (Cochin China) ได้แก่แผ่นดินส่วนล่างทั้งหมด
ปัจจุบันนี้ อานัมภาคใต้ เป็นอาณาจักรจัมปา ส่วนโคชินจีนเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟูนัน ซึ่งมี
ศูนย์กลางอยู่ในประเทศกัมพูชาปัจจุบัน อาณาจักรอานัม มีอารยธรรมสืบสายมาจากจีน ส่วนจัมปากับ
ฟูนันมีอารยธรรมที่สืบสายมาจากอินเดีย อาณาจักรอานัมมีอายุเกือบ 3 พันปี แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจน
จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 300 ได้จัดตั้งเป็นอาณาจักรเวียดนาม (เวียดนาม แปลว่า อาณาจักรฝ่าย
ทักษิณ) ต่อมาอาณาจักรเวียดนาม ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจีน ใน พ.ศ. 433 เป็นเวลานานกว่า 1000 ปี
ในระยะนี้ เรียกประเทศเวียดนามว่า อานัม แปลว่า ปักษ์ใต้ที่สงบ จากการตกเป็นเมืองขึ้นของจีน จึง
ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนแทบทั้งสิ้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 1482 เวียดนามได้ทำการกอบกู้เอก
ราชจากจีนได้สำเร็จ ได้ประกาศอิสรภาพจากจีน ต่อมาอาณาจักรเวียดนามได้แผ่อำนาจมาทางใต้
สามารถเข้ายึดครองนครจัมปาได้ในที่สุด (เวียดนาม-การเผยแผ่พระพุทธศาสนา-ธรรมไทย, ออนไลน์.)
พระพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่เวียดนามในยุคแรกนั้น เป็นพุทธศาสนาแบบมหายาน โดย
สันนิษฐานว่าท่านเมียวโป (Meou-Po) ได้เดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามาเผยแผ่ เวียดนามจึงได้รับ
เอาศาสนาจากจีน รวมทั้งคัมภีร์ทางศาสนา ก็เป็นภาษาจีนเหมือนกัน สันนิษฐานกันว่า ได้มีพระภิกษุ
ชาวอินเดีย คือ พระมหาชีวก พระกัลยาณรุจิ และ พระถังเซงโฮย ได้เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนา ใน
ยุคเดียวกับท่านเมียวโป แต่การเผยแผ่พุทธศาสนาก็ไม่เจริญนัก เพราะกษัตริย์จีนในขณะนั้นนับถือ
ศาสนาขงจื้อ ไม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และยังไม่พอพระทัยที่มีคนนับถือพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อชาว
เวียดนามกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ พระพุทธศาสนาได้รับการฟื้นฟูอย่างจริงจัง ในครั้งนั้นได้มีพระภิกษุ
ชาวอินเดีย ชื่อ วินีตรุจิ ท่านได้ศึกษาพุทธศาสนาในอินเดียแล้วยัง ได้เดินทางมาศึกษาพุทธศาสนา
นิกายเซน หรือ เธียน (Thien) ในประเทศจีน แล้วเดินทางมาเผยแผ่ พุทธศาสนานิกายเธียร หรือ เซน
ในเวียดนามจนพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ คราวที่เวียดนามกู้อิสรภาพ ได้ตั้งอาณาจักรไค
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โคเวียด ใน พ.ศ. 1482 หลังจากได้อิสรภาพแล้ว ก็เกิดการแย่งชิงอำนาจกันเอง ประมาณ 30 ปี ระยะ
นี้พุทธศาสนาซบเซาขาดการทำนุบำรุง ต่อมาเมื่อราชวงศ์ดินห์ ขึ้นครองอำนาจในปี พ.ศ. 1212 แล้ว
พระพุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง พระพุทธศาสนาได้มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็น
อย่างมาก
สมัยราชวงศ์ตรัน พระเจ้าตรันไทต๋อง ทรงนิพนธ์หนังสือว่าด้วยเรื่องสมาธิ หรือทางไปสู่ธ
ยานะ และหลักธรรมค้นคว้า ฮือ-หลุก พระนัดดาของพระองค์ หลังขึ้นครองราชย์ได้ระยะหนึ่ง ก็สละ
ราชสมบัติออกผนวช ณ วัดแห่งหนึ่งบนภูเขา สั่งสอนศิษย์เป็นจำนวนมาก จนชาวเวียดนามเหนือถือ
ว่า พระองค์เป็นปฐมสังฆราชแห่งนิกายเวฬุวัน (หรือป่าไผ่) พ.ศ.2426 เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของ
ฝรั ่ ง เศส มี ก ารควบคุ ม การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา ยึ ด คั ม ภี ร ์ ไ ปเผาทำลาย การรวมตั ว ของ
พุทธศาสนิกชน เพื่อประกอบพิธีจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางการฝรั่งเศสก่อน ความเชื่อเรื่องผี
สาง และลัทธิต่าง ๆ ก็เข้ามาในพระพุทธศาสนา เช่น หว่าเหา และเกาได๋(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,(15
กุมภาพันธ์2565, ออนไลน์.)
จะเห็นได้ว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อ ทั้งนี้
ศาสนาพุทธคือหนึ่งในบรรดาศาสนาที่ดำรงอยู่คู่ดินแดนแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานกว่าพันปี มีผู้
ชี้ให้เห็น ถึงความเป็น มาของพระพุทธศาสนาดังกล่าวไว้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น ฟื้น ดอกบัว
ชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า พระพุ ท ธศาสนาเข้ า สู ่ ด ิ น แดนแห่ ง นี ้ ใ น 2 ระยะ โดยในระยะแรกนั ้ น อยู ่ ใ นราว
คริสต์ศตวรรษที่ 3 เวียดนามได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาจากอาณาจักรจามปา สันนิษฐานว่า
เป็นอาณาจักรโบราณตั้งอยู่ระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ อาณาจักรดังกล่าวได้รับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมในการนับถือพระพุทธศาสนาจากชาวปัลลาวะ ซึ่งเป็นผู้อพยพมาจากทางตอนใต้ของ
อินเดีย แต่ในส่วนนี้มิได้กล่าวถึงว่าเป็นพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรือมหายาน ขณะที่ในระยะที่ 2
มีบุคคลสำคัญคือ พระวินีตรุจิ เป็นผู้นำพระพุทธศาสนานิกายเธียน หรือ เซ็น เข้ามาเผยแผ่ยังประเทศ
เวียดนามในราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 เป็นพระที่ชาวเวียดนามให้ความเลื่อมใสศรัทธา กระทั่งในเวลา
ต่อมาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งพระสังฆราชนิกายเธียนองค์แรกของเวียดนาม (ฟื้น ดอกบัว, 2554: 290291)และมีคำอธิบายอีกชุดหนึ่งเกี่ยวกับความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในเวียดนามโดย พระมหา
ดาวสยาม วชิรปัญโญ ชี้ให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาเข้าสู่เวียดนามใน 2 เส้นทาง คือ ทางเรือและทาง
บก ทางเรือนั้น เป็นการเดินทางของพระภิกษุจากอินเดียเข้ามายังดินแดนแห่งนี้เพื่อจาริกแสวงบุญ
โดยเรือของพ่อค้า ส่ว นทางบก เป็น การเดินทางของพระสงฆ์จากประเทศจีน สำหรับบุคลผู้นำ
พระพุทธศาสนานิกายเธียนเข้ามาเผยแผ่ในเวียดนามนั้น ทั้งฟื้น ดอกบัว และ พระมหาดาวสยาม
วชิรปัญโญ กล่าวตรงกันถึง พระวีนีตรุจิ (พระวินีรุจิ) เข้ามายังดินแดนแห่งนี้ราว ค.ศ. 544 ทั้งนี้ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเธียนในเวียดนาม (พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ
,2557: 24-25)
อย่างไรก็ตามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานอยู่ในเวียดนามจนกระทั่ง
ปัจจุบัน แม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่ถูกต่อต้านจากรัฐด้วยการใช้ความรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีว ิตและทรัพย์ส ิน ของศาสนิกชนผู้นับ ถือพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงใน
เวียดนามใต้ที่รัฐบาลของประธานาธิบดี โง ดินห์ เซียม และสมาชิกตระกูลโง กระทำต่อ พุทธสถาน
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และพุทธศาสนิกชนในปี ค.ศ. 1963 นำไปสู่การจุดไฟเผาตนเองของพระติ๊ชกวางดึ๊ก เมื่อวันที่ 11
มิถุนายน ค.ศ. 1963 และตามมาด้วยการจุดไฟเผาตนเองของพระภิกษุอีก 4 รูป สามเณร 1 รูป แม่ชี
1 ท่าน รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตจากการกระทำดังกล่าว เพื่อต่อต้านการปราบปรามชาวพุทธของรัฐบาล
ทั้งสิ้น 7 ราย แต่ก็มิได้ทำให้สถานการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ยุติลง จนกระทั่งในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ.
1963 ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี้ ได้ทำการปราศรัยประณามการกระทำของรัฐบาลเวียดนาม
ทั้งยังแสดงจุดยืนว่า “รัฐบาลสหรัฐจะไม่อดทนต่อการกระทำอันป่าเถื่อนนี้ ” ถือเป็นสัญญาณอันตราย
ต่อสถานะและความมั่นคงของรัฐบาลอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุน และในท้ายที่สุดสหรัฐอเมริกา
ได้หันไปให้การสนับสนุนกองทัพเวียดนามเพื่อทำการโค่นล้มรัฐบาลโง ดินห์ เซียม ถือเป็นการสิ้นสุด
บทบาทและอำนาจทางการเมือง รวมถึงความรุนแรงที่กระทำต่อพระพุทธศาสนาไปในคราวเดียวกัน
ปัจ จุบ ัน พระพุทธศาสนาในเวียดนามมีทั้งมหายาน เถรวาท และผสมผสานระหว่าง
มหายานกับเถรวาท ในส่วนของนิกายเถรวาทนับว่ามีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เนื่องจากมีภิกษุณี หรือ หญิ งที่บวชเป็นพระมากที่สุดในโลกราว 22,000 รูป (ฉัตรสุมาลย์, 2556:
217) ทั้งพระภิ ก ษุ และภิก ษุณ ี ได้ รั บการศึ ก ษาทางด้ านศาสนาจากมหาวิ ทยาลั ย 3 แห่ง ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยดึกซู มหาวิทยาลัยเว้เหงียม และมหาวิทยาลัยหว่านฮั่งห์ ทั้งยังมีวัดอันเป็นศาสนสถาน
เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามเมืองต่าง ๆ อยู่หลายแห่ง เฉพาะในนครโฮจิมินห์มีมากถึง 150
แห่ง สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ตามปกติ (พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, 2557: 132)
สรุปจากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า ความเป็นมาของพุทธศาสนามหายานในประเทศ
เวียดนามนั้น ได้รับผลกระทบจากสภาพความวุ่นวายทางการเมือง และสงครามเรื่อยมา สถาบัน
ศาสนาก็ถูกรังแกอย่างไม่เป็นธรรม จนทำให้พระพุทธศาสนา บางยุคก็เฟื่องฟู บางยุคก็เสื่อมสลาย
ปัจจุบันชาวพุทธจึงพยายามฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยสัญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ที่มี
ความเมตตา กรุณา ต่อสัตว์โลกเป็นความคิดที่จูงใจ ครองใจคนเวียดนาม และการผ่อนปรนของ
รัฐบาลในการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนา พระพุทธศาสนานิกายมหายาน หรือ
ศาสนาพุทธแบบเวียดนามมีการผสมผสานระหว่างลัทธิเต๋า ศาสนาพื้นเมืองจีน และศาสนาพื้นเมือง
เวียดนาม ทำให้การนับถือศาสนาขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว เพราะเชื่อในวิถีของการนับถือ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของชีวิตของผู้ครองเรือนทั้งหลาย ความ
แข็งแกร่งของพุทธศาสนา และความตั้งใจจริงของพระสงฆ์ ผ่านการปฏิบัติจริง ทั้งผ่านกระบวนการจัด
การศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ปัจจุบันเวียดนามก็ยังคง นับถือศาสนาพุทธ และสร้าง
ความสันติสุขให้แก่พุทธศาสนิกชนเวียดนาม

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเวียดนาม
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเวียดนาม ไม่แตกต่างจากประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
ใน ประเทศอื่นๆเท่าไรนัก เพราะมีข้อมูลหลายแหล่งตรงกันว่า พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสมณทูต
เข้าไป เผยแผ่พระพุทธศาสนาในเวียดนามตอนเหนือในดินแดนชื่อ “เกียวเจา” ซึ่งเชื่อกันว่าตั้งอยู่ใน
ประเทศจีน ตอนใต้ครั้งโบราณ ในปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณจังหวัดบัคนินห์ของเวียดนาม โดยสรุป
พระพุทธศาสนาใน เวียดนามแบ่งเป็น 4 ยุค คือ
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ยุคที่ 1 ปรับเปลี่ยนพระพุทธศาสนานานาชาติ สู่พระพุทธศาสนาเวียดนาม ประมาณ
พ.ศ. 300-1500
จีนครั้งโบราณมีศูนย์กลางพระพุทธศาสนา 3 แห่ง คือ ลั่วหยาง ริงเฉิน และหลุย เหลา
กล่าว เฉพาะหลุย เหลา ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเกียวเจาตอนใต้ของจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น ประมาณ
พ.ศ. 600 มีฐานะเป็นเมืองหลวงของเกียวเจา ต่อมาเป็นเมืองขึ้นของจีน ตั้งอยู่ในเส้นทางค้าขายสำคัญ
ระหว่างอินเดียกับจีน จึงเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรือง พระธรรมทูตอินเดียชอบใช้เป็นที่พักพิงและเผย
แผ่ พระพุทธศาสนาก่อนที่จะจาริกต่อไปยังดินแดนตอนเหนือของจีน ประวัติศาสตร์บอกว่า ก่อนที่จะ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนอื่นๆ ได้มีการสถาปนา องค์กรสงฆ์ขึ้นมาในเมืองเกียวเจาก่อน ใน
สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกหลุยเหลาเป็นดินแดนแห่งแรกที่รับ พระพุทธศาสนาจากอินเดียซึ่งเผยแผ่
โดยพระสงฆ์อินเดีย และพระสงฆ์เหล่านี้ต่อมาได้เผยแผ่ พระพุทธศาสนาไปทางเหนือ บริเวณลุ่ม
แม่น้ำแยงซีต่อไปจนถึงเมืองลั่วหยาง อันเป็นเมืองหลวงของจีน ในสมัยนั้น ภิกษุที่มีบทบาทสำคัญใน
ยุคนี้คือ พระกังเซ็นฮุยชาวเมืองหลุยเหลาแปลคัมภีร์ พระพุทธศาสนาเป็นภาษาจีน เที่ยวจาริกสอน
พระพุทธศาสนาไปที่นานกิง และสร้างปฐมเจดีย์ไว้ที่เมืองนานกิง
นอกจากนี้ มีภิกษุชาวอินเดียอีกหลายรูป เช่น พระมหาชีวกะ พระกัลยาณรุจิมีบทบาทส
าคัญใน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และนักปราชญ์ชาวจีนชื่อเมียวโปเดินทางมาเมืองหลุย เหลาเพื่อ
ศึกษา พระพุทธศาสนากับภิกษุอินเดีย มีการสร้างเจดีย์ขึ้นที่เมืองหลุยเหลาจำนวน 20 องค์ แปล
คัมภีร์ พระพุทธศาสนาเป็นภาษาจีนไม่น้อยกว่า 15 เล่ม มีพระสงฆ์ไม้น้อยกว่า 500 รูป พระสูตร 42
ตอนซึ่ง พบที่เมืองเกียวเจาใน พ.ศ. 700 เชื่อกันว่าเป็นพระสูตรแรกที่มีการแปลเป็นภาษาจีนในเมืองห
ลุยเหลานี้ เอง ดังนั้น ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งแห่งพระพุทธศาสนาเวียดนามก็คือ เป็นพระศาสนาที่เผย
แผ่โดยพระ ธรรมทูตชาวอินเดี ยเข้าไปในเมืองเกียวเจานานแล้ว ก่อนที่จะแผ่ขยายไปยังเมืองจีน
หลักฐานด้าน วรรณกรรมในพระสูตรแปลข้างต้น เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ในยุคแรกจริงๆ พระพุทธศาสนา
เวียดนาม (Vietnamese Buddhism) รับเอาหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาดั้งเดิมจากพระสงฆ์
อินเดีย และใน หลายศตวรรษต่อมา พระพุทธศาสนาเวียดนามก็รับเอาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาอีก
อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็น แบบมหายาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนานิกายเซน(ฌาน)แบบจีน พร้อมๆ
กับพัฒนาการแห่ง พระพุทธศาสนาในจีน
ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนาเวียดนามที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือ มีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิด กับวิถีชีวิตของคนในชาติ และพระสงฆ์ก็ด ำเนินกิจกรรมที่เป็นคุณูปการต่อการสร้างและ
ปกป้องคุ้มครอง ชาติของตน ชนชั้นในสังคมที่มีการศึกษาดีที่สุดคือพระสงฆ์เวียดนาม ได้ปฏิบัติหลัก
พระศาสนาเคียงคู่ไป กับประชาชนทั่วไปและมีความเป็นมิตรกับศาสนิกของศาสนาอื่นๆ เช่น เต๋า
ขงจื้อ อาจารย์เซนจำนวน มากเป็นปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของขงจื้อ ซึ่งนอกจากปฏิบัติศาสนกิจของตนแล้ว
ก็ยังมีบทบาทสำคัญในด้าน สังคม อาจเป็นไปได้ว่า อาจารย์เซนเหล่านั้นใช้พระพุทธศาสนาแบบจีนใน
สมัยราชวงศ์สุย(พ.ศ.1100) และราชวงศ์ถัง(พ.ศ.1200) เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะพัฒนาพระพุทธศาสนา
เวียดนาม และขั้นต่อไปก็คือ การสร้างกระบวนการชาตินิยมเพื่อการปลดปล่อยจากการครอบครอง
ของจีน ยุคแรกแห่งอิสรภาพของไดเวียด (เวียดนาม-พ.ศ.1087-1145) เริ่มต้นในสมัยกษัตริย์ลินัมเด ผู้
ทรงนับถือพระพุทธศาสนาและทรงปรึกษากับพระสงฆ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของพระสงฆ์เหล่านั้น
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เกี่ยวกับงานด้านศาสนจักรและอาณาจักร ในการปกป้องชาติให้พ้นการรุกรานของต่างชาติ ท้ายที่สุด
นำไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ณ แม่น้ำบักดัง ใน พ.ศ.1400 ซึ่งเป็นการเปิดหน้าใหม่แห่งประวัติศาสตร์ไดเวียด
ยุคที่ 2 ยุคทองของพระพุทธศาสนา ประมาณ พ.ศ. 1500-2000
ประมาณปี พ.ศ.1500 ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ ชาติไดเวียดได้รับอิสรภาพอีกครั้งหนึ่ง
และ พระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรือง ถือเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาเวียดนาม พระสงฆ์จ ำนวน
มากทำงานด้านการเมือง ในสมัยราชวงศ์ดินห์(พ.ศ.1511-1523) ราชวงศ์เลอยุคแรก(Former Leพ.ศ. 1523-1552) ราชวงศ์หลี(พ.ศ.1553-1768) และราชวงศ์ตรัน(พ.ศ.1768-1943)
พระสงฆ์บางรูปได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐและเป็นครูแห่งชาติ เช่น อาจารย์เซน
ชื่อขุง เวียด อาจารย์ผัป ตวน อาจารย์เวีย น ฉุง และเหนืออื่นใด อาจารย์เซนชื่อวานฮานห์ซึ่งสร้าง
คุณูปการ อย่างยิ่งต่อการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ลี่ไทตูผู้ก่อตั้งราชวงศ์ลี่ ต่อมาได้รับสถาปนาเป็น
ประธานสงฆ์ ด้วยเหตุที่เป็นพระสงฆ์ที่มีความสามารถมาก ท่านได้อุทิศตัวเองในการสอนพุทธธรรม
และการสร้างชาติ แม้กระนั้น ท่านก็ยังดำเนินชีวิตพ้นจากโลกิยวิสัย ก่อนที่จะมรณภาพ ท่านได้แสดง
หลักปรัชญาที่ สละสลวยปรากฏในสุภาษิตที่สงบเยือกเย็นสูงส่ง ดังนี้
ประสบการณ์ของเราทั้งหลายก็เหมือนสายฟ้าที่ผ่านเข้าไปสู่ความไม่มีอะไร
พืชทั้งมวลงอกงามในฤดูใบไม้ผลิ และเหี่ยวเฉาในฤดูใบไม้ร่วง
ทั้งๆ ที่ชะตาชีวิตขึ้นๆลงๆ เราทั้งหลายก็ยังไม่กลัวกัน
เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเพียงหยดน้ำค้างบนยอดหญ้า
พระพุทธศาสนาเวียดนามเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยราชวงศ์ลี่และราชวงศ์ตรันเป็นเวลา
4 ศตวรรษ กษัตริย์ลี่ ไท ตูและผู้สืบราชวงศ์ต่อมาทรงสนับสนุนและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยความ
ศรัทธา ทรงยอมรับ ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ทรงปกครองบ้านเมืองด้ว ยหลั ก
ทศพิธราชธรรม กษัตริย์ในราชวงศ์ตรันทรงรับสั่งให้สร้างเจดีย์และสถูปจำนวนหลายพันองค์ทั่ว
ประเทศ เจดีย์เสาเดียวที่กรุงฮานอยซึ่งมีชื่อเสียงมากเป็นหนึ่งในเจดีย์ที่ทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นในยุคนั้น
กษัตริย์บาง พระองค์หลังจากทรงครองราชย์ได้ระยะหนึ่ งแล้ว ทรงสละราชสมบัติบ ำเพ็ญตนเป็น
อาจารย์เซน เช่น กษัตริย์ลี่ไทตู กษัตริย์ลี่ทันห์โตน กษัตริย์ลี่อันห์โตน กษัตริย์ลี่เกาโตน กษัตริย์ตรันไท
โตน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งกษัตริย์ตรันงันโตนผู้ทรงเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา หลังจากทรง
เอาชนะพวกมองโกลแล้ว ทรงสละราชสมบัติและทรงก่อตั้งนิกายเวฬุวัน(ตรักลัม) ที่ภูเขาเหยินตู
นับเป็นเซนในเวียดนามนิกายแรก ที่ได้เคยมีมาและพระมหากษัตริย์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสังฆ
นายกองค์แรกของเซนนิกายเวฬุวันแห่ง เวียดนาม ต่อมา สังฆนายกแห่งนิกายเวฬุวันทรงรวมเซน
นิกายวินิตารุจิ (นิกาย “วินิตารุจิ” ก่อตั้งโดยพระ วินิตารุจิ ชาวอินเดีย ต่อมาได้รับสถาปนาเป็นสังฆ
นายกองค์แรกของพระพุทธศาสนานิกายเซนใน เวียดนาม ในสมัยนี้ ได้มีการสร้างสถูปทั่วประเทศไม่
น้อยกว่า 20 องค์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) นิกายอัชฌัตติกญาณ(วูหยันตุง-แบบจีน)) และนิกาย
อาศรมบถ (เซ้าตัง-แบบจีน)เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เป็น “พระพุทธศาสนานิกายเซนแบบเวียดนาม”
ในยุคทองนี้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วรรณคดีพระพุทธศาสนาทั้งแบบร้อยกรองและ
ร้อย แก้ว และสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนาอย่างดียิ่ง เหนืออื่นใด ที่นับว่า
สำคัญมาก ที่สุดก็คือได้มีการจารึกคัมภีร์พระพุทธศาสนาซึ่งใช้เวลาดำเนินการ 24 ปี(พ.ศ.1838-
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1862) ณ วัดควินห์ลัมเจติยาราม โดยกษัตริย์ตรันอันห์ โตงทรงให้ความอุปถัมภ์ อาจารย์เซนฟัป โลซึ่ง
เป็นพระสังฆ นายกองค์ที่ 2 ของเซนนิกายเวฬุวัน ร่วมกับพระสงฆ์และคฤหัสถ์จ ำนวนหลายพัน ได้
ช่วยกันจารึกคัมภีร์ พระพุทธศาสนาและวรรณกรรมที่เขียนขึ้นโดยนิกายเวฬุวัน อาจารย์ฟัปโลได้สร้าง
คุณูปการยิ่งต่อ พระสงฆ์มากกว่า 15,000 รูป และวัดเวฬุวันมากกว่า 200 แห่ง อาจารย์ฮูเหยินกวง
หลังจากรับ ราชการมา 20 ปี ได้สละโลกบำเพ็ญสมณธรรมที่ภูเขากอนซอน สืบทอดเจตนารมณ์ของ
อาจารย์ฟัปโล เป็นปราชญ์และกวีเอกทางพระพุทธศาสนา สอนธรรม ปฏิบัติกรรมฐานแบบเซน และ
ประพันธ์บทกลอนไว้จำนวนมาก
ยุคที่ 3 ยุคเสื่อมและยุคฟื้นฟู ประมาณ พ.ศ. 2000-2463
ตอนปลายของราชวงศ์ตรัน ขณะที่ปราชญ์ขงจื้อได้รับอำนาจสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียวใน
ราชสำนัก พระพุทธศาสนาก็สูญเสียอิทธิพลของตนตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการบุกเข้ามา
ของ ราชวงศ์หมิงใน พ.ศ.1957 ไดเวียดกลายเป็นเมืองขึ้นของจีนอีกครั้งหนึ่ง และกษัตริย ์ แห่ ง
ราชวงศ์หมิง ทรงคัดค้านชาวพุทธเวียดนามโดยการริบคัมภีร์พระพุ ทธศาสนา แล้วส่งไปที่ชินหลาง
พร้อมกันนั้นก็ทำลายเจดีย์จำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้น พระสงฆ์ที่มีความสามารถจำนวนมากถูกส่งไป
เมืองจีนในฐานะผู้ลี้ภัย ทั้งหมดล้วนเป็นนโยบายที่จะกลืนชาวเวียดนามให้เป็นชาวจีนและเป็นแนวทาง
เผยแผ่ลัทธิขงจื้อให้ โดดเด่นเพียงลัทธิเดียวขณะเดียวกันก็ควบคุม พระพุทธศาสนาและศาสนาเต๋า
อย่างเข้มงวด หลังจากต่อสู้กับราชวงศ์ หมิงเป็นเวลา 10 ปีในที่สุดได้รับชัยชนะในยุคเลอลอย วีรบุรุษ
แห่งชาติ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เลอยุคหลัง(Latter Le) แต่พระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ในสถานการณ์ล ำบาก
กษัตริย์เลอไท โตรับสั่งให้พระสงฆ์ (ผู้ประสงค์จะอยู่เป็นพระต่อไป)ต้องสอบผ่าน(บางระดับ) หรือมิ
เช่นนั้นก็ต้องลา สิกขาไปเป็นคฤหัสถ์ ลัทธิขงจื้อมีอิทธิพลมากต่อกษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
ปัญญาชนในยุคนั้น เนื่องจากการนับถือขงจื้อเป็นใบเบิกทางที่ดีที่สุดซึ่งจะนำไปสู่อำนาจและความ
รุ่งเรืองในราชสำนัก สิ่งที่ ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งนับว่าโชคดีมากก็คือ พระพุทธศาสนาได้หยั่งรากลึกลงใน
ชนทุกระดับ แม้ในยามทุกข์ ยากพวกเขาก็ยังยึดมั่นศรัทธา สร้างเจดีย์ วัด และพิมพ์ ซ้ำ คัมภีร์
พระพุทธศาสนา ทั้งๆที่นักปราชญ์ลัทธิ ขงจื้อคัดค้านและกษัตริย์รับสั่งให้เข้มงวดเป็นพิเศษ
ประมาณปี พ.ศ.2100 ยุคที่กลุ่มตรินห์กับเหงียนขัดแย้งกันซึ่งยืดยาวเป็นประมาณ 300 ปี
พวกขุนนางทั้งของกลุ่มตรินห์และเหงียน พยายามที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพื่อหวังเอาชนะจิตใจ
ของ ประชาชน คนเหล่านั้นเป็นชาวพุทธผู้ศรัทธาประกาศสร้างหรือซ่อ มแซมเจดีย์หรือสถูปที่มี
ชื่อเสียง เช่น เจดีย์เทียนมูในเว้ห์ เจดีย์เทียนโต เจดีย์อันโตน ประมาณปี พ.ศ.2200 พระสงฆ์จีน
จำนวนมากเดินทางมาเวียดนาม ก่อตั้งนิกายเซน เช่น นิกายหลินชิ(รินไซ)และนิกายเซ้าทุง (โซโตะ)
พระสงฆ์จีนเหล่านั้นได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากขุน นางตรินห์ซึ่งสนับสนุนให้ฟื้นฟูนิกายเซน
สำนักเวฬุวันอยู่แล้ว อาจารย์เซนชื่อชานเหงียนเป็นหนึ่งใน บรรดาผู้เป็นดวงประทีปแห่งพระสงฆ์
เวียดนามในเวียดนามเหนือ กษัตริย์เลอ ดู โตงทรงสถาปนาท่าน ชานเหงียนเป็นประธานสงฆ์ ท่านนู
เฮี่ยนและนู ตรุงซึ่งเป็นศิษย์ของท่านชานเหงี ยน ร่วมกันพยายามื้นฟูเซนนิกายเวฬุวันและพิมพ์ ซ้ำ
วรรณกรรมจำนวนมาก ที่เขียนโดยสังฆนายกนิกายเวฬุวัน อาจารย์ เซนชื่อฮุงไฮเป็นอีกท่านหนึ่งที่มี
ชื่อเสียงโดดเด่น ทำหน้าที่สานุศิษย์จำนวนหลายพันคนที่วัดเหงียทดุง บรรดาศิษย์เหล่านั้น บางคนมี
ชื่อเสียงมากและได้รับสถาปนาเป็นประธานสงฆ์ในยุคต่อมา
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ทางตอนใต้ พวกขุนนางเหงียนให้การต้อนรับอาจารย์เซนจำนวนมากที่เดินทางจากจีน
มาก่อตั้ง นิกายลินชิ(รินไซ)และนิกายเซ้าตุง (โซโตะ) พร้อมกับสร้างเจดีย์ไว้ในหลายจังหวัดในขณะที่
ขยายอาณา เขตลงไปทางใต้ นอกจากนี้ อาจารย์เซนชาวเวียดนามได้พยายามเต็มที่ที่จะฟื้นฟู
พระพุทธศาสนา เวียดนาม อาจารย์เหลียวกวงแห่งนิกายลินชิได้รับยกย่องเป็นผู้นำของบรรดาอาจารย์
เซน ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา สอนธรรมในหลายจังหวัดและได้รับการนับถืออย่างยิ่งจากพวกขุน
นางเหงียน คำสอน ของท่านเหลียวกวงเป็นการผสมผสานวิธีคิดแบบเวียดนาม เนื่องจากท่านพยายาม
ที่จะออกแบบศาสนา ที่นำมาจากจีนเสียใหม่ ทำให้เป็นแบบเวียดนามและมีชีว ิตชีวาทั้งในด้าน
พิธีกรรม บทกวีนิพนธ์ ศิษย์ หลายคนของท่านเหลียวกวงได้ช่วยกันสืบต่อการสอนด้วยวิธีดังกล่าวนี้ไป
ทั่วเวียดนามตอนใต้ และ อิทธิพลของเซนนิกายลินชิจะเห็นได้แม้ในยุคแห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ประมาณ พ.ศ.2500
จากการที่นักล่าอาณานิคมฝรั่งเศสเริ่มเข้ามาครอบครองเวียดนาม ทำให้สถานการณ์แห่ง
พระพุทธศาสนาอยู่ในภาวะเลวร้ายอย่างเห็นได้ชัด ในสมัยราชวงศ์เหงียน พระพุทธศาสนาถูกต่อต้าน
อย่างรุนแรงจากพวกขุนนางซึ่งเป็นปราชญ์ขงจื้อ ในขณะที่กษัตริย์ส่วนมากซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ทรงอุปถัมภ์ที่
ศรัทธามั่นคงก็ทรงละทิ้งพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในยุคนั้นจึงประสบกับความลำบากหลาย
อย่างจากการปกครองของพวกนักล่าอาณานิคม
ยุคที่ 4 ยุคพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ประมาณ 2463-ปัจจุบัน
พ.ศ.2463 ด้วยผลพวงจากการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแบบจีน ทำให้มีขบวนการเพื่อการ
ฟื้นฟู พระพุทธศาสนาเวียดนาม น าโดยอาจารย์ขันห์หัว สมาคมชาวพุทธจำนวนมากได้รับการก่อตั้ง
ขึ้นใน เวียดนามใต้ เวียดนามกลาง และเวียดนามเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 ถึง พ.ศ.2477 การฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาได้รับความเห็นชอบจากชาวพุทธจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกปัญญาชนทั่ว
ประเทศ แต่ขบวนการนี้ได้สะดุดลงเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
พ.ศ.2491 ได้ ก ่ อ ตั ้ ง สหสมาคมพระพุ ท ธศาสนาเวี ย ดนาม(United VN Buddhist
Associations) และดำเนินกิจกรรมในกรุงฮานอย มีการตี พิมพ์นิตยสารทางพระพุทธศาสนาและงาน
แปลหนังสือทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาเวียดนามจำนวนมาก ที่เมืองเว้ห์ พระมหาเถระเกี๊ยก เตียน
และดร.เลอดินห์ตัมซึ่งเป็นปราชญ์คฤหัสถ์ชาวพุทธ ได้ก่อตั้งสถาบันพระพุทธศาสนาที่เวฬุวนาราม
ต่อจากนั้นได้ก่อตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งอันนามขึ้ นที่วัดตูกวง และโรงเรียนพระพุทธศาสนา
สำหรับภิกษุและภิกษุณีอีก 2 แห่ง ดร.เลอดินห์ตัมผู้นี้แหละที่ได้สร้างคุณูปการมากมายต่อการ ฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาโดยการเผยแผ่พุทธธรรมโดยใช้ภาษาเวียดนาม ผู้ก่อตั้งองค์การเยาวชนชาวพุทธ
จำนวนมาก และแปลสูรังคมสูตรเป็นภาษาเวียดนาม นับว่าเป็นผู้เอาใจใส่ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง ในยุคนี้เองที่พระติช นัท ฮันท์ได้เริ่มแสดงบทบาทเพื่อสังคม เมื่อท่านเข้ามาบวชเป็น
สามเณร ขณะอายุ 16 ปี ต่อมาใน พ.ศ.2492 ได้บวชเป็นภิกษุที่วัดเซน เป็นบุคคลแรกที่ใช้ค ำว่า
“พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม(Engaged Buddhism)” ในหนังสือที่ท่านเขียนชื่อ “เวียดนาม: ดอกบัว
ใน ทะเลแห่งเปลวเพลิง(Vietnam: Lotus in a Sea of Fire)”
พ.ศ.2494 ได้จัดการประชุมชาวพุทธแห่งชาติขึ้นที่เมืองเว้ห์ มีจุดมุ่งหมายที่จะรวมสมาคม
พระพุทธศาสนาทั้งหมดเข้าด้วยกัน พร้อมกับจัดระบบกิจกรรมของพระสงฆ์ใหม่ นอกจากนี้ ได้อนุมัติ
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ให้ ชาวพุทธเวียดนามเข้าร่วมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(พสล.=WFB) ซึ่งก่อตั้งขึ้น ณ กรุง
โคลัมโบ ใน พ.ศ.2493
พ.ศ.2497 หลังจากที่เวียดนามแบ่งเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ ตามข้อตกลงเจนี
วา ประเทศถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ประชาชนไม่ได้สุขสบายขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น เมื่อเกิดสงครามระหว่าง
เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ ชาวพุทธในเวียดนามใต้ประสบความลำบากจากการแบ่งแยกและการ
เข้มงวด โดยระบบการปกครองของโงดินห์เดียม จนกระทั่งเมื่อมีการบีบคั้นมากขึ้น ชาวพุทธผู้ใฝ่ สันติ
จึง รวมตัวประท้วงทั่วประเทศ จากการที่พระโพธิสัตว์ติชกวงดึ๊กสละชีวิตจุดไฟเผาตัวเอง เป็นผลทำให้
ผู้ยอม สละชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนากลุ่มอื่นๆ วางแนวทางเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของโงดินห์เดียมใน พ.ศ.
2506
พ.ศ.2518 หลังจากที่เวียดนามใต้ได้รับอิสรภาพ มีข บวนการชาวพุทธนำโดยพระมหา
เถระติช ตรี ตู พยามที่จะรวมนิกายและองค์กรพระพุทธศาสนาเวียดนามทั้งหมด และมีการก่อตั้งคณะ
สงฆ์ เวียดนาม(VN Buddhist Sangha) ขึ้นใน พ.ศ.2524 คณะสงฆ์เวียดนามมีพระมหาเถระธรรม
สังฆราช ติช ดุ๊ค หงวน ได้อนุมัติแผนการทำงานเพื่อการทำงานร่วมกันและความสามัคคีในหมู่นิกาย
พระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่ธรรม เพื่อทำให้คนรู้จักหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนามากขึ้น เพื่อ
ทำระบบการศึกษาของวัดให้มั่นคง และเพื่อส่งเสริมมิตรภาพในหมู่องค์กรพระพุทธศาสนาทั่วโลก เพื่อ
สันติภาพโลก ในยุคนี้เอง ได้มีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับอุดมศึกษาขึ้นที่ฮา
มอย และใน พ.ศ.2527 ได้ก่อตั้งอีกแห่งหนึ่งขึ้นที่กรุงโฮจิมินห์ จุดประสงค์ก็เพื่อให้การศึกษาอบรม
ภิกษุและ ภิกษุณีรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถสนองงานคณะสงฆ์เวียดนาม ในด้านต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภิกษุและภิกษุณีที่เป็นนิสิตศึกษาทั้งคัมภีร์พระพุทธศาสนาและวิชาทั่ว ไป รวมทั้ง
หลักการสำคัญของ 3 นิกายหลัก คือ เถรวาท สรวาสติวาท และมหายาน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถ ศึ ก ษาต่ อ ในเวี ย ดนามหรื อ ในต่ า งประเทศ เพื ่ อ เตรี ย มตั ว เป็ น นั ก วิ จ ั ย ที ่ ส ถาบั น วิ จั ย
พระพุทธศาสนาแห่ง เวียดนาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2532
สถาบันวิจัยพระพุทธศาสนาแห่งเวียดนาม ในฐานะเป็นกิจกรรมแขนงใหม่ของคณะสงฆ์
เวี ย ดนามดำเนิ น การให้ ก ารศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา เน้ น การสร้ า งนวั ตกรรมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางสังคมและวิทยาศาสตร์ในยุคของพวกเรา ยิ่งไป
กว่า นั้น สถาบันนี้ยังพยายามอย่างยิ่งที่จะขยายกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก และส่งเสริม
การ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเวียดนามกับชาวพุทธของประเทศอื่นๆ ผู้มีบทบาทใน
การนำของสถาบันวิจัยพระพุทธศาสนาแห่งเวียดนาม ประกอบด้วยพระมหาเถระติช เทียน เซี่ยว เป็น
รองอธิการบดีรับผิดชอบภาควิชาพระพุทธศาสนาเวียดนาม และพระ ดร.ติช เทียน เจาเป็นรอง
อธิการบดี รับผิดชอบภาควิชาพระพุทธศาสนาทั่วโลก อนึ่ง ยังมีภาควิชาอื่นๆ อีก เช่น ภาควิชาความ
เชี่ยวชาญด้าน พระพุทธศาสนา ภาควิชาอารามศึกษา ภาควิชาการศึกษา และเหนืออื่น ใด มีภาควิชา
การแปลและเผย แผ่พระไตรปิฎกเป็นภาษาเวียดนาม ภาระยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการแปลพระไตรปิฎกจาก
ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเป็นภาษาเวียดนาม พร้อมกับการเผยแผ่พระไตรปิฎกเวียดนาม
นี้ เริ่ม ดำเนินการใน พ.ศ.2534 โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 20 ปีเพื่อดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์
เกี่ยวกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั่วโลกนั้น ผู้แทนของคณะสงฆ์เวียดนามได้เข้าร่วม
ประชุ ม ใหญ่ ข องสภาพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง เอเชี ย เพื ่ อ สั น ติ ภ าพ หรื อ ABCP (Asian Buddhist
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Conference for Peace) ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 และพระมหาเถระติช มินห์ เจาก็ได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานของ ABCP และเป็นประธานของศูนย์แห่งชาติ ABCP ในเวียดนาม พ.ศ.2527 ผู้แทนของ
คณะสงฆ์เวียดนามได้เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมที่กรุงนิวเดลีและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ศ.2528 คณะสงฆ์
เวียดนามร่วมกับศูนย์ แห่งชาติ ABCP ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสภาผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการ
นานาชาติของ ABCP ที่ กรุงฮานอย พ.ศ.2529 ซึ่งเป็นปีสันติภาพโลก ได้มีการจัดสัมมนา 2 ครั้งเรื่อง
พระพุทธศาสนากับ สัน ติภ าพ ณ กรุงฮานอยและกรุงโฮจิมินห์ ในปัจจุบัน ผู้แทนของคณะสงฆ์
เวียดนามได้เข้าร่วมสัมมนา หรือประชุมทางศาสนา ที่จัดขึ้น ในประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ศรีลังกา
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อิตาลี ฝรั่งเศส ไต้หวัน ประเทศไทย

สถานะและบทบาทในปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลายาวนานในประวัติศาสตร์ของเวียดนาม พระพุทธศาสนาเวียดนามมี
ความสัมพันธ์กับความดำรงอยู่แห่งชาติ ไม่ว่าชาติจะอยู่ในยุคเจริญรุ่งเรืองหรือในยุคเสื่อม นับแต่ยุค
แรกแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเวียดนามมา จิตใจของชาวพุทธเวียดนามได้รับการกล่อมเกลา
ด้วยคำสอนของพระพุทธองค์ในเรื่องเมตตา ขันติ ความเห็นอกเห็นใจ ทำให้พระพุทธศาสนาเวียดนาม
สามารถอยู่ร่วมกับศาสนาอื่น ๆด้วยความสงบมาเป็นเวลากว่า 2,000 ปี ภิกษุและภิกษุณียุคแล้วยุค
เล่า ได้เข้าไปมีส่วนร่ว มในการทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวเวียดนามอย่างสมบู รณ์
ผสมผสานไปด้วยวิถีและวัฒนธรรมเวียดนาม อีกประการหนึ่ง พระพุทธศาสนาเวียดนามมีอิทธิพล
อย่าง มากต่อวรรณคดี ศิลป ดนตรี และสถาปัตยกรรม กล่าวคือ พระพุทธศาสนาได้กลายเป็นส่วน
หนึ่งแห่ง ชีวิตของชาวเวียดนาม พระพุทธศาสนาในเวียดนามโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสถาบันพระสงฆ์
มีความเจริญรุ่งเรือง ใน คราวที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง และตกอยู่ในภาวะเสื่อมถอยใน
คราวที่ฝ่ายการเมืองละเลย ไม่อุปถัมภ์หรือบีบคั้นด้วยกฎระเบียบต่างๆ เป็นอย่างนี้เรื่อยมา เมื่อคราว
ที่ได้รับอิสรภาพโดยเด็ดขาด จากจีน สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาดูเหมือนว่าจะดำเนินไป
ด้วยดี แต่ทางบ้านเมืองก็เกิด สงครามระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดนามอีก เป็นผลทำให้เวียดนามแบ่งเป็น
2 ส่วนคือเหนือกับใต้ ทำให้องค์กรสงฆ์ในเวียดนามต้องแบ่งเป็น 2 ส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าว
เฉพาะเวียดนามใต้ สถานะและ บทบาทของพระพุทธศาสนายิ่งดูจะตกอยู่ในความลำบากขึ้นไปอีก
เมื่อฝรั่งเศสถอนกำลังออกจาก เวียดนามใน พ.ศ.2498 และสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทแทน
อเมริกาสนับสนุนโง ดินห์ เดียมขึ้นเป็น นายกรัฐมนตรี พระพุธศาสนาถูกกดขี่อย่างหนัก ทำให้เกิดการ
ต่อต้านจากชาวพุทธซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ ท้ายที่สุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2506 พระมหา
เถระติช กวง ดึ๊ก พระสงฆ์ฝ่ายมหายานจุด ไฟเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลโง ดินห์ เดียม และเกิดการ
รัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลในเวลาต่อมา ปัจจุบัน แม้ระบบการปกครองของประเทศเวียดนามจะยังเป็น
แบบสังคมนิย มอยู่ แต่น โยบายที่ รัฐ บาลเวียดนามใช้ใ นการบริห ารประเทศ ได้มีการประยุ ก ต์
ผสมผสานระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยม เปิด ประเทศสู่โลกกว้าง รับกระแสแห่งการพัฒนาด้านวัตถุ
จากนานาประเทศ ทำให้สถานการณ์แห่ง พระพุทธศาสนาในเวียดนามเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น สถาบัน
สงฆ์เวียดนามมีการติดต่อสัมพันธ์กับ องค์กรชาวพุทธต่างประเทศ พระพุทธศาสนาในเวียดนามมีทั้ง
เถรวาทและมหายาน แต่มหายานมีจ ำนวนมากกว่าทั้งด้านศาสนบุคคลและศาสนวัตถุมีบทบาทอยู่ใน
ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ ติดต่อสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาในจีน โดยเฉพาะนิกายเซน ทำ
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ให้เซนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนเวียดนามมากจนถึง ปัจจุบัน9 ในขณะที่เถรวาทอยู่ในภาคใต้ ในช่วง
สงครามเวียดนามเหนือ-ใต้ พระเถระผู้ใหญ่ที่ทำงานเพื่อ สังคม ได้รวมนิกายต่างๆประมาณ 11 นิกาย
ทั้งเถรวาทและมหายานเข้าด้วยกันเป็น Unified Buddhist Church เพื่อต่อต้านสงคราม

นิกายในพระพุทธศาสนาแบบเวียดนาม
ปัจจุบันพระพุทธศาสนามหายานในเวียดนาม เป็นแบบนิกายเธียนหรือ เชน และอีกหลาย
นิกายหรือหลายลัทธิ เป็น การผสมผสานพระพุทธศาสนา ศาสนาคริส ต์ ลัทธิเต๋า ขงจื้อ ศาสนา
พื้นเมืองจีน และศาสนาพื้นเมืองเวียดนาม เป็นการนับถือผสมผสานกัน ซึ่งไดเจริญคูเคียงกันมาและ
ค่อย ๆ กลมกลืนกันเข้าจนเป็นลัทธิผสมอันหนึ่งอันเดียว โดยมีนิกายหรือ ลัทธิสำคัญ 3 นิกายหรือ 3
ลัทธิ ดังนี้
1) นิกายเธียนหรือเชน เชื่อกันว่าถือกำเนิดมาจากพระภิกษุชาวอินเดียนามว่า พระ
วินีตรุจิ (อ่านว่า วิ -นี-ตะ-รุ-จิ) เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา และได้รับการนับถือว่าเป็น
สังฆราชแห่งนิกายเธีย น (เธีย น เป็น คำเวียดนาม ได้แก่ ธยานะ หรือ ฉาน หรือ เซน) เมื่อท่าน
มรณภาพแล้ว ฝับเหียน ศิษย์ชาวเวียดนามได้เผยแผ่พุทธธรรมอย่างมั่นคงสืบมา และเมื่อ พ.ศ. 1363
ยุคราชวงศ์ถังของจีน ปกครองเวียดนาม พระภิกษุว่อง่อนถ่อง ประดิษฐานนิกายเธียนเป็นครั้งที่ 2 มี
สถูปเจดีย์ 20 องค์ และวัดหลายแห่ง มีพระภิก ษุประมาณ 500 รูป พระเถรานุเถระเป็นพหูสูตและ
เคร่งครัดในพระวินัย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 เมื่อเวียดนามกู้อิสรภาพจากจีนได้สำเร็จ กษัตริย์
เวียดนามหลายราชวงศ์ ได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมา เช่น สมัย ราชวงศ์ดินห์ พระเจ้า
จักรพรรดิทรงเลื่อมใสใน พระภิกษุง่อฉั่ น หลู ซึ่งเป็นปราชญ์ด้านกวีนิพนธ์ และเชี่ยวชาญสมาธิ
(Meditation) แบบนิกายเธียน จึงได้สถาปนาท่านให้เป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์และเป็นที่ปรึกษาของ
พระองค์ด้วย ต่อมา ในสมัยราชวงศ์ไล ราชวงศ์นี้มีอายุยาวนานถึง 215 ปี (พ.ศ. 1553-1768) และ
พระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองที่สุด พระเจ้าไลทันต๋อง ได้ประดิษฐานนิกายเธียนอีกเป็นครั้งที่ 3
กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ทรงสนพระทัย ในการบำเพ็ญสมาธิมาก สละราชสมบัติให้พระราชธิดา
แล้วออกผนวช ณ วัดแห่งหนึ่งบนภูเขา สั่งสอนศิษย์เป็นจำนวนมาก จนชาวเวียดนามเห นือถือว่า
พระองค์เป็นปฐมสังฆราชแห่งนิกายเวฬุวัน ปัจจุบันนิกายเธียนหรือเชน ได้ประดิษฐานอยู่ในเวียดนาม
จวบจนทุกวันนี้ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ศาสนาพุทธในประเทศเวียดนาม, ออนไลน์.)
2) ลัทธิเก๋าได๋ เป็นลัทธิเอกเทวนิยมที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1926 ที่เมืองเต็ยนิญ
ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ชื่อเต็มของลัทธินี้คือ ดั่ยเด่าตามกี่โฝโดะ ซึ่งแปลว่า ความเชื่ออัน
ยิ่งใหญ่ที่จะพาไปสู่การไถ่บาปครั้งที่สาม ส่วนคำว่า เก๋าได๋ แปลว่า เทพเจ้าสูงสุด หรือ อำนาจสูงสุด
ซึ่งคือมหาเทพที่เชื่อว่าเป็นผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งหมด สัญลักษณ์ของลัทธิคือรูป "พระเนตรซ้ายของ
พระเจ้า" คล้ายกับสัญลักษณ์ดวงตาอิลลูมินาตี มีความหมายถึงหยินหยาง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ลัทธิ
เก๋าได๋, ออนไลน์.)

เก๋าได๋เป็นลัทธิที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่สุดในประเทศเวียดนาม เนื่องจากมีการรวมเอา
หลักการของพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ และลัทธิเต๋าเข้าด้วยกัน ทางด้านหลักธรรมคำสอน จะ
ปฏิบัติตามคำสอนของทั้ง 3 ศาสนา มีพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดคือศาสดาของทั้ง 3 ศาสนา ลัทธิเก๋าได๋เป็นที่
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นิยมนับถือในเวียดนามตอนใต้และตอนกลาง รวมถึงในชาวเวียดนามโพ้นทะเลด้วย โดยมีผู้ก่อตั้งคน
สำคัญ คือ โงห์ วันเทียว สันนิษฐานว่าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ในช่วงที่เวียดนามอยู่
ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส มีผู้ร่วมก่อตั้งคือ เกากวิน กู ฟามกงตั๊ก และ เกาฮวยสัง
นอกจากนี้ศาสนาดังกล่าวยังเข้าไปมีบทบาททางการเมืองตั้งแต่สมัยอาณานิคมจวบจนปัจจุบัน (พระ
มหาดาวสยาม วชิรปัญโญ,2557: 88)
อย่างไรก็ตามแม้ว ่าเก๋า ได๋จะเป็น ศาสนาใหม่ในประเทศเวีย ดนามถื อ กำเนิดขึ้น เป็ น
ระยะเวลาไม่ถึง 100 ปี หากแต่มีความโดดเด่นในประเด็นของการรวมเอาหลัก ความเชื่อและศาสดา
ของทั้ง 3 ศาสนา อันได้แก่ พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ และลัทธิเต๋าเข้าด้วยกัน แต่กระนั้นก็ตาม
เก๋าได๋ยังมิได้รับการรับรองจากรัฐบาล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลัทธิดังกล่าว มีท่าทีในการต่อต้านระบอบ
การปกครองสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ขณะที่ปัจจุบันลัทธิเก๋า ได๋ยังคงมีศาสนิกชนให้การสนับสนุน และ
เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ศาสนสถานสำคัญในจังหวัดไตนินห์ นอกจาก
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางวัฒนธรรมของ
ประเทศเวียดนามอีกด้วย
3) ลัทธิหว่าหาว (Hoa Hao) หว่าหาว แปลว่า ความปรองดองอันสูงสุด ลัทธินี้ก่อตั้งขึ้น
ในปี ค.ศ. 1939 ทางตอนใต้ของเวีย ดนาม โดย เฮือน ผู่ โซว (Hyun Phu So) ผู้เกิดในตระกู ล
เกษตรกรชนชั้น กลาง มีความสามารถในการรักษาโรคให้แก่คนในหมู่บ้าน เน้นเรื่องการบูช าสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์แต่ยังคงอิงอยู่กับหลักการทางพระพุทธศาสนาและการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ (Jesudas
M.Athyal, 2515: 109). ลัทธิดังกล่าวได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการต่อต้านเจ้าอาณานิคม
ฝรั่งเศสจึงถูกปราบปรามหลายครั้ง จนกระทั่งทำให้ เฮือน ผู่ โซว ผู้นำของลัทธิในขณะนั้นถูกจับกุมตัว
และต้องลี้ภัยไปยังประเทศญี่ปุ่น แต่กระนั้นก็ตามเขายังคงดำเนินงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้รับความร่วมมือจากชาวนาในเวียดนามใต้ ต่อมาเมื่อสิ้นสุดยุคอาณานิคมเวียดนามใต้ เข้าสู่ระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย นำโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโง ดินห์ เซียม และสมาชิกตระกูลโง
ผู้เคร่งครัดในการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทั้งยังสนับสนุนให้ประชาชนเวียดนามใต้ หัน
มานับ ถือศาสนาคริส ต์เช่น เดีย วกั บสมาชิ กในตระกูล มีการจำกัดเสรีภ าพในการนั บถื อศาสนา
โดยเฉพาะห้ามการเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในที่สาธารณะ จึงก่อให้เกิดการต่อต้าน
จากพุทธศาสนิกชนรวมถึงผู้นับถือลัทธิหว่าหาว นำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ กระทั่งยุติลงในปี
ค.ศ. 1963 เมื่อรัฐบาลยุติบทบาทและอำนาจทางการเมือง
แม้ภายหลังการรวมประเทศระหว่างเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ในปี ค.ศ. 1975 ลัทธิ
หว่าหาวยังคงเป็นที่จับตามองของรัฐบาล เพื่อลดทอนบทบาททางศาสนาและการเมือง แต่ต่อมา
ภายหลังการปฏิรูปประเทศตามนโยบาย Doi Moi ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น รวมไปถึงเสรีภาพของประชาชนในการนับถือศาสนา และในท้ายที่สุดในปี ค.ศ. 1999
ลัทธิหว่าหาวได้รับการยอมรับจากรัฐบาลว่า มีสถานะเป็นศาสนาหนึ่งที่มีอยู่ในเวียดนาม ปัจจุบันลัทธิ
ดังกล่าวจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มหัวรุนแรงที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา และ กลุ่มสายกลางซึ่ง
ยอมอยู่ภายใต้อำนาจรัฐสังกัดในกรมศาสนาของรัฐบาล (พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, 2557: 90)
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สรุป นิกายในพระพุทธศาสนาแบบเวียดนาม มีนิกายหรือลัทธิสำคัญ 3 นิกายหรือ 3 ลัทธิ คือ
1) นิกายเธียนหรือเชน เชื่อกันว่าถือกำเนิดมาจากพระภิกษุชาวอินเดียนามว่า พระวินีตรุจิ ท่านได้
ศึกษาพุทธศาสนาในอินเดียแล้วยัง ได้เดินทางมาศึกษาพุทธศาสนานิกายเซน หรือ เธียร (Thien) ใน
ประเทศจีน แล้วเดินทางมาเผยแผ่ พุทธศาสนานิกายเธียร หรือ เซน ในเวียดนามจนพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ และได้รับการนับถือว่าเป็นสังฆราชแห่งนิกายเธียนองค์แรกของเวียดนาม
2) ลัทธิเก๋าได๋ เป็นลัทธิที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่สุดในประเทศเวียดนาม เนื่องจากมีการร วมเอา
หลักการของพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ และลัทธิเต๋าเข้าด้วยกัน ทางด้านหลักธรรมคำสอน จะ
ปฏิบัติตามคำสอนของทั้ง 3) ศาสนา มีพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดคือศาสดาของทั้ง 3 ศาสนา 3) ลัทธิหว่า
หาว แปลว่า ความปรองดองอันสูงสุด ลัทธินี้ก่อตั้ง โดย เฮือน ผู่ โซว (Hyun Phu So) ผู้เกิดในตระกูล
เกษตรกรชนชั้น กลาง มีความสามารถในการรักษาโรคให้แก่คนในหมู่บ้าน เน้นเรื่องการบูช าสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ แต่ยังคงอิงอยู่กับหลักการทางพระพุทธศาสนา และการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ

คณาจารย์ในเวียดนามที่สำคัญ
คณาจารย์ในเวียดนามที่สำคัญ และโดดเด่นมีหลายนิกายหรื อหลายลัทธิ แต่ขอยกมาเป็น
ตัวอย่าง 3 ท่าน ดังนี้ คือ
1) พระวินีตรุจิ ท่านเป็นพระภิกษุชาวอินเดีย ท่านได้ศึกษาพุทธศาสนาในอินเดีย
แล้วยัง ได้เดินทางมาศึกษาพุทธศาสนานิกายเซน หรือ เธียร (Thien) ในประเทศจีน แล้วเดินทางมา
เผยแผ่ พุทธศาสนานิกายเธียร หรือ เซน ในเวียดนามจนพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ และ
ได้ ร ั บ การนั บ ถื อ ว่ า เป็ น สั ง ฆราชแห่ ง นิ ก ายเธี ย นองค์ แ รกของเวี ย ดนาม (เวี ย ดนาม-การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา-ธรรมไทย, ออนไลน์.)

2) โงห์ วันเทียว เป็นผู้ก่อตั้งคนสำคัญของลัทธิเก๋าได๋ ท่านได้นำหลักการสำคัญของ
ลัทธินี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ลัทธิเต๋า และขงจื๊อตลอดจนความเชื่อในสิ่ง
ลี้ลับของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ คือ การเคารพในบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ปฏิบัติดีและศรัทธาในความ
ยุติธรรม เชื่อว่าความตายยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดของชีวิตมนุษย์ หากแต่เป็นขั้นต่อไปของชีวิต แม้ว่า
ร่างกายจะสูญสิ้นแต่วิญญาณยังคงอยู่ และจะกลับไปรวมกับเทพเจ้าสูงสุดของศาสนา นอกจากนี้ท่าน
ยังเข้าไปมีบทบาททางการเมืองตั้งแต่สมัยอาณานิคมจวบจนปัจจุบัน (เวียดนาม ศาสนาและความเชื่อ,
ออนไลน์.)

3) ติช นัท ฮันห์ เป็นพระอาจารย์สืบทอดนิกายเธียนหรือ เซนชาวเวียดนาม เป็น
พระภิกษุผู้มีชื่อเสียงได้สร้าง “สังฆะ” ชุมชนแห่งการฝึกปฏิบัติ เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติของพุทธ
บริษัท 4 ด้วยความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก สังฆะแห่งแรกตั้งขึ้นในปี
พ.ศ. 2518 ชื่อว่า อาศรมมันเทศ (Sweet Potato Hermitage) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
ฝรั่งเศส จากนั้นได้ย้ายลงไปทางตอนใต้และตั้งชื่อสังฆะแห่งใหม่นี้ว่า หมู่บ้านพลัม (Plum Village)
ตามชื่อต้นพลัมที่ปลูกอยู่ทั่วผืนดินแห่งปัจจุบัน มีชุมชนการปฏิบัติธรรมแห่งหมู่บ้านพลัมกระจายอยู่ใน
หลายประเทศ อาทิประเทศฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน ฮ่องกง และล่าสุดที่ประเทศไทยโดยมีนักบวช
กว่า 500 รูป จาก 20 ประเทศทั่วโลก และมีกลุ่มปฏิบัติธรรมตามแนวทางหมู่บ้านพลัม หรือ “สังฆะ”
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เกื อ บหนึ ่ ง พั น กลุ ่ ม กระจายอยู ่ ใ น 31 ประเทศทั ่ ว โลก วิ ถ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ไ ม่ แ ยกขาดจากสั ง คม
(ประชาชาติธุรกิจ, ประวัติท่าน ติช นัท ฮันห์ พระอาจารย์เซนชาวเวียดนาม, ออนไลน์.)
ติช นัท ฮันห์ กำเนิดในปี พ.ศ. 2469 ที่จังหวัดกวงสี ในตอนกลางของประเทศเวียดนาม
ท่านมีชื่อเดิมว่า เหงียน ซวน เบ๋า "ติช นัท ฮันห์" เป็นฉายา เมื่อท่านได้รับ การอุปสมบทแล้ว คำว่า
"ติช" ในเวียดนามใช้เรียกพระ มีความหมายว่า เป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนา ส่วน "นัท ฮันห์" เป็นนาม
ทางธรรมของท่าน มีความหมายว่า "การกระทำเพียงหนึ่ง" หมู่ศิษย์ในทางตะวันตก เรียกท่านว่า (ไถ่)
ซึ่งในภาษาเวียดนามมีความหมายว่า "ท่านอาจารย์"
พ.ศ. 2485 เมื่ออายุได้ 16 ปี ท่านได้บรรพชา เป็นสามเณรที่ วัดตื่อฮิ้ว วิถีชีวิต ในวัดเซน
แห่งนี้ เป็นรากฐานอันสำคัญ ต่อชีวิตนักบวชของท่าน สามเณรต้องเรียนรู้ การมีชีวิตอยู่ ในปัจจุบัน
ขณะ ในทุกการกระทำ อาจารย์ได้มอบหนังสือเล่มเล็ก ๆ กำชับให้ศึกษาหนังสือนั้น จนกว่าจะเข้าใจ
"การนำ สารัตถะแห่งพระวินัย มาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน" เป็นตอนแรกของคู่มือเล่มเล็กนั้ น
กล่าวถึงอากัปกิริยาของพระฝึกหัด จะต้องเกิดขึ้นพร้อมไปกับ สัมมาสติ หรือการกำหนดรู้ในปัจจุบัน
พ.ศ. 2492 ติช นัท ฮันห์ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุ 23 ท่านได้เดินทางไป
ไซ่ง่อน เพื่อช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนา และเขียนบทความ ซึ่งถูกต่อต้านอย่างมาก จากผู้นำองค์กรชาว
พุทธ และจากรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2505 เมื่อท่านได้รับการเสนอทุนจาก มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน เพื่อ
ศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ จึงเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้น 1 ปี
ได้รับทุนจาก มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย แต่ท่านตัดสินใจเดินทางกลับเวียดนาม เพื่อกลับมา
ทำงานด้านความ ร่วมมือ ระหว่างพุทธมหายานและหินยานในประเทศ และตั้ง โรงเรียนยุวชนรับใช้
สังคม เพื่อรักษาสังคม ที่เสียหายจากสงคราม สานต่ อแนวคิดเรื่องพุทธศาสนาที่ผูกสัมพันธ์กับสังคม
และพัฒนาวงการสงฆ์ ด้วยการสอนและเขียน ในสถาบันพุทธศาสนาขั้นสูง เป็นการบ่งบอกถึงแนวคิด
ของท่านว่า การกระทำและปัญญา ต้องก้าวไปด้วยกัน และจัดตั้ง คณะเทียบหิน ในปี 2509
ติช นัท ฮันห์ เป็นหนึ่งในบุคคล ผู้ริเริ่ม นำพุทธศาสนา ออกมาสัมพันธ์กับโลกสมัยใหม่
อย่างมีพลัง ในยามที่บ้านเมือง เกิดศึกสงคราม ท่านเห็นว่าจุดยืนของพุทธศาสนา มิได้อยู่ที่ การ
สนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่จับอาวุธห้ำหั่นกัน หากอยู่ที่ การเสนอทางออกอย่างสันติ
เสน่ห์แห่งคำสอนของ ติช นัท ฮันห์ อยู่ที่การประยุกต์ ธรรมให้สมสมัย โดยอิงอาศัยหลัก
ไตรสิกขา กล่าวคือศีล สมาธิ ปัญญา แทนที่ศีลจะจำกัดอยู่แค่ศีล 5 ในขอบเขตแคบ ๆ อย่างที่เรา
คุ้นเคย ท่านได้ขยายศีล 5 ให้มีความหมายกว้างขึ้น เพื่อให้เหมาะกับ สังคมสมัยใหม่
ด้านสมาธิ ท่านเห็นว่าหัวใจสำคัญของสมาธิภาวนา คือการเจริญสติ เพราะสตินำไปสู่
ความตื่นรู้ และความตื่นรู้นั้นมิได้จำกัดอยู่แค่ การรู้กายและใจ ของตนเท่านั้น หากยังรู้ความเป็นไป
ของสิ่งรอบตัว รวมทั้งรู้ถึง ความทุกข์ยากของผู้คนด้วย แต่ขณะเดียวกันจะต้องไม่ปล่อยให้ความทุกข์
ของผู้อื่น ท่วมท้นจิต จนตนเองกลายเป็นผู้ทุกข์ยังเป็นผู้ ฉลาดในการนำพาให้เราเห็นโลกด้วยปัญญา
กล่าวคือ ไปพ้นจากความหลง แห่งทวิภาวะที่มองสิ่งต่าง ๆ แยกออกเป็นขั้ว ๆ ท่านชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่
มองเห็นเป็นขั้วนั้น แท้จริงเป็นอีกด้านของ เหรียญเดียวกัน ไม่ว่า ได้ -เสีย มา-ไป เกิด-ตาย เรา-ผู้อื่น
ขยะ-ดอกไม้ เหยื่อ-อาชญากร ทั้งหมดนี้ ไม่ได้แยกจากกัน คนที่เป็นอาชญากรนั้นก็เคยเป็นเหยื่อมา
ก่อน
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นอกจากองค์ ทะไลลามะ แล้ว ท่านติช นัท ฮันห์ เป็นภิกษุอีกรูปหนึ่ง ที่นิตยสารไทม์ เมื่อ
เร็ว ๆ นี้ ยกย่อง ให้เป็น “hero” หรือผู้มีผลงานอันโดดเด่นและ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนทั้งโลก
หนังสือหลายเล่มของท่าน ติดอันดับ หนังสือขายดี ทั้งในยุโรปและอเมริกา ทุกหนแห่งที่ท่านไป
บรรยาย จะมีผู้ฟังแน่นขนัด แม้ต้อง เสียค่าผ่านประตูก็ตาม (อุทัย เอกสะพัง, สรุปวิชาพระพุทธศาสนา
ในประเทศเวียดนาม, ออนไลน์.)
ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระนิกายเธียนหรือเซนรายนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น "บิดาแห่ง
การมีสติตื่นรู้" (the father of mindfulness) เป็นผู้ปฏิวัติวงการเจริญสติ เป็นพระอาจารย์ผู้สอนการ
ฝึกสมาธิภาวนา และพัฒนาวิธีการเจริญสติร่วมกับหลักการทางจิตวิทยาคลินิกกระแสหลัก เพื่อรักษา
โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคเครียด ติช นัท ฮันห์ ยังมีอิทธิพลต่อผู้นำในแวดวงต่าง ๆ ทั้งวงการ
การเมือง ธุรกิจ กระบวนการยุติธรรม และวงการสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถา
ธรรมที่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย และไอร์แลนด์เหนือ ท่านมรณภาพเมื่อเวลา 00.00
น. ของวันที่ 22 มีนาคม 2565 สิริอายุ 95 ปี (BBC, ติช นัท ฮันห์ บิดาแห่งการมีสติตื่นรู้, ออนไลน์.)
กล่าวโดยสรุป คณาจารย์ในเวียดนามที่มีหลายนิกายและหลายท่าน ทีส่ ำคัญและโดดเด่น
คือ 1) พระวินีตรุจิ ท่านเดินทางมาเผยแผ่ พุทธศาสนานิกายเธียร หรือ เซน ในเวียดนามจนพุทธ
ศาสนาเจริญรุ่งเรือ งมาตามลำดับ และได้รับการนับถือว่าเป็นสังฆราชแห่งนิกายเธียนองค์แรกของ
เวียดนาม 2) โงห์ วันเทียว เป็นผู้ก่อตั้งคนสำคัญของลัทธิเก๋าได๋ ท่านได้นำหลักการสำคัญของลัทธินี้
เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ลัทธิเต๋า และขงจื๊อตลอดจนความเชื่อในสิ่งลี้ลับ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ คือ การเคารพในบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ปฏิบัติดีและศรัทธาในความยุติธรรม 3)
ติช นัท ฮันห์ เป็นพระอาจารย์สืบทอดนิกายเธียนหรือเซนชาวเวียดนาม เป็นพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงได้
สร้าง “สังฆะ” ชุมชนแห่งการฝึกปฏิบัติ เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติของพุทธบริษัท 4 ด้วยความตั้งใจที่
จะแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก สังฆะแห่งแรกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ชื่อว่า อาศรม
มันเทศ (Sweet Potato Hermitage) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส จากนั้นได้ย้ายลงไป
ทางตอนใต้และตั้งชื่อสังฆะแห่งใหม่นี้ว่า หมู่บ้านพลัม (Plum Village)

อิทธิพลพระพุทธศาสนาในเวียดนาม
พระพุทธศาสนามีอิทธิพล และมีความสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตของชาวเวียดนาม ทั้งด้าน
ทางกายและทางจิตใจ เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนถึงข้อนี้ ผู้วิจัยจึงได้แบ่งเนื้อหาในการศึกษาออกเป็น 3
ประเด็นใหญ่ ดังนี้ คือ 4.1) อิทธิพลทางสังคม 4.2) อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ 4.3) อิทธิพลทางด้าน
การเมือง แต่ละประเด็นจะนำเสนอตามลำดับ ดังนี้
4.1 อิทธิพลทางสังคม
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นอิทธิพลทางสังคม ผู้วิจัยจึงได้แบ่งเนื้อหาในการศึกษา
ออกเป็น 3 ประการ คือ
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1. วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่พึ่งของชุมชน เช่น ศาลเจดีย์ หรือโรงเจดีย์ หรือหอเจดีย์
ที่เรียกว่า จัว (Chua=Pagoda) เป็นที่บูชาเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา และเป็นที่
ประกอบพิธ ีบ ูช า หรืองานเทศกาลทางพระพุทธศาสนา เช่น พิธ ี 1 ค่ำ 15 ค่ำ และงานศราทธ์
กลางเดือน 7 เป็นต้น พระพุทธศาสนาอย่างที่นับถือปฏิบัติตามศาลเจดีย์เหล่านั้น เป็นการผสม
ระหว่างนิกายเธียร (เซน) กับตินห์โด (ชิน) หรือเป็นศาสนาแบบชาวบ้าน ไม่สู้มีเนื้อหาหลักธรรมลึกซึ้ง
อะไร คือเป็นลัทธิบูชาเทพเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์หรือปูชนียบุคคลของจีน เช่น พระกวานอาม
(กวนอิม ) เป็นต้น
2. วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษา วัดเป็นสถานที่รวมแหล่งทางการศึกษาแห่งชนชั้นทุก
ระดับ และยังเป็นสถานที่ชุมนุมของชาวพุทธในการพบปะปรึกษาหารือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ศาสนาและทั้งในด้านการเมือง โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำประชาชน และมีส่วนร่วมในการกอบกู้เอก
ราช อีกทั้งการฟื้นฟูพระศาสนา
3. พระสงฆ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน พระสงฆ์ถือว่ามีบทบาทต่อสั งคมและความ
เป็นอยู่ เพราะการที่ประเทศเกิดความไม่สงบ และถูกรุกรานจากข้าศึก ประชาชนขาดที่พึ่ง และยึด
เหนี่ยวจิตใจ จึงต้องอาศัยวัด และมีพระสงฆ์ ซึ่งสามารถให้ความอบอุ่นใจ และกำลังใจ และยังเป็น
ผู้นำประชาชนในการต่อสู้กอบกู้เอกราช อยู่เคียงข้างกับประชาชน
4.2 อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ ผู้วิจัยจึงได้แบ่งเนื้อหาใน
การศึกษาออกเป็น 2 ประการ คือ
1. เศรษฐกิจของเวียดนาม มีลักษณะใกล้เคียงกับเศรษฐกิจของไทย ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
ชาวนา ดังนั้นจึงได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาในด้านเศรษฐกิจการปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนาจะทำ
ให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คำสอนเกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตโดยธรรม ปราศจากการทุจริต โกง ปล้นจี้ เป็น
ต้น ล้วนมีอิทธิพลอยู่ในจิตใจของผู้คน
2. พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมแห่งเศรษฐกิจ จะสังเกตเห็นได้ว่า บรรดาองค์กรต่าง ๆ ของ
คฤหัสถ์เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น เช่น องค์กรการกรรมกรชาวพุ ทธ
องค์การพ่อค้าย่อยชาวพุทธ สหพันธ์ลูกจ้าง และข้าราชการชาวพุทธ สมาคมครูชาวพุทธ สมาคมผู้ขับ
รถรับจ้างโดยสารชาวพุทธ พุทธิกสตรีชาวพุทธ สมาคมเภสัชกรชาวพุทธ สมาคมนักเขียนและจิตรกร
ชาวพุทธ เป็นต้น องค์การเหล่านี้ถือว่า เป็นแหล่งสำคัญของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก
4.3 อิทธิพลทางด้านการเมือง
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นอิทธิพลทางด้านการเมือง ผู้วิจัยจึงได้แบ่งเนื้อ หาใน
การศึกษาออกเป็น 5 ประการ คือ
1. ในระบบการปกครองประเทศชาติ มีการเอาศาสนธรรมมาเป็นหลัก ในการออกกฎหมาย
ต่าง ๆ ของบ้านเมือง และในการนี้ พระสงฆ์ก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
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ศาสนา การศึกษา การเมือง และสังคม ผู้นำที่เข้าถึงพุทธศาสนาทุกระดับ จะได้รับการยอมรับเลื่อมใส
ศรัทธา จากสังคมเป็นอย่างมากกว่าศาสนาอื่น ๆ
2. พระสงฆ์มีส่วนร่วม ในการต่อสู้กับการเมือง ในสมัยรัฐบาลของโงดินเดียม พระพุทธศาสนา
ถูกกดขี่ ย่ำยี จากฝ่ายรัฐบาลที่นับถือคริสต์ศาสนา เป็นการทำลายความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนอย่าง
มาก ทำให้มีการเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาล โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำมวลชน พระภิกษุถิช กวางดึ๊ก
ได้เผาตนเองเพื่อประท้วงรัฐบาลซึ่งก่อความสะเทือนใจแก่ชาวพุทธเวียดนามไปทั่วประเทศ
3. พระสงฆ์กับผลกระทบทางการเมือง ในยุคของนายพลเหงียนเกากี ขึ้นเป็นผู้นำประเทศ
ได้รับการต่อต้านจากชาวพุทธหัวรุนแรงอยู่ตลอด มีพระสงฆ์เป็นผู้นำในการต่อสู้ ระดมมวลชน
เดินขบวนไปตามท้องถนนเป็นยุค ที่เรียกว่า ยุคหลวงพี่ระดมพลกลางท้องถนน (Monk and Mobs in
The Street) แม้จ ะไม่ป ระสบความสำเร็จ แต่ว ่ายังเป็นพลังอำนาจอันสำคัญยิ ่งใหญ่ ที่ฝ ่ายชาว
บ้านเมืองยังต้องใส่ใจ หรือต้องพึ่งพาอาศัยเช่นกัน
4. เหตุแห่งความพ่ายแพ้ทางการเมืองของพระสงฆ์ พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นำของชาวพุทธมี
จุดอ่อนสำคัญ คือ ความไม่พร้อมที่เข้าสวมบทบาทรับภาระหน้าที่ที่มาถึงได้ เพราะขาดพื้นฐาน
การศึกษา และ เพราะตลอดเวลาเกือบ 100 ปี ที่ฝรั่งเศสยึดครองอำนาจในเวียดนาม ประชาชนทั่วไป
ถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการศึกษา พระสงฆ์ที่เป็นผู้ นำชาวพุทธล้วนมาจากตระกูลชาวไร่ชาวนา
แม้จะได้รับการศึกษาเล่าเรียนอยู่บ้าง แต่เป็นเพียงความรู้แบบเก่า ๆ ที่สืบสานมาตามประเพณี น้อย
องค์นักที่จะพูดภาษาฝรั่งเศส อังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ได้ในวงการเมืองถือว่า พระสงฆ์เป็นกลุ่มชนผู้
ด้อย หรือไร้การศึกษา มีลักษณะเด่นคือ กลัว และ ดูถูกวัฒนธรรมจากภายนอก แต่มีกำลังอิทธิพลอยู่
ในหมู่ประชาชนทั่วไป
5. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ ในสมัยนายพลเหงียน คานห์ ขึ้นครองอำนาจ
แทนนายพลเดือง วัน มินห์ พระสงฆ์ ที่เป็นผู้นำชาวพุทธก็ร่วมกันสนับสนุน ขบวนการต่าง ๆ เช่น
องค์การเยาวชนที่เป็นฐานกำลัง พร้อมที่จะปฏิบัติการตามคำสั่งก็มีมาก ผู้นำในวงการภายนอกก็หัน
มาสนใจ รัฐบาลที่เข้ามาใหม่ก็ต้องเอาใจ พระสามารถพูดเสียงดังเข้าไปถึงกลางเวทีการเมือง คือ
ต้องการให้คณะสงฆ์ มีเสียงในรัฐบาล หรือว่ารัฐบาลต้องรับฟังคณะสงฆ์ ต้องการให้คนที่คณะสงฆ์
เลือก หรือเห็นเหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งในรัฐบาล ต้องการให้รัฐอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามากขึ้น
และต้องการให้เยาวชนชาวพุทธมีสิทธิ มีส่วนในชะตากรรมของสังคมเวียดนามมากขึ้น (เวียดนาม การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ธรรมไทย, ออนไลน์.)

สรุป
จากการศึกษา เรื่องพระพุทธศาสนามหายานในเวียดนาม ซึ่งได้แบ่งหัวข้อในการศึก ษา
ออกเป็ น 4 ประเด็ น คื อ 1) ประวั ต ิ ค วามเป็ นมาพระพุ ท ธศาสนามหายานในเวี ย ดนาม พบว่า
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้ใน 2 ระยะ โดยในระยะแรกนั้นอยู่ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 3
เวียดนามได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาจากอาณาจักรจามปา สันนิษฐานว่าเป็นอาณาจักรโบราณ
ตั้งอยู่ระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ อาณาจักรดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมในการนับ
ถือพระพุทธศาสนาจากชาวปัลลาวะ ซึ่งเป็นผู้อพยพมาจากทางตอนใต้ของอินเดีย แต่ในส่วนนี้มิได้
กล่าวถึงว่าเป็นพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรือมหายาน ขณะที่ในระยะที่ 2 มีบุคคลสำคัญคือ พระ
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วินีตรุจิ เป็นผู้นำพระพุทธศาสนานิกายเธียน หรือ เซ็น เข้ามาเผยแผ่ยังประเทศเวียดนามในราว
คริสต์ศตวรรษที่ 6 เป็นพระที่ชาวเวียดนามให้ความเลื่อมใสศรัทธา กระทั่งในเวลาต่อมาได้ขึ้นดำรง
ตำแหน่งพระสังฆราชนิกายเธียนองค์ แรกของเวียดนาม 2) นิกายในพระพุทธศาสนาแบบเวียดนาม
พบว่า นิกายหรือลัทธิสำคัญ 3 นิกายหรือ 3 ลัทธิ คือ (1) นิกายเธียนหรือเชน (2) ลัทธิเก๋าได๋ (3) ลัทธิ
หว่าหาว 3) คณาจารย์ในเวียดนามที่สำคัญ พบว่า คณาจารย์ที่สำคัญและโดดเด่น คือ (1) พระวินีตรุจิ
ท่านได้เดินทางมาเผยแผ่ พุทธศาสนานิกายเธียร หรือ เซน ในเวียดนามจนพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
(2) โงห์ วันเทียว เป็นผู้ก่อตั้งคนสำคัญของลัทธิเก๋าได๋ (3) ติช นัท ฮันห์ เป็นพระอาจารย์สืบทอดนิกาย
เธียนหรือเซนชาวเวียดนาม เป็นหนึ่งในบุคคล ผู้ริเริ่ม นำพุทธศาสนา ออกมาสัมพันธ์ กับโลกสมัยใหม่
4) อิทธิพลพระพุทธศาสนาในเวียดนาม พบว่า แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ (1) อิทธิพลทางสังคม (2)
อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ (3) อิทธิพลทางด้านการเมือง
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาอัตชีวประวัติความเป็นมาของท่านติช
นัท ฮันห์ 2) เพื่อศึกษาผลงานและคำสอนของท่านติช นัท ฮันห์ และ 3) เพื่อศึกษาคุณูปการที่สำคัญ
ของท่านติช นัท ฮัน ห์ ที่มีต่อสังคมชาวโลก โดยการศึกษาเชิงเอกสารแล้วนำเสนอด้ว ยวิธ ีการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ จากการศึกษาพบว่า ท่านติช นัท ฮันห์ ชื่อเดิมว่า เหงวียน ซวน บ๋าว เกิดเมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2469 ที่จังหวัดกว๋างจิ ในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ท่านเติบโตมาใน
ช่วงเวลาที่เวียดนามต้องเผชิญกับช่วงสถานการณ์ของสงครามความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา เรียนรู้การฝึกปฏิบัติสติภาวนา โดยมีหลักคำสอนของ
พระอาจารย์และวิถีชีวิตประจำวันของผู้บวชใหม่ เมื่ออายุ 23 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ท่านมี
เป้าหมายทำงานเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาและเขียนบทความ ท่านติช นัท ฮันห์ เป็นผู้ประพันธ์หนังสือ
ธรรมะมีชื่อดังระดับโลกมากมาย และท่านยังมีหลักคำสอนแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ที่หลอมรวม
ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบเซนเข้ากับหลักธรรมในพุทธศาสนาและปรัชญาตะวันตก จนได้วิธีการ
สอนธรรมะที่มีรูปแบบเฉพาะตั ว เพลิดเพลิน ใช้ถ้อยคำเรียบง่าย เปรียบเปรยได้ลึกซึ้ง และสร้าง
กิจกรรมที่สอดแทรกกุสโลบายให้ผู้ฝึกหมั่นใช้สติในกิจวัตรประจำวันโดยไม่มีลักษณะบังคับฝืนใจ จน
ทำให้ถูกต่อต้านจากผู้นำองค์กรชาวพุทธและรัฐบาลในระยะนั้นเป็นอย่างมาก ต่อมาได้เข้าร่วมการ
ต่อต้านสงครามสหรัฐ อเมริกา-เวียดนาม พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้นำชาติตะวันตกยุติการทำสงคราม
เวียดนาม และเสนอให้เกิดการเจรจาเพื่อนำสันติภาพกลับมา จนเกิดเป็นสนธิ สัญญาสันติภาพกรุง
ปารีส และทำงานด้านความร่วมมือระหว่างพระพุทธศาสนานิกายมหายานและเถรวาทในเวียดนาม
สานต่อแนวคิดพุทธศาสนาที่รับใช้สังคม นำพุทธศาสนามาช่วยเหลือสังคมโดยยึดหลักสันติวิธี โดยได้
ทำการประยุกต์ และบูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์ร่วมสมัย จนเกิดเป็นแนวคิด
และแนวปฏิบัติที่เรียกว่า “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” เพื่อให้สนองตอบต่อสภาพสังคมปัจจุบันที่มี
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ปัญหาความขัดแย้งและพัฒนาไปเป็นความรุนแรง จนสูญเสียความสงบสุขหรือสันติภาพในหลายพื้นที่
ของโลก พ.ศ. 2510 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
คำสำคัญ : คุณูปการ, คำสอน, ติช นัท ฮันห์, อัตชีวประวัติ

Abstract
The objectives of this academic article were: 1) to study the autobiographical
history of Thich Nhat Hanh, 2) to study the performances and teachings of Thich Nhat
Hanh and 3) to study the important contributions of Thich Nhat Hanh to the world
society. Thich Nhat Hanh towards the world society by documentary study and then
presented by analytical descriptive method. According to the study, Thich Nhat Hanh,
formerly Nguyen Xuan Bao, was born on October 11, 1926 in Quang Tri Province in
central Vietnam. He grew up at a time when Vietnam was faced with an ongoing and
prolonged conflict of war. He was ordained as a novice in Buddhism and learn how to
practice mindfulness meditation with the teachings of the Master and the daily way of
life of the new ordained, at the age of 23, he was ordained as a monk. He aims to work
to restore Buddhism and write articles. Thich Nhat Hanh is the author of many worldrenowned Dharma books. And you also have important doctrines and guidelines. That
fuses simple Zen living with Buddhist principles and Western philosophy until a
method of teaching Dharma that has a unique style, is enjoyable, uses simple words
profound metaphor and create activities that interpolate geology for practitioners to
practice mindfulness in their daily routines without any compulsion. This caused a lot
of resistance from the leaders of Buddhist organizations and the government at that
time. Later, he joined the resistance to the US-Vietnam War. Along with calling for
Western leaders to end the Vietnam War and propose negotiations to bring peace back
until the Paris Peace Treaty and working on cooperation between Mahayana Buddhism
and Theravada Buddhism in Vietnam Continue the concept of Buddhism that serves
society Bring Buddhism to help society by adhering to the principles of peaceful means
by applying and integrate Buddhist concepts with contemporary science until the
concept and practice known as "Buddhism for society" in order to respond to the
current social situation that has conflicts and has developed into violence. Until the
loss of peace or peace in many areas of the world in 1967 won the Nobel Peace Prize.
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บทนำ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาอัตชีวประวัติความเป็นมา คำสอนและศึกษา
คุณูปการที่สำคัญของท่านติช นัท ฮันห์ ที่มีต่อสังคมชาวโลก ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ท่านติช นัท ฮันห์
ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2469 ในดินแดนตอนกลางของประเทศเวียดนาม และเติบโตมาในช่วงเวลา
ที่เวียดนามต้องเผชิญ กับช่วงสถานการณ์ของสงครามความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องและยาวนานหลาย
ครั้ง ซึ่งตอนนั้นถูกปกครองด้วยฝรั่งเศสมาแล้วถึง 43 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2427 เป็นต้นมา และถือเป็น
ช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาถูกบีบคั้นอย่างมากจากประเทศเจ้าอาณานิคม แต่ชาวเวียดนามก็มิได้สยบ
ยอม รวมทั้งมีบ รรยากาศแห่ง ความต้อ งการเป็น อิ ส รภาพ เกิดการตื่นตัว ในเรื่ อ งชาตินิย มและ
เอกลักษณ์ของประเทศอย่างมาก ชาวเวียดนามแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าต้องการปฏิวัติให้หลุด
ออกจากการถูกครอบงำโดยประเทศฝรั่งเศสและศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เนื่องจากชาว
เวียดนามส่วนใหญ่ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์สำคัญประการหนึ่งของประเทศเวียดนาม ด้วย
เหตุที่โลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2482-2488) อยู่ในสภาวะสงครามเย็น (พ.ศ.24882534) ซึ่งเป็นการต่อสู้ทางลัทธิการเมืองที่แตกต่างกันระหว่าง ฝ่ายโลกเสรีประชาธิปไตย กับฝ่ายโลก
คอมมิว นิส ต์ เวีย ดนามจึง กลายเป็น สนามรบของสงครามระหว่างทั้งสองฝ่าย การต่อสู้ระหว่าง
เวียดนามที่ถูกแบ่งเป็นเวียดนามเหนือสังกัดฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์และเวียดนามใต้สังกัดฝ่ายโลกเสรี ใน
ครั้งนี้จึงเป็นที่มาสำคัญของความขัดแย้งและความรุนแรง รวมทั้งสงครามกลางเมืองอันนำมาซึ่งความ
สูญเสียครั้งใหญ่ของเวียดนาม โดยสหรัฐอเมริกา ประเทศผู้นำโลกเสรีส่งกำลังทหารไปรบในเวียดนาม
โดยตรงและสนับสนุนเวียดนามใต้ เพื่อทำสงครามกับเวียดนามเหนือ ทำให้เกิดสงครามเวียดนามขึ้น
ใน พ.ศ. 2508-2518 ส่งผลให้ชาวเวียดนามต้องสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และความสงบสุขอย่าง
มหาศาล จนกระทั่งเวียดนามเหนือได้รับชัยชนะและรวมประเทศเวียดนามเป็น หนึ่งเดียวกันภายใต้
การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ใน พ.ศ. 2519 (เหวียน คัก เหวียน, 2552: 259-317) ด้วยเหตุที่
ท่าน ติช นัท ฮัน ห์ เกิดมาในช่วงท่ามกลางสงครามความขัดแย้ง ทั้งทางด้านการปกครอง ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง การศาสนา ที่เข้าสู่ขั้นวิกฤตความเปลี่ยนแปลง สร้างความเดือดร้อนทุกข์ยาก
ลำบาก ให้กับ สังคมผู้คนชาวเวียดนามเป็นอย่างยิ่ง และด้วยเหตุที่พื้นเพดั้ งเดิมของคนเวียดนามนั้นมี
การนับถือปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา รักความสงบ ด้วยเหตุทั้งหลายที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้เอง จึงเป็นเหตุให้ ท่านติช นัท ฮันห์ เกิด แรงบันดาลตั้งใจที่จะต่อสู้ช่วยเปลี่ยนสังคมคน
เวียดนามให้กลับมาได้รับความสงบดังเดิม ท่านติช นัท ฮันห์ จึงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความ
รุนแรงเชิงโครงสร้าง (พระไพศาล วิสาโล, 2550: 24-25) ด้วยการทำงานด้านพัฒนาสังคมและการ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รวมไปถึงการนำพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตและการทำงานเพื่อ
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สังคม รวมทั้งการแก้ปัญหาความรุนแรงทางตรง โดยการรณรงค์เพื่อต่อต้านสงครามและความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางการเขียนและพิมพ์หนังสือ รวมทั้งการแสดงปาฐกถาเพื่อสันติภาพต่อนานา
ประเทศ รวมไปถึงการให้ค วามสำคัญกับการสร้างสันติภาพภายในจิตใจและการสร้างชุมชนแห่ง
สันติภาพด้วยการอบรมภาวนาตามแนวทางของหมู่บ้านพลัมในปัจจุบัน ซึ่งแนวทางการสร้างสันติภาพ
ของท่านติช นัท ฮันห์ ได้ทำการประยุกต์และบูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์ร่วม
สมัย โดยเฉพาะหลักการของสันติ วิธีรวมไปถึงแนวคิดหรืออิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆ ได้อย่างกลมกลืน
และมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งเกิดเป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติเพื่อการสร้างสันติภาพที่เป็นเอกลักษณ์
ตามแนวทางของ “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” เพื่อให้สนองตอบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมยุคปัจจุบัน
(สรณีย์ สายศร, 2560: 80-111)
ท่านติช นัท ฮันห์ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณชาว
พุทธ มีแนวคิดคำสอนและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับยุคสังคมปัจจุบัน และมีคุณูปการต่อสังคมโลก
ท่านหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางดังจะได้อธิบายต่อไป

ประวัติความเป็นมา
ท่านติช นัท ฮันห์ เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2469 ที่จังหวัดกว๋างจิ ในภาคกลางของ
ประเทศเวียดนาม ท่านมีชื่อเดิมว่า เหงวียน ซวน บ๋าว (Nguyễn Xuân Bảo) ปี พ.ศ. 2485 ท่านได้
บรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา เมื่ออายุ 16 ปี ณ วัดตื่อเฮี้ยว (Từ Hiếu Temple (Tu
Hieu) เมืองเว้ ท่านได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติสติภาวนา โดยมีหลักคำสอนของพระอาจารย์และวิถี
ชีวิตประจำวันของผู้บวชใหม่ อันเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตนักบวช ปี พ.ศ. 2492 ท่านได้อุปสมบท
เป็นพระภิกษุ เมื่ออายุ 23 ปี ช่วงแรกที่อยู่ในเวียดนาม ได้เดินทางไปไซ่ง่อน เพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาและ
เขียนบทความ ทำให้ถูกต่อต้านจากผู้นำองค์กรชาวพุทธและรัฐบาลในระยะนั้นเป็นอย่างมาก ต่อมาปี
พ.ศ. 2505 ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน เพื่อศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ จึงเดินทางไปศึกษายัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้น 1 ปี ก็ได้รับทุนอีกจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ต่อมาปี พ.ศ. 2506
แม้จะได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียต่อ แต่ท่านตัดสินใจกลับเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการต่อต้าน
สงครามสหรัฐอเมริกา-เวียดนาม พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้นำชาติตะวันตกยุติการทำสงครามเวียดนาม
และเสนอให้เกิดการเจรจาเพื่อนำสันติภาพกลับมา จนเกิดเป็นสนธิสัญญาสันติภาพกรุงปารีส (Paris
Peace Accords) 1973 และเพื่อทำงานด้านความร่วมมือระหว่างพระพุทธศาสนานิกายมหายานและ
เถรวาทในเวียดนาม สานต่อแนวคิดพุทธศาสนาที่รับใช้สังคม โดยก่อตั้งโรงเรียนยุวชนรับใช้สังคม
เยียวยาความเสียหายจากสงคราม และพัฒนาวงการสงฆ์ด้วยการสอน และนำเสนอข้อเขียนต่อ
สถาบันพุทธศาสนาชั้นสูงด้วยคติว่า การกระทำและปัญญา ต้องไปด้วยกัน (Tiep Hien) หรือ คณะดั่ง
กันและกัน (The Order of Interbeing) โดยปฏิบัติตามสิกขาบท 14 ประการ ซึ่งเลือกเฟ้นมาจาก
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แก่นคำสอนในพระพุทธศาสนา ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ภารกิจที่สำคัญของท่านคือ ก่อตั้ง "คณะเทียบ
หิน" (The Sanga of Interbeing) และโรงเรียนเยาวชนเพื่อบริการสังคม (The School of Youth
for Social Services หรือ SYSS) เพื่อนำพุทธศาสนามาช่วยเหลือสังคมโดยยึดหลักสันติวิธี ท่านมัก
สอนอยู่เสมอว่า “เราไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกว่าเราเป็นฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์
เพราะไม่ว่าเราจะเป็นอะไร ความเจ็บปวดล้วนเป็นหนึ่งเดียวเสมอ” ด้วยแนวคิดที่อ่อนโยนและทรง
พลัง ทำให้กิจ กรรมของท่านประสบความสำเร็จอย่างมาก มีประชาชนนับหมื่นคนอุทิศตนเป็น
อาสาสมัครเพื่อสังคม นอกจากนี้ท่านยังได้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์และเขียนหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา
ออกเผยแพร่หลายเล่ม ไม่นานรัฐบาลก็ส่งทหารเข้ามากวาดล้างสมาชิกในองค์กรของท่าน ขณะที่มหา
เถระสมาคมมองว่าองค์กรของท่านเป็นพวกนอกรีต ปี พ.ศ. 2510 มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ นักต่อสู้
เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง ได้เสนอชื่อของพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ ให้ เป็นผู้ได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ โดย มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้จักใครเป็นการ
ส่วนตัวอีกที่จะมีคุณค่าพอสำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ นอกเหนือไปจากพระผู้มีเมตตาจาก
เวียดนามผู้นี้” (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2565) และต่อมาในปี พ.ศ. 2516 เกิดเป็นสนธิสัญญา
สัน ติภ าพกรุงปารีส (Paris Peace Accords) ขึ้น และท่านถูกรัฐ บาลเวียดนามใต้ปฏิเสธการเข้า
ประเทศ และต้องลี้ภัยอยู่นอกเวียดนามเป็นเวลานาน
หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ได้สร้าง “สังฆะ” ชุมชนแห่งการฝึกปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมี สติ
ของพุทธบริษัท 4 ด้วยความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก สังฆะแห่งแรก
ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2518 ชื่อว่า อาศรมมันเทศ (Sweet Potato Hermitage) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส จากนั้นได้ย้ายลงไปทางตอนใต้และตั้งชื่อสังฆะแห่งใหม่นี้ว่า หมู่บ้ านพลัม (Plum
Village) ตามชื่อต้นพลัมที่ปลูกอยู่ทั่วผืนดินแห่งนี้ งานเขียนและคำสอนของท่านถือว่ามีความสำคัญ
ได้สร้างอิทธิพลต่อโลกใบนี้ ซึ่งท่านถูกเรียกขานอีกนามหนึ่งว่า “บิดาแห่งการตื่นรู้” อีกทั้งการปฏิบตั ิ
ธรรมของท่านจะไม่ตัดขาดแยกจากสังคมและบริบทของโลก ทั้ งการรักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินวิถีชีวิต
ด้วยการไม่สร้างปัญหาภาวะโลกร้อน ลดการใช้ทรัพยากร และสร้างมลภาวะ พร้อมกับเสนอให้ชาว
พุทธควรออกไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน นอกเหนือจากการแผ่เมตตา สวดมนต์ภาวนา
ปัจจุบัน มีชุมชนการปฏิบัติธรรมแห่งหมู่บ้านพลัม ได้กระจายออกไปในหลายประเทศ
อาทิประเทศฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน ฮ่องกง และล่าสุดที่ประเทศไทยโดยมีนักบวชกว่า 500 รูป
จาก 20 ประเทศทั่วโลก และมีกลุ่มปฏิบัติธรรมตามแนวทางหมู่บ้านพลัม หรือ “สังฆะ” เกือบหนึ่งพัน
กลุ่ม กระจายอยู่ใน 31 ประเทศทั่วโลก
ต่อมาเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 22 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานี้ ชุมชนหมู่บ้านพลัม ออก
ประกาศว่า ติช นัท ฮันห์ ได้มรณภาพอย่างสงบด้วยวัย 95 ปี ที่วัดตื่อฮิ้ว เมืองเว้ (ข่าวไทย พีบีเอส,
2565)
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ผลงานและคำสอนที่สำคัญ
ท่านติช นัท ฮันห์ ถือเป็นผู้ประพันธ์หนังสือธรรมะชื่อดังระดับโลกมีหลายเล่ม ดังนี้
ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ, สันติภาพทุกย่างก้าว, ปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุด, ศานติในเรือนใจ,
เดิน วิถีแห่งสติ [Walking Meditation], ดวงตะวัน ดวงใจฉัน, ทางกลับคือการเดินทางต่อ, กุญแจเซน
, สายน้ำแห่งความกรุณา, วิถีแห่งบัวบาน, คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ วรรณกรรมพุทธประวัติใน
ทัศนะใหม่ เล่ม 1-2 / Old Path White Clouds : Walking in the Footsteps of the Buddha
ด้วยปัญญาและความรัก, เธอคือศานติ : ลำนำแห่งลมหายใจและรอยยิ้ม (Being Peace), ศาสตร์แห่ง
ความเข้าใจ, พุทธศาสนาในอนาคต, อานาปนอานาสติศาสตร์, พระสูตรธรรมแปดประการสำหรับมหา
บุรุษ, เพชรตัดทำลายมายา (The Diamond That Cuts Through Illusion), กุหลาบประดับดวงใจ,
ไผ่พระจันทร์, ดอกบัวในทะเลเพลิง , เสียงร้องของชาวเวียดนาม, จุดยืนพระพุทธศาสนาท่ามกลาง
สงครามและการปฏิวัติ, เมตตาภาวนา : คำสอนว่าด้วยรัก (Teaching on Love), เรียกฉันด้วยนาม
อันแท้จริง, ปลูกรัก และเริ่มต้นใหม่ สำหรับผลงานหนังสือเล่มสุดท้ายของ ติช นัท ฮันห์ คือ เซน กับ
ศิลปะแห่งการกอบกู้โลก (Zen and the Art of Saving the Planet) เมื่อ ตุลาคม ปีที่แล้ว
นอกจากท่านติช นัท ฮันห์ เป็นผู้ประพันธ์หนังสือธรรมะมีชื่อดังระดับโลกแล้ว ท่านยังมี
หลักคำสอนแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ซึ่งจะได้นำเสนอต่อไปนี้ ท่านติช นัท ฮันห์ ได้หลอมรวมความ
เป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบเซนเข้ากับหลักธรรมในพุทธศาสนาและปรัชญาตะวันตก จนได้วิธีการสอน
ธรรมะที่มีรูปแบบเฉพาะตัวและเพลิดเพลิน คือสอนโดยใช้ถ้อยคำเรียบง่าย ทว่าเปรียบเปรยลึกซึ้ง เช่น
เปรียบมนุษย์ทุกคนเหมือนดอกไม้ที่สามารถเบ่งบานได้ด้วยตัวเอง เปรียบสติที่ไม่ได้ฝึกเหมือนกบตัว
น้อยที่กระโดดไปมา ท่านได้สร้างกิจกรรมที่สอดแทรกกุสโลบายให้ผู้ฝึกหมั่นใช้สติในกิจวัตรประจำวัน
โดยไม่มีลักษณะฝืนใจหรือบังคับ เช่น การสงบนิ่งเมื่อได้ยินเสียงระฆัง การเดินชมสวนและจิบชาอย่าง
มีสติ รวมถึงการทำสมาธิภาวนาหลากหลายรูปแบบดังนี้
1) “ขณะที่เราหายใจเข้าและหายใจออก นั่นหมายถึงว่า เราได้นำสันติภาพมาสู่กายของ
เราทุกลมหายใจ” (Thaiplumvillage hoitod, 2022) บ่อยครั้งที่ชีวิตของเราว้าวุ่น และสับสน เหน็ด
เหนื่อยกับการวิ่งไล่ตามและวิ่งหนีสิ่งต่างๆ ที่เป็นทั้งกิเลส ความอยาก ความทุกข์ และควา มกังวล
นานัปการในการดำเนินชีวิต จนเราไม่มีเวลาดูแลสิ่งต่างๆ ไม่มีเวลาดูแลคนที่เรารัก ไม่มีเวลา แม้แต่
ตระหนักถึงลมหายใจของตนเอง ถ้อยคำง่ายๆ ข้างต้น คือบทหนึ่งในการเริ่มต้นวิถีแห่งการเจริญสติ
ให้เกิดความ ตระหนักรู้ถึงลมหายใจเข้าออกของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะนำไปสู่การมีสมาธิ ใน
ทุกๆช่วงของการดำเนินชีวิต สร้างความสงบภายในใจ ลดกระแสความเร่งร้อนและรุนแรงของสังคม
โลกปัจจุบัน ผู้กล่าวถ้อยคำสอนและนำการปฏิบัติอันเรียบง่ายนี้ เป็นพระภิกษุชาวเวียดนาม ที่
นิตยสารไทม์ (Time Magazine) ยกย่องให้เป็น ‘Hero’ หรือผู้มีผลงานอันโดดเด่นและเป็น แรง
บันดาลใจให้แก่คนทั้งโลก
2) “I have arrived I am home ฉันได้กลับมาบ้านแล้ว ฉันถึงบ้านแล้ว เป็นคำสอนที่สั้น
แต่สำคัญที่สุด ซึ่งหมายถึง การน้อมใจกลับมาสู่กายและอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนั ้น ”
หลังจากท่านเดินทางมาทั่วโลก บั้นปลายชีวิตของท่าน อยากกลับมาหารากของท่านที่วัดต้นกำเนิด
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และใช้เวลาที่เหลืออยู่ตรงนั้น ถึงแม้ว่าท่านจะพูดไม่ได้ เขียนไม่ได้ ท่านก็ยังสื่อสารชัดเจน เหมือน
เวลาท่านวาดลายพู่กัน ครึ่งวงกลมแรกหายใจเข้า ครึ่งวงกลมหลังหายใจออก” หากใครศึ ก ษา
เรื่องราวของปรมาจารย์เซน หรือที่ลูกศิษย์ของท่านเรียกว่า ไถ่ ก็จะรู้ว่าท่านฝึกสติ ทุกขณะจิต
เพราะท่านสอนให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะ ไม่ติดกับอดีตและอนาคต การปฏิบัติจึงอยู่ในวิถี
ชีวิตของท่าน มีความตระหนักรู้อย่างสูง และท่านอยู่ท่ามกลางชุมชนสังฆะ คณะนักบวชและพุทธ
บริษัทสี่ “ความตระหนักรู้และวิธีการดำเนินชีวิตของท่านเป็นคำสอนอยู่เสมอ การตัดสินใจแต่ล ะ
ก้าวในจังหวะชีวิตของท่านเป็นคำสอน เป็นระฆังแห่งสติ เพราะท่านมีการตระหนักรู้ชัดเจนในตัว
ท่าน ท่านจึงสามารถสื่อสารกับลูกศิษย์ของท่านได้ เวลาพระผู้ใหญ่นั่งล้อมวงกัน ท่านก็จะสื่อสาร
โดยการทำมือเป็นรูปวงกลม หากลูกศิษย์ถามไปว่า ใช่แบบนี้ไหม ท่านก็จะพยักหน้า และพระผู้ใหญ่
ก็ฝึกปฏิบัติ เราจึงมีความตระหนักรู้ต่อกัน และกัน และรู้ว่าในใจกำลังคิดอะไรอยู่ ไม่ใช่ใบ้” การ
ดำเนินชีวิตร่วมกัน ตระหนักรู้ ไม่ได้ทำให้การสื่อสารปิดกั้น แม้จะไม่มีบทสนทนา ก็สามารถเข้าใจ
ได้ว่าท่านต้องการอะไรในชีวิต “บั้นปลายของท่าน พระผู้ใหญ่ก็ร่างจดหมายแล้วส่งให้ท่านอ่าน และ
เราก็บอกว่าให้ท่านพิมพ์ลายนิ้วมือ ท่านบอกว่าให้ประทับตราชื่อท่านลงไปเลย”
3) “การปล่อยวางทำให้เราเป็นอิสระ และความอิสระคือเงื่อนไขเดียวสำหรับความสุข ถ้า
ในจิตใจเรา เรายังคง ยึดติดกับสิ่งต่างๆ ความโกรธ ความกังวล หรือทรัพย์สมบัติ เราไม่สามารถเป็น
อิสระได้” มีคำกล่าวว่า “ความโกรธ คือ ยาพิษที่คุณกลืนลงคอตัวเอง เพื่อหวังฆ่าคนอื่น” ความหมาย
ก็คือ เมื่อคุณโกรธ ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้อเกร็ง ความดันโลหิตสูงขึ้น
ถ้าเกิดเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แล้วดับไป ก็จะไม่เป็นอันตรายนัก แต่ถ้ามีอารมณ์โกรธแค้นฝังลึกอยู่ใน
จิตใจตลอดเวลา มันจะส่งผลร้ายต่อร่างกายในระยะยาว เมื่อตอบโต้คนที่ทำไม่ดีกับคุณแบบตาต่อตา
ฟันต่อฟัน เช่น แกเกลียดฉัน ฉันก็เกลียดแก นั่นเท่ากับว่า คุณทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาซะเอง
เมื่อคุณโกรธแค้นใครบางคน นั่นไม่เพียงคุณกำลังทำร้ายตัวเอง แต่กลับปล่อยให้คนนั้นควบคุมสภาพ
อารมณ์ของคุณอีกด้วย ดังนั้น สิ่งที่ควรทำก็คือปล่อยวางความโกรธ อย่าไปยึดมั่นไว้ในใจ พยายามทำ
ตัวเองให้มีความสุข มีความรักและปรารถนาดีให้ผู้อื่นเสมอ
4) “หากเรารู้ว่าอีกฝ่ายทรมานเพราะความรุนแรง เราจะมองอีกฝ่ายด้วยสายตาแห่งความ
กรุณา” ความสงสาร (กรุณา) เป็นธรรมฝ่ายดีอีกประเภทหนึ่ง หมายถึง ความสงสารคิดจะช่วยบุคคล
อื่นให้พ้นจากทุกข์ เมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ ได้รับความลำบากแล้วมีการช่วยเหลือ ขณะนั้นเป็นกุศลจิตที่
ประกอบด้วยกรุณา ที่จะช่วยเหลือผู้นั้นให้พ้นจากความทุกข์ที่เขาเป็นอยู่ เท่ าที่จะเป็นไปได้ตามกำลัง
ความสามารถของตนเอง แต่ถ้าเห็นคนอื่นเป็นทุกข์แล้ว เราเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ไปด้วย อย่างนี้ไม่ใช่
กุศล แต่เป็นอกุศลจิตประเภทที่มีโทสะซึ่งเป็นความไม่สบายใจ เกิดขึ้น , เป็นความจริงที่ว่า เมื่อเห็น
สัตว์อื่นมีความทุกข์ ถ้าจิตใจของเราเกิดความเศร้าหมอง โศกเศร้า ขณะนั้นย่อมเป็นอกุศล ซึ่งมี
ลักษณะที่ต่างจากความใคร่จะช่วยเหลือให้เขาพ้นจากทุกข์ประการนั้นๆ อย่างสิ้นเชิง และควรที่จะได้
พิจารณาว่าในชีวิตประจำวัน ไม่ค่อยจะได้พบเห็นสัตว์ที่ประสบทุกข์บ่อยนัก จึงเป็นโอกาสของการ
อบรมเจริญเมตตา คือ ความเป็นมิตร เป็นเพื่อน มีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน มีความปรารถนาดีต่อกัน ไม่หวัง
ร้ายต่อกัน ซึ่งเป็นกุศลธรรมที่ควรอบรมเจริญให้มีขึ้นเป็นอย่างยิ่ง เป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวง ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ไหน ไม่เคยเป็นโทษแก่ใครๆเลยทั้งสิ้น
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5) “มนุษย์ไม่ใช่ศัตรู มนุษย์ทุกคนต่างเป็นเพื่อนกัน เรา “เป็นพี่น้องกัน” เราต้องไม่ฆ่า
กันเอง” ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว มนุษย์ล้วนเป็นเสมือนเครือญาติ เราเป็นพี่น้องกัน เราหายใจอากาศ
เดียวกันอยู่ตลอดเวลา เราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกัน อาศัยอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว
เดียวกัน เราต้องอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้นับตั้งแต่เกิดมา จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิต เราจึงควรมี
ความเสมอภาคและไม่ควรเบียดเบียนกันเอง เพราะเราไม่ใช่ศัตรูกันมาตั้งแต่กำเนิด ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่
ธรรมชาติสร้างให้ดำรงชีพอยู่ได้ ด้วยการกินกันเองเป็นอาหาร เราล้วนเป็นพี่น้องกัน เหมือนนกที่ฟัก
ออกจากไข่ในรังเดียวกัน เราเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
6) “ระฆังแห่งสติ” เสียงระฆังเปรียบเสมือน เสียงของพระพุทธเจ้าที่เรียกเรากลับไปสู่บ้าน
ที่แท้จริงคือ กายกับใจ ที่อยู่ด้วยกันในปัจจุบัน” ระฆังแห่งสติช่วยให้เรากลับมาหาตัวเอง เพื่อเบิกบาน
กับลมหายใจแห่งสติของเราและรับรู้ได้จริงๆ ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ เราอยู่ที่นี่ กำลังนั่งและเดินอยู่บนโลก
นี้ ระฆังเป็นดั่งเพื่อนที่เรียกให้เรากลับมายังปัจจุบันขณะ เสียงอะไรก็เป็นระฆังแห่งสติได้ทั้งนั้น เสียง
ระฆัง หรือแม้แต่เสียงโทรศัพท์ก็เป็นระฆังแห่งสติได้ การภาวนากับโทรศัพท์นั้นวิเศษมาก ลำดับแรก
เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา แล้วตามลมหายใจเข้าและออกเพื่อสงบตัวเธอ จากนั้นเธอกล่าว ว่าถ้อยคำ
เดินทางได้นับพันไมล์ขอให้ถ้อยคำของฉันสร้างสรรค์ความเข้าใจและความรักทุกถ้อยคำดั่งแก้วมณี
น่ารัก หอมหวาน ดั่งดอกไม้เธอหายใจเข้าและหายใจออก พร้อมๆ กับท่องบทภาวนานี้ จากนั้นเธอจึง
เริ่มโทรออก เมื่อโทรติดและรออีกฝ่ายรับสาย เธอรู้ว่าอีกฝ่ายก็ฝึกปฏิบัติภาวนากับโทรศัพท์ และกำลัง
ฝึกตามลมหายใจเข้าและออกเช่นกัน เมื่อเธอได้ยินสัญญาณเสียงรอสาย เธอรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยังไม่
รับสายจนกว่าจะได้ยินเสียงเรียกเข้าครบ 3 ครั้งเสียก่อน เธอกล่าวว่า ฟังสิ ฟังสิ เสียงโทรศัพท์ดุจเสียง
ระฆังอันประเสริฐนำฉันกลับบ้านที่แท้จริง ดังนั้น ขณะที่รออีกฝ่ายรับสาย เธอจึงยังคงตามลมหายใจ
เข้าและออก เบิกบานกับลมหายใจเข้าและลมหายใจออก เมื่อคนนั้นรับสาย บทสนทนาจะเป็นไป
ด้วยดี เปี่ยมด้วยสติ นั่นเพราะเธอทั้งคู่ฝึกปฏิบัติด้วยความสงบและด้วยรอยยิ้ม เช่นนี้จึงเรียกว่า
ภาวนากับโทรศัพท์ ดังนั้น ระฆังคือเพื่ อน เป็นประดิษฐ์กรรมของผู้ฝึกปฏิบัติเพื่อช่วยพวกเรา ถ้าเธอ
ทำงานบนคอมพิวเตอร์ เธออาจจะถูกพัดพาไปกับการงานและลืมไปว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นเธอ
อาจจะตั้งโปรแกรมอัตโนมัติให้คอมพิวเตอร์ของเธอปล่อยเสียงระฆังให้ดังทุกๆ 15 นาที เพื่อให้เธอได้
กลับมาที่ตัวของเธอ เพื่อยิ้มและหายใจเข้า-ออก ก่อนจะทำงานต่อไป เพื่อนของพวกเราหลายคนทำ
เช่นนี้ ระฆังเตือนเธอให้กลับมาที่ตัวของเธอ เบิกบานกับลมหายใจ เป็นวิถีอันวิเศษในการพักชั่วครู่
7) “ไม่มีใครมอบความไม่กลัวให้แก่เธอได้ ต่อให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ด้วยในขณะนี้
ข้างๆเธอก็ตาม เธอต้องฝึกปฏิบัติและรับรู้ด้วยตัวของเธอเอง ถ้าเธอปฏิบัติเจริญสติจนเป็นนิสัย เมื่อ
ความยากลำบากนี้เกิดขึ้น เธอจะรู้ได้ด้วยตัวของเธอเองว่าต้องทำเช่นไร” นี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการที่
จะต้องฝึกในการเจริญสติอยู่ ตลอดเวลาคือทำให้ติดเป็นนิสัยจนเกิดความคุ้นชินอยู่กับการมีสติตลอด
ซึ่งคำสอน นี้ ถือว่าท่านปรารถนาที่จะถ่ายทอดแก่นแท้แห่งปัญญา ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราว ที่มาที่ไป
วิธีการและแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ เผชิญหน้า และเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงต้นเหตุ ที่
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แท้จริงแห่ง "ความกลัว" และสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้
อย่างเบิกบานและมี "สติ" อย่างเต็มเปี่ยมในทุกช่วงขณะจิต หลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆ ที่ผูกมัดตัว
เราไว้ และเข้าถึงความเป็นอิสระซึ่งเป็น "ความสุขที่แท้จริง" ได้ในที่สุด ซึ่ งเป็นจุดหมายปลายทางของ
ชีวิตเราทุกคน
8) “เมื่อคนอื่นทำให้เราทุกข์ใจ นั้นเป็นเพราะเขาทุกข์ทรมานใจลึกลงไปในตัวเขาเอง และ
ความทุกข์ใจ ของเขานั้นก็ล้นออกมา เขาไม่สมควรที่จะโดนลงโทษ เขาควรจะได้รับการช่วยเหลือ นั้น
คือสัญญาณ ที่เขา ส่งออกมา” นี้ก็แสดงให้เห็นว่าคำสอนของท่านมุ่งให้มนุษย์ทุกคนมีความเมตตาเอื้อ
อาทรต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน
9) “คนเราต้องเรียนรู้ต่อไป เราต้องเปิดใจ และเราต้องพร้อมสำหรับความรู้สิ่งใหม่ๆที่จะ
เข้ามาและ ความเข้าใจในความเป็นจริงมากขึ้น” ขยันหาความรู้เปิดใจรับเอาความรู้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ
ไม่ยึดถือตัวเองนั้นว่าเก่งแล้วมีความรู้มากแล้วทำตัวเหมือนแก้วน้ำที่ว่างพร้อมที่จะเติมน้ำให้เสมอ
10) “อีกสามร้อยปีข้างหน้า เธอจะกลายเป็นผงถ่าน คนที่เธอรักก็จะกลายเป็นผงฝุ่น เมื่อ
เธอสัมผัสกับความอนิจจังเช่นนี้ เธอก็จะเกิดปัญญาและรู้ว่า เป็นสิ่งที่โง่เขลามากที่เราทำตัวของเราให้
เป็นทุกข์ต่อกัน” ก็เป็นการบอกว่ามนุษย์เรานั้นอยู่ไม่นานก็ต้องแตกสลายแยกย้ายกันไปกับสู่สภาพ
เดิมไม่ให้ยึดติดในความสุขสบายหรือเรียกอีกอย่างว่ากามคุณซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ที่ขาดการฝึกจิต
แล้วต้องลุ่มหลงติดในวังวนนี้ยาวนานถ้าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง ความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ร่ำไปอีก
ทั้งยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้เราก็จะเกิดปัญญารู้เห็นไปตามความจริงที่เกิดขึ้น
ผลงานและคำสอนต่างๆของท่านติช นัท ฮันห์ ที่กล่าวมานี้ มีการเผยแผ่ทั้งคำสอน และ
แนวการปฏิบัติของหมู่บ้านพลัม ผ่านสื่อต่างๆ เช่น การพิมพ์หนังสือ และปาฐกถาธรรมของติช นัท
ฮันห์ เป็นภาษาต่างๆ รวมทั้งยังมีวารสารของหมู่บ้านพลัม สื่อมัลติมีเดียของติช นัท ฮันห์ และ
กิจกรรมของหมู่บ้านพลัม รวมไปถึงการจัดทำเว็บไซต์ของหมู่บ้านพลัมและสังฆะต่างๆ รวมทั้งการมี
เครือข่ายทางสังคม หรือ social network เช่น Facebook อีกด้วย ซึ่งถือเป็นวิธีการการเผยแผ่ใน
ยุคสมัยใหม่ เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่และคนในพื้นที่ต่างๆ ของโลกมากขึ้นนั่นเอง

คุณูปการที่มีต่อสังคมชาวโลก
พ.ศ.2548 ท่านจึงได้เดินทางกลับมาตุภูมิเป็นครั้งแรกในระยะเวลา 39 ปี (พ.ศ.25092548) ซึ่งในช่วงในเวลาดังกล่าว ติช นัท ฮันห์ ได้สร้างชุมชนแห่งการเจริญสติ คือ หมู่บ้านพลัม
(Plum Village) เป็นสถานที่สำหรับภิกษุและภิกษุณี และสถานที่อบรมภาวนาสำหรับอุบาสิกาที่
ประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา (หิมพรรณ รักแต่งาม, 2550: 1) และอีกหลายประเทศในปัจจุบัน
รวมทั้งประเทศไทยด้วย ในช่วงเวลาที่ท่านลี้ภัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ท่านยังคงทำงานเพื่อสันติภาพ
อย่างต่อเนื่อง (ศรัณยู นกแก้ว , 2553: 26-33) และสืบต่ออุดมการณ์ในการสร้างสันติภาพนี้จนถึง
ปั จ จุ บ ั น การก่ อ ตั ้ ง โรงเรีย นเยาวชนเพื ่อ การบริ ก ารสั ง คม (The School of Youth for Social
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Service ) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการฝึกฝนนักเรียนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ให้มีจิตใจที่เสียสละและมี
จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์และประเทศชาติ มุ่งอุทิศตนเพื่อ
ช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนที่ประสบภัยสงครามและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและความเป็นอยู่ของชาว
ชนบทให้ดีขึ้น การทำงานท่ามกลางความรุนแรงและสงครามนั้น ติช นัท ฮันห์ ได้สอนให้นักเรียนดำรง
มั่นในเมตาธรรมและฝึกเตรียมตัวตายโดยไม่มีความเกลียดชัง สามารถให้อภัย และสามารถรักษา
ความสงบ สันติในจิตใจได้เสมอ โดยตระหนักว่า มนุษย์มิใช่ศัตรู แต่ศัตรูที่แท้จริงคือ กิเลส หรื ออกุศล
มูลในจิตใจนั่นเอง (ติช นัท ฮันห์, 2543: 23-25)
นอกจากนี้ ท่านได้ก่อตั้ง “คณะเทียบหิน” (Order of Interbeing) เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่
ขึ้นมาเพื่อเป็นคณะทำงานเพื่อสังคม โดยประยุกต์พระพุทธศาสนาเข้ากับวิถีชีวิตและการทำงานโดย
สมาชิกของคณะเทียบหินต้องปฏิบัติตามหลักหลักของศีล 14 ข้อ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและ
การทำงานเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทั้งในทางพฤติกรรมและทางจิตใจ รวมไปถึงการตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม โดย ติช นัท ฮันห์ จะสอนและปลูกฝังคุณธรรมรวมทั้งอุดมคติของพระ
โพธิสัตว์โดยการให้สมาชิกได้สัมผัสกับความทุกข์ยากของผู้อื่น (ติช นัท ฮันห์, 2537: 85-87) การ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ติช นัท ฮันห์ ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เพื่อช่วย
พวกเขาเหล่านั้น โดยทำการเจริญมรณสติไปด้วย โดยท่านได้กระทำตนเป็นแบบอย่างแก่คณะทำงาน
เยียวยาผู้ที่ประสบความทุกข์จากภัยสงครามและความอยุติธรรมต่างๆ ท่านได้สอนให้คณะอาสาและ
ลูกศิษย์มีสติมั่นคงในระหว่างการทำงาน ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับพิจารณาความทุกข์
ของและลูกศิษย์ให้เห็นว่า แม้ท่านจะเจ็บป่วยแต่ก็ยังคงทำงานต่อไปอย่างมีสติและเสียสละ (ภิกษุณี
เจิงคอม, 2541: 95-107) ติช นัท ฮันห์ ยังริเริ่มให้มีโครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจนใน
เวียดนาม เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม ซึ่งวิธีการของท่านก็คือ การ รวบรวม
ข้อมูลของเด็กกำพร้าเท่าที่จะหาได้และทำการแปลเป็นภาษาต่างๆและ เผยแพร่ข้อมูลออกไปเพื่อหาผู้
บริจาคที่ต้องการช่วยเหลือเด็กๆ จากทั่วยุโรป ผ่าน คณะกรรมการที่อยู่ในประเทศนั้นๆ (ภิกษุณีเจิง
คอม, 2541: 265-277) นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวเรือจากเวียดนาม โดยเริ่มต้นจาก การ
เจรจาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องอนุญาตรับผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามในประเทศนั้นๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งบอกเล่าความ
จริงผ่านผู้นำทั้งทางการเมืองและศาสนาระดับโลก รวมทั้ง สื่อมวลชน โดยท่านได้อธิบายถึงชะตา
กรรมและความทุกข์ของผู้ลี้ภัย รวมทั้งเรียกร้อง ให้สหรัฐอเมริกามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผู้ลี้ภัยเหล่านี้
ด้วย อันแสดงให้เห็นว่า ติช นัท ฮันห์ มุ่งเน้นไปที่การเรียกร้องสำนึกและความรับผิดชอบจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ นำไปสู่การช่วยเหลือ ซึ่งในวิธีที่คล้ายกันนี้ ยังได้ใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือนักโทษ
ทางการเมืองและต่อต้านการละเมิดสิท ธิมนุษยชนในเวียดนามอีกด้วย (ภิกษุณีเจิงคอม, 2541: 303326)
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การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ท่านติช นัท ฮันห์ มีทรรศนะว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีจุดเริ่มต้น
มาจากความทะยานอยากอันเกินพอดีและความไม่รู้ของมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์ควรตระหนักในเรื่องนี้
และร่วมมือกันรับผิดชอบที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในโลกนี้ให้ดีขึ้นด้วยความรัก และปฏิบัติออกมา
เป็นการกระทำ เช่น การลดการใช้รถยนต์เพียงหนึ่งวันในหนึ่งเดือน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวมีจุดเริ่มต้น
จากสถานปฏิบัติธรรมสวนกวาง (Deer Park Monastery) ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
อัน เป็น สาขาหนึ่งของหมู่บ ้านพลัม ซึ่งงดใช้รถยนต์ทุกวันอังคารของแต่ล ะอาทิตย์ ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงการ ตระหนักในการบริโภคพลังงาน และเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างมีสติ เพื่อช่วยลด
ภาวะโลกร้อนและสามารถเยียวยาโลกได้ รวมทั้งยังมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แทนพลังงานไฟฟ้าใน
สถานปฏิบัติธรรมสวนกวางใน พ.ศ. 2550 เป็นต้น
จิม คิม อดีตประธานธนาคารโลก และคริสเตียนา ฟิเกเรส ผู้บุกเบิกความข้อตกลงปารีส
ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบุตรงกันว่า คำสอนของติช นัท ฮันห์ ส่งมอบพลังและ
แรงบันดาลใจให้แก่พวกเขา สารคดี "ก้าวเดินกับฉัน" (Walk With Me) ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของ ติช นัท
ฮันห์ บรรยายเสียงโดย เบเนดิคท์ คัมเบอร์แบทช์ นักแสดงชาวอังกฤษ เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อปี
ค.ศ. 2017 และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วยุโรป ภิกษุชาวเวียดนามรายนี้กลายเป็นที่สนใจ
ในระดับสากล เมื่อปี ค.ศ. 1966 ขณะเดินทางไปยังประเทศตะวันตกเพื่อรณรงค์ด้วยสันติวิธีให้ยุติ
สงครามเวียดนาม ทั้งนี้ในระหว่ างอยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ ติช นัท ฮันห์ มีโอกาสพบบุคคลสำคัญหลาย
คน หนึ่งในนั้นคือ ดร. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ซึ่งสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ ติช นัท ฮันห์ และ
เป็นผู้เสนอชื่อของภิกษุชาวเวียดนามเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในฐานะ "ผู้เผยแพร่สันติภาพ
และอหิงสา" ในปีต่อมาติช นัท ฮันห์ ยังดำเนินต่อไปโดยชุมชนหมู่บ้านพลัมนานาชาติ เครือข่ายราก
หญ้าระดับโลกที่พระอาจารย์เซนผู้นี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ประกอบด้วย กลุ่มเจริญสติท้องถิ่นกว่า
1,000 กลุ่ม, ศูนย์ฝึกสมาธิหลาย 10 ศูนย์ และวัด 10 แห่งซึ่งกระจายอยู่ในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมของ ติช นัท ฮันห์ ซึ่งเป็นแหล่งพำนักของนักบวชและแม่ชีกว่า 700 รูป/คน เป็น
นิกายของพุทธศาสนาที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกตะวันตก ในแต่ละปีมีผู้คนหลายหมื่นคน
เดินทางไปปฏิบัติธรรม ทั้งนักบวชและฆราวาส ต่างนำคำสอนด้านการเจริญสติ การสร้างสันติภาพ
และการพูดคุยด้วยความเห็นอกเห็นใจ ไปใช้ในโรงเรียน สถานที่ทำงาน การทำธุรกิจ รวมถึงภายใน
เรือนจำ (บีบีซี ไทย, 2565)
ท่านติช นัท ฮันห์ ได้รับการยอมรับในฐานะพระภิกษุผู้บุกเบิกการเผยแผ่พุทธศาสนาใน
โลกตะวันตก ท่านสามารถพูดได้ถึง 7 ภาษา เคยได้รับเชิญไปบรรยายธรรมที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน
และมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐฯ เมื่อช่วงต้นทศวรรษ 1960 ก่อนจะเดินทางกลับไปเวียดนามในปี
1963 เพื่อเข้าร่วมกับขบวนการชาวพุทธต่อต้านสงครามเวียดนาม ซึ่งมีพระภิกษุหลายรูปออกมา
ประท้วงโดยการสละชีวิตตนเอง ท่านเป็นผู้สนับสนุนให้พุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
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คำสอนเรื่องสติและการดำรงอยู่ในปัจจุบัน เป็นคำสอนสำคัญ ท่านย้ำเตือนอยู่เสมอให้ทุกคนมีสติใน
ทุกการกระทำ ทั้งการเดิน นั่ง นอน ไม่เพียงเท่านั้น ท่านนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งการมี
สติตื่นรู้” (The father of mindfulness) เป็นผู้ปฏิวัติวงการเจริญสติ เป็นพระอาจารย์ผู้สอนการฝึก
สมาธิภาวนา และพัฒนาวิธีการเจริญสติร่วมกับหลักการทางจิตวิทยาคลินิกกระแสหลัก เพื่อรักษาโรค
ซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคเครียด ให้กับผู้คน โดยจุดเด่นของคำสอนที่ยึดถือปฏิบัติในหมู่บ้าน
พลัม เน้นว่า “วิถีการปฏิบัติจะไม่แยกขาดจากสังคม” จึงมีวิถีการฝึกปฏิบัติเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม และ
ดำเนินชีวิตในวิถีที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยเลือกรับประทานอาหารมังสวิรัติ งดนมและผลิตภัณฑ์
จากนม งดบริโภคไข่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดมลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากการเลี้ยงปศุสัตว์ ทั้งยังมี
การฝึกปฏิบัติ ‘วันงดใช้รถ’ เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่ปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ การฝึกปฏิบัติเช่นนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วไป
เพื่อช่วยกันเยียวยาโลกที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและความรุนแรงในสังคม
โดยเริ่มจากการฝึกสติตระหนักรู้ มีสันติในตนเอง ผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ผ่านการกระทำใน
ชีวิตประจำวัน (พรพิศ คัตวัฒนะ, 2565)
ท่านติช นัท ฮันห์ อุทิศตัว เพื่อสันติภาพโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เป็นการต่อสู้อุทิศตัวซึ่งมีแรง
ขับ เคลื่อนจากภายใน คือ เมตตา กรุณา ไม่ใช่ความเกลียด ความโลภ หลายคนในขบวนการที่
เกี่ยวข้องถูกฆ่า แต่ท่านได้เรียกร้องให้อภัยต่อผู้ที่ฆ่า ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใคร ท่านเป็นพระมหาเถระในพุทธ
ศาสนา ฝ่ายมหายานนิกายเซน ชาวเวียดนาม องค์สำคัญของโลกที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทส์ม
ให้เป็น “ฮีโร่” ผู้มีผลงานอันโดดเด่นและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนทั้งโลก ที่มุ่งทำงานด้วยปรารถนา
เห็นการขับเคลื่อนสังคมสู่ความจริง ความดี และความงาม เกิดการตื่นตัวที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
เส้นทางแห่ง “การปฏิบัติธรรม” โดยใช้เครื่องมือคือ “การเจริญสติ” เพื่อให้ความรู้สึกแห่งความรัก
ความเมตตา ความอดทน และความเข้มแข็ง ได้บังเกิดขึ้นในดวงใจ (สาวิกาน้อย, 2565)

บทสรุป
จากการศึกษาสรุปได้ว่า ท่านติช นัท ฮันห์ เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2469 ที่จังหวัด
กว๋างจิ ในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ชื่อเดิมว่า เหงวียน ซวน บ๋าว ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร
ในพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติสติภาวนา โดยมีหลักคำสอนของพระอาจารย์และวิถี
ชีวิตประจำวันของผู้บวชใหม่ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุ 23 ปี ได้เดินทางไปไซ่ง่อน เพื่อฟื้นฟู
พุทธศาสนาและเขียนบทความ ทำให้ถูกต่อต้านจากผู้นำองค์กรชาวพุทธและรัฐบาลในระยะนั้นเป็น
อย่างมาก ต่อมาได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันเพื่อศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ เคยเข้าร่วมการ
ต่อต้านสงครามสหรัฐอเมริกา-เวียดนาม พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้นำชาติตะวันตกยุติการทำสงคราม
เวียดนาม และเสนอให้เกิดการเจรจาเพื่อนำสันติภาพกลับมา จนเกิดเป็นสนธิสัญญาสันติภาพกรุง
ปารีส และเพื่อทำงานด้านความร่ว มมือระหว่างพระพุทธศาสนานิ กายมหายานและเถรวาทใน
เวียดนาม สานต่อแนวคิดพุทธศาสนาที่รับใช้ สังคม เป็นผู้ก่อตั้ง "คณะเทียบหิน" และโรงเรียนเยาวชน
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เพื่อบริการสังคม เพื่อนำพุทธศาสนามาช่วยเหลือสังคมโดยยึดหลักสันติวิธี มีประชาชนนับหมื่นคน
อุทิศตนเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม จนทำให้รัฐบาลก็ส่งทหารเข้ามากวาดล้างสมาชิกในองค์กรของท่าน
ขณะที่มหาเถระสมาคมมองว่าองค์กรของท่านเป็นพวกนอกรีต ปี พ.ศ. 2510 ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพ และต่อมาท่านถูกรัฐบาลเวียดนามใต้ปฏิเสธการเข้าประเทศ และต้องลี้ภัยอยู่นอกเวียดนาม
เป็นเวลานาน ต่อมาเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 22 มกราคม 2565 ชุมชนหมู่บ้านพลัม ออกประกาศ
ว่า ติช นัท ฮันห์ ได้มรณภาพอย่างสงบด้วยวัย 95 ปี ที่วัดตื่อฮิ้ว เมืองเว้ ท่านถือเป็นนักเขียนและกวีผู้
มากความสามารถ โดยเขียนหนังสือกว่า 100 เล่ม และได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ กว่า 40 ภาษา
มียอดขายหลายล้านเล่ม
ในช่วงที่คุกรุ่นด้วยไฟสงครามนี้ ท่านต่อสู้เพื่อสันติภาพโดยรณรงค์ให้ เกิดแก้ปัญหาด้วย
หยุดการสนับสนุนสงความ โดยเฉพาะการแทรกแซงของสหรัฐฯ มุ่งเน้นสันติภาพ โดยปลูกจิตสำนึก
ผู้คนทั่วโลก ด้วยเหตุนี้รัฐบาลเวียดนามจึงปฏิเสธการกลับประเทศของท่าน ท่านจึงต้องลี้ภัยอย่างเป็น
ทางการไปพำนักที่ประเทศฝรั่งเศส โดยเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัย และสร้าง
อาศรมนอกเมืองปารีส เพื่อเขีย นหนังสือและปลูกพืชสมุนไพร ระหว่างนั้นท่านยังคงทำงานเพื่อ
สันติภาพ และเพื่อผู้ลี้ภัยอย่างสม่ำเสมอ การได้ร่วมทุกข์กับเพื่อนผู้ลี้ภัย ทำให้ท่านพบเห็นชะตากรรม
ของผู้ตกทุกข์ได้ยากมากมาย และมีวิธีการช่วยเหลือได้หลายช่องทาง หลายวิธีการ ท่านได้ทำการ
ประยุกต์ และบูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์ร่วมสมัย เช่น แนวทางสันติวิธี ใน
บริบทของสังคมยุคปัจจุบัน จนกระทั่งเกิดเป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เรียกว่า “พระพุทธศาสนาเพื่อ
สังคม” เพื่อให้สนองตอบต่อสภาพสังคมปัจจุบันที่มีปัญหาความขัดแย้งและพัฒนาไปเป็นความรุนแรง
จนสูญเสียความสงบสุขหรือสันติภาพในหลายพื้นที่ของโลก เน้นการทำงานเพื่อสันติภาพต้องควบคู่กับ
การสร้างสันติภาวะในใจ แม้ว่าแนวทางการสร้างสันติภาพดังกล่าวจะต้องอาศัยเวลาในการขับเคลื่ อน
บ่มเพาะและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้มีจิตใจที่เสียสละและมีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์และประเทศชาติ มุ่งอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ
เยียวยา ประชาชนที่ประสบภัยสงครามและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและความเป็นอยู่ของชาวชนบทให้ดี
ขึ้นเพื่อก่อให้เกิดผลอันเป็นปลายทางแห่งสันติภาพทั้งในระดับปัจเจกชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาบ่อเกิดของนิกายมาธยมิกะ 2) เพื่อศึกษา
ประวัติและผลงานของพระนาคารชุน 3) เพื่อศึกษาปรัชญามาธยมิกะตามแนวคิดของพระนาคารชุน
จากการศึกษาพบว่า ปรัชญามาธยมิกะตามแนวคิดของพระนาคารชุน กล่าวถึงความว่างหรือศูนยตา
เป็นแนวคิดหลักและเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้ง ไม่เป็นทิฏฐิแบบสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ เป็นความรู้แบบ
มัชฌิมาปฏิปทา ไม่เป็นแนวคิดแบบอัตถิกาและนัตถิกา
คำสำคัญ: บ่อเกิด, แนวคิด, ปรัชญามาธยมิกะ, นาคารชุน

Abstract
The objectives of this article were: 1) to study the origin of the Madhyamika
2) to study the history and works of Nagarjuna and 3) to study the Madhyamika
philosophy based on the concept of Nagarjuna. The results indicated that the
Madhyamika philosophy based on the concept of Nagarjuna focus on emptiness or
soullessness to be the main idea and profound concept. The opinion was not the false
view at Eternalism and Annihilationism but a middle way. It was existing and does not
exist.
Keywords: Origin, Concept, Madhyamika Philosophy, Nagarjuna

บทนำ
พระพุทธศาสนาภายหลังการสังคายนาครั้งที่ 3 ในสมัยพระเจ้าอโศก นิกายในพุทธ
ศาสนาได้แยกย่อยออกมาถึง 18 นิกาย โดยมีสำนัก 4 นิกายสำนักใหญ่ที่ได้รับการยอมรับ คือ 1.สถวิร
วาทะ 2.วรวาสติวาทะ 3.มหาสังฆิกะ 4.สามมิตียะหรือวาตสีปุตรียะ ต่อมาได้แบ่งเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ ๆ
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คือ สถวิรวาทะ เป็นฝ่ายหินยานหรือเถรวาท มุ่งสู่ทางนิพพานโดยตรง และมหาสังฆิกะ เป็นฝ่าย
มหายาน มุ่งพุทธภูมิและการช่วยเหลือสรรพสัตว์ นิกายมาธยมิกะ ถูกมองว่าเป็นมหาสังฆิกะ ฝ่าย
มหายานสายหนึ่ง เพราะมหาสังฆิกะ มีส่วนสำคัญในการเกิดขึ้นของนิกายมหายานทั้งหมด แนวคิด
ของมหาสังฆิกะ จึงมีบทบาทต่อการกำเนิดนิกายมาธยมิกะเป็นลักษณะการซึมซับแนวคิดบางอย่าง
แบบค่อยเป็นค่อยไป จนพัฒนาการมาเป็นมหายานเต็มรูปแบบก็ใช้เวลาอีกหลายร้อย
นิกายมาธยมิกะ นักปราชญ์ชาวพุทธถือกันว่าเป็นระบบปรัชญาชั้นยอด ที่พัฒนาตัวเองให้
โดดเด่นขึ้นมาสู่ความเป็นสำนักปรัชญาชั้นแนวหน้าสูงสุดของพระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย
โดยการนำเอาหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาทดั้งเดิมมาอธิบายเพิ่มเติมแบบวิภาษวิธี เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะอันแท้จริงของสัจธรรมขั้นสูงสุดตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้คือ เรื่องปฏิจจสมุปบาท
ธรรมและสุญญตาธรรม นิกายนี้มีทรรศนะทางปรัชญาว่า สวลักษณะของโลกและสรรพสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริง ที่
ปรากฏว่ามีอยู่จริง เพราะอาศัยทฆษฎีสัมพันธ์คือ การอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปบาท) หากแต่
เมื่อกล่าวโดยสภาพปรมัตถ์แล้ว โลกและสรรพสิ่งล้วนตั้งอยู่ในสภาวะความเป็นศูนย์หรือว่างเปล่าทั้งสิ้น
(สุญญตา) หลักการพื้นฐานของนิกายมาธยมิกะนี้ จึงตั้งอยู่บนถ้อยคำที่ว่า สรฺวมฺ ศูนยมฺ นั่นเอง และนิกายนี้
ได้กล่าวถึงทางสายกลางระหว่างสิ่งที่มีอยู่อย่างเด็ดขาดกับสิ่งที่ไม่มีอยู่อย่างเด็ดขาด คือ ไม่ยืนยันว่าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมีอยู่จริง หรือไม่มีอยู่ สำนักมัธยมกะจึงได้รับการเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า ศูนยวาทะหรือศูนยวาท ผู้ก่อตั้ง
สำนักนี้คือนาคารชุน ซึ่งได้สร้างหลักทฤษฎีเกี่ยวกับศูนยวาทขึ้น เพื่อที่จะอธิบายหลักปัจจยการและอนัตตา
ของพระพุทธเจ้าโดยวิธีการวิภาษดังกล่าว
บทความเรื่องนี้ คณะผู้เขียนตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบ่อเกิดของ
นิกายมาธยมิกะ 2)เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของพระนาคารชุน 3) เพื่อศึกษาปรัชญามาธยมิกะ
ตามแนวคิดของพระนาคารชุน ดังจะได้มีการแสดงเนื้อหาตามลำดับต่อไป

บ่อเกิดและพัฒนาการ
บ่อเกิดนิกายมาธยมิกะ กล่าวกันว่า ท่านนาคารชุนมหาเถราจารย์เป็นผู้สถาปนาขึ้นราว
พุทธศตวรรษที่เจ็ด จากข้อมูลทางสายมหายานเชื่อว่า ท่านนาคารชุนกำเนิดในวรรณะพราหมณ์ เป็น
ชาวเมืองวิธรรพ์ ที่อยู่ทางตอนใต้ของอินเดีย แต่หลักฐานฝ่ายมหายานจีน บอกว่า ท่านมีชีวิตร่วมสมัย
กับพระเจ้ากนิษกะ กษัตริย์ผู้ศรัทธาในพุทธแนวมหายานอย่างมาก และปราชญ์รุ่นพี่คือท่านอัศวโฆษ
โดยที่พระอัศวโฆษเป็นพระสหายสนิทของพระเจ้ากนิษกะ และยังสนิทสนมกับพระวสุมิตร ผู้เป็น
ปราชญ์แนวหน้าของสํานักสรวาสติวาท เรียกได้ว่าพระอัศวโฆษและพระวสุมิตรเป็นปราชญ์รุ่นพี่ของ
พระนาคารชุนที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกัน พระนาคารชุน ถูกทํานายว่าจะอายุสั้นต้องกระทําพิธีต่ออายุ
เมื่อตอนวัยเด็ก และการต่ออายุด้วยพิธีกรรมดำเนินไปจนเด็กชายนาคารชุนเริ่มเป็นวัยรุ่น บิดามารดา
จึงพาไปหาปรมาจารย์ด้านนี้เพื่อจะแก้กรรมต่ออายุให้ยืนยาวจนต้องเข้าบรรพชาเป็นนักบวช ผู้ที่รับ
ท่านเข้าบวชเรียนก็คือพราหมณ์สรหะ (Saraha) หรือต่อมาทราบว่าคือคนเดียวกับพระราหุลภัทระ
(Rahulabhadra) ดังนั้น พระนาคารชุนจึงมีชีวิตอยู่ได้ตลอดจากการบวชเรียนเป็นศิษย์พระราหุลภัท
ระจนเติบใหญ่เป็นเจ้าสำนักมาธยมิกะในบั้นปลาย อีกตำนานเล่าขานทางจีน เป็นเรื่องเร้าใจไม่แพ้กัน
โดยท่านกุมารชีวะจารึกประวัติพระนาคารชุนว่า เป็นบุตรแห่งตระกูลพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงทางใต้ของ
ชมพูทวีป ในวัยเด็กเป็นอัจฉริยะ จึงศึกษาคัมภีร์พระเวทอย่างแตกฉาน อีกทั้งยังเก่งกาจในเวทมนต์
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คาถาคราวหนึ่งสมคบกับเพื่อนวัยรุ่นเป็นชายอีกสามคนแอบเข้าไปในฮาเล็มของเจ้าผู้ครองนคร แอบ
ไปดูหญิงสาวตามประสาวัยหนุ่มที่คึกคะนอง ต่อมาเพื่อน ๆ ถูกจับได้และถูกสังหารจากการลงทัณฑ์
ยกเว้นพระนาคารชุนที่ใช้เวทมนต์หายตัวหนีมาได้ เหตุการณ์นี้ทำให้ท่านตาสว่างเห็นพิษภัยของ
กามตัณหา จึงตัดสินใจเข้าหาทางธรรมในพุทธศาสนาจนเติบใหญ่มาเป็นปราชญ์แห่งพุทธศาสนานิกาย
มาธยมิกะอย่างที่โลกได้รู้จักกัน ยิ่งกว่านั้น ตำนานยังเล่าอีกว่า พระนาคารชุนศึกษาพระไตรปิฎก
อย่างแตกฉานภายในเวลา 90 วันเท่านั้น ปัญญาของพระหนุ่มองค์นี้ ล้ำเลิศอลังการจนหาคนเปรียบ
ไม่ได้ เป็นที่กลัวเกรงในเรื่องการปะทะฝีปากโต้เถียงในหมู่พราหมณ์ในยุคนั้น ด้วยเหตุนี้ ก็ไม่น่า
แปลกใจต่อการแตกฉานในหลักธรรมที่ลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้อ่านเพียง 90 วันก็เพราะ
เนื้อหาในพระไตรปิฎกนั้นเป็นที่รวมหลักธรรมในด้านที่ลึกซึ้ง เช่น กฎปฏิจจสมุปบาทและอิทัปปัจจย
ตา เป็นต้น จึงสะท้อนให้เห็นถึงการค้นพบพระสูตรของมหายานชิ้นเอกคือ มหาปรัชญาปารมิตาสูตร
ที่บางตำนานบอกว่า ท่านลงไปยังเมืองบาดาลเพื่อเผยสอนพระธรรมแก่พญานาคจนได้ พบพระสูตร
ขนาดยาวคือ มหาปรัชญาปารมิตา นั่นเอง
ภูมิหลังของพระนาคารชุน และคณาจารย์ที่ส ำคัญแห่งสำนักมาธยมิกะ เน้นไปที่พระ
นาคารชุนและแนวคิดของท่าน แต่กระนั้นความจําเป็นที่ต้องแสดงให้เห็นภาพรวมในองคาพยพแห่ง
สํานักปรัชญามาธยมิกะตลอดหลายศตวรรษนั้นยังควรทําอยู่ด้วยเพราะหลังจากการสถาปนาสำนักนี้
ด้วยหลักคำสอนอันลึกซึ้งแห่งศูนยตาขนานไปกับวิภาวิธีที่ชาญฉลาดอิทธิพลของพระนาคารชุน เจ้า
สํานักคนแรก ส่งผลมายังนักคิดนักปรัชญารุ่นหลังมากมายมีทั้งรับอุดมการณ์แบบตรงๆและแบบไป
ตีความพิสดารดังปรากฏเป็นยุค ๆ ถึง 4 ยุคคือ ac 1. ยุคของพระนาคารชุนและสานุศิษย์สายตรงคือ
ท่านอารยเทวะ 2. ยุคของการแตกหน่อแตกกอทางความคิดเกิดสํานักย่อยที่นำโดยท่านภาววิเวกะ 3.
ยุคของนักปรัชญาเรืองนามพระจันทร์กีรติ 4. ยุคแห่งการผสมผสานค้าสอนมาธยมิกะและโอกาจารย์
โดยท่านศานตรักตะและบรรดาสานุศิษย์เรียนชายทรงตร ทั้งสี่ยุ คดังกล่าวจะใช้บุคคล (ปราชญ์) เป็น
เกณฑ์ของการพัฒนาของสำนักปรัชญามาธยมิกะที่เริ่มจากปฐมาจารย์นาคารชุนไปจบลงที่ท่านศานต
รักษิตะรวมระยะเวลาเบ็ดเสร็จไปถึงแปดตวรรษกว่า ๆ แต่เป็นที่สังเกตว่าในยุคที่สองได้เกิดสำนักย่อย
คือสวาตันติกะกับปราสังคิกะแม้จะตีความคำสอนของพระนาคารชุนต่างกัน แต่โดยหลักการสำคัญทั้ง
สองสำนักยังมีจุดยืนเดียวกันคือทุกสิ่งอิงอาศัยกันและกันมีอยู่จึงว่างความว่างบ่งถึงการไร้แก่นสารหรือ
ที่เรียกว่าไม่มีสวภาวะสวภาวะเป็นเรื่องของความคิดที่หาไม่พบในประสบการณ์เมื่อสิ่งทั้งหลายว่าง
ความจริงสองระดับย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับปรมัตถ์หยั่งเห็นสัจธรรมย่อมได้ชื่อว่ามี
สัมมาทิฐิหยั่งรู้ทางสายกลางตามแนวทางของพุทธศาสนาดั้งเดิมนั่นเอง
พัฒนาการแห่งมาธยมิกะประมาณ 400 ปี ปรัชญามาธยมิกะได้แตกออกเป็น 2 สาขา คือ
ประสังคิกะ และ สวตันตริกะ สรุปได้ว่า พัฒนาการแห่งแนวความคิดของนาคารชุนแบ่งออกเป็น 3
ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 เป็นขั้นการจัดระบบปรัชญามาธยมิกะ โดยนาคารชุนและอารยเทพ
ขั้นที่ 2 เป็นขั้นที่มีการแบ่งระบบปรัชญามาธยมิกะออกเป็น 2 สาขา คือ ประสังคิ
กะ และสวตันตริกะ
ขั้นที่ 3 เป็นขั้นการประกาศเผยแผ่ประสังคิกะ
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นาคารชุนใช้วิธีการแบบประสังคิกะในการสร้างปรัชญามาธยมิกะ “ประสังคิกะ” ก็คือ
วิธีการใช้คำพูดให้เหตุผลโต้แย้งแบบ reductio ad absurdum (พิสูจน์ให้เห็นว่าข้อโต้แย้งใดๆไร้
สาระ) เพื่อพิสูจน์ว่า ทฤษฎีทั้งหลายที่คู่โต้แย้งของท่านหยิบยกขึ้นมานั้น ล้วนแล้วแต่ไร้สาระ นาคาร
ชุนเองจะไม่หยิบยกทฤษฎีใด ๆ ขึ้นมา เพราะฉะนั้น จึงไม่มีข้อโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของท่าน
กล่าวโดยสรุป บ่อเกิดและพัฒนาการของนิกายมาธยมิกะนั้น พระนาคารชุนใช้หลักวิภาค
วิธี (Dialectic Method) ทำการอธิบายหลักพุทธธรรมนำไปสู่ความตื่นเต้นอลังการในหมู่ปัญญาจารย์
ยุคนั้น ท่านถูกโจษจันและกล่าวขานว่าเป็นนักตรรกศาสตร์ชั้นเลิศ เป็นนักโต้วาทีและมีชัยชนะต่อทุก
สำนักนิกาย อีกทั้งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทาอันเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดใน
อินเดีย ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในแวดวงวิชาการศึกษาด้านปรัชญาและศาสนาจนถึงยุคปัจจุบัน พระ
นาคารชุนสิ้นชีวิตจากโลกไปในปัจฉิมวัย (บางกระแสเชื่อว่าท่านมีอายุนับร้อยกว่าปี) ณ มหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในเมืองอมราวดี แคว้นอันตรประเทศ การที่เหล่าปัญญาจารย์สมัยนั้นยกย่องพระนาคารชุน
ก็เพราะผลงานของท่านที่ท้าทายและทรงคุณค่าอัน ได้แก่ การรวบรวมพระสูตรต่างๆ เช่น ปรัชญา
ปารมิตาสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร คัณฑายุหสูตร อวตังสกสูตร วิมลเกียรตินิทเทศสูตร และสุรางค
สมาธิสูตร เป็นต้น เชื่อกันว่าในยุคของพระนาคารชุน แนวคิดมหายานในอินเดียมี 2 สายคือ สาย
อาณาเขตเหนือ กับสายอาณาเขตใต้ ทางเหนือยึดถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์ส่วนทางใต้
ยึดเอาปรัชญาปารมิตาสูตรเป็นหลักการ โดยนัยนี้ บ่อเกิดของมาธยมิกะก็คือมหาปรัชญาปารมิตา
สูตร ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของปรัชญามาธยมิกะ (สุญญวาท) อันมีตำนาน ฝ่ายจีนมหายานอ้างถึง
ความสำคัญพระสูตรขนาดยาวนี้ว่า ได้ผ่านมือจากการจาริกแสวงบุญ ค้นหาคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่อันเป็นอภิ
มหาตำนานที่กล่าวขานมาตลอดหลายศตวรรษของพระรูปงามกวนชั่ง (Hsuan-tsang) ที่คนไทยชอบ
เรียกว่า พระถังซัมจั๋ง จนเป็นเรื่องเล่าพรรณนาต่อกันไปในรูปแบบเทพนิยายจีน เป็นที่นิยมชมชอบ
ของคนทั่วโลกไปแล้ว โดยเฉพาะการเติมตัวละครพิเศษหงอคง วานรมหัศจรรย์ลงไปสร้างสีสันด้วย

นักปรัชญาที่สำคัญประจำสำนัก
1. นาคารชุน
นาคารชุนหรือที่กลุ่มนักปรัชญาตะวันออกนิยมเรียกว่า อารยนาคารชุน เป็นผู้ก่อตั้งสำนัก
มาธยมิกะ เป็นนักตรรกวิทยาที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง เกิดที่วิทารภะ (ปัจจุบันเรียกว่า เพราร์) ในมหาโกศล
ในระหว่างรัชสมัยของพระเจ้าสาตวาหนะแห่งราชวงศ์อานธระ
นาคารชุนเป็นนักปรัชญาที่รุ่งเรืองอยู่ในช่วงคริสต์สตวรรษที่ 2 หรือ 600-700 ปีหลังจาก
ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ข้อมูลในคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาจีนบอกว่า นาคารชุนมีชีวิต
อยู่ถึงพ.ศ.900 โดยประมาณ ความคิดของนาคารชุนมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของนักปรัชญาใน
พระพุทธศาสนายุคใหม่มาก นาคารชุนไม่ใช่พวก “นัตถิกวาทิน” หรือ “อุจเฉทวาทิน” แม้ จะมีนัก
ปรัชญาหลายท่านใช้คำนี้เรียกสำนักมาธยมิกะก็ตาม แนวคิดพื้นฐานแห่งปรัชญานาคารชุนคือ “ใน
โลกนี้ ไม่มีอะไรคงอยู่ นอกจากสาระหนึ่งเดียวที่เป็นการสำแดงตัวออกมาของสัสสตภาวะ (sub
specie Aeternitatis)”
นาคารชุนถือกำเนิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์ เป็นคนมีรูปร่างลักษณะงดงาม ชีวิตในวัย
เด็กประสบกับอุปสรรค มารดาบิดาจึงตัดสินใจให้นาคารชุนออกบวชเดินทางจาริกแสวงบุญพร้อมกับ
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คนรั บ ใช้ ทั ้ ง สองเดิ น ทางรอนแรมมาถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย นาลั น ทา และได้ บ วชเป็ น บรรพชิ ต ใน
พระพุทธศาสนาตามแบบกาลจักร ของสำนักสุขาวดี ต่อจากนั้น จึงได้ฝากตัวเข้าเรี ยนวิชากับท่าน
ราหุลภัทระซึ่งเป็นอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยนาลันทาในยุคนั้น
นาคารชุนศึกษาพระเวทเป็นอันดับแรก หลังจากศึกษาพระเวท 4 จบแล้วก็ลาสิกขา
ใช้ชีวิตเป็นฆราวาส ประกอบอาชีพโดยใช้เวทมนตร์คาถาที่ร่ำเรียนมาขณะที่อยู่มหาวิทยาลัยนาลันทา
เชี่ยวชาญในอิทธิ ปาฏิหาริย์ หายตัวได้ นาคารชุนอยู่รอดปลอดภัยได้เพราะนับถือพระพุทธศาสนา
ต่อมา ได้เรียนพระไตรปิฎกจนแตกฉาน และได้ไปเรียนต่อปิฎกที่ 4 ณ ภูเขาหิมาลัย ปิฎกที่ 4 นี่เองทำ
ให้มีความแตกฉานในลัทธิมหายาน
บางตำนานบอกว่า นาคารชุนอุทิศตัวสอนหลักธรรมและเขียนตำราที่ หลากหลาย
นอกเหนือจากคัมภีร์ปรัชญาปารมิตา เช่น ตำราวิชาแพทย์ วิชาเล่นแร่แปรธาตุ วิชาดาราศาสตร์ หลัก
แห่งตันตระ เป็นต้น รวมทั้งหมด 122 เรื่อง
มีผู้วิเคราะห์ว่า ที่เขาได้ชื่อว่า “นาคารชุน” เพราะเหตุ 4 ประการ คือ
(1) เพราะเป็นผู้พิชิตเหล่าพญานาค
(2) เพราะเกิดมาพร้อมกับสัจธรรมที่ลึกซึ้งเหมือนพญานาคออกมาจาก
มหาสมุทรที่ลุ่มลึก
(3) เพราะมีหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งมีขอบเขตกว้างไกลเหมือนกับมหาสมุทร
(4) เพราะถือกำเนิดที่ใต้ต้นไม้
สมณะอี้จ ิงบอกว่า ดวงอาทิตย์ที่ส ่องสว่างแก่ช าวโลกมีอยู่ 4 ดวง คือ
(1)นาคารชุน (2)อัศวโฆษ (3)กุมารภัทระ (4)อารยเทพ*
นักวิเคราะห์ฝ่ายตะวันตกหลายคนคิดว่า เรื่องของนาคารชุนน่าจะเป็นเพียงนิยาย
แสดงวีรกรรมทางภูมิปัญญาเท่านั้น และปฏิเสธความมีอยู่จริงของบุคคลที่ชื่อว่านาคารชุน โดยบอกว่า
ถ้านาคารชุนมีอยู่จริง คนที่มีชื่อนี้จะต้องมีอยู่อย่างน้อย 3 คน คือ
(1) นาคารชุนแห่งมาธยมิกะ มีชีวิตอยู่ราวศตวรรษที่ 2
(2) นาคารชุนซึ่งเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุ มีชีวิตอยู่ราวศตวรรษที่ 6
(3) นาคารชุนแห่งตันตระ มีชีวิตอยู่ราวศตวรรษที่ 10
2. พุทธปาลิต
พุทธปาลิต เป็นปราชญ์ในยุค พ.ศ. 1100 (ประมาณ ค.ศ.600) เห็นด้วยกับวิธีการ
ประสังคิกะ และตัวท่านเองก็ใช้วิธีการนี้ในการพูดและงานเขียน พุทธปาลิตได้แต่งหนังสือชื่อ “มาธ
ยมกพฤติ” อธิบายหนังสือ “มาธยมิกศาสตร์”ของนาคารชุน
ภาววิเวกะ ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับวิธีการแบบประสังคิกะ เพราะในบางกรณีอาจจะ
ไม่สามารถทำให้คู่โต้แย้งจนมุมได้ แต่วิธีการแบบ “สวตันตริกะ” น่าจะดีกว่า คือวิธีการให้เหตุผลเชิง
ตรรกะแบบอิ ส ระ (Independent Logical Argumentation) ภาววิ เ วกะแต่ ง หนั ง สื อ สำคั ญ คื อ
มหายาน-กรตละ-รัตนศาสตร์, หนังสือชุดมาธยมิกหฤทยะพร้อมอรรถกถา ชื่อ ตรรกชวาลา, มาธยมา
รถสังคหะ, และปรัชญาประทีป โดยมีเนื้อหาอธิบายความหนังสือ “มูลมาธยมิกการิกา”
สรุปได้ว่า ในยุคนี้ท่านพุทธปาลิตเป็นผู้นำคนสำคัญแห่ งสาขาประสังคิกะ ส่วนท่า
นภาววิเวกะเป็นผู้นำคนสำคัญแห่งสาขาสวตันตริกะ
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3. ท่านจันทรเกียรติ และท่านศานติเทพ
ทั้งสองท่านเป็นปราชญ์ในยุคประมาณ พ.ศ. 1200(ค.ศ.700) ได้เขียนอรรถกถา
จำนวนมากอธิบายมาธยมิกศาสตร์ งานเขียนเหล่านี้ปรากฏอยู่ในภาคภาษาทิเบตเท่านั้น มีงานเขียน
ชื่อ “ประสันนปทา” ของท่านจันทรเกียรติเพียงเรื่องเดียวที่เป็นภาษาสันสกฤต
ท่านจันทรเกียรติปกป้องสาขาประสังคิกะอย่างเต็มที่ โดยเน้นไปที่หลักปฏิจจสมุป
บาท ท่านกล่าวว่า “ความเกิดขึ้นแห่งสิ่งทั้งหลายขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัย สิ่งซึ่งปราศจากความสัมพันธ์
จะเกิดขึ้นได้อย่างไร สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวมันเอง” พร้อมกันนั้น
ก็วิจารณ์ สวตันตริกะของท่านภาววิเวกะอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังวิจารณ์หลักที่ว่าด้วย “สวลักษณะ”
วิจารณ์หลักที่ว่าด้วยสัญชานที่ว่างจากกำหนดพิจารณา (กัลปนาโปฒ) และวิจารณ์วิชญาวาทิน(โยคา
จาร)ว่า “วิชญาณที่ปราศจากอารมณ์ย่อมเป็นไปไม่ได้”
ศานติเทพแห่งมหาวิทยาลัยนาลันทาก็เช่นกัน วิจารณ์สำนักวิชญาณวาทินอย่าง
รุนแรงอยู่เสมอ เป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงหนังสือ “ศึก ษสมุจจยะ” และแต่งหนังสือ “โพธิจริยาวตาร”
มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องการปลุกโพธิจิต38

วิเคราะห์อภิปรัชญาของสำนักมาธยมิกะ
1. มาธยมิกปฏิปทา
นาคารชุนเป็นผู้ก่อตั้งสำนักมาธยมิกะ โดยวางหลักปรัชญาไว้บนทฤษฎีปฏิจจสมุปบาท
และเขียนหนังสือชื่อ “มูลมาธยมิกการิกา” หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นประมาณปี พ.ศ. 843 (ประมาณ
ค.ศ. 300) เป็นงานเขียนเล่มแรกที่ว่าด้วยเรื่องปรัชญามาธยมิกะ หลักการสำคัญในงานเขียนนี้คือ
หลักว่าด้วยทางสายกลาง ที่เรียกว่าทางสายกลาง เพราะมีนัย 4 ประการ คือ
1. เพราะตรงกันข้ามกับที่สุดโต่งด้านเดียว
2. เพราะเว้นเสียซึ่งที่สุดโต่งด้านเดียว
3. เพราะเป็นเอกภาพในพหุภาพ
4. เพราะเป็นปรมัตถสัจจะ
นาคารชุนกล่าวว่า เนื่องจากเราไม่สามารถรับรู้ภาวะโดยอิสระจากอภาวะ ถ้าเราพูดว่า
โลกมีอยู่ หรือพูดว่า โลกไม่มีอยู่ ชื่อว่าเรากำลังยึดถือทรรศนะด้านเดียว ทางสายกลางแตกต่าง
ตรงกันข้ามกับที่สุดโต่งนี้โดยเว้นที่สุดโต่งทั้ง 2 ด้าน คือ ภาวะและอภาวะ นี้คือนัยที่ 1 แห่งทางสาย
กลาง
เมื่อปฏิเสธที่สุดโต่งทั้ง 2 แล้ว ทางสายกลางก็เปิดเผยตัวเองออกมาโดยความกลมกลืน
อย่างสนิทระหว่างภาวะและอภาวะ นั่นคือ มันอยู่เหนือที่สุดโต่งทั้ง 2 คือภาวะและอภาวะที่ถูก
รวมเข้าด้วยกัน นี้คือนัยที่ 2 แห่งทางสายกลางทางสายกลางที่รวมเอาสรรพสิ่ งเข้าไว้ ไม่ได้อยู่เหนือ
สรรพสิ่ง สิ่งทั้งหลายมีลักษณะเฉพาะของตัวเองขึ้นมาได้ก็โดยอาศัยการที่เรารับรู้เอกภาพในสิ่ง
เหล่านั้น ถ้าไม่มีหลักแห่งเอกภาพ สิ่งทั้งหลายก็จะไม่เป็นอย่างนั้น นี้เป็นนัยที่ 3 แห่งทางสายกลาง
ทางสายกลางนี้ เราต้องไม่เข้าใจว่า มีบางสิ่ งบางอยู่ในระหว่างที่สุดโต่งทั้ง 2 คือภาวะและอภาวะ
ความจริง เราต้องละทิ้งไม่เฉพาะที่สุดโต่งทั้ง 2 เท่านั้น แต่ต้องละทิ้งสายกลางด้วย ทางสายกลางซึ่ง
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ปราศจากข้อจำกัดทุกอย่างนั้น แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของมนุษย์เกี่ยวกับอันติมสัจจะ นี้เป็นนัยที่ 4
แห่งทางสายกลาง
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมคือ ทางสายกลางไม่ได้เกิดจากการรวมที่สุดโต่งทั้ง 2 เข้าด้วยกัน หรือ
ไม่ได้เกิดจากการแบ่งเอาที่สุดแต่ละข้างครึ่งหนึ่งมารวมกัน แต่เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งมีแนวทางพิเศษ
ออกไป เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปจะเห็นว่า นาคารชุนประสงค์จะแสดงปฏิจจสมุปบาทในมุมมองของ
มาธยมิกะ สอดคล้องกับนัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในคราวตรัสรู้ ณ โพธิมณฑลนั่นเอง
2. ทฤษฎีศูนยตา
ศูนยตา เป็นแนวคิดสำคัญของนิกายมาธยมิกะ ปรากฏคำอธิบายในหนังสือ “มูลมาธยมิก
การิกา” ของนาคารชุนสร้างทฤษฎีศูนยตามีจุดประสงค์หลักคือการปฏิเสธความคิดเชิงสารัตถนิยม
ซึ่งเป็นผลของการวิเคราะห์ของ ไวภาษิกะ(สรวาสติวาท)และเสาตรานติกะ จุดประสงค์ต่อมาคือการ
กำจัดแนวคิดเกี่ยวกับ “สวภาวะ” แล้วสร้างลักษณะศูนยตาขึ้นมา นาคารชุนแสดงทฤษฎีศูนยตา เพื่อ
แสดงปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง ความหมายที่มีนัยลึกซึ้งของศูนยตาคือการปฏิเสธสวภาวะและมิจฉา
ทัศนะ ศูนยตา มีนัยสำคัญหลายนัยดังนี้
2.1 ศูนยตาในฐานะปฏิเสธสวภาวะ
นาคารชุนไม่ได้จำกัดความของ“ศูนยตา”ไว้แน่นอน แต่แสดงไว้ในนัยที่เป็นการ
ปฏิเสธสวภาวะ โดยอ้างปฏิจสมุปบาท แต่ไม่ได้ยืนยันว่า ศูนยตาเป็นการปฏิเสธสวภาวะโดยตรง
ประเด็นที่น่าพิจารณาเพิ่มเติมคือ “สวภาวะคืออะไร ?”
สวภาวะ หมายถึงแก่นที่ไม่เปลี่ยนแปลง และคงที่ ต่อมาคือ “แก่นคืออะไร ?” แก่น
คือ (1)สิ่งที่ดำรงอยู่ตามลำพังโดยไม่พึ่งสิ่งอื่น เช่น พระเจ้าของในทรรศนะของสปิโนซา (2)สิ่งที่ดำรง
อยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ล็อคกล่าวว่า “แก่นคือฐานที่อิงอาศัยของ
คุณสมบัติ ทำให้คุณสมบัติเหล่านั้นเกาะกลุ่มกันอยู่ได้”
ศูนยตาคือการปฏิเสธสวภาวะของสัตว์ อะไรก็ตามที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้น สิ่งนั้นเป็น
ศูนยตา สัตใดดำรงอยู่โ ดยอาศัยสัมพันธ์กัน สัตนั้นย่อมเงื่องหงอยในตัวเอง แนวคิด“สวภาวะ-selfnature” เป็นอันตรายต่อโลก เพราะเท่ากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ มีแต่สิ่งที่คงที่อยู่อย่างนั้น ไม่
พัฒนาทั้งในแนวตั้งและแนวราบ ขัดกับหลักปฏิจจสมุปบาท นาคารชุนรู้สึกฝังใจกับกัจจายนโคตตสูตร
แนวการอธิบายโลกและปรากฏการณ์จึงอยู่ในกรอบแห่งพระสูตรนี้เสมอ พระพุทธเจ้าตรัสกับพระกัจ
จายนะว่า
กัจจายนะ โลกนี้ส่วนมากอิงอาศัยขั้วทั้ง 2 คือ อัตถิตา(ความมี)
และนัตถิตา(ความไม่มี) กัจจายนะ เมื่อมองเห็นความเกิดโลก
ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริง นัตถิตาก็ไม่มี กัจจายนะ เมื่อ
มองเห็นความดับโลกด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริง อัตถิตา
ก็ไม่มี ...กัจจายนะ ความเห็นว่า “สรรพสิ่งมี” เป็นที่สุดขั้วหนึ่ง
ความเห็นว่า “สรรพสิ่งไม่มี” เป็นที่สุดอีกขั้วหนึ่ง ...
อัตถิตามีไม่ได้ เพราะเขาดสวภาวะ ถ้าจะเอาปรภาวะ(Otherness)มาเป็นฐาน อัตถิตาก็
ยังมีไม่ได้อยู่นั่นเอง เพราะตัวปรภาวะก็ขาดสวภาวะที่จะเป็นฐาน
2.2 ศูนยตาในฐานะปฏิเสธมิจฉาทัศนะ
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นาคารชุนพูดว่า “คนฉลาด(wise men)กล่าวว่า ศูนยตาหรือตถตา คือการสลัดทิ้ง
ซึ่งมิจฉาทัศนะทั้งปวง” เพราะเหตุว่า ความเห็นทั้งหมดลำเอียง(partial)และสัมพัทธ์(relative)จึงมี
ข้อจำกัด(limitations) ทำให้เห็นสัจจะผิดเพี้ยนไป นาคารชุนประสงค์ที่จะปฏิเสธทิฏฐิ 62 ซึ่งเป็น
ความผิดเกี่ยวกับอัตตาและโลก เป็นทัศนะที่กลุ่มคนซึ่งไม่ใช่ชาวพุทธแสดงไว้ มิจฉาทิฏฐิในทัศนะของ
นาคารชุนน่าจะหมายถึง
1. สังกัป การนึกฝันขึ้นในใจ
2. วินิจฉัย ตัดสินจำแนก
3. วยวัจฉินทนะ การแบ่งแยกทั้ง 3 ประการตรงกันข้ามกับลักษณะของสัจภาวะ
ความจริงนั้น ไม่ใช่การนึกฝันขึ้นในใจ ไม่ใช่การตัดสิน ไม่ใช่การแบ่งแยก ถ้าตราบใดยังมี
การรับข้อมูล สร้างสรรค์แนวคิด แบ่งแยกและกำหนดระดับ ตราบนั้นสัจภาวะจะไม่ปรากฏ และถือว่า
เป็นอันตรายต่อสัจภาวะ
2.3 ศูนยตาในฐานะสิ่งที่ไม่ต้องยึดถือ
ศูน ยตาที่ป ฏิเสธสวภาวะนั้น ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า (1) ตัว ศูนยตาเองมีข้อบ่งชี้
(reference)เชิงวัตถุหรือไม่ ? หรือ ศูนยตาเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างในโลกแห่งสาระหรือไม่ ?
(2)ศูนยตาเป็นอุจเฉทภาวะหรือไม่ ? คำตอบประเด็นทั้ง 2 จะปรากฏในฐานะแห่งศูนยตาประการที่ 4
คือ
2.4 ศูนยตาแห่งศูนยตา
ฐานะแห่งศูนยตาประการที่ 3 ที่ว่า ศูนยตาเองนั่นแหละไม่ควรยึดถือ เรียกว่า “ศูนย
ตาศูนยตา” หรือศูนยตาแห่งศูนยตา เมื่อก้าวถึงขั้นสูงสุดทำลายสัต(entuties)ทั้งหมดแล้ว ตัวศูนยตา
เองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องละ เปรียบเหมือนยารักษาโรค เมื่อโรคหายแล้ว แม้ต้วยาเองนั่นแหละก็ควร
ถูกละทิ้งไป ถ้าไม่ละทิ้ง ตัวยาจะกลายเป็นเชื้อโรคได้ เมื่อใดก็ตามที่ยึดถือมั่นศูนยตา จะทำให้ตกไปใน
อาณาเขตแห่งอุจเฉททิฏฐิ
จึงสรุปได้ว่า ศูนยตามี 2 ระดับ คือ (1) ศูนยตาแห่งสรรพสิ่ง (2) ศูนยตาแห่งศูนยตา ศูนย
ตาในลังกาวตารสูตร ซึ่งเป็นคัมภีร์ของโยคาจารกล่าวถึงศูนยตาไว้ 7 ประการ คือ
(1) ศูนยตาแห่งบุคลิกลักษณะ หมายถึง สรรพสิ่งไม่มีลักษณะแห่งปัจเจกภาวะและ
สาธารณภาวะ
(2) ศูนยตาแห่งสวภาวะ หมายถึง สรรพสิ่งมีสวภาวะที่ไม่เกิด มีลักษณะเป็นสว
ภาวศูนยตา เป็น Empty in their Self-Nature
(3) ศูนยตาแห่งอกรรม(อปรจริต) หมายถึง ขันธ์ทั้งหลายคือนิพพานนั่นเอง จึงไม่มี
การกระทำในขันธ์ทั้งหลายนับแต่เริ่มแรก
(4) ศูนยตาแห่งกรรม(ปรจริต) หมายถึง ขันธ์ทั้งหลายว่างจากอัตตา (ego) และ
คุณสมบัติ (belongings) และดำเนินไปได้เมื่อมีการเชื่อมกันระหว่างเหตุและกรรม(cause and
action)
(5) ศูนยตาแห่งสรรพสิ่งในความหมายที่ว่าเป็นสิ่งที่ทำนายไม่ได้ หมายถึง ธรรมชาติ
เป็นจินตภาพที่ผิด ไม่สามารถแสดงออกมาได้
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(6) ศูนยตาในความหมายสูงสุด คืออันติมสัจภาวะ(ความมีอยู่จริงสูงสุด) รู้แจ้งได้
เฉพาะด้วยอริยญาณ นั่นคือ ในการบรรลุความรู้แจ้งภายใน โดยอาศัยอริยญาณ ย่อมไม่มีร่องนิสัยพลัง
ที่ก่อให้เกิดโดยแนวความคิดที่ผิดพลาดทั้งหมด
(7) ศูนยตาแห่งสิ่งนี้และสิ่งนี้ หมายถึง สิ่งนี้ และสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในที่ไหน คำว่า “ว่าง
(ศูนยตา)ไม่ได้หมายถึงว่า ว่างเพราะไม่มีอะไรอยู่ในนี้ เช่น ห้องว่างจากช้าง วัว แพะ ว่างอย่างนั้น
หมายถึงว่า ในที่นี้ว่าง ไม่มีอยู่ แต่อาจจะมีอยู่ในที่อื่น” ส่วนว่างที่แปลมาจากคำว่าศูนยตานั้น หมายถึง
ว่าไม่มี ไม่ว่าจะที่ไหน
3. เปรียบเทียบทัศนะเรื่องศูนยตาของเถรวาทและนิกายมาธยมิกะ
คำว่า “ศูนยตา” แปลว่า ความว่าง มีความพยายามที่จะอธิบายโยงไปถึงว่า ความว่างเป็น
สภาวะที่โยคีผู้บำเพ็ญฌานประสบ แนวความคิดของเถรวาทที่ดูเหมือนจะอธิบายศูนยตาก็คือ ทฤษฎี
เรื่องรูปฌานและอรูปฌาน โดยความว่างนี้มีอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มลงมือปฏิบัติ ในปฐมฌาน โยคีย่อมว่าง
จากกิเลสอย่างหยาบ ความคิดจำกัดอยู่ใน 5 กรอบ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ในทุติยฌาน
ว่างจากวิตก วิจาร ความคิดจำกัดอยู่ใน 3 กรอบคือ ปีติ สุข เอกัคคตา ในตติยฌานว่างจากปีติ
ความคิดจำกัดอยู่ใน 2 กรอบ คือสุข และเอกัคคตา ในจตุตถฌานว่างจากอารมณ์เกือบจะทั้งหมด
ความคิดจำกัดอยู่ใน 2 กรอบ คือ อุเบกขา และเอกัคคตา ต่อจากนั้น ความว่าง(ศูนยตา)ก็ใช้เป็นชื่อ
เรียกขอบเขตแห่งอากาศอันไม่มีที่สุดเรียกว่า “ขั้นอากาสานัญจายตนะ” วิญญาณอันไม่มีที่สุดเรียกว่า
“ขั้นวิญญาณัญจายตนะ” ภาวะที่ไม่มีอะไรเรียกว่า “ขั้นอากิญจัญญายตนะ” ขอบเขตที่เรียกว่าจะ
เป็นความหยั่งรู้ทางประสาทสัมผัสก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ความหยั่งรู้ทางประสาทสัมผัสก็ไม่ใช่เรียกว่า “ขั้นเนว
สัญญานาสัญญายตนะ”42 ศูนยตาตามนัยแห่งคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทจึงไม่ใช่สภาพแห่งการไม่คิดคำนึง
อะไร แต่อยู่ในประเด็นดังกล่าวนี้
ศูนยตาได้กลายเป็นประเด็นหลักที่ปรากฏในวรรณคดีมหายานในยุคต่อมา คัมภีร์ปรัชญา
ปารมิตากล่าวว่า ศูนยตา ได้แก่ความว่าง สรรพสิ่งว่าง ศูนยตามีลักษณะเดียวกันกับ “อภาวะ”
ประเด็นนี้ทำให้มีข้ออภิปรายตามมาอีกหลายนัย เช่น ถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น “อภาวะ” เราไม่สามารถ
ยืนยันหรือปฏิเสธความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอภาวะได้
4. วิเคราะห์นิพพานตามนัยแห่งคัมภีร์มูลมาธยมิกะ
นิพพานเป็นเนวภาวนาภาวะหรือไม่ ? มีคำถามอยู่เป็นประจำว่า “ถ้าทุกสิ่งไม่มีจริง เป็นศู
นยะ ไม่มีความเกิดและความแก่แล้ว นิพพานหมายถึงความหลุดพ้นจากอะไร ?” นาคารชุนตอบ
ปัญหานี้ว่า “ถ้ากิเลสและขันธ์ทั้งหลายเป็นธาตุที่ดำรงอยู่โดยตัวเอง มันจะถูกทำลายได้อย่างไร ?
ศูนยตวาทินไม่ได้กล่าวว่า นิพพานเป็นที่สุดแห่งกิเลสและขันธ์ทั้งหลาย นิพพานคือสิ่งที่ใคร ๆ ไม่ได้ละ
และไม่ได้บรรลุ ไม่ใช่สิ่งที่ถูกทำลายหรือ เที่ยงแท้ยั่งยืน ไม่ใช่สิ่งที่ถูกกดไว้และไม่ใชสิ่งที่เกิดขึ้น
ตราบใดที่เรายังมีจินตนาการเกี่ยวกับการกำจัดกิเลสและขันธ์โดยนิพพานอยู่ นิพพานย่อมไม่สามารถ
มีได้ นิพพานอันบุคคลสามารถบรรลุได้ก็ต่อเมื่อปปัญจธรรมคือความพยายามที่จะกำหนดหรือจำกัด
ความได้สิ้นสุดลง
นาคารชุนกล่าวว่า นิพพานไม่ได้ประกอบอยู่ในการกำจัดหรือทำลายสิ่งใด ๆ นิพพานที่
แท้จริงคือความว่างจากจินตนาการทั้งปวง ว่างจากการกำจัด การทำลาย เปรียบเหมือนมนุษย์คนหนึ่ง
จินตนาการว่า เขาดื่มยาพิษและสลบไป แท้ที่จริงแล้ว ยาพิษนั้นไม่ได้เข้าไปสู่กระเพาะของเขาเลย ฉัน
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ใด สัตว์โลกนี้ก็ฉันนั้น เพราะไม่รู้ความจริงว่าอะไรคือตัวตน จึงยึดถือความเป็นเราและความเป็นของ
เราและประสบทุกข์ นิพพานอยู่เหนือขอบเขตแห่งความมีอยู่และความไม่มีอยู่(เหนือภาวะและอภาวะ)
บางคนจินตนาการว่า บางสิ่งบางอย่างมีอยู่ และนิพพานคือความดับแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้น ในขณะที่ความ
จริงคือ ไม่มีอะไรมีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงไม่มีความสืบเนื่องและความดับแห่งอะไร

ความแตกต่างของนิพพานในนิกายมาธยมิกะกับไวภาษิกะ
นิพพานคืออะไร ? สำนักไวภาษิกะยังยืนยันว่า “นิพพานมีอยู่คือเป็นภาวะ เพราะนิพพาน
อยู่ ในฐานะเป็นเครื่องกั้นกระแสแห่งราคะ ตัณหา กรรม และชาติ เป็นเหมือนเขื่อนที่กั้นกระแสน้ำไว้
และสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ไม่สามารถที่จะอยู่ในฐานะเป็นเขื่อนที่มีประสิทธิภาพได้“ นาคารชุนกล่าวแย้ง
ทรรศนะที่ว่านิพพานมีอยู่ โดยนำเสนอทรรศนะ 3 ประการนี้
(1) สิ่งที่มีอยู่จริง เช่น วิญญาณ ต้องประสบทุกข์เพราะชราและมรณะ แต่นิพพานไม่เป็น
อย่างนั้น เพราะเหตุนั้น สิ่งที่ไม่มีชราและมรณะจึงไม่สามารถกล่าวได้ว่ามีรูปแบบแห่งความมีอยู่ใด ๆ
(2) สิ่งที่มีอยู่จริง เช่น วิญญาณ ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมา แต่นิพพานไม่ใช่สิ่ง
ที่ปัจจัยปรุงแต่ง เพราะเหตุนั้น จึงไม่มีอยู่ (คือนิพพานเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่”ภาวะ”)
(3) สิ่งที่มีอยู่จริง(วิชชมานตา, วิชชมานสัตตะ) จำเป็นต้องอาศัยเหตุทำให้เกิดขึ้นหรือ
อาศัยรากฐานเป็นเครื่องค้ำจุนให้เกิดขึ้น แต่นิพพานไม่จำเป็นต้องอาศัยอะไร เพราะปราศจากรากฐาน
บางครั้ง พวกไวภาษิกะกล่าวว่า “นิพพานเป็นทั้งภาวะ (คือมีอยู่ ) และอภาวะ นิพพาน
เป็นอภาวะ เพราะในนิพพานนั้นมีความหายไปแห่งกิเลส นิพพานเป็นภาวะ เพราะดำรงอยู่ได้ด้วย
ตัวเอง” นาคารชุนกล่าวแย้งว่า นิพพานไม่สามารถเป็นได้ทั้งภาวะและอภาวะ เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น
(1) โมกษะก็จะเป็นทั้งภาวะและอภาวะ และจะมีความหมายต่อไปอีกว่า ความเกิดขึ้นและ
ความดับแห่งสังขาร บ่งถึงความหลุดพ้น แต่ความเกิดขึ้นแห่งสังขารไม่สามารถเป็นโมกษะได้ เพราะ
เหตุนั้น นิพพานจึงไม่ใช่ทั้งภาวะและอภาวะ
(2) นิพพานจะเป็นความมีอยู่อย่างมีเงื่อนไข เพราะว่าทั้งภาวะและอภาวะดำรงอยู่หรือ
เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย แต่เนื่องจากว่า นิพพานไม่ใช่สิ่งที่มีเงื่อนไข นิพพานจึงปราศจากรากฐานใด ๆ
(3) นิพพานจะเป็นสิ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมา เพราะภาวะและอภาวะไม่สามารถเป็นสิ่ง
ที่เหตุปัจจัยไม่ปรุงแต่งได้
(4) ในนิพพานจะมีทั้งภาวะและอภาวะดำรงอยู่ด้วยกัน แต่มันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่า ความ
สว่างและความมืดไม่สามารถปรากฏพร้อมกันในที่เดียวกันได้ เพราะเหตุนั้น นิพพานจึงไม่สามารถเป็น
ทั้งภาวะและอภาวะ
สรุปก็คือ มาธยมิกะกำลังบอกว่า “นิพพานเป็นศูนยตา” ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ต่างจากข้อความที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกเถรวาทที่ว่า “ปรมํ สุญฺญํ นิพฺพานํ -นิพพานว่างอย่างยิ่ง” ต่างกันเฉพาะการ
อธิบายความเพิ่มเติมเท่านั้น

ความแตกต่างของนิพพานในนิกายมาธยมิกะกับเสาตรานติกะ
นิพพานคืออะไร ? สำนักเสาตรานติกะยืนยันว่า “นิพพานเป็นเพียงอภาวะ” นาคารชุน
กล่าวแย้งทรรศนะดังกล่าวนี้เช่นกัน โดยเสนอทรรศนะว่า
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(1) นิพพานไม่ใช่สิ่งที่ใคร ๆ จะกล่าวได้ว่าเป็นความหายไปแห่งกิเลสและชาติเป็นต้น และ
ถ้านิพพานเป็นความหายไปแห่งกิเลสและชาติเป็นต้น นิพพานก็เป็นเหมือนความไม่เที่ยงแห่งกิเลส
และชาติเป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ เราจึงไม่จำเป็นต้องพยายามเพื่อบรรลุนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
(2) ถ้านิพพานเป็นอภาวะบุคคลสามารถกล่าวถึงนิพพานที่มีอยู่โดยปราศจากรากฐานและ
ปราศจากการบ่งถึง“ภาวะ”ได้อย่างไร ? เพราะว่า สิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ย่อมไม่มีคำถามถึงรากฐาน สรุป
นิพพานไม่ใช่ทั้งภาวะและอภาวะ
สรุปก็คือ มาธยมิกะกำลังบอกว่า “นิพพานเป็นศูนยตา” ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ต่างจากข้อความที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกเถรวาทที่ว่า “ปรมํ สุญฺญํ นิพฺพานํ -นิพพานว่างอย่างยิ่ง” ต่างกันเฉพาะการ
อธิบายความเพิ่มเติมเท่านั้น

วิเคราะห์ญาณวิทยาของนิกายมาธยมิกะ
นาคารชุนเป็นนักประสบการณ์ยอดเยี่ยมเห็นว่า แหล่งความรู้ที่เชื่อถือ ได้ มีอย่างเดียวคือ
ประสบการณ์ ความรู้มีแต่ประเภทภายหลังประสบการณ์ ไม่มีความรู้ประเภทก่อนประสบการณ์
ทฤษฎีของนาคารชุนแยังกับนักเหตุผลนิยมอยู่พอสมควรนาคารชุนกล่าวเสมอว่า “สารัตถะแห่งสรรพ
สิ่งคือศูนยตา ไม่มีอยู่จริง อวิทยาทำให้เรามองเห็นสรรพสิ่งเหมือนมีอยู่จริ งและเที่ยงแท้ถาวร การรู้
แจ้งสรรพสิ่งว่าเป็นศูนยตา เรียกว่า มหาวิทยา”
มหาวิทยา เป็นความรู้ประจักษ์ขั้นพิเศษที่แทงตลอดศูนยตาซึ่งเป็นสัจธรรมขั้นสูงสุดได้
มหาวิทยาเป็นความรู้บริสุทธิ์ เกิดจากการปฏิบัติสมถกรรมฐานจนได้อัปปนาสมาธิ และใช้สมาธินั้น
เป็นฐานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุโพธิสัตวภูมิและพุทธภูมิ
เรเน่ เดสการ์ตกล่าวว่า “ฉันคิด เพราะฉะนั้น ฉันจึงมีอยู่ นั่นคือการคิดยืนยันความมีอยู่
นาคารชุนปฏิเสธแนวคิดนี้ทันที ปฏิเสธ คือปฏิเสธการเห็นตัวเอง ไม่ใช่เพราะบนพื้นฐานเชิงวิพากษ์ใด
แต่เพียงเพราะความที่มันหาไม่ได้ กระบวนการแห่ง “การเห็นตัวเอง” ไม่ใช่อะไรอื่น แต่เป็นการ
เกิดขึ้นแห่งวิญญาณเพราะอาศัยจักษุและรูปารมณ์ เป็นต้น
นาคารชุนใช้คำว่า “perceive=ปสฺสติ” มากในมูลมาธยมิกการิกา คำนี้มีความหมาย
เดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าในกัจจานโคตตสูตร “perceive=ปสฺสติ” แปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริง
ดังพุทธพจน์ว่า
กัจจานะ โลกนี้ส่วนมากอิงอาศัยขั้วทั้ง 2 คือ อัตถิตา(ความมี)
และนัตถิตา(ความไม่มี) กัจจานะ เมื่อมองเห็นความเกิดโลก
ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริง นัตถิตาก็ไม่มี กัจจานะ เมื่อ
มองเห็นความดับโลกด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริง อัตถิตา
ก็ไม่มี ...กัจจานะ ความเห็นว่า “สรรพสิ่งมี” เป็นที่สุดขั้วหนึ่ง
ความเห็นว่า “สรรพสิ่งไม่มี” เป็นที่สุดอีกขั้วหนึ่ง ...
สิ่งที่นาคารชุนยืนยันว่ารู้เห็นไม่ได้ คือ สวภาวะหรือนิตยภาวะ สิ่งที่นาคารชุนยืนยัน
ว่ารู้เห็นได้มี 2 ประการ คือ
(1) ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอิงอาศัยกัน นั่นคือรู้เห็นปรากฏการณ์
(2) การเกิดขึ้นโดยอิงอาศัยกัน นั่นคือรู้เห็นกิริยา
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การรู้เห็นดังกล่าวนี้ ไม่ได้เป็นผลแห่งอัชฌัตติกญาณพิเศษ แต่เกิดขึ้นจากการหายไปแห่ง
อวิชชา ประเด็นหลักเกี่ยวกับการรู้เห็นนี้ ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่า ไม่ใช่การรู้เห็นความไม่เกิดและความไม่
ดับ ในฐานะความจริงสู งสุด แต่ค่อนข้างจะหมายถึ งว่า การรู้เห็นไม่ได้ ซึ่ งความมีความเป็ น เชิ ง
อภิปรัชญา ซึ่งไม่ใช่การเกิดและไม่ใช่การดับ ดังนั้น นาคารชุนจึงเห็นว่า ประสบการณ์ทางประสาท
สัมผัส ที่อธิบายได้ในฐานะเป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละ ใช้เป็นพื้นฐานแห่งความรู้ของ
มนุษย์ นาคารชุนจึงไม่เพียงแต่ละทิ้งการพูดถึงอัชฌัตติกญาณพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับประสบการณ์เท่านั้น
แต่ยังหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึง “อภิญญา” บางทีอาจเป็นเพราะว่า ความรู้เช่นนั้นต้องถือว่าเป็นอิสระ
จากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส คนที่มีอินทรีย์บกพร่องไม่สามารถพัฒนาความรู้ เช่นนั้นได้
โดยเฉพาะทิพพโสต และทิพพจักษุ พระพุทธเจ้าเป็นนักประสบการณ์นิยมแบบ “เอหิปัสสิกะ”
นาคารชุนเป็นนักประสบการณ์นิยมแบบ “สมัตตเสฏฐะ” ไวภาษิกะปฏิเสธสารภาวะของ
บุคคล(Substantiality)แล้วก้าวสู่ที่สุดโต่งอีกด้านหนึ่ง คือ ยอมรับสารภาวะของธรรม พวกปรัชญา
วิเคราะห์ก็ตกเป็นเหยื่อแนวคิดนี้ ประเด็นนี้ทำให้นาคารชุนวิจารณ์มาก
พระพุทธเจ้าเป็นนักประสบการณ์นิยมแบบ “เอหิปัสสิกะ คือเห็นเฉพาะตนแล้วเรียกให้มา
ดู นาคารชุนเป็นนักประสบการณ์นิยมแบบสมัตตเสฏฐะ ซึ่งเหมือนพระพุทธเจ้านั่นเอง ไม่จำกัดตัวเอง
อยู่กับแนวคิดแบบนามธรรม แต่จะหันไปยึดแนวคิดแบบการพิสูจน์ให้เห็นจริง
นักปรัชญาสมัยใหม่ถือว่า ร่างกาย หรือรูปวัตถุเป็นพื้นฐานสำคัญ เป็นความจริงสูงสุด
พวกเขาจึงละทิ้งส่วนประกอบอื่นให้อยู่ในฐานะเป็นรอง พระพุทธเจ้าเพียงแต่มองร่างกายว่าเป็น
ส่วนประกอบที่จำเป็น แต่ไม่ใช่ส่ วนประกอบที่ทรงประสิทธิภาพ ของมนุษย์ เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณสำคัญเท่ากับร่างกาย ทุกสิ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัย ความรู้ก็ต้องมีปัจจัย แต่ไม่ได้
หมายถึงการยอมรับปัจจัยเป็นความจริงสูงสุด ปัจจัยเองก็ไม่ใช่ความมีความเป็นสูงสุดที่จะเป็นพื้นฐาน
ของสิ่งใด พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า สรรพสิ่งไม่มีสาระ
นาคารชุนเป็นนักประสบการณ์นิยม สิ่งที่รู้ต้องเป็นสิ่งประจักษ์ บ่อเกิดของความรู้คือ
ประสาทสัมผัสบวกกับอารมณ์ภายนอก สรุปได้ในชั้นนี้ว่า ความรู้แบบอนุมานถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง
ศูนยตาซึ่งเป็นภาวะสมบูรณ์นี้ อยู่เหนือความรู้แบบอนุมาน อยู่เหนือภาษาพูดทั่วไป ไม่
สามารถรับรู้ได้ด้วยอนุมาณประมาณและศัพทประมาณ เป็นสิ่งที่เรียกไม่ได้บรรยายไม่ถูก เป็น
“อนีรวจนียะ” ศูนยตาสามารถรู้ได้ด้วยประจักษประมาณพิเศษ

วิเคราะห์จริยศาสตร์ของนิกายมาธยมิกะ
ท่านนาคารชุนใช้คำว่า “ธรรม” แทนคำว่า “กรรม” เพื่อหมายถึงชีวิตดีงามทางศีลธรรม
คำว่า“ธรรม”ใช้ในความหมายทั้งเชิงภววิทยาและจริยศาสตร์ ในมูลมาธยมิกการิกา หมายถึง กุศล
กรรมและมี 2 นัย คือ (1) อัตตสังวร (2) ปรัตถกรณะ ทั้ง 2 ประการเป็นพื้นฐานแห่งพฤติกรรมดีงาม
สะท้อนให้เห็นมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในปฐมเทศนาธรรมจักรปวัตตนสูตร เป็นการ
ปฏิเสธวิธีปฏิบัติสุดโต่ง 2 ประการ คือ (1) กามสุขัลลิกานุโยค (2) อัตตกิลมถานุโยค นาคารชุน
ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการสุดโต่งด้านพฤติกรรมของโพธิสัตว์ทั้งในเถรวาทและมหายาน แต่ยัง
ยืนยันว่า “อัตตสังวร” คือความจำเป็นเบื้องต้นสำหรับการกระทำเพื่อผู้อื่น ซึ่งนาคารชุน ถือว่าเป็น
คุณธรรมระดับที่ 2
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แม้กระแสแห่งปรัตถนิยมจะรุนแรงในยุคนั้น แต่นาคารชุนค่อนข้างจะยึดมั่นในพระพุทธ
พจน์ในธรรมบทที่ว่า “บุคคลไม่ควรทำประโยชน์ตนให้เสียไปเพราะประโยชน์ของผู้อื่นแม้มาก เมื่อรู้
ประโยชน์ตนชัดแล้ว พึงขวนขวายในประโยชน์ตน” ท้ายที่สุด นาคารชุนเห็นว่า อัตตสังวร และการ
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น เป็นกิริยา 2 ประการแห่งความเป็นมิตร “จงเป็นมิตรกับตัวเองและผู้อื่น
ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”
จริยศาสตร์ของนิกายมาธยมิกะ ประกอบด้วยบารมี 6 (ปารมิตา 6) มีดังนี้ คือ
1. ทาน เป็นคู่ปรับของโลภะ
2. ศีล
3. ขันติ เป็นคู่ปรับของโทสะ
4. วิริยะ
5. สมาธิ เป็นคู่ปรับของโมหะ
6. ปัญญา
ทานบารมี ในมหายานหมายถึงทาน 3 ชนิด คือ วัตถุทาน อภัยทาน และธรรมทาน ซึ่ง
เป็นเลิศกว่าทานทั้งปวง เพราะเป็นการให้ปัญญา ศีลบารมี ในมหายานนั้นมีสิกขาบท 250 ข้อ ศีล
โพธิสัตว์ 58 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็นครุกาบัติ 10 ข้อ และลหุกาบัติ 48 ข้อ จากหนังสือพระพุทธศาสนา
มหายานของคณะสงฆ์จีนนิกาย
บารมี 10 บารมี แปลว่า กำลังใจเต็ม บารมี 10 ทัศ มีดังนี้
1. ทานบารมี จิตของเราพร้อมที่จะให้ทานเป็นปกติ
2. ศีลบารมี จิตของเราพร้อมในการทรงศีล
3. เนกขัมมบารมี จิตพร้อมในการทรงเนกขัมมะเป็นปกติ เนกขัมมะ แปลว่า การถือ
บวช แต่ไม่ใช่ว่าต้องโกนหัวไม่จำเป็น
4. ปัญญาบารมี จิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหัตประหารให้พินาศไป
5. วิริยบารมี วิริยะ มีความเพียรทุกขณะ ควบคุมใจไว้เสมอ
6. ขันติบารมี ขันติ มีทั้งอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์
7. สัจจะบารมี สัจจะ จริงทุกอย่าง ในด้านของการทำความดี
8. อธิษฐานบารมี ตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะ
9. เมตตาบารมี มีความรัก ไม่เป็นศัตรูกับใคร มีความรักตนเสมอด้วยบุคคลอื่น
10. อุเบกขาบารมี วางเฉยเข้าไว้
บารมี ที่องค์สมเด็จทรงให้เราสร้างให้เต็ม ก็คื อ สร้างกำลังใจปลูกฝังกำลังใจให้มันเต็มครบถ้วน
บริบูรณ์สมบูรณ์ บารมีในขั้นต้นกระทำด้วยจิตอย่างอ่อนเป็นขั้นพระบารมี เมื่อจิตดำรงบารมีขั้นกลาง
ได้ เรียกว่า พระอุปบารมี และเมื่อจิตดำรงบารมีขึ้นไปถึงที่สุดเลย เรียกว่า พระปรมัตถบารมี หรือ
บารมี 30 ทัศ หรือมีศัพท์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระสมติงสบารมี หมายถึง พระบารมีสามสิบถ้วน ซึ่ง
เป็นธรรมพิเศษหมวดหนึ่ง มีชื่อว่า พุทธกรณธรรม เป็นธรรมพิเศษที่กระทำให้ได้เป็นสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ที่ต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้า ต้องบำเพ็ญธรรมหมวดนี้ หรือมีชื่อหนึ่ง
เรียกว่า โพธิปริปาจนธรรม คือธรรมสำหรับพระพุทธภูมิ หรือชาวพุทธเราทั่วไปเรียกว่า พระบารมี
หมายถึง ธรรมที่นำไปให้ถึงฝั่งโน้น คือ พระนิพพาน
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บารมีจัดเป็น 3 ชั้น คือ
1.บารมีต้น บารมีต้นในขั้นเต็ม ท่านผู้นี้จะเก่งเฉพาะทาน กับ ศีล แต่การรักษาศีล
ของบารมีขั้นต้นจะไม่ถึงศีล 8 และจะยังไม่พร้อมในการเจริญพระกรรมฐาน กำลังใจไม่พอ อาจจะไม่
ว่างพอหรือเวลาไม่มี
2.อุปบารมีหรือบารมีขั้นกลาง พร้อมที่ทรงฌานโลกีย์ ท่านพวกนี้จะพอใจการเจริญ
พระกรรมฐาน และทรงฌาน แต่ยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนา ยังไม่พร้อมที่จะไปและไม่พร้อมที่จะยินดีเรื่ อง
พระนิพพาน พร้อมอยู่แค่ฌานสมาบัติ
3.ปรมัตถบารมี ในอันดับแรกอาจจะยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนิพพาน พอสัมผัส
วิปัสสนาญาณขั้นเล็กน้อย อาศัยบารมีเก่า ก็มีความต้องการพระนิพพาน จะไปได้หรือไม่ได้ในชาตินี้
นั้นไม่สำคัญ เพราะการหวังนิพพานจริง ๆ ต้องหวังกันหลายชาติจนกว่าบารมีที่เป็นปรมัตถบารมีจะ
สมบูรณ์แบบ โพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุด ต้องถือปฏิบัติสิกขาบทของโพธิสัตว์
โดยเฉพาะอีก 58 ข้อ แบ่งเป็นครุกาบัติ 10 ข้อ คือ (1)เว้นฆ่ามนุษย์ (2)เว้นลักทรัพย์เกิน 5 มาสก
(3)เว้นเสพเมถุน (4)เว้นอวดอุตริมนุสสธรรม (5)เว้นผลิตสุราเมรัย (6)เว้นกล่าวให้ร้ายพุทธบริษัท
(7)เว้นยกตนข่มท่าน (8)เว้นตระหนี่ถี่เหนียว (9)เว้นมุทะลุฉุนเฉียว (10)เว้นประทุษร้ายพระรัตนตรัย
ส่วนที่เหลือ เรียกว่า ลหุกาบัติ 48 ข้อ มีการเว้นความไม่เคารพผู้อาวุโสเป็นต้น มีไม่ล่วงละเมิดคำสอน
ของพระพุทธศาสนาเป็นที่สุด นอกจากนี้ โพธิสัตว์ที่บวชเป็นภิกษุ ต้องรักษาสิกขาบทในปาติโมกข์อีก
250 ข้อ 45 ซึ่งแตกต่างจากเถรวาทที่มี 227 ข้อ

บทสรุป
นิกายมาธยมิกะตามแนวคิดของนาคารชุน แม้จะเน้นที่ทฤษฎีศูนยตา แต่เนื้อหาที่แท้จริงก็
มีแนวความคิดเชิงปรากฏการณ์วิทยาอัตถิภาวนิยม ญาณวิทยา ภววิทยา จริยศาสตร์ รวมอยู่ด้วยใน
ทรรศนะของนาคารชุน ชีวิตที่ดีงามเท่านั้นจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพแห่งมนุษย์ โลกไม่
สามารถเปลี่ยนได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้ นาคารชุนนิยมใช้คำว่า“ ธรรม” มากกว่าคำว่า“
กรรม” ในการอธิบายจริยธรรมหรืออธิบายหลักแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อดำเนินไปสู่จุดหมายสูงสุด
ธรรม หมายถึง กรรมดีคือการสำรวมตนและทำประโยชน์แก่ผู้อื่น นาคารชุนไม่ใช้พวกอุจเฉทวาที
ไม่ใช่พวกนัตถิกวาที ไม่ใช่พวกสัสสตวาที แต่เป็นพวกสุญญวาที ที่อยู่ในแนวทางมัชฌิมปฏิปทาข้อที่ 4
แห่งจตุกโกฏิ ปฏิเสธทุกสิ่ง แต่นั้นไม่ได้หมายถึงว่าปรัชญามาธยมิกะปฏิเสธทุกสิ่ง การที่ปรัชญา
มาธยมิกะปฏิเสธโลกและชีวิตนั้น เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ที่ไม่ต้องการให้มีการพูดมากเกินไป
กว่าวิสัยที่แต่ละบุคคลจะพึงรู้ได้ ซึ่งตรงกับสุภาษิตที่ว่า คนรู้ไม่พูดคนพูดไม่ รู้ คนที่ศึกษาปรัชญา
มาธยมิกะโดยไม่ทั่วถึงอาจสงสัยว่า นาคารชุนยอมรับสภาวะแห่งนิพพานหรือไม่เพราะศึกษาดูจากบท
วิจารณ์ที่ว่าด้วยนิพพานแล้วยังไม่เห็นข้อความตอนใดเลยที่นาคารชุนบอกว่า ศูนยตาในสำนักมาธยามิ
กะ มีแนวคิดว่า ความรู้ขั้นสูงสุดของสรรพสิ่งในฐานะเป็นศูนยตาบริสุทธิ์ ไม่ได้แตกต่าง จากขันธ์ ธาตุ
อายตนะ การดับขั้นสุดท้ายของธรรมเหล่านี้ ถือว่าเป็นความรู้ขั้นสูงสุด สรรพสิ่งที่เป็นของว่าง ใน
ความเป็นจริง ไม่มีกระบวนการ ไม่มีการดับ ความจริง ไม่เป็นทั้งสิ่งที่ยั่งยืน และสิ่งที่ไม่ยั่งยืน แต่เป็น
ความว่างที่บริสุทธิ์ เป็นตถตา สิ่งที่ปรากฎเป็นเพียงมายา ไม่มีความจริงที่แท้ สังสาระ กับ นิพพาน ไม่
มีความแตกต่างกัน เพียงแต่มองคนละมุม สมมุติ กับ ปรมัตถ์ คือ เรื่องเดียวกัน ปรมัตถ์ซ่อนในสมมุติ
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โดยสรุป ความหมายของสุญญตาตามแนวคิดของนาคารชุน มีอยู่ 4 นัย คือ 1. ความว่างจากตนและ
ขันธ์ 5 2. ความว่าง จากราคะ โทสะ โมหะ และกิเลสอื่นๆ 3. ความเสื่อมไป สิ้นไป หายไป จากการ มี
สิ่งอื่นมาแทนที่ และ 4. นิพพาน
ดังนั้น ปรัชญาศูนยตาในนิกายมาธยมิกะ จึงมิได้หมายความว่า ไม่มีอะไรโดยสิ้นเชิง แต่
หมายความว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นด้วยความสัมพันธ์ของกันและกันปราศจากสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยตัว
ของมันเอง เมื่อสรรพสิ่งสัมพันธ์กันเกิดขึ้นจึงไร้แก่นสาร จึงเรียกว่า“ ศูนยตา” แท้
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บทบาทของพระสังฆาธิการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
The Study of Buddhism Propagation of Phirasangkatikarn
in the Aria of Phitsanulok Municipality
เรืออากาศเอกมานะศักดิ์ เพชรวัตร1
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา1

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย เรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขต
เทศบาลเมืองพิษณุโลก” โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2)
เพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก 3) เพื่อ
วิเคราะห์บ ทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสัง ฆาธิการในเขตเทศบาลเมื องพิษณุ โ ลก
วิทยานิพนธ์นี้ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์บุคคลเป้าเหมาย
แล้วนำมาวิเคราะห์และสรุปผลของการวิจัย
ผลของการวิจัย พบว่า
1) ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จะต้องพร้อมด้วยวุฒิภาวะ มีสมณสารูป เป็นที่ตั้งแห่ง
ศรัทธา น่าเลื่อมใสต่อผู้พบเห็น ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีแนวคิดพื้นฐานในการเผยแผ่ โดยสร้าง
จิตสำนึกที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่กับชาติไทย
2) บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
ได้เผยแผ่โ ดยรูป แบบและวิธ ี ก ารประยุ กต์ เพื่อความเหมาะสมกั บโอกาส สถานที่ บุคคล และ
สภาพแวดล้อม เช่น การปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรมทางวิทยุโทรทัศน์ เขียนบทความ
ลงหนังสือพิมพ์ การปฏิบัติธรรม มีทั้งรูปแบบเป็นบุคลาทิฏฐาน และธรรมาทิฏฐาน การเทศน์มีการ
เทศน์ในงานบุญต่าง ๆ เทศน์ตามกาลนิยม เทศน์มหาชาติ เทศน์สามัคคีธรรม เป็นต้น
3) บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
มีแนวคิดในการให้การศึกษา อบรม ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางปฏิบัติธรรม มีหลักการสอน หลักการ
แสดงธรรม แนวคิดการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของสังคมไทยทั่วไป มีวันเกี่ยวกับชาติ เกี่ยวกับองค์
พระมหากษัตริย์ และวันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและแนวคิดการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาในรอบปี มีวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฏฐมีบูชา และพระ
สังฆาธิการยังเป็นผู้นำการปฏิบัติธรรมโดยนั่งภาวนาสมาธิในสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัด
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Abstract
The research study on “A Study Of Buddhist Propagation Of Ecclesiastical
Monks In The Area Of Phitsanulok Municipality” consists three objectives : 1) to
study the propagation of Buddhism, 2) to study the roles of Buddhist propagation
of ecclesiastical monks in the area of Phitsanulok Municipality and 3) to analyze the
roles of Buddhist propagation of ecclesiastical monks in the area of Phitsanulok
Municipality. The data for this research was collected from academic documents,
related research works and interview of target population , then brought into
analysis and conclusion.
The result of research was found that :
1) The propagators of Buddhism must be endowed with the Qualifications ;
namely, morality and good conduct that cultivate faith and respect to the
beholders. They also should have a basic concept for propagation, creating a
common sense to spread the Buddha’s Teachings widely and maintain the
Buddhism in Thai nation forever.
2) For the roles of Buddhist Propagation of ecclesiastical monks in the
area of Phitsanulok Municipality, the monks have propagated with the form
and method which were applied to be suitable for opportunity, place, person
and environment such as Dhamma speech, Dhamma discussion, Dhamma talk
on radio and television, Buddhist article in newspapers, Dhamma practice ad
Dhamma preaching in various meritorious ceremonies such as Samakheedham
preaching and Mahachat preaching etc. In addition, the Dhamma preaching is in
the style of Puggaladhitthana-desana (exposition in terms of persons) and
Dhammadhitthana-desana (exposition in terms of ideas)
3) The roles of ecclesiastical monks in the area of Phitsanulok Municipality is
based on the concept of educating, training’ promoting and developing the way of
Dhamma practice as well as teaching and preaching Dhamma. The monks;
furthermore, still have the idea for holding activities about the monarch, important
events in the past and the Buddhist Important Days; namely, Magapuja Day,
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Visakhapuja Day, Asalahapuja Day and Atthamipuja Day. For Dhamma practice, the
ecclesiastical monks are the leaders in the meditation Hall of temple.

บทนำ
การดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอันมาก ในแต่ละวัน
เราจะพบกับความขัดแย้งอยู่เสมอ เช่น ความขัดแย้งทางความคิด ความขัดแย้งด้านพฤติกรรม เป็นต้น ซึ่งมี
ข่าวของความขัดแย้งทั้งในองค์การ และสังคมทั่ว ๆ ไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนระหว่าง
ประเทศ ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่ก็เป็นสิ่งทียากจะหลีกเลี่ยงพ้น ตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิต
อยู่และอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ก่อให้เกิดความซับซ้อนทางเหตุปัจจัยของสังคม เป็นเหตุทำให้การดำรงชีวิต
ของผู้คนต้องต่อสู้ดิ้นรนมากยิ่งขึ้น ในยุคที่สังคมเกิดความแตกแยกทางความคิด การแบ่งให้แบ่งฝ่าย ขาด
ความเคารพยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้การดำเนินชีวิต
ยากลำบาก สภาพเช่น นี้ อัน จะนำไปสู ่ปั ญหาทางสัง คม เช่น การลักขโมย การส่องสุม อาวุธ สงคราม
อาชญากรรม ฆาตกรรม และปัญหาอื่น ๆ อีกมายกมายและนับทวีความรุนแรงมากขึ้น การจะทำให้สังคม
สงบสุขมีความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อกันได้นั้น ควรจะยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่สอนให้ทุกคนจะจ้อง
ใช้สติในการแก้ปัญหาที่สุมรุมเร้า ซึ่งพุทธบริษัท 4 จะต้องรับรู้หลักการนี้เป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ พระสงฆ์ควร
เข้ามามีบทบาทในการอบรมสั่งสอนหลักธรรม เพื่อนำไปสู่ความสันติสุขและการปรับแนวคิดให้ทำงานร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันของสังคม นายไอศูรย์ อินทร์เพชร (2553: 2)
การปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการหลอมรวม
ศรัทธา และมีการอบรมสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชน ยึดมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ ย่อมถือว่ามีความสำคัญ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วจะเห็นว่า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้จริง และเป็นหลักการแห่ง
ความจริงอย่างมีเหตุมีผล พระราชวรมุนี (2527: 23) ที่มวลชนทีศรัทธาน้อมจิตเชื่อและนำไปปฏิบัติ
การนำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่และปฏิบัตินั้น จะต้องเป็นที่ยอมรับและ
พระสงฆ์นั้น จะต้องมีความรู้ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดี และมีความชำนิชำนาญใน
หลักวิชาการและปฏิบัติการในทางพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อวัดระดับในปัจจุบันนี้ ถือว่ามีความรู้
ความเข้าใจในหลักคำสอนเป็นอย่างดี หากผู้เผยแผ่อธิบายความหมายผิดเพี้ยนไปบ้าง ย่อมถูกผู้รู้ท้วง
ติงหรือถูกตำหนิ ได้ สำหรับผู้กำลังศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างไม่ถูกต้อง ผิดเพี้ยน ย่อมเกิดความ
ไขว้เขวทำให้ผิดไปจากความหมายเดิม และนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิด ๆ ไม่ถูกต้อง ย่อมก่อให้เกิดความ
เสียหาย ฉะนั้น ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจำต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจในประเด็นเนื้อหา ขอบเขต
กฎเกณฑ์ และหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรม พระปลัดสามารถ ธมฺมธาโร (2550: 1) ทาง
พระพุทธศาสนา
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พระสงฆ์โดยทั่วไปที่มีความสามารถในการประกาศศาสนามีเป็นจำนวนมาก สามารถเผย
แผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมพุทธศาสนา โดยผ่านสื่อสาร
ธรรมะในรูปแบบ ของภาษาต่างประเทศด้วย พระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องประกาศศาสนาในเชิงรุกให้
มากกว่าการรับ ศาสนาจักดำรงมั ่น ขึ้ น อยู่ กับ ความพร้ อ มของฐานเศรษฐกิ จและสั งคมปัจ จุ บั น
ประชาชนอยู่ดีกินดี พระสงฆ์ก็มีกำลังแรงกาย แรงใจในการยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุท ธเจ้าไป
ตราบนานเท่านานได้ หาก พระสงฆ์ขาดผู้ให้การสนับสนุนหรือให้การต้อนรับด้วยปัจจัยสี่แล้ว ย่อมทำ
ให้ผู้ที่ประสงค์จะบวชเข้ามาศึกษาหลักธรรมมีจำนวนลดน้อย ประกอบกับพระภิกษุและสามเณรผู้
บวชเรียนขาดการเอาใจใส่ในการศึกษา ไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการบวช ดังนั้น จึงเป็นการบ่ง
บอกถึ ง การทำลายพระพุ ท ธศาสนา ฉะนั ้ น การปกป้ อ งพระพุ ท ธศาสนาก็ ด ี การประกาศ
พระพุทธศาสนาก็ดี ล้วนเป็นแนวทางอนุรักษ์ การส่งเสริมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันจะทำให้
พระพุทธศาสนามีเสถียรภาพในอนาคต
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการนั้น ถือว่าเป็นการสานต่องานประกาศ
ศาสนาของพระพุทธองค์และเป็นการรักษาระดับความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนให้มีความเป็นปกติ
และเข้าใจหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องแล้วนำไปปฏิบัติทั้งเน้นการขจัดเดียรถีย์
ที่คิดในแง่ร้ายให้หันมาศรัทธาและปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งการยกย่อง
สรรเสริญพระสงฆ์ ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ศึกษาอบรมตนด้วยความไม่ประมาท มีศีลาจารวัตร
บริสุทธิ์ผุดผ่อง พร้อมรักษาศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา เน้นที่ตั้งศรัทธาแก่มหาชน ทั้งที่เกิดจากพระ
สังฆาธิการที่เคร่งครัด ปฏิบัติและบรรลุทางพระพุทธศาสนา เน้นที่ตั้งศรัทธาแก่มหาชน ทั้งที่เกิดจาก
พระสังฆาธิการที่เคร่งครัด ปฏิบัติและบรรลุคุณธรรมระดับสูง และผู้ได้รับการศึกษาระดับสูง ทุ่งเน้น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีพระสงฆ์เป็นจำนวนจังหวัดหนึ่งมาก และเป็นเมืองแห่ง
นักปราชญ์ เมื่อมองเห็นคุณค่าของการประกาศพระพุทธศาสนาแล้ว ย่อมทำให้มองเห็นการประกาศ
ศาสนาสู ่ ด ิ น แดนต่ า ง ๆ ในภู ม ิ ภ าคของประเทศไทยและต่ า งชาติ ใ นโลก ซึ ่ ง ผู ้ ว ิ จ ั ย เข้ า ใจว่ า
พระพุทธศาสนามีหลักการที่สามารถเชื่อมโยงได้กับทุกศาสนาอยู่แ ล้ว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัย
เกิดความสนใจในการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างสรรค์แรงศรัทธาให้เกิดขึ้นและเพื่อศึกษารูปแบบการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการเพื่อป้องกันมิจฉาทิฐิของพระพุทธศาสนาในแง่ผิดแง่ร้าย และ
เพื่อเป็นการเชิดชูพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีอุปการคุณและเสียสละอุทิศตนต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง
“บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก” เพื่อเป็นการสนองกิจการพระ
ศาสนาให้มีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2) เพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตเทศบาลเมือง
พิษณุโลก
3) เพื่อวิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตเทศบาล
เมืองพิษณุโลก

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ห้องสมุดประชาชนพิษณุโลก
และศูนย์อินเทอร์เน็ต
2.2 จากผู้สัมภาษณ์ และสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ ผู้สัมภาษณ์เป็นท่านผู้รู้ ที่อยู่ในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองพิษณุโลก ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าอาวาส จำนวน 5 รูป และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 4 ท่าน รวมเป็น 9 รูป/คน ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะได้นำเอาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมศึกษามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปเขียนงานวิจัย บทสัมภาษณ์ พร้อมทั้งความคิดเห็นของผู้วิจัย โดยมุ่งเน้นให้ตอบตาม
วัตถุประสงค์และปัญหาที่ต้องการทราบ
2.4 การสรุปผลของการวิ จัยและข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้สรุปผล และข้อเสนอแนะในรูปเล่ม
พร้อมกับรูปแบบพรรณนา อธิบายประกอบ (Description)

ผลของการวิจัย
การศึกษาวิจ ัย เกี่ย วกับ บทบาทการเผยแผ่พระพุ ทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขต
เทศบาลเมืองพิษณุโลก พอสรุปได้ดังนี้

บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
พบว่า มีบทบาทเป็นผู้สอน ผู้เผยแผ่ มีความพร้อมด้านวุฒิภาวะ เป็นนักเผยแผ่ มีสมณะ
สงรูป เป็นที่ตั้งศรัทธา น่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น ตรงกับความหมายของผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้าง
แนวคิดพื้นฐานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก สร้าง
ความพัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนาและความเจริญมั่นคงของชาติไทย ประกอบกับพระสังฆาธิ
การในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก เป็นผู้เผยแผ่พระพระพุทธศาสนาได้ดี เพราเป็นผู้รู้ศาสนาและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
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การเผยแผ่พระพุทธสาสนาตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย พระสังฆาธิ
การในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มาตรา 37 กำหนดให้เจ้าอาวาสมี
หน้าที่ในการจัดการศึกษา อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัย และอบรมสั่งสอนธรรมแก่ คฤหัสถ์ และ
หน้าที่ของพระสงค์ในการเผยแผ่ คือ การเทศอบรมสั่งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุ ท ธศาสนา ตั ้ ง อยู ่ ใ นสั ม มาปฏิ บ ั ต ิ เ ป็ น พลเมื อ งดี ข องประเทศชาติ องค์ ก ารเผยแผ่ ต าม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 รูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสังฆาธิ
การในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก ได้เผยแผ่โดยวิธีการประยุกต์ตามความเหมาะสมกับโอกาสสถานที่
บุคคล โดยการปาฐกถา การอภิปราย การสนทนา พิธีกรบรรยายทางวิทยุโทรทัศน์ เขียนบทความลง
หนังสือพิมพ์ และรูปแบบวิธีการปฏิบัติธรรม รูปแบบและวิธีการโดยรวมแล้ว มี 2 คือ การเผยแผ่
ลักษณะเป็นบุคลาทิฏฐานนิพาน บุคคลหรือนิทาน รูปแบบสาธิต เป็นที่ตั้งและลักษณะเป็น ธัมมา
ทิฏฐาน โดยการอธิบายบรรยายตัวข้อธรรมเท่านั้น

หลักการสอนและการเทศนาธรรมของพระสังฆาธิการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
พบว่า มีหลักการสอนทั่วไป หลักการนำเรื่องหลักธรรมมาแสดง หลักการสอนโดยการ
เทศนาธรรม หลักการทั่วไป พระสังฆาธิการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายในการสอน
เนื้อหาเรื่องที่จะสอนและลักษณะผู้รับฟังการสอน จุดหมายในการสอน สอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริง
ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น แสดงธรรมอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟังเกิดการไตร่ตรองสิ่งที่ฟังมาด้วยตนเองให้ผู้ฟังเห็น
จริงได้ และสอนให้ผู้ฟังได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร และ การสอนโดยการนำเรื่องหลักธรรมมา
แสดง พระสังฆาธิการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก ได้ประยุกต์บทบาทของสงฆ์ประยุกต์ใช้ การแสดง
ธรรม สนทนาธรรม และตอบปัญหาธรรมแก่พุทธบริษัท และบุคคลทั่วไปนั้น พระสงฆ์ใช้การแสดง
ธรรมแบบต่าง ๆ หลักการสอนโดยการแสดงธรรม พระสังฆาธิการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก มี
ลักษณะที่มีการเทศน์และวิธีการสอน ศีลธรรมแก่ประชาชน ลักษณะที่มีการเทศน์ มีการเทศน์ในงาน
ทำบุญต่าง ๆ เทศน์ตามกาลนิยม และเทศมหาชาติ และวิธีการสอนศีลธรรมแก่ประชาชน มีการ
สนทนากับบุคคลผู้มาหาสู่หรือผู้มาเยือน การสอนศีลธรรมแก่ประชาชนที่กำหนดเป็นโครงการ หรือ
เป็นแบบการแนะนำ ตักเตือน ทบทวนศีลธรรม หรือสอนบ่อย ๆ จนเกิดความเคยชิน การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือใช้แบบถามตอบและที่สำคัญที่สุด คือ สรุปด้วยการสาธิตเชิงปฏิบัติ
จริง มีการฝึกนั่งสมาธิ วิธีการทางวิปัสสนาในโอกาสต่าง ๆ

แนวคิดจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
มีแนวคิดจัดกิจกรรมวันสำคัญทั่วไปและจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใน
รอบปี การจัดกิจกรรมวันสำคัญทั่วไป พบว่า พระสังฆาธิการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก ส่วนมาก

288
จะเตรียมและจัดงานเหมือนกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่วนมากจะมีพิธีกรรม ความเชื่อทาง
ศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางพุทธหรือความเชื่อทางพราหมณ์ เช่น วัน
สำคัญของชาติ วันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ จะมีพระภิกษุหรือพิธีกรแบบพราหมณ์ผู้จัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในรอบปี พระสังฆาธิการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญของพระพุทธศาสนาในรอบปี มีวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
อัฏฐมีบูชาที่สังคมไทยเป็นสังคมพุทธได้น้อมนำเอากิจกรรมที่เคยเกิดขึ้นในวันนั้น ๆ มาปฏิบัติเพื่อ
เป็นฐานานุสติ ในแต่ละวันมีสาระสำคัญ ความหมาย ประวัติ หลักธรรมที่สำคัญ พิธีกรรมของพระ
สังฆาธิการและฆราวาสปฏิบัติ และพระสังฆาธิการ มีการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้
ประชาชนได้รับความรู้ ลด ละ เลิกอบายมุขเป็นการกระทำความดีเพื่อตนและสงคมหลังจากนั้น พระ
สังฆาธิการได้นำประชาชนปฏิบัติธรรมโดยการนั่งทำภาวนาสมาธิในที่ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืน
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก มี
แนวคิด มีบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษาปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรม การพัฒนาแนว
ปฏิบัติธรรมของสังคมไทย รูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีหลักการสอนโดยทั่วไป มี
หลักการสอนโดยการแสดงธรรม และแนวคิด การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา มี
แนวคิดการจัดกิจกรรมวันสำคัญโดยทั่วไป และแนวคิดการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาใน
รอบปี ซึ่งมีวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา พร้อมกับการปฏิบัติธรรม
โดยการนั่งภาวนาสมาธิในสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัด

ข้อเสนอแนะ มีอยู่ 2 ประการ คือ
การศึกษาวิจัย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงวิจัยต่อ
4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ผู้นำทุกระดับควรให้ความสำคัญและมีนโยบาย ส่งเสริมการเผยแผ่หลักพุ ทธธรรมให้แก่
สังคมและประชาชน เพื่อให้พระพุทธศาสนาคงอยู่เป็นคู่กับชาติไทย
2) ควรจัดตั้งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด และสถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยทุกแห่ง
3) ควรจัดให้มีศูนย์และสาขาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติธรรมทั่วทุกส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
4.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิจัยต่อ
1) ศึกษาวิจัยบทบาทวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดีเด่น นำมาเป็นตัวอย่างกับพระ
สังฆาธิการในวัดต่าง ๆ
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2) ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตต่างประเทศกับ
บทบาทของพระธรรมในประเทศ
3) ศึกษาวิจัยบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตในเด่น ๆ แล้วนำมาปรับใช้กับ
บทบาทการเผยแผ่ในปัจจุบัน
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ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเชื่อของสังคมไทยตามหลักกาลามสูตร
An Analytical Study of The Belief of Thai Society
According to Kalama Sutta

พระสุทัศวัฒน์ จรณเมธี 1
ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร,2และผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส1-3

บทคัดย่อ
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเชื่อของสังคมไทยตามหลักกาลามสูตร โดยมี วัตถุประสงค์
3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความเชื่อของคนในสังคมไทยปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาความเชื่อตามหลักกา
ลามสูตร และ 3) เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อของสังคมไทยตามหลักกาลามสูตร ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์ความเชื่อของสังคมไทยจากสื่อหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ
ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ และมติชน จะเห็นได้ว่า ความเชื่อของสังคมไทยปัจจุบันตามหลักกาลามสูตร
หรือหลักความเชื่อ 10 ประการนี้ สรุปความเชื่อของคนในสังคมไทยปัจจุบัน ได้ดังนี้ คือ 1) ความเชื่อ
ตามบรรพบุรุษ 2) ความเชื่อตามหลักศาสนา 3) ความเชื่อเรื่องโชคลาง 4) ความเชื่อเกี่ยวกับโรคภัยไข้
เจ็บ 5) ความเชื่อเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 6) ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์เวทย์มนต์ 7) ความ
เชื่อเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ย ๘) ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเลขเด็ด และ 9) ความเชื่อเกี่ยวกับข่าวเท็จ ตื่นข่าว
จากความเชื่อในสังคมไทยปัจจุบันดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่ความเชื่อของสังคมไทยในปัจจุบันเกิดจาก
ความเชื่อสอดคล้องตามหลักกาลามาสูตร ข้อ 1. มา อนุสฺสวเนน - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟัง ๆ ตาม
กันมาหรือเพีย งมีใครพูดให้ฟัง 2. มา ปรมฺปราย - อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบ ๆ กันมาอย่าง
ยาวนาน 3. มา อิติกิราย – อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือหรือคนส่วนใหญ่เชื่อกัน 9. มา ภพฺพรูปตา อย่าปลงใจเชื่อเพราะผู้พูดน่าเชื่อถือ หรือเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ หรือเพราะเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง และ 10. มา สมโณ โน ครูติ - อย่าปลงใจเชื่อเพราะเป็นครูของเรา เพราะเคารพนับถือว่ าคน
พูดเป็นสมณะผู้นำทางจิตวิญญาณของเรา เป็นศาสดาของเรา
ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเชื่อของสังคมไทยตามหลักกาลามสูตรว่า หลัก
ความเชื่อที่ถูกต้องและเหมาะสม ควรที่จะต้องมีตัวช่วยทำให้เกิดความชัดเจน เพื่อเป็นส่วนเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับ คนในสังคมไทยในปัจจุบัน คือ หลักสติ โยนิโสมนสิการและปัญญา เป็นส่วน
เสริมสร้างสนับสนุนความเชื่อมั่นของหลักของกาลามสูตร เป็นปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่
จะเชื่อต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นการคิดในเชิงวิจารณ์หรือการประเมินและการตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ที่เกิดมีข้อสงสัย หรือมีข้อโต้แย้ง แล้ว พยายามแสวงหาคำตอบที่มีความสมเหตุและสมผลเพื่ อ
สนับสนุนความเชื่อนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้เอง จะเป็นสร้างสังคมแห่งสัมมาทิฏฐิ เป็นสังคมแห่งความความ
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เชื่อกำกับด้วยปัญญา มีความเชื่อ มีเหตุมีผล ไม่งมงาย สามารถอยู่ในสังคมแห่งการพัฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงทีร่ วดเร็วนี้ได้อย่างมีความสุข
คำสำคัญ: ความเชื่อ, สังคมไทย, กาลามสูตร

Abstract
An Analytical Study of The Belief of Thai Society According to Kalama Sutta
consisted of three objectives. They were to 1) study the beliefs of people in Thai
society today, 2) study the beliefs according to the Kalama Sutta, and 3) study An
Analytical Study of The Belief of Thai Society According to Kalama Sutta. which is
qualitative research.
The research results were found as follows:
From the analysis of beliefs of Thai society from 3 newspapers, namely
Thairath, Daily News, and Matichon, it can be seen that the beliefs of Thai society
today according to the Kalama Sutta or these 10 beliefs summarize the beliefs of
people in Thai society. Thai society today is as follows: 1) The ancestral beliefs 2) The
religious belief 3) The superstition 4) The beliefs about sickness 5) The beliefs about
politics and governance 6) The superstition, mysticism 7) The beliefs about Feng Shui
8) The beliefs about lucky numbers and 9) The beliefs about false news or believe
news that doesn't make sense. From the aforementioned beliefs in Thai society at
present, it is found that most of the beliefs in Thai society today arise from beliefs
consistent with the Kalama Sutra, Article 1. Ma Anussawana - Don't make up your mind
by listening and following along. Or just someone to say it to you 2. Ma Param Parai Don't be convinced by long-standing beliefs 3. Ma Itikiraya - Don't be convinced by
rumours or what most people believe 9. Ma bhabbarupata - do not put your heart
into believing because the speaker is trustworthy or a reliable organization or because
they are directly related to the person; and 10. Ma Samano no Karuti - Don't give up
because you are our teacher. for it is revered that the speaker is our priest or our
spiritual leader or our prophet.
The researcher therefore proposes a solution to the problem of beliefs in
Thai Society according to the Kalama Sutta. The Right and proper beliefs should have
a helper to make it clear to be a part of enhancing the confidence of people in Thai
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Society today are the principles of mindfulness, Yonisomanasikarn and wisdom. It is a
reinforcement to support the confidence of the principles of the Kalama Sutra. It is a
contributing factor in the decision to believe events. It's about critical thinking or
evaluating and judging what's going on. In doubt or have an argument and then try to
find reasonable and reasonable answers to support that belief will create a society of
Sammaditthi. It is a society of belief, directed by wisdom, having faith, reasoning, not
ignorant, able to live happily in this rapidly developing and changing society.
Keywords: Beliefs, Thai society, Kalama Sutta

1. บทนำ
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของสังคมมนุษย์ได้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุที่มนุษย์ต้องการที่จะเอาชนะธรรมชาติ เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ให้กับมนุษย์เอง จึงเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ส ัดส่ว นกัน มีความเหลื่อมล้ำกันบ้าง
ระหว่างมนุษย์กับมนุษ ย์ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการเมือง ปัญหาอาชญากรรม และระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ เช่น ปัญหามลพิษ ปัญหาอุทกภัย เป็นต้น เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
นวลฉวี กุลโรจนภัทร (2549: 104) สังคมทุกสังคมล้วนเกิดปัญหามากน้อยแตกต่างกันไปตามสภาพ
ของสังคม เป็นระยะเวลานานนับพันๆ ปี ที่มนุษย์มีพฤติกรรมที่ผิดแปลกออกไปจากคนอื่น ๆ ในสังคม
ซึ่งเราเรียกกันว่า “พฤติกรรมเบี่ยงเบน” (Deviant Behavior) พฤติกรรมเบี่ยงเบน คือ พฤติกรรมซึ่ง
คนจำนวนมากในสังคมตำหนิและเกินกว่าบรรทัดฐานของสังคม (Social Norms) ที่จะยอมรับได้
พฤติกรรมเบี่ยงเบน ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมจนเกิดปัญหา เราเรียกว่า ปัญหาสังคม (Social
Problems) ปัญหาสังคม คือ สภาพการณ์ที่กระทบกระเทือนบุคคลจำนวนมาก เป็นที่ไม่ต้องการและ
มีความรู้สึกว่าควรจะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ดีขึ้น เข้าใจกันหรือเชื่อกันว่าสถานการณ์
เช่นนั้นเป็นอันตรายต่อคุณธรรมของปัญหา และต้องการหาทางแก้ไขสถานการณ์นั้นให้ดีขึ้นด้วยการ
ร่ว มมือทางสังคม สนิท สมัค รการและสุพรรณี ไชยอำพร (2549) ในสังคมไทยปัจจุบันหรือยุค
โลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรวดเร็วและยังคง
พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง การรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศความเจริญทางวิชาการ
ที่มุ้งเน้นด้านวัตถุ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ทำให้การดำเนินวิถีชีวิตแบบสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมวิถีชีวิตที่เคยมุ่งเน้นเรื่องการพึ่งพาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน รวมไปถึงการประพฤติ ปฏิบัติที่ดีงามทาง
พุทธธรรม คุณธรรม ไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีแห่งเครื่องจักรที่มีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นผู้คิด ผลิตขึ้นมาเพื่อป้อนให้แก่สังคมในปัจจุบัน ผูกขาดความรับผิดชอบไว้จึงเป็นเหตุให้คิด
ได้ว่าผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างงาน และผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไปใช้งาน จึงทำให้เรารับข้อมูลข่าวสารมากมายจากทั่วทุกมุมโลก จึงมีทั้งเรื่อง “เหลือเชื่อ”
เรื่อง “ชวนเชื่อ” และหลาย ๆ เรื่องก็ทำให้เรา “หลงเชื่อ” ไปกับข้อมูลที่ได้รับไปโดยไม่รู้ตัวโดยละเลย
ปัจจัยภายใน ด้านจิตใจ ความรู้สึกของมนุษย์ ความเจริญที่มาพร้อมกับความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม
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ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม รวมถึงค่านิยม ความเชื่อ และหลักการดำเนินชีวิต ที่สวนทางกับ
แนวคำสอนของทางพระพุทธศาสนา นำมาซี่งปัญหาและความทุกข์
กล่าวคือ ปัญหาของสังไทยในปัจจุบัน เช่น การจี้ปล้นหรือการค้าประเวณีนั้น ได้รับ
อิทธิพลจากสื่อทันสมัยต่าง ๆ มากมาย บ้างก็ชมจากภาพยนตร์ ละคร โทรทัศน์ หรือแม้กระทั้งสื่อที่
สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงและความเสื่อมของจริยธรรมของมนุษย์ สามารถชักจูงให้เยาวชนหรือ
ประชาชนทั่วไปหาทางออกหรือเลียนแบบให้เกิดพฤติกรรมในทางที่ผิด ยิ่งเราคนไทยรับวัฒนธรรม
จากชาติตะวันตกด้วยแล้ว ทำให้เหมือนเป็นแฟชั่นและกระทำสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้สึกไม่ผิด หรือ
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็เป็นได้ เช่น ปล้นทรัพย์ ฉกชิงวิ่ งราว เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์ที่
ขโมยมาเพื่อหายาเสพติดมาเสพในกลุ่มวัยรุ่นหรือเที่ยวเตร่ และการขายบริการในคราบนักศึกษาเพื่อ
นำเงินมาจับจ่ายซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย และแข่งขันกันว่าใครดีกว่าใคร ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ เป็นประเด็น
ร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนและ
อาจลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่กระทบต่อไปในสังคมได้ไม่มากก็น้อย และนอกจากปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้นยังมีปัญหาสังคมอื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไข เช่น ปัญหาความยากจน
กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพล ปัญหาเมืองและชนบท ปัญหาการคอรัปชั่น ปัญหาการกระทำผิด
ของเด็กและเยาวชน เป็นต้น ปัญหาสังคมเป็นปัญหาที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนทุกคน
ในทุกสังคมและคนทุกชนชั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาปัญหาสังคมให้เข้าใจอย่างแท้จริงว่า
ปัญหาสังคมนั้นเป็นอย่างไร หมายถึงอะไร เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาสังคม
ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา รับข้อมูลข่าวสารใดควรปลงใจเชื่อมากน้อยแค่
ไหน เพื่อนำประโยชน์แห่งธรรมที่เข้าถึงชีวิตที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยสาระธรรมอันให้เกิดประโยชน์
ต่อตนได้แ ล้ว ก็จ ะเป็น ไปเพื่อประโยชน์แห่งสังคม (ผู้อื่น) ซึ่งการทำให้ส ังคมมุ่งสู่ทิศ ทางอั น มี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยใช้สติปัญญาของบุคคลที่มีพุทธธรรม อันปกติดีแล้วเพื่อช่วยให้เกิดความ
ถูกต้อง เกิดประโยชน์ในสิ่งที่ควรเป็นพร้อมทั้งสามารถประสานสังคมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ โดยการ
ใช้หลักธรรมที่ส่งเสริมให้มีความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งหลักพุทธธรรมเป็นส่วนประกอบของมนุษย์ที่มี
ความสำคัญมากต่อความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของสังคมในปัจจุบัน หลักกาลามสูตร องฺ.ติก.
(ไทย) 20/66/255-263.
เป็นพระสูตรอันว่าด้วยเรื่องที่พระพุทธองค์เคยทรงแสดงไว้ “ถึงสิ่งที่ไม่ควรยึดถือ” หรือ
“สิ่งที่ไม่ควรเชื่อ” พระสูตรนี้มีใจความลึกซึ้งน่าคิดประกอบ ด้วยเหตุผล เป็นการใช้เหตุผลตามหลัก
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับกฎทางวิทยาศาสตร์ กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่
ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตติยนิคม แคว้นโกศล (เรียกอีกอย่างว่า เกสปุตติยสูตรหรือเกสปุตตสูตร)
เป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงาย
โดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ แนวคิดและหลักสูตรที่สอนให้คนมี
เหตุผลไม่หลงเชื่องมงาย ต่อเมื่อใดพิจารณาเห็นด้วยปัญญาเป็นต้น แล้วจึงควรละหรือถือปฏิบัติ
ตามนั้นเรียกว่า “กาลามสูตร”
จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาเพื่อค้นหาคําตอบว่า
ที่มาและความหมายของความเชื่อ องค์ประกอบของความเชื่อ พิธีกรรม และวัฒนธรรมประเพณี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาสังคมและความเชื่อ พร้อมทั้งสภาพปัญหาความเชื่อของคนใน
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สังคมไทยปัจจุบัน และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึง สิ่งที่ไม่ควรเชื่อ หรือ ถึงสิ่งที่ไม่ควร
ยึดถือ อย่างหลักกาลมาสูตรนั้น มีความเป็นมาและความสำคัญเป็นอย่างไร หลักกาลามสูตรที่ ปรากฏ
ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรและสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมไทย
ปัจจุบันได้อย่างไร ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความเชื่อของคนในสังคมไทยปัจจุบัน
2.2 เพื่อศึกษาความเชื่อตามหลักกาลามสูตร
2.3 เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อของสังคมไทยตามหลักกาลามสูตร

3. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการเก็บข้อมูล คือ
การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ลำดับขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1.7.1 ศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
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1.7.2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารตำราทางพระพุทธศาสนา หนังสือพุทธธรรม อรรถ
กถาภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในหน้า
หนังสือพิมพ์ชั้นนำ 3 ฉบับ คือ ไทยรัฐ เดลินิวส์ และ มติชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (1 พ.ค.- 31 ก.ค.
2564)
1.7.3 เมื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารเสร็จแล้วจึงทำการวิเคราะห์ (Analysis) โดย
วิเคราะห์ความเชื่อกับหลักธรรมสนับสนุนกันหรือไม่อย่างไร
1.7.4 สรุปนำเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 สรุปผลการศึกษาความเชื่อของคนในสังคมไทยปัจจุบัน
พบว่า ปัญหาความเชื่อของคนในสังคมไทยปัจจุบัน อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในชุมชนเมืองที่ใหญ่
ที่สลับซับซ้อนและหรือในชุมชนชนบทที่มีขนาดเล็กและชีวิตแบบเรียบง่าย อาจมีความแตกต่างกันไป
ตามขนาดของอารมณ์หรือความคิดสติปัญญาของผู้ก่อ ผู้รับผลตลอดจนแตกต่างกันในด้านขนาดความ
รุนแรงความถี่ที่เกิดขึ้นและการแพร่กระจายไปตามบริเวณต่าง ๆ มีลักษณะสำคัญเป็นกระบวนการ
ทางสังคมอย่างหนึ่ง เมื่อคิดอย่างรวม ๆ ในฐานะที่เป็นชุดหนึ่งของกิจกรรมจะเป็นกระบวนการทาง
สังคมกระบวนการหนึ่งของวิวัฒนาการทางสังคมนั่นเอง ปัญหาความเชื่อของคนในสังคมไทยปัจจุบัน
เกิดจากการเสียระเบียบของสังคมและการเสียบุคลิกภาพที่สังคมหล่อหลอมมารวมทั้งเป็นผลมาจาก
ความสับสนวุ่นวายในสังคมด้วย อาจมองในแง่เป็นอาการของการเสียระเบียบทางสังคมก็ได้ จากช่วง
อายุหนึ่งไปยังคนอีกชั่วอายุหนึ่ง หรืออาการของการเสียระเบียบทางสังคมก็ได้ บางที่เชื่อกันว่า การ
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เสียระเบียบในปัจเจกชน เช่น เกิดความวุ่นวายใจ ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเองไม่ได้ มีเหตุสืบ
เนื่องมาจากปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสียระเบียบทางสังคมนั่นเอง เราอาจอธิบายได้ว่า ปัญหาความเชื่อ
ของคนในสังคมไทยปัจจุบัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วนั่นเอง เพราะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้ว ก็จำต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกัน อาจเกิดจากได้รับ
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือทางอุตสาหกรรม อาจเป็นเครื่องชี้หรือสะท้อนให้เห็น
ความหนักหน่วงของปัญหาความยากจน การต้องพึ่งพากัน ปัญหาประชากร การขัดแย้งระหว่างเชื้อ
ชาติ การว่างงาน ความไม่พึงพอใจในสภาพขณะนั้น อาชญากรรม การกระทำผิดรูปแบบต่าง ๆ
ปัญหาการศึกษา การโฆษณาชวนเชื่อ สงครามและสันติภาพ อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบของการดำรงชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับท่าทีและการปฏิบัติในครอบครัว การศึกษา ศาสนา แต่
ความเชื่อของคนในสังคมไทยปัจจุบัน ไม่ได้เกิดจากสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงประการเดียว แต่
มักจะเกิดจากหลายสาเหตุรวมกัน
4.2 สรุปผลการศึกษาความเชื่อตามหลักกาลามสูตร
พบว่า กาลามาสูตร หรือที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก “เกสปุตตสูตร” แต่สาเหตุที่เรียกพระ
สูตรนี้ว่า “กาลามสูตร” ก็เพราะเป็นพระสูตรที่ พระพุทธเจ้า ทรงแสดงแก่ ชาวกาลามะ ที่ หมู่บ้าน
เกสปุตตนิคม แคว้นโกศล เป็น “หลักความเชื่อ” ที่ พระพุทธองค์ ทรงวางไว้ให้ พุทธศาสนิกชน ใช้
พิจ ารณา อะไรควรเชื่อ อะไรไม่ควรเชื่อ เพื่อไม่ให้ห ลงผิด พระสูตรนี้มีที่มาโดยย่อคื อ วันหนึ่ง
พระพุทธเจ้า เสด็จไป ประทับยัง หมู่บ้านเกสปุตตนิคม อันเป็นที่อยู่ของ ชาวกาลามโคตร หรือ กาลาม
ชน ซึ่งชาวกาลามะได้ยินชื่อเสียงอันโด่งดังของ พระพุทธเจ้า มานานแล้วว่า “อิติปิโส ภควา อรหัง
สัมมา สัมพุธโธ” แปลว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า จึ งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้
ชอบโดยพระองค์เอง” จึงพากันมาเฝ้า พระพุทธเจ้า เป็นจำนวนมาก พวกที่ไปเข้าเฝ้า พระพุทธเจ้า ใน
ครั้งนั้น เป็นพวกที่ไม่เชื่อในบุญบาปก็มี พวกที่ไม่นับถือพุทธศาสนาก็มี พวกที่สงสัยอยู่ก็มี พวกที่นับ
ถือศาสนาอื่นอยู่ก็มี
ประชาชนที่เข้าเฝ้าได้กราบทูลถามว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ในเกสปุตตนิคมนี้ มี
สมณพราหมณ์บวชในศาสนาต่าง ๆ เดินทางมาเผยแพร่คำสอนในศาสนาของตนอยู่เสมอ นักสอน
ศาสนาเหล่านั้นได้กล่าวยกย่องคำสอนแห่งศาสนาของตน และตำหนิติเตียนดูหมิ่นเหยียดหยาม
คัดค้านศาสนาคนอื่น แล้วนักสอนศาสนาเหล่านี้ก็จากไป พวกข้าพระองค์จึงมีความสงสัยเกิดขึ้นว่า
บรรดาศาสดาหรือนักสอนศาสนาเหล่านั้น ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ ใครถูกใครผิดกันแน่”พระพุทธเจ้า
ทรงตรัสกับชาวกาลามะว่า “ชาวกาลามะทั้งหลาย น่าเห็นใจที่ท่านทั้งหลายตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ พวก
ท่านทั้งหลายควรสงสัยในเรื่ องที่ควรสงสัย เพราะทั้งหลายตกอยู่ในฐานะที่ต้องสงสัย ตัดสินใจไม่ได้”
แทนที่ พระพุทธเจ้า จะตรัสเหมือนสมณพราหมณ์ศาสนาอื่น พระองค์กลับไม่สรรเสริญคำสอนของ
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พระองค์ ไม่ทรงติเตียนคำสอนของศาสนาอื่น แต่พระองค์ทรงกล่าวถึง “สิ่งที่ไม่ควรเชื่อ 10 ประการ”
ดังนี้
มา อสฺสฺสวเนน-อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา
มา ปรมฺปราย-อย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเล่าสืบกันมา
มา อิติกิราย-อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ
มา ปิฎกสมฺปทาเนน-อย่าเพิ่งเชื่อเพราะอ้างอิงคัมภีร์หรือตำรา
มา ตกฺกเหตุ-อย่าเพิ่งเชื่อเพราะการคิดเอาเอง
มา นยเหตุ-อย่าเพิ่งเชื่อโดยการอนุมานหรือคิดคาดคะเนเอาเอง
มา อาการปริวิตกฺเกน-อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดตามอาการที่ปรากฎ
มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา-อย่าเพิ่งเชื่อเพราะต้องกับความเห็นของตน
มา ภพฺพรูปตา-อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดควรเชื่อได้
มา สมโณ โน ครูติ-อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูของเรา
คำว่า “มา” เป็นภาษาบาลีแปลว่า อย่าเพิ่งเชื่อ ทรงให้พิจารณาด้วยตนเองว่า สิ่งเหล่านี้ดี
หรือไม่ ถ้าไม่ดีก็ทิ้งเสีย ถ้าดีก็ทำตาม “กาลามสูตร” เป็นพระสูตรที่ให้อิสระทางความคิด ไม่ได้ห้าม
เชื่อ แต่ให้พิจารณาให้ดีเสียก่อน แล้วจึงค่อยเชื่อ อย่าเชื่อโดยฟังตามกันมา อย่าเชื่ออย่างไร้เหตุผล
สังคมไทยทุกวันนี้ ไม่ว่า โลกจริง หรือ โลกโซเซียล ล้วนต้องใช้ “กาลามสูตร” มาพิจารณาให้มาก ๆ
อะไรควรเชื่อได้ อะไรไม่ควรเชื่อ
4.3 สรุปผลการวิเคราะห์ความเชื่อของสังคมไทยตามหลักกาลามสูตร
พบว่า สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมที่ให้อิสระทางด้านความคิด จึงทำให้สังคมไทยใน
ปัจจุบันเป็นสังคมที่กำลังเกิดเหตุการณ์วิกฤติ มีความเป็นไปได้ของการปะทะกัน ทางความคิด ความ
เชื่อ และมีผลเป็นพฤติกรรมที่รุนแรง เริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวญาติ พี่น้อง หมู่ บ้าน ชุมชน และ
ภูมิภาค เกิดความเห็นแตกต่างกัน เกิดความแตกแยกหลายๆ ด้าน เช่น ลัทธิศาสนา การเมืองการ
ปกครอง หนึ่งในสาเหตุของการเกิดปัญหา คือ การรับข้อมูลที่หลากหลาย แต่ไม่ได้วิเคราะห์ถึงความ
เป็นจรงทำให้สังคมเกิดการโต้แย้งวิวาท ความไม่สามัคคี ความไม่ลงรอยกันและการขาดความเชื่อถือ
เชื่อใจกัน สร้างความทุกข์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจขึ้น ดังนั้น หากการประยุกต์นำแนวคิดตาม
หลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าที่ใช้ในการแก้วิกฤติให้แก่ชาวกาลามะในครั้งกระนั้นมาเป็นแนว
ทางการแก้และยุติปัญหาในสังคมไทย โดยมุ่งหวงเป็นกรอบความคิดใหม่ให้มีผลเป็นความรู้เป็นความ
เชื่อที่ส มเหตุสมผล คือการใช้ห ลักเหตุผล เนื่องจากครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำชาวกาลามะ
พระองค์ทรงให้ใช้หลักเหตุผล เพราะสมัยพุทธกาลผู้คนมีเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีเจ้าลัทธิด้านความ
เชื่อได้ตั้งตนเป็นใหญ่ทำให้แนวทางการปฏิบัติหลากหลาย เมื่ อมาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน ข้อมูล
ข่าวสารมีจำนวนมาก ทั้งจริงและเท็จ การคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน ด้วย
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วุฒิภาวะ สติปัญญา เหตุผล แล้วค่อยเชื่อและปฏิบัติตาม จึงเป็นความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอดีต
โดยความความเชื่อต้องกำกับด้วยหลักสติ โยนิโสมนสิการและปัญญา ดังนั้น หลักเหตุผล เพื่อรู้และ
เข้าใจด้วยปัญญา จึงจำเป็นทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพราะจะทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ได้ตระหนักถึง
การใช้เหตุผลได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถวิเคราะห์ การอ้างเหตุผลในบริบทต่าง ๆ ได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เมื่ อได้พิจารณาถึงเหตุผลแล้ว ควรพิจารณาตามหลักการเปลี่ยนแปลง
ตามธรรมชาติให้มองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงปรากฏการณ์ หนึ่ง ๆ ของช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อถึงที่สุดก็จะ
ผ่านไป เพียงแต่พิจารณาให้จิต ต้องไม่ยินดียินร้ายต่อความเปลี่ยนแปลง มีสติที่เหตุปัจจัยของตัวมัน
เอง โดยใช้สติในการระมัดระวังในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แล้วใช้โยนิโสมนสิการในการคัดกรอง
แยกแยะ สุดท้ายต้องใช้ปัญญาพิจารณาย้อนแย้งตามหลักแห่งเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ ความโกรธและ
ความไม่รู้มาให้อยู่เหนือเหตุผล

5. ข้อเสนอแนะ
จากสรุปผลการวิจัย เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเชื่อของสังคมไทยตามหลักกาลาม
สูตร ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
5.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
หลักกาลามสูตร ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก เป็นหลักฐานสำคัญพระสูตรหนึ่งที่แสดงถึง
หลักเกณฑ์คำสอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ในการให้สติมีปัญญากำกับความเชื่อกับสังคมของชาว
กาลามะที่มีความขัดแย้งทางความคิดและความเชื่อในครั้งพุทธกาล ให้เป็นเครื่องมือในสภาพวิกฤติ
ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักของเหตุและผล ซึ่งมีผลเป็นการยุติความรุนแรงอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นใน
สังคมครั้งนั้น ดังนั้น ผู้ที่ ทำหน้าที่สร้างข้อมูลข่าวสารต้องรู้จักจรรยาบรรณและผู้รับข่าวสารต้องใช้
หลักเหตุผล สติปัญญาตรองตรึกอย่างเป็นระบบ ไม่ปลงใจเชื่อสิ่งที่รู้หรือเห็นโดยไม่พิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบครอบ เมื่อพบเห็นว่าข้อมูลข่าวสารมีโทษ ไม่เป็นประโยชน์ ก็ให้ละทิ้งเสีย แต่ถ้าเห็นว่ามี
ประโยชน์ ไม่มีโทษ ก็ให้นำมาทดลองปฏิบัติดูเสีก่อน ถ้าปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ยังไม่
เกิดผลตามที่ผู้ส่งสารได้กล่าวไว้ ก็ให้ละทิ้งอีกเหมือนกัน แต่ถ้าปฏิบัติแล้วบังเกิดผลตามที่กล่าวไว้อย่าง
แน่ชัด ก็ให้ปลงใจเชื่อได้และนำคำสอนนั้นมาปฏิบัติให้ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป ดังนั้น สังคมไทยปัจจุบันควร
อย่างยิ่งที่จะนำพระสูตรนี้ไปประกอบในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นหลักส่งเสริม สนับสนุน
ความเชื่อของคนในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมชาวพุทธให้มีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้น ในการบริโภค
ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่าง ๆ และยังเป็นการนำพาให้เกิ ดความคิดเห็นที่ถูกต้องและเหมาะสม มีความ
ประพฤติให้สอดคล้องกับหลักศรัทธาได้อย่างถูกต้อง เมื่อแต่ละคนมีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว จะเป็น
สร้างสังคมแห่งสัมมาทิฏฐิ เป็นสังคมแห่งความความเชื่อกำกับด้วยหลักสติ โยนิโสมนสิการและปัญญา
เพื่อให้ความเชื่อนั้น ๆ มีเหตุมีผล ไม่งมงาย มีประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ สามารถอยู่
ในสังคมแห่งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ได้อย่างมีความสุข
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5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรทำการการศึกษาอิทธิพลความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นที่มีผลต่อการดำเนิน
ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน
2) ควรทำการศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของ
เยาวชนยุค Gen Z
3) ควรทำการศึกษาพุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาความเชื่อแบบมิจฉาทิฎฐิในสังคมไทยปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในกูฏทันตสูตรวิเคราะห์กับหลักสา
ธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าเนื้อหาในกูฏทันตสูตรสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสงเคราะห์ เพราะหลักการทำงานด้านสาธารณะสงเคราะห์คือ
การช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต เนื้อหาในกูฏทันตสูตรได้แสดงถึงหลักการช่วยเหลือ
ผู้ที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตไว้อย่างชัดเจน ตามหลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อครั้งส่งพระ
สาวกออกเผยแผ่พระศาสนาที่เน้นการทำงานเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของคนหมู่มากและเพื่อ
อนุ เ คราะห์ ช าวโลก งานสาธารณสงเคราะห์ ข องคณะสงฆ์ ใ นปั จ จุ บ ั น ก็ ด ำเนิ น ตามหลั ก การที่
พระพุทธเจ้าวางไว้คือ การทำงานเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขและเพื่อเกื้อกูลต่อชนหมู่มาก
คำสำคัญ : กูฏทันตสูตร,สาธารณสงเคราะห์,พุทธวิถี
Abstract
This article aims to analyze the content in the analytical Kutadantasutta and
the principles of public welfare of the Sangha. From the analytical study, it was found
that the content in the Kutฺadantasutta can be applied in public welfare work. Because
the principle of public welfare work is to help people who have problems in their
lives. The contents of the Kutฺadantasutta clearly show the principles of helping people
who have problems in their lives. According to the principle that the Lord Buddha said
when he sent his disciples out to propagate the religion that focused on working for
the benefit for the happiness of the masses and for the compassion of the world The
work of the Sangha at present is carried out according to the principles laid down by
the Lord Buddha. working for benefit for happiness and for the benefit of the masses
Keywords: Kutฺadantasutta, Public Welfare, Buddhist Way.
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บทนำ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกในสมัยพุทธกาลนั้น ต้อง
เดินทางจาริกไปยังสถานที่คามนิคมและแคว้นต่างๆ ในชมพูทวีป ท่ามกลางบริบททางสังคมที่ผู้คนมี
ความหลากหลายทางความเชื่อและลัทธิศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งเป็น
ศาสนาหลักและมี อ ิทธิ พลต่ อวิ ถี ความเชื่ อ และการดำเนินชีว ิต ของผู ้ค นในชมพู ทวีป ในสมั ย นั้ น
โดยเฉพาะแนวคิดการบูชายัญของศาสนาพราหมณ์ พราหมณ์เชื่อว่า การบูชายัญถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ที่สุดที่จะนำไปสู่โมกษะ วัตถุที่บูชายัญจึงเป็นสิ่งที่รักและหวงแหนที่สุด จึงจะทำให้การบูชายัญอำนวย
ผลได้อย่างสมบูรณ์ (สมชัย ศรีนอกและคณะ,2551: 3)
กูฏทันตสูตรเป็นพระสูตรที่ได้รับความนิยมนำมาศึกษาวิเคราะห์ตีความให้เข้ากับศาสตร์
สมัยใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในการบริหารจัดการองค์กรหรือเป็นแนวคิดในการพัฒนา
สังคมเช่น “กูฏทันตสูตรเป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบ้านเมือง พัฒนาคนและเศรษฐศาสตร์
อีกทั้งเป็นพระสูตรหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด วิธีการจัดการกับปัญหาและที่สำคัญคือรูปแบบ
การปกครองรูปแบบพิเศษในสมัยพุทธกาล” (พระอธิการสายแพร กตปุญฺโญ,พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ
,2563:1) นอกจากนี้ยังมีการนำหลักการในกูฏทั นตสูตรไปศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจมหภาค “พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจ เพราะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งผลต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ กล่าวคือหากระบบเศรษฐกิจ
ในสังคมเป็นไปด้วยดี ประชาชนมีรายได้เลี้ยงชีพ อยู่ดีกินดี มีงานทำ ผลที่ได้จากเศรษฐกิจจะช่วย
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เจริญขึ้ น” (ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร, 2559: 112) การศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับการบูชายัญในกูฏทันตสูตรเพื่อนำไปสู่การศึกษาเกี่ ยวกับการแก้ปัญหาในสังคมมีนักวิชาการ
ได้ศึกษาและนำเสนอไว้ “พระผู้มีพระภาคทรงแสดงหลักการพัฒนาคนแบบ ยั่งยืนไว้ด้วย และถือว่า
เป็นเป้าหมายของพระองค์ นั่นคือหลักการพัฒนาทางจิตจากระดับต่ำไปหาระดับสูง เริ่มจากการบูชา
มหายัญ ที่มีการเตรียมการมาก แต่มี ผลน้อย ไปหานิต ยทานขั้นต่ำที่เจาะจงบุคคลผู้มีศีล ซึ่งหมายถึง
ปุคคลิกทาน เลื่อน ขึ้นสู่สังฆทาน เช่น การสร้างวิหารถวายสงฆ์ แล้วเลื่อนชั้นขึ้นเป็นการนับถือ พระ
รัตนตรัยหรือไตรสรณคมน์การรักษาศีล การเจริญสมถกรรมฐานจนได้ฌาน แล้วใช้ฌานเป็นฐานเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานต่อไปจนได้วิชชา 8 บรรลุเป็นพระ อรหันต์อันเป็นอริยบุคคลชั้นสูงสุด ” (อดิศักดิ์
ทองบุญ, 2547: 10) จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระในกูฏทันตสูตรใน
หลากหลายมิติทั้งในมิติด้านการเมืองการปกครอง มิติทางด้านการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม มิติ
ทางด้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้แนวคิดวิธีการที่ปรากฏในกูฏทันตสูตร
แต่ยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในกูฏทันตสูตรในมิติทางด้านการทำงานด้านสาธารณสงเคราะห์
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่างานสาธารณสงเคราะห์เป็นงานที่ทำเพื่อคนหมู่มากเป็นการทำงานเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหา
ของคนและสังคม ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงสนใจที่จะวิเคราะห์กูฏทันตสูตรในมิติทางด้านการทำงาน
สาธารณาสงเคราะห์
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยตั้งแต่ก่อนยุคสุโขทัยจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์
และสถาบันทางศาสนาเป็นกำลังหลักในการอบรมบ่มเพาะประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมอันดี
งามของพระพุทธศาสนา งานสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนของวัดและพระสงฆ์ในอดีตที่ผ่านมาที่มี

301
ความเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้หรือเป็นโรงเรียนที่เรียกว่า “โรงเรียนวัด”
ในสมัยก่อน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้สอนหนังสือและอบรมศีลธรรมแก่ลูกหลานชาวบ้านในชุมชน แต่เมื่อ
มีการเปลี่ย นแปลงระเบีย บการบริห ารราชการแผ่นดิน งานให้การศึกษาที่อยู่ในวัดแต่เดิมได้มี
หน่วยงานราชการรับผิดชอบ ทำให้การให้การศึกษาแก่เยาวชนถูกดำเนินการโดยรัฐ วัดจึงค่อยลด
บทบาทการให้การศึกษาแก่เยาวชนลงตามลำดับ
เมื ่ อ บริ บ ทของสั ง คมเปลี ่ ย นแปลงไป คณะสงฆ์ บ างส่ ว นได้ เ ห็ น ความจำเป็ น ในการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์ประชาชนด้านอื่นๆ เช่นการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ของวัดพระบาทน้ำพุ
จังหวัดลพบุรี การช่วยเหลือประชาชนของพระพยอม กลฺยาโณ แห่งวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี การ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การดูแลเด็กกำพร้า การรักษาพยาบาล จนกระทั่งการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ติด
เชื้อโควิดในปัจจุบันนี้ เป็นต้น การหันมาทำงานด้านสงเคราะห์ประชาชนตามที่กล่าวมาเป็นที่ยอมรับ
และชื่นชมของประชาชนส่วนมาก แต่ก็มีการตั้งคำถามและการท้วงติงจากบุคคลบางกลุ่มที่ยึดถือตาม
จารีตที่ผ่านที่ว่าหน้าที่ของพระสงฆ์คือการอบรมสั่งสอนและพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาเท่านั้น
พระสงฆ์ไม่มีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วย ไม่มีหน้าที่ในการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน สิ่ง
เหล่านี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์

กูฎทันตสูตร:โครงสร้างและสาระสำคัญ
กู ฏ ทั น ตสู ต รเป็ น พระสู ต รที ่ ป รากฏอยู ่ ใ นพระสุ ต ตั น ตปิ ฎ กเล่ ม ที ่ 9 ฉบั บ แปลของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื้อหาโดยย่อของพระสูตรมีดังนี้
กูฏทันตสูตร (ที.สี.9/134) เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยกูฏทันตพราหมณ์ (กูฏทันตะ แปลว่า ฟัน
เขยิน) ที่ชื่ออย่างนี้ เพราะเนื้อหาสำคัญของพระสูตรนี้เป็น การสนทนาระหว่าง พระพุทธเจ้ากับกูฏ
ทันตพราหมณ์ โดยกูฏทันตพราหมณ์เป็นผู้ถามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบ กูฏทันตสูตรมีรูปแบบของพระ
สูตร เป็นแบบการสนทนาถามตอบ พระสูตรนี้กล่าวถึงกูฏทันตพราหมณ์เข้าไปเฝ้าเพื่อทูลขอคำอธิบาย
เกี่ยวกับการบูชายัญ พระพุทธเจ้าทรงอธิบายโดยยกอดีตมหาราชพระองค์หนึ่งที่เคยทำพิธีบูชามหา
ยัญนี้ได้ผลดีมาแล้วมาตรัสเล่าให้ฟัง แล้วกูฏทันตสูตรพราหมณ์ก็ทูลถามเพื่อขอความรู้ต่อไปโดยมิได้
โต้แย้งใดๆ พระผู้มีพระภาคก็ทรงอธิบายจนกูฏทันตพราหมณ์พอใจ
พระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ ในสวน อัมพลัฏฐิกาใกล้หมู่ บ้าน
พราหมณ์ชื่อ ขาณุมัต แคว้นมคธซึ่งพระเจ้าพิมพิสารพระราชทานหมู่ บ้านนี้เป็นพรหมไทยให้กูฏทันต
พราหมณ์ปกครองขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแวะไปประทับที่นั้น กูฏทันตพราหมณ์ กำลังเตรียมการ
จัดทำพิธีบูชามหายัญ 3 ประการ มีองค์ประกอบ 16 ประการ เพื่อความสุขความเจริญของตนเองและ
ประชาชนในหมู่บ้านของเขา โดยเตรียมสัตว์ ไว้ฆ่าบูชายัญคือ วัวเพศผู้ลูกววเพศผู้ ลูกวัวเพศเมียแพะ
และแกะอย่างละ 700 ตัว เนื่องจากตนไม่ทราบว่าจะมีพิธีนี้อยางไรแน่ และทราบว่าพระพุทธเจ้าทรง
ทราบดี ฉะนั้นเมื่อทราบจากพราหมณ์ทั้งหลายว่าพระผู้พุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ที่สวนอัมพลัฏฐิกา
จึงได้ออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าทรงอธิบายพิธีบูชามหายัญ 3 ประการ ที่มีองค์ประกอบ 16 ประการ โดยยก
เอาพิธีบูชามหายัญของพระเจ้ามหาวิชิตราชมาตรัสเล่าประกอบดดังนี้ พระเจามหาวิชิตราชทรงมีพระ
ราชทรัพย์มหาศาล ทรงมีพืชพั นธุ์ธัญญาหารเต็มท้องพระคลัง ทรงทำสงครามได้ชัยชนะจนได้ครอง

302
ดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล วันหนึ่งทรงประสงค์ จะทำพิธีบูชามหายัญเพื่อความสุขสวัสดีแก่พระองค์
เองและอาณาประชาราษฎร์ จึงทรงปรึกษากับพราหมณ์ปุโรหิตว่ าจะทำอย่างไร พราหมณ์ปุโรหิตจึง
กราบทูลแนะนำให้ทรงทำเป็นขั้น ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ให้ทรงปราบโจรผู้ร้ายแบบถอนรากถอนโคน เพื่ อมิให้กลั บมาเป็นเสี้ยนหนาม
เบียดเบียนประชาราษฎร์ต่อไปอีก โดยวิธีการ 3 อย่าง คือ
1.ให้พระราชทานพันธุ์พืชและอาหารแกเกษตรกรผู้ขยันในการทำเกษตร
2. ให้พระราชทานต้นทุนแก่ราษฎรผู้ขยันในการค้า
3. ให้พระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ขยันในหน้าที่ราชการ
พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงปฏิบัติตามคำแนะนำนี้โดยเคร่งครัด ก็ปรากฏว่าได้ผลดีเป็นอย่าง
ยิ่ง คือพระราชทานทรัพย์เพิ่มพูนมากขึ้นๆ บ้ านเมืองไม่มีโจรผู้ร้าย บ้านเรื่อนไม่ต้องปิดประตู อาณา
ประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้า
ขั้นที่ 2 ให้มีรับสั่งถึงบุคคลในพระราชอาณาเขต 4 พวกคือ 1)พวกเจ้าผู้ครองเมืองต่างๆ ที่
ขึ้นกับพระเจ้มหาวิชิตราช 2) พวกอำมาตย์ราชบริพารผู้ใหญ่ 3) พวกพราหมณ์มหาศาล 4) พวกคหบดี
มหาศาล เพื่อขอให้บุคคลเหล่านั้นรับทราบการพระราชพิธีบูชามหายัญและขอความเห็นชอบด้วย ซึ่ง
ปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นได้ตอบรับด้วยดี คำรับรองนี้เรียกว่าอนุมัติ 4 (จากบุคคล 4 จำพวก) ถือเป็น
องค์ประกอบ 4 ประการในองค์ประกอบ 16 ประการ
ขั้นที่ 3 ตรวจหาคุณสมบัติ 8 ประการของเจ้าของพิธีบูชามหายัญ คือพระเจ้ามหาวิชิตราช
และคุณสมบัติ 4 ประการของผู้ทำพิธีคือ พราหมณ์ปุโรหิตเองปรากฏว่าทั้งพระเจ้ามหาวิชิตราชและ
พราหมณ์ปุโรหิตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตำรา
ขั้นที่ 4 ให้ทรงวางพระทัยในการบูชามหายัญ 3 ประการ คือต้องไม่ทรงเดือดร้อนพระทั ยว่า
(1) กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราจักสิ้นเปลืองไป (2) กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเรากำลั ง
สิ้นเปลืองไป (3) กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราได้สิ้นเปลืองไปแล้ว
ขั้นที่ 5 ให้ทรงวางพระทัยในผู้มารับทาน ซึ่งจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันโดยให้ทรงตั้ง
พระทัยเจาะจงให้แก่ผู้ที่งดเว้นจากอกุศลกรรมบถ 10 ประการ
ขั้นที่ 6 ในการทำพิธีบูชามหายัญนั้นไม่ต้องฆ่าวัว แพะ แกะ ไก่ สุกร และสัตว์นานาชนิด ไม่
ต้องตัดไม้ทำลายป่ามาทำหลักบูชายัญ ไม่ต้องตัดหญ้าคา พวกทาสกรรมกรของพระเจ้ามหาวิชิตราชก็
ไม่ต้องถูกบังคับให้ทำสิ่งที่ตนไม่ต้องการ สิ่งที่ต้องใช้ในพิธีมีเพียงเนยใส เนยข้น นมเปรี้ยว น้ำมัน
น้ำผึ้งและน้ำอ้อยเท่านั้น
เมื่อพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงเตรียมการเสร็จตามขั้นตอนนั้นแล้ว พวกเจ้าผู้ครองเมือง พวก
อำมาตย์ พวกพราหมณ์มหาศาล และพวกคหบดีมหาศาลได้นำทรัพย์จำนวนมากมาถวายร่วมในพิธี
นั้น แต่พระเจ้ามหาวิชิตราชไม่ทรงรับ กลับพระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่บุคคลเหล่านั้นอีกด้วย
บุคคล 4 พวกจึงได้จัดตั้งโรงทานขึ้นในทิศทั้ง 4 ของหลุมยัญ คือพวกเจ้าผู้ครองเมืองตั้งโรงทานทิศ
ตะวันออก พวกอำมาตย์ทิศใต้ พวกพราหมณ์มหาศาลในทิศตะวันตก และพวกคหบดีทิศเหนือ แล้วทำ
การแจกทานไปพร้อมๆ กับพระเจ้ามหาวิชิตราช
กูฏทันตพราหมณ์ทูลถามว่า ยังมียัญอย่างอื่นที่เตรียมการน้อย แต่มีผลมากกว่ามหายัญ
ดังกล่าวหรือไม่ ตรัสตอบว่ามี คือ นิตยทาน (การให้ทานเป็นประจำแก่ผู้มีศีล)
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ทูลถามว่า : มียัญอย่างอื่นที่เตรียมการน้อย แต่มีผลมากกว่านิตยทานหรือไม่
ตรัสตอบว่า : มี คือการสร้างวิหารอุทิศถวายแก่สงฆ์จากทิศทั้ง 4
ทูลถามว่า : มียัญอย่างอื่นที่เตรียมการน้อย แต่มีผลมากกว่าการสร้างวิหารหรือไม่
ตรัสตอบว่า : มี คือการถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ทูลถามว่า : มียัญอย่างอื่นที่เตรียมการน้อยแต่มีผลมากกว่าการถึงพระรัตนตรัยหรือไม่
ตรัสตอบว่า : มี คือการสมาทานศีล 5
ทูลถามว่า : มียัญอย่างอื่นที่เตรียมการน้อย แต่มีผลมากกว่าการสมาทานศีล 5 หรือไม่
ตรัสตอบว่า : มี คือการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ ตั้งอยู่ในศีล 3 ชั้ น บำเพ็ญสมาธิจนได้
ฌาน 4 แล้วเจริญภาวนาจนได้วิชชา 8
กูฏทันตพราหมณ์เลื่อมใสในพระธรรมเทศนา ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็น
ที่พึ่งตลอดชีวิต แล้วสั่งให้ปล่อยสัตว์ทั้งหมดที่เตรียมไว้ เมื่อได้ฟังอนุปุพพิกถาก็ได้บรรลุเป็นพระ
โสดาบัน

สาธารณสงเคราะห์ : แนวคิดและหลักการ
นับตั้งแต่ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและออกประกาศหลักคำสอนที่ได้ตรัสรู้แก่
ประชาชนชาวชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันนี้ พระองค์ทรงประกาศเจตนารมณ์ในการส่งพระสาวก
ออกประกาศคำสอนของพระองค์อย่างชัดเจนว่า “ภิกษุทั้งหลายเราพ้นจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของ
ทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไป เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ชนทั้งหลาย เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและ
มนุษย์อย่าได้ไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง
และมีความงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์และบริบูรณ์ให้
ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อย มีอยู่ ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้ธรรม ภิกษุ
ทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม” (วิ.ม.(ไทย) 4/32/40) พระดำรัสนี้
แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธองค์อย่างชัดเจนว่าการส่งพระสาวกออกประกาศพระศาสนา
นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกื้อชนหมู่มากที่ได้รับความทุกข์หรือความลำบากด้วยประการต่างๆ
หลังจากส่งพระสาวกออกประกาศศาสนาและพระองค์ได้เที่ยวจาริกแสดงธรรมโปรด
ประชาชนชาวชมพูทวีปตลอด 45 ปี ทำให้พระพุทธศาสนาหรือหลักคำสอนของพระพุทธองค์เจริญ
มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของประชาชนๆ หันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากอันแสดงให้เห็น
ว่าหลักคำสอนของพระพุทธองค์และความประพฤติปฏิบัติของหมู่สงฆ์พุทธสาวกเป็นไปเพื่อประโยชน์
และเกื้อกูลชนหมู่ มากอย่างแท้จริง ดังที่ทรงแสดงการบังเกิดของเอกบุคคลไว้ใน อังคุตตรนิกาย
เอกนิบาตความว่า “เอกบุคคล เมื่อบังเกิดขึ้นในโลก ย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็น
อันมาก เพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและ มนุษย์
ทั้งหลาย เอกบุคคลนั้นคือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” (อง.เอกก.(ไทย) 20/30/309/40)
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่างานของพระสงฆ์นอกจากการประพฤติปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจาก
กิเลสซึ่งเป็นงานส่วนเฉพาะตนแล้ว งานสำคัญที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกำชับให้พระสงฆ์กระทำก็คือ
งานสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั้งโดยการอบรมสั่งสอนชี้ทางพ้นทุกข์และการเป็นผู้นำใน
การช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อประชาชนหรือชาวบ้านเดือดร้อน งานสาธารณสงเคราะห์ในพุทธศาสนา
หมายถึง “การบำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยการให้กำลังกาย ให้กำลังสติปัญญา ใช้ทักษะ
ความถนัดความเชี่ยวชาญหรือความสามารถเพื่อดำเนินกิจการให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับบุคคล
ชุมชนและสังคม” (วุฒินันท์ กันทเตียน, 2562: 10) คำว่าสาธารณสงเคราะห์นั้นเป็นคำศัพท์ที่ถูก
ประดิษฐ์ขึ้นและถูกนำมาใช้ในภายหลั ง คำศัพท์นี้จะไม่มีปรากฎในคัมภีร์ในพุทธศาสนาเพราะคำว่า
สงเคราะห์ในคัมภีร์พุทธศาสนาคือคำว่าสังคหะ “คำว่าสงเคราะห์ การสงเคราะห์หรือหลักการ
สงเคราะห์มาจากหลักของ “สังคหวัตถุ” เพราะคำว่า สังคหะแปลว่าการสงเคราะห์ ส่วนวัตถุแปลว่า
ที่ตั้ง หรือธรรมเป็นที่ตั้ง เมื่อรวมกันคำว่า สังคหวัตถุก็คือการสงเคราะห์นั่นเอง” (สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต),อ้างถึงในวุฒ ินัน ท์ กันทเตียน, 2562: 10) จะเห็นได้ว ่าการสงเคราะห์
ประชาชนหรือการทำงานด้านสาธารณสงเคราะห์เป็นพันธกิจของคณะสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้
พระสงฆ์กระทำเมื่อครั้ง ที่พระองค์ส่งพระสาวกออกประกาศพระศาสนาครั้งแรกตามที่เคยกล่าวถึง
แล้วพระองค์ทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์สาวกทำงานเพื่อประโยชน์ของพหูชนหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
คนทั่ว ไปสิ่งใดที่ไม่เป็น ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของพหูช นพระองค์ไม่ให้พระสาวกกระทำ
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้พระสาวกทำงานเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกให้พระสาวกช่วยเหลือเกื้อกูลแก่
ชาวโลกที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อน สุดท้ายพระพุทธองค์ยังทรงให้พระสาวกทำงานเพื่อ
ประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย นี่คือจุดประสงค์หรือพุทธประสงค์ที่พระพุทธเจ้า
ออกเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและส่งพระสาวกออกประกาศพระศาสนา

วิเคราะห์กูฏทันตสูตรสู่งานสาธารณสงเคราะห์ตามแนวพุทธวิถี
กูฏทันตสูตรเป็นพระสูตรที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะ
ปัญหาที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงโจร
ผู้ร้ายชุกชุมเพราะความยากจนบีบคั้น จากเนื้อหาสาระและหลักการที่ปรากฏอยู่ในกูฏทันตสูตร
สามารถวิเคราะห์ในประเด็นการทำงานสาธารณสงเคราะห์ตามแนวพุทธวิถีดังนี้คือ
1) เมื่อประชาชนในสังคมลำบากได้รับความเดือดร้อนหน้าที่ของพระพุทธองค์และ
พระสงฆ์สาวกคือการแนะนำแนวทางชี้แนะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนๆ นั้น ๆ เนื้อหาในกูฏ
ทันตสูตรได้แสดงให้เห็นถึงประเด็นนี้ได้อย่างชัดเจน การที่พราหมณ์มีความเชื่อในการบูชายัญด้วยการ
ฆ่าสัตว์หรือมนุษย์เป็นจำนวนมากเพื่อทำให้เทพเจ้าพอใจ ทำให้ประชาชนและสัตว์ทั้งหลายได้รับ
ความเดือดร้อน หรือการเกิดโจรผู้ร้ายการแก่งแย่งชิงอาหารหรือสิ่งจำเป็นอย่างอื่นเพราะประชาชนไม่
สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้ เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ พระพุทธองค์ทรงตรัสบอกถึงวิธีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวผ่านการยกเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟัง โดยเริ่มจากการแก้ปัญหาของคนในชุมชนการให้
ความช่ ว ยเหลื อ ตามความจำเป็น หรือ ความต้อ งการของคนเช่น ไม่ม ี ที ่ ทำกิน ก็ท รงให้พ ระราชา
พระราชทานที่ดินไม่มีทุนทรัพย์ก็ให้พระราชทานทุนทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ
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2) เมื่อแก้ไขปัญหาในระดับประชาชนหรือชุมชนได้แล้วพระองค์ทรงแนะนำให้
แก้ไขปัญหาที่ระบบราชการให้ผู้ปกครองที่ทำงานหรือตรวจสอบตนเองว่าในการทำงานของตนเองนั้น
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ของตนเองหรือไม่
จากการวิเคราะห์เนื้อหาสาระในกูฏทันตสูตรผู้เขียนเห็นว่านี้คือหลักการหรือวิธีก าร
ทำงาน สาธารณสงเคราะห์ตามแบบพุทธวิถีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานวิธีการนี้ไว้เมื่อสองพันห้า
ร้อยกว่าปีมาแล้ว หลักการและวิธีการที่พระพุทธองค์ประทานให้แม้ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ล้าสมัย ตรงกัน
ข้ามจะเป็นหลักการและวิธีการที่ทันสมัย เข้ากับยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเพราะหัวใจของการทำงาน
เพื่อสังคมหรืองานสาธารณสงเคราะห์นั้น ประกอบด้วยหลัก 3 ประการคือ การทำงานด้านสาธารณ
สงเคราะห์ต้องทำเพื่อประโยชน์ของชนหมู่มาก ต้องทำเพื่อเกื้อกูลชนหมู่มากและต้อ งทำเพื่อให้เกิด
ความสุขและสันติสุขแก่ชนหมู่มาก

อัตถายะ
มีประโยชน์

สาธารณ
สงเคราะห์
สุขายะ
มีสันติสุข

หิตายะ
เกื้อกูล

จากภาพแสดงให้เห็นถึงหลักการทำงานสาธารณสงเคราะห์ของพระพุทธศาสนาตามที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสั่งให้พระสงฆ์สาวกตั้งแต่พุทธกาลถึงปัจจุบันได้ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน
เพื่อสังคม

บทสรุป
เนื้ อหาสาระหลักการในกูฏ ทันตสูตรสามารถนำมาศึกษาวิเคราะห์ตีความและนำไป
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์สมัยใหม่ในปัจจุบันได้อย่างหลากหลายทั้งในด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และใน
ด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นพระสูตรที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนา ผู้เขียนมุ่งประเด็นตีความในพระ
สูตรนี้กับงานด้านสาธารณสงเคราะห์ เพราะมองเห็นว่าปัจจุบันนี้การทำงานของชาวพุทธโดยเฉพาะ
พระสงฆ์ไทยมุ่งไปในเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมซึ่งตรงตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้
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เมื่อครั้งส่งพระสาวกออกประกาศพระศาสนา เนื้อหาสาระในกูฏทันตสูตรมีความสอดรับกับการ
ทำงานสาธารณสงเคราะห์อย่างลงตัว
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บทคัดย่อ
บทความทางวิชาการนี้ มุ่งศึกษาพระรัตนตรัย, ลักษณะเด่นของพระรัตนตรัยและศึกษาวิธี
พึ่งพระรัตนตรัย โดยศึกษาข้อมูลชั้น จากพระไตรปิฎกและเอกสารอื่น ๆ พระรัตนตรัยมีความสำคัญ
และจำเป็นในการสร้างอนุสติทั้งในชีวิตประจำวันและพิธีกรรม การทำวัตรมนต์ เป็นอารัมภบทก่อน
การสมาทาน ศีล ภาวนา จะกล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัย 3 รอบ เปรียบดังเสา 3 เสาค้ำยันสัมพันธ์เป็น
แกนของพระพุทธศาสนา สมัยพุทธกาล วิธีบรรพชาอุปสมบทใช้ไตรสรณคมน์ เช่น บรรพชาให้ราหุล
กุมาร ปัจจุบันแม้ใช้วิธีญัตติจตุตถกรรมวาจาแล้วก็ตาม ก็ต้องขอไตรสรณคมน์นี้ก่อน นอกจากนี้ ชาว
พุทธมีอนุสติและขอพรภาวนาให้รอดพ้นจากภูตผีปีศาจ สัตว์มีพิษ ภัยอันตราย และปรารถนาพ้นจาก
อบายภูมิ หวังเข้าถึงสุคติ โลก สวรรค์ด้วย
พระรัตนตรัยมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากศาสนาอื่น สื่อถึงมหากรุณาคุณ พระบริสุทธิคุณ
พระปัญญาคุณ เป็นสรณะที่พึ่งจากมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ตัดสินพระทัยแสดงธรรมโปรด
สรรพสัตว์ที่ยังมีทุกข์ มีสติปัญญาไม่แก้กล้า อยู่ในความมืดมนอนธการ พระธรรมเป็นสื่อนำพาปฏิบตั ิ
ให้บรรลุถึงเป้าหมายด้วยการพ้นทุกข์ พระสงฆ์ คือต้นแบบแห่ง การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอน
ของพระพุทธเจ้า มีวิธีการพึ่งพระรัตนตรัยเบื้องต้น โดยการน้อมนำตนเข้าสู่ศรัทธา 4 คือ กัมมสัทธา
เชื่อกฎแห่งกรรม วิปากสัทธา เชื่อในผลของกรรมที่ตนทำ กัมมสกตาสัทธา เชื่อว่า ตนเป็นเจ้าของ
กรรม มีกรรมของตน ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ค้นพบอริยสัจ 4 ธรรมที่มี
อยู่จริงบนโลกนี้ และน้อมนำรับไตรสรณคมน์เข้ามาไว้ในตนทุกพิธีการ พิธีกรรม และนำพาสู่มีอนุสติ
ในทาน ศีล ภาวนา ปัญญา

คำสำคัญ : พระรัตนตรัย, ลักษณะเด่นของพระรัตนตรัย, พระพุทธศาสนา
Abstract
This article focuses on the Triple Gem, on the outstanding
of the triple Gem and on the ways of entrance. It is studied by Tipitaka and others.
The significance of the Triple Gem builds remembrance in daily life and ceremony,
chanting. It begins the introduce of charity, Precept, culture. The Buddhist people say
to respect the Triple Gem in 3 rounds compared by 3 polars controlling as the core of
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Buddhism. The past Buddhism, it was ordained by ordination by taking the Threefold
Refuge i.e. the lower ordination of a novice of Rahulakumar. In the present time,
although to be the monk is done by the 4 monks of Sangha (Ñattijatuthakam), but he
has to requires to go the The Threefold Refuge (Trisanakom) before. Besides, the
Buddhist people go to remembrance and hope to bless to Triple Gem from dangers
of ghost, poison in animal, many dangers and they hope to free from all vices and
then go heaven.
The outstanding of the Triple Gem belongs to particular Buddhism
communicating to compassion, purification and wisdom of the Buddha. It is refuge
from the compassion of the Buddha who dedicated to give the Dhamma to all beings
who are suffering, less intellectual just in dark knowledge. The Dhamma of the Buddha
is media going to Dhamma practice to the goal of free from suffering and the Sangha
is modern of good conduct following the Buddha. Primarily, the ways of refuge the
Triple Gem bow themselves to 4 faiths: -Kammasaddha meaning the belief in the law
of action, Vipakasaddha meaning the belief in retribution, Kammasakatasaddha
meaning the belief in the individual ownership of action and Tathagatabhodhisaddha
meaning the belief in the Buddha’s Enlightenment who found the Four Noble Truths
as reality of this the world and inclination to take the Threefold Refuge to oneself in
every ceremony and taking oneself to Dana, Sila, Bhavana, Panna

Keywords: Triple Gem, Outstanding of Triple Gem, Buddhism
บทนำ
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งพระไตรรัตน์เพียงศาสนาเดียวในโลก ตามที่ใช้เป็นสีธง
ไตรรงค์ของชาติไทย ที่รัชกาลที่ 6 พระราชนิพนธ์ว่า “สีขาว คือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายถึงพระไตร
รั ต น์ ธ รรมคุ ้ ม จิ ต ไทย (พระครู ส ิ ร ิ ร ั ต นานุ ว ั ต ร, 2549, 60) คำว่ า พระรั ต นตรั ย มี เ ฉพาะใน
พระพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่ต้องสงสัยว่า เป็นศาสนาอะไร พระรัตนตรัยเป็น ที่พึ่งได้อย่างไร เป็นที่พึ่ง
ในด้านการได้รับความอนุเคราะห์ สงเคราะห์ ในความเป็นที่พึ่งทางกาย วาจา ใจ เป็นมาตรฐานตัดสิน
ว่า เราทำ พูด คิดถูกหรือผิดอย่างไร ที่ว่าเป็นทีพ่ ึ่งนั้น เมื่อย้อนดูประเด็นที่พระพุทธเจ้าตัดสินพระทัย
แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์นั้น ให้เข้าใจว่า พระองค์ตัดสินพระทัยบนฐานของกรุณาธรรม เพราะเห็น
ว่าสัตว์โลกยังมีอยู่ เมื่อเขาได้รับความรู้แล้ว ก็จะสามารถเข้าใจธรรม กำจัดความไม่รู้ เศร้าโศกไปได้
ที่พึ่งด้านความรู้ในฐานะปัญญาคุณ ที่พึ่งด้านความเป็นบุญเขต เป็นอาหุเนยยบุคคล ปาหุเนยยบุคคล
ในฐานะพระบริสุทธิคุณ เมื่อทำดีใด ๆ กับบุคคลที่บริสุทธิ์แล้วไม่สูญเปล่า เรียกว่าที่พึ่งทางวิชาการ
ทางปฏิบัติ ความเชื่อที่ได้ผลในปัจจุบันและปรโลก โดยพ้นจากอบายภูมิ เข้าสู่สุคติ โลก สวรรค์ เท่า
ๆ กับองค์รวมของพระพุทธศาสนาด้วยคำว่า “ไตรสิกขา ใช้เป็นองค์รวมของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดี” พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2538 :107-108)
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ประเด็นการหาที่ยึดเหนี่ยวทางใจนั้น จะเห็นว่า ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลก
มนุษย์ทั้งหลายได้พากันหาที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ำ พระอาทิตย์ พระจันทร์ ฟ้า
ร้อง ฟ้าผ่า ดิน ลม ไฟ ครั้นต่อมา มีการพัฒนาความเชื่อ โดยการที่มีผู้ติดต่อกับเทพเจ้าหรือผีได้ด้วย
การทรงเจ้า หรือด้วยพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ทำนายทายทักว่า “หากสร้าง
สิ่งประดิษฐ์แล้วบูชากันขึ้น เทพหรือผีจะนำความสุขมาสู่ตนได้ จึงเกิดการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น
เทวรูปด้วยทองเหลือง ทองหล่อ รูปปั้น รูปหล่อต่าง ๆ นับตั้งแต่นั้นมา มนุษย์กลุ่มนี้จึงมีความเชื่อใน
สิ่งต่างๆเหล่านี้”พระพรหมมังคลาจารย์ (ปญฺญานนฺท ภิกขุ), 2540 :175) ซึ่งที่พึ่งเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นที่
พึ่งประเสริฐ ตามที่พระพุทธเจ้าว่า มนุษย์จำนวนมาก ผู้ถูกภัยคุกคามต่างถึงภูเขา ป่าไม้ อาราม และ
รุกขเจดีย์เป็นสรณะ นั่นมิใช่สรณะอันเกษม นั่นมิใช่สรณะอันสูงสุด เพราะผู้อาศัยสรณะเช่นนั้น ย่อม
ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงส่วนผู้ที่ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ ย่อมใช้ปัญญาชอบ
พิจารณาเห็นอริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์และอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็น
ข้อปฏิบัติให้ถึงความสงบระงับ ทุกข์ นั่นเป็นสรณะอันเกษม นั่นเป็นสรณะอันสูงสุด (ขุ.ธ.(ไทย)
25/188-192/92)
พระรัตนตรัย เป็นหลักในการดำเนินชีวิต การปกครองประเทศ กษัตริย์ทุกพระองค์ของ
ไทยได้นำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้ในการปกครองประเทศ เช่น ทศพิธราชธรรม พระองค์
ใช้หลัก “ความมีธรรมเป็นใหญ่” (ธรรมาธิปไตย) (ที.ป.(ไทย) (11/305/274) การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย จะเห็นว่า ในระบบพระสงฆ์ โดยพิธีสังฆกรรมอุปสมบท จะมีสังฆามติจากหมู่สงฆ์ฝ่าย
ต่าง ๆ คือ ฝ่ายคู่สวด ฝ่ายพระอันดับเพื่อกล่าวคำสาธุรับผู้บวชใหม่นั้นเข้าหมู่สงฆ์ แม้เอกลาภของ
พระสงฆ์ให้รับมาด้วยคำว่า สังฆทาน ทานที่ถวายเพื่อสงฆ์ ป้องกันผูกขาดเพียงผู้เดียว สังฆกรรมกฐิน
ให้มีการอุปโลกน์ ยกให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่รู้และสามารถในบุพกิจสงฆ์ ยอมรับกันด้วยคำสาธุของ
หมู่สงฆ์นั้น นอกจากนี้ สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและปฏิบัติเป็นนิจคือ เป็นบุรพบททุกพิธีกรรม พิธีการ การทำ
วัตร สวดมนต์ โดยงานนั้นจะมีพิธีสงฆ์เป็นเบื้องต้น เช่นพิธีแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น ใช้
เป็นอนุสติ
สำหรับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ หรือผู้ที่ติดต่อกับเทพเจ้ากลายเป็นผู้นำในความนับถือ
บูชา มีอิทธิพลต่อชุมชนประจำท้องถิ่นนั้น ๆ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อมีคนความกลัวภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น
แก่ตน มีอาเพศเกิดขึ้นในหมู่คณะ หรืออยากได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ใช้วิธีอ้อนวอน บนบานต่อภูตผี
ปีศาจ เทพเจ้าผ่านสิ่งประดิษฐ์ เทวรูปทองเหลือง รูปหล่อ รูปปั้นต่าง ๆ ที่ตนเองได้สร้างขึ้นด้วย
พิธีกรรมตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน กลุ่มบุคคลประเภทนี้ จึงได้พากันพึ่งแต่สิ่งเหล่านี้
เช่น “พราหมณ์อัคคิทัตตะ บวชเป็นฤษี พาบริวารของตนไปพึ่งภูเขา ป่าไม้ อาราม และรุกขเจดีย์ ว่า
เป็นสรณะ ที่พึ่งที่ระลึกของตนและบริวาร” (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒ
โน, 2553 : 25) การถือที่พึ่งเช่นนี้ ไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐ พ้นทุกข์ไม่ได้ ต่างจากพระรัตนตรัย ตามคำ
กล่าวว่า “การอ้อนวอน การบนบานหรือการบูชาเซ่นสรวงต่อสิ่งเหล่านั้น ไม่มีประโยชน์ ไม่สามารถ
นำความทุกข์ออกได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้า” (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุว
ฑฺฒโน), 2559 : 2)
มีข้อยืนยันจากนักปราชญ์ ทางพระพุทธศาสนาที่ว่า บุคคลใดเข้าถึง พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมเห็นอริยสัจ 4 หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ด้วยจิตที่ศรัทธายึดมั่นในการ
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เข้าถึงพระรัตนตรัยก่อ นสวรรคต พุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า “เขาผู้นั้น ได้เข้าถึงธรรมบรรลุเป็นพระ
โสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าด้วยเพราะเหตุเป็นผู้เข้าถึงใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะตลอดกาล”(มหามกุ ฏราชวิทยาลัย, 2552: 413) คำกล่าวนี้
ชี้ให้เห็นว่า การเข้าถึงพระรัตนตรัยมีผลอานิสงมาก เป็นอจินไตยสมจริง ดังคำกล่าวว่า “บุคคลที่
เข้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะจะไม่ไปสู่อบายภูมิ ครั้นตายแล้วจะเกิดในหมู่เทพ” (มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,2539:12) ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นความสำคัญของพระรัตนตรัยว่า เป็นที่พึ่งทางทางกายให้
งดเว้นจากการทำชั่ว เป็นที่พึงทางความรู้ที่ให้รู้เข้าใจสัจธรรม ให้สติทางสติปัญญา ที่พึ่งทางใจที่ให้ให้
ชำระจิตด้วยการกำจัดอาสวะ นำพาสู่แนวปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 แล้วถึงการพ้นทุกข์ในที่สุด
ผลอานุภาพของพระรัตนตรัย
การพึ่งพระรัตนตรัย ว่าโดยสามัญลักษณะแล้ว จะเห็นว่า ก่อนที่พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
ทำวัตร สวดมนต์ในพิธีต่าง ๆ ก็ล้วนกล่าวคำว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมํ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ, สงฺฆํ
สรณํ คจฺฉามิ...ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 รวม 9 ครั้ง พระรัตนตรัยชาวพุทธถือว่าเป็นแก่นของ
พระพุทธศาสนา เป็นเสาค้ำยันกัน 3 เสา จะมั่นคง ยั่งยืน พระรัตนตรัยองค์รวมของคำสอน สัมพันธ์
กันและโดยพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบพระธรรมแล้วตรัสไว้เป็นพระธรรมวินัยสั่งสอนพุทธบริษัท เมื่อพุทธ
บริษัทได้รับคำสอนและปฏิบัติตามคำสอนแล้ วก็ประสบผล ได้รับมรรคผลนิพพาน ซึ่งคำว่า พุทธ
บริษัทหรือชุมชนชาวพุทธนี้ ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา (Follower) มีระดับการปฏิบัติตาม
ธรรม โดยผู้ที่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ครบถ้วนแล้วก็จะบรรลุมรรคผล นิพพาน เป็นพระอรหันตสาวก
สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ พระรัตนตรัยใช้เป็นคำกล่าวเข้าถึงบรรพชา อย่างที่
พระราหุล พระโอรสของพระองค์ ที่กราบทูลขอมรดก โดยพระองค์ตรัสเรียกพระสารีบุตรมารับสั่งว่า
“พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมารับสั่งว่า “สารีบุตร ถ้าอย่างนั้นเธอจงให้ราหุล
กุมารบรรพชาเถิด ” ท่านพระสารีบุตรทูลถามว่า “ข้าพระองค์จะให้ราหุลกุมารบรรพชาอย่า งไร
พระพุทธเจ้าข้า” ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้ว รับสั่งกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการบรรพชาเป็นสามเณรด้วยไตรสรณคมน์” (วิ.ม.(ไทย)
4/105/165)
การอนุสติในพระรัตนตรัยมาในธรรม 6 ประการ โดย 3 ข้อแรก ได้แก่ พุทธานุสติ ธรรมา
นุส ติ สังฆานุส ติ มาในอนุส ติ 10 ประการ ใช้เป็นอารมณ์ ก ายานุป ัส สนากั มมัฏ ฐาน 40 อย่ า ง
นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนากล่าว่า การระลึกถึงพระพุทธ โดยหวังว่าเป็นผู้ขจัดซึ่งภัยทั้งหลาย
ตัวอย่างกรณีของอัคคิทัตตปุโรหิต ได้พาบริวารของตนทำสักการะ บูชาอ้อนวอน ภูเขาป่าไม้ อาราม
และรุกขเจดีย์ว่าเป็นสรณะ หรือที่พึ่งที่ระลึกของตน นอกจากนี้ ยังอนุสติในพระรัตนตรัยเพื่อพ้นจาก
อบายภูมิด้วย การระลึกถึงพระธรรม โดยพระธรรมคำสอน ความรู้ ปัญญา ซึ่งจะทำให้สรรพสัตว์ข้าม
พ้นจากวัฏสงสาร ผู้ที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาจะเป็นมนุษย์หรือเทวดา จะเข้ามาในฐานะเป็นภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก หรือ อุบาสิกาก็ตาม ล้วนแต่ต้องเข้ามาทางพระรัตนตรัยทั้งสิ้น สรุปว่า พระพุทธให้รู้
พระธรรมสร้างทางปฏิบัติ พระสงฆ์ต้นแบบสัมมาปฏิบัติ
สมัยพุทธกาล มีก ารบรรพชาอุปสมบท 3 วิธี โดยการกล่าวคำขอเข้าถึงไตรสรณคมน์
ข้างต้นนี้ ชื่อว่าเป็นอันรับเข้าหมู่สงฆ์ได้ หรือการบวชอย่างนี้เรียกว่า ติสรณคมนูปสัมปทา แปลว่า การ
อุปสมบทด้วยเปล่งวาจาถึงไตรสรณคมน์ วิธีที่ 2 วิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ที่พระพุทธองค์ทรงประทาน
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เอง ต่อมา เมื่อทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยวิธีที่ 3 คือ ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา แล้วก็ทรง
อนุญาตให้ใช้วิธีเปล่งวาจาถึงไตรสรณะนี้ก่อน และเป็นวิธีที่พระองค์ทรงโปรดให้พระสารีบุตรเถระเป็น
อุปัชฌาย์บวชให้ราหุลกุมาร ผลแห่งไตรสรณคมน์ ทำให้ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมในและเคารพนั บถือพระ
รัตนตรัย เชื่อมั่นพระธรรมคำทรงสอนอันประเสริฐแล้วปฏิบัติตามแม้ด้วยชีวิต ไม่ยอมให้สรณคมน์ขาด
ไป ย่อมได้รับผลที่น่าปรารถนา ตายไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ดังที่ราชกุมารพระนามว่าจุนทะ กล่าว
อย่างนี้ว่า ‘หญิงหรือชายก็ตาม ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ..... ผู้นั้น
หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติอย่างเดียว ไม่เกิดในทุคติ
ลักษณะเด่นของพระรัตนตรัย ได้จากการปฏิบัติได้ ถูกต้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อ
ความสุข เพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลก โดยแท้ พระพุทธศาสนาแห่งพระไตรรัตน์ ได้พัฒนาการมา
ตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัส รู้อริยสัจธรรม 4 ประการ ณ ต้นศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา แล้ว
แสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาท เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ชมพูทวีป เกิดมี
พระสงฆ์สาวกโดยมีปัญจวัคคีย์ และพระยสะพร้อมด้วยสหาย บรรลุพระอรหันตสาวกชุดแรก รวม
60 องค์
อานุภาพแห่งความรุ่งเรืองจากพระรัตนตรัย ทำให้มีการสร้างอารามถวายพระพุทธศาสนา
แต่ส มัย พุทธกาลแล้ว โดยพระเจ้าพิมพิส ารสร้างวิห ารเวฬุวัน นางวิส าขาสร้างวิห ารปุปพาราม
อนาถปิณฑิกเศรษฐีร่วมกับเจ้าชายเชตสร้างวิหารเชตะวัน เมื่อหลังพุทธกาล หลังสังคายนาครั้งที่ 3
พระเจ้าอโศกมหาราชก็ส ร้า งอาราม เจดีย์ทั่ว ชมพูทวีป จำนวน 84,000 องค์ ตามจำนวนพระ
ธรรมขันธ์ของพระไตรปิฎก การสร้างสถูปนับว่ามีความจำเป็น จะเห็นได้ว่า เมื่อพระโสณะ กับพระอุ
ตระ รับเป็นธรรมทูตสายที่ 8 มายังสุวรรณภูมินั้น ท่านได้สร้างสถูป 1 องค์ เป็นเจดีย์ทรายถือดิน
เหนียวขนาดเท่าจอมปลวก เพื่อเป็นพยานว่า ตนได้มารากฐานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ สุวรรณภูมิ
แห่งนี้ แล้วเจดีย์ที่ก่อไว้นั้นก็พัฒนามาเป็นองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ชื่อ
จังหวัดตามการวางรากฐานพระพุทธศาสนานี้ และมีวัด ศาสนสถานมาเรื่อยมาตั้งแต่มีอาณาจักรไทย
ด้วย เช่น วัดอัมพวัน (ป่ามะม่วง) วัดอรัญญิก ในอาณาจักรแรกของไทย
พระพุทธศาสนามีลักษณะเด่น ๆ จากศาสนาอื่น อีกปรการหนึ่ง คือ หลักการสำคัญของ
พระพุทธศาสนาเรียกว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” (ขุ.ธ.(ไทย) 25/183-185/91) คาถาที่หลักปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวันว่า “ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี และทำใจให้ผ่องใส” คาถาที่เป็นลักษณะ
หลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา คือว่า “ความอดทน เป็นตปะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าว
ว่า นิพพานเป็นบรมธรรม ผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อเป็นบรรพชิต ผู้เบี ยดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ”
คาถาที่เป็นลักษณะข้อปฏิบัติตนสำหรับพระสงฆ์ในศาสนานี้ คือว่า “การไม่กล่าวร้าย การไม่ทำร้าย
การสำรวมในปาติโมกข์ ความเป็นผู้รู้จักพอดีในการบริโภค มีที่นั่งที่นอนอันสงัด และทำความเพียรใน
อธิจิต”
เอกลักษณะของพระพุทธศาสนา คือ ปฏิบัติสายกลางตามมรรคมีองค์แปด ไม่นิยมในวัตถุ
นิยม ไม่นิยมในจิตนิยม สื่อธรรมออกจากการปฏิบัติของศาสนิกที่ถือไตรสิกขา มีศีล ระดับเบื้องต้น
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ของชาวบ้าน 5 ข้อ ใช้เป็นหลักประกันชีวิต ทรัพย์สิน ความมั่นของครอบครัว ความเชื่อถือ และความ
ไม่ประมาท ชาวพุทธถือสันโดษ มีเมตตา กรุณา นิยมทำบุญ ทำทาน ข้อปฏิบัติในศีลาจารวัตรผ่าน
พระสงฆ์ โดยพระสงฆ์จะปฏิบัติในการอยู่ง่าย ฉันง่าย ใช้ปัจจัย 4 ด้วยการพิจารณา เครื่องแต่งกาย
ของพระสงฆ์สีเหลืองอย่างเดียวตลอด โกนศีรษะทุกกึ่งเดือนเพื่อป้องกันการยึดติด ฉันข้าววันละ 2 มื้อ
เพื่อลดความยุ่งยากของชาวบ้าน จำพรรษาในฤดูฝน 3 เดือนเพื่อไม่ให้รบกวนชาวบ้านในการสัญจร
ของพระสงฆ์
พระพุทธศาสนามีลักษณะอเทวนิยม ไม่ถือว่ามีพระเทพเจ้าผู้สร้างโลกโดยเดี่ยว ผู้บันดาล
โชคลาภ หรือเคราะห์ร ้ ายมาให้ตน หรือคอยช่ว ยให้ ร อดพ้ นจากทุ ก ข์ภ ัย ได้ ถือพรหมลิข ิต แต่
พระพุทธศาสนาถืออัต ตาหิ อัตตโน นาโถ ถือมนุษยนิยม ถือกรรมลิขิต ไม่มีชั้นวรรณะแต่กำเนิดว่า
เป็น พราหมณ์ กษัตริย ์ ไวศยะ ศูทร์ ที่น ิยมถื อ กัน ในอิ นเดี ย พระพุทธศาสนาเป็ นปรัช ญาและ
วิทยาศาสตร์ด้วยการเชิญพิสูจน์ การปฏิบัติเพื่อปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ให้มีศรัทธาประกอบด้วย
ปัญญา เชื่อในตถาคตโพธิสัทธา ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง สิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นสัจธรรมที่เป็น
อื่นไม่ได้ ต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้น ถือสรรพสิ่งตกอยู่ในไตรลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้น
ตั้งอยู่ ดับไป (อุปาทะ ฐิติ ภังคะ)
วิธีการพึ่งพระรัตนตรัยตามหลักพระพุ ทธศาสนา ใช้วิธีอาศัยความรู้ทั้งความรู้ที่ผ ่ าน
ประสาทสัมผัส 5 คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย (perception) และทางจิต (inference) เรียกว่า
ความรู้จากอายตนะ 6 การเข้าถึงพระรัตนตรัย พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ เป็นที่พึ่งที่ระลึก
อย่างแท้จริงจนเห็นนิจจัง สุขขัง อนัตตา คงที่ เป็นอมตะท่านให้เข้าไปด้วยทางสายกลาง วางวิธีการไว้
หลัก ๆ 2 แนวทาง คือแนวทางธรรมชาติ ที่มีนิสัยสันดานมาจากอดีตชาติของคนนั้น แม้ไม่ได้บอก
กล่าวอะไร เขาก็รู้เอง เป็นเอง แนวทางที่ 2 คือแนวทางอาศัยสิ่งกระตุ้น มีกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดึง
ใจให้ เ ขามามี ส่ ว นร่ ว ม โดยใช้ ต ั ว อย่ า งอุ บ าสกอุ บ าสิ ก าระดั บ เข้ า ถึ ง พระรั ต นตรั ย /อุ ป ถั ม ภ์
พระพุทธศาสนา ใช้ตัวอย่างอุบาสกอุบาสิการะดับเข้าถึงพระรัตนตรัย/อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
องค์ความรู้ในพระรัตนตรัย สร้างจากองค์ธรรมที่จะนำไปสู่พระรัตนตรัย การปฏิบัติใน
พระรัตนตรัย เป็นสิ่งจำเป็นเพราะนำไปใช้ในการศึกษา อบรม สอน บรรยายในลักษณะต่าง ๆ ณ ที่นี้
ได้กำหนดองค์ความรู้ในพระรัตนตรัยไว้ว่า องค์ความที่พึ่งอันประเสริฐ มีค่ามากกว่าเพชรพลอย เพราะ
เป็นอาหารใจ เป็นวิญญาณาหาร ความรู้ทางวิญญาณ ที่เป็นความสำนึก ความรู้สึกที่ความดี ความชั่ ว
องค์ความรู้พุทธปฏิมากรรม พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ให้เราได้นึกถึง เป็นอนุสติในกรุณาคุณ บริสุทธิคุณ
ปัญญาคุณ องค์ความรู้ไตรสรณคมน์ องค์ความรู้อุบาสก อุบาสิกา พึงรู้เข้าใจว่า เราผู้อยู่ใกล้พระ
รัตนตรัย ดังคำที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ของรัช กาลที่ 6 ว่า สีขาว คือบริสุ ทธิ์ หมายถึง พระ
รัตนตรัย เป็นธรรมคุ้มจิตไทย ดังแผนภูมิ ดังนี้
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แผนภูมิ : แสดงองค์ความรู้ในอานุภาพของพระรัตนตรัย

สรุปผลการวิจัย
พระรัตนตรัย คือองค์สามแห่งรัตนะ ที่มีคุณค่า ประเสริฐ เป็นทฤษฎีฝึกฝน อบรม กายใจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ไปสู่อารยธรรม พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสร้างสันติสุขในสังคมโลก พระ
รัตนตรัย มีพระพุทธคุณ 9 ประการ พระธรรมคุณ 6 ประการ และพระสังฆคุณ 9 ประการ ทั้งปวงนี้
คือ คุณลักษณะที่มี ที่เป็น ที่ได้จากการปฏิบัติ ไม่ใช่ได้จากอำนาจเหนือธรรมชาติใด ๆ จัดสรรให้
เป็นที่นับถือเคารพบูชาอันประเสริฐสูงสุด โดยที่พระพุทธเจ้า ผู้ตรัส รู้และสั่งสอนธรรมโปรดแก่
ชาวโลก พระธรรม คำสั่งสอน คือพระธรรมสำหรับแนวปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ พระสงฆ์ คือสาวก
ของพระพุทธเจ้า มี 2 ระดับ คืออริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์ เป็นกลุ่มชนที่เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในคำสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้ายอมสละเพศฆราวาสออกมาบวชในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน พระธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้กล่า วคือ ต้องปฏิบัติธรรม ให้
ถูกต้องตามธรรม และการประพฤติธรรมถูกต้องแล้วได้รับผลจากการปฏิบัติ พระสงฆ์ คือผู้ตั้งใจ
ประพฤติคุณความดีตามหลักพระวินัยและหลักธรรมที่ได้ฟังได้ปฏิบัติแล้วดำรงรักษาไว้ พระรัตนตรัย
จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีความสำคัญมากต่อชาวพุทธศาสนาเพราะเป็ นการศรัทธาในความรู้ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ เป็นแนวทางแห่งการหลุดพ้นออก
จากความทุกข์ คือ ความรู้เรื่องการดับทุกข์ การดับทุกข์ได้คือพระพุทธ ตัวการดับทุกข์ คือพระธรรม
และผู้ที่ได้รับความสงบร่มเย็นเพราะการดับทุกข์ได้คือ พระสงฆ์
การเสริมสร้างศรัทธา เป็นเครื่องชักนำอันดับแรกให้ เข้าถึง ไตรสรณคมน์ โดยศรัทธา
แปลว่าความเชื่อ ปสาทะ แปลว่าความเลื่อมใส อุบาสก อุบาสิกาจะต้องมีศรัทธา ศรัทธานั้นต้องเกิด
ขึ้นมาเอง และจะต้องประกอบด้วยปัญญาที่ได้รู้เห็นเองตามความเป็นจริง มีปัญญาเป็นเครื่ องช่วย
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กลั่นกรองความถูกต้องจึงจะเป็นศรัทธาที่มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึง
เป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท อานุภาพของพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ การ
สาธยายหรือการกล่าวบทสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเพื่อให้เกิด พุทธานุสติ ธัมมานุสติ
สังฆานุสติ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัย จะเป็นเครื่องคุ้มกัน รักษา ให้รอดพ้นจากอุปัทวภัย
ทั้งหลายทั้งปวง อานิสงส์ของการถือพระรัตนตรัย โดยพระพุทธเจ้า จะทำสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปใน
ประโยชน์เกื้อกูลต่อกัน พระธรรม ช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ช่วยข้ามพ้นจากกันดาร คื อ ภพ พระสงฆ์ ผู้
ปฏิบัติสมควรต่อเครื่องสักการ การต้อนรับทักษิณาทาน นี่เป็นอาการพัฒนาปัญญา อุบาสก นอกจาก
จะประกาศตนนับถือพระรัตนตรัยแล้วยังมีคุณธรรมสำคัญประจำคือ อุบาสกธรรม 5 อุบาสกธรรม 7
สังคหวัตถุ 4 และศรัทธาในพุทธธรรมมีเหตุผลเป็นฐานรองรับ มีปัญญาคอยควบคุม
คุณลักษณะพระรัตนตรัยที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธคืออย่างไร เรื่องนี้ให้เรามองไป
ถึงพระพุทธศาสนาว่า มีลักษณะเฉพาะอย่างไร ถ้าเราดูธงธรรมจักร จะเห็นเป็นสีเหลือง มีวงธรรมจักร
ทรงกลมอยู่ภายในบงชี้ถึงอริยมรรคมีแ ปดองค์ สัญลักษณ์อื่นก็มีอีกมาก ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างวัน
มาฆบูชาในวันนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอรหันต์ 1,250 องค์ ณ สวนไผ่ กรุง
ราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย และถือว่า โอวาทปาฏิโมกข์นี้เป็นรากฐานพระพุทธศาสนาและ
เป็นเอกลักษณ์ด้วย
พระสงฆ์เต็มไปด้วยเอกลักษณ์แห่งความดี มีรูปแบบที่เป็นอมตะ นั่นคือ โกนศีรษะทุก
เดือน เป็นค่ำข้างขึ้น เพื่อสะดวก สะอาด ไร้ข้อวิตกกังวลว่า เส้นผมจะแตกปลาย ไม่ต้องสิ้นเปลืองยา
สระผม ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงิน เวลาที่ต้องตัดและตกแต่งให้เป็นทรงนั้นทรงนี้ นำเวลามาปฏิบัติธรรมจะ
มีประโยชน์กว่า พระสงฆ์ใช้ผ้านุ่งสามผืน สีเหลืองสีเดียวตลอดกาล ไม่ต้องเสียเวลาสรรหา รักษา
และเลือกสีผ้านุ่งตามวันให้ยุ่งยาก พระสงฆ์ใช้รองเท้าไม่หุ้มส้น นิยมใช้แต่รองเท้าบาจา รองเท้าแตะ
เพราะราคาถูกกว่ารองเท้าหุ้มส้น ร้องเท้าบู๊ต และพระสงฆ์ไม่มีสิทธิ์มีทรัพย์สินครุภัณฑ์ส่วนตัว หากจะ
มีก็เพียงชั่วคราวที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น ภายหลังมรณภาพแล้ว ทรัพย์สินนั้นก็ตกเป็นของกลางสงฆ์ต่อไป
ญาตินำไปใช้ไม่ได้ ผิดวินัยสงฆ์
คุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งของชาวพุทธผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ คือ ศรัทธา
ความเลื่อมใสศรัทธาต่ออะไรหรือใคร ๆ นั้น ต้องเป็นศรัทธาอย่ างมีปัญญาจักษุ ต้องไม่สุดขั้วสุดชีวิต
ชนิดที่เกินพอดี เพราะว่าอะไรก็ตามถ้าเกินพอดีแล้ว จะขาดความสมดุล ลักษณะการขาดความสมดุล
จะเอียงข้างใดข้างหนึ่ง แม้บางครั้งจะได้อย่างเสียอย่างก็ตาม แต่ถ้าเลือกได้ต้องให้พอดีเป็นการดีที่สุด
เหมือนกระทรวงยุติธรรมใช้ตราชั่งเป็นสัญลักษณ์ ผู้พิพากษาจะพิจารณาคดีโดยไม่เข้าข้างใคร ไม่
ลำเอียงว่า คนนั้นคนนี้มีฐานะใหญ่โตอย่างนั้น หรือเพราะเห็นแก่หน้ากัน พระพุทธเจ้าได้ตรัสปฐม
เทศนา โดยเน้นไปที่ความพอดีหรือมัชฌิ มาปฏิปทาไว้ตอนต้น ๆ เทศนาว่า ลักษณะการปฏิบัติอย่าง
ยิ่งยวดสองอย่างนี้ ภิกษุไม่ควรปฏิบัติ นั่นคือ การยึดติดถือมั่นอยู่ในวัตถุหรือสิ่งภายนอกและการยึด
ติดถือมั่นด้วยการทรมานตน โดยเข้าใจผิดว่า การยึดถือปฏิบัติเช่นนี้ จะนำให้ตนพ้นสังสารวัฏได้
นั่นเอง แต่ทางที่ถูกคือให้ปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิปทา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีคิดและการจัดการป่าของชุมชนหมู่บ้านพุทธ
เกษตรในจังหวัดน่าน 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรใน
จังหวัดน่าน 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการป่าและการส่งเสริมสัมมาชีพของเกษตรกรวิถีพุทธสู่ความ
ยั่งยืนในจังหวัดน่านและ 4) เพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้านพุทธเกษตรในการจัดการป่าและพัฒ นา
สัมมาชีพในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยการวิจัยเชิงคุณภาพคือ การวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) การวิจัยเชิงปริมาณใช้การ
ตอบแบบสอบถาม และการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ผลการวิจัยพบว่า การ
จัดการป่าและการส่งเสริมสัมมาชีพของเกษตรกรวิถีพุทธในจังหวัดน่านมีกระบวนการที่ทำให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมที่มีต่อการร่วมคิด ร่วมทำ ร่ว มรับรู้ปัญหาสามารถประเมินปัญหาและผลกระทบหรือ
ติดตามแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนตั้งกฎของชุมชนในการใช้
และการบริหารทรัพยากรเพื่อรองรับปัญหาและผลกระทบ มีการพัฒนาจัดสรรป่าของชุมชนให้มีความ
เสมอภาคอย่างเพียงพอมีรายได้พอเพียงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่า การพัฒนา
จัดการหมู่บ้านพุทธเกษตรมีความเหมาะสมในบริบทและยุคสมัยในปัจจุบันและสร้างคณูประการใน
หลายๆ ด้านเช่น การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่สังคม การสร้างองค์ความรู้แก่สาธารณะส่งผลให้
ชุมชนภูมิใจในกระบวนการอนุรักษ์ป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน
คำสำคัญ : หมู่บ้านพุทธเกษตร, จัดการป่า, การส่งเสริมสัมมาชีพ, เกษตรกรวิถีพุทธ
ABSTRACT
The objectives were in this research 1) to study the conceptual framework
and management of community’s forest at Buddhist agriculture in Nan Province. 2) to
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develop activities and livelihoods of the Buddhist agriculture in Nan Province. 3) to
develop a forest management model and promote the livelihoods of farmers towards
sustainability in Nan Province and 4) to make a network of Buddhist agricultural villages
in forest management and livelihood development in Nan Province. This research was
mixed method by Qualitative research which was documentary research. Moreover,
quantitative research was used by questionnaires and focus group discussion. The
results showed that forest management and livelihood promotion of Buddhist farmers
in Nan has a process that allows the community to participate in thinking, doing,
sharing, and knowing the problem. They are able to assess the impact issues and
continentally monitor resources to support problems and impacts. The community
establishes community rules for using and managing resources to cope with problems
and their impact. Community forest allocation is developed to be sufficiently equal to
the natural resources and forest environment. The development and management of
the Buddhist Agricultural Village is appropriate in the current context and era. It can
create a multiplicity in many areas such as creating a career, generating income for the
society and increase knowledge for the public, it is result for the community taking
pride in the forest conservation process in Nan Province.
Keywords: Buddhist agriculture village, forest management, promotion of honest
livelihood and Buddhist farmers

บทนำ
จังหวัดน่านเป็นป่าและภูเขาสลับซับซ้อนจากข้อมูลของกรมป่าไม้พบว่าในปีพ .ศ.
2419จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่อยู่ทั้งในและนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด 4,280,624 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ73.64 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดพอถึงปีพ.ศ.2424 จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่า 3,409,374 ไร่คิดเป็น
ร้อยละ 48.94 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดในปี พ.ศ.2432 พื้นที่ป่าลดลงเหลือ 3,193,124 ไร่หรือร้อยละ
44.43 พื้นที่ถูกบุกรุกถูกทำลายไปเรื่อย ๆจนปี พ.ศ. 2441 พื้นที่ป่าลดลงเหลือประมาณ 2,994,000
ไร่หรือร้อยละ 41.77 ของพื้นที่ทั้งหมดและตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 เป็นต้นมาได้มีการนำเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่านพบว่าในปี พ.ศ.2441 จังหวัดน่านมีพื้นที่
ป่าไม้ 4,103,440 ไร่หรือร้อยละ 71.18 โดยมีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นครอบคลุมพื้นที่ในเขตต้น
น้ำลำธารซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์จำนวน 7 แห่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอุท ยาน
แห่งชาติแม่จริมอุทยานแห่งชาติขุนน่านอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินอุทยานแห่งชาตินันทบุรีอุทยาน
แห่งชาติขุนสถานและอุทยานแห่งชาติศรีน่านกับอีกวนอุทยานถ้ำผาตูบอีก 1 แห่ง (แผนพัฒนาจังหวัด
น่าน (พ.ศ. 2448 – 2461): 40) ซึ่งในที่สุดเป็นการทำลายหากดูลึกลงไปสามารถวิเ คราะห์เป็นราย
ตำบล ที่ยกตัวอย่างคือพื้นที่ป่าไม้อำเภอสันติสุข โดยเฉลี่ยป่าในจังหวัดหายไปแล้ว 1 ใน 4 ของป่า
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สงวน เฉพาะอำเภอสัน ติส ุขหายไป 37%ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำการ
เพาะปลูกข้าวโพดนอกจากนี้ยังมีการทำนาในบริเวณที่ลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงสัตว์ดังนั้นพื้นที่
ส่วนใหญ่ในจังหวัดน่านจึงเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีราษฎรเข้าทำกินอยู่เป็นพื้นที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์แต่ยังขาดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และปัจจัยสนับสนุนเช่นแหล่งน้ำ
ความรู้ทางด้านการเกษตรของประชาชนและความไม่มั่นใจในกรรมสิทธิ์ของตนซึ่งหากไม่มีการจัดการ
แก้ไขที่เหมาะสมอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนอื่นที่มีความเกี่ยวข้องได้
ดังนั้นจึงได้มีการเริ่มจัดตั้งโครงการป่าชุมชนในจังหวัดน่านและได้มีการดำเนินโครงการป่าชุมช น
นับตั้งแต่พ.ศ. 2430จนถึงปัจจุบันแล้วทั้งสิ้นเป็นพื้นที่ 600,000ไร่ใน 446 หมู่บ้าน 98 ตำบล จาก 14
อำเภอของจังหวัดน่าน การดำเนินการจัดตั้งโครงการป่าชุมชนในแต่ละโครงการนั้นแสดงให้เห็นถึงการ
ให้ความสำคัญกับการใช้พื้นที่ป่าไม้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมพื้นที่ป่า
ชุมชนเหล่านั้นต่างเกิดขึ้นจากการที่ประชาชนในชุมชนแต่ละชุมชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่า
ไม้ในพื้นที่ของตนทำให้เกิดความร่ว มมือร่วมใจกันของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิด และ
รับทราบถึงปัญหาโดยประชาชนเหล่านี้ต่างได้เข้าร่วมกันในการดู แลรักษาพื้นที่ป่าแต่ละส่วนในชุมชน
ของตนซึ่งชุมชนมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของส่วนรวมโดยในปัจจุบันพื้นที่ป่าชุมชนใน
จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ประชาชน
สามารถเข้ามาจัดการป่าชุมชนด้วยตนเองโดยนอกจากการใช้ประโยชน์ของประชาชนในด้านการเก็บ
พืชสมุนไพรแล้วยังได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นการทัศนศึกษาจากหน่วยงานภายนอกการสร้าง
ศาลาการเรียนรู้ของป่าชุมชนการประชุมประชาชนทุกเดือนเพื่อรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับพื้นที่
ป่าชุมชนและการดูงานจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเสริมความเข้มแข็งและการมีบทบาทของประชาชน
ในการจัดการป่าชุมชน
จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านที่เป็นป่าต้นน้ำที่
สำคัญนั้นยังคงถูกบุกรุกทำลายอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ประเด็นที่ควรศึกษาคือ
รูปแบบการจัดการป่าและส่งเสริมสัมมาชีพของเกษตรวิถีพุทธสู่ความยั้งยืน เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำน่านที่
เสื่อมโทรม และส่งเสริมสัมมาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายโดยใช้แนวคิดการจัดการการใช้
ประโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งเหมาะสมและสมดุ ล ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้านพุทธเกษตรความเป็นอยู่ที่มีความสุขแบบ
พอเพียง ใช้ประโยชน์พื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว เป็นพื้นที่เกษตรเชิงคุณภาพ โดยปรับพื้นที่ลาดให้เป็นนาน้ำ
ขังแบบขั้นบันได เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวแต่ใช้พื้นที่น้อยลง จัดทำแหล่งน้ำเพื่ อกักเก็บน้ำไว้ใช้และเลี้ยงปลา
พื้นที่บางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกต้นไม้ในรูปแบบวนเกษตร และการปลูกป่าธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูระบบ
นิเวศในภาพรวม รวมทั้งสร้างอาชีพเสริมที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตอยู่โดย
ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมประกอบกับการวางแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการฟื้นฟู การ
กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ในด้านนิเวศวิทยา
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิธีคิดและการจัดการป่าของชุมชนหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการป่าและการส่งเสริมสัมมาชีพของเกษตรกรวิถีพุทธสู่ความ
ยั่งยืนในจังหวัดน่าน
4. เพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้านพุทธเกษตรในการจัดการป่าและพัฒนาสัมมาชีพในพื้นที่จังหวัด
น่าน

3.วิธีการดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งในเชิงคุณภาพและปริ มาณที่
เชื่อมโยงข้อมูลความคิดเห็น การจัดการป่าของชุมชนหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน เข้าด้วยกัน
โดยมีวิธีการศึกษาใน 2 ลักษณะ ได้แก่
1. การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาความคิดเห็นจากประชาชน
ในพื้นที่เป็นกรณีที่ศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือเพื่อทราบถึงศึกษาวิธี
คิดและการจัดการป่าของชุมชนหมู่บ้านพุทธเกษตรใน จังหวัดน่าน
2. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ (Inter view)จาก
พื้นที่กลุ่มเป้าหมายคือหมู่บ้านดงป่าสัก อำเภอภูเพียง หมู่บ้านพงษ์ อำเภอสันติสุข หมู่บ้านหลวง
อำเภอบ้านหลวง หมู่บ้านศิลาเพชร อำเภอปัว และผู้นำพระสงฆ์กลุ่มฮักเมืองน่าน ในประเด็นของการ
พัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุ ทธเกษตรในจังหวัดน่าน รูปแบบการจัดการ
ป่าและการส่งเสริมสัมมาชีพของเกษตรกรวิถีพุทธสู่ความยั่งยืนในจังหวัดน่านและ การสร้างเครือข่าย
หมู่บ้านพุทธเกษตรในการจัดการป่าและพัฒนาสัมมาชีพในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยใช้วิธีการอธิบายแบบ
กรณีศึกษา ( Case Study research) อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการพัฒนากิจกรรมและการ
ประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตร ตลอดถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน บริบทชุมชนหมู่บ้าน
พุทธเกษตร โดยบางส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในการค้นปัญหาชุมชนการเรียงลำดับปัญหา การหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้ งนี้ จะได้ทำการกำหนดตัวผู้ให้ข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเหมาะสม ด้วยรูปแบบการวิจัยดังต่อไปนี้
1. กำหนดระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการ
อธิบายแบบกรณีศึกษา ( Case Study research) มีประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
ของคนใจชุมชน และบริบทที่หลากหลาย แตกต่าง ตามเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
2. การศึกษาปัญหาอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ได้คำตอบของประเด็นคำถามที่เที่ยงตรงและสอดคล้อง
กับเหตุการณ์หรือกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยวิธีก ารศึกษาการประกอบอาชีพ
ของคนในชุมชนที่สอดคล้องกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา แบบเจาะลึกเป็นแบบกรณีศึกษา เพื่อให้
ได้คำตอบที่ครอบคลุมในเรื่องของสภาพการที่เป็นอยู่
3. พัฒนาการด้านต่ าง ๆ แนวคิดของผู้ที่ มีส ่วนเกี่ ยวข้ อง ผลกระทบทางตรงและทางอ้ อม
อันจะนำ ไปสู่แนวทางการพัฒนา กำหนดรูปแบบ ตลอดจนกิจกรรมที่เหมาะสมของชุมชนอย่างยั่งยืน
ต่อไป โดยมีแหล่งข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) ข้อมูลจาก
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กระบวนการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth interview) และการสั งเกตแบบมี ส ่ วนร่ วม (Participant
Observation)
พื้นที่ศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะของการส่งเสริมการเรียนรู้และการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
เรียนรู้ของพุทธเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของพื้นที่กรณีศึกษาใน 4 หมู่บ้าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1. หมู่บ้าน/หน่วยงานที่เป็นแหล่งพุทธเกษตร สำคัญในระดับสูงทั้งในระดับชุมชนเป็นสถานที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนรู้หมู่พุทธเกษตรที่เป็นรูปธรรม
3. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล/หน่วยงานที่มีกระบวนการส่งเสริมการเรียนหมู่บ้านพุทธ
เกษตรรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม ซึ่งคณะผู้วิจัยกำหนดใน
ลักษณะของพื้นที่ใน หมู่บ้าน ภูมิภาค ดังนี้
1) หมู่บ้านดงป่าสัก ตำบลฝ่ายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
2) หมู่บ้านพงษ์ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
3) หมู่บ้านหลวง ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
4) หมู่บ้านศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ตารางที่ 3.1 ตารางจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช่ในการวิจัยโดยจำแนกตามหมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่บ้านดงป่าสัก
หมู่บ้านพงษ์
หมู่บ้านหลวง
หมู่บ้านศิลาเพชร
จำนวนทั้งหมด

ประชากร
591
320
391
731
2,033

คำนวณสูตร
591×390÷2,033
320×390÷2,033
391×390÷2,033
731×390÷2,033
2,033 ×390÷2,033

กลุ่มตัวอย่าง
113
61
75
140
400

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ดังนี้
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญในเชิงคุณภาพ (Key Informant) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยการเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความสำคัญของประเด็นที่ศึกษา ดังนี้
1) ประชาชน/ผู้นำชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศึกษาวิธีคิดและการจัดการป่าของ
ชุมชนหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน โดยพบว่าในแต่ละหมู่บ้านจะมีประชาชน และบุคคลผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านพุทธเกษตร:รูปแบบการจัดการป่าและการส่งเสริมสัมมาชีพของเกษตรกรวิถีพุทธสู่
ความยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในเชิงปริมาณ ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชาชนดังกล่าวซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่จำนวน 100 คนในแต่ละหมู่บ้าน ได้แก่
1) หมู่บ้านดงป่าสัก อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
2) หมู่บ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
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3) หมู่บ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
4) หมู่บ้านนาคำ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
สำหรับ ผู้ให้ข้อมูล สำคัญ มุ่งเน้นการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)ได้
กำหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ หรืออยู่ในกลุ่ม
ผู้นำโดยธรรมชาติ และประชาชนในชุมชน ซึ่งบริบทของชุมชน หมู่บ้านเกษตรวิถีพุทธรวมถึงโดย
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีความสำคัญในกระบวนการจัดการ ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชน อีกทั้งภาคีเครือข่ายด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึง
พัฒนาการสำคัญของการสร้างกระบวนการคิดของชุมชนในเชิงปรัชญา ตลอดจนแนวความคิดและ
ทรรศนะทางด้านกระบวนการหรือกลไกเกี่ยวกับกระบวนการจัดการหมู่บ้านพุทธเกษตร ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม รวมทั้งทรรศนะด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการส่งเสริมชุมชน
ประชากรกลุ ่ม ตัว อย่ า งที ่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ประชากรกลุ ่ม ตั ว อย่ า งที ่ใ ช้ใ นการศึก ษาใช้
กระบวนการคัดเลือก ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive random) อันเป็นการเลือก
ตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการพิจารณา เลือกตัวอย่างด้วยตนเองโดยมีเหตุผลในการคัดเลือ กลุ่ ม
ตัวอย่างดังนี้
1) ต้องเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในกระบวนการส่งเสริม
2) การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน
3) ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนทำให้เกิดการสร้างเสริมสนับสนุนในบริบทชุมชนจนประสบผลสำเร็จ
4) บุคคลตัวแทนดังกล่าวต้องสามารถตอบคำถามและแสดงความเห็น แนวคิด ทรรศนะ
ทางด้านกระบวนการหรือกลไกการจัดการส่งเสริมสัมมาชีพทางด้านการเกษตรอย่างชัดเจน
5) ถ้าหากอาสาสมัครมีการถอนตัว จะคัดเลือกตัวแทนที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน เช่น ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการใน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกิจกรรมดังกล่าวและสามารถให้สัมภาษณ์ได้เฉกเช่นเดียวกับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ถอน
ตัวไป เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้รับ จากวิธีการวิจัยมาประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ อันนำไปสู่ข้ อ
ค้นพบในการวิจัย

5. ผลการศึกษา
จากการวิจัยเรื่อง หมู่บ้านพุทธเกษตร:รูปแบบการจัดการป่าและการส่งเสริมสัมมาชีพของ
เกษตรกรวิถีพุทธสู่ความยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัย ได้ดังนี้
1. การศึกษาวิธีคิดและการจัดการป่าของชุมชนหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน พบว่า
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีปัญหาและส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจากสภาพอากาศที่
แห้งและไม่มีน้ำ เกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ที่ได้รับฝนตกน้อยและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไม่สามารถ
ทำการเกษตรกรรมอย่างเท่าที่จะเป็นและขาดประสิทธิภาพ ซึ่งประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม
ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้หมอกควันแผ่ปกคลุมทั่วริเวรแนวป่าชุมชน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและ
เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจปาชุมชน และในช่วงนี้เกษตรกรส่วนใหญ่จำเป็นต้องเตรียมพื้นที่ทำ
การเกษตรเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูฝนที่จะมาถึงได้อนุโลมให้เผาได้เฉพาะพื้นที่เกษตร เนื่องด้ว ย
ประชาชนในพื้นที่ยังมีการทำลายป่าจึงก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ และประชาชนมีแนวคิดการ
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พัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของการพึ่งพาทรัพยากรในการประกอบอาชีพเกษตร ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรในพื้นได้
นำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นอาชีพหลัก จากความสมบูรณ์ที่เคยมีในพร้อมด้วยพืชสมุนไพรพบ
ได้ง่ายในป่าชุมชนยังเป็นแหล่งความรู้ให้กับเยาวชนและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่เข้ามา
ศึกษาวิจัยด้านสมุนไพร มีการพึ่งสิ่งแวดล้อมในการประกอบอาชีพเกษตร
ปัญหาผลกระทบด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน
ในพื้นที่เกษตรกรรมจากลักษณะภูมิอากาศที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็น
ระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริ เวณกว้างในพื้นที่ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมที่มีต่อการ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับรู้ปัญหาน้อย ไม่มีการตั้งกฎของชุมชนในการใช้และการบริหารทรัพยากรเพื่อ
รองรับปัญหาและผลกระทบ ตลอดถึงการประเมินปัญหาและผลกระทบหรือติดตามแก้ไขปัญหาการ
ดำเนินงานด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ขาดการค้นหาปัญหาและร่วมแก้ปัญหาในการจัดการในชุมชน
ของการศึกษาวิธีคิดและการจัดการป่าของชุมชนหมู่บ้านพุทธเกษตร
1) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ กระบวนการอนุรักป่าจากการสวดมนต์ยังคงเป็น พิธี
กรรมการจัดแบบมีโครงการรองรับซึ่งขาดจิตสำนึกที่แท้จริงกับรูปแบบการอนุรักษ์ เพราะรายได้
พอเพียงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าชุมชนมีน้อย เกิดจากการจัดสรรป่าของชุมชน
ไม่มีความเสมอภาคอย่างเพียงพอ เนื่องจากในชุมชนได้รับผลกระทบจากการประโยชน์ในผืนป่า
ชุมชน จากการนำหลักสัมมาอาชีพในชุมชนเกษตร
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจในชุมชนมีการขยายตัวสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพหลัก
ได้อยากหลากหลาย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมด้านความ
เป็นอยู่ สามารถนำเทคโนโลยีอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรกรวิถีพุทธ พร้อมกับการพัฒนาให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุข ด้านสติปัญญาจากการสร้างเครือข่ายเกษตรกรวิถีพุทธ
3) การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาการอนุรักษ์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยังไม่ทั่วถึง
และสม่ำเสมอโดยให้ชุมชนเกิดความหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
คำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากการนำเอา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการนำกลับมาใช้ซ้ำอีกได้น้อย
4) การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การสนับสนุนกระบวนการสร้างเครือข่ายจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การฟื้นฟู รื้อฟื้นสิ่งที่ดีงามที่หายไปของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดถึงพิธีกรรมประเพณีจากภูมิ
ปัญญาชุมชน ไม่มีการประยุกต์และเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างและ
สร้างความเข้มแข็งของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน
พบว่า
กระบวนการเรียนรู้ของทางกลุ่มหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน ชุมชนมีการเรียนรู้จาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาหาวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายต่าง ๆที่
ร่วมกันพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในข้างต้น ซึ่งตรงกับ
แนวคิดของชุมชนเรียนรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง จนนำไปสู่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย การพัฒนาอาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรต้องอิงกระแสของการท่องเที่ยวเชิง
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สุขภาพ วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่านในปัจจุบันได้รับความนิยมในด้านการ
ท่องเที่ยว จากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจำนวนเม็ดเงินที่เข้ามากับการท่องเที่ยวก็มากตามไปด้วย
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดน่าน นิยมที่จะมาชื่นชมบรรยากาศ ความเป็นธรรมชาติ
ศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน เมื่อเกิดการท่องเที่ยวขึ้นสิ่งที่มาควบคู่กับการ
ท่องเที่ยวก็คือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และตอบสนองความ
สะดวกสบาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วมีต้นทุนและวัตถุดิบมาจากชุมชน ดังนั้นชุมชนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
มีการจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน การมาของนักท่องเที่ยวจะมีสิ่งที่ต้องจัดการและเตรียม
ให้บริการโดยพื้นฐาน เช่น ที่พัก อาจจะเป็นที่พักอิงธรรมชาติ หรือแบบโฮมสเตย์ ที่มีการจัดการโดย
ชุมชน ยังมีด้านอาหารและเครื่องดื่ มที่สามารถใช้วัตถุดิบในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่
ต่าง ๆตามพื้นที่บริบทชุมชน สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ล้วนมีต้นทุนและวัตถุดิบอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว
การส่งเสริมให้คนในชุมชนเป็นผู้จัดการด้านการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ทำให้ชุมชนมีรายได้
และสามารถนำรายได้ไปพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของตนเองได้ เป็นพึ่งพาตนเองให้เกิดความยั่งยืน
การมีส่วนร่วมของประชาชน กับภาครัฐ และระบบความเชื่อไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนา
ความเชื่อในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ผีขุนน้ำ ผีบรรพบุรุษ เจ้าที่ เทพ เทวดาอารักษ์ ล้นมีอิทธิพลต่อ
การเลือกประกอบอาชีพของคนในชุมชน คนในชุมชนเติบโตขึ้นมากับความเชื่อและประสบการณ์
ทางด้านความเชื่อที่แตกต่างกัน ความเชื่อนั้นมีผลต่อการตัดสินใจในการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก
เช่น คนที่มีศีลธรรมจะหลีกเลี่ยงการประกอบอาชีพที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เบียดเบียนผู้อื่น ไม่กล้าที่
จะทำร้ายทำลายชีวิต จึงเลือกที่จะประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความเชื่อของตนเอง เพราะทำแล้ว
สบายใจ มีความสุขทางใจ ส่งผลต่อกิจกรรมที่ทำให้ออกมามีผลงานที่ดีตามไปด้วย ในด้านหนึ่งความ
เชื่อเป็นตัวช่วยควบคุมสังคม ความเชื่อเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อจิตใจการใช้ความเชื่อเพื่อเป็นกฎหมายที่
ไม่จำเป็นต้องร่างหรือตราขึ้นมาเพื่อบังคับใช้ เป็นภูมิปัญญาที่ฉลาดของบรรพบุรุษ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่า หรือการช่วยให้สังคมสงบสุข เพราะมนุษย์เราเกิดมากับการถูกปลูกฝัง
ให้เชื่อในเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ไม่สามารถอธิบายได้ดังนั้นจึงยกให้เป็นหน้าที่ของความลี้ลับที่ยัง
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ เป็นคำตอบและหยุดที่จะจบทุกประเด็นคำถามด้วยการที่บอกว่า หากทำตามนี้จะ
เจริญรุ่งเรืองหากไม่ทำตามนี้ก็จะประสบแต่ความโชคร้าย ดังนั้นคนที่กลัวก็จะไม่กล้ากระทำผิดหรือ
ลบหลู่ จากที่กล่าวมาก็เปรียบเสมือนการใช้ความเชื่อมาเป็นเครื่องมือช่วยทำให้สังคมดีขึ้น อีกด้าน
หนึ่งก็ใช้กฎหมายของรัฐ ควบคู่ กั น ไป ในการบังคับ ใช้เ พื ่ อป้ อ งปรามการกระทำผิ ด ที่เกี่ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีแหล่งทรัพยากรคงเหลือไว้ให้กับคนรุ่นต่อไป
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ การมีเวทีรับฟังความคิดของคน
ในพื้นที่ เนื่องจากเขาเหล่านี้เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง มีส่วนได้ส่วนเสีย และที่สำคัญเขาต้องใช้ชีวิตอยู่
ในพื้นที่ ดังนั้นการมีพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเปลี่ยน เสนอแนะย่อมส่งผลดีที่จะนำไปเป็น
โจทย์ให้กับทางภาครัฐในการวางแผนเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
การให้ความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่จากหน่วยงานของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนด
เขตที่ชัดเจนว่าส่วนไหนใช้ประโยชน์ได้ ส่วนไหนใช้ไม่ได้ การทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ผ่านเวที
ทำความเข้าใจเป็นกลไกสำคัญในการร่วมมือกันเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนชุมชน ในชุมชนที่ต้องการจะพัฒนาแล้วมีความจำเป็นที่
จะต้องมีบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง หากเป็นคนในชุมชนเดียวด้วยกันแล้วย่อมสร้างแรงขับ
ให้กับคนในชุมชนด้วยกัน เพราะเข้าถึงง่าย มีความรู้จักมักคุ้น การให้คำปรึกษาก็สะดวก การที่บุคคล
ต้นแบบจะพูดจะทำอะไรก็เปี่ยมไปด้วยพลังในการนำเสนอและโน้มน้าวให้บุคคลอื่นในชุมชนนั้นคล้อย
ตามได้ง่าย ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจำเป็นต่อการพัฒนาชุมชน ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นกุญแจ
นำไปสู่ความสำเร็จ การมีความรู้สึกที่ดีต่อกันจะทำให้คนเราร่วมกันคิดร่วมกันทำกิจการงานไปในทางที่ดี
ด้วยกัน ทำให้เกิดความร่วมมือ สอดประสานให้งานนั้น ๆประสบความสำเร็จ
เครือข่ายการทำงานต้องมีความจริงใจต่อกัน การพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ การทำงานร่วมกันจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตรงไปตรงมา
มีน้ำใจไมตรีต่อกัน ต้องคิดและสำนึกอยู่เสมอว่าการรับผลประโยชน์ร่วมกันมาจากความร่วมมือหากใคร
คนใดคนหนึ่งจะเพี้ยงพร้ำ เครือขายต้องคอยให้ความช่วยเหลือกัน ความจริงใจต่อกันถือเป็นหัวใจสำคัญ
ในโลกยุคปัจจุบันที่เราจะไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ จำเป็นต้องหาหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายมาช่วยกัน
หนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าและการส่งเสริมสัมมาชีพของเกษตรวิถีพุทธสู่
ความยั่งยืน ในจังหวัดน่าน พบว่ามีการจัดการในหลากหลายรูปแบบไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับปัจจัย
องค์ประกอบ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นตัวกำหนดให้เกิดกระบวนจัดการ ซึ่งการจัดการป่าไม้ของ
พื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้มีรูปแบบของการแบ่งเขตพื้นที่ให้เกิดความชัดเจนโดยแบ่งเป็น ป่าอนุรักษ์ที่
ชุมชนทำข้อตกลงกันไว้จะไม่เข้าไปทำลายและตัดไม้ทำลายป่าปล่อยให้ธรรมชาติบริหารจัดการตัวเอง
เพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้ง อีกทั้งเป็นแหล่งสร้างระบบนิเวศให้กับชุมชน
ป่าอีกประเภทคือ ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน
และองค์กรชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นป่าที่ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถี
ชีวิตของคนทุกคนในชุมชนนั้น ทั้งเรื่องการทำมาหากิน ระบบครอบครัวเครือญาติ ประเพณีความเชื่อ
อำนาจและกฎระเบียบในชุมชน ที่เข้าไปบริหารจัดการด้วยตนเองรวมถึงรักษาผลประโยชน์ของชุมชน
เอาไว้ การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าโดยวิธีการ การจัดสรรพื้นที่โดยชุมชนจัดการตนเอง เป็น
กระบวนการที่ใช้ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันรักษา ร่วมกันเป็นเจ้าของที่คอยดูแลปกป้องรักษาไว้
ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ มีการสร้างคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการป่าไม้ร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน
โดยการนำลูกลานเยาวชนให้ตระหนักรู้และรักบ้านเกิด ซึ่งมีวิธีการที่ทำให้เขาตื่นเต้นและอยากจะ
สัมผัสกับธรรมชาติและป่าของจริงที่มากกว่าป่าบนกระดานโดยเราพาเขาเดินป่าด้วยการออกสำรวจ
ป่าและร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำฝาย ทำแนวกันไฟ เพื่อให้เขารักบ้านเกิดเมืองนอน ช่วยกันสอดส่องดูแล
ไม่ให้นายทุนเข้ามาลักลอบตัดต้นไม้ รวมถึงภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทต่อการดูแลอาชีพให้ชาวบ้านทำ
ให้มีรายได้ที่มั่นคง ชุมชนหรือเกษตรกรจึงไม่ไปตัดต้ นไม้เพิ่มพื้นที่ เพื่อปลูกข้าวโพด ชาวบ้านทุกคนก็
ต้องร่วมมือกันรักษากฎกติกาที่ได้สัญญากันไว้
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ทั้งนี้ยังมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์
และทางพระพุทธศาสนารวมถึงความเชื่อเรื่องของเจ้าป่า เจ้าเขาเป็นผู้ดูแลและปกปักรักษาป่า ใ ห้
ชุมชนเกิดการตระหนักรู้และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของตนเองเอาไว้ การบวชป่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบ
การการจัดการป่าไม้เป็นการแก้ปัญหาที่ชาวบ้านร่วมกันคิดขึ้นมานั้น ต้องอาศัยความเชื่อเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เพราะหากว่ากฎหมายเพียงอย่างเดียว ดูเหมือนจะไม่ได้ทำให้คนไม่ดีเหล่ านี้รู้สึกได้จึง
เกิดเป็นประเพณี บวชป่า เปรียบเสมือนการบวชพระของมนุษย์ คนธรรมดาจะต้องเคารพนับถือ และ
ไม่คิดทำร้ายโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะโดนคำสาปแช่งหรือผลกรรมที่ร้าย ๆ ตามมาอันมีผลต่อจิตใจ
ของชุมชนโดยตรง ทำให้เกิดเป็นรูปแบบของการจัดการและการอนุรักษ์ป่าไม้ได้เป็ นอย่างดี หลักของ
สัมมาชีพของเกษตรกรวิถีพุทธคือการเว้นจากมิจฉาชีพทุกชนิดประกอบแต่การงานที่สุจริต ไม่ผิด
กฎหมายไม่ผิดศีลธรรม ไม่ก่อความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่น ดำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย เคารพกฎกติกาของสังคมประกอบอาชีพที่ส ุจริต
ตรงไปตรงมา ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยใด ๆ ก็ตามเพื่อการประกอบอาชีพ
สัมมาอาชีวะจะได้ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามมีวิถีชีวิตและจริยธรรมใน
ตนเองได้เป็นอย่างดี การดำรงชีวิตตามหลักของสัมมาชีพตามแนวพุทธวิธี หรือมีการประกอบอาชีพวิถี
พุทธนั่นคือ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 มาประยุกต์ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทำสิ่งใดให้เหมาะกับฐานะของตนเองถ้าทำ
การเกษตรเน้นการผลิตพืชผลให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนเมื่อเหลือจากการบริโภคจึงคิดเพื่อ
ค้าขายก็จะทำเป็นกำไรของตนเอง การดำเนินการแบบนี้เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการหาเครื่องอุปโภค
บริโภคของตัวเอง และเพิ่มรายได้ให้ต้นเองอย่างมีเหตุผลและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
4. การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านพุทธเกษตรในการจัดการป่าและพัฒนาสัมมาชีพในพื้นที่
จังหวัดน่านพบว่าการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านพุทธเกษตร ในการจัดการป่าและพัฒนาสัมมาชีพในพื้นที่
จังหวัดน่าน ได้กำหนดพื้นที่ในการวิจัย 4 พื้นที่ในจังหวัดน่าน พบว่าทุกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายล้วนนับถือ
ศาสนาพุทธ โดยทุกพื้นที่ ใช้หลักศีล 5 ในการดำเนินชีวิต เชื่อมั่นในการทำความดี จากการสัมภาษณ์
พบว่า แนววิถีปฏิบัติซึ่งพัฒนามาจากความเชื่อและความศรัทธา เกรงกลัวต่อการทำบาป ได้แก่
1. การใช้หลักธรรม ความเชื่อ และความศรัทธา แนวพุทธในการเกษตร
1) ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต โดยการงดเว้นไปประกอบอาชีพทางการเกษตร เพราะกลัวการ
เหยียบย่ำ และทำร้ายสัตว์ แต่ไปรักษาศีล ทำบุญ ที่วัดเพื่อปวารณาตัว
2) ไม่ลักทรัพย์ เช่น เกษตรกรบ้านฟ้า เอาวัวไปผูกไว้ที่ป่าชุมชน หลายๆเจ้า ก็ไม่มี
การลักขโมยของกัน วัวไม่หาย
3) ไม่มักมากในกาม
4) ไม่พูดปด ซื่อสัตย์ต่อคำพูด ไม่โกหกเพื่อสร้ายได้ เช่น เกษตรกรที่ศิลาเพชรและ
โป่งคำ ทำเกษตรอินทรีย์จริง ๆ แล้วเอาไปขายให้รพ.ให้ผู้ป่วยกิน ด้วยความสบายใจ
5) ไม่ดื่มของมึนเมา
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2. ความสอดคล้องในการสร้างเครือข่ายจัดการป่ากับการประกอบสัมมาชีพ ในพื้นที่จังหวัด
น่าน
การสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ ทำให้พบว่าปัญหาป่าน่านส่งผลกระทบ
ในวงกว้างต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมประชาชนในจังหวัดน่านผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าได้รับผลกระทบ
โดยตรงในหลายประเด็น อาทิ ปัญหาการถือครองเอกสารสิทธิ์พื้นที่ทำกิน ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ที่เกิดขึ้นจากการทำลายป่า ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเคมีทำการเกษตร
และไม่มีความรู้ด้านอาชีวอนามัยในการประกอบอาชีพเพราะต้องการผลผลิตมาก ในอดีตบางแห่งพบว่า
มีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยเพื่อเพิ่มชั่วโมงการทำงาน ปัญหาต่าง ๆเหล่านี้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตเกษตรกร
และประชาชน จังหวัดน่านเป็นไปในแนวทางที่แย่ลง
การสร้างเครือข่ายการจัดการป่า และการพัฒนาสัมมาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเน้นการ
ทำเกษตรวิถีพุทธ จะเป็นแนวปฏิบัติที่ช่วยให้เกษตรกร และประชาชนจังหวัดน่าน ใช้ภูมิปัญญาในการ
ประกอบสัมมาชีพ และการช่วยเหลือกันของภาคีเครือข่ายต่าง ๆในการแก้ไขปัญหา และการจัดการ
ป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างสมดุล เริ่มจากการดูแลตนเอง ครอบครัว การแลกเปลี่ยน ขยายไปสู่
ชุมชน และสังคมที่กว้างออกไป การใช้มาตรการทางกฎหมายจำกัดขอบเขตการใช้พื้นที่ป่าสำหรับการ
ทำกินและอยู่อาศัย ทำให้มีการบุกรุกน้อยลง และการใช้มาตรการทางสังคม ในการจัดการป่าเป็น
แนวทางที่ใช้จุดแข็งของประชาชนจังหวัดน่าน จัดการกับป่า นั่นได้แก่ การเคารพกฎ กติกาของสังคม ซึ่ง
ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้บังคับใช้กฎ
ดังนั้น การสร้างเครือข่ายจัดการป่า ส่งเสริม และพัฒนาให้ประชาชนประกอบสัมมาชีพจึงเป็น
ทางออกที่เหมาะสมของการจัดการป่าน่าน เนื่องจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร การสร้างได้
การพัฒนาระบบเครือข่าย และประโยชน์สูงสุดคือการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ อย่างยั่งยืน

อภิปรายผล
หมู่บ้านพุทธเกษตร:รูปแบบการจัดการป่าและการส่งเสริมสัมมาชีพของเกษตรกรวิถีพุทธ
สู่ความยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยผู้วิจัยได้ทำการเลือกพื้นที่วิจัยด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง ใน
จังหวัดน่าน จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านดงป่าสัก อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 2)
หมู่บ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข 3) หมู่บ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง และ 4) หมู่บ้านบ้านนา
คำ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดการผสมผสานกับวิธีการ
เรียนรู้ใหม่ ๆที่เหมาะสมกับท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืนอีกทั้งยังจะนำไปสู่การจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนในพื้นที่อื่น ๆ ของภูมิภาค
ประกอบกับในปัจจุบันมีกลุ่มทุนและบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์และประกอบกิจกรรมในพื้ นที่
ชุมชนมากขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการป่าชุมชนดังนั้นกระบวนการของโครงการวิจัยจะ
นำไปสู่การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาทิเช่น
ภาควิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านพุทธเกษตรโดยมุ่งพัฒนาคุณลักษณะของคฤหัสถ์
ให้มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจใน
วิชาการพุทธเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาคปฏิบ ัติเกี่ยวกับการเกษตร ลงพื้นที่ให้ผ ู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จากการถ่ายทอดของ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้ าน เช่น การทำปุ๋ยน้ำหมัก การทำแปลงผัก การทำหลุมพอเพียง หรือ
ความรู้ด้านอาหารเป็นยา โดยเมื่อเสร็จสิ้นการลงปฏิบัติจริงแล้ว ด้วยจุดประสงค์ ไม่ได้ต้องให้ทุกคนอยู่
ในศีล แต่เน้นเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน รู้กระบวนการใช้ และใช้หลักธรรม เข้าสู่กระบวนการพาคิดต่อ
ด้วยการล้อมวงพูดคุยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ว่าผู้เรียนได้เห็นความเชื่อมโยงกับหลักธรรมอย่างไรบ้าง ชวนให้
ทุกคนได้มาวิพากษ์วิจารณ์กัน ว่าลุงป้าน้าอาท่านคิดว่าอย่างไรบ้าง เช่น เชื่อมโยงในส่วนของหลักธรรม
ของการเจริญสติในการปฏิบัติงาน ให้ชาวบ้านได้ตระหนักว่าในขณะที่เขาทำงาน ความจดจ่อมุ่งมั่นกับ
งานตรงหน้า คือการทำสมาธิในรูปแบบหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้จากเปิดหลักสูตรพุทธเกษตร มีดังนี้ 1.
ห้องเรียนบ้านผาสิงห์ นิสิตทำจักสาน, หมวกสาน, ไม้กวาด 2. ห้องเรียนวิถีพอเพียง
การ
อยู่ร่วมกันในวิธีพุทธ ความร่วมมือกัน ที่ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน หมวก หรือด้ามไม้
กวาด น้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ หลุมพอเพียง อาหารเป็นยาการช่วยให้ชาวบ้านสามารถเชื่อมโยงหลักธรรม
ของพุทธศาสนา เข้ากับการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ 3. การสร้างภูมิ คุ้มกันทางจิตใจให้
ชาวบ้าน ใช้วิธีดำเนินกิจกรรมผ่านหลักพุทธเกษตรจึงได้เกิดเป็นหลักสูตรพุทธเกษตร ที่จะเป็นแนว
ทางการดำเนินชีวิตที่มีหลักธรรมเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ทำหน้าที่ประสานระหว่างชุมชนกับพุทธ
ศาสนา ด้วยการปรับเอาความรู้ทางด้านการเกษตรแขนงต่าง ๆ และการประกอบอาชีพ เข้ากับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการประกอบสัมมาชีพที่ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่คณะ แบ่งปันทั้งที่เป็นวัตถุ และความสุขที่เกิดขึ้น
สามารถส่งผ่านไปให้ผู้อื่นได้ซึ่งหลักการเหล่านี้ สามารถใช้เป็นกรอบสำหรับการวิเคราะห์หลักการอยู่
ร่ ว มกั น ของคนในสั ง คมพหุ ว ั ฒ นธรรมตามหลั ก การในทางพระพุ ท ธศาสนาเมื ่ อ ประกอบกั บ
สถานการณ์การดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่มีสิ่งเร้า และกระตุ้นเชิงลบมากมาย การส่งเสริมภูมิคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นแนวทางที่คณะวิจัยให้ความสำคัญในการ
เชื่อมโยงให้พุทธศาสนาสามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แขนงต่าง ๆ วิถีชีวิต และการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ และ 4. พัฒนาการอาชีพพร้อมพัฒนาจิตใจคน (การประกอบอาชีพ ผนวกกับการใช้
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต) เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
การวิจ ัยเรื่อง หมู่บ ้านพุทธเกษตร:รูปแบบการจัดการป่าและการส่งเสริมสัมมาชีพของ
เกษตรกรวิถีพุทธสู่ความยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน” คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ดังนี้
1. ภาครัฐควรจะกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีปัญหา
และส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกับประเด็นที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม
โดยการหาข้อมูล เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งมีความตั้งใจจริงที่จะ
นำเอาปัญหาไปสู่การจัดทำนโยบายและประกาศ เป็นนโยบายในที่สุด
2. ควรเปิดเวทีภาคประชาชนให้มากขึ้นและนำปัญหาดังกล่าวไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่นชนบทบนพื้นฐาน
ของความรู้คู่คุณธรรมด้วยการส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
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4. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ และการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การ
พัฒนากิจกรรมทางด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนากิจกรรมทางด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน
6. นโยบายและแผนจากภาครัฐต้องชัดเจน หวังผลได้และต้องมีการทำตามนโยบายและ
แผนอย่างต่อเนื่อง
7. ควรจะมีการตั้งองค์กรเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งองค์กร
เฉพาะกิจนี้ บุคลากรอาจจะสังกัดกรมต่าง ๆ แล้วคัดสรรบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมาร่วม
ทำงาน และบุคลากรเหล่านั้นอาจจะมาจากหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับภารกิจการบริหาร
จัดการพื้นที่ป่า ตลอดถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น นักวิชาการเกษตร นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการ
ธรณี นักวิชาการน้ำ นักวิชาการดิน เป็นต้น โดยบุคลากรทั้งหมดเข้ามาทำงานร่วมกันในหน่วยงานเฉพาะ
กิจ คล้ายกับมาปฏิบัติราชการในพื้นที่เดียวกันเป็นการบูรณาการทุก ๆ องค์ความรู้ โดยขึ้นตรงต่อหัวหน้า
ชุดเฉพาะกิจ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพบริบททางสังคมในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างชุมชนสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคใน
การสร้างชุมชนสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรคือ 1) ชุมชนวัดโพธิ์
ย่อย จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ชุมชนบ้านอ้อ จังหวัดนครราชสีมา 3) ชุมชนวัดศิริจันทร์ จังหวัดสุรินทร์ และ
4) ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัย
พบว่า 1. สภาพบริบททางสังคม เป็นชุมชนเก่าแก่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
โบราณ มีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคารพบูชาบรรพบุรุษ และปฏิบัติตามประเพณีสิบสองเดือน
ของภาคอีสาน การแต่งกายจะแต่งตามประเพณีนิยม อนุรักษ์ภาษาถิ่นในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
และผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง 2. ปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างชุมชนสันติสุข 1) วิธีการบริหารความขัด
แข้งของชุมชนในอดีต ผู้นำชุมชนจะไกล่เกลี่ยให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี ด้วยอาศัยความสามัคคี
ของคนในชุมชน 2) หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาระงับเหตุเบื้องต้นให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย ด้วยการจัดให้มีกฎกติกาของหมู่บ้าน และชี้แจงให้เกิดความเข้าใจตรงกันถูกต้องทุกฝ่าย 3)
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดสันติสุ ขในชุมชนประกอบด้วย กิจกรรมการไปวัดด้วยกัน ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่
ด้วยกัน ไปร่วมงานศพด้วยกัน ไปปลูกป่าร่วมกัน ไปพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน ไปประชุมร่วมกัน และ
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กิจกรรมมีจิตอาสาร่วมกัน 4) ปัจจัยที่ทำให้เกิดสันติสุขในชุมชน ประกอบด้วย ผญาคำสอนโบราณ
หลักธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กฎหมายของภาครัฐ กิจกรรมของชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 3. อุปสรรคในการสร้างชุมชนสันติสุข คือการบริหารการจัดการที่ไม่ค่อยมีระบบ
ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติและมีความแตกแยกกัน สมาชิกกลุ่มไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
คำสำคัญ: ชุมชนสันติสุข, พหุวัฒนธรรม, อีสานใต้

Abstract
This research aims to study the social context in multicultural society. To
study the factors contributing to building a peaceful community in a multicultural
society. and to study the problems and obstacles in building a peaceful community in
a multicultural society. Is a qualitative research, The population is 1) Wat Pho Yai
Community Buriram Province 2) Ban Or Community, Nakhon Ratchasima Province 3)
Sirichan Temple Community, Surin Province. and 4) Wat Sawang Arom community,
Surin Province. The tool used for collecting data was an interview. The results of the
research found that 1. Social context It is an old community adhering to traditions and
ancient cultures. have faith in the sacred worship ancestors and follow the traditions
of the Twelve Months of the Northeast The dress will be dressed according to tradition.
Preserving the dialect in communication as well and community leaders are strong. 2.
Factors contributing to the creation of a peaceful community 1) Methods for managing
community conflicts in the past Community leaders will mediate to ensure fairness to
the parties. by relying on the unity of the people in the community 2) Government
agencies have a role to play in solving problems and quelling the preliminary incidents
to bring peace and order. with the provision of village rules and clarifying for the correct
understanding of all parties. 3) Activities that contribute to peace in the community
consist of: temple activities together Activities to attend a housewarming event
together Funeral activities together activities to plant a forest together Activities to
develop villages together joint meeting activities and activities with volunteer spirit
together. 4) Factors contributing to peace in the community consist of ancient
teachings, principles of dharma, village headmen, government laws, community
activities, cultural traditions and modern technology. 3. Obstacles to building a
peaceful community is a management system that is not very systematic causing
discrimination and divisions Group members do not understand their roles and duties.
Keywords: Peace Local, Among Multiculture, E-San Tai
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บทนำ
การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม คือกลุ่มคนอย่างน้อยสองคนขึ้นไปมาอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณ
หนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความสัมพันธ์ทางตรงเช่นการพูดจา ทักทาย การ
ทำงานร่วมกัน การซื้อขาย และให้ความเอื้ออาทรต่อกันเป็นต้น สำหรับความสัมพันธ์ทางอ้อมเช่นการ
เดินผ่านผู้คนที่เราไม่รู้จัก แต่เขาก็เป็นคนจังหวัดเดียวกัน การใช้สิ่งของที่ผลิตขึ้นโดยคนที่ไม่เคยพบปะ
เห็นหน้ากันมาก่อน คนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่เราสัมพันธ์กับพวกเขาโดยผ่านบุคคลอื่น ผ่านเอกสาร
หนังสือ ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ความสำนึกเรื่องชุมชนเกี่ยวข้องกันกับเรื่องเชื้อชาติ บางครั้ง
ศาสนาก็สามารถขยายขอบเขตความเป็นเพื่อนที่ว่านี้ให้เลยออกไปนอกกรอบของเชื้อชาติ ดังที่ชาว
มุสลิมทั่วโลกรู้สึกว่าตนเองอยู่รวมในครอบครัวใหญ่ ชาวพุทธรู้สึกเป็นมิตร การมีเมตตา ศาสนาคริสต์
สอนว่ามนุษย์คือบุตรของพระเจ้าเหมือนกัน เราจึงเป็นพี่น้องกันทั่วโลก (สมภาร พรมทา, 2554: 30)
การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนทำให้รู้สึกว่ามี เพื่อน เพื่อนที่รู้จักเป็นอันดับแรกสุดก็คือครอบครัว ถัดไปคือ
ครอบครัวข้างเคียง หมู่บ้าน ตำบล จังหวัด และที่สุดคือประเทศ และตามปกติคนทั้งหลายนั้นจะอยู่
ร่วมกันได้ดี ต่อเมื่อมีหลักความเชื่อหรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่งอย่างเดียวกัน เป็นเหมือนแกน
หรือสายเชือกที่ร้อยประสานกันไว้ ในบรรดาหลักความเชื่อหรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งหลายนั้น
กล่าวได้ว่าศาสนาเป็นหลักความเชื่อที่มีกำลังมากที่สุดและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่เหนี่ยวแน่นและ
ลึกซึ้งที่สุด (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต.โต), 2555: 24)
นอกจากนั้น ศาสนาช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ช่วยขจัดช่องว่างทางสังคม สร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นรากฐานแห่งความสามัคคีและการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชน
และสร้างความสงบสุขความมั่นคงให้แก่ชุมชน (มนต์ ทองชัช, 2553: 6) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
คื อการที่มนุ ษย์ม าอยู่ ร ่ว มกั น เป็น สั งคม สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ก ารอยู่ ร่ว มกันในรู ป ของ
กฎระเบียบหรือกฎหมาย และมีคุณธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
สังคม เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน และการปฏิบัติตามคุณธรรมของการอยู่ร่วมกัน ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือจะทำให้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข คุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนาที่บุคคลนับถือ
(เดือน คำดี, 2553:181)
อีกอย่างหนึ่งสำหรับหน้าที่ของสังคมคือการดูแลสมาชิกให้อยู่ร่วมกันอย่ างสันติ สร้าง
ความเป็นธรรมด้วยการประสานประโยชน์ให้สมาชิกทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างลงตัว สร้างสำนึกให้
ร่วมกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมของตนเอง ถ่ายทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็น
สมบัติของสังคม นอกจากนั้นสังคมมนุษย์มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ 1) ประชากรจะต้องมีจำนวน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป 2) ประชากร หรือสมาชิกในสังคมนั้นจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 3) พื้นที่หรือ
อาณาเขต คนในสังคมจะอาศัยอยู่ในบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่ง 4) การจัดระเบียบทางสังคม การอยู่
ร่วมกันในสังคมนั้นสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 5)
เมื ่ อ มนุ ษ ย์ ม าอยู ่ ร ่ ว มกั น เป็ น หมู ่ ใ นสภาพแวดล้ อ มเดี ย วกั น พวกเขาก็ ส ร้ า งวั ฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง
(อานันท์ กาญจนพันธ์, 2556: 62)
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สังคมพหุวัฒนธรรม คือการบูรณาการวิธีการทั้งปวงเพื่อผสมผสานประโยชน์แก่สังคมก็คือ
วิธีการครองตน ครองคน และครองงาน ซึ่งประยุกต์ใช้กับการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน
นอกจากนั้น มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตาม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อย่างบริบูรณ์ (กองพุทธศาสนศึกษา, 2556: 26) เพื่อเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ลดความคิดเห็นขัดแย้งกัน จึงศึกษาหลักการที่เกี่ยวข้องกับการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม และนำเสนอการสร้างชุมชนสันติสุขในอีสานใต้ท่ามกลางพหุ
วัฒนธรรม ตลอดทั้งส่งเสริมชุมชนต่างๆ ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพบริบททางสังคมในสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างชุมชนสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการสร้างชุมชนสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

วิธีดำเนินการวิจัย
1. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Document Study) โดยการศึกษาจากเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่
แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ รูปแบบ ความสัมพันธ์ ศึกษาปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างสันติสุขชมชน
ท่ามกลางพหุวัฒนธรรม
2. ศึกษาภาคสนาม (Field Study) หรือการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสันติสุขชุมชน
ท่ามกลางพหุว ัฒ นธรรม ด้ว ยวิธ ีศึกษาและคัดเลือกขุมซน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ตามความสำคัญของเรื่อง คือ บริบทความมาของชุมชนของชาติพันธุ์ ที่นำไปสู่การสร้าง
ชุมชนสันติสุขในอีสานใต้ท่ามกลางพหุวัฒนธรรม โดยการ
1) การสั ง เกตแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participant Observation) เป็ น การเฝ้ า สั ง เกต
ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมของคนในชุมชน กล่าวคือผู้วิจัยเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับสมาชิกในชุม ชน
และมีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)
2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช้ว ิธ ีส ัมภาษณ์ทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างโดยผู้วิจัยไม่ได้ตั้งคำถามไว้ล่วงหน้า มีแต่
ประเด็นที่สนใจศึกษา ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายนั้นจะถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ให้ข้อมูล
ถนัดทำหรือมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ พร้อมทั้งดำเนินการสัมภาษณ์เหมือนกับการพูดคุยแบบปกติ โดย
ปล่อยบรรยากาศให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติที่สุด รวมทั้งไม่เคร่งครัดเกี่ยวกับขั้นต อน
และลำดับของคำถาม ด้านเวลาการสัมภาษณ์จะเน้นความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก ซึ่งการ
สัมภาษณ์เป็นข้อมูลที่ได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ไม่สามารถเก็บได้จากการสังเกต
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ประชากรและกลุ่มตัว
ผู้วิจัยคัดเลือกชุมชน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความสำคัญ
ของเรื่อง คือบริบทความมาของชุมชนของชาติพันธุ์ ที่นำไปสู่การสร้างชุมชนสันติสุขในอีสานใต้ ซึ่ง
เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) ชุมชนวัดโพธิ์ย่อย ตำบลบ้านยาง
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ชุมชนบ้านอ้ออุดมสิน ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา 3) ชุมชนวัดศิริจันทร์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และ 4) ชุมชน
วัดสว่างอารมณ์ ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 50 รูป/คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มคนในชุมชน และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม

ผลการวิจัย
1. สภาพบริบททางสังคมในสังคมพหุวัฒนธรรม
ในการศึกษาสภาพบริบททางสังคมของชุมชนท่ามกลางพหุวัฒนธรรมในอีส านใต้ มี
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1) วัดโพธิ์ย่อยบ้านยางลาว ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 2) ชุมชนวัดศิริจันทร์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 3) วัดสว่างอารมณ์
ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และ 4) ชุมชนบ้านอ้ออุดมสิน ตำบลไพล อำเภอ
ลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า
1) ชุมชนวัดโพธิ์ย่อยบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
ชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณอย่ างเคร่งครัด และยังได้มี
การสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามมาโดยตลอด อัตลักษณ์ของชาวบ้านยาง คือการแต่งกายด้วยผ้าทอมือ
และจะมีวันในการแต่งกายแบบลาวเต็มรูปแบบในเทศกาลวันสำคัญต่างๆ คือผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงหรือ
ผ้าซิ่นที่มีลวดลายสวยงาม ส่วนผู้ชายจะนุ่งผ้าโสร่ง ทั้งวัยรุ่น หนุ่ มสาว และวัยผู้ใหญ่ ส่วนมากจะเป็น
ผ้าไหม และชาวบ้านยาง ยังไม่ความเชื่อในเรื่องของสิ่งลี้ลับ โดยเฉพาะมีความเคารพศรัทธาใน “นาค”
หรือ “พญานาค” และเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้สร้างรูปปั้นพญานาคที่ราวสะพานทางเข้าศาลากลางน้ำ
ทั้ง 3 ทิศ ด้วยอาศัยการมีส่วนร่วมและความสามั คคีของชาวบ้านยางทั้ง 6 หมู่ ที่มีจารีตประเพณี
ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตกาล จึงทำให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สร้างสังคมสันติสุขมาจนถึงปัจจุบัน
2) ชุมชนวัดศิริจันทร์ บ้านเทนมีย์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เป็นหมู่บ้านชนะเลิศระดับภาค การประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง” (หมู ่ บ ้ า นอยู ่ เ ย็ น ) ประจำปี 2563 ภาษาที ่ ใ ช้ ส ื ่ อ สารคื อ ภาษาพื ้ น เมื อ ง (ภาษาเขมร) มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน และมีการช่วยเหลือกันตามอัตภาพ ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักและมีอาชี พเสริม คือเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว ค้าขาย เลี้ยง
ไหม ทอผ้าไหม เกษตรอินทรีย์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ รายได้ครัวเรือนมาจากการขายผลิตผล รับจ้าง
ค้าขาย บางส่วนบุตรหลานไปรับจ้างต่างจังหวัดส่งมาให้ และเมื่อมีเวลาว่างจะประกอบอาชีพเสริมอีก
อย่างคือ การเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม
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อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน คือ เป็นชุมชนเข้มแข้ง ร่วมแรงพัฒนา รักษาวัฒนธรรม
ประเพณี มีกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีความเข้มแข็ง มีความประสานสามัคคีแบบ บวร (บ้าน วัด
โรงเรียน) ได้เป็นอย่างดี
3) ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
เป็ น ชุ ม ชนโบราณตั้ งอยู ่บ นที ่ ดอนสู ง พื ้ น ที ่ โ ดยรอบเป็น นาข้ าว และด้ า นทิศ
ตะวันออกของชุมชนมีบารายขนาดใหญ่ เป็นชุมชนพักอาศัยแบบชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม และรับจ้าง ลักษณะของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน เช่น วัด ดอนปู่ตา และปราสาททนง เป็นต้น เป็นชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่
โดยรอบแหล่งโบราณสถานปราสาททนง ซึ่งเป็นปราสาทที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ ก่อสร้าง
ด้วยอิฐปนหินทรายและศิลาแลง จำนวน 2 กลุ่ม ตั้งเรียงกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามลำดับ คือ
พลับพลา และปราสาทประธาน
วัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดที่ได้รับรางวัลในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ของจังหวัดสุรินทร์ ด้วยอาศัยการนำของ
คณะสงฆ์และความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งเป็น
โครงการที่สำคัญของคณะสงฆ์และภาครัฐที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 –
2580) โดยมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับการปฏิบัติรูปกิจการคณะสงฆ์และการพั ฒนาเพื่อต่อยอด
กับการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
4) ชุมชนบ้านอ้ออุดมสิน หมู่ที่ 8 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
เดิมคือบ้านอ้อ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2380 โดยการนำของนายคูณ คงน้ำ นายหิ น
นาดี และนายคำ พร้อมด้วยเพื่อนบ้าน ประมาณ 20 ครัวเรือน โดยได้อพยพถิ่นฐานจากภูมิลำเนาเดิม
คือจังหวัดสุรินทร์ เพราะเหตุเกิดจากความแห้งแล้ง ซึ่งได้อพยพขึ้นมาทางด้านทิตตะวันตก ชาวบ้าน
กลุ่มนี้ ได้มาพบโนนแห่งหนึ่งซึ่งมีหนองน้ำขนาดใหญ่ ติดข้างโนน 2 แห่ง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นอ้อ
เกิดขึ้นอยู่อย่างมากมาย แล้วจึงได้ปรึกษาหารือกัน ตกลงปลงใจ ตั้งหมู่บ้านขึ้น ณ ที่ตรงนั้น ลำดับ
ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมี 13 คน ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายชวกร จงริดมะดัน
บ้านอ้ออุดมสินเป็นหมู่บ้านที่ยังอนุรักษ์จารีตประเพณีของภาคอีสาน หรือ “ฮีตสิบ
สอง” อยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น บุญผะเหวต (เทศน์มหาชาติ) ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญเดือน 7
หรือบุญซำฮะ และประเพณีทอดเทียน จะทอดรวมกันหรือเวียนกันทุกหมู่บ้าน เป็นประเพณีของชาว
อีสานที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วคน ประเพณีการทอดเทียนนี้ยังเป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้าง
ความสามัคคีแก่ชาวบ้านและสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี ส่ว นประเพณี
เข้าพรรษา ออกพรรษา และทอดกฐิ น ก็ยังคงอนุร ัก ษ์ ปฏิ บัต ิเหมื อ นหมู่ บ้ านชาวพุทธทั ่ว ๆ ไป
เอกลักษณ์เด่น คือชาวบ้านเป็นกันเอง ไม่ถือตัว ภาษาที่ใช้พูดสื่อสารคื อภาษาอีสาน และภาษาไทย
โคราช เป็นเอกลักษณ์ที่อนุรักษ์ไว้มายาวนาน ซึ่งในเขตอำเภอนี้ มีหมู่บ้านเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ภาษา
พูดอยู่ หมู่บ้านนอกนั้นอาจจะพูดภาษาอีสาน ภาษเขมร และภาษาส่วย บ้าง
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2. ปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างชุมชนสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม พบว่า
2.1 วิธีการบริหารความขัดแข้งของชุมชนในอดีต ผู้นำชุมชนจะไกล่เกลี่ยให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่คู่กรณี โดยไม่ให้ความขัดแย้งไปถึงเจ้าหน้าที่ในระดับที่เหนือขึ้นไป ด้วยอาศัยความ
ร่วมมือกัน ความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน
2.2 หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาระงับเหตุเบื้องต้นให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย ด้วยการจัดให้มีกฎกติกาของหมู่บ้าน และชี้แจงให้เกิดความเข้าใจตรงกันถูกต้องทุกฝ่าย
2.3 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดสันติสุขในชุมชนประกอบด้วย กิจกรรมการไปวัดด้วยกัน
กิจกรรมไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ด้วยกัน กิจกรรมไปร่วมงานศพด้วยกัน กิจกรรมไปปลูกป่าร่วมกัน
กิจกรรมไปพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน กิจกรรมการไปประชุมร่วมกัน และกิจกรรมมีจิตอาสาร่วมกัน
2.4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดสันติสุขในชุมชน ประกอบด้วย 1) ภูมิปัญญาหรือผญาคำสอน
โบราณ 2) หลักธรรมคำสอนของพระสงฆ์ 3) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 4) กฎหมายของภาครัฐ 5) กิจกรรม
ของชุมชน
3. ปัญหาอุปสรรคในการสร้างชุมชนสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามจากชุมชนกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปเป็นประเด็น
ปัญหาอุปสรรคในการสร้างชุมชนสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้ดังนี้
3.1 ผู้นำไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง
3.2 คนในชุมชนบางส่วนไม่ค่อยมีส่วนร่วมและไม่มีความสำนึกรักในชุมชน
3.3 ประชาชนบางส่วนไม่ค่อยมีเวลามาร่วมกิจกรรม
3.4 ปัญหาด้านการสื่อสาร ปัญหาด้านการบริหารกำลังคน
3.5 ปัญหาการละเมิดศีล 5 ปัญหาโรคเรื้อรัง
3.6 ปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพ ปัญหาการแทรกแซงจากหน่วยงานภาครัฐ
3.7 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านหาขยะ ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
3.8 ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำหรือไม่เท่าเทียมในชุมชน
3.9 ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านครอบครัวและการว่างงาน ปัญหาหนี้สินครัวเรือน

อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยในการสร้างชุมชนสันติสุขท่ามกลางพหุวัฒนธรรมในอีสานใต้ สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
1. สภาพบริบททางสังคมในสังคมพหุวัฒนธรรม ชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 แห่งนั้น
เป็นชุมชนเก่าแก่ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโบราณ มีความเชื่อในเรื่องสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น เช่น ชุมชนปราสาททนง วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสุรินทร์ จะจัดพิธีบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ปราสาททนงทุกปี เคารพบูชาดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ และปฏิบัติตามประเพณีสิบสอง
เดือนของภาคอีสาน ส่วนการแต่งกายนั้นเปลี่ยนแปลงไปยุคสมัย แต่เมื่อเวลาที่ชุมชนมีกิจกรรมก็จะ
แต่งกายให้เหมาะสมกับประเพณีนั้นๆ เช่น ชุมชนวัดโพธิ์ย่อย บ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อจะไป
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ทำบุญที่วัดเนื่องในวันธัมมัสสวนะ หรือวันสำคัญต่างๆ ผู้หญิงจะแต่งกายด้วยผ้าซิ่นหรือผ้าถุงที่มี
ลวดลายสวยงาม ผู้ชายจะนุ่งผ้าโสร่ง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ยังคงปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมา ส่วนภาษาพูดยังคง
อนุรักษ์ภาษาถิ่นในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้นำชุมชนทั้ง 4 แห่ง ล้วนเป็นผู้นำมีความเข้มแข็ง
มีความรู้ความสามารถในการนำพาชุมชนไปสู่การพัฒนา
2. ปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างชุมชนสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม อภิปรายผลได้ดังนี้
1) วิธีการบริหารความขัดแข้งของชุมชนในอดีต
การบริหารความขัดแย้งเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความสงบสุขของชุมชนใน
อดีตนั้น ต้องอาศัยคนในชุมชนนั้นๆ เพราะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความ
เป็นธรรม เนื่องจากเป็นผู้รู้สาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง จึง
อาศัยเครื่องมือคือการร่วมคิด ร่วมดำเนินการ และร่วมกันรับผิดชอบจากการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อ
ไม่ให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงไปถึงขั้นดำเนินคดีฟ้องร้องกัน สอดคล้องกับ รัฐติกานต์ ปันเปอะ
(2545 : บทคัดย่อ) ที่ชุมชนใช้กลไกต่างๆ ในการจัดการ แยกเป็นการป้องกันความขัดแย้ง การแก้ไข
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้ว การควบคุมความขัดแย้งและการระงับความขัดแย้ง รูปแบบและกลไกที่ใช้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สาเหตุ ที่มาลักษณะ ที่เกี่ยวข้องและระดับความขัดแย้ง วิธีการ รูปแบบ การ
จัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ชุมชนใช้วิธีการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม วิธีการเจรจาต่อรอง วิธีการ
เรียกร้องด้วยวาจา วิธีการออกกฎระเบียบ วิธีการไม่คบหาสมาคม วิธีการวิพากษ์วิจารณ์ และวิธีการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทน สอดคล้องกับ คัมภีร์ ทองพูน (มปท.: 2-3) กล่าวว่าสังคมไทย
เป็นสังคมที่มีความผูกพันในระดับครอบครัว ญาติพี่น้อง รวมถึงมีการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน และเป็น
สังคมที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ยึดมั่นในการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษปฏิบตั ิ
สืบต่อกันมา หากเกิดปัญหาความขัดแย้งหรือทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในชุมชนก็จะเข้าไปหาผู้อาวุโสหรือ
ที่ชาวบ้านให้ความนับถือ เพื่อช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ต่อมาเมื่อมีการแต่งตั้งหัวหน้าหมู่บ้าน ไม่ว่า
จะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน บทบาทดังกล่าวก็ถูกถ่ายโอนไปยังกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และสอดคล้องกับ พัชราภรณ์ หลักทอง (2560: บทคัดย่อ) ซึ่งพบว่าชุม
ชยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยจากผู้นำชุมชน หรือผู้ที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ เป็นกระบวนการ
ที่ทำให้ปัญหาความขัดแย้งยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว
2) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ในการดูแลจัดการความขัดแข้งให้เกิดสันติ
สุขในชุมชน
เมื่อชุมชนมีปัญหาความขัดแย้งขึ้น และไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ จะมีหน่วยงาน
ของรัฐเข้ามาศึกษา รวบรวมประเด็นปัญหาความขัดแย้ง ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ช่วยเหลือชุมชนอย่างทันท่วงที โดยประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นหรือชุมชน เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และ
ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ทุฝ่าย สอดคล้องกับ วรเชฏฐ์ หน่อคำ (2544: บทคัดย่อ) ศึกษาพบว่าผู้นำ
ท้องถิ่นใช้การป้องกันความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้น และการระงับแก้ไขคลี่คลายความขัดแย้ง โดยใช้มิติ
แห่งอำนาจเป็นกลไกในชุมชน เช่น สถาบันครอบครัวเครือญาติ สถาบันวัด สถาบันกลุ่มองค์กร
สถาบันการเมืองการปกครอง ประเพณีความเชื่อ กฎเกณฑ์ทางสังคม ระเบียบข้อบังคับชุมชน เพื่อ
จัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น สำหรับวิธีการจัดการผู้นำท้องถิ่นใช้วิธีสร้างความสัมพันธ์

337

ระหว่างสมาชิกในชุมชน การอบรมสั่งสอนของผู้อาวุโสของครอบครัว ใช้การประชุม การปรึกษาหารือ
ฝึกอบรมให้ความรู้ จัดประชาคมหมู่บ้าน ทำประชาพิจารณ์ การไกล่เกลี่ยประนีประนอม และการ
เจรจาต่อรอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามบทบาทของข้าราชการฝ่าย
ปกครองคือ (ฝ่ายประสานการแก้ไ ขปัญหาความขัดแย้ง : ออนไลน์) 1) การจัดการกับปัญหาความ
ขัดแย้งโดยใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับสังคมไทย 2) มี
องค์กรผู้รับผิดชอบการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยเริ่มต้นตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด กระทรวง กรม
รัฐวิสาหกิจ 3) การนำปัญหาความขัดแย้งเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ คัมภีร์ ทองพูน (มปท.: 3) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในตำบลและหมู่บ้าน จะได้รับ
การแก้ไขมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับบทบาทของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งเป็นสำคัญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการแสดงบทบาทในฐานะผู้ปกครองท้องถิ่นในการยุติปัญหา
ความขัดแย้งไม่ให้กลายเป็นข้อพิพาทเป็นคดีความสู่ศาลมากขึ้น ซึ่งการแสดงออกถึงบทบาทของ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละวิธีย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของความขัดแย้ง สถานการณ์ความรุนแรงของ
ปัญหาและอำนาจในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
3) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันหรือก่อให้เกิดสันติสุขในชุมชนร่วมกัน
ความร่วมมือในการความคิด ร่วมทำ อันนำมาซึ่งความสามัคคีในชุมชน ก่อให้เกิด
สันติสุขชุมชนได้นั้นมีปัจจัยพื้นฐานมาจากประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชุมชนยึดถือและปฏิบัติสืบต่อ
กันมาอย่างต่อเนื่อง ความผูกพันและความเอื้อเฟื้อต่อกันในชุมชนจึงเหนียวแน่นตลอดมา ไม่ว่าจะเป็น
1) กิจกรรมการไปวัดด้วยกัน 2) กิจกรรมไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ด้ว ยกัน 3) กิจกรรมไปร่วมงานศพ
ด้วยกัน 4) กิจกรรมไปปลูกป่าร่วมกัน 5) กิจกรรมไปพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น เมื่อชุมชนจัดกิจกรรม
บ่อยๆ คนในชุมชนก็จะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันบ่อยครั้งมากขึ้น เมื่อได้พบปะพูดคุยกันบ่อยครั้งจะ
เพิ่มความสนิทสนมกันมากขึ้น เปรียบเสมือนเป็นญาติพี่ น้องกัน ที่สอดคล้องกับพุทธภาษิตที่แปลเป็น
ภาษาไทยว่า “ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง” เมื่อมีความสนิทคุ้นเคยกันแล้ว ความเกรงใจกันจะ
เกิดขึ้นตามมา จะพูด จะคิด หรือจะทำอะไร ก็จะประกอบไปด้วยความดี เนื่องจากมีความเกรงใจกัน
มีความเคารพซึ่งกันและกัน การจัดกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมนั้นมีทั้งที่จัดขึ้นในบ้าน ในวัด และ
ในโรงเรียน ที่เรียกว่า “บวร” แล้วแต่ความเหมาะสมของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ สถาบันทั้ง ๓
แห่งนี้มีความร่วมมือกันในการประสานสามัคคีเป็นอย่างดีชุมชนจึงมีสันติสุข สอดคล้องกับ วิลาศ โพธิ
สาร (2552: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพบว่าการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมโดยใช้วิถีพุทธเป็นแนวทาง
ปฏิบัติกิจกรรม และมีวัดเป็น ศูนย์กลางสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นทางด้านวัฒนธรรม
เศรษฐกิจและการปกครอง และยังสอดคล้องกับ สุพจน์ แสงเงิน (2558: บทคัดย่อ) พบว่าวัฒนธรรม
และประเพณีที่สมาชิกในชุมชน ยังยึดมั่นและปฏิบัติมาเป็นประจำประกอบด้วย วันลอยกระทง
สงกรานต์ พิธีบวช ทอดกฐิน ศาลเจ้า เข้าพรรษา ศาลพระภูมิและตักบาตรทางน้ำ ซึ่งก่อให้เกิดผลดี
ต่อชุมชน ด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้จากการขายของกินของใช้ ด้านสังคมเกิดความสามัคคีการ
ทำงานร่วมกัน และเกิดความรักชุมชนท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมเป็นการเรียนรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามไว้ให้เด็กและเยาวชน
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4) ปัจจัยที่ทำให้เกิดสันติสุขในชุมชน
ชุมชนที่มีความสงบสัน ติส ุขนั้น พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสันติส ุขชุมชน
ประกอบด้ ว ย 1) ภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น หรื อ สุ ภ าษิ ต คำสอนโบราณ 2) หลั ก ธรรมคำสอนทาง
พระพุทธศาสนา 3) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 4) กฎหมายของภาครัฐ และ 5) กิจกรรมของชุมชน ปัจจัย
เหล่านี้เป็นกลไกขับเคลื่อนกระบวนการสันติสุข จากการศึกษาพบว่าชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4
แห่ง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่สืบทอดธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าชุมชนเคารพ
ในกฎระเบียบหรือกติกาที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน สอดคล้องกับ วิลาศ โพธิสาร (2552: บทคัดย่อ) ทำให้
เข้าใจบทบาทการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและสังคม การมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติ
พันธุ์อื่นๆ ความทรงจำร่วมจึงเป็นแนวทางขับเคลื่อนรูปแบบทางเลือกสำคัญในการดำรงอยู่ นอกจากนี้
ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นที่มาของคุณธรรมที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันสังคม-วัฒนธรรม
ให้เข้มแข็ง ปัจจุบันนี้สังคมกำลังเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
โดยผ่านอำนาจรัฐ และทุนนิยมพยายามเข้ามาครอบงำ ดังนั้นการปรับตัว ทางวัฒ นธรรมจึ งเป็น
ความหมายใหม่ และตั ว กำหนดความสำเร็ จ เพื ่ อ การดำรงอยู ่ อ ย่ า งยั ่ ง ยื น บทบาทของ กำนั น
ผู้ใหญ่บ้าน ยังคงเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชากรทั้งสองฝ่ายได้แก่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านยามเกิดปัญหา
และเป็นที่พึ่งของหน่วยงานงานราชการยามต้องการความช่วยเหลือ บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เหล่านี้รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างสนับสนุนอย่างเต็มที่และ
ตลอดเวลา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย (มปท.: 6)
ปัจ จัย ด้านประเพณีและความเชื่อ สอดคล้องกับ วิล าศ โพธิส าร (2552: 282)
พบว่าความเชื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำรงอยู่ของชุมชน ความเข้าใจของสังคมและวัฒนธรรม
ของมนุษย์เป็นลักษณะนามธรรมเพราะที่เกี่ยวข้องกับอุดมคติ ทัศนคติ และค่านิยมของคนในสังคม
หนึ่งๆ รวมถึงการให้คำอธิบายความเป็นไปในชีวิตและแนวทางการปฏิบัติตัวของมนุษย์ อุดมคติทาง
ศาสนามีอิทธิพลครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมด้านอื่นๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ การพักผ่อนหย่อนใจ และการสร้างสรรค์งานศิลปะ ลักษณะการผสม
กลมกลืนกันระหว่างความเชื่อถือผีบรรพบุรุษ ความเชื่อตามคติในลัทธิพราหมณ์และการศรัทธาใน
ศาสนาพุทธ ความเชื่อกับระบบนิเวศน์เป็นพลังเกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติ ที่มีความสอดคล้องกับ
การพัฒนาระบบความเชื่อ ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเชื่อเรื่องชีวิตหลังจากความตาย การ
เซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ และอำนาจเหนือสิ่งธรรมชาติที่สถิตอยู่ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ส่วน มงคล สายสูง (2546: 104-105) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรชุมชน ที่มีการพัฒนาการเริ่มต้นมาจากพื้นฐานของการใช้ “กระบวนการกลุ่ม”
เป็นสำคัญในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน กระบวนการกลุ่มที่เกิดขึ้นใน
ระยะเริ่มต้นเกิดจากตัวของประชาชนเองในชุมชนที่พยายามหาทางออกด้วยวิธี การลองผิดลองถูกที่
หลากหลาย ครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งมีหน่วยงานของทางราชการเข้ามาเป็นปัจจัยสนับสนุน
ประสานงานเพื่อให้แนวคิดในการแก้ไขปัญหาเกิดเป็นรูปธรรมที่แท้จริง หน่วยงานดังกล่าวได้แก่
โรงเรียน และสถานีอนามัย โดยการผนึกกำลังร่วมกับวัดและสมาชิกในแต่ละครอบครัว ในการร่วม
คิดเพื่อระดมสมองวางแผนอย่างมีขั้นตอน ร่วมกันลงมือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะของ
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“ประชาคม” หรือ “ประชาสังคม” กล่าวคือ “ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันแก้ไขปัญหา” ทำให้
การทำงานสามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนาขยายวงกว้างออกไปสู่ส่วนต่างๆ ของสังคมแห่งชุมชน
และหลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังเพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนในตำบล โดยมีองค์กรหลักในการพัฒนาก็
คือ “บ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย” (บวรส) เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการประสานงานและ
ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และให้เป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในการอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้ชาวชุมชนสามารถที่จะ
“พึ่งตนเองได้” อย่างแท้จริง ซึ่งกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนแห่งนี้ นับเป็น
ตัวอย่างหนึ่งแห่งกระบวนการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยอาศัย
การแก้ปัญหาตามหลักเหตุและผล โดยประโยชน์ใช้ห ลัก “อริยสัจ 4” คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
เป็นแนวทางสำคัญเพื่อพัฒนา “คน” ให้สามารถดำรงอยู่คู่กับ “สิ่งแวดล้อม” ได้อย่างยั่งยืนทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตต่อไป
ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการสร้างชุมชนสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม คือ การบริหารการ
จัดการที่ไม่ค่อยมีระบบหรือแบบแผนในชุมชน ทำให้เกิดการปฏิบัติแตกต่างกัน สมาชิกบางคนไม่
เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของตน ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่มีจิตสาธารณะ ครอบครัว
ขาดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจฐานราก และงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่ต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับ รพีภัทร์ สุขสมเกษม (2559: บทคัดย่อ) พบว่าปัญหาอุปสรรคที่มีต่อผลต่อการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน คือ (1) ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐอื่นๆ ในพื้นที่ และ (2) การ
กำหนดกรอบในการใช้งบประมาณสำหรับเงินอุดหนุนชุมชน ยังมีจำกัด นอกจากนี้แล้วชุมชนยังขาด
การสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องศึกษาปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างสันติสุขชุมชนท่ามกลางพหุวัฒนธรรมใน
อีสานใต้ สรุปผลการวิจัยได้ว่า สภาพบริบททางสังคมของทั้ง 4 ชุมชนนั้น เป็นชุมชนเก่าแก่ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโบราณ มีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคารพบูชาบรรพบุรุษ
และปฏิบัติตามประเพณีสิบสองเดือนของภาคอีสาน การแต่งกายจะแต่งตามประเพณีนิยม อนุรักษ์
ภาษาถิ่นในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง
ปัจจัยที่มีส่วนในการสร้างชุมชนสันติสุข ประกอบด้วย 1) วิธีการบริหารความขัดแข้งของ
ชุมชนในอดีต ผู้นำชุมชนจะไกล่เกลี่ยให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี ด้วยอาศัยความสามัคคีของคน
ในชุมชน 2) หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาระงับเหตุเบื้องต้นให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ด้วยการจัดให้มีกฎกติกาของหมู่บ้าน และชี้แจงให้เกิดความเข้าใจตรงกันถูกต้องทุกฝ่าย 3) กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดสันติสุขในชุมชนประกอบด้วย กิจกรรมการไปวัดด้วยกัน กิจกรรมไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่
ด้วยกัน กิจกรรมไปร่วมงานศพด้วยกัน กิจกรรมไปปลูกป่าร่วมกัน กิจกรรมไปพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน
กิจกรรมการไปประชุมร่วมกัน และกิจกรรมมีจิตอาสาร่วมกัน และ 4) ปัจจัยที่ทำให้เกิดสันติสุขใน
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ชุมชน คือ ผญาคำสอนโบราณ หลักธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กฎหมายของภาครัฐ กิจกรรมของชุมชน
ประเพณีวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ส่วนสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการสร้างชุมชนสันติสุข คือการบริหารการจัดการที่ไม่ค่อยมีระบบ
ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติและมีความแตกแยกกัน สมาชิกกลุ่มไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ผู้วิจัยขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ
อย่างเป็นระบบและสามารถปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้
1.1 การจัดกิจกรรมของชุมชนควรมีการประชุมวางแผนหรือประชาสัมพันธ์ในการทำ
กิจกรรมของแต่ละประเพณี วัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง อย่างน้ อยก่อนวันจัดกิจกรรม ๒
สัปดาห์ เพื่อจะได้มีเวลาในการเตรียมงาน
1.2 ควรมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมแต่ละครั้ง และบันทึกไว้เป็น
หลักฐานเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับเยาวชนรุ่นต่อไปในการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม ที่จะ
นำมาปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม และสามารถอธิบายเหตุผลของประเพณีวัฒนธรรมนั้นๆ ได้อย่าง
ชัดเจน
1.3 ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกของชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญภาครัฐด้านประเพณีวัฒนธรรมในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาล
สมัย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากการลงพื้นที่พบว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ติดตามประเมินกิจกรรมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดงบประมาณ จึงควรมีการทำวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการทำกิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณีของ ชุมชน เพื่อจะดูว่าผลจากการทำกิจกรรมต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.2 จากการลงพื้นที่พบว่าชุมชนยังไม่มีศูนย์เรียนรู้พหุวัฒนธรรม จึงควรมีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน
2.3 การสำรวจข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให้เป็นระบบ มีข้อมูลที่สำคัญของ
แต่ละวัฒนธรรม ประเพณี จะได้ทราบว่าสมาชิกของชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชนมากน้อยเพียงใด
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ทุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มทำผลิตภัณฑ์เครือ่ งทองเหลือง
บ้านปะอาวกับการต่อสู้ ในช่วงโควิดระบาด
Social Capital with the Participation of members of the Baan PA-AO
Brass Products Making Group with the Fight during the Covid Epidemic
วรภูริ มูลสิน1 พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู2 พระครูเกษมอาจารสุนทร3
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2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

บทคัดย่อ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากมีอาณา
เขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชาจึงเกิดการ
ผสมผสานวัฒนธรรมและการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม กลุ่มอาชีพทำผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองบ้านปะ
อาว หมู่ที่ 5 ตำบลปะอาว อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการผลิตและสืบสานการ
หล่อผลิตภัณฑ์ทองเหลืองมานานกว่า 200 ปี เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น กลุ่มทำ
เครื่องทองเหลืองบ้าน ปะอาวก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด บูดิเยอร์ มองว่ า “ทุน”
(Capital) คือ แรงงานที่ถูกสะสมในรูปแบบที่กลายเป็นวัตถุ ทุนถือเป็นมรดกที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือทุนทางวัฒนธรรม มีลักษณะทั้งสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ สถานการณ์โควิด ทำ
ให้สมาชิกกลุ่มได้รับผลกระทบ ในอดีตก่อนโควิดจะระบาด สมาชิกกลุ่ มจะกำหนดราคาขายสินค้าร่วมกัน
แต่ทุกวันนี้ ประธานกลุ่มจะเป็นผู้ประเมินราคาเพราะกลุ่มจะรับจ้างทำผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองตาม
คำสั่งของลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจากสหรัฐผ่านตัวแทนที่จังหวัดเชียงใหม่ ลูกค้าคนไทยไม่ค่อยมี
การสั่งซื้อ เป็นการดิ้นรนความความอยู่รอดของกลุ่ม ส่วนการประชาสัมพันธ์ อาศัยลูกหลานของสมาชิก
กลุ่มประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดีย และการใช้เครือข่ายทางสังคม กลุ่มทำผลิตภัณฑ์เครื่อง
ทองเหลืองบ้านปะอาวต้องอาศัยเครือข่ายทางสังคมโดยทุนตามแนวคิดของ บูดิเยอร์ ทุนทางเศรษฐกิจจาก
พ่อค้าคนกลางทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีการผลิต ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชน โดย
อาศัยทุนทางวัฒนธรรมการผลิตเครื่องทองเหลืองที่ปรับกลยุทธ์จากผลิตตามความคิดของตนมาเป็นผลิต
ตามความต้องการของลูกค้า
คำสำคัญ: ทุนทางสังคม, การมีส่วนร่วม, ผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลือง
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Abstract
Ubon Ratchathani Province, it is one of the provinces that is culturally
diverse. Because it has borders with neighboring countries, including the Lao People's
Democratic Republic, and Cambodia, therefore the cultural integration and cultural
diffusion Baan Pa-Ao Brass Product Making Group, Village MOO 5, Pa-Ao Sub-district,
Mueang District, in Ubon Ratchathani Province. It has been producing, and continuing
the casting of brass products for more than 200 years, passing on local wisdom from
generation to generation. Ban Pa-Ao has also been affected by the coronavirus
pandemic. Bourdieu views capital as labor that is accumulated in material form. This
capital is a continuous inheritance, changeable is cultural capital. It has characteristics
that can be touched and cannot be touched. The COVID19 pandemic situation causing
group members to be affected.
Before the coronavirus, outbreak Group members will set the selling price
together, but nowadays the chairman of the group will be the appraiser because the
group will be contracted to make brass products according to the customer's wishes
and design. Most customers order from the US through an agent in Chiang Mai. Thai
customers rarely order. It is a real struggle for the survival of the group. Public relations
section Relying on the descendants of members of the public relations group through
social media networks, and the use of social networks Baan Pa-Ao Brass Products Group
relies on a social network based on Bourdieu concept, economic capital from both
domestic and through foreign middlemen, the production causing economic
circulation in the community by relying on the cultural capital of brassware production
that has adjusted the strategy from producing according to their own ideas to produce
according to customer requirement.
Keywords: Social Capital, Participation, Brass Products

บทนำ
รายงานของกรมพัฒนาชุมชน (2551: 1) กล่าวถึง ทุนทางสังคมยังเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศอีกหลายด้าน อาทิ ช่วยทำให้การพัฒนาประเทศเกิดความสมดุลและมีเสถียรภาพไม่
พึ่งพิงเฉพาะตัวเงินและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป ขณะเดียวกันทุนทางสังคมยังช่วยลด
ช่องว่างของการกระจายรายได้ระหว่างพื้นที่และกลุ่มคนต่าง ๆ รวมทั้งช่วยเพิ่มผลิตภาพของตัวคน
และเศรษฐกิจส่วนรวมที่จะนำไปสู่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดต้นทุนทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ไม่จำเป็นในทุกระดับ ทำให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้ อีกทั้งยังช่วยให้
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เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี และสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ ๆ
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากมีอาณา
เขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชาจึงเกิด
การผสมผสานวัฒนธรรมและการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม บ้านปะอาว เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เก่าแก่
มากแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตั้งขึ้นพร้อมกับการตั้งเมืองอุบลราชธานี ที่อพยพมาจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีมรดกวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
เช่น การหลอมหล่อโลหะด้วยเทคนิคและกรรมวิธีแบบโบราณ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ต้องอาศัย
ความสามารถพิเศษ การฝีมือทางช่าง ทางศิลปะ และการคำนึงถึงประโยชน์ ใช้สอยและได้รับการ
ถ่ายทอดกันมา โดยไม่ปรากฏว่าหัตถกรรมการหลอมหล่อโลหะเครื่องทองเหลืองดังกล่าวนี้ ปรากฏให้
เห็นในหมู่บ้านใกล้เคียงในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว จึง
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งนับวันแต่จะสูญหายไป ถ้าหากไม่มีการ
ถ่ายทอด และอนุรักษ์ไว้ในอนาคตอัน ใกล้งานหัตถกรรมหลอมหล่อโลหะทองเหลืองก็อาจได้รับ
ผลกระทบและสูญหายไปในที่สุด (วีระ คณารักษ์, 2537: 36)
ทุนทางวัฒนธรรมเป็นทุนอีกประเภทหนึ่ง อันเกี่ยวข้องกับคุณค่าความรู้ ภูมิปัญญาและ
งานสร้างสรรค์ เป็นเสมือนสินทรัพย์ที่ผ่านการสะสมและฝังตัวจนเกิดเป็นมูลค่า การพัฒนาประเทศที่
เน้นวัฒนธรรม และภูมิปัญญา จึงได้รับการหยิบยกขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน คนว่างงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและกลายเป็นนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล (ทรงยศ สาโรจน์, 2014: 3) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2016: 1) มีความเชื่อว่า ทุน
วัฒนธรรมทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นต้นน้ำของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ในอุตสาหกรรมสร้า งสรรค์ โดยเราสามารถนำทุนวัฒ นธรรม เช่น เรื่องราว (Story) และเนื้อหา
(Content) ของวัฒนธรรม มาสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของตน หรือใช้ทุนวัฒนธรรมสร้าง
ความแตกต่างหรือจุดขายให้กับสินค้า เกิดเป็นสินค้าวัฒนธรรมและทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นแก่สินค้า
และบริการ
ชุมชนท้องถิ่นเป็นสถาบันสังคมฐานล่างที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตวัฒนธรรม
ศาสนา การพึ่งตนเอง ความเกื้อกูล มีองค์ความรู้ภูมิปัญญา มีการจัดการองค์ความรู้เหล่านั้น ผ่านวิถี
วัฒนธรรมและจารีต ประเพณีในชุมชน ดังนั้นการพัฒนาและการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นจึ งมี
ความหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชุมชนแต่ละแห่งถือเป็นทุน
ทางสังคม การมีส่วนร่วมในการทำงานก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานมีผลทำให้เกิด
ความเข้มแข็งในชุมชน เช่น เกิดความสัมพันธ์ที่ดี สร้างรายได้ภายในชุมชนโดยอาศัยทรัพยากรที่มอี ยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน รวมถึง
การร่วมกันคิด ตัดสินใจเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนด้วยพลังของชุมชน (ณัฐนรี ศรีทอง,
2552: 184)
กลุ่มอาชีพทำผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลือง บ้านปะอาว หมู่ที่ 5 ตำบลปะอาว อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการผลิตและสืบสานการหล่อทองเหลืองมานานกว่า 200 ปี
เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่รุ่นที่ 5 ของอายุคนแล้ว มีผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์เสริม
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ได้แก่ ชุดเชี่ยนหมาก ประกอบไปด้วยฐานรอง ผอบ เต้ าปูน ที่ใส่พลู ชุดตะบันหมาก ผอบ และยังมี
บักหิ่ง/กระพรวน ระฆังสำริดและทองเหลือง กระโถนปากแตร คันโทน้ำ วิสาหกิจชุมชนบ้านปะอาว
ได้ส่งผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลือง เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2555
ได้รับการจัดระดับผลิตภัณฑ์ในระดับ 3 ดาว และทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำเครื่องทองเหลืองบ้านปะ
อาวได้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองให้ได้รับการจัดผลิตภัณฑ์ในระดับ
5 ดาว
“ทุนทางสังคม” มีคำจำกัดความที่ค่อนข้างหลากหลาย อาจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
พื้นฐานของแต่ละสังคมที่แตกต่างกัน สำหรับ “ทุนทางสังคม” ในบริบทของสังคมไทย น่าจะหมายถึง
“ผลรวมของสิ่งดีงามต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม ทั้งในส่วนที่ได้จากการสั่งสมและการต่อยอดรวมถึงการ
รวมตัวของคนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ สายใย
แห่งความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงาม” ซึ่งหากนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมแล้วจะ
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติแ ละสังคมให้สมดุลและยั่งยืน สำหรับพัทนัม (Putnam)
(1993: 35-40) กล่าวถึงความหมายทุนทางสังคมว่า เป็นส่ว นที่เอื้อประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในประเด็นของความสัมพันธ์กันทางสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจกันและกัน
ที่ส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการดำเนินการทางเศรษฐกิจ
จำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ทั่วโลกเพิ่มสูงต่อเนื่อง ดันยอดรวมทั่วโลกทะลุ 490
ล้านราย ท่ามกลางการระบาดหนักของสายพันธุ์เดลตา ขณะที่มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 6.17 ล้านศพ
(https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6985043 พ.ศ. 2565) การระบาดทั่วของโควิด19 เป็นการระบาดทั่วโลกที่กำลังดำเนินไปของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
สาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกใน
นครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็น
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรค
ระบาดทั่ว ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 (https://www.bbc.com/news/world-51318246)
กลุ่มอาชีพทำผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลือง ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด
ไม่มีนักท่องเที่ยว มาแวะชมกลุ่มและการซื้อขายผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองก็ลดจำนวนลงในช่วงโควิด
ระบาดที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด กลุ่มอาชีพทำผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองก็ต้องดิ้นรนโดยอาศัย
ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองที่สืบทอดกันมาย าวนาน
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจจาก ผลิตเพื่อจำหน่ายมาเป็นผลิตตาม
คำสั่งซื้อของลูกค้า
ในมุมมองของ Pierre Bourdieu นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสหลังสมัยใหม่ได้อธิบายของ
ทุนทางสังคมว่าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จริงและมีศักยภาพที่เชื่อมโยงกับการมีเครือข่ายที่ถาวรซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ในกรณีที่มีมากน้อยแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับ
ความคุ้นเคยกันหรือการยอมรับกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งทุนทางสังคมเป็นพลังทางสังคม ที่เชื่อมโยง
กับการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งทำให้สมาชิกแต่ละคนมีการสะสมทุนที่มาจากลักษณะร่วมของการเป็น
หมู่คณะ วรภูริ มูลสิน (2556: 17-28) ได้อธิบายแนวคิดของ บูดิเยอร์ ที่ใช้เครื่องมือที่สำคัญ
5
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ประการในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจสังคม ซึ่งได้แก่ ประการที่ห นึ่ง “อาณาบริเวณหรือ
ปริมณฑล” (field) ประการที่สอง “ทุน” (capital) ประการที่สาม “ปัจเจกผู้กระทำการ” (agents)
ประการที่สี่ “ฮาบิตุส” (habitus) ประการที่ห้า “ปฏิบัติการ” (practices) บูดิเยอร์ มองว่า “ทุน”
(Capital) คือ แรงงานที่ถูกสะสมในรูปแบบที่กลายเป็นวัตถุ เป็นส่วนหนึ่งของปัจเจกหรือกลุ่มของ
ปัจเจก ทำให้เขาสามารถเข้าครอบครองพลังทางสังคมในรูปของแรงงานที่เปลี่ยนสภาพจากนามธรรม
เป็นรูปธรรม (Reified Labor) หรือแรงงานแท้ๆ ได้ ทุนถือเป็นมรดกที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีลักษณะทั้งสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เป็นปัจจัยในการกำหนดตำแหน่งทาง
สังคมของบุคคลเมื่อ “ทุน” มีขอบเขตที่กว้างขวางมาก บูร์ดิเยอร์จึงแบ่งทุนออกเป็น 4 แบบ คือ ทุน
ทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์
ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) ประกอบด้วยทุนตามความหมายของมาร์กซ์
รวมถึงการครอบครองทางเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มความสามารถของผู้กระทำในสังคม ขณะเดียวกันก็
สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็น “เงิน” ได้อย่างตรงไปตรงมาและทันทีทันใด และอาจถูกทำให้เป็นสถาบัน
ในรูปของสิทธิในทรัพย์สิน ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) ประกอบด้วยทุนตามความหมาย
ของมาร์กซ์ รวมถึงการครอบครองทางเศรษฐกิจที่ช ่ว ยเพิ่มความสามารถของผู้กระทำในสังคม
ขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็น “เงิน” ได้อย่างตรงไปตรงมาและทันทีทันใด และอาจถูกทำ
ให้เป็นสถาบันในรูป ของสิทธิในทรัพย์ส ิน ทุนที่ถูกทำให้เป็น รูปธรรม (Objectified State) ทุน
วัฒนธรรมแบบนี้มีคุณสมบัติมากมาย เป็นคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับทุนทางวัฒนธรรมในแบบ
อื่น ๆ แสดงออกเชิงวัตถุในรูป ของสื่อหรือสิ่งของ อาทิ รูปภาพ งานเขียน หนังสือ พจนานุกรม
อนุสาวรีย์ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ ความเป็นทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าวสามารถส่งผ่านความเป็น
วัตถุได้ เช่น ด้วยการสะสมภาพวาด การสะสมทุนสามารถถูกส่งผ่านได้เหมือนกับทุนทางเศรษฐกิจ แต่
สิ่งที่จะสามารถส่งผ่านได้ คือ ความเป็นเจ้าของภาพ ซึ่งคือ ความเป็นเจ้าของในวิถีการบริโ ภค
ภาพเขียน ฉะนั้นสินค้าในเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นได้ทั้ งสิ่งที่เป็นวัตถุและสัญลักษณ์ คนที่เป็นเจ้าของ
ปัจจัยการผลิตจึงต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการสะสมรวบรวมทุน ผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองบ้าน
ปะอาวก็อาศัยทุนที่เป็นประสบการณ์ผลิตเครื่องทองเหลืองมายาวนานและชื่อเสียงได้รับการยอมรับ
เป็นกลุ่มสินค้าโอทอป 5 ดาวของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ปรับเปลี่ยนทุนเชิงสัญลักษณ์มาเป็นการผลิต
เพื่อการค้าตามคำสั่งของลูกค้าที่ยังเชื่อมั่นในฝีมือและคุณภาพ
ทุนทางสังคม (social capital) จึงเป็นผลรวมของทรัพยากร การกระทำหรือคุณงามความ
ดี โดยปริมาณ “ทุนทางสังคม” ที่ตัวแสดงเป็นเจ้าของจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครือข่ายความสัมพันธ์ที่
ตัวแสดงสามารถระดมมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปริมาณของ “ทุน” ที่ตัวแสดงเป็นเจ้าของถูก
แสดงความเป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง หมายความว่าสำหรับบูร์ดิเออทุนทางสังคมถูกสร้างโดยอำนาจ
ทางสังคมและขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอรวมถึงความใกล้ ชิดในสังคม แต่ “การคงอยู่ของ
เครือข่ายความสัมพันธ์ ” มิได้มาอย่างเป็นธรรมชาติหรือได้มาโดยสังคมสร้าง หากเป็นผลผลิตของ
ความพยายามที่ไม่สิ้นสุดเชิงสถาบัน
ในส่วนของการศึกษาทางมิติวัฒนธรรม บูร์ดิเยอร์ มองว่าวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานของการ
สื่อสารทำหน้าที่เป็นสื่อที่สร้างความเข้าใจสารที่มนุษย์ต้องการสื่อให้แก่กัน เป็นระบบของความเข้าใจ
ร่วมกันเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อีกทั้งยังเป็นตัวถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด มโนทัศน์
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เกี่ยวกับโลก เพื่อที่จะสามารถมีหลักปฏิบัติต่อโลกได้อย่างถูกต้อง วัฒนธรรมจึงเป็นการนำพาวิถีชีวิต
แบบหนึ่งของคนรุ่นหนึ่งส่งผ่านสืบสานให้กับผู้คนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือเป็น
ช่องทางในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ และสร้างพื้นฐานของการดำรงชีวิตในอนาคตต่อไป
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของทุน ช่วยทำให้เราตระหนักถึงมิติของ
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่แฝงอยู่ในทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของการที่ทุน
วัฒนธรรมจะปรับเปลี่ยนหรือแปลงเป็นอำนาจเชิงสัญลักษณ์
กล่าวโดยสรุปทุนทางสังคมจึงน่าจะหมายถึงสิ่งดีงามทั้งหมดที่มีอยู่ในชุมชน เป็นค่านิยมที่
ไม่เป็นทางการที่มีความสอดคล้องกับศีลธรรมอันดีงามและทำให้เกิดความชัดเจนว่า ถ้าความสัมพันธ์
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับศีลธรรมความดีงาม ก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นเรื่องของทุนทางสังคม เพราะทุนทาง
สังคมเน้นความสัมพันธ์ใกล้ชิดและค่านิยมความเชื่อที่มีส่วนทำให้บุคคลเกิดความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ไว้วางใจกัน หรือต่างตอบแทนกัน ในบรรทัดฐานและจารีตประเพณีที่ดีงาม และมีความเป็น
เครือข่ายที่ปรากฏอยู่ในองค์กร/กลุ่มที่มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมและ เอื้อต่อการจัดการโดยชุมชนได้
อย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (2554 หน่วยที่ 8-15 :37-40)
ขอบเขตหรือ องค์ประกอบของทุนทางสังคมควรประกอบไปด้วย
1. ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สติปัญญา มีคุณธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ
มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างประโยชน์
ให้กับส่วนรวม
2. ทุนที่เป็นสถาบัน ได้แก่ สถาบัน ครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง
รวมทั้งองค์กรที่ตั้งขึ้นมา เช่น เช่นองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน สมาคมวิชาชีพ
3. ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ครอบคุลมถึงระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย
จิตสำนึกสาธารณะ วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี เป็นต้น
จากสถานการณ์โควิด กลุ่มผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบ้านปะอาวในเวลานี้ได้มีสมาชิกกลุ่ ม
เหลืออยู่เพียง 19 คน ที่ยังคงทำเครื่องทองเหลืองอยู่ จากการสัมภาษณ์ ถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิก
นายบุญมี ล้อมวงศ์ประธานกลุ่ม กล่าวว่า “สถานการณ์โควิด สมาชิกกลุ่มได้รับผลกระทบ ในอดีต
ก่อนโควิดจะระบาด สมาชิกกลุ่มจะกำหนดราคาขายร่วมกันแต่ทุกวันนี้ ผมจะเป็นคนประเมินราคา
เพราะกลุ่มจะรับจ้างผลิตเครื่องทองเหลืองตามคำสั่งของลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจากสหรัฐผ่าน
ตัวแทนที่จังหวัดเชียงใหม่ ลูกค้าคนไทยไม่ค่อยมีการสั่งซื้อ ส่วนการประชาสัมพันธ์ อาศัยลูกหลานของ
สมาชิกกลุ่มประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ส่วนการมอบหมายงานนั้น ทางกลุ่มเน้นการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก มีการแบ่งงานตามความถนัดและความชำนาญของสมาชิกแต่ละคน โดยปฏิบัติ
หน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับ” (สัมภาษณ์, นายบุญมี ล้อมวงศ์ประธานกลุ่ม, 6 เมษายน พ.ศ. 2565)
“ต้องให้ประธานเป็นคนประเมินราคาและรับงานเมื่องมีลูกค้าติดต่อมาในสินค้าที่ทางกลุ่ม
ไม่เคยทำมาก่อน ทางกลุ่มไม่ค่อยมีประสบการณ์พวกเราจะคุ้นเคยและทำบ่อยเช่นทำกระดิ่ง ระฆังที่มี
ประสบการณ์อยู่ก่อนแล้ว งานที่ลูกค้าสั่งจากทางสหรัฐ หรือทำตามแบบเป็นงานใหม่ที่ทางกลุ่มไม่เคย
ทำมาก่อนเช่น ชามทองเหลือง โคมไฟ พวกเราจะทำตามแบบ ซึ่งมีความยากในการขึ้นแบบ ต้องให้
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ประธาน บุญมี เป็นผู้ทำแบบขึ้นมาก่อนแล้วค่อยถ่ายทอดให้พวกผม” (สัมภาษณ์, อภิชาต พานเงิน,
สมาชิกกลุ่ม, 6 เมษายน พ.ศ. 2565)
นอกจากนี้การมีส่วนร่วม ในการควบคุ มและตรวจสอบกลุ่มอาชีพทำเครื่องทองเหลือง 2
บ้านปะอาว มีการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนี้ 1. การควบคุมและตรวจสอบด้านการ
ผลิต 2. ลวดลายของชิ้นงาน สร้างลวดลายของผลิตภัณฑ์ออกมาชัดเจน ประณีต 3. ดินที่นำมาใช้ทำ
เบ้าหลอม ทำการคัดสรรมาแล้วใช้ได้เลยโดยร่อนดินโพนให้ละเอียด 4. การควบคุมอุณหภูมิของดิน
โดยตากดินให้แห้ง ใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (สัมภาษณ์ , บัวศรี พานเงิน, สมาชิกกลุ่ม, 6 เมษายน
พ.ศ. 2565)
วิสาหกิจชุมชนทำทองเหลืองบ้านปะอาว นายบุญมี ล้อมวงศ์ ประธานกลุ่มและเป็น
ปราชญ์ชาวบ้านได้ให้สัมภาษณ์ว่า “อดีตการทำเครื่องทองเหลืองจะใช้ วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่นดิน ฟืน
อดีต การสูบลมต้องใช้แรงงานคน แต่ต่อมาได้ใช้เครื่องสูบลมไฟฟ้าแทน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้สนับสนุน การสร้างเตาเผา และขณะนี้นักศึกษาได้มาทดสอบอุณหภูมิในการเผา ที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสนับสนุนงบประมาณในการสร้างเตาเผาและนำมาติดตั้งให้ ผลปรากฏว่า เตาเผาที่นำมา
ติดตั้งให้ใช้งาน ในเชิงทดลอง สามารถใช้งานได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงหลังจากใช้งานพบว่า อุณหภูมิ
ความร้อนไม่สม่ำเสมอ ทำให้ทองเหลืองหลังจากผ่านการเผา เหมือนกับรมดำ ไม่สามารถใช้งานได้
ตอนนี้ เตาเผาที่มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี นำมาติดตั้งให้ผมได้ถอดทิ้ง วางอยู่ข้างกำแพง ผมต้อง
ติดต่อไปยังศูนย์ศิลปาชีพที่อยุธยาที่เราเป็นเครือข่าย ขอเตาเผาที่ใช้แก็ซ มาใช้แทน ก็ใช้ได้ดี แต่ก็ต้อง
ใช้ร่วมกับฟืนที่เราใช้มาเป็นร้อยปี นอกจากนี้ กรมศิลปากร ได้เข้ามาแนะนำในเรื่องเทคนิคการหล่อ
หลอมโลหะ การใช้มอเตอร์ในการขัดผิวทองเหลือง การใช้เครื่องเป่าลมไฟฟ้า ในการหลอมทองเหลือง
ส่วนลวดลายของเครื่องทองเหลือง ยังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ” (สัมภาษณ์, บุญมี ล้อมวงศ์, ประธาน
กลุ่ม, 6 เมษายน พ.ศ. 2565)
สำหรับการออกแบบลวดลายในเครื่องทองเหลืองที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น จากการ
สัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยลวดลายที่พิมพ์ลงบนขี้ผึ้ง
ทีเ่ ป็นของดั้งเดิม มี 6 ลาย ได้แก่ ลายอิงลูก หวายหรือลายลูกหวาย ลายกลีบบัว ลายฟันปลา ลายต้น
สน ลายไข่ปลา และลายลูกกลิ้ง (สัมภาษณ์ , ปราโมทย์ ศุภสร, รองประธานกลุ่ม, 6 เมษายน พ.ศ.
2565)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำมาประยุกต์เพิ่มมูลค่าสินค้าได้ ในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์
ทองเหลืองของกลุ่มอาชีพทำเครื่องทองเหลือง บ้านปะอาวชุดเชี่ยนหมากโบราณ ซึ่งเคยได้รับการคั ด
สรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2554 ระดับ 3 ดาว ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น
มีลักษณะเด่น คือ ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เพราะชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาในการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์
ทำมือ (Hand Made) ไม่ล ะเอีย ดแต่ดูเป็นธรรมชาติและเป็นที่นิยมของลูกค้า ซึ่งแตกต่ างจาก
ผลิตภัณฑ์ของที่อื่นๆ ที่ทำจากโรงงาน (สัมภาษณ์ , ปราโมทย์ ศุภสร ประธานกลุ่ม , 6 เมษายน พ.ศ.
2565)
ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบ้านปะอาวที่ได้ทำสืบสานกันมาหลายชั่วอายุคน จนถึงปัจจุบันนี้
เป็น รุ่นที่ 5 ผลิตภัณฑ์บางชนิดไม่มีการผลิตต่อเนื่องก็สูญหายไป บางชนิดก็ได้ดำเนินการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด ความคิดริเริ่มของกลุ่มจึง แบ่ง

349

ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดั้งเดิม ได้แก่ ชุดเชี่ยนหมากขันทองเหลือง
พร้อมพานรอง ลูกกระพรวนหรือบักหิ่งขนาดต่างๆ ระฆังขนาดต่างๆ กระดิ่งขนาดต่างๆ และ คันโท
น้ำ ส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่และอยู่ระหว่างการพัฒนาของกลุ่ม ได้แก่ แจกันและกระถางธูป ลูกกระพรวน
หรือบักหิ่ง (ภาษาพื้นบ้าน) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นให้มีลวดลายที่ยังคงลักษณะของการเดินของเส้น
ขี้ผึ้ง บักหิ่งจะเกิดเสียงดังเมื่อมีการสั่นเพราะมีก้อนทองเหลืองกลมๆ อยู่ข้างใน บักหิ่งส่วนใหญ่จะใช้
สร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น เช่น พวงกุญแจ ระฆังคล้องคอวัว/
ควาย หรือเครื่องประดับตกแต่งต่างๆ กระดิ่งใบโพธิ์ เป็นกระดิ่งที่ให้เสียงใส กังวานไปได้ไกล นิยมใช้
แขวน ตามชายคาโบสถ์ หรือแม้แ ต่ชายคาบ้านเรือน ซุ้มประตูบ้าน มีรูปใบโพธิ์ห้อยเพื่อรับลม ระฆัง
สำริดและทองเหลือง ระฆังสำริดเป็นระฆังที่ให้เสียงใส กังวาน ไปได้ไกล นิยมใช้แขวนตามชายคา
โบสถ์ หรือแม้แต่ชายคาบ้านเรือน โดยการเพิ่มทองเหลืองรูปใบโพธิ์ ห้อยเพื่อรับลม และยังเป็น
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ ส่วนระฆังทองเหลือง จะมีความกังวานน้อยกว่า เมื่อก่อนนิยมใช้
แขวนคอวัว /ควาย ไม่มีใบพัด นอกจากนั้นระฆังสำริดและทองเหลือง ยังสามารถประยุกต์เป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลายรูป แบบ เช่ น ทำเป็ น พวงกุ ญ แจ กระดิ ่ ง แขวนคอวั ว /ควาย เป็ น ต้ น และจาก
สถานการณ์โควิดทำให้ทางกลุ่มต้องปรับตัวรับงานผลิตตามคำสั่งของลูกค้า สำหรับลูกค้าต่างประเทศ
ส่วน ลูกค้าในประเทศจะเป็นวัดต่าง ๆ มาสั่งให้หล่อระฆังก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่ทดแทนลูกค้าที่
เคยสั่งซื้อ พวงกุญแจ เครื่องประดับ เพราะสินค้าประเภทพวงกุญแจ กระดิ่งเล็ก ๆ เราใช้ฝีมือในการ
ทำ ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต ทำให้ต้นทุนสูงนิด แต่พวงกุญแจ กระดิ่ง ฯลฯ มีการผลิตจากโรงงาน
เป็นจำนวนมาก ทำให้ขายได้ราคาถูกกว่าที่เราผลิต ทำให้สินค้าที่เราเคยไปขายที่ร้านหนังสือที่มีสาขา
ทั่วประเทศต้องถูกยกเลิกไปเพราะขายไม่ดี (สัมภาษณ์ , บุญมี ล้อมวงศ์, ประธานกลุ่ม, 6 เมษายน
พ.ศ. 2565)
สำหรับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประธานบุญมี ล้อมวงศ์ ได้กล่าวว่า “ไปสอนให้
นักเรียนที่โรงเรียนบ้านปะอาวเพื่อถ่ายทอดการหล่อทองเหลือง ช่วงนี้โควิดก็เลยงด เพราะโรงเรียนไม่
มีการเรียนการสอน” (สัมภาษณ์, บุญมี ล้อมวงศ์, ประธานกลุ่ม, 6 เมษายน พ.ศ. 2565)
ด้านการบริหารจัดการทุน กลุ่มทำเครื่องทองเหลืองมีการวางแผนการผลิตอย่างชัดเจน
จากการสัมภาษณ์ บุญมี ล้อมวงศ์ ประธานกลุ่มได้ให้สัมภาษณ์ “การบริหารจัดการปัจจุบันได้แบ่ง
หน้าที่กันชัดเจน แต่ปัญหาที่พบได้แก่สมาชิกที่ทำการผลิตได้ลดจำนวนลงเพราะออกไปทำงานต่างถิ่ น
ได้ค่าแรงสูงกว่าผลิตเครื่องทองเหลือง ทำให้มีปัญหาด้านการควบคุมและตรวจสอบการผลิต ในเรื่อง
การควบคุมขั้นตอนการเททองเพื่อหล่อผลิตภัณฑ์ นอกจากเรื่องของเตาเผาแล้ว ปัญหาคนที่ลด
จำนวนลงทำให้ควบคุมได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ผลิตภัณฑ์รูปร่างผิดเพี้ยนไปจากเดิม เนื่องจากเททองไม่
ทันกัน” (สัมภาษณ์, ปราโมทย์ ศุภสร รองประธานกลุ่ม 6 เมษายน พ.ศ. 2565)
จากการสัมภาษณ์นางหนูกร เข็มเพชร์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาของสมาชิกบางคนไม่มี
การเข้ารับการอบรม หรือ การถ่ายทอดความรู้ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสมาชิกของกลุ่ม เนื่องจาก ยัง
มีความเหลื่อมล้ำและถือ ความเป็นอาวุโส อาชีพการทำหัตถกรรมเป็นเพียงอาชีพเสริมไม่ใช่อาชีพหลัก
ทุกคนต้องทำมาหากินอย่างอื่นด้วย และยังมีสภาพจิตใจต่างกัน เพราะแต่ก่อนเป็นกลุ่มครอบครัว
เดียวแต่นี้เป็นการรวมกลุ่มหลากหลายคน ประกอบกับไม่มีการถ่ายทอดเพราะภูมิปัญญามันติดตัว มา
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ตั้งแต่กำเนิดและการแลกเปลี่ยนจากคนในครอบครัวเท่านั้น (สัมภาษณ์ , นางหนูกร เข็มเพชร์ , 6
เมษายน พ.ศ. 2565)
นอกจากนี้ การศึกษาทุนทางสังคมของกลุ่มทองเหลืองบ้านปะอาว จำเป็นต้องทำความ
เข้าใจกับแนวคิดเครือข่ายทางสังคมอีกด้วย ซึ่งสีลาภรณ์ บัวสาย (2547: 16-19) กล่าวว่า เครือข่าย
สังคม (social network) เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆในท้องถิ่น ซึ่งเป็น
พลังสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น ชาวบ้านไทยในชนบทรู้จักเครือข่ายทางสังคมเป็นอย่างดีและรู้จัก
นำมาใช้ด้วย เช่นหากต้องการสร้างโรงเรียนให้สำเร็จโดยการระดมทรัพยากรและแรงงานจากชาวบ้าน
จะต้องไปติดต่อใครก่อน ซึ่งเป็นผู้นำที่ชาวบ้านเคารพนับถือ เป็นต้น อันที่จริงแล้ว ในวงการธุรกิจก็
รู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ไม่เรียกว่า social network แต่ เรียก connection ใน
ขณะเดียวกัน ยังได้เสนอว่า ประเด็นที่น่าพิจารณาเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคมมีอยู่ 2 ประเด็นคือ
ลักษณะของสายสัมพันธ์ทางสังคม และคุณภาพของสายสัมพันธ์ กลุ่มทำเครื่องทองเหลืองบ้านปะ
อาวก็ต้องอาศัยเครือข่ายทางสังคมโดยทุนทางเศรษฐกิจจากพ่อค้าคนกลางทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้มีการผลิต ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชน โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมการผลิต
เครื่องทองเหลืองที่ปรับกลยุทธ์จากผลิตตามความคิดของตนมาเป็นผลิตตามความต้องการของลูกค้า
ในมุมมองของ บูดิเยอร์ กลุ่มได้ส ั่งสมประสบการณ์ เป็นปฏิบัติการ (practices) ที่เป็นทุนทาง
วัฒนธรรมเป็นเหตุผลในตัวเอง (Bourdieu, 1990: 91-94)

บทสรุป
กลุ่มทองเหลืองบ้านประอาวได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากผลิตตามความคิดของตน ผลิตใน
สิ่งที่ตนมีความชำนาญมายาวนาน ปรับเปลี่ยนมาผลิตตามความต้องการของลูกค้า เป็นงานรูปแบบ
ใหม่ที่แตกต่างจากงานเดิมที่เคยทำ โดยอาศัยประสบการณ์ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ใน
การทำ มาเรียนรู้สิ่งใหม่ ทดลองทำ ทั้งล้มเหลวได้ประสบการณ์ใหม่ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทำให้กลุ่ม
สามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางเศรษฐกิจชุมชนหลายชุมชนล่มสลายเพราะการแพร่ระบาดของโควิดที่
หลายกลุ่มไม่มีรายได้ อาทิเช่น รายได้จากการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชน แต่กลุ่มทำ
ทองเหลืองบ้านปะอาวสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด 19
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บทคัดย่อ
หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักที่สำคัญที่มีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
ทรัพยากรอื่น ๆ ของประเทศเพื่อบ้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้ประเทศมีความสงบ
สุข ปลอดภัย มีสวัสดิการและการพัฒนาต้องเชื่อมโยงหลักธรรมาภิบาลเพื่อผดุงรักษาความยุติธรรม
ของสังคมรวมถึงการใช้ ทรัพยากรของรัฐให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ความสำคัญของการศึกษา
ประสิทธิผลขององค์กรและภาวะผู้นำ ประสิทธิผลขององค์กรเป็นเป้าหมายแรกที่ผู้นำจะต้องสนใจใน
การบริหารจัดการองค์กร การทำความเข้าใจในประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษาหลักธรรมมา
ภิบาลและมีความจำเป็นที่จะต้ องชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กรและองค์ประกอบที่สำคัญใน
ประวัติศาสตร์การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์ก็ไม่มีความแตกต่างจากรูปแบบขององค์กรอื่น ๆ
การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กร ที่มีความสลับซับซ้อนเป็นตัวแปรมากมาย ในหลายประเทศ
ได้มีการพัฒนาเกี่ยวกั บความเป็นอิสระขององค์กรและการทำงานของส่วนหน้าของการเปรียบผ่าน
การจัดการศึกษาระดับสูงที่เรียกว่าธรรมาภิบาลของตนเอง อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลายอย่างที่มี
อิทธิพลต่อธรรมาภิบ าลทางการศึกษา ได้แก่ องค์กร รัฐ บาลกลาง องค์การบริห ารส่ว นท้องถิ่น
หน่วยงานรัฐ ที่มีความสัมพันธ์ถึงประสิทธิผลกับภาวะความเป็นผู้นำขององค์นั้น ๆ
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำ, หลักธรรมาภิบาล, ประสิทธิผลขององค์กร

Abstract
Good governance is an important aspect of human resource management
and other resources in the country. To meet the objectives of development for the
country to have peace, safety, welfare. Development must link the principles of good
governance to uphold social justice. Including the use of government resources for the
benefit of the people.The importance of studying organizational effectiveness and
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leadership,Organizational effectiveness is the first goal that leaders must focus on in
managing the organization, Understanding the Effectiveness of Educational
Organizations. It is imperative to make clear about the effectiveness of the organization
and its important elements in educational history. The key element in the history of
organizational effectiveness studies is no different from other organizational models.
The study of organizational effectiveness is complex with many variables and in many
countries, organizational independence and work development. The management of
higher education is called self-governance However, there are many factors that
influence educational governance, including organizations, the federal government,
local administrative organizations, and government agencies that have an effective
relationship with that organization's leadership.
Keywords: Leadership Styles, Good Governance, Organizational.

บทนำ
การศึกษาเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำทางสังคมไทยที่ปรากฏอยู่ตามหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน โดนเฉพาะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรวมถึงประสิทธิผลขององค์กรและประสิทธิผล
ของการศึกษาอย่างแพร่หลายโดยทางทางการศึกษาในความแต่ต่างของเงื่อนไข ซึ่งมีปรากฏว่าภาวะ
ผู้นำ มีผลกระทบต่อประสิทธิผลขององค์กรในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพราะภาวะผู้นำที่ใช้
อำนาจในการกำกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรการขับเคลื่อนไปข้างหน้า การกำหนดเป้าหมายและการ
ตัดสินใจการรับรู้เป็นลักษณะผู้นำขององค์กรและมีอิทธิพลต่อผู้ตามในองค์กรทั้งในองค์กรภาครัฐและ
องค์กรภาคเอกชน ความมีประสิทธิผลของผู้นำต้องที่กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขเป็นข้อกำหนด ที่เรียกว่า
หลักธรรมาภิบาล (Good governance) ที่ประกอบด้วย ความโปร่งใส่ (Transparency) ความเป็น
อิสระ (Indapendent) การตรวจสอบได้ (Accountability) ความรับผิดชอบ (Responsive) ความ
เสมอภาค (Equity) และความยุติธรรม (Fairness) เป็นหลักการที่จำเป็นขององค์กรภาครัฐและองค์
องค์ภาคเอกชนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้รับการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้เสียในสัง คมไทย
จะต้องตระหนักในการปฏิบัติ ให้เป็นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตรมกฎเกณฑ์เพราะเป็นสิ่งจำเป็น
แล้วจะกลายเป็นหลักจริยธรรมที่ดีทางสังคมทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน
ฉะนั้นคุณภาพของภาวะผู้นำ (Quality of Organizational Leadership) ในสถาบัน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในส่วนผู้นำองค์กรสาธารณะ (Public) หรือองค์กรเอกชน (Private) จำเป็นต้องใช้
ความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับความสำสัมพันธ์ของภาวะผู้นำ (Leaderahip) และประสิทธิผลของ
องค์กร (Orgaizational Eeffectiveness)
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ภาวะผู้นำ (Leadership)
Northhouse (2017). ได้อธิบายทฤษฎีภาวะผู้นำ (Leaderahip Threory) ดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีลักษณะ (Trait Threory) เป็นทฤษฎีที่กล่าวงถึงลักษณะในการแสดงออกของ
บุคคลที่เป็นผู้นำ โดยการรั บรู้ลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน ความรู้
การศึกษา และการฝึกอบรม ส่วนที่เป็นลักษณะการแสดงออก ได้แก่ ความทะเยอทะยาน แรงขับ
ความสามารถในการปรับ ปรุง การตัดสินความเชื่อมั่ นในตนเองและการแสดงออกภายนอกหรือ
ลักษณะเฉพาะ (Germain 2012).
2. ทฤษฎีพฤติกรรม (Behavior Threory) เป็นการอธิบายทฤษฎีภ าวะผู้นำในเชิ ง
พฤติกรรมและแยกออกเป็น 2 พฤติกรรมได้แก่
2.1 พฤติกรรมที่มีแนวคิดเรื่องงาน (Task - Orientef Behavior) เช่นความชัดเจน
การวางแผนและการแก้ไขปฏิบัติ
2.2 พฤติกรรมเชิงความสัมพันธ์ (Relation Orirnted Behavior) เช่นการสนับสนุน
การพัฒนา การได้การจดจำ และการได้รับมอบอำนาจ
3. ทฤษฎีสถานการณ์ (Situition Theory) อธิบายทฤษฎีนี้ว่า เป็นสถานการณ์ที่มีผู้นำ
จะต้องมีสมรรถนะ และความผูกพันกับผู้บังคับบัญชาผู้นำจะแสดงพฤติกรรม 2 ลักษณะได้แก่
3.1 พฤติกรรมในกาซ้ำกัน (Directive Behavior) ผู้นำจะช่วยเหลือผู้ตามจนจะ
ประสบความสำเร็จในเป้าหมายโดยให้คำแนะนำ กำหนดเป้าหมาย วิธีการประเมิน การกำหนดเวลา
และแสดงการทำงานการบรรลุเป้าหมายเป็นการสื่อสารทางเดี่ยวระหว่างผู้นำและตาม
3.3 พฤติกรรมสนับ สนุน (Supporter Behavior) ผู้นำจะช่วยเหลือผู้ตามตาม
ความรู้สึก
นอกจากนี้ยังได้กล่าวว่าภาวะผู้นำขององค์กรภาครัฐและองค์ภาคเอกชนเป็นสิ่งที่สำคัญใน
การจัดระเบียบองค์กรและเป็นกุญแจที่จะสร้างสรรค์ประสิทธิผลขององค์กรเพราะผู้นำองค์กรจะต้อง
ก. สร้างความกระตือรือร้นและความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ข. ให้คำแนะนำกระตุ้นพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ดี
นอกจากนี้ Daryanto ยังชี้ให้เห็นว่าผู้นำองค์กรเป็นผู้สร้างนวัตกรรมและเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาองค์กร
Northhouse ได้กล่าวว่า คำนิยามของคำว่า ภาวะผู้นำ (Leaderahip) กระจัดกระจายแต่
ยั ง คงเป็ น การกระทำรวมกั น ของบุ ค คลที ่ ม ี ล ั ก ษณะความสามารถและทั ก ษะในการผลั ก ดั น
ความสัมพันธ์ผ่านอิทธิพลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งภาวะผู้นำโดยทั่วไปแล้วขึ้นอยู่กับความท้ายทาย
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตามช่วงเวลาต่าง ๆ แต่จุดสำคัญของภาวะผู้นำองค์กรอยู่ท่ผี ลลัพธ์
หรือประสิทธิผลของผู้นำที่ต้องปฏิบัติ
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รูปแบบภาวะผู้นำ (Leafership Style)
1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership)
Leithwood (1992). ได้ขยายถึงลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในลักษณะภาวะผู้นำที่มี
อิทธิพลต่อผู้ตามรูปแบบที่ผู้นำแสดงออกได้แก่
1. การมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ (Vision)
2. มาตรฐานผลงานสูง (High Perfomation Ltandards)
3. การสนับสนุนความเชื่อมั่นในตนเอง (Self - Confidernce)
นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงรู ปแบบการทำงานของภาวะผู้นำการเปลี่ ยนแปลงในองค์กรว่าด้วย
หน้าที่ดังนี้
1. การกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน (Setting Direction)
2. การพัฒนาบุคลากร (Developing people)
3. การออกแบบองค์กรใหม่ (Redesigning Organiztion)
4. การสร้างแผนการเรียนรู้ (Managing Instructionl Program)
Bess ได้อธิบายคำนิยามความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้
1. การมีอิทธิพลอุดมการณ์ ผู้นำจะทำหน้าที่เป็นรูปแบบในบทบาทของผู้นำ
2. ผู ้ น ำให้ ค วามสนใจและเป็ น ห่ ว งในความต้ อ งการและครามรู ้ ส ึ ก ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตาม
3. ผู้นำจะสร้างความท้าทายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
4. ผู้นำจะกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ตาม
Leirthood และ Jantzi (2006). ได้ใช้องค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Bess
สร้างเป็นตัวชี้วัดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยได้แบ่งออกเป็น
1. การกำหนดแนวทางปฏิบัติได้แก่การแบ่งปันเป็นวิสัยทัศน์และเป้าหมายรวมทั้งการ
แสดงผลงานที่เกิดความคาดหวัง
2. การพัฒนาคนได้แก่การสนับสนุนส่วนบุคคลและการพัฒนาทักษะแบบมือ อาชี พ
รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือในโครงสร้างการตัดสินใจ
3. การออกแบบองค์กรเป็นการพัฒนาโครงสร้างการตัดสินใจโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
Yukt และ Hoy ได้อธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำแบบดั้งเดิมผู้นำจะมุ่งเน้นที่กระบวนการของ
เหตุผลมากกว่าความรู้สึกและคุณค่าเหมือนภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้มีการศึกษามากมายเพื่อใช้
ในองค์กรทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐ
Burn และ Leithwood (1992). ได้อธิบาย 4 มิติของทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ประกอบด้วย
1. การมีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์ เป็นลักษณะบทบาทของผู้นำที่สร้างความไว้วางใจ
และการนับถือในผู้ตามและการที่ผู้นำเคารพยอมรับและไว้วางใจในลักษณะความเชื่อมั่น อำนาจและ
จริยธรรม
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2. การสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำกระตุ้นให้ผู้ตามเชื่อว่าปัญหาภายในองค์กรสามารถ
แก้ไขได้การสร้างวิสันทัศน์กจ็ ะเกิดเพราะการกระตุ้นแรงจูงใจ แรงจูงใจก็จะเกิดขึ้นเพราะผู้นำได้ชี้แนะ
ติดตามเกี่ยวกับงานและความท้าทายของงาน ฉะนั้นการกระตุ้นแรงจูงใจผู้นำจะสร้างจิตวิญญาณของ
ทีม การแบ่งปันวิสัยทัศน์ และการสร้างพลังงานในสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
3. การกระตุ้นปัญญาผู้นำจะต้องสร้างสรรค์ภายในองค์กรโดยการช่วยให้ผู้ตามเรียนรู้ถึง
ปัญหาและสร้างความสามารถในเชิงนวัตกรรม รวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ตาม
4. การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้นำจะสนใจความต้องการของผู้ตามเพื่อทำให้ผู้
ตามทำงานให้ประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตผู้นำจะฟังผู้ตามเพื่อทำงานให้เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้นำและช่วยให้ผู้ตามเจริญเติบโต
ทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นกระบวนการและการเรียนรู้ได้ทุกระดับของ
องค์กรเป็นวิธีการที่ผู้นำคิดและกระจายแนวคิดรวมกระตุ้นนวัตกรรมและสร้างปัจเจกบุคคลภาวะผู้นำ
ที่มีความสำพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับผู้ตามนอกจากจะทำให้ผู้ตามเกิดความพึงพอใจตามความต้องการ
แล้วยังทำให้ผู้ตามมีส่วนร่วมทั้งทางอารมณ์และปัญญาด้วย
2. ภาวะผู้นำแลกเปลี่ยน (Transaction Leadership)
Hargis et at (2011). ได้กล่าวสรุปภาวะผู้นำแลกเปลี่ยนว่ามี 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การให้รางวัลตามสถานการณ์ผู้นำให้รางวัลหรือผลประโยชน์ให้แก่คนในองค์กรเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับผลงาน ผู้นำจะเสนอแรงจูงใจภายนอกให้แก่ผู้ตาม โดยผู้นำมุ่งเน้นที่จะแสดงความ
ชัดเจนในบทบาทและงานที่ต้องการ
2. การจัดการแบบการยกเว้นการกระทำผู้นำต้องการตามพฤติกรรมของคนในองค์กรใน
การทำงานและจะเข้าดำเนินการตามที่จำเป็น
3. การจัดการแบบการยกเว้นไม่สนใจผู้นำจะไม่ดำเนินการใดๆจนกว่าจะมีปัญหาเกิดขึน้
Avolio ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนว่าด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างดังนี้
1. การให้รางวัลตามสถานการณ์ ผู้นำใช้หลักการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่ผู้บังคับบัญชา
เมื่อเขามีผลงานตามที่คามหวัง
2. การจัดการโดยมีข้อยกเว้นทันทีผู้นำจำดำเนินการแก้ไขให้ผู้ตามเพื่อลดความผิดพลาด
และล้มเหลวให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. การจัดการโดยมีข้อยกเว้นโดยไม่สนใจ ผู้นำจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Burn ได้เสนอภาวะผู้นำมี 3 ประเภท ได้แก่
ภาวะผู้น ำการเปลี่ ย นแปลงภาวะผู้น ำการแลกเปลี ่ยนและภาวะผู้ นำแบบตามสบาย โดย Bass
ให้ความหมายผู้นำแบบแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อผู้นำจงใจผู้ตามให้แสดงความต้องการออกมาตามที่
ข้อเสนอเป็นแรงจูงใจหรือรางวัลล้อใจเป็นสิ่งตอบแทน ผู้นำแบบแลกเปลี่ยนจะจูงใจให้คนทำงานตาม
ระดับความรับผิดชอบและความคาดหวังความสำพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ต ามได้ผลประโยชน์ส่วนตัว
ของทั้งสองฝ่ายผู้นำใช้การให้รางวัลตามสถานการณ์แก่ผู้ตามโดยที่ผู้ตามจะต้องทำตามวิธีการหรือมี
ส่วนร่วมในการทำงาน
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อธิบ ายเพื่อเติมผู้น ำแบบแลกเปลี่ยนว่ามีลักษณะประกอบด้วยความบริ ส ุทธิ์ใจต่อกัน มี
พฤติกรรมตนเองเป็นศูนย์กลาง ความสำพันธ์ที่เป็นอิสระและมีการตัดสินใจที่เป็นวิธีการ
Bass และ Kuhuert et at ได้อธิบายว่า ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนไม่ได้สนับสนุน ความ
ต้องการของผู้ใต้บ ังคับ บั ญชาหรือพัฒ นาผู้ใต้บัล คับบัญชาแต่เป็นทฤษฎีที่ ส นับสนุนผู้นำในการ
ดำเนินการ ไว้สองปัจจัยได้แก่
1. การให้รางวัลตามสถานการณ์เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม โดยผู้ตามจะ
ได้รับรางวัลเมื่อทำงานเสร็จตารมที่ผู้นำต้องการ
2. การจัดการโดยการยกเว้น ผู้นำติดตามการทำงานของผู้ตามอย่างใกล้ชิดผ่านผ่าน
กระบวนการตรวจสอบผลของข้อมูลย้อนกลับและผลลัพธ์ที่เป็นลบ
3. ภาวะผู้นำแบบสบาย (Laissez-Faire Leadership)
Bass (2008). ได้อธิบายลักษณะของภาวะผู้นำแบบสบาย (Laissez-Faire Leadership)
ว่าเป็นผู้นำที่มีลักษณะหลี กเหลี่ยงขาดแรงจูงใจต่อผู้ตามไม่รับผิดชอบและตัดสินใจยากขาดความ
เชื่อมั่นในการให้คำแนะนำแก่ผู้ตามนอกจากนี้ Hargis et al (2011). ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าภาวะผู้นำ
แบบสบายไม่สนใจในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของคนในองค์กรละการศึกษาของ Hinkin ก็ไม่พบ
ความสัมพันธ์เชิงลบกับประสิทธิผลและความพึงพอใจ
ตารางที่ 1 องค์ประกอบหรือตัวแปรและตัวแปรย่อยของภาวะผู้นำ (Leadership)
แนวคิด (Concept)
ตัวแปร (Variables)
ตัวแปรย่อย (sub-Variables)
1. ภาวะผู้นำการ
1. การมีอิทธิอย่างมี
1. กระตุ้นการใช้ความดี
เปลี่ยนแปลง
อุดมการณ์
2. กระตุ้นคุณค่า
3. พั ฒ นาความไว้ ว างใจในการ
ทำงานระหว่างผู้นำและผู้ตาม
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
1. ผู้นำแสดงและจูงใจผู้ตาม
2. กระตุ้นผู้ตามให้ประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมาย
3. สร้างความคาดหวังในผลสำเร็จ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
1. ทำให้ผู้ตามสามารถแก้ปัญหาได้
2. ทำให้การทำงานประจำมี
นวัตกรรมในสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงาน
4. การคำถึงความเป็นปัจเจก 1. การรับฟังความต้องการของผู้
บุคคล
ตาม
2. การสนับสนุนเป้าหมายระยะ
ยาวส่วนบุคคล
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2. ภาวะผู้นำแบบ
แลกเปลี่ยน

1. การให้รางวัลตาม
สถานการณ์
2. การจัดการโดยมีข้อยกเว้น
3. การจัดการโดยมีข้อยกเว้น
โดยไม่สนใจ
3. ภาวะผู้นำแบบสบาย เป็นผู้นำที่มีลักษณะหลีกเลี่ยง
ขาดแรงจูงใจต่อสู้ตามไม่
รับผิดชอบและตัดสินใจหรือ
ตัดสินใจยากขาดความเชื่อมั่น
ในการให้คำแนะนำผู้ตาม

1. ผู้นำใช้แรงจูงใจของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับงานโดยใช้รางวัล
ตอบแทน
2. ผู้นำรักษาสภาพการทำงานที่
เป็นปกติ
1. ผู้นำมีข้อจำกัดในการแนะนำ
ลูกจ้าง
2. ผู้นำมีข้อจำกัดในการตัดสินใจ
3. ผู้นำมอบหมายโดยไม่รับผิดชอบ

หลักธรรมภิบาล (Good Goverrnance)
หลักธรรมาภิบาลในการศึกษาจะอธิบายในรูปแบบของระบบที่มีการสั่งการและควบคุ มโดย
ผู้จัดการหรือผู้บริหารและมีการตรวจสอบในผลงานของผู้บริหารดั่งนั้น ธรรมาภิบาลจึงเป็นกรอบใน
การทำงานของผู้บริหารที่จะต้องดำเนินการและมีการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ความเห็นเพื่อ
เติมว่าธรรมาภิบาลเป็นโครงสร้างเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ขององค์กรการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และการควบคุมกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย ก) ความรับผิดชอบ ข) การตรวจสอบ
ค) หลักจริยธรรม ง) หลักนโยบาย
Sholahiuddin et at (2019). อธิบายว่าหลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาล มีความหมาย
เดี่ยวกันซึ่งเป็นการปฏิบัติงานของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในองค์กรสถาบันหรือรัฐ องค์ประกอบมีอยู่
3 ประการ ได้แก่ ธรรมภิบาลสาธารณะธรรมาภิบาลขององค์กรธุรกิจ และธรรมาภิบาลภาคสังคม
พลเมือง ซึ่งเป็นความสามารถของภาวะผู้นำที่มีอำนาจหน้า ที่จะต้องมีวิสัย ทัศน์ที่ชัดเจนความเสมอ
ภาค ความไว้วางใจระกว่างรัฐบาลและชุมชนหรือองค์กรธุรกิจ หลักการของธรรมาภิบาล ได้แก่
1. ความโปร่งใส่ (Transparency) รัฐบาลทุกระดับที่ส่วนกลางท้องถิ่นและหมู่บ้านจะต้อง
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประชาชนต้องสามารถถามถึงการตัดสินใจและสามารถควบคุม ติดตาม
กระบวนการปฏิบัติได้
2. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) เป็นความรับผิดชอบของรัฐที่มีต่อผลประโยชน์ของผู้
มีส่วนได้เสีย
3. ความยุติธรรม (Justice) ทุกคนในสังคมจะต้องได้รับความยุติธรรมในสวัสดิการของรัฐ
4. การปรึ ก ษาหารื อ (Consensus) รั ฐ จะต้ อ งเป็ น ผู ้ ป ระสานข้ อ ตกลงจากทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ
ผลประโยชน์ของสังคม
5. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency) จะต้องใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการ
6. การตรวจสอบ (Accountability) ผลการกระทำของรัฐจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก
สาธารณะในเรื่องของการจัดการและเรื่องนโยบายภาครัฐ
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7. เสรีภาพและการมีส่วนร่วม (Freedom and Participation) ประชาชนต้องมีเสรีภาพและ
การมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเอง
8. กฎหมายและกฎระเบียบ (Rule and Legal) รัฐจะต้องสร้างกฎ และกฎหมายเพื่อความ
ปลอดภัยและขั้นตอนของสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ
9. ประชาธิปไตย (Democracy) การสร้างกระบวนการประชาธิปไตยในสังคม
10. ความร่วมมือกับชุมชน (Collaboration with Community Organization) เป็นความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาและการให้บริการสาธารณะ
11. ความผูกพันธ์ต่อการตลาด (Commitment to Market) การกำหนดนโยบายการตลาด
12. ความผูกพันต่อสิ่งแวดล้อม (Commitmeent to Environment) การใช้ความสนใจต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
13. การกระจายอำนาจ (Denaturalization) การพั ฒ นาและมอบอำนาจให้แ ก่ ส ถาบัน
ท้องถิ่นในการสร้างการตัดสินใจเพื่อความต้องการขององค์กรท้องถิ่น
คำว่า ธรรมาภิบาล (Govermance) ได้มีการศึกษาและพัฒนาทายบริบท ไม่ว่าจะเป็นเชิง
เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารสาธารณะ และสังคมวิทยา
Centre for European Policy Studies ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็นระเบียบ
ของสิทธิ กระบวนการ และการควบคุมที่มีขึ้นและภายนอกธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกัน
ผลประโยชน์ของผู้ส่วนได้ส่วยเสีย
อรพินท์ สพโชคชัย (2552). ได้แบ่งลักษณะของหลักธรรมาภิบาล (Good Govermance)
ประกอบด้วย
1. การมีส่วนร่ว มของประชาชน ประชาชนมีโอกาสในการตัดสินใจเท่าเทียมกัน การให้
เสรีภาพแก่สาธารณะแสดงความคิดเห็น
2. ความสุจริตและโปร่งใส การมีระเบียบปฏิบัติและการดำเนินการที่เปิดเผย ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรีรวมถึงติดตามผลการปฏิบัติได้
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินงานต้องตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม ผู้
ปฏิบัติต้องรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาและการรับผิดชอบต่อผู้สนับสนุนทางการเมือง
4. การเมืองที่ชอบธรรม การที่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมได้รับการยอมรับจากประชาชน
ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง มีความสามารถในการบริหารที่ดี
5. ความยุติธรรมและชัดเจน มีกรอบกฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นธรรมสิทธิทุกกลุ่มในสังคมมี
กฎเกณฑ์การบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล เป็นการจัดการบริ ห ารทรั พยากร การจัดสรรและใช้
ทรัพยากรอย่างคุมค่าดำเนินการสาธารณะที่ได้ผลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2545). ได้แยกอธิบายคำว่า ธรรมาภิบาล โดยแยกออกเป็น ธรรม+
อภิบาล ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Good Governance หมายถึง การใช้อำนาจในการบริหารทรัพยากร
ขององค์กร ธรรมาภิบาลจึงเป็นวิธีการใช้อำนาจบริหารทรัพยากรขององค์กร
การบริหารที่เป็นแบบธรรมาภิบาลหรือเรียกว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุด
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ของประชาชนและประเทศชาติ เป็นการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และกระบวบการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เป็นการใช้อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ เพื่อจัดการเกี่ยวกับประเทศชาติ

ประสิทธิผลขององค์กร (Organizational Effectiveness)
การให้คำนิยามของประสิทธิภาพขององค์กร (Organizational Effectiveness) ได้มีความ
พยายามของนั ก วิ ช าการหลายคนตั้ ง แต่ Weber (1947). และ (Seorgopulos, Tannenloaurn)
(2017). ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในความหมายแตกต่างของกลุ่มทางสังคมและ Nolan (2017). ได้สรุป
ชัดเจนว่า ประสิทธิผลขององค์กร (Organizational Effectiveness) ไม่มีคำนิยามเดียวเพราะเรื่อง
สลับซับซ้อนและมีปัจจัยมากมายที่อาจใช้ได้กับองค์กรหนึ่งแต่กับไปใช้กับอีกองค์กาหนึ่งประสิทธิผล
ของงานวิจัยยังไม่ชัดเจน ฉะนั้นแทนที่จะชี้วัดประสิทธิผลของแต่ละองค์กรเหมือนกัน ความหมายจึง
ไม่เหมือนกัน
Ashraf Kadir (2012). ได้แยกแนวทาง (Approacd) ในการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
องค์กร (Organizational Effectiveness) เหล่านี้
1. แนวทางมุ้งเน้นเป้าหมาย Buble et al (2014). ได้ให้คำนิยามของประสิทธิผลขององค์กร
ตามแนวทางนี้ว่าเป็นระดับขององค์กรที่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก ำหนดไว้เมื่อเป็นไปตาม
แนวคิดสุดท้าย ฉะนั้นจุดนั้นของแนวคิดทางนี้จะมุ้งเน้นการปฏิบัติการที่จำเป็ นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร คนในองค์กรต้องแสดงความผูกพัน และแรงจูงใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. แนวทางทรัพยากรระบบ Kadin (2012). ได้ใช้แนวคิดระบบมาอธิบายความหมายของ
องค์กร ว่าหมายถึงความสามารถของผู้นำองค์กรที่จะได้รับและใช้ทรัพยากรที่จำเป็นที่มีอยู่ในการ
จัดสรรทรัพยากรในสิ่งแวดล้อมภายนอก ประสิทธิผลขององค์กรจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิผลและการ
พึ่งพาต่อกันขององค์กรที่มีสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
3. แนวทางกระบวนการ Goodman (1976). ได้อธิบายแนวทางกระบวนการ ว่าเป็นระดับ
ของคนในองค์กรที่จะรักษาไว้ในการบูรณาการระหว่างระบบการที่ใช้ในการสร้างผลผลิตหรือ ผลลัพธ์
จึงเป็นเรื่องระหว่างคนในองค์กรและระบบขององค์กรคนในองค์กรที่ต้องการความพึงความพึงพอใจ
ในสิ ่ ง ที ่ ต นสนใจ Nolan (2014). ว่ า ได้ ส รุ ป แนวทางกระบวนการเพื ่ อ อธิ บ ายความหมายของ
ประสิทธิผลภายในความร่วมมือ แรงจูงใจ และความพึงพอใจของลูกจ้าง
4. แนวทางผู้มีส่วนได้เสีย Ashart (2012). อธิบายแนวทางนี้ว่าเป็นเรื่องของความต้องการ
และความสนใจ ของกลุ่มคนในองค์กรที่ จะมีประสิทธิผล ฉะนั้นประสิทธิผลขององค์กรจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้นำที่จะต่อรองกับกลไกต่างๆในองค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
5. แนวทางกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร Organizational Strategy Approacd ประสิ ท ธิ ผ ลของ
องค์กรตามแนวทางนี้เริ่มงานนั้นการที่องค์กรสามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์ขององค์กรได้ดีเพียงใด
Nolan (2017). อธิบายกลยุทธ์ที่จะทำให้องค์กรมีประสิทธิผลได้มีหลักการ ระบบ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในด้านความผูกพัน การสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับองค์กร
Likert (1961). ได้ให้ความสำคัญแก่ทรัพยากรมนุษย์ Human Resources และประสิทธิผล
ขององค์กรลูกจ้างประกอบด้วยความพึงพอใจของลูกจ้าง ความเป็นปึกแผน ความจงรักภักดี
และ
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การสื ่ อ สารแบบเปิ ด เผย “การมี ส ่ ว นร่ ว ม ( Participation)” มากขึ ้ น “การให้ อ ำนาจ
(Empowerment)” “ การเข้าไปเกี่ยวข้อง (Involvement)” “ การทำงานเป็นทีม (Teamwork)”
ทั้งหมดจะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยผ่านกระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการบริหาร มีองค์ประกอบที่เรียกว่า “POSDCORB” รวม 7 ประการ คือ
1. การวางแผนงาน (Planing) หมายถึง องค์กรควรจะกำหนดแผนงานกิจการ เพื่อให้ หมู่
สมาชิก หรือบุคลากรในองค์กรมีทิศทางในการปฏิบัติงานหรือทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนไปในทาง
เดียวกัน
2. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดการโครงสร้างองค์กรให้มีส ายบังคับบัญชา
ที่คล่องตัว การเชื่อมสายบังคับบัญชาให้แน่นแฟน และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อสนับสนุน
นโยบายของผู้บริหารในระดับสูงเป็นอย่างดี
3. การบริหารงานบุคคล (Staffing) การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ใน
องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
4. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) องค์กรต้องมีการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแม่นตรง รวมทั้ง
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร
5. การประสานงาน (Co – ordinating) เป็นการประสานงานในเชิงระบบในองค์กร หรือ
นอกระบบนอกองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร
6. การเสนอรายงาน (Reporting) องค์กรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การรายงานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และเป็นข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เที่ยงตรง
มีมาตรวัด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนข้อมูล จะทำให้การบริหารองค์กรได้อย่าง
แม่นตรง รวดเร็วต่อผู้บริหาร
7. การจัดทำงบประมาณ (Budgeting) องค์กรควรจัดทำระบบบัญชี และงบประมาณเป็น
แบบมาตรฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ได้อย่างมีระบบในการบริหารงาน
องค์กร
สรุปได้ว่า หลักการบริหารงานสมัยใหม่ จำเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริหาร
เข้ามาสนับสนุนองค์กร เพื่อเสริมพลังการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผ ล มีการ
พัฒนาทรัพยากร - มนุษย์ (บุคคล) ขององค์กรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมทั้ง ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาสนับสนุน ด้านฐานข้อมูล การสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ มี
การตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ การสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคใน
องค์กร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการประสานประโยชน์ สร้างความร่วมมือ การกระจาย
อำนาจที่เหมาะสม จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อนำองค์กรเข้าสู่โลกาภิวัตน์ และ
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ของระบบทุนนิยมในปัจจุบัน ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
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บทสรุป
รูป แบบภาวะผู้น ำขององค์กรในหน่ว ยงานของรัฐ เอกชนและองค์องค์กรอื่น ๆ แบ่ง
ออกเป็นลักษณะที่ควานศึกษาดังนี้ ภาวะผู้นำแบบการเปลี่ยนแปลง คือการที่ผู้นำมีอิทธิผลอย่างมี่
อุดมการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญ ญา การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกชนและ
ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน เป็นการสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลตามสถานการณ์เป็นแลกเปลี่ยนกับ
ผลงานที่สร้างขึ้นโดยผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชาตามเงื่อนไขข้อตกลงเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บ ังคับ บัญชาเพื่ อ ความสำเร็จ ของผลงาน ส่ว นภาวะผู้นำแบบสบาย ผู้นำไม่ส นใจในงานแบบ
สร้างสรรค์ขององค์กรเป็น การทำงานแบบหลีกเหลียงขาดแรงจูงใจต่อผู้ตาม ไม่รับผิดชอบและ
ตัดสินใจยากในการทำงาน ขาดความเชื่อมั่นในการให้คำแนะนำผู้ตาม การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาองค์กรจะขาดความเจริญก้าวหน้าเพราะมีผู้นำแบบสบายส่วนหลักธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคมหรือส่วนร่วมและองค์กรหน่วยงานให้เกิดความยุติธรรมขององค์กรทั้งระบบของ
องค์กรหน่วยงานและระบบตัวบุคคลให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กรหลักธรรมาภิบาลจึง
เป็นคุณธรรมหลักในองค์กรที่ต้องถือปฏิบัติ เช่นหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบในหน้าที่และหลักนิติธรรม ความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าในองค์กรความซื่อสัตย์สุจริต
ทั้งภาวะความเป็น ผู้นำขององค์กรหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือองค์กรอื่น ๆ ต้องอาศัย
ผู้นำที่มีภาวะการนำไปสู่ความเจริญและการตั้งตนอยู่ในหลักจริยธรรมการบริหารที่บ้านเมืองทีดี ความ
ซื่อสัตย์ความโปร่งใส ความรับรับผิดชอบ การมีความร่วมมือ ความผู้ต้องกฎระเบียบกติกา ขององค์กร
ประสิทธิผลขององค์กรก็เกิดขึ้นจากการผลักดับของบุคคลในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้นำและผู้ตามล้ วนมี
ส่วนขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นตามแผนหรือเป้าหมายขององค์กรกำหนดไว้ ร่วมทั้งความพึงพอใจในการ
ทำงานของบุคลากรในองค์นั้น ๆ ความสุขที่ได้รับจากการทำงานที่โปรงใสยุติธรรมภายในองค์กรเป็น
สำคัญ
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และไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Making merit by Buddhists, who residing live in house, real estate in
Tambon Kham Yai and Rai Noi, Mueang District,
Ubon Ratchathani Province.
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บทคัดย่อ
หลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อพุทธสาวกจะถือหลักในการ
ออกประกาศพระศาสนาอัน เรี ย กว่ า “โอวาทปาติโ มกข์ ” เป็นที่มาแห่ ง บุ ญและการทำบุ ญ ของ
พุทธศาสนิกชน ในโอวาทปาติโมกข์นั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักทั่ว ๆ ไป ที่เป็นหลักการสำคัญไว้
1 ประการ คือ 1. สอนไม่ให้ทำกรรมชั่วทั้งปวง 2. สอนให้อบรมกุศลให้ถึงพร้อม 3. สอนให้ทำจิตใจ
ของตนให้ผ่องแผ้ว บุญกิริยาวัตถุ แปลว่า เหตุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ หมายถึงเหตุเกิดบุญ , วิธีการ
ทำบุญ, วิธีที่เมื่อทำแล้วได้ชื่อว่าทำบุญและจะได้รับผลเป็นความสุข โดยย่อมี 3 ประการคือ 1. ทานมัย
การให้ทาน 2. ศีลมัย การรักษาศีล 3. ภาวนามัย การอบรมจิตใจ
1. ชาวบ้านที่อาศัย อยู่บ ้านจัดสรรในเขตตำบล ขามใหญ่ และตำบลไร่น้อยยึ ด
หลักการทำบุญโดยในลักษณะให้โดยเคารพ ให้ของที่สะอาด มุ่งเน้นสถานที่ คือ วัด ถวายเป็นสังฆทาน
ปาฏิบุคลิกทาน จากการสัมภาษณ์ คือ ชาวบ้านทำด้วยตนเอง (คือ ถวายด้วยมือตัวเอง) และให้ผู้อื่น
ทำแทน (คือ ฝากของทำบุญ) นอกจากนี้ก็ยังมีสีลมัยบุญกิริยาวัตถุ การทำความดีด้วยการรักษาศีลที่
ชาวบ้านควรรักษาเป็นประจำได้แก่ ศีล 5 หรือเบญจศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 2. สำหรับ
วัตถุประสงค์ของการทำบุญกิริยาวัตถุ ในเรื่องทานมัย เพราะเคยเห็นพ่อแม่ ตายายพาปฏิบัติ ทำให้ถือ
เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ต้องทำสืบกันมา ส่วนหนึ่งก็มาจากจิตใต้สำนึกที่อยู่ภายในใจจากการปลูกฝัง
คำสำคัญ: การทำบุญ, ชาวพุทธ, บ้านจัดสรร

Abstract
Principles of Buddhism which the Lord Buddha showed for the disciples to hold
the principle of proclaiming the religion known as "Ovadapatimokkha" is the source of
merit and merit of Buddhists.
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In the Ovadapatimokkha The Lord Buddha showed one general principle which
is the main principle: 1. Teach me not to do bad deeds 2. Teach me to cultivate merit
to be ready 3. Teach me to purify my mind. Boonkiriyavatthana means cause is the
place of making merit. Refers to the cause of merit, the method of making merit, the
way that when done, it is called making merit and the result will be happiness. In brief,
there are 3 ways: 1. Danamai, giving 2. Silamai, keeping the precepts, 3. Bhavanamai,
training the Mind 1. Villagers living in houses of real estate property in Tambon Kham
Yai and Tambon Rai Noi adhere to the principle of making merit by giving with respect,
keep things clean, Focus on the surroundings, namely temples, offering as a monk
altruism from the interviews, the villagers do it themselves (that is, make offerings with
their own hands) and let others do it instead (that is, leave things to make merit).
Keywords: Making Merit, Buddhist, House, Real Estate Properties.

บทนำ
อดีตการให้ความหมายของสังคมแต่ละประเภทสามารถแยกออกได้ชัดเจนว่าสังคมชนบทคือ
สังคมที่ไม่เน้นความเจริญด้านวัตถุ มีชีวิตอยู่เรียบง่าย ผุ้คนในสังคมมีความสัมพันธ์กับแบบครอบครัว
ปัญหาสังคมไม่ซับซ้อน และสังคมเมืองคือสังคมที่เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านวัตถุ ประกอบอาชีพ
หลายหลาย ปัญหาสังคมมีความซับซ้อน (ทัศนา พฤติการณ์กิจ , 2558: 7) อำเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบไปด้วย 11 ตำบล จำนวนหมู่บ้าน 155 หมู่บ้านประชากรชายหญิงตามผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 152,281 คน มีลักษณะพื้นที่คล้ายรูปปลา (ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี, 2564) จำนวนบ้าน
จัดสรร จำนวน 115 โครงการ ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบทความนี้ได้เก็บข้อมูลจาก โครงการบ้านจัดสรร
หมู่บ้านปิ่นดาว 2 หมู่บ้านปิ่นดาว 3 หมู่บ้านปิ่นดาว 4 หมู่บ้านศุภาลัย เบลล่า หมู่บ้านสารินเรสซิ
เดนซ์ ตำบลขามใหญ่ และ หมู่บ้านรื่นพฤกษา 2 หมู่บ้านรื่นพฤกษา 3 หมู่บ้านเจริญทรัพย์วิลล่า
ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านจัดสรรที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลขามใหญ่ และไร่น้อย
ยังเป็นสภาพกึ่งเมือง กึ่งชนบท บ้านจัดสรร สลับกับทุ่งนาและวิถีชีวิตชนบท
สนธยา พลศรี (2550: 79-82) ได้อธิบายกิจกรรมของชุมชน ของผู้ที่อาศั ยอยู่ในลักษณะกึ่ง
เมืองกึ่งชนบท คนที่อาศัยอยู่จะมีลักษณะทางสังคมจะเป็นต่างคนต่างอยู่ มีการรวมกลุ่มกันเฉพาะใน
ส่วนทางสังคม ธุรกิจเพื่อค้าขายเท่านั้น ส่วนชุมชนดั้งเดิมมาจะมีการรวมกลุ่มพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอยู่เสมอ คนไทยทุกระดับชั้นเริ่มจากระดับบุคคล ครอบครัว
ชุมชนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอาจเรียกได้ว่าพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจำชาติก็ว่าได้ เพราะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนและข้อ
ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเช่น หลักของศีล 5 เป็นต้น เช่นสมาชิกในครอบครัวหนึ่ง ซึ่งมีพ่อแม่
และลูก ๆ ต่างก็ดำเนินชีวิตด้วยคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและเอาใจใส พ่อแม่ก็ทำหน้าที่
ของความเป็นพ่อแม่โดยมีหลักธรรมของพ่อแม่เป็นบรรทัดฐานในการทำหน้าที่ อย่างดี โดยไม่ได้คิดว่า
การเลี้ยงดูลูก ๆ เป็นภาระที่ถูกบังคับให้ทำ แต่ทำด้วยความสำนึกในความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูก ๆ
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ส่วนลูกๆ เมื่อได้รับความการเลี้ยงดูได้ความรักจากพ่อแม่ก็จะเกิดความสำนึกรักต่อพ่อแม่และตอบ
แทนท่านด้วยหลักคุณธรรมของลูก คือ เลี้ยงท่านตอบ ทำกิจของท่าน ดำรงวงศ์สกุล ประพฤติสมควร
รับทรัพย์มรดก และทำบุญให้เมื่อท่านล่วงลับไป
จากการทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น การทำหน้าที่ และการ
ทำกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา เช่น โกนจุก บวชกุลบุตรไว้ในพระพุทธศาสนา ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญอัฐิ ทำบุญวัดเกิดและการประพฤติปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญทางศาสนา และใน
ชุมชน ของสังคมไทยจะมีพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำในกิจกรรมเหล่านั้น
เกือบทั้งหมดก็ว่าได้ เป็นต้นว่าให้เกิดความปลื้มใจในขณะที่นึกถึง เรียกว่า “ธรรมปีติ” เมื่อว่าโดยเหตุ
เป็นชื่อของกุศลธรรมเครื่องชำระจิตใจให้บริส ุทธิ์ส ะอาดปราศจากกิเลสธรรม มีโลภ โกรธ หลง
เป็นต้น คนไทยมีความเข้าใจคำว่า “บุญ” เรามักใช้ควบคู่กับคำว่าทาน เช่น ทำบุญทำทาน โดยคำว่า
“ทำบุญ ” ในที่น ี้คนทั่ว ไปมักหมายถึง การทำทานนั้นเอง คือ การให้ส ิ่งของแก่ผู้ อื่นโดยไม่ห วัง
ผลตอบแทน ด้วยความเต็มใจ แต่คำว่าบุญในทางพระพุทธศาสนามีความหมายมากกว่าการให้ บุญ
หมายถึง ความดี ฉะนั้น การทำความดีก็คือการทำบุญการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ก็เป็นการทำบุญอย่าง
หนึ่ง ในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญนั้นสามารถทำได้ถึง 10 ทาง 10 วิธี จึงเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ
10 ได้แก่ บุญกิริยาวัตถุ 10 (การทำบุญสิบรูปแบบ) 1. บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน (ทานมัย) การให้
ทานมีส่วนประกอบที่ต้องคำนึงถึงคือ จิตใจก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้ ของเราปลอดโปร่งที่ได้ให้ โดย
สิ่งที่นำมาเป็นทานนั้นบริสุทธิ์ ไม่ได้ลักขโมยคดโกงมา นอกจากนี้ ระดับคุณธรรมของผู้รับก็ส่งผลให้
ทานที่ทำให้ผลต่างกันไป 2. บุญสำเร็จด้วยการถือศีล (ศีลมัย) การรักษาศีล หมายความถึง การมี
เจตนาจะงดเว้นหรือจะรักษาศีล หากไม่มีเจตนา เพียงแต่ไม่มีโอกาสทำผิดศีลก็ไม่ถือว่ามีศีล ไม่ว่าจะ
เป็นศีลห้า ศีลแปดหรือศีลกี่ข้อก็ตาม 3. บุญสำเร็จด้วยการภาวนา (ภาวนามัย) ภาวนา เป็นหลักธรรม
ชั้นสูงในพระพุทธศาสนา หมายถึง การอบรมจิต หรือพัฒนาจิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
สมถภาวนา คือ การทำใจให้สงบ หรือวิปัสสนาภาวนา คือ การทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงจนตัดกิเลสได้
หมด 4. บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อมน้อม (อปจจายนมัย) การอ่อนน้อมถ่อมตน จัดเป็นบุญ
ประการหนึ่ง เพราะจิตไม่แข็งกระด้าง แต่ต้องอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรอ่อนน้อม ได้แก่ คนที่อายุ
มากกว่าเรา คนที่มีช าติกำเนิดสูงกว่าเรา และคนที่มีคุณธรรมสูงกว่าเรา 5. บุญสำเร็จด้วยการ
ขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่น (เวยยาวัจจมัย) ช่วยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือต่อส่วนรวม อาทิ
ช่วยเหลือคนเจ็บป่วย แม้แต่ช่วยนำคนแก่ข้ามถนนให้ปลอดภัย หรือชี้ทางให้แก่คนหลงทางก็จัดเป็น
เวยยาวัจจมัยทั้งสิ้น 6. บุญสำเร็จด้วยการเฉลี่ยส่วนบุญ (ปัตติทานมัย) เมื่อทำบุญอันใดแล้วก็อุทิศส่วน
บุญนั้นแก่ผู้มีพระคุณหรือแก่ผู้อื่น สัตว์อื่น จะทำให้ได้รับผลบุญเพิ่มขึ้น เป็นการแสดงออกถึงการ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จะทำโดยการอุทิศส่วนกุศลแก่คนที่ล่วงลับไปแล้ว หรือบอกเล่าให้คนรอบตัว ได้
อนุโมทนาบุญไปด้วยก็ได้ 7. บุญสำเร็จด้วยการยินดีในบุญของผู้อื่น (ปัตตานุโมทนามัย) เมื่อได้ยินได้
ฟัง หรือได้เห็นผู้อื่นทำบุญ ทำความดีก็พลอยปลื้มใจยินดีในบุญที่เขากระทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์ เท่านี้ก็
เป็นบุญแล้ว 8. บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม (ธัมมัสสวนมัย) การฟังธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึง การไปฟัง
พระเทศน์เท่านั้น แต่การอ่านหนังสือ ฟังเทป ดูโทรทัศน์เกี่ยวกับเรื่องธรรมะก็เข้าพวก เพราะทำให้
เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เนื่องจากผู้ที่เป็นสาวกนั้นจำเป็นจะต้องฟังธรรม มิฉะนั้นจะไม่มี
ทางเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าและบรรลุมรรคผลได้ 9. บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม
(ธัมม
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เทสนามัย) การแสดงธรรมจัดเป็นทานอย่างหนึ่ง เรียกว่าธรรมทาน เป็นทานที่มีผลมากกว่าทานทั้ง
ปวง ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้พระธรรมชนะการให้ทั้งปวง” บุญ
อันเกิดจากการแสดงธรรมนั้น ไม่ใช่การพูดอย่างเดียว แม้การเขียนหนังสือธรรมะ การพิมพ์หนังสือ
ธรรมะ หรือการให้ทุนในการพิมพ์หนังสือธรรมะออกเผยแพร่ก็จัดเข้าในบุญข้อนี้ทั้งสิ้น 10. บุญสำเร็จ
ด้วยการปรับความเห็นให้ตรง (ทิฎฐุชุกัมม์) ได้แก่ การเห็นว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น แม้ผู้นั้นยัง
ไม่ทำดีด้วยกาย หรือว่าไม่ทำดีด้วยกาย หรือวาจา เป็นเพียงแต่เห็นถูก เห็นตรงเท่านั้น ก็จัดเป็นบุญ
และเป็นบุญที่ครอบคลุมบุญอื่นทั้งหมด เพราะเมื่อคนเราเห็นถูกเห็นตรงเป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว ก็ย่อม
ทำบุญประเภทอื่น ๆ ด้วยความสนิทใจและตั้งใจทำ จะเห็นได้ว่าการทำบุญในพระพุทธศาสนาเลือก
ปฏิบัติได้หลากหลาย สามารถทำได้ตามกำลังและความสามารถของตน แม้คนยากจนไม่มีเงินทองเลย
ก็สามารถทำบุญได้ หากผู้นั้นตั้งใจจริง เพราะบุญไม่ใช่เพียงให้ทานอย่างเดียว ยังมีอีกถึง 9 ข้อที่ไม่ต้อง
ใช้เงินทอง และมีอยู่หลายอย่างที่มีผลมากกว่าการให้ทาน นอกจากนี้บุญทุกประเภทจะนำมาซึ่ง
ความสุข ความสงบ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ.บุคคลพึงทำบุญทั้งหลาย
ไว้เถิด ซึ่งจะนำสุขมาให้”
ตามพระพุทธพจน์ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงว่า “บุญทั้งหลายอันหาได้ด้วยตนเอง เป็นมิตร
ติดตามไปในภพเบื้องหน้า” คำว่า “บุญ” เมื่อกล่าวโดยผลเป็นชื่อของความสุขอันจะเกิดแก่ผู้บำเพ็ญ
หลักการทำบุญในพระพุทธศาสนาเรียกบุญกิริยาวัตถุ มีหลักใหญ่ ๆ อยู่ 3 ประการ คือ ทาน ศีล
ภาวนา ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาเพราะการทำบุญได้ครบทั้ง
3 ประการเป็นการปลูกฝังศีลธรรม และการเรียนรู้หลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ในทางพุทธ
ศาสนา การทำบุญสามารถทำได้ 3 ระดับ คือ การทำบุญระดับแรก คือการให้ เรียกว่า ทาน เป็นเรื่อง
ของการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่น จะช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ อันนั้นถือว่าเป็นทานได้ทั้งนั้น
ไม่
จำเป็นต้องช่วยด้วยการให้เงิน เราช่วยด้วยการสละเวลา ด้วยการสละกำลัง ก็เป็นบุญแล้ว การทำบุญ
ระดับที่ 2 คือการประพฤติปฏิบัติ เรียกว่า ศีล ก็คือมีความสุจริต การทำการงานอย่างสุจริต
แต่
บางครั้งแม้จะทำงานทำการด้วยความสุจริตแล้ว บุญก็ยังไม่ครบถ้วนเพราะว่ายังไปเบียดเบียนผู้อื่น
ด้ว ยการคิดร้าย หรือว่าระบายอารมณ์ใส่ผู้อื่น อันนี้เป็ นการเบียดเบียนซึ่งทำให้ศีล ไม่ครบถ้วน
การทำบุญระดับที่ 3 คือการทำข้างใน คือจิตใจของตัวเอง ให้เกิดความสงบ ให้มีปัญญา เวลาทำงาน
ทำการด้วยสติ ทำแล้วเกิดสมาธิ มีความขยันหมั่นเพียร นี่ก็คือการฝึกฝนจิตใจ ที่ทางพระเรียกว่า
ภาวนา ก็เป็นบุญอีกเหมือนกัน ถ้าเรามีอุบายในการทำจิตไม่ให้โกรธ เวลากระทบกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจ มี
คนมาด่า มีคนมาว่า หรือประสบการพลัดพราก การสูญเสีย เหล่านี้แล้วประคองจิตไว้ให้เป็นปกติ ไม่
เศร้าโศกเสียใจ รู้จักปล่อย รู้จักวาง รู้จักมองในแง่ดีว่า สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ ช่วยฝึกฝนให้เรามี
ความเข้มแข็ง ให้เราเกิดปัญญา อันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาวนาได้เหมือนกัน ถือว่าเป็นบุญอีกอย่างหนึ่ง
จะเห็นได้ว่า เรื่องการทำบุญในทางพุทธศาสนาเราทำได้ตลอดเวลา เราทำได้ทุกที่ เราทำได้
การทำบุ ญ ในสั ง คมโดยทั ่ ว ไป ก็ จ ะเป็ น ไปในลั ก ษณะอิ ง อาศั ย ระหว่ า งพุ ท ธศาสนากั บ
ขนบธรรมประเพณี เช่นบุญประจำเดือนทั้ง 12 เดือน ที่ไม่อิงอาศัยประเพณีเลยก็มี เช่น การทำบุญใน
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่น วันพระ 8, 14, 15 ค่ำ หรือวันสำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เช่น วัน
มาฆบูชา วิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่เขาว่าบุญนั้นมีหลายระดับ และหลายรูปแบบ ไม่ได้มี
เฉพาะแบบให้ทานเท่านั้น วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตายจะคุ้นเคยกับการทำบุญ แลถือว่าควร
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ทำบุญอย่างสม่ำเสมอ เพราะจะทำให้ชีวิตมีความสงบสุขได้พบแต่สิ่งดี ๆ แม้มีอุปสรรคหรือประสบ
ชะตากรรมการทำบุญก็ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ การทำบุญมาก ๆ แม้ตายไปก็จะได้ขึ้นสรรค์ ได้
อยู่ในสถานการที่มีความสุข การทำบุญมากจะทำให้สามารถไปถึงนิพพานได้ คนตำบลขามใหญ่และไร่
น้อยมีความเชื่อในพุทธศาสนา คือทำบุญได้บุ ญ ทำบาปได้บาปซึ่งหมายถึงผลของกรรม หรือผลแห่ง
การกระทำ ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น
ชาวบ้านบ้านตำบลขามใหญ่และไร่น้อยที่อาศัยอยู่บ้านจัดสรร ส่วนใหญ่จะเป็นพุทธมามะกะ
ยึดหลักการทำบุญโดยในลักษณะให้โดยเคารพ ให้ของที่สะอาด มุ่งเน้นสถานที่ คือ วัด ถวายเป็น
สังฆทาน ปาฏิบุคลิกทาน จากการสัมภาษณ์มี 2 ประเด็น คือ ชาวบ้านทำด้วยตนเอง (คือ ถวายด้วย
มือตัวเอง) และให้ผู้อื่นทำแทน (คือ ฝากของทำบุญ) คือวิธีการทำบุญที่วัดถวายข้าวปลาอาหารแด่
พระภิกษุสามเณรในแต่ละวัน เจ้าของบ้านหลังไหนไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตนเอง ก็จะนิยมฝาก
เพื่อนบ้านไปถวายแทน โดยผู้ฝากมีความรู้สึกว่าได้บุญกุศลเท่าเดิม ด้วยการยกสิ่งของที่จะถวายโน้มใส่
ศีรษะพร้อมคำพูดที่น้อมถวายด้วยศรัทธาก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แห่งการทำบุญแล้ว ซึ่งเป็นบุพเจตนา
มีเจตนาก่อนทำ มีความตั้งใจเลื่อมใสมาแต่ต้น นอกจากการทำบุญทำทานมีเจตนาในขณะที่ทำด้วย
ความตั้งใจจริง หรือที่เรียกว่า มุญจเจตนา มีเจตนาขณะกระทำ และอปราปรเจตนา มีเจตนาสืบเนื่อง
ต่อๆ ไป หลังจากทำบุญทำทาน ก็มีความอิ่มเอิบใจ ชื่นใจที่ได้ทำการให้ ระลึกนึกมาเมื่อใดก็มีความสุข
ใจ ไม่เสียดาย แม้ของที่ทำบุญจะมีค่าไม่มาก เป็นของที่หาได้ในหมู่บ้าน แต่มีเจตนาดี อันแรงกล้าก็ได้
บุญมาก
ส่วนมาก ชาวบ้านทำบุญด้วยด้วยความศรัทธา ให้ของที่สะอาด ให้โดยเคารพ ถวายเป็น
สังฆทาน นอกจากนี้ก็ยังมีสีลมัยบุญกิริยาวัตถุ การทำความดีด้วยการรักษาศีล ที่ชาวบ้านควรรักษา
เป็นประจำได้แก่ ศีล 5 หรือเบญจศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย
อานิสงส์ของการให้ทำบุญทำทาน คือการกำจัดความตระหนี่ให้หมดสิ้นออกจากตัวเอง และ
ต้องการผลบุญเพื่ออนาคต จนถึงได้บ รรลุนิพพาน กลุ่มผู้ส ูงอายุ ในตำบลขามใหญ่และไร่น้อย
กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน ได้บอกว่าการทำบุญกิริยาวัตถุมีผลกับจิตใจ ทำแล้วสบายใจ นอกจากนี้ยังทำทาน
ได้รับการยกย่องจากคนในชุมชน รองลงมาเห็นว่า การให้ทานนั้นจะได้รับอานิสงส์ตามประเพณี ให้
เพื่อเป็นบุญกุศลแก่ตนเอง ส่วนน้อยที่เห็นว่า ทำให้ประสบโชคบางโอกาสบางครั้ง ตามความคิดเห็น
อานิสงส์คือผลที่เกิดจากการทำบุญที่วัด นอกจากนี้พระสงฆ์ที่วัดขามใหญ่และไร่น้อยท่านได้เทศน์บอก
ว่าอานิสงส์ของการทำบุญซึ่งไม่ใช่เฉพาะวัตถุสิ่งของเท่านั้น แม้แต่การให้อภัยก็จัดว่ามีผลเป็นความสุข
เหมือนกัน ดังนั้นจึงตอบได้ว่า อานิสงส์ของการให้ก็คือ ความสุข คนจะเข้าวัดมากในเกือบทุกงานบุญ
โดยเฉพาะเดือนอ้ายบุญเข้ากรรมเป็นกิจกรรมของสงฆ์ เมื่อถึงเดือนอ้ายพระสงฆ์จะต้องเข้ากรรม
ซึ่งเป็น “พิธีที่เรียกว่าเข้าปริวาสกรรม” โดยให้พระภิกษุผู้ต้องอาบัติ (กระทำผิด) ได้สารภาพต่อหน้า
คณะสงฆ์ เพื่อเป็นการฝึกจิตสำนึกถึงความบกพร่องของตนเอง และมุ่งประพฤติตนให้ถูกต้องตามพระ
วินัยพิธีเข้าปริวาสกรรมจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ ได้ โดยกำหนดไว้ 9 ราตรี พระภิกษุสงฆ์ที่ต้อง
การเข้าปริวาสกรรมต้องไปพักอยู่ในสถานที่สงบ ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน (อาจจะเป็นบริเวณวัดก็ได้ โดยมี
กุฏิชั่วคราวเป็นหลัง ๆ พระภิกษุสงฆ์ที่เข้าปริวาสกรรมคราวหนึ่ง ๆ จะมีจำนวนเท่าใดก็ได้แต่ต้องบอก
ไว้ก่อนว่าตนเองจะเข้ากรรม และเมื่อถึงเวลาออกกรรมจะมีพระสงฆ์ 20 รูปมารับออกกรรม พิธีทำบุญ
เข้ากรรมหรือเข้าปริว าสกรรมของพระภิกษุส งฆ์นี้ไม่ถือว่าเป็นการล้างบาป แต่จะถือว่าเป็นการ
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ปวารณาตนว่าจะไม่กระทำผิดอีก ส่วนกิจของชาวพุทธศาสนิกชนในบุญเข้ากรรมนี้ คือการหาข้าวของ
เครื่องอุปโภคบริโภคถวายพระ ซึ่งถือว่า จะได้บุญมากกว่าการทำบุญตักบาตรทั่วไป นอกจากนี้มีงาน
บุญดอกผ้า (นำผ้าห่มหนาวไปถวายสงฆ์) ตามประเพณีนั้นมีการทำบุญทางศาสนา เพื่ออานิสงส์
ทดแทนบุญคุณต่อบรรพบุรุษ ชาวบ้านเลี้ยงผีแถน ผีบรรพบุรุษ มีการตระเตรียมเก็บสะสมข้าวปลา
อาหารไว้กินในยามแล้ง
การทำบุญกิริยาวัตถุ
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่บ้านจัดสรรในตำบลขามใหญ่และไร่น้อย ถึ งการทำบุญกิริยาวัตถุใน
เรื่องของทานมัย จากการสัมภาษณ์ ขรรค์ชัย ส้มเกลี้ยงได้ ให้สัมภาษณ์ว่า “การให้ทาน ทาน คือการ
ให้ ให้ในสิ่งที่ดี ๆ ให้ความศรัทธา ให้ทรัพย์สิน ให้สิ่งของหรือการบริ จาคสิ่งของ ให้ความช่วยเหลือ
รวมทั้งแรงกาย (สัมภาษณ์ ขรรค์ชัย ส้มเกลี้ยง, อยู่บ้านจัดสรร ตำบลขามใหญ่ , 6 เมษายน 2565)
ธำรงค์ วีระกุล ได้แสดงความคิดเห็น ทาน หมายถึง การให้ เช่น คนมาขอก็ให้ไป ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน หรือการเกิดประโยชน์กับคนอื่นและทานคือ การทำบุญ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่ออานิสงค์
ต่อไปในภายภาคหน้า (สัมภาษณ์ ธำรงค์ วีระกุล , อยู่บ้านจัดสรร ตำบลไร่น้อย, 7 เมษายน 2565)
“ทานคือการให้ ทำแล้วสบายใจ” (นาวาเอก พิทักษ์ ธนาบูรณ์ , 11 เมษายน 2565) ส่วนพนิตา จัน
ทาป ได้กล่าวว่า “ทานสิ่งของคือความสบายใจได้บุญกุศล จากการทำทาน” (สัมภาษณ์ พนิตา จัน
ทาป, อยู่บ้านจัดสรร ตำบลขามใหญ่, 10 เมษายน 2565) ปทิตตา ชัยดิลกฤทธิ์ กล่าวว่า “ทานคือการ
ให้สิ่งของหรือปัจจัยที่จำเป็น แก่คนด้อยกว่า ส่วนการถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศให้ญาติพี่น้องที่
ล่วงลับไปแล้ว ” (สัมภาษณ์ ปทิตตา ชัยดิลกฤทธิ์ , อยู่บ้านจัดสรร ตำบลไร่น้อย, 7 เมษายน 2565)
แคทรียา เหมือนมนัส ได้กล่าวว่า “ทานหมายถึงการให้สิ่งของ และปัจจั ยที่จำเป็นแก่พระ ภิกษุสงฆ์
หรือคนที่สมควรให้” (สัมภาษณ์ แคทรียา เหมือนมนัสอยู่บ้านจัดสรร ตำบลไร่น้อย, 7 เมษายน 2565)
การให้ทานเป็นสิ่งที่ดี ทำให้เรามีความสุข สบายใจ” (สัมภาษณ์ สวัสดิ์ ทองจำนงค์, อยู่บ้านจัดสรร
ตำบลไร่น้อย, 8 เมษายน 2565)
สิ่งที่ใช้ทำบุญกิริยาวัตถุ ทานมัย
สำหรับวัตถุประสงค์ของการทำบุญกิริยาวัตถุ เรื่องทานมัย “วัตถุประสงค์ของการทำบุญ
กิริยาวัตถุก็ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่สะอาด อาหาร ขนม เงินทองทำเพื่อความสบายใจ ได้ช่วยเหลือคน
ที่ด้อยกว่า ” (สัมภาษณ์ ขรรค์ชัย ส้มเกลี้ยง, อยู่บ้านจัดสรร ตำบลขามใหญ่ , 6 เมษายน 2565)
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ แคทรียา เหมือนมนัส ได้กล่าวว่า “อาหารจะทำเอง เพื่อความ
สะอาด บุญจะได้ ดีกว่าซื้อเอาบางครั้ง จะไม่สะอาด จะทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติ พี่น้องที่
ล่วงลับ อุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร รวมถึงมีความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ ต้องการความอยู่ดี กินดีทั้งใน
ชาตินี้และชาติหน้า (สัมภาษณ์ แคทรียา เหมือนมนัสอยู่บ้านจัดสรร ตำบลไร่น้อย, 7 เมษายน 2565)
“ให้ทานแล้วมีความสุข อยากได้บุญกุศล ปรารถนาสวรรค์ พระนิพพาน การทำทานนั้นเป็น
สิ่งที่ควรทำ วัตถุประสงค์ของการทำบุญกิริยาวัตถุ ในเรื่องทานมัย เพราะเคยเห็นพ่อแม่ ตายายพา
ปฏิบัติ ทำให้ถือเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ต้องทำสืบกันมา ส่วนหนึ่งก็มาจากจิตใต้สำนึกที่อยู่ภายในใจ
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จากการปลูกฝัง สิ่งของที่ควรให้ได้แก่ สบู่ เสื้อผ้า อาหารแห้ง ของกินของใช้ทั่วไป” (สัมภาษณ์ นาวา
เอก พิทักษ์ ธนาบูรณ์ อยู่บ้านจัดสรร ตำบลขามใหญ่ , 11 เมษายน 2565) “วัตถุที่ควรให้คือเงิน
เสื้อผ้า สบู่ยาสีฟัน ของกินของใช้ทั่วไปทำไปตามกำลังศรัทธา มีมากก็ทำมาก มีน้อยก็ทำน้อย” สุคน
ทิพย์ พวงพิลา อยู่บ้านจัดสรร ตำบลขามใหญ่ , 9 เมษายน 2565) วัตถุที่ควรให้คือ ขนม อาหาร เงิน
ทอง เพราะของที่เราให้จะกลับมาสู่เราในชาติหน้าไม่ขาดแคลน” (สัมภาษณ์ ปทิตตา ชัยดิลกฤทธิ์, อยู่
บ้านจัดสรร ตำบลไร่น้อย, 7 เมษายน 2565) “ทานที่มีอานิสงส์มาก ได้แก่ทานที่บริสุทธิ์ใจเพราะไม่
เดือดร้อนตนเองและผู้รับและทำได้ทุกอย่างและของที่ทำทานก็ได้มาโดยชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น การ
สั่งสอน อบรมคนให้อยู่ในศีลในธรรม (ธรรมทาน) การให้อภัยกัน ไม่ถือโทษโกรธกัน การรักษาศีล 5
(อภัยทาน) ทานประเภทนี้ย่อมได้รับอานิสงส์มาก ไม่สร้างความแตกแยกหรือเบียดเบียนกัน มีความ
สามัคคี ปรองดองกัน” (สัมภาษณ์ สวัสดิ์ ทองจำนงค์, อยู่บ้านจัดสรร ตำบลไร่น้อย, 8 เมษายน 2565)
วัตถุที่ไม่ควรทำทาน
“สิ่งมึนเมา ผิดกฎหมาย” สุคนทิพย์ พวงพิลา อยู่บ้านจัดสรร ตำบลขามใหญ่ , 9 เมษายน
2565) ในขณะที่ พยุดา ผ่องแผ้ว ได้กล่าวว่าวัตถุที่ไม่ควรทำทานได้แก่สิ่งของมึนเมา สิ่งผิดกฎหมาย
(สัมภาษณ์ พยุดา ผ่องแผ้ว, อยู่บ้านจัดสรร ตำบลไร่น้อย, 8 เมษายน 2565)
“วัตถุทานที่ไม่ควรให้คือ เหล้า เบียร์ บุหรี่ สิ่งของมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลาย เพราะความ
เดือดร้อนวุ่นวายและความเจ็บความตายจะเกิดขึ้น” (สัมภาษณ์ ธำรงค์ วีระกุล, อยู่บ้านจัดสรร ตำบล
ไร่น้อย, 7 เมษายน 2565) สอดคล้องกับความเห็นของ ปทิตตา ชัยดิลกฤทธิ์ได้กล่าวว่า “วัตถุที่ไม่ควร
ทำทาน วัตถุทานที่ไม่ควรให้คือบุห รี่ เหล้า เบียร์ ยาเสพติดเพราะเป็นเครื่องดื่มผิดกฎหมาย ”
(สัมภาษณ์ ปทิตตา ชัยดิลกฤทธิ์, อยู่บ้านจัดสรร ตำบลไร่น้อย, 7 เมษายน 2565)
ทานที่มีอานิสงส์มาก
ทานที่มีอานิสงส์มาก ได้แก่ทานที่บริสุทธิ์ใจเพราะไม่เดือดร้อนตนเองและผู้รับและทำได้ทุก
อย่างและของที่ทำทานก็ได้มาโดยชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น (สัมภาษณ์ ธำรงค์ วีระกุล , อยู่บ้านจัดสรร
ตำบลไร่น้อย, 7 เมษายน 2565) “การทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ และเต็มใจ ได้บุญเสมอ ทำแล้วสบาย
ใจ อิ่มใจ ก็ได้ความสุขทันดีได้บุญกุศลในภายภาคหน้า ” (นาวาเอก พิทักษ์ ธนาบูรณ์ อยู่บ้านจัดสรร
ตำบลขามใหญ่, 11 เมษายน 2565) “สิ่งของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์และมีจิตใจ บริสุทธิ์ที่จะทำทาน
ทำแล้วตนเองสบายใจไม่ทำเองให้ตนเองเดือดร้อน” (สัมภาษณ์ พยุดา ผ่องแผ้ว, อยู่บ้านจัดสรร ตำบล
ไร่น้อย, 8 เมษายน 2565) ขณะที่ สวัสดิ์ ทองจำนงค์ ให้สัมภาษณ์ว่า “ทาน การให้นั้น จัดเป็นบุญเป็น
กุศล เป็นความดีอย่างหนึ่ง เจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดการให้ก็ได้ หมายถึงวัตถุ คือสิ่งของที่ให้ก็ได้ ทานจึง
มีความหมายที่เป็นทั้งนามธรรมและ เจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดการให้ทานนั้น แบ่งตามกาลเวลาก่อน
ในขณะที่ให้ทานและหลังให้ท่าน เจตนาที่เกิดขึ้นก่อน คือเมื่อนึกจะให้ ก็แสวงหาตระเตรียมสิ่งที่จะให้
นั้นให้พร้อม เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะกำลังให้ของเหล่านั้น เจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ให้เรียบร้อยแล้ว
แล้วเกิดความปีติยินดีในการให้ของตน บุคคลใดที่ทำบุญหรือให้ทานด้วยจิตใจที่ยินดี อิ่มเอบในผลของ
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การทำทาน ทั้งประกอบด้วยปัญญา เชื่อกรรมและผลของกรรมครบทั้ง 3 กาลแล้วบุญของผู้นั้นย่อมมี
ผลมาก (สัมภาษณ์ สวัสดิ์ ทองจำนงค์, อยู่บ้านจัดสรร ตำบลไร่น้อย, 8 เมษายน 2565)
ศีลมัย การรักษาศีล
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล มีอานิสงส์ 5 ประการ คือ
1. บุคคลผู้มีศีล ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมาก
2. กิตติศัพท์อันดีงามของบุคคลผู้มีศีล ย่อมขจรไป
3. บุคคลผู้มีศีลจะเข้าไปยังบริษัทใดย่อมแกล้วกล้าไม่เก้อเขิน
4. บุคคลผู้มีศีลย่อมไม่หลงลืมสติในเวลาตาย
5. บุคคลผู้มีศีลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (พระไตรปิฏก เล่มที่
25: 2539)
นอกจากนี้ พระพุทธองค์ยังทรงแสดงอานิสงส์ไว้ในที่หลายแห่งว่า ผู้หวังความรักใคร่ความ
สรรเสริญ จากบัณฑิตทั้งหลาย ควรทำศีลให้สมบูรณ์ ศีลเป็นที่พึ่งของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ใน
พระพุทธศาสนา บุคคลแม้จะงดงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่า ก็ยังไม่งามเท่าบุคคลผู้มีศีลประดับกาย
ใจ ผู้มีศีลย่อมติเตียนตนเองไม่ได้ ผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ เมื่อพิจารณาถึงความ
ประพฤติของตนย่อมเกิดความปีติยินดีปลื้มใจทุกเมื่อ ศีลจึงเป็นรากฐานแห่งคุณความดีทั้งหลายและ
กำจัดความชั่วทั้งปวง กล่าวโดยสรุป อานิสงส์ของการประพฤติศีล 5 ประมวลได้ดังนี้
1. เป็นที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
2. เป็นผู้ไม่ทำชีวิตให้เดือดร้อนเสียหาย
3. เป็นสมาชิกที่ดีในสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
4. เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม
5. เป็นผู้มีความแกล้วกล้าในสังคม
6. เป็นที่เคารพ ยกย่องและนับถือของสังคม
7. เป็นผู้นำที่ดีในสังคม
8. เป็นผู้ไม่หลงลืมสติจนถึงวาระสุดท้าย (ไม่หลงเวลาตาย)
9. เป็นต้นเหตุให้บรรลุคุณธรรมวิเศษ มีพระโสดาบัน เป็นต้น
10. เป็นผู้ควรแก่การนับถือบูชา หลังจากสิ้นชีวิตไปแล้ว
11. เป็นผู้นอนเป็นสุขไม่ฝันร้าย
ชาวบ้านตำบลขามใหญ่และไร่น้อย ได้มีการรักษาศี ล 5 ทุกวัน แม้ว่าจะถือ ศีล 5 ไม่ครบ
แต่อย่างน้อยทุกวันพระ จะถือศีล 5 เข้าวัดฟังพระเทศน์ และอุทิศบุญกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไป
แล้ว เชื่อในกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว การรักษาศีล 5 จะส่งผลบุญในชาติหน้า เป็นการยากที่
รักษาศีลให้ครบ ทั้ง 5 ข้อ แต่อย่างน้อยตนเอง จะไม่ผิดศีลข้อ 3 ไม่ชอบผิดลูกเมียใคร เพราะเป็นเรื่อง
ไม่ดี ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ครอบครัวจะเจ็บปวด” (นาวาเอก พิทักษ์ ธนาบูรณ์ อยู่บ้านจัดสรร ตำบลขาม
ใหญ่, 11 เมษายน 2565)
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“รักษาศีลข้อ 2 ตลอดชีวิต ตั้งใจว่าชาตินี้จะไม่ไปลักขโมยหรือเอาของคนอื่นมาเป็นของ
ตนเองเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปตลอด” (สัมภาษณ์ พยุดา ผ่องแผ้ว , อยู่บ้าน
จัดสรร ตำบลไร่น ้อย, 8 เมษายน 2565) “เพื่อให้ทุกคนได้ช ำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ เป็นการ
อโหสิกรรมที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เราอาจล่วงเกิน เราก็จะได้รับประโยชน์ เมื่อเรารักษาศีล ทำให้
กรรมที่เป็นผลมาจากอดีตชาติ ได้ลดน้อยลง” (สัมภาษณ์ ขรรค์ชัย ส้มเกลี้ยง, อยู่บ้านจัดสรร ตำบล
ขามใหญ่, 6 เมษายน 2565) “การรักษาศีล อุทิศส่วนบุญกุศล ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ทำให้ศีลบริสุทธิ์
ไม่ให้ขาดตกบกพร่องจะทำให้ชีวิตมีสุ ข ในชีวิตของตน ถือศีล 3 ข้อ อทินนา กาเม และสุรา โดยข้อ
แรกคือสุรา เพราะตนสมัยวัยรุ่นติดเหล้ามาก เมื่อเมาก็จะไปอาละวาด และถูกทำร้าย พ่อแม่เลย
ขอร้องให้เลิกเหล้า ผมก็เลิก และก็ถือศีล อทินนา และกาเมมาตลอด พยายามรักษาศีลให้ได้ 4 ข้อ
เพราะทำงานเป็นผู้ใหญ่ บางครั้งก็ต้องพูดโกหกบ้าง มีบางครั้งก็ศีลด่างไปบ้าง เพราะไปงานเลี้ยงก็
ปฏิเสธเจ้านายไม่ได้” (สัมภาษณ์ ชาญชัย ชุ่มใจชน, อยู่บ้านจัดสรร ตำบลขามใหญ่, 8 เมษายน 2565)
“มาปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวันพระ รักษาศีล ให้ ทาน และภาวนา ซึ่งเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
ซึ่งฉันมีความเชื่อว่า การทำทานทำให้รวย รักษาศีลทำให้สวย การภาวนาทำให้เกิดปัญญา รักษาศีลมา
ตลอด และกินมังสวิรัติทุกวันพระเพื่อให้ลดกรรมที่ทำให้ทุกข์ใจทุกวันนี้ ” (สัมภาษณ์ ปทิตตา ชัยดิลก
ฤทธิ์, อยู่บ้านจัดสรร ตำบลไร่น้อย, 7 เมษายน 2565)
ภาวนามัย การอบรมจิตใจ
การทำบุญที่สั้นที่สุดในบุญกิริยาวัตถุระบุไว้สามประการ คือ ทาน ศีล และภาวนา การภาวนา
ซึ่งแปลตามตัวอักษรภาษาบาลีว่า การทำให้มี การทำให้เป็น การทำให้เกิด การเจริญ , การทำให้เป็น
ให้มีขึ้น, การฝึกอบรม, การพัฒนา ดังนั้นบุญที่เกิดจากการภาวนาจึงเกิดจากภายในตัวเราเอง เกิดขึ้น
ได้ด้วยการพัฒนาทั้งภายนอกและภายใน (พระไตรปิฏก เล่มที่ 25: 2539)
“จากปัญหาโควิด และเศรษฐกิจ ไม่มีรายได้ ทำให้เกิดความเครียด เกิดความไม่สบายใจ
ก็เลยมาถือศีลฝึกภาวนาที่วัด มาถือศีล 5 หลวงพ่อได้สอนให้ฝึกสมาธิ และอบรมการเจริญภาวนา และ
ได้ฝึกปฏิบัติธรรม ทำให้เกิดความสบายใจ” (สัมภาษณ์ ปทิตตา ชัยดิลกฤทธิ์, อยู่บ้านจัดสรร ตำบลไร่
น้อย, 7 เมษายน 2565)
นอกจากจะเข้าวัดทุกวันพระแล้ว เมื่อได้เรียนรู้หลักธรรม และเข้าใจอริยสัจ 4 คือ ทุกข์
สมุทัย นิโรธ และมรรคมากขึ้น พระท่านได้สอนให้ปล่อยวาง เมื่อปล่อยวางทุกข์ ความเครียดก็หายไป
(สัมภาษณ์ สวัสดิ์ ทองจำนงค์ , อยู่บ้านจัดสรร ตำบลไร่น้อย, 8 เมษายน 2565) “มาที่วัดในวันพระ
หลวงพ่อได้สอน เดินจงกรม สลับกันนั่งสมาธิ เมื่อได้กระทำแล้วรู้สึกสงบ มีสมาธิ แต่ผมเดินจงกรมได้
ดีกว่านั่งสมาธิ เพราะจะมีสติรู้ตัวอยู่ น้อมใจ พร้อมกับบริกรรมขอให้ พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรม
นายเวร มีความสุข” (สัมภาษณ์ ชาญชัย ชุ่มใจชน, อยู่บ้านจัดสรร ตำบลขามใหญ่, 8 เมษายน 2565)

บทสรุป
ชาวบ้านตำบลขามใหญ่และไร่น้อย ที่มีจิตใจใฝ่ในพระพุทธศาสนา และมีการเข้าวัด เจริญศีล
ภาวนา เพราะรู้ดีว่า การทำบุญที่สั้นที่สุดในบุญกิริยาวัตถุระบุไว้สามประการคือทาน ศีลและ ภาวนา
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ดังนั้นบุญที่เกิดจากการภาวนาจึงเกิดจากภายในตัวเราเอง เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาทั้งภายนอกและ
ภายใน จะทำให้จิตใจสบายและการนั่งภาวนะจะทำให้เข้าใจอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ
มรรค มากขึ้น เมื่อปล่อยวางทุกข์ ความเครียดก็หายไป
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บทคัดย่อ
วาทกรรมพระสงฆ์สามเณรไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง การเมืองไม่ใช่กิจของสงฆ์ มีข้อเท็จจริง
รองรับ หรือมันอาจเป็นแค่วาทกรรมที่ใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามและเพื่อปกป้องอำนาจของตัวเอง ถ้าดูจาก
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยและสหภาพพม่าที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว
ของฝ่ายก้าวหน้าประชาธิปไตยฝ่ายซ้าย หรือฝ่ายอนุรักษ์อำนาจนิยม เราก็จะเห็นว่ามีพระสงฆ์ออกมาร่วม
เคลื่อนไหวอยู่ด้วยตลอด ซึ่งนั่นก็ยืนยันได้ว่าวาทกรรมข้างต้นนั้นไม่จริง เพราะมีข้อยืนยันหรือหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ว่าพระสงฆ์เข้ามายุ่งทางการเมืองหรือสถาบันสงฆ์ถูกดึงเข้ามายุ่งกับการเมืองมาเนิ่น
นานแล้ว เพราะพระสงฆ์ทั้งประเทศไทยและประเทศพม่า ต้องการแสดงออกทางความคิดต่อการปกครอง
ที่ผู้ปกครองได้อำนาจมาโดยไม่ชอบธรรมไม่มีเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น
ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่และส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อ
พระสงฆ์ ดังนั้นพระสงฆ์ จึงต้องออกมาร่วมกับประชาชนเรียกร้ องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นตาม
ความคิดของมิเชล ฟูโกต์ในเรื่องอำนาจและการแสดงออก
คำสำคัญ: วาทกรรม, พระสงฆ์, การเมือง

Abstract
The discourse of monks and novices should not interfere with politics. Politics
is not the affairs of monks. Supported by facts or it could just be a discourse to slander
the opponent and to defend one's own power. If considering the political, and
historical events of Thailand including the Union of Myanmar in the recent past, be it
the Democratic Progressive Movement, the Left, or the Conservative Authoritarian
Party. We will see that there are monks always coming out to join the movement.
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which confirms that the above discourse is not entirely correct. Because there is
historical evidence that monks have been involved in politics or that the clergy have
been involved in politics for a long time. Because monks in both Thailand and
Myanmar want to express their ideas against the rule that the ruler has unjustly gained
power without political freedom of the people to express their opinions which affects
the economy, society and the livelihoods of most people, and thereby indirectly
affects the monks. So the monks must come out together with the people to demand
freedom of expression and opinion according to Michel Foucault’s opinion on Power
and Expression.
Keywords: Discourse, Monks, Politics

บทนำ
คำสอนในพุทธศาสนากล่าวว่า มนุษย์ทุกคนล้ว นแล้วแต่มีกรรมเป็นเครื่องกำหนดชาตาชีวิต
ของตนเอง แต่ละคนจึงมีสถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกันตามแนวคิดของพุทธศาสนา มนุษย์แต่ละ
คนส่งเสริมกรรมดีด้วยการทำบุญทำทานในชาตินี้ไว้มากๆ เพื่อผลแห่งบุญจะได้ส่งผลให้เกิดใหม่ในชาติ
หน้าในสถานภาพทางสังคมที่ดี แนวคิดในเรื่องกรรมมีประโยชน์ทางการเมืองอย่างยิ่ง โดยการนำมาใช้
อธิบายฐานะของคนในสังคม บุคคลผู้ที่มีฐานะเป็นผู้ปกครองแผ่นดิน มีอำนาจทางการเมืองสูงสุด และ
ได้ดำรงตำแหน่งเป็นถึงพระมหากษัตริย์นั้นมาจากผลแห่งกรรมดีที่เคยสร้างสมไว้ในอดีตชาติมากที่สุด
ในแผ่นดิน
นอกจากนั้น คำสอนในเรื่องกรรมยังมีส่วนในการจัดให้เกิดความเป็นระเบียบทางสัง คม
สามารถใช้อธิบายสถานภาพของคนที่มีความแตกต่างกันได้เพราะผลแห่งกรรม เมื่อคนเชื่อในเรื่องของ
กรรม จึงทำให้พวกเขายอมรับสถานภาพในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันได้ กรรมจึงเป็นแนวคิดทางศาสนาที่
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมระเบียบทางสังคมได้อย่างเงียบๆ ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคง และ
เอกภาพทางการเมืองได้วิธีหนึ่ง แต่เมื่อโลกได้เปลี่ยนแปลงไป ความคิดในเรื่องกรรม ก็เปลี่ยนไป เช่น
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องสิทธิเสรีภาพไม่ใช่เรื่องเรื่องเวรกรรม ที่ทุกคนต้องยอมรับสภาพ เรื่อง
ของกรรมถูกเปลี่ยนความเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องของผลกรรมแต่อย่างใด
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นเสรีภาพขั้นมูลฐานของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความคิดที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ มีความรู้ ความคิด และความสามารถที่จะพูดโดยธรรมชาติของ
มนุษย์เอง และมนุษย์จำต้องมีบทบาทสัมพันธ์กับการเมือง การปกครองหรือสังคมอื่น ๆ มากขึ้น
ซึ่งความสามารถในการแสดงความคิดเห็นก็กลายเป็นความกล้าและความจำเป็นที่จะต้องแสดงความ
คิดเห็นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ยิ่งในสังคมประชาธิปไตยซึ่งถือว่าอำนาจอธิปไตยมาจากและเป็นของ
ปวงชน ซึ่งในปัจจุบันมีการยอมรับแล้วว่าสิทธิเสรีภาพเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษย์ชน สิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันการเมืองการปกครอง (ณฐอร เจือจันทร์ ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ ,
2562: 5669-5970)
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บทบาทพระสงฆ์ไทยกับการเมือง
บทบาทของพระสงฆ์ไทย จากการศึกษาของ พระมหาวินัย ผลเจริญ (2543: 5-25) พบว่า
บทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ไทยในยุคสุโขทัย บทบาทของการเมืองของพระสงฆ์ไทยในยุค
อยุธยาบทบาททางการเมืองในยุคกรุงธนบุรี บทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ไทยในยุครัตนโกสินทร์
(พ.ศ. 2325-2499) และบทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ไทยในยุครัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2500ปั จ จุ บ ั น ) บทบาททางการเมื อ งของพระสงฆ์ไ ทยในสมัย ปัจ จุ บ ัน (พ.ศ. 2500-ปั จ จุ บั น ) ได้ แก่
1) เรียกร้องการแก้ปัญหาแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน (องค์การสหธรรมิก เป็นองค์การของพระสงฆ์
การเมืองฝ่ายซ้าย นำโดยพระมหาจัด คงสุข) 2) ต้องการปฏิรูปการบริหารคณะสงฆ์ (องค์การยุวสงฆ์)
3) ต่อต้าน ตอบโต้ กลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายและพระฝ่ายซ้าย (กิตฺติวุฑโฒภิกฺขุ) 4) อื่น ๆ เช่น เรื่อง
ผลประโยชน์ (วัดธรรมกาย) วิวาทกับชาวบ้าน และในปี พ.ศ. 2564 พระสงฆ์ได้มีบทบาททางการเมือง
อีกครั้ง
กลุ่มพระสงฆ์ที่ไปร่วมชุมนุมทางการเมืองกับม็อบราษฎรพร้อมเรียกร้องให้ มีการปฏิรูปวงการ
สงฆ์ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในแวดวงสงฆ์ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทำเอามหาเถร
สมาคมต้องหยิบยกขึ้นมาหารือก่อนกำชับไปยังเจ้าอาวาสและเจ้าคณะปกครองที่ยุวสงฆ์ปลดแอก
สังกัด ให้ดำเนินการก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีการขับสามเณรโฟล์ค -สหรัฐ สุขคำหล้า พ้นวัดดอนไชย
จังหวัดพะเยา และพระชิษณุพงษ์ ชยนฺตธารี พ้นวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ ขณะที่
อีกรูป คือ พระปัญญา สีสัน วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี ที่โดนความผิดด้วย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ได้รับการช่วยเหลือจากคนการเมือง รวมทั้งมีการเปิดรับบริจาคให้ลี้ภัยไปต่างประเทศสำเร็จ (ไทยรัฐ ,
3 มกราคม 2564)
จากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคณะเยาวชนปลดแอก ต่อมาขยายเป็นประชาชนปลด
แอก และล่าสุดเป็นคณะราษฎร ที่ปรากฏว่ามีพระสงฆ์สามเณรออกมาร่วมเคลื่อนไหว ทั้งในลักษณะ
ของกลุ่มและปัจเจกและถ้านับจากจุดเริ่มของพระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมชุมนุมตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน
พ.ศ. 2563 ที่ธรรมศาสตร์และสนามหลวง ก็เริ่มมีพระภิกษุสามเณรออกมาร่วมการชุมนุมเรียกร้อง
มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่นับที่แสดงจุดยืนนี้ทางโซเชียลมีเดีย ถึงกระนั้นก็ยั งถือว่าเป็นส่วนน้อยถ้าเทียบกับ
จำนวนพระภิกษุสามเณรทั้งหมดในประเทศ
แต่กระนั้นพระสงฆ์สามเณรที่ออกมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายจารีตอนุรักษนิยมค่อนข้าง
หนักหน่วง ทั้งจากพระสงฆ์ด้วยกัน ญาติโยมและองค์กรชาวพุทธต่างๆ นำโดยสำนักพุทธศาสนา
แห่งชาติ และในบางกรณีถึงขั้น ดำเนินการต่างๆ เพื่อจัดการกับพระสงฆ์สามเณรเหล่านี้ที่ทำตัวไม่สม
กับเป็นพระสงฆ์สามเณรโดยให้เหตุผลว่าพระสงฆ์สามเณรไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง การเมือง
ไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ปัญหาคือวาทกรรม แบบนี้กลับไม่ใช้กับพระที่เคยไปร่วมเคลื่อนไหวกับฝ่ายขวาจัด
ซึ่งบางครั้งส่งเสริมหรือกระตุ้นความรุนแรงด้วยซ้ำ เช่น กิตติวุฑโฒ และพุทธอิสระ

บทบาทพระสงฆ์กับการเมืองในสหภาพพม่า
พระสงฆ์ผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในทศวรรษที่ 1920 คงไม่มีใครเกินพระอุตตะมะ (Ottama)
จากการศึกษาประวัติของท่าน ทำให้เราได้ทราบว่า ท่านเกิดในปี ค.ศ. 1897 ในหมู่บ้า นอัคยาบ
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(Akyab) ในครอบครัวของชาวอารกัน พระอุตตะมะเป็นผู้นำสงฆ์ยุคใหม่ ท่านพยายามนำเอาแนวคิด
ในพุทธศาสนามาตีความใหม่ โดยถือว่าพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรมะที่สอดคล้องกับการต่อสู้เพื่อ
อิสรภาพ ปี ค.ศ.1921 ท่านกล่าวสุนทรพจน์หลายครั้ง สรุปความได้ว่า ในสมัยพุทธกาล พระสงฆ์จะ
พูดถึงเรื่องนิพพานจะไม่พูดถึงเรื่องการเมือง แต่ในขณะนี้ชาวพม่ากำลังตกเป็นทาสของอังกฤษอยู่ ชาว
พม่าจึงยังไม่อาจบรรลุถึงนิพพานได้ ถ้าปราศจากเสรีภาพบนโลกนี้ แทนที่พระสงฆ์จะมาสวดมนต์
เพื่อให้ชาวพม่าไปสู่นิพพาน จึงควรที่จะช่วยปลดปล่อยชาวพม่าจากการเป็นทาสก่อน เมื่อมีอิสรภาพ
แล้วโอกาสที่จะนำตัวเองไปสู่นิพพานจึงจะมีความเป็นไปได้ (ชุวดี บุญคง, 2539: 62)
ในปี พ.ศ. 2564 พระสงฆ์ ไ ด้ ม ี บ ทบาทางการเมื อ งอี ก ครั ้ ง ด้ ว ยการออกมาเรี ย กร้ อ ง
ประชาธิปไตยด้วยการชูสามนิ้วก็เกิดขึ้นกับสหภาพพม่าด้วยเช่นกัน ชาวเมียนมาหลายพันคนลงถนน
อีกครั้งตามเมืองใหญ่ในวันจันทร์ ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์มีผู้ชุมนุมมากกว่า 1,000 คนในช่วงสาย
เรียกร้องให้ทหารปล่อยนางอองซาน ซูจี และคืนสู่ระบอบประชาธิปไตย แรงงานนัดหยุดงานทั่ ว
ประเทศ แต่การชุมนุมที่โดนตำรวจฉีดน้ำขับไล่ (ไทยโพสต์, 8 กุมภาพันธ์ 2564)
“ปล่อยผู้นำของเรา เคารพคะแนนเสียงของเรา ปฏิเสธรัฐประหาร” ข้อความในป้ายประท้วง
ของกลุ่มนักศึกษาและแรงงานที่มีพระสงฆ์ร่วมขบวนด้วย ผู้ประท้วงโบกธงหลากสีข องพุทธศาสนา
ควบคู่กับป้ายประท้วงสีแดงสัญลักษณ์ของพรรคนางอองซาน ซูจี (ไทยโพสต์ 8, กุมภาพันธ์ 2564)
ชาวเมียนมาหลายพันคนลงถนนอีกครั้งตามเมืองใหญ่ในวันจันทร์ ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์มีผู้
ชุมนุมต่อต้านการก่อรัฐประหารของประเทศเมียนมา โดยการนำของ พลเอกอาวุโส มิน อ่อง ลาย
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 หรืออาจจะเรียกว่ารัฐประหาร
1221 จากรัฐบาลของ นางออง ซาน ซูจี จากพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ที่ได้ผ่านการ
เลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้รับชัยชนะจำนวน 396 ที่ นั่งจาก 476 ที่นั่งส่งผลให้
พรรคสามัคคีและการพัฒนา หรือ USDP ของกองทัพได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเพียง 26 ที่นั่ง
เป็นเหตุให้นายทหารเข้ากระทำการรัฐประหารด้วยข้ออ้างถึงการทุจริตการเลือกตั้ง แล้วมีการควบคุม
จับกุมตัวนางออง ซาน ซูจี กับพวกไว้ในที่สุด (ศัลยา ประชาชาติ, 2564: 21)
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสหภาพพม่าในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านเกิดจาก ปัญหา
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีรากเหง้ามาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจากการ
ที่กองทัพพม่ายึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติ แต่มูลเหตุที่แท้จริ งเกิดจาก ปัญหา
การร่างรัฐธรรมนูญ การแก้ปัญหาประชาธิปไตยในพม่านั้น มิใช่ว่าคณะทหารจำดำเนินการร่ าง
รัฐธรรมนูญเองหรือโดยกลุ่มชาติพันธุ์ได้ แก่นแท้ของปัญหานั้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็ไม่อาจที่จะแก้ไข
ปัญหาได้ (ถวิลศักดิ์ บุญเพ็ง, 2547: 147-150)
บริบททางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระสงฆ์และการเมือง พระสงฆ์ของพม่าและศรีลังกาเข้าไป
มีส่วนร่วมในการเรียกร้องเอกราชจากชาติตะวันตก จึงทำให้ได้สิทธิทางการเมืองบางอย่าง แต่ใน
ประเทศไทยไม่ได้มีเหตุการณ์เช่นนั้น ประวัติศาสตร์การเมืองไทยพบว่ามีพระภิกษุที่สำคัญ ๆ หลายรูป
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง จำนวน 4 รูป 1. เจ้าพระฝาง พระมหาเถราจารย์แห่งแผ่นดินสยาม
2. สมเด็จพระนพรัตน์ วัดป่าแก้ว ต้นแบบพระสงฆ์กับการเมืองไทย ซึ่งนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2562: 36)
และ พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต) (2545: 11-17) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับพระกับการเมืองและ
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บทบาทของพระสงฆ์ไทยในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ว่า ไม่มีข้อบัญญัติไว้ว่าห้ามพระยุ่งกับการเมือง
สอดคล้องกับ สมภาร พรมทา (2552: 1-2) ได้เสนอว่า “พระสงฆ์ได้นำตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคม
มากขึ้นตามลำดับ ดูแล้วแทบไม่มีพระสงฆ์ในประเทศในโลกที่ตัดขาดตนเองจากสังคม พระทิเบต พระ
พม่า พระเขมร พระลาว พระไทย พระศรีลังกา ล้วนมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับสังคมทั้งสิ้น และ
บางครั้งในการเกี่ยวข้องนั้น พระก็ต้องเลือกข้าง และทำสิ่งที่ขัดกับอุดมคติแรกเริ่มของความเป็น
สมณะในสมัยพุทธกาล” ให้พิจารณาว่าพระราชพงศาวดารอยุธยา ซึ่งเขียนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์พูด
ถึงสมเด็จพระพนรัตน์ ทูลขอชีวิตไพร่นายที่ติดตามสมเด็จพระนเรศวรไม่ทันจนทรงตกอยู่ในวงล้อม
ข้าศึก แต่ทรงทำยุทธหัตถีชนะข้าศึก สมเด็จพระนเรศวรก็ทรงโปรดพระราชทานชีวิตที่ขอ หรือในกรณี
ปลายรัชสมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช บาทหลวงฝรั่งเศสคนหนึ่งรายงานว่าภิกษุส งฆ์ที่ล พบุรี
เดินขบวนประท้วงนโยบายเปิดประเทศให้ทหารฝรั่งเศส เช่นนี้จะเรียกว่าการเมืองหรือไม่ ภารกิจของ
สงฆ์ในสังคมยุคใหม่คือการประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนวิธีการเดิมให้สอดคล้องกับชีวิตของคนในสังคม
เพื่อมุ่งประโยชน์สุขของชนหมู่มาก ด้วยเหตุนี้ พระศาสนาจะดำรงคงอยู่เพราะชาวบ้านหรือชาวโลกจะ
ได้ประโยชน์สูงสุดจากพระพุทธศาสนาจริง ๆ มานพ นักการเรียน (2549: 3-4)
แนวคิดทางศาสนาในเรื่องของกรรม มีความสำคัญต่อผู้ที่เป็นชาวพุทธ เพราะตามคำสอนใน
พุทธศาสนากล่าวว่า มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีกรรมเป็นเครื่องกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง แต่ละคน
จึงมีสถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกันตามแนวคิดของพุทธศาสนา มนุษย์แต่ละคนส่งเสริมกรรมดีด้วย
การทำบุญทำทานในชาตินี้ไว้มากๆ เพื่อผลแห่งบุญจะได้ส่งผลให้เกิดใหม่ในชาติหน้าในสถานภาพทาง
สังคมที่ดี แนวคิดในเรื่องกรรมมีประโยชน์ทางการเมืองอย่างยิ่ง โดยการนำมาใช้อธิ บายฐานะของคน
ในสังคม บุคคลผู้ที่มีฐานะเป็นผู้ปกครองแผ่นดิน มีอำนาจทางการเมืองสูงสุด และได้ดำรงตำแหน่ง
เป็นถึงพระมหากษัตริย์นั้นมาจากผลแห่งกรรมดีที่เคยสร้างสมไว้ในอดีตชาติมากที่สุดในแผ่นดิน (ชุวดี
บุญคง, 2539: 2)
กรรมจึงเป็นข้ออ้างเพื่อสร้างความถูกต้องและชอบธรรมทางการเมืองให้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง
เป็นพระมหากษัตริย์ อาจกล่าวได้ว่ากรรมเป็นผลทำให้เกิดเป็นกรรมราชา หรืออีกนัยหนึ่ง การได้ดำรง
ฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ คือ เวทีทางการเมืองของผลแห่งบุญ ตัวอย่างที่สนับสนุนความเชื่อในเรื่องนี้
ปรากฏขึ้นในสมัยพุกาม ชาวนาคนหนึ่งได้กลายเป็นพระมหากษัตริย์ในเวลาต่อมา เนื่องมาจากผลแห่ง
กรรมดีที่เคยได้สร้างมาแต่ในอดีตชาติของเขา อย่างไรก็ตาม ความเชื่อในเรื่องกรรม เป็นเสมือนดาบ
สองคม เพราะมันเปิดโอกาสให้กับผู้ที่คิดว่าคนมีกรรมดีที่เหนือกว่า กล้าท้าทายอำนาจรัฐ และโค่นล้ม
พระมหากษัตริย์องค์ก่อนลงได้ ความสำเร็จในการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน เป็นเครื่องพิสูจน์ให้
เห็นถึงความถูกต้องและชอบธรรมในการดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์องค์ใหม่
นอกจากนั้น คำสอนในเรื่องกรรมยังมีส่วนในการจัดให้เกิดความเป็นระเบียบทางสัง คม
สามารถใช้อธิบายสถานภาพของคนที่มีความแตกต่างกันได้เพราะผลแห่งกรรม เมื่อคนเชื่อในเรื่องของ
กรรม จึงทำให้พวกเขายอมรับสถานภาพในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันได้ กรรมจึงเป็นแนวคิดทางศาสนาที่
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมระเบียบทางสังคมได้อย่างเงียบๆ ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคง และ
เอกภาพทางการเมืองได้วิธีหนึ่ง (ชุวดี บุญคง, 2539: 3)
การก่อรัฐประหารกับหลักการของศาสนาเป็นไปได้ด้วยกันหรือไม่ หรือว่าจะมีความย้อนแย้ง
ทั้งหลักการและแนวทางแห่งการปฏิบัติหรือความคงอยู่แห่งความเป็นมนุษย์ อำนาจและผลประโยชน์
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แห่งชนชั้นของผู้ปกครองกับประชาชนหาเช้ากินค่ำธรรมดามีสิทธิเสรีภาพเท่า เทียมยุติธรรมอย่างดี
หรือไม่ (เฉลิมพล พลมุข, 2564: 1)
รัฐบาลทหารพม่าได้มีการจับกุมผู้ประท้วงจำนวนมาก จนทำให้ ประชาชนหลายคนทนไม่ไหว
ออกมาประท้วงเพิ่มขึ้น ประกอบกับในระหว่างนั้นเองเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 มี พระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง
ในอำเภอปะโคะกู่ ศูนย์กลางสำคัญของการเรียนรู้ของศาสนาพุทธ ที่ออกมาประท้วงได้ถูกเจ้าหน้าที่
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารเข้าสลายการประท้วง และเกิดการปะทะกันขึ้น ทำให้พระจำนวน 3 รูปถูก
เจ้าหน้าที่ทำร้าย จนได้รับความบาดเจ็บ โดยผู้ดูแลเจดีย์ Phaungdawoo ซึ่งเห็นเหตุการณ์เล่าว่า
พระจำนวนสามรูปถูกทางเจ้าหน้าที่ มัดตัวติดไว้กับเสาไฟฟ้าและตีด้วยด้ามปืนและดิ้ว โดยพระรูป
หนึ่งชื่อพระอูส่านดิมะ (U Sandima) ได้รับบาดเจ็บที่ ศีรษะอย่างหนัก ขณะที่มีข่าวลือว่าพระรูปหนึ่ง
ได้รับบาดเจ็บจนเสียชีวิต โดยพบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารส่วน ใหญ่เป็นการรวมตัวของ
สมาคมเอกภาพและกลุ่ม paramilitary group Swan Arr Shin เพื่อเข้าขัดขวางกลุ่มผู้ประท้วง ทำให้
พระสงฆ์ในกลุ่ มเกิ ดความโกรธแค้ นไม่ พ อใจเจ้า หน้ าที ่ จนในที่ส ุดพระสงฆ์บ างรูป ได้ บุ กเข้ า ไป
ทำลายร้ า นค้ า ของ ชาวบ้ า นที ่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น รั ฐ บาลเผด็ จ การทหารพม่ า ที ่ เ มื อ งพะโค ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของย่างกุ้ง นี้ยังไม่นับกรณีที่รัฐบาลทหารพม่ายังได้ใช้แก๊สน้ำตา ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อ
ขู่พระสงฆ์ประมาณ 1,000 รูปที่ เดินขบวนประท้วงในเมืองซิททเว (Sittwe) ให้ยุติการประท้วง หรือ
การที่ทางการพม่าในเมืองมิตจีนา เมืองหลวงของรัฐ เพื่อสันติภาพประชาชนพม่า คะฉิ่นได้สั่งห้าม
พระสงฆ์ออกจากวัด เนื่องจากพระสงฆ์ในเมืองมิตจีนาได้ออกมาเดินขบวนประท้วงให้รัฐบาลขอขมาที่
ใช้ความรุนแรงสลายการประท้วงของพระสงฆ์ในอำเภอปะโคะกู่ด้วย
จากปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองในสหภาพพม่าและพระสงฆ์ตกเป็นนักโทษการเมืองถูก
คุมขังอยู่ในเรือนจำประมาณ 200 รูป และประชาชนทั่วไปก็สนใจในความเคลื่อนไหวในประเทศ
สหภาพพม่าว่าพระสงฆ์ นักศึกษาประชาชน มีการเคลื่อนไหว เรียกร้องทางการเมืองอย่างไรบ้าง ถูก
จำคุก กักขังและถูกทำร้ายและถูกสังหาร เพราะการเรียกร้องทางการเมืองอย่างไร การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองของพม่าจะเป็นไปรูปแบบใด จะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ หรือยังคงอยู่
ภายใต้รัฐบาลทหารอีกยาวไกล ประชาชนก็ได้หยิบปืนขึ้นต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่า จนถึงปัจจุบันและ
ไม่มีทีท่าว่าจะยุติ

วาทกรรมของพระสงฆ์ไทยในมุมมองมิเชล ฟูโกต์
สืบ เนื่องจาก มีการชุมนุมของประชาชนและเยาวชนที่เห็นต่างจากรัฐ บาลในนามคณะ
“ราษฎร” เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกลางกรกฎาคม 2563 จนถึง
ปัจจุบัน โดยการชุมนุมหลายครั้งพบเห็น พระภิกษุ-สามเณร ร่วมชุมนุม รวมถึงมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ
การปฏิรูปศาสนา เช่น เรียกร้องให้ พระภิกษุ-สามเณร สามารถบวชได้โดยไม่ต้องโกนคิ้ว โดยการร่วม
เคลื่อนไหวของพระภิกษุและสามเณร ทำให้เกิดการวิพากษ์-วิจารณ์ ทั้งในการสนับสนุน และที่ไม่เห็น
ด้วย (คุณวุฒิ บุญฤกษ์, 2563: 1) ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงผลการประชุม มหา
เถรสมาคม ว่า ที่ประชุม กังวลใจต่อการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองของพระภิกษุสามเณรช่วงที่ผ่าน
มา เพราะนำศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง จึงมีมติให้เจ้าคณะปกครอง ดำเนินการกับพระภิกษุ
สามเณรที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้อง
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กับการเมือง พ.ศ. 2538 อย่างเคร่งครัด ตรวจสอบพบว่ามีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมชุมนุมกับม็อบ
คณะราษฎร 7 รูป เป็นพระภิกษุ 1 รูป สามเณร 1 รูป อีก 5 รูป กำลังทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ตรวจสอบสถานะของพระที่เข้าร่วมชุมนุมทุกรูปว่ามีผู้ปลอมบวชหรือ ไม่ และให้ส่งรายชื่อมา
ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อนำไปให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการตามพระธรรมวินัย
ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ยังมีมติให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ในฐานะประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฝ่ายปกครอง เรียกประชุ มคณะกรรมการฝ่ายปกครอง
วางมาตรการและแนวทางท่าทีของพระสงฆ์กับการเมือง เพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะอาจมีผู้ปลอมบวช
เข้ามาเพื่อใช้ศาสนาเคลื่อนไหวทางการเมือง เคยเกิดขึ้นมาแล้วช่วงการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา
ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก (เฉลิมพล พลมุข , 2563: 1) “มหาเถรสมาคมคุ้นชินกับการใช้อำนาจมาโดย
ตลอด แต่กลับไม่เข้าใจเลยว่า พระหรือเณรเองก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น การเคลื่อนไหวของพระ
และเณรไม่ผิดธรรมวินัย ไม่เคยมีข้อห้ามไหนที่ห้ามพระสงฆ์ออกมาดูความทุกข์ยากของประชาชน ”
พระวีระพจน์กล่าวผ่านโทรศัพท์ (คุณวุฒิ บุญฤกษ์, 2563: 1)
“ที่ผ่านมาพระและเณรมากมายไม่มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นเลยแม้แต่น้อย เนื่องจาก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์แทบจะทุกฉบับที่เคยมีมา ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้พระแสดงความเห็นเลย ด้วยเหตุ
นี้พอมีม็อบ มีการชุมนุมในปัจจุบัน คิดว่าพระจำนวนไม่น้อยที่สบโอกาสออกมาเรียกร้อง และพูดในสิ่ง
ที่ตนเองต้องการบอกกับสังคม” พระวีระพจน์ กล่าวเพิ่มเติม (คุณวุฒิ บุญฤกษ์, 2563: 1)

วาทกรรมของพระสงฆ์พม่าในมุมมองมิเชล ฟูโกต์
จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ของพม่าผ่าน whatapp ท่านขอไม่ให้เปิดเผยชื่อได้จำวัดอยู่ที่วัด
ในเมืองย่างกุ้งได้ให้สัมภาษณ์ว่า “พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในพม่า ต้องการความยุติธรรม เพราะรัฐบาลได้ทำ
การยึดอำนาจจากรัฐบาลนางอ่องซานซูจี เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ควรจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้รัฐบาล
ประชาธิปไตย จะทำให้แผ่นดินพม่าสงบสุข ไม่ต้องการให้ทหารยึดอำนาจ สาเหตุของการออกมา
ประท้ว งของประชาชนยังเป็น ผลสืบ เนื่องมาจากการที่รัฐ บาลทหารพม่า ได้ปราบปรามเข่น ฆ่า
ประชาชนชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยผู้บริสุทธิ์ มีการจับกุมคุมขังผู้นำนักศึกษา รวมถึง นางอองซานซูจี
ได้ถูกกักบริเวณ แต่อาตมาว่าปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจที่ทับถมมาตั้งแต่ในอดีตคนพม่ายากจนมาก
ในขณะที ่ ท หารที ่ ป กครองประเทศในรัฐ บาลกลับ ร่ำ รวยแตกต่า งราวฟ้ า กับ ดิ น (สั ม ภาษณ์ 18
พฤษภาคม 2564)
จากการสัมภาษณ์ มิสเตอร์ วีมอล คูม่า นักธุรกิจในนครย่างกุ้ง ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การ
ปราบปรามผู้ประท้วงว่า “ทหารได้ออกมาปราบปราบผู้ประท้วงในช่วงแรก ผมได้ยินเสียงปืนดัง ใน
บริเวณที่ผมพักอาศัย คนส่วนใหญ่จะเก็บตัวเงียบอยู่กับในบ้าน หลังจากมีการยึดอำนาจ ผมก็ไปซื้อ
ของมาตุนเอาไว้ มีการบล็อก เฟสบุ๊ค และมีการตัดสัญญานโทรศัพท์ ประชาชนต่อคิวถอนเงินจากตู้
เอทีเอ็ม การโอนเงินเพื่อสั่งซื้อของจากต่างประเทศต้องทำผ่านประเทศสิงค์โปร์ จะสะดวกที่สุด การ
ถอนเงินสดก็มีจำกัดในการถอนในแต่ละวัน ” (มิสเตอร์ วีมอล คูม่า , การสัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม
2564)
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ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ในงานเขียนเรื่อง “วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความ
จริง และความเป็นอื่น ” ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้น กล่าวโดยรวมในแนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องวาท
กรรม ของมิเชลล์ ฟูโกต์ ได้ว่า สิ่งที่เรียกว่า วาทกรรม ในทัศนคติของมิเชลล์ ฟูโกต์ นั้น เป็นเรื่องที่
มากกว่าเรื่องของภาษา คำพูด หรือการตีความ แต่เป็นเรื่องของอำนาจและความรุนแรงที่แสดง
ออกมาในรูปของภาคปฏิบัติการจริง ของวาทกรรม (Discursive Practices) ในสังคม หรือที่ฟูโกต์
กล่าวไว้ในปาฐกถานำในงานเขียนเรื่อง “The order of discourse” ว่า “ในทุกทุกสังคมการผลิต
วาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบ และแจกจ่ายภายใต้กฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่พลิกแพลง
เพื่อให้เรามองไม่เห็นอำนาจ และอันตราย รวมตลอดถึงความน่าเกลียด น่าสะพรึงกลั วของวาทกรรม
เพื่อให้วาทกรรมดังกล่าวดำรงความเหนือกว่า/ความเป็นเจ้าในสังคม สำหรับสังคมปัจจุบันของเรา
กฎเกณฑ์ที่รู้จักกันดีคือการกีดกัน การเก็บกด/ปิดกั้น ในรูปแบบที่เราคุ้นชินอย่างมากนั่นคือ การ
ห้าม” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543: 25) เมื่อชีวิตของพลเมืองกลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญในทาง
การเมือง อำนาจทางการเมืองจึงวางอยู่บนเทคนิค เทคโนโลยี กลไก จัดการบริหารชีวิตของพลเมือง
เป็นร่างกายที่ว่านอนสอนง่าย ฟูโกต์เรียกมันว่า ชีวะอำนาจ หรือ Biopower กล่าวคือ เป็นอำนาจที่
เข้ามาควบคุมและบริหารจัดการชีวิตของพลเมืองโดยรัฐซึ่งทำงานผ่านเทคนิค กลไกของรัฐสมัยใหม่
โดยเป้าหมายของชีวะอำนาจคือการให้พลเมืองรับเอา “วาทกรรม” หรือ Discourse ซึ่งเป็นอำนาจ
ที่มารูปแบบของ “ความรู้” และ “ความจริง” เข้ามาควบคุม จัดระเบียบ สอดส่อง ตรวจตราเรือนร่าง
ตัวเองซึ่งแทรกซึมเข้าไปในระดับสำนึกและจิตใจของพลเมือ งซึ่งไม่ได้เป็นการใช้อำนาจบังคับทำงาน
ผ่านสถาบัน ที่ไม่ได้ผ ูกติดกับ รัฐ เช่น สถาบันทางการเเพทย์ สถาบันเสริมความงาม ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ฯลฯ (เก่งกิจ กิติเรียงลาภและกาญจนานนท์ สันติสุข, 2558:
79-119) Mona Lilja และ Stellan สองนักวิจัยด้านปฏิบัติการไร้ ความรุน แรงพยายามก้าวข้ า ม
ข้อจำกัดในศึกษาอำนาจของฟูโกต์ และได้เสนอความเป็นไปได้ในการต่อต้านอำนาจสามแบบของฟู
โกต์ คือ อำนาจอธิปัตย์ (Sovereign power) อำนาจวินัย (Disciplinary power) และท้ายสุด ชีวะ
อำนาจ (Biopower) โดยในรายงานวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งศึกษาการต่อต้านชีวะอำนาจโดยทั้งคู่เสนอว่า ชีวะ
อำนาจเป็นเครื่องมือในการปลูกฝัง จัดการบริหารเรือนร่างและจิตใจของพลเมือง ในขณะเดียวกันก็
เป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มต่างๆเพื่อต่อต้านชีวะอำนาจของรัฐที่พยายามจัดการบริหารเรือนร่างและ
จิตใจเราด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ต้องมีการสร้างพื้นที่ใหม่ หรือสร้างวาทกรรมชุดใหม่เพื่อตอบโต้วาท
กรรมหลักซึ่งทรงอำนาจนำในสังคม (Counter-Hegemonic Discourse) หรือป้องกันตัวเองในทาง
ปฏิบัติ เช่น ท้าทายและปลูกฝังแนวคิด คุณค่า วัฒนธรรมย่อยที่แตกต่างออกไปจากวาทกรรมหลักซึ่ง
ทรงอำนาจนำในสังคม และ ยังเสนอให้สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านคู่ขนานไปกับชีวะอำนาจและการ
ปกครองแบบชีวญาณ(Governmentality)
พระสงฆ์อีกรูปได้แสดงความคิดเห็นว่า “อยากให้รัฐบาลยอมรับผลการเลือกตั้ง คืนอำนาจให้
ประชาชน ยอมรับการตัดสิน สัตว์ทุกชนิดรวมถึงคนทุกคนในโลก ต้องการเสรีภาพ ไม่ ใช่อยู่อย่างถูก
กดขี่ ในขณะที่คนที่ปกครอง อยู่ดีกินดี ส่วนชาวบ้านยังอยู่อย่างอดอย่างต้องออกมาเรียกร้องให้คืน
อำนาจให้รัฐบาลของนางอ่องซานซูจี และขอให้รัฐบาลที่ยึดอำนาจ คืนอำนาจให้กับประชาชน เพราะ
สถานการณ์โควิดในพม่าก็รุนแรง เมื่อมีความวุ่นวายทางการเมือง โควิด ยิ่งแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น
อาจจะควบคุมไม่ได้การรักษาพยาบาล ยารักษาโรคเป็นสิ่งที่หายาก โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดแพร่
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ระบาด โรงพยาบาลขาดแคลนยารั ก ษา คนหลายคนต้ อ งตายไปเพราะโควิ ด เพราะขาดการ
รักษาพยาบาล ทุกวันนี้ไม่มีทั้งประชาธิปไตยและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทำให้ประเทศเกิด
ความยากลำบากในการดำรงชีวิตของประชาชน” (การสัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2564)
ในขณะที่พระสงฆ์อีกรูปได้ให้สัมภาษณ์ทาง Line ได้กล่าวว่า “พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในพม่า
ต้องการความยุติธรรม เพราะความยุติธรรมจะทำให้แผ่นดินพม่าสงบสุข สาเหตุที่เกิดความขัดแย้งจาก
เหตุการณ์ในปี ค.ศ. 2007 ผมม่ได้เข้าร่วมเหตุการณ์ในการชุมนุมประท้วงแต่จะเล่าเหตุการณ์ให้ทา่ น
ฟังได้ สาเหตุที่พระสงฆ์พม่าต้องการความยุติธรรม เพราะจากการขึ้นราคาน้ำมันของรัฐบาลทหารพม่า
ในสมัยนั้น ทำให้มีประชาชนไม่พอใจ ได้มีนักศึกษาชาวพม่าตอนนี้หลบหนีไปประเทศที่สาม นำโดย
นายมิน โก นาย ออกมาเดินขบวน ประท้วงที่เมืองย่างกุ้งเป็นกลุ่มแรก เนื่องจากการขึ้นราคาน้ำมันทำ
ให้เห็นความยากลำบากที่ประชาชนชาวพม่ากำลังเผชิญหน้าอยู่ ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถจ่ายค่า
โดยสารรถเมล์และแท็กซี่ได้ ต่อมาก็มีประชาชนได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นระยะ สาเหตุของการออกมา
ประท้ว งของประชาชนยังเป็น ผลสืบ เนื่องมาจากการที่รัฐ บาลทหารพม่า ได้ปราบปรามเข่น ฆ่า
ประชาชนชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยผู้บริสุทธิ์ มีการจับกุมคุมขังผู้นำนักศึกษา รวมถึง นางอองซานซูจี
ได้ถูกกักบริเวณ แต่อาตมาว่าปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจที่ทับถมมาตั้งแต่ในอดีตคนพม่ายากจนมาก
ในขณะที่ทหารที่ปกครองประเทศในรัฐบาลกลับร่ำรวยแตกต่างราวฟ้ากับดิน การประท้วงรอบนี้
พระสงฆ์ไม่ได้มีบทบาทเด่นชัด เป็นนักศึกษาชาวพม่ามากกว่า พระสงฆ์มีบทบาทต่อการเมืองพม่า
เพียงแต่ออกมาร่วมประท้วง” (การสัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2564)
จะเห็นได้ว่าการต่อต้านเช่นนี้ อาจท้าทาย สั่นคลอนและทำลายชีวะอำนาจได้โดยที่ผู้คนตั้ง
คำถามต่อการบริหารจัดการ ควบคุม บงการเรือนร่างและจิตใจของตนซึ่งถูกแทนที่ด้วยวาทกรรมใหม่
ซึ่งเกิดจากการต่อสู้ ต่อรองของผู้คนหรือกลุ่มคน รวมถึงภาคปฏิบัติการที่ปกครองตัว เอง (Self
Governed Practices) Mona Lilja and Stellan Vinthagen,2014) วาทกรรมการเมือง เกี่ยวกับ
การรัฐประหารในประเทศไทยและสหภาพพม่าตามความคิดเห็นของ ฟูโกต์ สิ่งที่เป็นพื้นฐานของทุก ๆ
สังคม คือความหลากหลายของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจ (relationship of power) ที่แทรก
ซึม กำหนดเอกลักษณ์ (identity) และก่อกำเนิดร่างกายทางสังคม (social body) (Foucault 1980:
93) การเมืองแบบไทยและสหภาพพม่าที่เกี่ยวข้องกับรัฐประหาร โดยเฉพาะการทำรัฐประหารของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมการ
รัฐประหารและเพื่อต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น วาทกรรมคนดี เพื่อลดความขัดแย้งในสังคมของกลุ่มคน
เสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดง ฟูโกต์อธิบายว่าการผลิตวาทกรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีพร้อมกับการ
ควบคุม (controlled) การคัดเลือก (selected) การจัดการ (oeganized) และการทำให้วาทกรรม
นั้นเผยแพร่ออกไป (redistributed) โดยใช้วิธีการบังคับควบคุม (mastery) โดยใช้อำนาจในรูปแบบ
วาทกรรมไว้หลากหลายวิธี อำนาจดังกล่าวดำเนินการง่านกลไกของระเบียบวินัย และการกำหนด
เงื่อนไขที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับพฤติกรรมของมนุษย์ การเป็นคนดี เป็นอย่างไร ต้องปฏิบัติกฎหมาย
ที่ผู้มีอำนาจได้ใช้บังคับ เมื่อมีวาทกรรมเกิดขึ้น และมีอำนาจในการครอบงำขึ้นมาแล้ว มันจะทำหน้าที่
เพื่อให้ตัววาทกรรมนั้นเองดำรงอยู่ได้ต่อไป วาทกรรมในการปิดกั้นการชุมนุมเรียกร้องได้แก่วาทกรรม
ห้ามชุมนุมเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด 19 ห้ามมิให้วาทกรรมอื่นซึ่งมีเอกลักษณ์ และ
ความหมายที่ขัดแย้งกับวาทกรรมของตนเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้กลไกอำนาจรัฐ ผ่านตำรวจ ผู้บังคับใช้
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กฎหมาย เพราะวาทกรรมที่มีอำนาจ คือผู้กำหนดคุณค่าของสิ่งต่างๆ จะเป็นวาทกรรมกระแสหลัก ที่
ควบคุมวาทกรรมการเรียกร้องประชาธิปไตยของพระสงฆ์ เพื่อรักษาการแพร่ระบาดของโควิด 19
และให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้างโดยทำการควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า 2019
มิเชล ฟูโกต์อธิบายว่า วาทกรรมหลักเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด ของรัฐบาลมี
ความชอบธรรมและการเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มคณะราษฎรที่มีพระสงฆ์ร่วมชุมนุมเรียกร้อง
ลดความชอบธรรมลงไปได้ แต่ในความเป็นจริงเมื่อมีข้อห้าม ก็ย่อมมีคนต่อต้าน ในสิ่งที่เป็นข้ออ้างเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดแต่ แท้ ที่จริงแล้ว เพื่อป้องกันการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลที่มาจากยึด
อำนาจและสืบทอดอำนาจผ่านกฎหมายที่ตนร่างขึ้นเพื่อให้ตนครองอำนาจได้ยาวนานอันนำมาซึ่ง
ความล่มสลายของคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมที่ต้องตกอยู่ในความหวาดกลัว ขาด
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

บทสรุป
พระสงฆ์ทั้งประเทศไทยและประเทศพม่า ต้องการแสดงออกทางความคิดต่อการปกครองที่
คิดว่าไม่มีเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนและส่งผลกระทบต่อพระสงฆ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองของประชาชนทีต้องการเสรีภาพในการแสดงออก ทั้งความคิดและเชิงสัญลักษณ์ รวมถึง
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ จะเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ซ่อน
รูปอยู่ในคราบเผด็จการโดยอาศัย กฎหมายพิเศษปราบปรามประชาชนที่มีความเห็นต่าง พระสงฆ์ก็
คือปุถุชน ที่มีความคิดแตกต่างกันออกไป เสรีภาพทางความคิด เป็นพื้นฐานของมนุษย์ การจำกัด
เสรีภาพทางความคิดกำจัดผู้ที่เห็นต่าง มิเชล ฟูโกต์บอกว่าเป็นเผด็จการที่ใดมีการใช้อำนาจย่อมมีการ
ต่อต้านเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้นพระสงฆ์ไทยกับพระสงฆ์พม่า ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาตั้งแต่
สมัยอดีต เพียงแต่สื่อได้มีการนำเสนอภาพการแสดงออกอย่างชัดเจนในปัจจุบัน บุคคลทุกคนควรจะมี
สิทธิในการเรียกร้องเสรีภาพในสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น การปิดกั้นความคิดเห็น
จึงเป็นการปกครองที่อารยประเทศไม่สนับสนุน
กลุ่มทองเหลืองบ้านประอาวได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากผลิตตามความคิดของตน ผลิตในสิ่งที่
ตนมีความชำนาญมายาวนาน ปรับเปลี่ย นมาผลิตตามความต้องการของลูกค้า เป็นงานรูปแบบใหม่ที่
แตกต่างจากงานเดิมที่เคยทำ โดยอาศัยประสบการณ์ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ในการทำ
มาเรียนรู้สิ่งใหม่ ทดลองทำ ทั้งล้มเหลวได้ประสบการณ์ใหม่ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทำให้กลุ่มสามารถดำรง
อยู่ได้ท่ามกลางเศรษฐกิจชุม ชนหลายชุมชนล่มสลายเพราะการแพร่ระบาดของโควิดที่หลายกลุ่มไม่มี
รายได้ อาทิเช่น รายได้จากการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชน แต่กลุ่มทำทองเหลืองบ้าน
ปะอาวสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด 19
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บทคัดย่อ
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขวาใหญ่ อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษาการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขวาใหญ่ ประการที่สอง เพื่อศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขวาใหญ่ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 9 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้ชำนาญการผู้รับผิดชอบดูแลกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีประจำตำบลเขวาใหญ่ จำนวน 1 คนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้ชำนาญการ
อำเภอกันทรวิชัย จำนวน 1 คน และมีวิธีการเก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และ
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบประเด็นสำคัญ ดังนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเข
วาใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ประจำตำบลของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัยคอยดูแล 1 คน ซึ่งจะ
เรียกคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำตำบล 9 คน มาประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้นำข้อมูลที่ได้รับไปแจ้งยังสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีคนอื่น ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ซึ่งเป็นอาชีพเสริมและส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาศักยภาพ ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบเจอมี ดังนี้ การขาดการประชาสัมพันธ์ การขาดความหลากหลายทางอาชีพ การขาด
ความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเขียนโครงการขั้นตอนการขอกู้ยืม
งบประมาณ และ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มีการเสนอแนว
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ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
การเพิ่มความหลากหลายทางอาชีพ การจัดประชุมระหว่างคณะขับเคลื่อนประจำตำบลเขวาใหญ่และ
สมาชิกเพื่อติดตามหนี ้ส ิน อย่างต่ อเนื่ องอย่ างน้ อยเดือ นละหนึ่ง ครั้ง การกระตุ้นให้ส มาชิ ก เก่ า
ประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ให้กับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
คำสำคัญ : กองทุนพัฒนา , อุปสรรค , การแก้ปัญหา , การพัฒนา

Abstract
This research article aims to study the problems and obstacles in the
implementation of the Women's Role Development Fund in Khwao Yai Sub-district,
Kantharawichai District, Maha Sarakham. Its objectives are follows: Firstly, to study the
operation in the implementation of the Women's Role Development Fund in Khwao
Yai Sub-district. Secondly, to study the problems and obstacles in the operation of the
Women's Role Development Fund in Khwao Yai Sub-district. The target groups are nine
women's role development fund drive group, one sub-district developer, and one
Kantharawichai district developer. The method of collected information is Interviews
with key informants and the study of related documents. The results of the study
revealed the following important issues: Khwao Yai Subdistrict Women's Role
Development Fund There is one officer in the sub-district of the Kantharawichai District
Community Development Office. Benefits from operating the Women Empowerment
Fund resulting in job creation and income generation, which is a supplementary
occupation and promotes leadership in order to develop the potential of women.
Problems and obstacles encountered are as follows: lack of public relations, lack of
career diversity, lack of understanding of the objectives of the Women Empowerment
Fund. Obstacles to the borrowing process, budget and epidemic situation. Problems
that arise have been proposed to solve problems and obstacles. As a guideline to be
developed to solve problems that arise as follows: Increasing career diversity,
continually organizing meetings between Khwao Yai sub-district mobilization
committee and members to monitor debt at least once a month, encouraging former
members to publicize thei objectives to non-members of the Women Empowerment
Fund and encouraging members to participation in suggesting solutions.
Keywords : Empowerment Fund, Obstacles, Solve Problems, Development
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บทนำ
การเปลี่ยนแปลงของบทบาทสตรีตามสังคมสมัยใหม่ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
มากมายในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของบุคคล
โครงสร้างหน้าที่ทางสังคม ระบบการเมือง รวมทั้งพฤติกรรมของ สมาชิกสังคมกลุ่มต่าง ๆ ด้วย การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้กระตุ้นให้สมาชิกของสังคมไม่ว่าบุรุษหรือสตรีได้มีการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ
ค่านิยม และบทบาท ฯลฯ มีการให้ความสำคัญและการยอมรับต่อสตรีมากขึ้น สตรีในปัจจุบันจึงมี
บทบาทมากขึ้นจากอดีต มีบทบาทอย่างแพร่หลายต่อการขับเคลื่อนสังคม มีบทบาทสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศในทุกด้าน สตรีได้รับโอกาสและการยอมรับ จากสังคมต่อการออกจากพื้นที่ส่วนที่เป็น
เรื่องส่วนตัว เข้าสู่พื้นที่ส่วนที่เป็นสาธารณะ จะเห็นได้จากสัดส่วนของ สตรีที่เข้าไปทำงานในภาค
การเมือง ภาคการบริหารราชการแผ่นดิน ภาคธุรกิจ และภาคแรงงาน มีสัดส่วนที่มากขึ้นเป็ นลำดับ
ยิ่ง ไปกว่านั้นคือ สตรีได้มีความสำคัญ ความก้าวหน้า และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสัดส่วนที่มาก
ขึ้น อาทิเช่น การเข้าสู่การเป็น ผู้บริหารองค์กรสูงสุดในทุกระดับมากขึ้น สัดส่วนของสตรีในระบบการ
เลือกตั้งต่างๆ มากขึ้น และที่สำคัญคือ การปรากฏของสตรี ในการเป็ นผู้นำสูงสุดทางการเมือง หรือ
นายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลก (วราวุฒิ องค์การ และ ชาญชัย จิวจินดา , 2563)
รัฐบาลกำหนดนโยบายที่สำคัญขึ้น คือ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กำหนดดำเนินการปี
2555 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ำ ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อ
การพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและ
เครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้ นํา และการคุ้มครองและพิทักษ์ สิทธิ ทั้งนี้
รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะทำงานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรี
ในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, 2563)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงถูกจัดเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่ อ
ยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดยนำศักยภาพและความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ซึ่ง
นับ ว่าเป็น พลังสังคมอย่างหนึ่ง ที่ย ังไม่ได้รับการพัฒ นาอย่างเป็นระบบ ให้มีการนำมาใช้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสั งคมที่เข้มแข็ง สามารถ
ช่วยนำพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์ และมีสันติสุขอย่างเคียงบ่าเคียง
ไหล่กับผู้ชายสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว รัฐบาลจะทำงานร่วมกับองค์กรสตรี ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
พัฒนา เพื่อสตรีทุกคนโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ใน
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การขับเคลื่อนกองทุน เพื่อให้สตรีทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วน
ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , 2556)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามนับเป็น
กองทุนที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาบทบาทสตรี โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่ง
เงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจน
การช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ
และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี (สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , 2556)
โดยบทความนี้เน้นศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และ แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้แนวคิด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อธิบายประเด็นดังกล่าว

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี : กรณีศึกษา ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีจุดมุ่งหมาย
ในการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
2.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขวา
ใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี รวมถึงปัญหาในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้เข้าใจ แนวคิดการ
ดำเนินงานพัฒนากองทุนบทบาทสตรี
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจำตำบลเขวาใหญ่ จำนวน 9 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้ชำนาญการผู้รับผิดชอบดูแลกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีประจำตำบลเขวาใหญ่ 1 คน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้ชำนาญการอำเภอ
กันทรวิชัย เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัย
ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน
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การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์อย่างมีส ่วนร่ว มกับ การ
ดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยระยะเวลาศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565

ผลการศึกษา
ประเด็นแรก เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย ใช้แนวคิด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าช่วยอธิบาย พบผลการศึกษาดังนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดตั้งขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยในปี พ.ศ 2557 ได้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้ามาอยู่ใน
กรมพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมบทบาทและพัฒนา
ศักยภาพของสตรี โดยมีการคัดเลือกสมาชิกกองทุนเป็นสตรีที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ประเภทเงินกู้แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำตำบลของสำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัยคอยดูแล 1 คน ซึ่งจะเรียกคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจำตำบลทั้ง 9 คน มาประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีได้นำข้อมูลที่ได้รับไปแจ้งยังสมาขิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคนอื่น ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ซึ่งเป็นอาชีพเสริมและ
ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีในตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม
ประเด็นที่สอง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พบผลการศึกษาดังนี้ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่พบเจอมี ดังนี้ การรับสมัครสมาชิก (สมาชิก
น้อย) การขาดการประชาสัมพันธ์ การขาดความหลากหลายทางอาชีพ การขาดความไม่เข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกในการยื่นโครงการ การ
เขียนโครงการขั้นตอนการขอกู้ยืม งบประมาณ (เงินอุดหนุน) และ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคระบาด โดยมีสำนักงานอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดสารคามเข้ามาดูแล ซึ่งจะมีการประชุมกับคณะ
ขับเคลื่อนจะประจำตำบลเพื่อแจ้งข่าวสารไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ ว่าในการประชุมแต่ละวาระการ
ประชุมได้กล่าวถึงเรื่องอะไรบ้าง เช่น การรับสมัครสมาชิก การติดตามหนี้สิน การยื่นขออนุมัติเงินกู้
เป็นต้น ซึ่งในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อเป็น
แนวทางที่จะนำไปพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ การเพิ่มความหลากหลายทางอาชีพ การจัด
ประชุมระหว่างคณะขับเคลื่อนประจำตำบลเขวาใหญ่และสมาชิกเพื่อติดตามหนี้สินอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง การกระตุ้นให้สมาชิกเก่าประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ให้กับคนที่ ยังไม่ได้เป็น
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สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล
เขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีประเด็นที่น่าสนใจนำมาอภิปราย ดังนี้
ประเด็นแรก การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษาพบว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดตั้งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 โดยในปี พ.ศ 2557 ได้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้ามาอยู่ ในกรมพัฒนาชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของสตรี โดยมีการ
คัดเลือกสมาชิกกองทุนเป็นสตรีที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ประเภทเงินกู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
เงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำตำบลของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
กันทรวิชัยคอยดูแล 1 คน ซึ่งจะเรียกคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำตำบลทั้ง 9 คน
มาประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้นำข้อมูลที่ได้รับ
ไปแจ้งยังสมาขิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคนอื่น ผลประโยชน์ที่ ได้รับจากการดำเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ซึ่งเป็นอาชีพเสริมและส่งเสริมภาวะการเป็น
ผู้นำเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีในตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจากผล
การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขวาใหญ่นั้น พบว่าพร้อมในกันดำเนินงานกองทุน
ซึ่งมีการติดตามหนี้สินและประเมินผลโครงการอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ กรรณิการ์ จอมดวง,
(2557) ศึกษาเรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัด
ลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกและคณะกรรมการต่อการดำเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่ากองทุนฯ มีความพร้อมในการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การบริหารงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน และประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการพัฒนา
อาชีพสตรี สร้างงาน สร้างรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพิจารณาโครงการ
ของสมาชิกที่ได้เสนอ โครงการขอกู้เงินทุนหมุนเวียนในขั้นตอนที่เป็นจรณากลั่นกรองโครงการ
ประเด็นที่สอง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขวา
ใหญ่ อำเภอกั น ทรวิ ช ั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่พบ
เจอมี ดังนี้ การรับสมัครสมาชิก (สมาชิกน้อย) การขาดการประชาสัมพันธ์ การขาดความหลากหลาย
ทางอาชีพ การขาดความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การดำเนินงานของ
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กลุ่มสมาชิกในการยื่นโครงการ การเขียนโครงการขั้นตอนการขอกู้ยืม งบประมาณ (เงินอุดหนุน)
และ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด โดยมีสำนักงานอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดสารคามเข้า
มาดูแล ซึ่งจะมีการประชุมกับคณะขับเคลื่อนจะประจำตำบลเพื่อแจ้งข่าวสารไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ ว่า
ในการประชุมแต่ละวาระการประชุมได้กล่าวถึงเรื่องอะไรบ้าง เช่น การรับสมัครสมาชิก การติดตาม
หนี้สิน การยื่นขออนุมัติเงินกู้ เป็นต้น ซึ่งในส่วนของปัญ หาที่เกิดขึ้น ได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ การเพิ่มความ
หลากหลายทางอาชีพ การจัดประชุมระหว่างคณะขับเคลื่อนประจำตำบลเขวาใหญ่และสมาชิกเพื่อ
ติดตามหนี้สินอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละหนึ่ งครั้ง การกระตุ้นให้สมาชิกเก่าประชาสัมพันธ์ถึง
วัตถุประสงค์ให้กับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ การส่งเสริมให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับ วันทนา สุ
วะจันทร์ และ ธีระ ฤทธิรอด, (2558) ศึกษาเรื่อง ปัญหาที่พบในการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี และเสนอแนวทางการพัฒ นาการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสำโรง
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีปัญหาหลักอยู่ 5 ด้าน ได้แก่ 1.
การมีจำนวนสมาชิกน้อย อันเป็นผลมาจากการขาดการประชาสัมพันธ์จึงทำให้ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุน 2. การขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนิน งานของคณะกรรมการกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีในระดั บหมู่บ้านและระดับตำบล และ
สอดคล้องกับ เพลินพิษ วิชัย และ วินัย ผลเจริญ (2561) ศึกษาเรื่อง ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
พัฒ นาการดำเนิน งานกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัส ขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า
คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ตำบลโนนแหลมทอง มี ป ั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ขับเคลื่อนกองทุนฯ เนื่องจาก คณะกรรมการบางท่านมีบทบาทหน้าที่เป็นคณะกรรมการหลายกลุ่มใน
ชุมชน ความเข้าใจในวัตถุประสงค์กองทุนไม่ชัดเจน การส่งข้อมูลข่าวสารมี ความล่าช้าและไม่มีการ
ประชุมอย่างต่อเนื่อง และกำหนดแนวทางการพัฒ นาขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย
คณะกรรมการต้องการพัฒนาศักยภาพกองทุน โดยการศึกษาดูงาน การอบรม การประชุม รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ด้านวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับ การพัฒนากองทุน ด้านการประกอบอาชีพ
ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีการเขียน โครงการเพื่อขอเสนอรับงบประมาณ และแนวทางการพัฒนา
และขับเคลื่อนกองทุนแผนการขับเคลื่อน พัฒนาการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลโนน
แหลมทอง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี พัฒนาอาชีพที่มั่น คง สร้าง
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งานและสร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้
เข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนา
จากการศึกษา เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ควรส่งเสริมความหลากหลาย
ทางด้านอาชีพโดยมีการสำรวจเพื่อจัดโครงการอบรม/สัม มนาเกี่ยวกับอาชีพที่สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตำบลเขวาใหญ่ให้ความสนใจ ซึ่งต้องคำนึงถึงบริบทของพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมการมี
รายได้เสริมของสมาชิกกองทุน
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
จากการศึกษา เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ควรส่งเสริมให้มีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบเงินกู้หรือเงินอุดหนุน ดังนั้นในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของการดำเนินงานพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษา เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี เข้ามาให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกองทุน การ
เขียนโครงการเพื่อยื่นขออนุมัติงบประมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้มากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง
วราวุฒิ องค์การ และ ชาญชัย จิวจินดา. (2563). ผลสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรณีศึกษา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร . วารสารมหาวิทยาลัยรังสิต, 8(2),
23- 25
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย. 2564. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกลไกการชับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ อำเภอ
กันทร วิชัย จังหวัดมหาสารคาม. น. 1-5
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลเขวาใหญ่. 2566 – 2567. แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. น.3-17

394

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี. (2563). เกี่ยวกับ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.
< http://www.womenfund.in.th/> 10 ตุลาคม 2564
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี. (2556). เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.
< http://www.womenfund.in.th/> 10 ตุลาคม 2564

395

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
กับการคุ้มครองแรงงานในสถานการณ์โควิด
Labor Protection Act, B.E. 2541 and Labor Protection
in the COVID-19 Situation
ดร.ชัย สมรภูมิ
Dr.Chai Samoraphum

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์
Asst. Prof. Chaowanee Phiewjun
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Surindra Rajabhat University

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคุ้มครองแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด (COVID-19) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากงานเอกสารวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
แรงงานในสถานการณ์โควิ ด 19 (COVID-19) ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน
โดยมุ ่ งเน้ นให้ ประชาชนอยู ่ บ ้ าน (Stay at home) ปฏิ บ ั ต ิ งานที ่ บ ้ าน (Work From Home: WFH) รั ก ษา
ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ การประกาศภาวะ
ฉุกเฉินส่งผลให้ประชาชนต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งหมด เกิดมาตรการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์
ประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงาน อัตราการว่างงานในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 จากการแพร่
ระบาดของ COVID–19 ทำให้คนเสี่ยงตกงาน 8 แสนคน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2541
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 7 ใช้บ ังคับ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นั้น มีเจตนารมณ์เพื่อกำหนด
มาตรฐานในการจ้างงานขั้นต่ำ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จ สำหรับการจ้างงานของ
เอกชนทุกกรณีไม่ว่าจะมีสัญญาจ้างหรือไม่ โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุของเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ
เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้นายจ้างปฏิบัติ ต่อลูกจ้างอย่างเป็นธรรมในเรื่อง
การใช้แรงงานของลูกจ้าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 47 วรรค 3 “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกัน และขจัด
โรคติดต่ออันตรายจากรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ซึ่งมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กรณี
แรงงานถู ก เลิ ก จ้ า งในสถานการณ์โ ควิ ด COVID–19 และนายจ้ า งไม่ ป ฏิ บั ต ิต ามกฎหมาย การ
ช่วยเหลือลูกจ้างหากลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระทำความผิด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุ
งานในอัตราต่ำสุด 30 วัน และสูงสุดไม่เกิน 400 วัน โดยลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องทุกข์ (คร.7) เพื่อ
เรียกร้องค่าชดเชยต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุก
จังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ ซึ่งกระทรวง
แรงงานได้กำชับให้พนักงานตรวจแรงงานดำเนินการวินิจฉัยคำร้อง (คร.7) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
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นอกจากนี้ ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องทุกข์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานได้
คำสำคัญ : การคุ้มครองแรงงาน, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541, การแพร่ระบาดโรคโค
วิด (COVID-19)

Abstract
This academic article aims to study the protection of workers affected by the
COVID-19 epidemic situation under the Labor Protection Act B.E. 2541 (1998). The
author has collected data from academic papers, research and data. Various related
to labor protection in the situation of COVID-19 (COVID-19). Thailand has declared a
state of emergency. Focusing on people staying at home, working at home (Work from
Home: WFH), maintaining social distancing, wearing masks. And wash your hands often
the declaration of a state of emergency forced people to make a total lifestyle change.
Measures to close the city or lock down the country which directly affects the
workforce The unemployment rate in the first quarter of 2021 due to the COVID-19
outbreak puts 800,000 people at risk of losing their jobs.
The Labor Protection Act B.E. 1998 came into force on February 20, 1998 and
Amendment No. 7 came into force on April 5, 2019 with the intent to set minimum
employment standards. Appropriate and in accordance with the economic conditions
for private employment in all cases, whether there is an employment contract or not.
Without discrimination on the grounds of race, religion and gender. The employer shall
treat the employee fairly in relation to the employee's use of labor.
Constitution of The Kingdom of Thailand (B.E.2017), Article 47, paragraph 3, “A
person shall have the right to be protected and eliminating dangerous communicable
diseases from the state free of charge” which legal measures protect workers In the
case of workers being laid off in the COVID-19 situation and employers failing to comply
with the law Helping the employee if the employee is terminated without committing
an offense Employers must pay severance pay at the minimum rate of 30 days and a
maximum of 400 days. Employees can file a complaint (Khor.7) to claim compensation
to the labor inspector at every provincial labor protection and welfare office. Province
and the Bangkok Labor Protection and Welfare Office in every area The Ministry of
Labor has instructed labor inspectors to complete a complaint diagnosis (Chor.7) within
30 days. In addition, employees can file complaints via electronic system at the
Department of Labor Protection and Welfare website.
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บทนำ
ปี 2562 เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
กระทบทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นทุกคนต้องพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้แนวคิด “ล้มแล้ว ลุก
ไว” หรือ“Resilience” เป็นแนวทางการพัฒนาให้สามารถเร่งรัดการดำเนินการในประเด็นพัฒนา
ต่ า งๆ เพื ่ อ เตรี ย มความพร้ อ มต่ อ ภาวะ การเปลี ่ ย นแปลงในอนาคต ทางออกของแรงงานจาก
สถานการณ์โควิด (COVID-19) มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจบริบทบางประการของตลาดแรงงานก่อน
หน้าการเกิดสถานการณ์ ปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดแรงงาน และในสถานการณ์โควิดมีเหตุการณ์
ใดที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานเกิดขึ้นบ้าง และส่งผลกระทบอย่างไรต่อตลาดแรงงาน รวมถึงมาตรการ
ที่ภาครัฐใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบของสถานการณ์ และชี้ประเด็นถึงความท้าทายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ท้ายที่สุดเป็นการนำเสนอนโยบายและมาตรการที่จะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว ความท้าทายของตลาดแรงงานภายหลังสถานการณ์โ ควิดมีห ลาย
ประการ ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอการจ้างงาน เนื่องจากการลดการผลิตเพื่อการส่งออก และจำกัด
การเข้าประเทศของชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นความท้าทายอีกประการเป็นผลจากการชะงักของห่วงโซ่มูลค่า
หรือห่วงโซ่อุปทานในระดับโลก

ผลการศึกษา
ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากงานเอกสารวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผลกระทบของแรงงานจากการ
แพร่ระบาดโรค โควิด -19 (COVID-19) และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 กับการคุ้มครองแรงงานในสถานการณ์โควิด COVID-19 ดังนี้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วิกฤตโควิดทำให้การปรับตัวครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ การระบาดของไวรัสโคโรนา COVID19 ในปลายปี พ.ศ. 2562 มีผลกระทบต่อโลกอย่างรุนแรงในทุกมิติ ทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง อย่างทั่วถึงจนไม่มีใครในโลกแม้แต่คนเดียวที่รู้สึกว่าปลอดภัย วิกฤตใหญ่ที่รุนแรงทั่วถึงที่
ก่อให้เกิดความสั่นไหวทั้งโลก ทำให้เป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ ก่อนการ
ระบาดของโควิดโลกกำลังวิ่งเข้าสู่สภาวะวิกฤตอยู่แล้ว และมีผู้เตือนหลายครั้งหลายหน จากหลายแง่
หลายมุมว่ามนุษย์ต้องปรับใหญ่ ถ้าจะพ้นวิกฤตได้ แต่คำเตือนต่างๆ เหล่านั้นก็ไม่มีพลังพอที่จะทำให้
มนุษย์ปรับตัวได้ เพราะกระแสใหญ่ของวิธีคิดและการพัฒนาในโลกปัจจุบันไหลเชี่ยวกรากอย่างไม่มี
อะไรจะทวนกระแสได้ (ประเวศ วะสี, 2563)
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้เริ่มต้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2562
และลุ ก ลามไปทั ่ ว โลก สร้ า งความหวาดกลั ว และส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ สั ง คมและเศรษฐกิจ
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ของประชากร และเมื่อต้นเดือนมกราคม 2563 มีการระบาดใหญ่ซึ่งเป็นการติดเชื้อทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 จากสถิติเมื่อวันที่ 15 เมษายน
2563 ประชากรทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ 1,982,939 คน และเสียชีวิต 126,761 คน โดย 5 ลำดับแรกของ
ประเทศในโลกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แ ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (609,516 คน) เป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วย
สเปน (174,060 คน) อิตาลี (162,488 คน) เยอรมัน (132,362 คน) และฝรั่งเศส (131,362 คน)และ
เมื่อพิจารณา 5 ลำดับแรกของประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(26,057 คน) อิตาลี (21,067 คน) สเปน (18,255 คน) ฝรั่งเศส (15,750 คน) และสหราชอาณาจักร
(12,129 คน) ตามลำดับ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563ก)
สำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบแรกในประเทศไทย พบ
ผู้ป่วยต้องสงสัยรายแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ 74 ปี ซึ่ง
เดินทางมาถึงกรุงเทพ โดยเที่ยวบินจากนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ
วันที่ 8 เมษายน 2563 พบอัตราการติดเชื้อในประเทศไทย 2,369 คน มีผู้เสียชีวิต 30 คน ผู้ป่วย
รายใหม่ 111 คน ในกรุงเทพ และจังหวัดนนทบุรี 1,250 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 101 คน
ภาคเหนือ 86 คนภาคกลาง 332 คน และภาคใต้ 409 คน และจากสถิติเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
ประเทศไทยมีการระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID - 19 จำนวน 2,826 คน จำนวนผู้รักษาหาย 2,352
คน คิดเป็น ร้อยละ 83.2 ร้อยละของการรั กษาหายอยู่ ในลำดับ ที่ 2 ของโลก รองจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563ข)
การระบาดรอบที่ 2 ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยพบหญิงไทย
อายุ 67 ปี อาชีพค้าขายที่ตลาดกลางกุ้ง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ติด
เชื้อโดยไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งคาดว่าเป็นการติดเชื้อจากแรงงานสัญชาติเมียนมา
ในตลาดกุ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานสัญชาติเมียนมาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยเจ้ าหน้าที่สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจเชิงรุก (Active case finding) และพบว่ามีผู้ติดเชื้อราย
ใหม่ที่ไม่มีอาการในกลุ่มแรงงานสัญชาติเมียนมาเป็นจำนวนมาก โดยการระบาดรอบที่ 2 นี้มีความ
แตกต่างจากการระบาดระลอกแรกในหลายด้าน เช่น จำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากกว่า มีการกระจายไป
หลายจังหวัดทำให้คาดว่าการระบาดรอบที่ 2 คงไม่หมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนรอบแรก (สุรชัย โชคครรชิต
ไชย, 2563)
แม้ระบบควบคุมโรคของประเทศไทย มีการแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการติดตามผู้ที่สัมผั สเชื้อทุกราย และมีการตรวจเชื้อจากผู้ป่วยให้ได้อย่าง
รวดเร็ว แต่การระบาดในประเทศไทยก็ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของ
ประชาชน เนื่องจากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการใช้เทคโนโลยี เหล่านี้ล้วน
มีผลกระทบต่อตัวบุคคลทั้งสิ้น เช่น ตกงาน หรือถูกเลิกจ้าง สมาชิกครอบครัวต้องอยู่ห่างกัน และมี
การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) รวมถึงสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนลดลง
ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป เกิดปัญหาการขาดรายได้และชีวิตประจำวันที่ต้องปรับเปลี่ยนไป
การระบาดรอบที่ 3 ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อ COVID–19
และมี ก ารแพร่ ร ะบาดในสถานบั น เทิ ง ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพหลายแห่ ง ย่ า นซอยทองหล่ อ และ ย่าน
ซอยเอกมัย โดยผลการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พบว่าเป็นการแพร่ระบาดโควิดสาย
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พันธุ์อังกฤษที่จะทำให้เกิดการระบาดได้รวดเร็วขึ้นมากกว่า COVID–19 สายพันธุ์เดิม 1.7 เท่า โดยมี
ปริมาณไวรัสในผู้ป่วยมากถึงแม้จะไม่มีอาการ และยังพบว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์อังกฤษเช่นเดียวกับ การ
แพร่ระบาดที่กัมพูชา ที่มีการแพร่ระบาดหนักตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา การแพร่ระบาดใน
ครั้งนี้เป็นเพราะมีการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามแดนระหว่างกัน อาการผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษ
จะมีอาการตาแดง น้ำมูกไหล ไม่มีไข้ บางรายมีผื่น ซึ่งต่างจากอาการผู้ติดเชื้อโควิดแบบเดิมที่มีอาการ
ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอก 3 ในครั้งนี้ มีการ
ลุกลามขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ผู้ที่ติดเชื้อกระจายไปทั่วทุกสาขา
อาชีพในทุกวงการ ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อมีทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากกลุ่มก้อนสถานบันเทิง ไม่ว่าจะ
เป็นนักการเมือง ข้าราชการ นักร้อง นักดนตรี นักแสดง พิธีกร นักกีฬา พ่อค้า นักธุรกิจ นักศึกษา
ตลอดจนนักเที่ยวทั่วไป
ส่วนการระบาดรอบที่ 4 ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน
พบการระบาดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกของไวรัสสายพันธุ์เดลตา ในกลุ่มคนงานแคมป์ก่อสร้างหลัก
สี่ จากนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าหลักวันละ 2,000 คน กระทั่งวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 ที่เป็นวันแรกที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อถึงหลัก 5 พันคน จากนั้นไม่นานสายพันธุ์เดล
ตา กลายเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์หลัก ที่ระบาดอยู่ ในกรุงเทพฯ รวมถึงปริมณฑลบางจังหวัดด้วย (กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564 : ออนไลน์)
ผลกระทบของแรงงานจากการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 (COVID-19)
ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ประกาศภาวะ
ฉุกเฉินของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่บ้าน (Stay at home) ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From
Home: WFH) รักษาระยะห่างทางกายภาพ(Physical Distancing) รักษาระยะห่างทางสังคม (Social
distancing) สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ
การประกาศภาวะฉุกเฉินส่งผลให้ประชาชนต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งหมด เกิด
มาตรการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานที่เกี่ยวข้องในกิจ กรรมที่
ถูกระงับ (Supply-side effect) และส่ งผลกระทบทางอ้ อ มผ่ านการลดการบริโ ภค (Demandside effect) และภาคเศรษฐกิ จที ่ ม ี ความเชื ่ อมโยงกั น (Supply-chain effect) หลายหน่ วยงานได้
ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เปิดเผยอัตราการว่างงานในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ว่าพิษของการแพร่ระบาด
ของ COVID–19 ทำให้ ค นเสี่ ย งตกงาน 8 แสนคน (ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข, 2563)
จากรายงานภาวะสังคมไทยปี 2564 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ชี้ให้เห็นว่า วิกฤตของการแพร่ระบาดของ COVID–19 มีประเด็นที่ต้องติดตาม
ผลกระทบต่อแรงงานจากการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 ได้แก่

400

1. ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID–19 ระลอกใหม่ต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อและมีความรุนแรงเป็นระยะๆ อาจทำให้เศรษฐกิจไม่สามารถ
ขยายตัวได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง ดังจะเห็นได้จากข้อมูล Apple
Mobility Index ที่ ส ะท้ อ นแนวโน้ ม พฤติ ก รรมการเดิ น ทางของประชาชนที่ ล ดลงมาก ในช่ ว ง
เดื อ นเมษายน 2564 แม้จะไม่มีมาตรการล็อคดาวน์อย่างเป็นทางการ โดยแนวโน้มการเดินทางที่
ลดลงจากการระบาดระลอกใหม่นี้ ใกล้เคียงกับการระบาดในระลอกที่ 1 เมื่อปี 2563 ทั้งนี้ การ
ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มแรงงาน ดังนี้
1) แรงงานในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) อาจตกงาน
มากขึ้นหรื อ ถูกลดชั่ว โมงการทำงาน โดยธุรกิจ MSMEs ได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งทำให้
GDP ของ MSMEs ปรับตัวลดลงสูงถึงร้อยละ 9.1 ขณะที่การสำรวจผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาด
กลางและขนาดย่อม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ผู้ประกอบการมีความสามารถในการประคองธุรกิจได้อีก
6.1 เดือนเท่านั้น ซึ่งการสำรวจดังกล่าวเป็นช่วงก่อนการระบาดระลอกใหม่ ดังนั้น หากไม่สามารถ
ควบคุมการระบาดได้ อย่างรวดเร็ว ธุรกิจอาจไม่สามารถประคองตัวต่อไปได้ รวมถึงการเลิกจ้าง
แรงงาน และโอกาสการกลับมาฟื้นตัวอาจใช้เวลานานมากขึ้น
2) แรงงานในภาคการท่องเที่ยวอาจถู กเลิกจ้างมากขึ้น และต้องหาอาชีพใหม่ โดย
ศูนย์วิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าการท่องเที่ยวจะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในปี 2569 ซึ่งผลกระทบของ COVID-19 จะทำให้การกลับเข้าสู่ภาวะปกติต้อง
เลื่อนออกไป และส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคการท่องเที่ยว ที่มีอยู่กว่า 7 ล้านคน หากแรงงานถูก
เลิกจ้างจะไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานในสาขาเดิมได้ในระยะเวลาอันใกล้ และอาจต้องเปลี่ยนอาชีพ
3) ตำแหน่งงานอาจไม่เพียงพอจะรองรับนักศึกษาจบใหม่ โดยเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม
เติบโตต่ำกว่าเป้าหมาย จะทำให้ผู้ประกอบการเลื่อนการขยายตำแหน่งงานใหม่ออกไป กระทบกับการ
หางานของนักศึกษาจบใหม่ในปี 2564 ประมาณ 4.9 แสนคน ขณะที่โครงการจ้างงานกลุ่มผู้จบ
การศึกษาใหม่และแรงงานคืนถิ่นภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งมีระยะเวลาการจ้างงานประมาณ 12 เดือนกำลังจะสิ้นสุดลง อาจส่งผล
กระทบต่อแรงงานภายใต้โครงการประมาณ 1.4 แสนตำแหน่ง
2. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงาน เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ชั่วโมงการทำงานที่
ลดลง 6 ไตรมาสติดต่อกัน และการว่างงานเพิ่มขึ้น สะท้อนว่าแรงงานมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ผู้ว่างงานจากผลกระทบของ COVID-19 มีแนวโน้มเป็นผู้ว่างงานระยะยาวมากขึ้น โดยจำนวนผู้
ว่างงานนานกว่า 12 เดือนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 5 หมื่นคน ในปี 2562 เป็นประมาณ 9 หมื่นคน ใน
ไตรมาสหนึ่งปี 2564 การว่างงานเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และทำให้ทักษะแรงงาน
ลดลง นอกจากนี้ แรงงานในระบบที่ถูกเลิกจ้ างจำนวนมาก ได้กลายเป็นแรงงานนอกระบบตั้งแต่การ
ระบาดรุนแรงในปี 2563 ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีจำนวนลดลงประมาณ 5
แสนคนจากปี 2562 ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองและขาดหลักประกันทางสังคม
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3. การเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่จะมีผลต่อการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย ภาคเกษตรที่มีแรงงานอยู่มากกว่า 1 ใน 3 ของกำลังแรงงานใน
ประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดฯ ภาคเกษตรเป็นสาขาที่ดูดซับแรงงานส่วนเกินจาก
สาขานอกภาคเกษตร โดยมีการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในปี 2564 ว่าปริมาณน้ำฝนจะมากกว่าค่า
ปกติส่งผลดีต่อภาคเกษตรของไทย แต่บางพื้นที่อาจมีโอกาสสูงในการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมได้ หาก
ภาครัฐได้มีการส่งสัญญาณเตือนเกษตรกรล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ จะสามารถลดความเสี่ยงของ
เกษตรกร จากความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
กับการคุ้มครองแรงงานในสถานการณ์โควิด COVID-19
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือ “กฎหมายคุ้มครองแรงงาน” เป็น
กฎหมายที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง อาทิเช่น การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันเวลาทำงานปกติ วันหยุด วันลา
ค่าชดเชย ที่นายจ้างจะต้องถือปฏิบัติต่อลูกจ้าง โดยมีเจตนารมณ์ที่สำคัญคือ ต้องการคุ้มครองลูกจ้าง
ให้มีมาตรฐานในการจ้างงานที่เหมาะสม เหตุผลเนื่องจากอำนาจต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
นั้นไม่เท่ากัน ดังนั้นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจ้างงาน โดยรัฐที่ถือว่าเป็นคนกลางระหว่างทั้ง
2 ฝ่าย ขึ้นมาก็จะเป็นผลดีกับลูกจ้างที่จะได้รับการคุ้มครองแรงงานที่เป็นธรรม นอกจากนี้ กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานยังมีลักษณะเป็นกฎหมายสังคมและมีลักษณะที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือนายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถที่จะตกลงยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย
ได้ถ้าไม่ได้มีการกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถที่จะตกลงยกเว้นได้ และในกรณีที่มีการตกลง
ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ (ตรีเนตร สาระพงษ์, 2564)
คำพิพากษาฎีกาที่ 569/2547 สัญญาจ้างที่ระบุว่า การเลิกจ้างตามสัญญานี้ นายจ้างไม่มี
ความผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าชดเชย และลูกจ้างไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องค่าชดเช ยจาก
นายจ้างนั้น เห็นได้ชัดแจ้งว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงไม่จ่างค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ตามสิทธิที่
ลูกจ้างพึงมีได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 อันเป็นการขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะ
มาตรการชะลอการจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายของนายจ้าง
ผลกระทบสำคัญที่เกิดขึ้นจากโรคระบาด COVID-19 กับฝ่ายนายจ้าง คือ การขาดรายได้
ทำให้นายจ้างต้องใช้ มาตรการลดค่าใช้จ่าย โดยนายจ้างส่วนใหญ่จะใช้นโยบายเลิกจ้างเป็นแนวทาง
สุดท้าย ดังนั้น การนำมาตรการชะลอการจ้างด้วยการลดค่าจ้าง ลดวั นทำงาน เปลี่ยนวันทำงาน การ
ลาโดยไม่รับค่าจ้าง หรือ Leave Without pay มาปรับใช้ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ มีสาระสำคัญอยู่ที่เป็น
การปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง จึงควรทำความตกลงกับลูกจ้างให้ชัดแจ้ง แต่
ปัญหา คือ เมื่อมีการลดค่าจ้างลง แล้วต่อมามีการเลิกจ้าง ค่าชดเชยจะคิดจากฐานใด พบว่า เมื่อ
นายจ้างลดค่าจ้างเพราะโรคระบาดโควิดเช่นนี้ หากโรคระบาดโควิดหมด นายจ้างต้องขึ้นค่าจ้าง
หรือไม่ หรือตอนนี้ถูกเลิกจ้างจะคำนวณ ค่าชดเชยจากฐานค่าจ้างก่อนลดค่าจ้ างหรือหลังลดค่าจ้าง
กรณีนี้อาจต้องพิจารณาว่านายจ้างลดค่าจ้างเพราะ “โควิด” หรือไม่ หากการลดค่าจ้างเพราะโรค
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ระบาด ดังนั้นหากโรคระบาดเหตุอันเป็นเงื่อนไขในการลดค่าจ้างก็หมดไป โดยหลักก็ต้องกลับไปใช้
ค่าจ้างอัตราเดิม
การรับประโยชน์ทดแทนกรณีกักตัว หรือหยุดงานอัน เนื่องจากราชการสั่งปิดสถาน
ประกอบการ
กรณีที่ลูกจ้างต้องกักตัวเพราะโรคติดต่อโควิด COVID-19 มีปัญหาว่า ลูกจ้างจะได้รับ
ประโยชน์ทดแทน หรือค่าจ้างหรือไม่นั้น สามารถสรุปได้เป็น 6 กรณี ดังนี้
1) กรณีราชการ เช่น จังหวัดออกคำสั่ง หรือ กทม. ออก คำสั่ง หรือ ศบค. ออกคำสั่ง
ให้ปิดกิจการ หรือปิดโรงงาน
กรณีนี้ลูกจ้างสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ เพราะ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน และ
สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานข้ามชาติ ฝ่ายบุคคลให้ลูกจ้าง
กรอก แบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของสำนักงานประกันสังคมได้ บันทึกผ่านระบบ
e-Service และส่งเอกสารไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าลูกจ้างจะได้ทุก
คน ลูกจ้างที่จะได้รับเงิน ทดแทนกรณีนี้ต้องส่งเงินประกันสังคมอย่างน้อย 6 เดือนติดกัน ภายใน 16
เดือน หรือ 1 ปี 3 เดือน ย้อนหลัง
2) นายจ้างปิดสถานประกอบการเอง ราชการไม่ได้สั่งปิด กรณีนี้ถือว่าเป็นการหยุด
กิจการชั่วคราว ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ นายจ้างต้องแจ้งเป็นหนังสือไป
2 ที่ คือ (1) ต่อ สนง. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเขตพื้นที่ และ (2) แจ้งลูกจ้าง ไม่น้อยกว่า 3
วันก่อนหยุด กรณีนี้กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง 75% ตลอดระยะเวลาที่หยุดกิจการ
ชั่วคราว
3) ลูกจ้างติดโควิด แต่นายจ้างไม่ได้หยุดกิจการ ลูกจ้างที่ติดโควิดต้องถูกส่งไปรักษาตัว
โดยใช้สิทธิลาป่วย หรืออาจให้ใช้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี โดยลูกจ้างได้ รับค่าจ้างตามสิทธิ
กล่าวคือ หากลาป่วยเกิน 30 วันก็ไม่มีสิทธิ แต่ถ้าไม่เกิน 30 วันก็ยังคงมีสิทธิได้รับค่าจ้าง
4) ลูกจ้างเป็นกลุ่มเสี่ยง นายจ้างสั่งให้กักตัว เพราะถือเป็น กลุ่มเสี่ยง กรณีนี้นายจ้าง
อาจกำหนดให้ลาป่วย หรือใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี และได้ค่าจ้าง หากตกลงไม่ได้นายจ้างต้อง
จ่ายค่าจ้าง
5) นายจ้างสงสัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจะติดโควิด โดยสถานประกอบกิจการยังไม่ปิด ซึ่งอาจ
เกิดจากกรณีลูกจ้างเดินทางไปพื้นที่ เสี่ยงของการระบาด หากไม่มีข้อกำหนดจากภาครัฐว่าบุคคลผู้มา
จากพื้นที่เสี่ยง จะต้องกักตัว หากนายจ้างให้กักตัว 14 วัน เพราะนายจ้างสงสัยว่าลูกจ้างติดเชื้อ ทั้งๆ
ที่ลูกจ้างพร้อมจะทำงาน กรณีนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้าง และไม่ถือว่าการกักตัวเป็นการ
ขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ นายจ้าง อาจกำหนดให้ลา หรือใช้วันหยุดพักผ่อนประจำปี แต่อย่างไรก็ตาม
อาจทำข้อตกลงที่เป็นสหภาพการจ้าง หรือ นายจ้างอาจให้ลาโดยไม่รับค่าจ้างซึ่งกรณีนี้ลูกจ้างจะไม่ได้
รับค่าจ้าง
6) ลูกจ้างอยู่ในข่ายผู้ติดเชื้อโควิด นายสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับ การตรวจจากแพทย์ หาก
นายจ้างเห็นว่าลูกจ้างมีความเสี่ยงสูง เพราะคนใกล้ชิดติดเชื้อ โควิด นายจ้างสามารถออกคำสั่งให้
ลูกจ้างไปตรวจโควิดได้ เพราะเป็นการ ปกป้องลูกจ้างคนอื่น และผลกระทบอาจเกิดแก่กิจการนายจ้าง
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รวมถึงช่วยสังคมสกัดเชื้อโควิด คำสั่งจึงชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม หากลูกจ้างฝ่าฝืนนายจ้างอาจ
สั่งลงโทษได้ เช่น อาจตักเตือนเป็นหนังสือ
การลาโดยไม่รับค่าจ้าง หรือ Leave without pay จะต้องทำด้วยความสุจริต
การลาโดยไม่รับค่าจ้างเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ นายจ้างนำมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่การ
ดำเนินการจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักสุจริตด้วย กล่าวคือ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด เป็น
ช่วงเวลาที่ลูกจ้าง “มีอำนาจในการ เจรจาต่อรองน้อย” หากนายจ้างเห็นว่ากิจการไม่สามารถดำเนิน
ต่อไปได้ จึงใช้วิธีการให้ลูกจ้างลาโดยไม่รับค่าจ้างเป็นเวลานาน เช่น กำหนดการลา โดยไม่รับค่าจ้าง 1
ปี หรือกำหนด 6 เดือน มีข้อน่าคิดว่าการที่ยังให้เป็นลูกจ้าง แต่ไม่จ่ายค่าจ้าง จะเห็นว่าในสภาพความ
เป็นจริงลูกจ้างไม่อาจ อดทนอยู่โดยไม่มีรายได้ สุดท้ายลู กจ้างก็ต้องลาออกไปเอง นายจ้างก็ ประหยัด
ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่ าทำงานในวันหยุด หรือเงินอื่นๆ ที่ก ำหนดให้ได้สิทธิ
ต่อเมื่อ "เลิกจ้าง” (ไม่ใช่ลาออกเอง) ดังนั้น การลาโดยไม่รับค่าจ้ างเป็นเวลานานจึงน่ าจะเป็นการทำ
ข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง ซึ่งศาลอาจปรับลดลงมา ให้บังคับได้เท่าที่
เป็นธรรมตามมาตรา 14/1 ได้
การนับอายุงานกรณีหยุดอันเนื่องมาจากโควิด COVID-19
ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ หรือ
ตามคำสั่งของจังหวัดต่างๆ เป็นเหตุให้รัฐสั่งปิด กิจการ หรือหยุดกิจการชั่วคราว ปัญหาว่าจะนับอายุ
งานให้หรือไม่ ตาม กฎหมายแรงงาน (มาตรา 19) ที่กำหนดทำนองว่าในการคำนวณระยะเวลาการ
ทำงานของลูกจ้างให้นับวันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง และ
วันที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงาน เพื่อประโยชน์ ของนายจ้าง รวมเป็นระยะเวลาการทำงานของ
ลูกจ้างด้วย ซึ่งระยะเวลานี้ก ำหนดไว้เพื่อการคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน เช่น การคำนวณค่าชดเชยสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นต้น
แต่กฎหมายมาตรา 19 ข้างต้นไม่ได้กำหนดให้นับช่วงเวลาที่นายจ้างหยุดกิจการ ด้วยเหตุ
สุดวิสัยรวมเป็นเวลาทำงานด้วย ดังนั้น การปิดกิจการเนื่องจากการเสี่ยงแพร่เชื้อโรคระบาด หรือ
จังหวัดมีคำสั่งให้ปิดสถานประกอบกิจการ อีกทั้งไม่ใช่วันหยุด หรือวันลาตามกฎหมายคุ้ มครอง
แรงงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้างด้วย
ดังนั้น หากมีการเลิกจ้างจะไม่นำระยะเวลาดังกล่าวมานับรวมเป็นเวลาทำงานด้วย เช่น
ลูกจ้างทำงานมาได้ 3 เดือน แต่หยุดกิจการ เพราะส่วนราชการสั่งให้ปิดกิจการเพื่อป้องกันโรคระบาด
3 เดือน จากนั้น มาทำงานอีก 7 เดือน ต้องถือว่าระยะเวลาในการทำงานของลูกจ้าง คือ 3 เดือนแรก
กับ 7 เดือนหลัง รวมเป็น 10 เดือน ไม่เอา 3 เดือนที่หยุดชั่วคราวมารวมด้วย ลูกจ้างจึงได้ค่าชดเชย
30 วัน เพราะทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ตามมาตรา 118 (1)
ข้อสังเกต ในกรณีลาโดยไม่รับค่าจ้าง หรือ Leave without pay ต้องนำเวลาที่ลาไปนับ
รวมเป็นเวลาทำงานด้วย เพราะกรณีดังกล่าวถือเป็นการลาอันเกิดจากสภาพการจ้าง
การกำหนดวินัยในการทำงานสำหรับสถานการณ์โควิด COVID-19
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 นายจ้างต้องออกประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันโรคโควิด เรียกว่า “วินัยเฉพาะ สถานการณ์” โดยการนำเอาแนวทางของสาธารณสุข
มาเขียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในสถานประกอบการ เช่น ก่อนเข้าทำงานให้ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วย
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แอลกอฮอล์ ระหว่างปฏิบ ัติงานห้ามรวมกลุ่มกันเกิน 5 คน ตรวจการติดเชื้อด้วยชุด ATK ห้าม
รับประทานอาหารร่วมกัน การใช้แอลกอฮอล์ ล้างมือ การควบคุมไม่ให้ไปพื้นที่เสี่ยงหรือ พื้นที่ควบคุม
โรค ห้ามมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เล่นการพนัน ดื่มสุรา (พฤติกรรม 2 กรณีหลังนี้อาจถูกเลิกจ้างได้) หรือ
นายจ้างอาจให้ถือเอาประกาศข้อกำหนดที่ราชการออกโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นส่วน
หนึ่งของวินัยในการทำงานด้วยก็ได้ ซึ่งก็จะมีวินัยที่ว่าด้วยการห้ามรวมตัว การเว้นระยะห่าง การห้าม
ข้ามจังหวัด มาเป็นข้อกำหนดด้วย
การกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนมาตรการก็สามารถบังคับใช้ได้ เพราะถือว่าประกาศ หรือ
ระเบียบ หรือคำสั่งดังกล่าว เป็นสภาพการจ้างที่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง โดยเฉพาะลูกจ้างในภาพรวม เพื่อ
ทำให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วย อีกทั้งธุรกิจของนายจ้างซึ่ งมีมูลค่าสูงอาจได้รับความเสียหาย หากต้อง
หยุดกิจการลูกจ้างคนอื่นก็เดือดร้อนในภาพรวม ดังนั้น นายจ้างสามารถออกประกาศบังคับใช้โดยเข้ม
ได้เลย และหากลูกจ้างฝ่าฝืนก็สามารถลงโทษด้วยการออกหนังสือตักเตือ นได้เลย ซึ่งถือว่าโทษได้
สัดส่วนกับพฤติกรรมการทำผิดวินัย
การออกหนังสือเตือนกรณีติดโควิด COVID-19
กรณีลูกจ้างป่วยโควิด 19 ไม่ถือว่าเป็นการทำผิดวินัย เปรียบได้กับการป่วยทั่ว ๆ ไป เป็น
เรื่องปกติของมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้สมรรถภาพในการทำงานลดลง และตามกฎหมายลูกจ้า งก็มี
สิทธิที่จะลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ซึ่งสิทธิในการลาป่วยเป็นสิทธิที่กฎหมายรองรับ นายจ้างจะหยิบยก
เอาเหตุที่ลูกจ้างป่วยมาออกหนังสือเตือนไม่ได้ เพราะมิฉะนั้นแล้ว ใครป่วยเป็นหวัด เป็นมะเร็ง เป็ น
เบาหวาน เป็นโรคกระดูกก็ต้องออกหนังสือเตือนกันหมด
อย่างไรก็ตาม หากมีการลาป่วยบ่อย คือป่วยทุกประเภทมารวมกัน แม้กฎหมายจะให้
นายจ้างเลิกจ้างได้เพราะเหตุ “หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน” (ไม่ใช่เลิกจ้างเพราะผิดวินัย ) หาก
เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยแต่เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม ดังนั้น นายจ้างจะออกใบเตือน หรือหนังสือ
เตือนฉบับแรก แล้ว ต่อมาลูกจ้างป่วยอีก จึงถือว่าทำผิดซ้ำคำเตือนจึงเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
ไม่ได้ และการเลิกจ้างนั้นยังเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย
การทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home: WFH
ปกติการทำสัญญาจ้างได้เขียนสถานที่ทำงานไว้ด้วย แต่การเขียนก็ควรพิจารณาให้รอบ
ด้านว่าต้องการให้ลูกจ้างทำงาน ณ ที่ใดซึ่งสถานที่ทำงานในปัจจุบัน อาจมีทั้งที่สำนักงานของบริษัท
เอง หรือกรณีนายจ้างมีไซต์งานที่อื่นด้วยก็ควรเขียนให้ครอบคลุม นอกจากนั้น หากนายจ้างเป็น
ผู้รับเหมาช่วง หรือเป็นสัญญาซับคอนแทรค ก็ควรเขียนกําหนดสถานที่ทํางานไว้ด้วยว่าอาจให้ลู กจ้าง
ทํางานในสถานที่ที่น ายจ้างรับ เหมางาน หรือสถานที่ซึ่งมี การรับเหมาช่ว งงาน นอกจากนั้นใน
สถานการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถเดินทางมาทํางานได้ เช่น เกิดภั ยพิบัติ น้ำท่วม ไฟไหม้ เกิดโรคระบาด
การเขียนสัญญาควรมีความยืดหยุ่น ที่อ าจกําหนดให้สามารถทํางานจากที่ใดๆ ก็ได้ แม้ไม่อยู่ใน
สํานักงาน เช่น อาจกําหนดให้สามารถทํางานจากที่บ้าน หรือ Work From Home: WFH ได้
อย่างไรก็ตาม หากข้อสัญ ญายังไม่มีความชัดเจน นายจ้างควรทำข้อตกลงกับลูกจ้างให้
ชัดเจน ซึ่งข้อตกลงนี้เรียกว่าสภาพการจ้าง โดยในเนื้ อหาอาจมีข้อกำหนดรายละเอียดต่างๆ เช่น
สถานที่ทำงาน กำหนดให้ทำที่บ้าน ระยะเวลาตลอดไป หรือให้พ้นช่วงวิกฤตโรคระบาด
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ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับในการทำงาน หากไม่ปฏิบัตินายจ้างอาจ
ลงโทษได้ กล่าวคือ
1) ถ้าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับที่ไม่ร้ายแรง นายจ้างอาจออกหนังสือเตือนได้
เช่น กรณีนายจ้างกำหนดให้ทำงานที่บ้าน แต่ลูกจ้างมิได้ปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด หรือทำงานไม่
แล้วเสร็จ หรือ ละทิ้งหน้ าที่ไปขับรถส่งอาหารในช่วงเวลาทำงานปกติ ก็อาจถูกลงโทษ ฐานละทิ้ง
หน้าที่ เป็นต้น
2) ถ้าเป็นกรณีร้ายแรงงานนายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้อ งเดือนก่อน เช่น บริษัทนายจ้าง
กำหนดว่าหากลูกจ้างทำผิดกฎหมายอาญา ไม่ว่าจะทำผิดกับใคร ถือว่าเป็นการทำผิดข้อบังคับบริษัท
ในข้อที่กำหนดให้ลูกจ้าง ต้องไม่ประพฤติผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หากลู ก จ้ า งไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามข้ อ กำหนดที ่ อ อกโดยภาคราชการ เมื ่ อ ออกไปในสถานที่
สาธารณะซึ่งอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ มาตรา 34 (6) แล้วถูกจับดำเนินคดี ศาลพิพากษา
ให้จำคุก เช่นนี้ นายจ้างอาจเลิกจ้างเพราะทำผิดข้อบังคับได้ นอกจากนั้นนายจ้างยังยกเหตุได้รับโทษ
จำคุกตามคำพิพากษาถึงทีส่ ุด ให้จำคุกมาเป็นเหตุเลิกจ้างได้อีกด้วย
อนึ่ง นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลควรติดตามข้อกำหนดซึ่งออกโดย พ.ร.ก.บริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินว่าเป็นการ "ขอความร่วมมือ หรือบังคับให้ทำงานจากที่บ้าน (ปัจจุบัน 15 สิงหาคม
2564) ยังไม่มีการ บังคับให้ทำงานจากที่บ้านเป็นเพียงการขอความร่วมมือ หากไม่ดำเนินการก็ไม่ผิด
กฎหมาย
การปฏิบัติเมื่อลูกจ้างป่วยหรือสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 (COVID-19)
กรณีล ูกจ้ า งอยู่ ในข่า ยต้ อ งสงสั ย ว่ าจะติ ดโควิ ด ไม่ว ่าจะเป็น การตรวจคั ด กรองจาก
สถานพยาบาลหรือจาก Lab หรือการใช้ชุดตรวจแบบไว Rapid Antigen Test หากผลตรวจยืนยันว่า
มีความเสี่ยงติดเชื้อ ต้องแยก หรือสั่งให้ลูกจ้างกักตัว หรือไปรักษาทันที จะสั่งให้ลูกจ้างเข้ามาทำงาน
ไม่ได้ และแนวปฏิบัติของกรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานได้ก ำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งพนักงาน
ตรวจแรงงานให้ทราบ และนายจ้างต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หากลูกจ้างไปตรวจโควิดด้วยตนเอง และพบว่าพนักงานติด โควิด ต้องแจ้งนายจ้างและใช้
สิทธิลาป่วยได้ หรือกรณีลูกจ้างถูกคำสั่งของเจ้าหน้าที่ให้กักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ลูกจ้างดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าจ้าง แต่มีสิทธิได้รับประโยชน์ ทดแทนในกรณี ว่างงานตลอดระยะเวลาที่
ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ ทำงานแต่ไม่เกินเก้าสิบวันจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดเพราะ
อาจ มีความผิดตามกฎหมายสาธารณสุขได้
แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ตกลงให้ลูกจ้า งใช้สิทธิการลาหยุด พักผ่อนประจำปี หรือ
การลาป่วย หรือการลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งในกรณีนี้ จะ
ทำให้ลูกจ้างไม่สามารถใช้สิทธิรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้ เนื่องจาก
นายจ้างได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในระหว่างการหยุดงานดังกล่าวแล้ว
หากนายจ้างตรวจพบว่าลูกจ้างคนใดคนหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีความจำเป็นต้อง
หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ และฆ่าเชื้อโรคพื้นที่บริษัทฯ เมื่อ
พิจารณา กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก
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การระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กำหนดว่าในกรณีมีเหตุสุดวิสัยถึง
ขนาดที่นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วนเป็นการชั่วคราว และลูกจ้างซึ่ง
เป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ไม่สามารถทำงาน และไม่ได้รับค่าจ้าง
ในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุด ประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทาง
ราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินก็
ตาม ให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าพนักงานคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และ
มีความจำเป็นต้องหยุดประกอบกิจการเป็นการ ชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดพื้นที่และฆ่าเชื้อโรค การ
หยุดประกอบกิจการเองของบริษัทฯ หรือการหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีดังกล่าวทำให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน ไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้
รับค่าจ้างจากนายจ้าง แต่ลูกจ้างจะมีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว
กรณีบริษัทฯ ได้สั่งให้ลูกจ้างที่มี ความเสี่ยงหรือต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หยุด
ปฏิบัติงานเพื่อกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยตกลงกันให้เป็นการลาหยุดพักผ่อนประจำปี หรือการ
ลาป่วย หรือ การลากิจโดยไม่ได้รับค่าจ้า ง ต่อมาในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้พบว่า มี พนักงานใน
บริษัทฯติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีประกาศให้ปิดกิจการเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ บริษัทฯ ต้องจ่าย
ค่าจ้างพนักงานที่หยุดไป ก่อนหน้า
สิทธิของลูกจ้างที่จะไม่เข้าทำงานหากมีโรคระบาดในสถานประกอบกิจการ
หากสถานประกอบกิจการเกิดโรคระบาด เท่ากับนายจ้างสั่ งให้ลูกจ้างไปทำงานในพื้นที่
เสี่ยง หากโรคโควิดระบาดโควิด-19 สถานประกอบกิจการไม่ปิด และบังคับให้ไปทำงานอีก หากไม่
ปฏิบัติตามจะถูกไล่ออก กรณีนี้นายจ้างจะอ้างว่าลูกจ้างละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาทำงาน 3 วัน และเลิก
จ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย เพราะการเลิกจ้างเพราะเหตุลูกจ้า งละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาทำงาน 3 วันนั้น
กฎหมายกำหนดไว้ตอนท้ายด้วยว่าการละทิ้ง “โดยไม่มี เหตุอันสมควร” (มาตรา 119 (5) (เทียบเคียง
คำพิพากษาฎีกา 379/2551)
การที่ลูกจ้างไม่เข้าไปทำงานเพราะเกิดโรคระบาด แต่นายจ้างไม่สั่งให้หยุดทำความสะอาด
ฆ่าเชื้อหรือดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข ย่อมถือได้ว่ามีเหตุอันสมควรเพื่อป้องกัน
สุขภาพและชีวิต นายจ้างไม่อาจอ้างว่าเป็นการละทิ้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้
อีกทั้ง หากนายจ้างมีการเลิกจ้างด้วยเหตุนี้ยังเป็นการเลิกจ้างไม่เป็น ธรรม เพราะเหตุที่
ลูกจ้างไม่เข้าไปทำงานเพราะความผิดของนายจ้างเอง ที่ไม่จัดสถานที่ทำงานให้มีความพร้อม หรือจัด
สถานที่ หรือสภาพแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยในการทำงาน หากเลิกจ้างก็ย่อมไม่มีเหตุอันสมควร
และเหมาะสมที่จะเลิกจ้างได้
การหักค่าจ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจรักษา
มีปัญหาว่านายจ้างหักค่าแอลกอฮอลล์ ค่าถุงมือ ค่าชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test
Covid19 หรือค่าใช้จ่ายอื่นได้หรือไม่ เมื่อพิจารณากฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 76 ที่ห้ามนายจ้าง
หักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดจากลูกจ้าง แต่ก็ยกเว้นเงินบางประเภทที่นายจ้าง สามารถ
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หักจากค่าจ้างของลูกจ้างได้ เช่น เพื่อชำระภาษีเงินได้ตามจำนวน ที่ลูกจ้างต้องจ่าย หรือเงินอื่นตามที่
มีกฎหมายบัญญัติไว้ เป็นต้น ซึ่งเงินค่าแอลกอฮอลล์ ค่าถุงมือ ชุดตรวจโควิด หรือ rapid Antigen
Test Covid 19 มิได้รับการยกเว้นให้นายจ้างหักค่าจ้างของลูกจ้างได้
ข้อสังเกต แม้กฎหมายจะห้ามมิให้นักจากค่าจ้าง แต่กฎหมายไปได้ห้ามกรณีเอามาขายใน
ราคาถูกหรือในราคาทุนแก่พนักงานได้
การลาไปฉีดวัคซีน หรือลาพาคนในครอบครัวไปฉีดวัคซีน
การลาไปฉีดวัคซีนควรใช้การลากิจ เพราะเมื่อพิจารณาจากนิยามของการ “ลาเพื่อกิจธุระ
อันจำเป็น" หมายถึง "กรณีลูกจ้างมีการอันจำเป็นที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง” โดยได้ยกตัวอย่างไว้
เช่น ทำบัตร ประจำตัวประชาชน ทำใบอนุญาตขับขี่ จดทะเบียนสมรส ลาอุปสมบท ลาปฏิบัติธรรม
ทางศาสนาตามธรรมเนียมปฏิบัติ จัดงานศพบุคคลในครอบครัว จัดงานสมรสบุตร จัดงานอุปสมบท
เป็นต้น การไปฉีดวัคซีนจึงเป็นเรื่องที่ต้องกระทำการด้วยตนเอง คนอื่นทำการแทนไม่ได้ การลาไปฉีด
วัคซีนจึงต้องใช้การลากิจ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายจ้างอาจกำหนดให้มีวันลาพิเศษขึ้นมา เรียกว่า “ลาไปฉีดวัคซีน"
แยกต่างหากได้ มีสถานะเป็นสภาพการจ้าง เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมให้ลูกจ้างได้ฉีดวัคซีน ซึ่งการที่
ลูกจ้างได้รับ วัคซีนจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจ และนายจ้างส่วนใหญ่ก็ต้องการให้ลูกจ้างได้ฉีดวัคซีนป้องกัน
ไวรัส เพราะมีผลดีต่อธุรกิจของนายจ้างค่อนข้างมา อนึ่ง กรณีที่นายจ้างกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าลามากจะ
ไม่ได้เงินโบนัส หรือ สวัสดิการอื่น ก็ควรจะออกประกาศมายกเว้น เพราะเสียวันทำงานวันเดียว แต่สิ่ง
ที่ได้รับมาคุ้มค่ามากกว่า
การลาอันเนื่องมาจากการแพ้วัคซีน
ลูกจ้างลาไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อฉีดวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียง จะต้องลากิจ หรือ
ลาป่วย หลักกฎหมายมีว่าลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยเท่าที่ป่วยจริง จะลากี่วันก็ได้ ถ้าป่วยจริงสิทธิในการลา
ป่วยไม่จำเป็นต้อง ป่วยหนัก แค่ร่างกายมีอาการผิดปกติก็ลาได้ โดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ไม่ได้มีการกำหนดนิยามคำว่า “วันลาป่วย” หรือ “ป่วย” ไว้ จึงต้องพิจารณาความหมาย
ตามพจนานุกรมฯ ให้ค ำนิยามคำว่า “ป่วย” ว่า หมายถึง รู้สึกไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้ หรือ
เหตุอื่นใดที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น
ดังนั้น กรณีลาไปฉีดวัคซีน ขณะที่ลูกจ้างไปฉีดวั คซีนไม่มีอาการป่วย หรือร่างกายผิดปกติ
จึงไม่อาจใช้สิทธิลาป่วยได้
การเลิกจ้างเพราะติดโควิด-19
การเลิกจ้างเพราะติดโควิดถือเป็นการเลิกจ้างโดย “ไม่มีเหตุ อันสมควรและเหมาะสม”
เปรียบเทียบได้กับกรณีที่ลูกจ้างป่วยทั่วๆ ไป นายจ้างไม่สามารถเลิกจ้างได้ เพราะการป่วยถือเป็นเรื่อง
ปกติของมนุษย์ และการป่วยด้วยโรคโควิด ณ วันนี้ถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะเชื้อโรคได้
แพร่กระจายไปทั่ว อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเท็จจริงว่า ลูกจ้างลาป่วยบ่อย รวมป่วยโควิดเข้าไปอีก ทำ
ให้มีความถี่ (ลาบ่อย) และจำนวนวันที่ลามาก ถ้าเป็นแบบนี้นายจ้างเลิกจ้างได้ เป็นการเลิกจ้างที่เป็น
ธรรม แต่ถ้าป่วยโควิดครั้งเดียวแล้วเลิกจ้าง น่าจะเป็นการเลิกจ้าง ที่ไม่เป็นธรรม
นอกจากนั้น หากเลิกจ้างเพราะป่วยโควิดจะต้องจ่ายค่า เพราะมาตรา 119 (1) - (6) ไม่มี
การกำหนด ข้อยกเว้นของการไม่ ค่าชดเชยกรณีป่วยเอาไว้ หากเลิกจ้างโดยไม่ได้มีการบอกกล่าว
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ล่วงหน้า ในกรณีสัญญาจ้างที่ไม่มีก ำหนดเอาไว้แน่นอน หรือมีแต่ไม่ยืดเยเวลานั้ น แต่มาเลิกจ้างก่อน
เพราะลูกจ้างติดโควิด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างแทน การบอกกล่าวล่วงหน้า

สรุป
การคุ้มครองแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด (COVID19) ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนี้
มาตรา 33 กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากพักรักษาตัวนานเกินกว่า
30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์ กรณีขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป รับเงิน
ทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
มาตรา 39 รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ 50 คิดจากฐานอัตรา การนำส่งเงิน
สมทบของผู้ประกันตน (4,800 บาท) ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ และส่งเงินสมทบ 3 เดือน
ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการรักษา
มาตรา 40 รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามทางเลือก 1-2-3 พิจารณาเอกสารหลักฐาน
และใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนใช้สิทธิ์
จากทั้งสามมาตราตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นการคุ้มครอง
แรงงานตามกฎหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด (COVID-19) ซึ่งเป็นสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้ รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พยายามดำเนินการในทุก
มิติเพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้แรงงานทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560 มาตรา 47 วรรค 3 “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกัน และขจัดโรคติดต่ออันตรายจาก
รัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ซึ่งมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กรณีแรงงานถูกเลิกจ้า งใน
สถานการณ์โควิด COVID–19 และนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การช่วยเหลือลูกจ้างหากลูกจ้าง
ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระทำความผิด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานในอัตราต่ำสุด 30 วัน
และสูงสุดไม่เกิน 400 วัน โดยแรงงานสามารถยื่นคำร้องทุกข์ (คร.7) เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยต่อ
พนักงานตรวจแรงงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจั งหวัด และสำนักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ และผู้ใช้แรงงานสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมหรือขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ที่ สำนักงานประกันสังคม สายด่วน 24 ชั่วโมง โทร.
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประวัติศาสตร์วิวัฒนาการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานในประเทศไทย ความหมายของกฎหมายแรงงาน วัตถุประสงค์กฎหมายแรงงาน
และลักษณะกฎหมายแรงงาน ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากงานเอกสารวิชาการ และข้อมูลต่างๆ ถึง
ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในประเทศไทย โดยผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แรงงาน ความหมายของกฎหมายแรงงาน วัตถุประสงค์ของกฎหมาย
แรงงาน ลักษณะของกฎหมายแรงงาน และวิวัฒนาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า ระบบไพร่ทำหน้าที่สำคัญให้สังคมไทย คือ ควบคุมและจัดสรรประโยชน์จาก
กำลังคน ด้วยเหตุผลที่ว่า สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม และเชื่อกันว่าที่ดินว่างเปล่ามีอยู่มากมาย
รอการจับจองของผู้คน สิ่งที่มีค่า และเป็นที่ต้องการมากที่สุดจึงอยู่ที่กำลังคน เนื่องจากหาได้ยาก
ดังนั้นการควบคุมและจัดสรรประโยชน์จากกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะ
นำไปสู่เสถียรภาพทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ
กฎหมายแรงงานมักถูกบัญญัติขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ คือ สร้างความเป็นธรรมใน
สังคม เพื่อลดการเอารัดเอาเปรียบในการจ้างงานของนายจ้างต่อลูกจ้าง สร้างความสงบสุขในสังคม
อุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนให้ฝ่ายลูกจ้างมีอำนาจต่อรองกับฝ่ายนายจ้างบนบรรทัดฐานของ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ
ต่างๆ ไม่ว่าเรื่องกำหนดวันเวลาทำงาน เวลาพัก มาตรการเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่นๆ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจ่าย
ค่าตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม การส่งเสริมการลงทุน บทบัญญัติกฎหมายแรงงานที่แน่นอนและมี
บทลงโทษที่เหมาะสม มีกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่มีประสิทธิภาพ ย่อม
เป็นเครื่องจูงใจให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศ
ผู้เขีย นขอนำเสนอข้อมูล วิว ัฒ นาการของกฎหมายแรงงานไทย แบ่งช่ว งวิว ัฒ นาการ
ออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ก่อนปี พ.ศ. 2467 ช่วงปี พ.ศ. 2467 ถึง 2500 ช่วงปี พ.ศ. 2500 ถึง
2515 และช่วงปี 2515 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการในแต่ละช่วงปีที่ได้
รวบรวมไว้ในบทความวิชาการนี้
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แรงงาน,ลักษณะกฎหมายแรงงาน
Abstract
This academic article aims to Study the history of legal evolution related to
labor in Thailand. Definition of labor law labor law objectives and the nature of labor
law the author has gathered information from academic papers. And various
information to the history of the evolution of law related to labor in Thailand the
author has collected information related to labor history. Definition of labor law
Objectives of labor law nature of labor law and the evolution of laws related to labor
in Thailand. The results of the study found that the phrai system plays an important
role in Thai society, namely, controlling and allocating the benefits of manpower. For
that reason, Thai society is an agricultural society. And it is believed that there are
many empty lands. Waiting for people's reservation the most valuable and desired
thing is manpower. Because it is hard to find therefore, effective control and allocation
of manpower is the key to political and economic stability.
Labor laws are often enacted to serve the purpose of creating fairness in
society. To reduce the exploitation of employers to employees. Create peace in the
industrial society by encouraging the employee to have the power to negotiate with
the employer on the basis of effective rules and procedures. Promote the quality of
life of working people Setting various minimum standards Whether it is scheduling
working days, break times, measures for safety, occupational health and working
environment. including other welfare arrangements economic development of the
country reasonable compensation for work investment promotion Certain labor law
provisions and appropriate penalties There is an effective dispute resolution process
between employers and employees. Would incentivize investors to gain confidence
and to invest in the country.
The author presents information on the evolution of Thai labor law. The
evolutionary period is divided into 3 periods: before 1924, 1924 to 1957, 1957 to 1972,
and 1972 to the present, which are based on evolutionary changes in each period.
years that have been compiled in this academic paper.
Keywords: The evolution of labor law, Definition of labor law, Objectives of labor law,
Characteristics of labor law.
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บทนำ
การเขียนประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของสังคมใดก็ตาม ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงการผลิตและ
ผู้ใช้แรงงานสร้างสรรค์การผลิตซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นด้านหลัก แล้วโยงความสัมพันธ์ของ
พวกเขากับผู้คนส่วนอื่นๆ ของสังคม เพื่อจะนำไปสู่ความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวั ติศาสตร์
ของสังคมนั้นได้ สำหรับสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมนั้น ทางประวัติศาสตร์จึงอยู่ที่สังคมชาวนา
อันเป็นสังคมหลักที่กระจายอยู่ทั่วไปในลักษณะสังคมแบบหมู่บ้าน เพราะสังคมเช่นนี้คือพลังการผลิต
สำคัญหล่อเลี้ยงสังคมทั้งหมด
การศึกษาประวัติศาสตร์จากสภาวะการใช้แรงงาน อันเป็นพลังการผลิตพื้นฐานที่สรรค์สร้าง
ผลผลิตส่วนเกินนั้น ได้จัดสรรให้สอดคล้องกับรูปแบบการแจกจ่ายปัจจัยการผลิต และสร้างวิถี
ความสัมพันธ์กันขึ้นระหว่างกลุ่มคนในสังคมในรูปลักษณะเช่นไรในขั้นตอนหนึ่งๆ ของรูปแบบของวิถี
การผลิตของสังคมในประวัติศาสตร์ อาทิเช่น ในขั้นตอนของวิถีการผลิตแบบปฐมภูมิ ความสัมพันธ์ใน
การผลิตของสังคมจะแสดงออกมาในสายใยของระบบเครือญาติและความสัมพันธ์ในการสมรส เพราะ
ในสภาวะที่พลังการผลิตเป็นไปในลักษณะของการใช้แรงงานรวมหมู่ และการเป็นเจ้าของปัจจัยการ
ผลิตร่วมกัน บนพื้นฐานของความสัมพันธ์แบบเครือญาติระบบเครือญาติและการสมรสในระบบเช่นนี้
จึงมิใช่เป็นเพียงอุดมการณ์หรือโครงสร้างส่วนบนเท่านั้น หากยังเป็นตัวกำหนดการจัดสรรผลผลิตที่
เกิดจากแรงงาน ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยในหมู่วงศาคณาญาตินั้นเองด้วย ทำนองเดียวกันในขั้นตอน
ของวิถีการผลิตแบบศักดินา ชนชั้นปกครองซึ่งมึกษัตริย์ พระขุนนางร่วมกันเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
ที่สำคัญ คือ ที่ดิน แต่มิได้เบ็นผู้ใช้แรงานในการผลิตเอง พลังการผลิตส่วนใหญ่จึงเกิดจากการใช้
แรงงานของไพร่

ผลการศึกษา
ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากงานเอกสารวิชาการ และข้อมูลต่างๆ ถึงประวัติศาสตร์แรงงาน
ความหมายของกฎหมายแรงงาน วัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงาน ลักษณะของกฎหมายแรงงาน
และวิวัฒนาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในประเทศไทย ดังนี้
วิวัฒนาการกฎหมายแรงงาน
ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 500 ปี ระบบไพร่ทำหน้าที่สำคัญให้สังคมไทย คือ ควบคุมและ
จัดสรรประโยชน์จากกำลังคน ด้วยเหตุผลที่ว่า สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม และเชื่อกันว่าที่ดิน
ว่างเปล่ามีอยู่มากมาย รอการจับจองของผู้คน สิ่งที่มีค่าและเป็นที่ต้องการมากที่สุดจึงอยู่ที่กำลังคน
เนื่องจากหาได้ยาก ดังนั้นการควบคุมและจัดสรรประโยชน์จากกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็น
กุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่เสถียรภาพทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของอาณาจักรหรือรัฐนั้นๆ (อัญชลี
สุสายัณห์, 2551, น. 4)
ไพร่ เป็นคำที่ใช้เรียกประชาชนในสังคมไทยมาช้านานแล้ว และสังคมไทยก็มี ระบบไพร่ เป็น
รากฐานสำคัญที่ใช้ควบคุมและจัดสรรประโยชน์จากกำลังคน ระบบนี้เป็นทั้งระบบบริหารราชการ
ระบบจัดเก็บภาษีอากร และเป็นระบบที่ใช้กำหนดสถานะของคนในสังคมด้วย ระบบไพร่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยเมื่อไรนั้นยังคงเป็นข้อถกเถียงที่มิอาจสรุปให้แน่ชัดลงไปได้ อย่างน้อยๆ สมัยสุโขทัยก็น่าจะมี
ระบบไพร่อยู่แล้ว เนื่องจากจารึก สุโขทัยหลักที่ 38 (จารึกวัดพระมหาธาตุวัดพระศรี) ซึ่งเข้าใจว่าจารึก
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ขึ้นราว พ.ศ.1916 และเป็นกฎหมายลักษณะโจรนั้น มีถ้อยคำที่บ่งชี้ถึงการควบคุมกำลังคนอยู่หลาย
คำ เป็นต้นว่า ข้าท่าน คนท่าน ข้าอันขึ้นปีกท่าน และข้าชบาพระอุปัธยาจารย์ ในสมัยอยุธยา (พ.ศ.
1893 - 2310) สังคมไทยอยู่ภายใต้ระบบศักดินา มีการกำหนดศักดินาตามศักดิ์หรือฐานะของบุคคล
ตั้งแต่เจ้านายลงมาจนถึงชนชั้นทาส ส่วนไพร่อยู่ใต้อุปถัมภ์ของเจ้า นายเหล่านี้ แสดงนัยยะให้เห็นว่ามี
การจัดสรรกำลังคนขึ้นสังกัดชนชั้นนำในสังคม ดังนั้น ระบบไพร่จึงมีพัฒนาการที่ยาวนานในสังคมไทย
มาหลายศตวรรษ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมี
ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) มีการเกณฑ์ทหารและตั้งกอง
ทหารขึ้น มีการขึ้นทะเบียนสำมะโนครัวตามท้องที่ต่างๆ ในภูมิภาคตามระบบเทศาภิบาล ประชาชน
ในสังคมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มคนในสังคมยังคงแบ่งเป็นชนชั้นต่างๆ เป็นชนชั้นสูง
ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง แต่มิได้แบ่งเป็นมูลนายและไพร่อย่างในสมัยจารีต ก็ถือกันว่าเท่ากับ
ยกเลิกระบบไพร่ เพราะมีกองทัพประจำการเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมกำลังคนแทน (ไพฑูรย์ มีกุศล.
2560, 18) แต่มีข้อน่าสังเกตก็คือ การเลิกระบบไพร่ทำให้คนไทยมีอิสระขึ้นก็จริง แต่ส่วนใหญ่ก็ยัง
ทำงานในไร่นา และยังไม่นิยมชมชอบที่จะอพยพเข้าเมือง ประกอบกับรายได้จากภาคเกษตรยัง
มากกว่ารายได้ในภาคเมือง ฉะนั้นแม้ขุนนางไทยจะขยายพื้นที่เพาะปลูกทำให้อุปสงค์แรงงานมากขึ้น
แต่ผู้คนก็ถูกดึงไปทำนาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานภาคเมือง
ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2370 จนถึงทศวรรษที่ 2400 ประเทศจีนมีความวุ่นวายทางการเมืองทำ
ให้คนจีนอพยพเข้ามาจำนวนมาก สังคมไทยเปิดโอกาสให้กับชนชาติอื่นสามารถอพยพเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานทำมาหากินได้อย่างเสรี จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 2470 จึงเริ่มมีการจำกัดหรือนัยหนึ่งก็คือ การ
คัดเลือกคนที่จะอพยพเข้ามาสู่ดินแดนสยามแห่งนี้ โดยการประกาศใช้ พระราชบัญญัติลักษณะคน
ต่างประเทศเข้าเมืองพุทธศักราช 2470 (เสถียร ลายลักษณ์, 2470)
นับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 2460 ได้เกิดปรากฏการณ์การหลั่งไหลเข้าของชาวจีนสู่ดินแดนสยาม
ประเทศนี้อย่างมากและสม่ำเสมอ ในช่วง พ.ศ. 2461-2475 จะเห็นได้ว่าจำนวนของผู้อพยพเข้ามามี
แนวโน้มที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แรงงานจีนนั้นนอกจากเป็นกุลีให้กับภาคเอกชนแล้ว ในกิจการ
ของรัฐเองก็ยังว่าจ้างเป็นจำนวนมาก อาทิการว่าจ้างคนงานจีนสร้างทางรถไฟในปี พ.ศ. 2445 ถึง
2,000 คน หรือกิจการท่าเรือ ก็ถือเป็นแหล่งแรงงานจีน ในกลางพุทธศตวรรษที่ 25 โรงสีไฟ โรงเลื่อย
เหมืองแร่ในภาคใต้ ส่วนใหญ่ว่าจ้างแรงงานจีน
กรุงเทพฯ ในกลางพุทธศตวรรษที่ 25 กลายเป็นศูนย์การค้าและพาณิชย์ แต่กิจการส่วนใหญ่
ยังตกอยู่ในมือคนจีนอพยพ อย่างไรก็ตาม ในทศวรรษที่ 2460 คนไทยเริ่มอพยพเข้ามาทำงานเมือง
มากขึ้น เนื่องจากการคมนาคมทางรถไฟที่จัดสร้างขึ้น ประกอบกับการเศรษฐกิจตกต่ำในปี พ.ศ. 2472
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎร์ประกาศนโยบายช่วยเหลือคนไทยให้มีงานทำมีการ
ออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อคุ้มครองอาชีพ (อัญชลี สุสายัณห์, 2551, น. 46)
สำหรับตัวเลขคนทำงานในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งช่วงดังกล่าวคนไทยเริ่ม
เข้ามาทำงานในเมื อ งมากขึ ้น แล้ว ตัว เลขสถิต ิใ นปี 2472 พบว่า แรงงานที่ ท ำงานในภาคหั ต ถ
อุตสาหกรรมมีเพียงร้อยละ 2.2 ขณะที่ทำงานในภาคการค้าร้อยละ 12 ภาคบริการร้อยละ 4.3
วิชาชีพร้อยละ 2.2 ขนส่งคมนาคมร้อยละ 1.8 และราชการร้อยละ 1.5 ในภาคของหัตถกรรมที่ ว่าจ้าง
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แรงงานจำนวนมากจะเกี่ยวเนื่อง หรือเกี่ยวข้องกับภาคเกษตร โดยเฉพาะกิจการโรงสี โรงน้ำตาลและ
โรงเลื่อย (นิคม จันทรวิทูร, 2544, น. 69)
วันแรงงานในประเทศไทยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งตรงกับสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 และรัฐบาลได้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวัน
กรรมกรแห่งชาติในปี พ.ศ. 2499 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานในปี พ.ศ. 2500 ในยุคแรกของวัน
แรงงานนั้น ลูกจ้างยังไม่ได้หยุดงานในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ด้วย และใช้เวลาถึง 17 ปี จึงได้ประกาศ
เป็นวันหยุด ให้แรงงานได้มีช่วงเวลาเฉลิมฉลองวันแรงงานในปี พ.ศ.2517 (ไทยรัฐออนไลน์, 2565)
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัว
รัฐบาลซึ่งขณะนั้นเน้นความเป็นชาตินิยมได้สนับสนุนการลงทุนและขยายธุรกิจในภาครัฐวิสาหกิจ
จำนวนมาก โดยเฉพาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อตะวันตกทยอยถอนตัว ออกไป พบว่า
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยรัฐมีถึง 141 แห่ง และในจำนวนนี้มีถึง 100 แห่งที่ทำธุรกิจด้านการค้าและ
บริการ ส่วนอีก 41 แห่ง เป็นธุรกิจเกี่ยวกับภาคหัตถอุตสาหกรรม ฉะนั้นแรงงานที่ถูกว่าจ้างในยุคนั้น
จึงมีสัดส่วนมากในภาคการค้าและบริการ ในขณะที่จำนวนประชากรในสมัยต้นและกลางรัตนโกสินทร์
นั้นมีการเพิ่มไม่มากนัก ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีประชากรประมาณ 8 ล้านคน มาในปลายรัชกาลที่ 6 มี
ประมาณ 10 ล้านคน ปลายรัชกาลที่ 7 ประมาณ 13 ล้านคนและปลายรัชกาลที่ 8 ประมาณ 18 ล้าน
คน จากช่วงรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 8 ใช้เวลาเกือบ 40 ปี ในการเพิ่มประชากร 10 ล้านคน ฉะนั้น
ด้วยจำนวนประชากรที่ไม่มากนัก ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ทำให้อาชีพเกษตรกรรม
สามารถทำให้ไม่ลำบากและมีอาหารเพียงพอ อย่างไรก็ตามในทศวรรษที่ 2490 และทศวรรษ 2500
อัตราการเพิ่มของประชากรไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3 ในปี 2503 ประชากรไทย
เพิ่มขึ้นเป็น 26.2 ล้านคน ขึ้นเกือบ 10 ล้านคนนี้ใช้เวลาเพียง 13 ปีเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทำให้ไทยกลายเป็นสังคมที่มีแรงงานเกินพอ แต่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากก็คือ จำนวนกำลั ง
แรงงานของไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณ และองค์ประกอบของอายุ ในอดีตกำลังแรงงานเคยเติบโต
ในอัตราที่สูง หลังจากนั้นได้เพิ่มขึ้นในอัตราลดลงจากร้อยละ 4.4 ต่อปี ในปี 2523 เหลือร้อยละ 3.1
ในปี 2528 เหลือร้อยละ 2.8 ในปี 2533 เหลือร้อยละ 2.4 ในปี 2538 และคาดว่าจะเหลือร้อยละ 2
ในปี 2543
ช่วงต้นทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีมาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
รองรับแรงงานรุ่นใหม่ๆ ในคนรุ่นหนุ่มสาวที่มีการศึกษามีโอกาสเลือกงาน มีรายได้ดี และสวัสดิการดี
ตลอดจนหลักประกั น ที่ส ูงกว่าตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนตลาดแรงงานนอกระบบจะได้รับ การ
คุ้มครองน้อยกว่าและยังรองรับแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานด้วย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นประการ
ถัดมา ก็คือการลดน้อยถอยลงของแรงงานในภาคเกษตร และกลับไปเพิ่มในภาคนอกวงเกษตร อัน
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนแรงงานรับจ้าง
สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ แนวโน้มลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นวิถีของจุดเปลี่ยนผันจากสังคมเกษตรไปสู่
สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น สำหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานนอกวงเกษตรของสตรีนี้ เห็นได้ชัดเจน
สำหรับ สังคมไทย ภาคธุร กิจ อุตสาหกรรมและบริการ มีส ตรีทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย
นอกจากนั้นอุตสาหกรรมบางประเภทมีแรงงานสตรีทำงานมากกว่าผู้ชาย อาทิ กิจการสิ่งทอ รองเท้า
แปรรูปอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องประดับ ที่สำคัญตลาดแรงงานในภาครัฐ (ข้าราชการ) มีสตรี
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เข้าทำงานในภาคนี้จำนวนไล่เลี่ยกับชายและบางกระทรวงที่สตรีมีจำนวนมากกว่าผู้ชาย งานในภาครัฐ
ซึ ่ ง สตรี ท ำงานจำนวนมากกว่ า ชาย อาทิ ในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงสาธารณสุ ข
ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงยุติธรรม ส่วนกระทรวงฯ ที่มีชายมากกว่า ได้แก่ มหาดไทย เกษตรฯ
คมนาคมส่วนที่ไล่เลี่ยกันประกอบด้วย กระทรวงแรงงานฯ พาณิชย์ คลัง ต่างประเทศ เป็นต้น (นิคม
จันทรวิทูร, 2544, น. 69-75)
พ.ศ. 2540 เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย ปัญหาการล้มละลายหรือปิดกิจการของ
ภาคธุรกิจ ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน แรงงานไทยระดับกลางและระดับล่างมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง
เป็นอย่างมาก เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง จำนวนคนจนมีสูงขึ้น ความไม่เท่าเทียมกันของการ
กระจายรายได้มีมากขึ้น ระบบสวัสดิการประกันสังคมยังไม่ครอบคลุมแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ
คือแรงงานนอกระบบ รวมถึงผู้รับเหมาไปทำงานที่ บ้าน ผู้ประกอบอาชีพอิสระและรวมไปถึงเจ้าของ
กิจ การขนาดย่อม ตลอดจนแรงงานในครัว เรือนที่ไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งแรงงานนอกระบบจะไม่มี
โครงสร้ า งการจ้ า งงานที ่ แ น่ น อน ไม่ ไ ด้ ร ั บ ความคุ ้ ม ครองจากกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคม พบว่าแรงงานกลุ่มนี้ขาดความรู้ในการปกป้องสิทธิ ตนเอง เกิดเป็นปัญหาสังคมใน
ปัจจุบัน
ความหมายของกฎหมายแรงงาน
คำว่า “กฎหมายแรงงาน” เป็นคำที่มีความหมายกว้าง และมีการให้คำนิยามหรือคำจำกัด
ความที่แตกต่างกันออกไป ตามบริบททางสังคมและการเมืองในแต่ละประเทศ เช่น พจนานุกรม
นิติศาสตร์ของฝรั่งเศสโดยศาสตราจารย์ Gerard Cornu ได้ให้ความหมายของกฎหมายแรงงาน คือ
สาขาหนึ่งของกฎหมายสังคมที่ว่าด้วยกฎ ระเบียบ ในเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านแรงงาน อันเกิดจาก
การกระทำกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งได้แสดงออกมาไม่ว่าทางแรงกาย หรือแรงงานสมอง เพื่อจะให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด (ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์. 2562, น. 26)
พจนานุกรม Black's Law ได้ให้ความหมายของกฎหมายแรงงาน คือ สาขาของกฎหมายอัน
เกี่ยวข้องการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ข้อตกลงของนายจ้าง สหภาพแรงงานซึ่งเป็นตัวแทนของลูกจ้าง
นิคม จันทรวิทุร (2542, น. 20) ได้ให้ความหมายของ “กฎหมายแรงงาน” ว่าเป็นกฎหมายที่
วางแนวปฏิบัติระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ความสัมพันธ์ของบุคคลสองฝ่าย แนวทางที่รัฐบาลจะเข้า
ดูแลส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่าย
เกษมสัน ต์ วิล าวรรณ (2549, น. 5) ให้ความหมายเอาไว้ว ่า กฎหมายแรงงาน หมายถึง
กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง องค์การของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง
รวมทั้งมาตรการที่กำหนดให้นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์การดังกล่าวต้องปฏิบัติต่อกัน และต่อรัฐ ทั้งนี้
เพื่อให้การจ้างงาน การใช้แรงงาน การประกอบกิจการ และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
เป็นไปโดยเหมาะสม ต่างได้รับประโยชน์ที่พอเพียง อันจะให้เกิดความสงบสุข ความเจริญ และความ
มั่นคงแก่ทงั้ นายจ้าง ลูกจ้าง สังคม และประเทศชาติ
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ธีระ ศรีธรรมรักษ์ (2543, น. 11) ก็ได้ให้ความหมายของกฎหมายแรงานไว้ว่า หมายถึง
ข้อบังคับที่รัฐได้บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับการจ้างและ
การทำงาน องค์กรของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การระงับข้อ
พิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน ปิดงาน งดจ้าง สหภาพแรงงาน ตลอดจนการกำหนดความคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง การจัดหางาน การสงเคราะห์อาชีพ และส่งเสริมการทำงาน
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม (2564, น. 28) ให้ความหมายไว้ว่า กฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับ
สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ตามสัญญาจ้างแรงงาน ได้แก่ นายจ้างและลูกจ้างกำหนดความคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง กำหนดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กำหนดรับรองสิทธิใน
การรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นองค์กรทางแรงงาน การใช้สิทธิของลูกจ้างและความคุ้มครองต่อการใช้สิทธิ
ดังกล่าว ตั้งแต่ระดับบริหารแรงงาน รวมตลอดถึงการใช้สิทธิทางศาลด้วยการฟ้องร้อง และการดำเนิน
กระบวนพิจารณาคดีแรงงานด้วย Kyle Edwards และ Sarah Robison แห่ง Harvard Law School
ชี้ให้เห็นภาพของกฎหมายแรงงานว่า กฎหมายแรงงานได้รวมเอาความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพ
แรงงาน นายจ้าง และลูกจ้าง กฎหมายแรงงานให้พนักงานในบางภาคมีสิทธิที่จะรวมกัน และอนุญาต
ให้นายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานบางแห่ ง (เช่นการนัดหยุดงานและ
การปิดกิจการ) เพื่อเพิ่มความต้องการในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
กฎหมายแรงงานยังมีการกำหนดให้กว้างมากขึ้นถึงความสัมพันธ์ที่เจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง (ตรีเนตร สาระพงษ์, 2564, น. 5)
วัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานมักถูกบัญญัติขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้ (ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่
มทรัพย์. 2562, 26)
1. สร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อลดการเอารัดเอาเปรียบในการจ้างงานของนายจ้างต่อ
ลูกจ้าง ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าลูกจ้างมักจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเจรจาต่อรองกับนายจ้าง ถ้าปล่อยให้นายจ้างลูกจ้างมีเสรีภาพในการเจรจาต่อรอง เพื่อทำสัญญา
จ้างแรงงานกันอย่างเต็มที่ ภาพที่เห็นก็คือ นายจ้างมักจะกดขี่ลูกจ้าง ดังนั้น กฎหมายแรงงานจึงเป็น
เครื่องมือที่แทรกแซงและปรับความเหลื่อมล้ำ ให้เกิดความสมดุลในสังคมนั่นเอง
2. สร้างความสงบสุขในสังคมอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนให้ฝ่ายลูกจ้างมีอำนาจต่อรอง
กับฝ่ายนายจ้างบนบรรทัดฐานของหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการในการ
เจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อระงับข้อพิพาทแรงงานที่เหมาะสม อันจะทำให้ข้อพิพาทแรงงานลดน้อยลง ไม่
ยืดเยื้อ ซึ่งจะยังประโยชน์มาให้วงการอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำต่างๆ ไม่ว่าเรื่ องกำหนด
วันเวลาทำงาน เวลาพัก มาตรการเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่นๆ ก็เพื่อให้ลูกจ้างนั้นไม่ต้องกรำงานหนักเกินไปกว่าที่ร่างกายของปุถุชนจะ
รับไหว และการปฏิบัติหน้าที่การงานจะต้องไม่เป็นเหตุให้เกิดการบั่นทอนหรือ ทำลายสุขภาพกายใจ
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ของลูกจ้าง เพื่อให้การใช้แรงงานของลูกจ้างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย ฝ่ายนายจ้างก็จะได้รับ
ผลผลิตตามเป้าหมาย ฝ่ายลูกจ้างก็จะทำงานอย่างปลอดภัย ความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจาก
สารพิษหรืออันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานก็อยู่ในระดับต่ำ รัฐก็จะมีพลเมืองที่สมบูรณ์แข็งแรง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจ่ายค่าตอบแทนการทำงานที่เหมาะสมนั้น จะ
ส่งผลต่ออำนาจซื้อของลูกจ้างและประชากรวัยทำงาน ซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ จะเป็นการกระตุ้นให้
เกิดการไหลเวียนของเม็ดเงินในตลาดการค้าและการบริการ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
5. ส่งเสริมการลงทุน บทบัญญัติกฎหมายแรงงานที่แน่นอนและมีบทลงโทษที่เหมาะสม
มีกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่มีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นเครื่องจูงใจให้นัก
ลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศ นอกจากนี้แล้ว การที่กฎหมายแรงงานมีความ
เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การใช้แรงงาน ที่บัญญัติขึ้นโดยองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศนั้น
ก็จะเป็นเครื่องมืออีกประการหนึ่ง ที่ดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ซึ่งหันมาให้ความ
สนใจกับเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” การประกอบการธุรกิจจะต้องไม่คำนึงถึงประโยชน์ของ
เจ้าของกิจการฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่จะต้องหันมาให้ความสนใจกับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และความ
ปลอดภัยของลูกจ้างผู้ใช้แรงงานในกระบวนการผลิตด้วย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นทั้งผู้ซื้อในตลาด
เศรษฐกิจและลูกจ้างผู้ผลิตในตลาดแรงงาน ได้หันมาให้ความสําคัญกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิ ตโดย
สถานประกอบการ ที่เน้นการใช้แรงงานอย่างปลอดภัยมากขึ้น อันเนื่องมาจากสินค้าเหล่านี้เป็นผล
สะท้อนในเชิงที่เป็นคุณกับตัวผู้ใช้แรงงานเอง ดังนั้น การที่กฎหมายแรงงานภายในประเทศมีความเป็น
มาตรฐานสากล ก็ย่อมจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับนักลงทุนกลุ่มนี้อีกด้วย
ลักษณะของกฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (พรเพชร วิชิตชลชัย, 2525, น. 9 - 12)
1. กฎหมายสังคม ที่มีบทบัญญัติมุ่งคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างผู้มีอำนาจในการต่อรองที่ด้อย
กว่า ขจัด ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ลดการเอารัดเอาเปรียบของนายจ้างต่อลูกจ้าง เป็น
กฎหมายที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างให้ยึดถือปฏิบัติต่อกัน อันจะส่งผลให้เกิดความ
ผาสุกและความเป็นธรรมในสังคมแรงงาน เป็นการประกันคุณภาพชีว ิตให้แก่ลูกจ้างว่าจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
มีเงื่อนไขในการทำงานที่เหมาะสมปลอดภัยไม่เป็น
ผลร้ายต่อสุขภาพกายใจของลูกจ้าง มีการชดเชยเมื่อต้องถูกเลิกจ้าง หรือทดแทนเมื่อประสบกับการ
สูญเสียอันเนื่องมาจากการทำงาน รวมไปถึงการช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อนจากภาครัฐ ด้วย
มาตรการต่างๆ ซึ่งอาจสะท้อนออกมาในรูปของการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ กองทุนเงินทดแทน
กองทุนประกันสังคม นอกจากนี้แล้วความเป็นกฎหมายสังคมของกฎหมายแรงงานยังเกี่ยวพันกับ
การศึกษาโครงสร้างทางสังคม การผลักดันให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำ สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มุ่งให้นายจ้างและ
ลูกจ้างได้รับส่วนแบ่งกำไรในกระบวนการผลิตอย่างเป็นธรรมนั้นเอง
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2. กฎหมายกึ่งมหาชนและกึ่งเอกชน บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานอาจแบ่งออกเป็น 2
ส่วน
2.1 ส่วนที่กำหนดความสัมพันธ์เชิงมหาชน เป็นส่วนที่กฎหมายกำหนดสิทธิและหน้าที่ ที่เป็น
มาตรฐานขั้นต่ำสุดที่นายจ้างและลูกจ้างพึงต้องปฏิบัติต่อกัน การฝ่าฝืนจะมีโทษทางแพ่งและทาง
อาญา ซึ่งรัฐจะได้จัดวางโครงสร้าง วิธีการปฏิบัติ และมี เจ้าหน้าที่คอยควบคุมตรวจสอบในลักษณะ
ของการบริหารกฎหมาย เป็นลักษณะของกฎหมายมหาชน เป็นการประกันถึงสิทธิพื้นฐานที่พลเมือง
และประชากรวัยทำงานควรได้รับ การคุ้มครอง เป็นการที่รัฐใช้อำนาจเชิงมหาชนเข้ามาแทรกแซง
ควบคุมเสรีภาพการทำสัญญาของเอกชน เพื่อให้เกิดความสงบเรีย บร้อยในสังคม ลดปัญหาความ
ขัดแย้ง อันเนื่องมาจากสภาพความแตกต่างและความเหลื่อมล้ำต่างๆ นอกจากนี้แล้ว ความเป็น
กฎหมายมหาชนของกฎหมายแรงงานยังมุ่งพิจารณาในความสัมพันธ์ขององค์การทางแรงงานของ
นายจ้างลูกจ้างที่มีต่อรัฐอีกด้วย
2.2 ส่วนที่กำหนดความสัมพันธ์เชิงเอกชน เป็นส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกค้า
บนพื้นฐานของเสรีภาพในการแสดงเจตนาที่ต่างฝ่ายต่างต้องระวังรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
คู่สัญญาจะ ตกลง กำหนดเงื่อนไข ลักษณะ หรือสภาพของการจ้างแรงงานกันอย่างไรก็ได้ แต่ต้อง
ไม่ต่ำไปกว่ามาตรฐานขั้นต่ำสุดทีก่ ฎหมายแรงงานได้บัญญัติและรับรองเอาไว้ รวมไปถึงเสรีภาพในการ
เจรจาต่อรองบนพื้นฐานและกระบวนการที่กฎหมายรับรองไว้ระหว่างกลุ่มหรือฝ่ายนายจ้างกับกลุ่ม
หรือฝ่ายลูกจ้าง ที่แสดงออกมาในรูปแบบของการแรงงานสัมพันธ์
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีข องประชาชน กฎหมายใน
หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานในยุคแรกๆ มักจะเริ่มต้นด้วยการ
กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง วิธีการเริ่มและสิ้นสุดของความสัมพันธ์ในสัญญาจ้าง
แรงงาน ซึ่งมักจะบัญญัติกำหนดไว้ในตัวบทบัญญัติกฎหมายส่วนแพ่ง ซึ่งคู่สั ญญาอาจตกลงให้ผิดแผก
แตกต่างออกไปได้บ นพื้น ฐานของเสรีภาพในการแสดงเจตนาของปัจเจกชน แต่เมื่อแนวคิดของ
กฎหมายแรงงานได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อคุ้มครองลูกจ้างฝ่ายผู้เสียเปรียบ อันเนื่องมาจากความแตกต่างใน
โอกาสทางสังคม และเศรษฐกิจ และเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขของสังคมแรงงานและประเทศชาติ
แล้ว ลักษณะของกฎหมายแรงงานจึงได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่คู่สัญญาจะกำหนดให้แตกต่างหรือขัดแย้งกับบทบัญญัตินั้นไม่ได้
มิฉะนั้นแล้ว ก็จะทำให้ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะใช้บังคับต่อกันมิได้
4. กฎหมายที่เ กี่ยวกับเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าความ
แน่นอนชัดเจนของกฎหมายแรงงาน และกระบวนการในการชี้ขาดระงับข้อขัดแย้งในทางแรงงาน มี
ผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ หน้าที่ที่นายจ้างต้องปฏิบัติ ตาม
กฎหมายแรงงานนั้น จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในทางธุรกิจ อันเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้า
และบริการเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสวัสดิการ มาตรการในเรื่องความปลอดภัย การจ่ายเงิน
สมทบต่างๆ เข้ากองทุนที่รัฐได้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง แต่การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน นอกจากนายจ้างอาจได้รับโทษในทางแพ่งและทางอาญาแล้ว ก็ยังอาจส่งผลกระทบทางอ้อม
ทำให้ประชากรพลเมืองวัยทำงานของประเทศนั้นไม่แข็งแรง อ่อนแอ ทุพพลภาพ ซึ่งจะทำให้รัฐต้อง
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จัดสรรงบประมาณเข้ามาอุดหนุนในปัญหาส่วนนี้ ด้วยเหตุนี้เองกฎหมายแรงงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญใน
การคิดคำนวณผลได้ผลเสียในทางเศรษฐกิจการลงทุน และมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ
5. กฎหมายเทคนิค ที่ได้วางกลไกและเครื่องมือต่างๆ เพื่อปรับความเหลื่อมล้ำในสังคม ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการเลือกปฏิบัติระหว่างลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิง การห้ามคุกคามทางเพศ การควบคุม
การใช้แรงงานเด็กเพื่อไม่ให้การประกอบอาชีพการงานเป็นปัจจัยกระทบถึงพัฒนาการเจริญเติบโต
การเรียนรู้ ความปลอดภัยของลูกจ้างเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตและกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป หรือแม้แต่การเลิกจ้าง ก็อาจมีการกำหนดวิธีการขั้นตอนในการควบคุมการใช้ดุลพินิจตาม
อำเภอใจของนายจ้าง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ไม่ให้การเลิกจ้างเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
ตัวลูกจ้าง รวมตลอดถึงเทคนิคต่างๆ ในการเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาททาง
แรงงานซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาสังคมแรงงาน และขจัดการ เอารัดเอาเปรียบและความ
เหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นนายทุนกับผู้ใช้แรงงาน
6. กฎหมายที่มีความยืดหยุ่น ทิศทางของกฎหมายแรงงานจะพัฒนาไปในทิศทางใดนั้น
ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความเป็นพลวัตสูงไม่หยุดนิ่ง ยืดหยุ่นไปตาม
สภาวะเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆ เช่น การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำย่อมต้องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อ เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินเพียงพอในการดำรงชีพ นอกจากนี้แล้ว กฎหมายแรงงานในส่วนที่
เป็นบทบัญญัติกฎหมายแท้ๆ ซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่มีอำนาจทางนิติบัญญัตินั้นมักจะกำหนดกรอบ
กว้างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างเอาไว้เท่านั้น แต่ในส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย เช่น อัตราการ
จ่ายเงิน อัตราค่าจ้าง กำหนดประเภทชนิดของโรคที่เกิดจากการทำงานอันทำให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่า
ทดแทนนั้น จะมอบให้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารในการตรากฎ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ เพื่อ
ความคล่ อ งตั ว สะดวกรวดเร็ ว ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายแรงงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้แล้ว การจัดตั้งศาลหรือองค์กรอื่นที่มีอำนาจตุลาการเพื่อทำหน้าที่พิจารณา
พิพากษาคดีแรงงานนั้น ก็เป็นตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพิเศษเฉพาะของปัญหา
แรงงานและกระบวนพิจารณาที่ใช้ในองค์กรเหล่านี้ก็จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะ ยืดหยุ่นแตกต่างไปจาก
กระบวนพิจารณาในคดีแพ่งทั่วไปด้วย
วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทย
เนื้อหาในหัวข้อนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอข้อมูลวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทย จากหนังสือ
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่นิพนธ์โดยรองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ ได้แบ่งช่วงวิวัฒนาการ
ออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ก่อนปี พ.ศ. 2467 ช่วงปี พ.ศ. 2467 ถึง 2500 ช่วงปี พ.ศ. 2500 ถึง
2515 และช่วงปี 2515 ถึงปัจจุบัน (ตรีเนตร สาระพงษ์, 2564, น. 6 - 15)
วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทยช่วงก่อนปี พ.ศ. 2467 แต่เดิมระบบการใช้แรงงานใน
ประเทศไทยมีการทำงานในระบบเกษตรกรรม การจ้างแรงงานจึงยังมีน้อยเพราะส่วนใหญ่ใช้แรงงาน
ใน ครัวเรือน แต่ก็มีกฎหมายแรงงานออกมาใช้บังคับ เช่น กฎมณเฑียรบาล พ.ศ. 2100 ซึ่งประกาศใช้
บังคับในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ราษฎรสามัญที่เป็นชายต้อง
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ถูกเกณฑ์แรงงาน เข้าสังกัดเจ้าขุนมูลนาย อันเป็นระบบ “ไพร่" ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาท
ทองได้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้แรงงาน "ทาส" ใน ปี พ.ศ. 2181 ซึ่งระบบกฎหมายว่าด้วยทาสยัง
ตกทอดมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ดังปรากฏจากกฎหมายลักษณะทาสหรือเกณฑ์จ้าง ร.ศ.119 (หรือ
ประมาณ พ.ศ. 2443) พระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทร์ ศก 114 เช่นนี้ในช่วงแรกจึงยังถือไม่ได้ว่า
เป็นระบบการจ้างแรงงานกระทั่งในปี พ.ศ. 2448 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ยกเลิกระบบทาส โดย
มี “พระบรมราชโองการประกาศลดค่าตัวทาสในมณฑลบูรพา" เมื่อวันที่ 9 มกราคม ร.ศ. 123 ให้
บรรดาทาสเป็นไท และห้ามมิให้ขายตัวเป็นทาสอีกต่อไปโดยมาตรา 4 กำหนดว่า “ถ้าทำสัญญาเป็น
ลูกจ้างรับใช้การงานกันต่อไปโดยลูกจ้างรับเงินล่วงหน้าไปก่อนนั้นห้ามมิให้กำหนดค่าจ้างต่ำกว่าเดือน
ละ 4 บาท"
อย่างไรก็ตาม แม้สังคมไทยจะมีระบบทาส หรือไพร่ แต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่มีระบบการ
จ้างแรงงาน ทั้งนี้เพราะมีการจ้างแรงงาน และมีลูกจ้างเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่
ประเทศไทยติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกมากขึ้น ทั้งที่จ้างคนไทยและคนต่างชาติจ้างโดยมีกฎหมายที่
ตราไว้ เช่น ประกาศให้ค้าขายรับจ้างทำการเอาคนนอกประเทศ และห้ามมิให้ตื่นตกใจ ซึ่งมีผู้ใช้
แรงงานในต่างประเทศที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทย เช่น กรรมกรชาวจีนใน พ.ศ. 2444
ข้อบังคับกรมตำรวจ พ.ศ. 2444 จัดให้มีการควบคุมการทำงานของคนใช้ ตามบ้านชาวต่า งประเทศปี
พ.ศ. 2456 มีการระเบียบรถลากเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของคนไทย เมื่อเกิดอุบัติเหตุและกำหนด
อายุผู้ที่จะรับจ้างมีอายุระหว่าง 18 ถึง 40 ปี
มีข้อสังเกตว่าช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2255 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ
ประเทศไทยอยู่ภายใต้ศักดินาดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง ในปี พ.ศ. 2365 ได้มีบันทึกของจอห์น ครอว์เฟิร์ด
บันทึกสภาพการณ์ของสังคมการทำงานในประเทศไทยไว้ว่า
“พลเมืองของกรุงสยามตามกฎหมายจัดอยู่ในประเภทไพร่หรือข้าผู้รับใช้ของรั ฐ และจะถูก
บังคับให้มีหน้าที่สละแรงงานให้แก่รัฐไม่ว่ารูปแบบใดก็ได้ เป็นระยะเวลา 3 เดือนทุกๆ ปี หากไม่
สามารถเข้ามา ประจำการได้ จะต้องส่งเงินหรือสิ่งของเป็นส่วนแทนค่าแรง ซึ่งนับเป็นภาษี ที่เป็น
ภาระหนัก”
วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทยช่วงปี พ.ศ. 2467 ถึง 2500
ปี พ.ศ. 2467 มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2467 เป็นต้นมา ในบรรพ 3 เอกเทศ สัญญา ลักษณะที่ 6 มีการบัญญัติเรื่องการจ้างแรงงาน
เอาไว้ในมาตรา 575 ถึง 586 ซึ่งมีการบัญญัติถึงความหมาย กำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้าง และนี่ถือเป็นกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานที่สำคัญฉบับหนึ่งของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2462 ประเทศไทยได้ เ ข้ าเป็น สมาชิ ก ขององค์ ก ารแรงงานระหว่า งประเทศ
(International Labour Organization: ILO) ซึ ่ ง องค์ ก ารระหว่ า งประเทศพยายามเรี ย กร้ อ งให้
ประเทศไทยออกกฎหมาย แรงงานมาบังคับใช้ตามมาตรฐานที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
กำหนด กระทั่งกรมแรงงานได้จัดทำร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติ
สหภาพแรงงาน พ.ศ..... ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรับผิดชอบควบคุมกรม
แรงงานขณะนั้นพิจารณาอีกครั้ ง แล้วส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนส่งให้
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สหภาพผู้แทนพิจารณา แต่ท้ายสุดก็มีการเปลี่ยนแนวทางการร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
โดยได้มีการกำหนดให้คุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก แต่ก็ยังไม่ได้ประกาศใช้ ก็มีข้อเสนอของกอง
แรงงานต่อคณะรัฐมนตรี กระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุข ยก
ร่างกฎหมายแรงงานขึ้นมาใหม่ ซึ่งคล้ายกับกฎหมายเดิมที่เคยยกร่างไว้ จากนั้นคณะรัฐมนตรีก็ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาอีกชุด
ปี พ.ศ. 2475 มีการใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 2 ฉบับ ได้แก่
พระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการในทางจัดหางานจาก
เสนาบดี กระทรวงมหาดไทยและมีการออกกฎหมาย พ.ศ. 2475 สำนักจัดหางานประจำท้องถิ่นไทย
เพื่อช่วยเหลือคนหางานให้มีงานทำ และถือเป็นจัดตั้งสำนักจัดหางานขึ้นเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2482 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2482 ต่อมาได้ถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2484 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติช่วยอาชีพและวิชาชีพ พ.ศ. 2484 ให้อาชีพและ
วิชาชีพบางชนิดเป็นอาชีพสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ
พ.ศ. 2492 มีการออกพระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพ เพื่อให้มีอาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทย
โดยเฉพาะ
พ.ศ. 2496 มีการออกพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและการก่อตั้งสมาคม
แรงงาน พ.ศ. 2497 มีการประกาศใช้พระบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 และถือว่าเป็นกฎหมาย
ประกันสังคมฉบับแรกในประเทศไทย และมีการจัดตั้งกรมประกันสังคม กระทรวงการคลังขึ้นมา
รองรับ
วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทยช่วงปี พ.ศ. 2500 ถึง 2515
ในช่วงปี พ.ศ. 2498 ถึง 2499 มีการยกร่างพระราชบัญญัติแรงงาน โดยมีการประกาศใช้
กฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2499 ถือว่าเป็นกฎหมายแรงงานฉบับแรกของประเทศไทย มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครอง แรงงาน
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 19
ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงานโดยให้เหตุผ ลว่า “โดยที่พระราชบัญญัติแรงงานมีบทบัญญัติไม่
เหมาะสม เปิด ช่องให้เป็นเครื่องมือยุยงส่งเสริมให้เกิดความร้าวฉานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ทำลายความเห็น ใจและประนี ป ระนอมระหว่างกัน ทั้งเปิดโอกาสให้ตัว แทนคอมมิว นิส ต์ อ าศั ย
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เป็นลูกจ้างในทางมิชอบ อันเป็นกลวิธีเพื่อจุดประสงค์ตามแผนการ ทั้งนี้ทำ
ให้เกิดความระส่ำระสายในการประกอบอุตสาหกรรมและพาณิช ยกรรม เป็นภัยร้ายแรงต่ อ การ
เดินทางเศรษฐกิจเพื่อความรุ่งเรืองของประเทศ”
ปี พ.ศ. 2508 เกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นเป็นจำนวนมาก จอมพล ถนอม กิตติขจร ซึ่งดำรง
ตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้มีการใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้ อพิพาทแรงงาน
พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็น กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงานและการระงับข้อพิพาท
แรงงาน มีทั้งสิ้น 28 มาตรามีข้อสังเกตว่ากฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้บัญญัติรองรับสิทธิในการรวมตัวกัน
จัดตั้งสหภาพแรงงาน
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ปี พ.ศ. 2511 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511
มีผลยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 และพระราชบัญญัติสำนักจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ. 2475 ที่เคยใช้อยู่เดิม
วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทยช่วงปี พ.ศ. 2515 ถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2515 จอมพลถนอม กิตติขจร ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติ ได้ออกประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
1) ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 19 และพระราชบัญญัติกำหนดวิธีการระงับข้อ
พิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508
2) ให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกข้อกำหนดเพื่อจัดให้มีการคุ้มครองแรงงาน
3) จัดให้มีกองทุนเงินทดแทนและสำนักงานกองทุนเงินทดแทนในสำนักงานประกันสังคม
เพื่อเป็นทุนให้มีการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย เนื่องจากการทำงาน
แทนนายจ้าง การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนกระทำโดยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
4) ให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยกำหนดการแรงงานสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์
และวิธีการเรียกร้องของนายจ้างและลูกจ้าง เกี่ยวกับสภาพการจ้างวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงาน
หลักเกณฑ์การปิดงานและการนัดหยุดงาน เป็นต้น
5) ให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานตามประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์
มีอำนาจกระทำการเป็นทนายความ ดำเนินคดีให้แก่ลูกจ้างที่ยากจนและคดีมีมูล
ปี พ.ศ. 2518 ขณะที ่ น ายสั ญ ญา ธรรมศั ก ดิ ์ เป็ น นายกรั ฐ มนตรี มี ก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2521 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 เพื่อ
ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดให้มีการตั้งองค์กรชำนัญพิเศษในรูปศาลแรงงาน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา
พิพากษาคดีแรงงานเป็นการเฉพาะต่างหาก จากศาลที่พิจารณาคดีแพ่งทั่วไป โดยถือหลักสะดวก
ประหยัดรวดเร็วและเป็นธรรม ต่อมา พ.ศ. 2528 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 โดยกฎหมายฉบับนี้ มีผลยกเลิกพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2511
ปี พ.ศ. 2533 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อคุ้ม ครอง
ช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายและเจ็บป่วย ในขณะที่ไม่ได้ทำงาน รวมถึงการสงเคราะห์ลูกจ้าง
และผู้ประกันตนในกรณี ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ เสียชีวิต และกรณีว่างงาน
ปี พ.ศ. 2534 ได้มีการยึดอำนาจโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีการผลักดัน
ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์ โดยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวทำให้ลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิ สาหกิจไม่อาจรวมตัวกันจัดตั้งสภาพแรงงานได้ แต่
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จะต้องจัดตั้งในรูปแบบสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจขึ้นมาแทน อีกทั้งยังมีข้อกำหนดห้ามไม่ให้พนักงาน
รัฐวิสาหกิจนัดหยุดงานหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการนัดหยุดงานอีกด้วย
ปี พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบด้านการบริหารแรงงานของชาติเป็นการเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2537 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง
ที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากทำงานให้แก่นายจ้าง
ปี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 ได้ถูกยกเลิกโดยมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ขึ้นมาใหม่ โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลให้
พนักงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานได้อีกครั้ง อย่างไรก็ดีในส่วนของ
การนัดหยุดงานยังคงไม่สามารถทําได้เช่นเดิม
ปี พ.ศ. 2551 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ.2553 มี ร ู ป แบบการจ้ า งที ่ อ าศั ย ช่ อ งว่ า งของกฎหมายแรงงานที ่ เ รี ย กว่ า
“Homeworker” จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2558 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เพื่อคุ้มครอง
แรงงานที่ทํางานในเรือพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก จึงมีการออก
กฎหมายเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว คือ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยถูกจับตามองในประเด็นการละเมิด สิทธิมนุษยชนจากสหภาพ
ยุโรปในประเด็นเรื่องการใช้แรงงานประมงอย่างผิดกฎหมาย รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายมาแก้ปัญหา
คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562

สรุป
กฎหมายแรงงานในประเทศไทยนั้นมีมายาวนานแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในลักษณะ
กฎหมายที่เกี่ยวกับทาส (ทาสคือแรงงานในสมัยนั้น) เช่นกฎหมายที่ออกในปี พ.ศ.2181 ในสมัยพระ
เจ้าปราสาททอง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชโองการเลิกทาส พ.ศ.
2417 นั้น ได้กำหนดลักษณะเกี่ยวกับการลดค่าตัวทาสรวมถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้างรายเดือนที่เป็นไท
แล้วไม่ให้ต่ำกว่าเดือนละ 4 บาท ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเป็นฉบับแรกของ
ประเทศไทย ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นสมาชิกแรกเริ่มขององค์การแรงงานระหว่างประเทศก็ตาม
แต่รูปแบบการผลิตโดยรวมของสังคมในเวลานั้นยังเป็นสังคมกสิกรรมอยู่ กฎหมายแรงงานจึงมิได้มี
พัฒนาการทางกฎหมายเท่าที่ควร จะเห็นได้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานได้มีพัฒนาการตลอดทุก
ช่วงเวลา บางช่วงอาจจะช้าบ้างบางช่วงอาจจะรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับช่วงไหนมีความตื่นตัวทางการเมือง
ของภาคประชาชน ช่วงนั้นก็จะได้กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อเรา แต่ช่วงไหนที่บ้านเมืองเป็นเผด็จการ
กฎหมายที่ออกมาก็จะเน้นการควบคุม ดังนั้น ความคิดที่ว่าเป็นนักสหภาพแรงงานไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับ
การเมือง จึงเป็นความคิดที่ผิด ทั้งนี้การที่กฎหมายแรงงานจะเป็นอาวุธที่เป็นปร ะโยชน์ต่อชนชั้น
แรงงานก็ต่อเมื่อชนชั้นแรงงานเป็นผู้ตรากฎหมายแรงงานเอง
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้กลุ่มตัว อย่าง
จำนวน 175 คน ตามตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วิเคราะห์โดยใช้
การทดสอบค่า (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ผลการวิจัยพบว่า
ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 3.74 S.D.= 0.61 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ ได้ดังนี้ ด้านความมั่นคงใน
การทำงาน ด้านความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ างเพื ่ อนร่ว มงาน ด้านการปกครองบั ง คั บบั ญชา และด้ า น
ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน
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ผลการเปรียบเทียบลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีเพศแตกต่างกัน
มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน และ
ลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีอายุ ระดับ การศึกษา ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และ
เงินเดือน ต่างกัน มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ลักษณะประชากรศาสตร์, ขวัญกำลังใจ, การปฏิบัติงาน

Abstract
Research subject comparison of demographic characteristics Affecting Morale
in Work of Buriram Municipality Employees Buriram Province 1) study the morale level
in the work of Buriram Municipality employees Buriram Province 2) a comparative study
of demographic characteristics affecting the morale of the employees of Buriram
Municipality Buriram Province. The population used in the study were municipal
employees, permanent employees, mission workers, general laborer who work in
Buriram Municipality Office. A sample of 175 people was obtained according to the
ready-made schedule of Krejcie & Morgan. Tools used to collect this information as a
questionnaire analyzed by frequency distribution, percentage, mean and standard
deviation. Comparison of demographic characteristics affecting morale at work of
Buriram Municipality employees Buriram Province. The analysis was done using t-test
and one-way analysis of variance (F-test). The results showed that
Morale level of Buriram Municipality employees Buriram Province Overall, it
was at a high level (¯x = 3.74 S.D.= 0.61 ). All aspects are at a very high level as well.
The order from the side with the highest average to the side with the lowest average
is as follows: Relationship between colleagues administrative and the advancement in
the job position.
Comparison of demographic characteristics affecting morale in work of Buriram
Municipality employees Buriram Province found that demographic characteristics with
different sexes affect the morale of the employees in the city. Buriram Province no
different and age demographic characteristics. The level of education, position, length
of office, and salary were different, which had no different effect on morale of work.
with a statistically significant level of 0.05.
Keywords: Demographic Characteristics, Morale, Performance
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บทนำ
การบริหารองค์กรให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องนำทรัพยากรที่สำคัญในการบริหาร
ซึ่งประกอบด้วย คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัดการ โดยปัจจัยดังกล่าวจะพบว่า คนหรือ
ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำงาน เพราะจะเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญต่อความสำเร็จ
และความล้มเหลวขององค์กร กระบวนการบริหารงานบุคคลที่นอกเหนือจากการสรรหาคนเข้าสู่
องค์กรแล้ว การใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถโดยการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
การธำรงรักษาและการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการ
จัดการงานเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และส่งเสริมให้
ทุกคนร่วมกันทำงานด้วยความสำเร็จ สามัคคี มีความพึงพอใจโดยแต่ล ะบุคคลมีความมุ่งมั ่น ถึง
วัตถุประสงค์อย่างแรงกล้าและมีความพยายามที่จะธำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างกัน และมี
ความมุ่งหวังที่จะทำให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการที่องค์กร
ได้สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้เกิดขึ้น กำลังใจที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงานอย่างยิ่ง
เพราะขวัญกำลังใจที่ดีย่อมก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น ขวัญกำลังใจจึงเป็นหัวใจของการ
บริหารงาน องค์การใดที่มีบ ุคคลที่มีขวัญกำลังใจดีก็ย่อมสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้ กับ
หน่วยงานได้ ขวัญกำลังใจยังก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทำ
ให้บุคลากรมีระเบียบวินัยยอมรับและปฏิบัติตามกติกาขององค์การ มีความเข้าใจต่อจุดหมายของ
องค์การ มีความคิดริเริ่มที่พัฒนากิจการงานให้ดีขึ้น มีความเชื่อมั่นและภักดีต่อองค์การและจะทำให้
องค์การมีความเข้มแข็ง สามารถฟันผ่าอุปสรรคในยามคับขันได้ (พัชรี คงดี, 2556 : 32)
การส่งเสริมให้บ ุคลากรในองค์ก ารมี ขวัญ กำลัง ใจที ่ดี เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ส ่ งผลต่ อ
ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทและความรับผิดชอบ หากบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานดีแล้ว จะช่วยให้พวกเขาเกิดความพึงพอใจ เกิดความรัก ความศรัทธา เสียสละทุ่มเทกำลัง
กาย กำลังใจและกำลังสติปัญญา เพื่อหาทางปรับปรุงให้งานนั้นๆ เจริญก้าวหน้าขึ้น ในทางตรงกันข้าม
หากปัจจัยดังกล่าวมีผลออกมาเชิงลบ จะมีผลทำให้บุคลากรมีการลาออกจากงาน เกิดความเบื่อหน่าย
มีพฤติกรรมความสัมพันธ์ที่เย็นชาต่อกัน ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม รวมถึงนโยบายขององค์การ
หรืออาจจะทำไปแบบเสียไม่ได้ ไม่มีความจริงใจในการทำงาน ขาดความสามัคคีหรือลาพักงานไม่มี
เหตุผลเพียงพอ (เยาวลักษณ์ โยธะมาตย์, 2552 : 1)
จากสภาพที่เป็นอยู่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีพนักงานจำนวน 302 คน ปัจจุบันประสบปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอยู่บ้างบางกรณีในการปฏิบัติงานของพนักงานบางคน เช่น ปัญหาการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ปัญหาความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
ปัญหาการจัดวางตำแหน่งคนไม่ตรงกับตำแหน่งงาน ปัญหาที่การมอบหมายงานไม่มีความเหมาะสม
(รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์, 2563 :5)
จากความเป็ น มาและความสำคั ญ ของปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึกษา
เปรียบเทียบลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลัง ใจในการปฏิบัติงานของพนั กงาน
เทศบาลเมืองบุรีร ัมย์ จังหวัดบุร ีรัมย์ เพื่อจะได้ทราบสภาพขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
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พนักงานในสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะทำให้ได้รับรู้
ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาปรับปรุงและนำไปสู่แนวทางในการบำรุงขวัญกำลังใจ เพื่อ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการทำงานของบุคลกรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบูรณาการ
จากทฤษฏีสองปัจจัย ของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959 : 71-72 ; อ้างถึงใน เขมมารี รักษ์ชูชีพ, 2553
: 114-115) ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการปกครองบังคับบัญชา 2. ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการ
งาน 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 4. ด้านความมั่นคงในการทำงาน
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เงินเดือน
ตัวแปรตาม ได้แก่ การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ มี 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่ง
การงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคงในการทำงาน

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน
302 คน
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2. กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan ; อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ ,
2555 : 149) ได้ขนาดของกลุ่มตัว อย่าง จำนวน 175 คน แล้วทำการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยใช้กลุ่มงานเป็นชั้นภูมิหลังจากนั้นทำการสุ่มให้กระจายไปยังกลุ่มงานต่างๆ
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตามสัดส่วน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ลักษณะเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีคุณลักษณะ
เป็ น คำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จะมี ค ำถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา
ระยะเวลาการทำงานหรืออายุการทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน โดยมีลักษณะเป็นคำถามปลายปิด
ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ได้แก่ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคงในการทำงาน ลักษณะเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยแบ่งระดับความความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามความคิดเห็นในแต่ละด้าน คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด (Open-ended Form) เพื่อให้กลุ่มตัว อย่างแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยผู้วิจั ยแจกแบบสอบถามไปจำนวน 175 ฉบับ
เก็บมาได้จำนวน 175 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
หาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำเสนอข้อมูลแสดงจำนวนและร้อยละ
2. ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแยกเป็นภาพรวมและรายด้าน นำเสนอข้อมูลเชิง
พรรณนา
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3. ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะที ่ เ ป็ น คำถามปลายเปิ ด ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื ้ อ หา
(Content Analysis) โดยจัดคำตอบเข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่า
ร้อยละ (Percentage) นำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา
4. การเปรียบเทียบระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้
ค่าสถิติ t-test Independent (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 82-83)
5. การเปรียบเทียบระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา
ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เงินเดือน วิเคราะห์โดยใช้ F-test เมื่อพบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน แล้วจะทำการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยด้วยวิธี การของเชฟเฟ (Scheffe’s
Method) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 82-83)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
2.1 ร้อยละ (Percentage)
2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ จำแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-test กำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่
.05
3.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จำแนกตาม จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เงินเดือน
วิเคราะห์โดยใช้ F-test เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แล้ว จะใช้วิธีเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วย ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s Method)

ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 175 คน เมื่อจำแนก ตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 58.86 มีอายุระหว่าง31-40 ปี จำนวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.71 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 63.43 มีตำแหน่ง
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เป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 38.86 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลา
1-5 ปี มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 63 คน คิ ดเป็นร้อยละ 36.00 มีเงินเดือน ต่ำกว่า 15,000 บาท
จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 54.29
ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 3.74 S.D.= 0.61 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ ได้ดังนี้
ด้านความมั่นคงในการทำงาน (𝑥 = 3.94, S.D.=0.70) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (𝑥 =
3.82, S.D.=0.65) ด้านการปกครองบังคับบัญชา (𝑥 = 3.66, S.D.=0.73) และด้านความก้าวหน้าใน
ตำแหน่งการงาน (𝑥 = 3.55, S.D.=0.76) ตามลำดับ
ผลการเปรียบเที ย บความแตกต่า งของลั กษณะประชากรศาสตร์ ท ี่ ส่ งผลต่ อ ขวั ญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังแสดงตามตาราง 12 ต่อไปนี้
ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามเพศ
เพศ

n

𝒙

S.D.

ชาย

72

3.82

.604

หญิง

103

3.68

.614

t
1.570

P
.118

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างลักษณะประชากรศาสตร์จำแนกตามเพศ
โดยการทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-Test) พบว่า พนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพศชายและเพศ
หญิงมีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา
ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และเงินเดือน

432

Model

อายุ

Sum of
Squares
3

.533

ภายในกลุ่ม

63.796

171

.373

รวม

65.396

174

รวม

65.396

5

.554

169

.371

F

P

1.430

.236

1.496

.194

1.009

.390

1.514

.200

1.728

.163

174

ระหว่างกลุ่ม 1.137

3

.379

ภายในกลุ่ม

64.259

171

.376

รวม

65.396

174

ระยะเวลา ระหว่างกลุ่ม 2.249
การดำรง
ภายในกลุ่ม 63.147
ตำแหน่ง
รวม
65.396

เงินเดือน

Mean
Square

ระหว่างกลุ่ม 1.600

ระดับ
ระหว่างกลุ่ม 2.772
การศึกษา
ภายในกลุ่ม 62.624

ตำแหน่ง

df

4

.562

170

.371

174

ระหว่างกลุ่ม 1.924

3

.641

ภายในกลุ่ม

63.472

171

.371

รวม

65.396

174

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างลักษณะประชากรศาสตร์จำแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และเงินเดือน โดยการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว ( one way ANOVA) พบว่า พนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และเงินเดือนต่างกันมีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 4 ด้าน ทำให้ทราบถึงระดับความ
คิดเห็นของระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อเป็นสารสนเทศในการนำไปเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลเมืองบุร ีร ัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีพลัง
ขับเคลื่อน ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต่อไป ซึ่งสามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. จากการศึกษาระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน
ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในการ
ทำงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น นอกจากจะมี
คำสั่งและระเบียบวินัยเป็นตัวควบคุมให้บุคลากรทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายแล้ว สิ่งสำคัญอีก
อย่างหนึ่งก็คือ ความสุขกาย ความสบายใจในการปฏิบัติงาน โดยความรู้สึกดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นั้น
ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเข้ามากระตุ้น ที่สำคัญต้องมี ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพราะขวัญ
กำลังใจที่ดีจะเป็นตัวกำหนดและเป็นพลังผลักดันให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
ในทางกลับกันถ้ามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานไม่ดีก็จะทำให้บุคลากรเกิดความท้อแท้และหมด
กำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับจิรายุทธ วิสุทธิสาโร (2556: 12) ที่ได้อธิบาย
สรุปว่า ขวัญกำลังใจ เป็นสภาพจิตใจของมนุษย์ ที่มีพลัง สามารถผลักดันให้บุคคลมีความรู้สึก และ
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ และงานวิจัยของบริสุทธิ์ อธิจิต (2556: 15) ที่พบว่า ขวัญกำลังใจ จะเป็น
ท่าทีของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในการทำงาน พฤติกรรมที่เป็นแรงขับภายในที่สะท้อนให้
เห็นถึงการทำงานของบุคคลในองค์กรที่มีต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อ
ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี คงดี (2556: 10) ที่ได้ข้อค้น
พบว่า ขวัญกำลังใจเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งทุกหน่วยงานล้วน
ต้องการมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน เกิดความรักต่อ
องค์กร เกิดความสามัคคี เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชามีการดูแลติดตามงานและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เปิดใจและเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้นำเสนองานของตนเอง มีการส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าของอาชีพ และ
พัฒนาด้านคุณภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอโดยการส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ
พนักงานมีสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี เมื่อบรรยากาศและเพื่อนร่วมงานดีจึงทำให้
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เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้พนักงานมีความรักและภักดีต่อหน่วยงาน นอกจากนี้
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัญชิดา พั้วพวง (2563 : 167-179) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายวังหลวงหนอง
หลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 ด้านการปกครองบังคับบัญชา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ระบบความสัมพันธ์ในอำนาจหน้าที่และโครงสร้างขององค์กร มีความเป็นทางการตามระบบราชการ
กล่าวคือมีสายการบังคับบัญชามีความชัดเจนและสามารถบูรณาการร่วมกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งเป็นไปตามความรู้ความสามารถเป็นหลัก ซึ่งยุงยุทธ
เกษสาคร (2544 : 163-164) กล่าวว่า ปัจจัยมีผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานนั้น ส่วนหนึ่ง
จะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ทั้งในด้านการงาน การบังคับบัญชา การ
ช่วยเหลือสนับสนุน เกื้อกูล การปรึกษาหารือ และบรรยากาศที่เป็นมิตร ผลการวิจัยดังกล่าวนี้สะท้อน
ให้เห็นว่า ผู้บังคับบัญชามีการบริหารงานเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบแบบแผน มี
ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน ดูแลให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่า ง
สม่ำเสมอ สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการนำเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้องนุช นิลแก้ว (2562 :
35-44) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะ
เมื่อบุคคลได้ทำมาทำงานแล้วสิ่งหนึ่งคือคาดหวังว่าจะเกิดความก้าวหน้าในการทำงาน ซึ่งปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 132-139) และจอห์น ล๊อค (John Locke. 1970: 132; อ้างถึงใน ถาวร พอ
สม. 2545: 34) ได้เสนอองค์ประกอบสำคัญข้อหนึ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจหรือขวัญกำลังใจในงาน
คือ ความก้าวหน้าในการทำงาน (Promotion) ได้แก่ โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ความยุติธรรม
ในการเลื่อนตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงานและหลักในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ผลการวิจัย
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า เทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งเป็นไป
ตามความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาต่อเพื่อปรับปรุงคุณวุฒิด้านการศึกษาจัดการ
ฝึกอบรมและส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบ ัติงาน เปิดโอกาสให้บ ุคลากรได้นำเสนอผลงานของตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เปิดโอกาสให้พนักงานสอบเลื่อนระดับ เพื่อก้าวสู้ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรนันท์ เนื่องนรา (2556 : 93-99) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญ
กำลั ง ใจในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลพะโต๊ ะ จั ง หวั ด ชุ ม พร ด้ า น
ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน อยู่ในระดับมาก
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2.3 ด้านความสัมพัน ธ์ระหว่างเพื่อ นร่ว มงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่บุคคลมีต่อกันทำให้เกิดการเรียนรู้ที่
จะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงาน จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมและแนวทาง
ที่บุคคลปฏิบัติต่อกันและช่วยลดความรู้สึกขัดแย้งที่มีต่อกัน ซึ่งอนันท์ งามสะอาด (2564 : 2) กล่าวถึง
ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ การทำงานร่วมกันในองค์กรให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีนั้น ทุก
คนต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมมือกันทำงาน จึงจะ
ช่วยให้การทำงานสำเร็จได้การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น และจะช่วย
ให้บรรยากาศการทำงานเต็มไปด้วยความสุข ผลการวิจัยในด้านนี้สะท้อนให้เห็นว่า เทศบาลเมือง
บุรีรัมย์มีบรรยากาศในการทำงานอย่างเป็นฉันท์มิตร บุคลากรได้รับ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันใน
การปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันและต่างยอมรับในความสามารถของกันและกัน
มีการเรียนรู้วิธีการทำงานของเพื่อนร่วมงาน ต่างคนต่างรับฟังและให้คำปรึกษากันเป็นประจำ มีการ
ทำงานเป็นทีมและยอมรับผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติงานเสมอ และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานมักจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนัน
ทา แฉล้มไธสง (2555 : 48-56) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
องค์การบริห ารส่ว นตำบลหิน โคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก
2.4 ด้ า นความมั ่ น คงในการทำงาน พบว่ า โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ทั ้ ง นี้
เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg. 1959: 71-72; อ้างถึงใน เขมมารี รักษ์ชูชีพ. 2553 : 114-115) ได้อธิบาย
เกี่ยวกับปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factor) จะมีส่วนช่วยให้คนทำงานสุขสบายมากขึ้น ป้องกันไม่ให้คน
ลาออกจากงาน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
กล่าวคือ ความมั่นคงในงาน ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่ นคงในงาน ความมั่นคง
ขององค์กร เพราะเมื่อบุคคลเมื่อได้เข้ามาทำงานแล้วก็ย่อมจะมีความคาดหวังว่าจะอยู่ทำงานใน
หน่วยงานนั้นให้ยาวนานที่สุด เพื่อจะได้มีความก้าวหน้าในงานซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอีกด้วย
ผลการวิจัยด้านนี้แสดงให้เห็นว่า เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุคลากรมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในหน่วยงาน
มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การงาน ตำแหน่งหน้าที่การงานไม่เป็น
อุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว บุคลากรมีความพอใจกับเงินเดือนและสวัสดิการที่
ได้รับจากหน่วยงาน ลักษณะงานที่ทำอยู่มีหลักประกั นด้านความมั่นคงต่ออาชีพ ได้รับเกียรติและ
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและเพื่อนร่วมงาน มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความรักและภักดี
ต่อหน่วยงาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศตพร ปิยะนีรนาท (2556 : 64-72) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านความมั่นคงในการทำงาน อยู่ในระดับมาก
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรมีการกำหนดหน้าที่ความ
รับ ผิดชอบ และปริมาณงานให้ช ัดเจนในการมอบหมายงานมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้งนี้เพราะบุ คลากรใน
หน่วยงานมีจำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติงานมีความซ้ำซ้อน เกิดการเกี่ยงงานหรือโยนงานกัน มีความ
ยุ่งยากในการสั่งการ จึงทำให้ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความล้าช้าลงไปด้วย ซึ่งทำให้เกิดความ
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ขัดแย้งระหว่างบุคลากรกับเพื่อนร่วมงานและปัญหาการเอารัดเอาเปรียบในการปฏิบัติงาน จึงเป็น
สาเหตุทำให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความไม่พอใจ ดังนั้นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในส่วนของผู้ที่
เกี่ยวข้องควรดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนด ปริมาณงานให้
ชัดเจนในการมอบหมายงานมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานด้วย สอดคล้องกับแนวคิดหลักการ
บริหารงานบุคคลของ อุทัย หิรัญโต (2531: 14 - 15 ; อ้างถึงใน สร้อยตระกูล อรรถมานะ. 2543 :
206 - 209) ที่ได้กล่าวว่า หลักการสำคัญของการบริ หารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม จะยึดหลัก 4
ประการ คือ 1) หลักความเสมอภาค 2) หลักความสามารถ 3) หลักความมั่นคง และ 4) หลักความ
เป็นกลางทางการเมือง
4. ผลการเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พบว่า พนักงานที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการทำงานหรืออายุการ
ทำงาน ตำแหน่ง ต่างกัน มีผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เพราะส่วนใหญ่พนักงานจะมีระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกฝ่ายให้การ
ยอมรับ บุคลากรทั้งที่เป็นพนักงานประจำหรือลูกจ้างจะทราบบทบาทในการทำหน้าที่ของตนเองจึงมี
ความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพงษ์ ไกรสรไขศรี (2551: บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาเรื่องขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า
ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 3.74 S.D.= 0.61 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ ได้ดังนี้ ด้านความมั่นคงใน
การทำงาน ด้านความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ างเพื ่ อนร่ว มงาน ด้านการปกครองบั ง คั บบั ญชา และด้ า น
ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน
ผลการเปรียบเทียบลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และเงินเดือนต่างกัน มีผลต่อขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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ข้อเสนอเพื่อการนำไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามลำดับคือ ด้านความ
มั่นคงในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้าน
ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ที่มีการบริหาร
จัดการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคลากรในด้านต่างๆ แต่เมื่อพิจารณาจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
ทุกด้านคือด้านความก้าวหน้าในการทำงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ความพิจารณาวางระบบที่ส่งเสริม
ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน เช่น การมีแผนพัฒนาบุคคลเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งที่ชัดเจน มีการ
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ คือเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ควร
ดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดปริมาณงานให้ชัดเจนและมีความเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร เป็นการใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับภาระการทำงาน เพื่อให้การ
ทำงานเกิดประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
บุคลากรในการปฏิบัติงานด้วย
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บทคัดย่อ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยต่อเนื่องยาวนานแต่โบราณกาล บทบาทของ
พระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนมาก เพราะสังคมไทยมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย โดยจะมีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นงานมงคล เช่น งาน
วันเกิด งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ หรือแม้กระทั่งงานอวมงคล เช่น งานศพ งานทำบุญอัฐิ
เป็นต้น บางแห่งพระอาจเป็นหมอกลางบ้านเป็นเจ้าของตำราหมอยาพื้นบ้านตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
บทบาทก็มีความชัดเจนมากขึ้น พระสงฆ์นอกจากจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชนแล้วยังนับว่า
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม เพราะพระสงฆ์ได้มีส่วนช่วยเหลือใน
สังคมมากมาย เป็นผู้นำทางด้านจิตใจ เป็นสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ให้ความรู้
เรื่องหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชุนชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
พัฒ นาจิตใจของประชาชนให้มี ความบริส ุทธิ์ ด้ว ยกระบวนการให้การศึ กษาอบรมและส่ ง เสริ ม
ประชาชนให้ เ กิ ด สุ ข ภาพจิ ต ที ่ ด ี ตลอดจนส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาของเยาวชนและประชาชนทั ่ ว ไป
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โรงเรียน พระปริยัติธรรม โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในวัด ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรวมทั้งการจัดให้วัดเป็นอุทยานการศึกษา เป็นแหล่งความรู้แก่เยาวชนและ
ประชาชน
คำสำคัญ: บทบาทพระสงฆ์, การพัฒนา, ชุมชน

บทคัดย่อ
Buddhism is a national religion in Thailand for a long time. The role of Buddhist
monks in Thai society is now very evident because Thai society is close to Buddhism
from birth until death. Buddhists have always had a relationship with Buddhism in
relation to Buddhist monks, whether it be auspicious events such as birthday parties,
weddings, housewarming events, etc., or even auspicious events such as funerals. Bone
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merit work, etc. Some monks are healers in the middle of the house and own folk
medicine textbooks based on folk wisdom, and monks play a clearer role. Monks, in
addition to being respected by the community, are also a valuable human resource
to contribute to social development. Because monks have contributed to many
societies, are psychological leaders, are psychologically entrenched, mentor the
people, educate them about Buddhist doctrines so that communication can be
applied in life, Develop the psyche of people to purity with the process of providing
education, training and promotion. People provide good mental health. In addition,
monks promote the education of youth and the general public in various ways, such
as schools, phra priyatitham, primary and secondary schools in temples, The precriterion children's training center in the temple includes the provision of the temple
as an educational park and as a source of knowledge to youth and the public.
คําสําคัญ: บทบาทของพระสงฆ์, การพัฒนา, ชุมชน

บทนำ
พระสงฆ์นอกจากจะเป็นที่เคารบของชาวบ้านในชุมชนแล้วยังนับว่าเป็นทรั พยากรบุคคลที่มี
คุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม หากนักวิชาการนำความรู้ รู้จักทรัพยากรและ แรงงานมาใช้อย่าง
ถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ อย่างถูกต้อง จะช่วย
เสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ดั ง พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ขออัญเชิญมา ณ ทีนี้ การ ใช้หลักวิชา และความคิด
ริเริ่มสร้างงานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนัก แต่ประสิทธิภาพสูงและอำนวย ประโยชน์โดยตรงได้มาก โดยการ
นำเอาทรัพยากรตามธรรมชาติ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนแรงงานของคนส่ วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ด
เต็มหน่วยและให้เกิดความเสียหายหรือสูญเปล่าน้อยที่สุด การสร้างความเจริญในลักษณะนี้ จะช่วย
สร้างความเจริญของกิจการส่วนร่วมได้แน่นอน
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนควรปฏิบัติตนประการแรกคือต้องเป็นผู้นำทางจิตใจ
ศรัทธาและปัญญา เนื่องจากความเจริญทางวัตถุและความรวดเร็วของข้อมูล ข่าวสาร พุทธศาสนิกชน
ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ไม่มีห ลักธรรมคำ สอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่มีศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง พระสงฆ์จึงควรเป็น ผู้นำทาง
จิตใจของประชาชนและชุมชน เพื่อประดับจิตใจของประชาชนด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนทาง ศาสนาให้
สามารถมีชีวิตอย่างเป็นสุขมีศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้อง ประการที่สองพัฒนาจิตใจของ ประชาชน
ด้วยกระบวนการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมประชาชนให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี มี สุขภาพจิตใจที่
เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อ บุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ประการที่ สามคือ ต้อง
ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โรงเรียนพระปริยัติ ธรรม โรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในวัด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด รวมทั้งการจัดให้ วัดเป็นอุทยาน
การศึกษา เป็นแหล่งความรู้แก่เยาวชนและประชาชน ประการที่สี่ต้องส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยต่อเนื่องยาวนานแต่โบราณกาล แต่ในปัจจุบัน
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การไหลบ่าทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ทำให้เกิดผลเสียต่อวัฒนธรรมอันดีงามของ ชาติ พระสงฆ์
จึงควรปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนทางด้านการสร้ างจิตสำนึกในการเป็นศาสนาประจำ ชาติของพุทธ
ศาสนาจิตสำนึกในหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน และจิตสำนึกในการศึกษาอบรมปฏิบัติ ธรรมให้เป็นผู้ตื่น
ผู้รู้และผู้เบิกบานอยู่เสมอ ประการที่ห้าต้องให้การสังเคราะห์แก่ผู้ประสบความทุกยากและเดือดร้อน
ในฐานะที่วัดเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของสังคมชุมชน

ที่มาของบทบาท
บทบาทของบุคคลในสังคม เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่บุคคลแต่ล ะคนมีปฏิส ัมพั น ธ์
(Interaction) ต่อกันภายใต้กรอบบรรทัดฐานของฐานะ ตำแหน่งที่แต่ละสังคมกำหนด ซึ่งใน ประเด็น
นี้ พัทยา สายหู ได้อธิบายไว้ว่า บทบาทเปรียบเสมือนบทของตัวละครที่กำหนดให้ผู้ แสดงในละคร
เรื่องนั้น ๆ เป็นตัว (ละคร) อะไร มีบทบาทที่ต้องแสดงอย่างไร ถ้าแสดงผิดบท หรือไม่สมบทบาทก็
อาจถูกเปลี่ยนตัวไม่ให้แสดงไปเลย นอกจากนี้บทบาทของบุคคลยังขึ้นอยู่ กับการกล่อมเกลาทางสังคม
(Socialization) และบุคลิกภาพของบุคคลนั้นด้วย30 ซึ่งในประเด็น นี้ ไพบูรย์ ช่างเรียน ได้อธิ บายไว้
ว่า บทบาทของบุคคลจึงแตกต่างกันออกไปตามลัก ษณะ สถานภาพ อุปนิส ัย ความคิด ความรู้
ความสามารถ มูลเหตุจูงใจ การอบรมและความพอใจ ดังนั้น จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บทบาทของ
บุคคลในแต่ละสังคม จึงมีที่มาสำคัญ 2 ประการ คือ
1 ) บทบาทที่ถูกกำหนดโดยตำแหน่ง ได้แก่ ฐานะของตำแหน่ง กฎระเบียบหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ สิทธิและข้อผูกพัน ซึ่งกำหนดไว้เป็นปทัสถานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น
2) บทบาทที่ถูกกำหนดโดยบุคลิกภาพของบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ประสบการณ์ การศึกษา
อบรม ตลอดจนวัฒ นธรรมประเพณี ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งนั้นจึงถือเป็นแนวปฏิบัติกล่ าว โดยสรุป
บทบาท หมายถึง ผลสืบ เนื่องที่มีแบบของการกระทำที ่เ กิดจากการเรี ยนรู้ ข องบุค คลที่ อยู่ใ น
สถานการณ์แห่งการปฏิสัมพันธ์นั้น บทบาทเป็นวิธีการแสดงพฤติกรรมของบุคคลว่าควร ปฏิบัติ
อย่างไร หรือคาดหวังว่าบุคคลอื่นจะปฏิบัติต่อตนอย่างไร บทบาทของบุคคลในสังคม ย่อมขึ้ นอยู่กับ
สถานภาพที่ตนเป็นอยู่ บทบาทของบุคคลจึงแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของ สถานภาพ อุปนิสัย
ความคิด ความรู้ ความสามารถ มูลเหตุจูงใจ การอบรมความพอใจและ ตำแหน่งหน้าที่ บทบาทที่จริง
นั้น เป็นผลแห่งปฏิกิริยาแห่งบุคลิกภาพของบุคคลที่ครองสภาพ ของบุคคลที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรม
และสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ที่มีในเวลาและสถานที่ ที่ซึ่งมีการแสดง บทบาท แตกต่างกันตามหน้าที่ที่กำหนด
ไว้เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและอำนาจ หน้าที่ (พระครูสุวรรณการ, 2553 : 18)
บทบาทของพระสงฆ์กับชุมชน
บทบาทเป็นสิ่งที่ผู้รับหน้าที่ต้องแสดงออก พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสถานบันทาง ศาสนา
และสังคม เพื่ออยู่กับสังคมพระสงฆ์จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและควรมีบทบาทใน การกระทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่พระสงฆ์อยู่ในชุมชน ด้วยเหตุผล 3 ประการ
คือ
1. การดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย
2. สภาพและเหตุการณ์ในสังคมย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญปฏิบัติสมณธรรม
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3. โดยคุณธรรม คือ เมตตาธรรม พระสงฆ์จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ (อภิชัย
พันธุเสน, 2538 : 205-206)
ในส่วนที่เกี่ยวกับชนบทไทย พระสงฆ์จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือพัฒนา ชนบท ดังนี้
1.สงฆ์ทำหน้าที่สั่งสอนธรรมและส่งเสริมให้ชาวบ้านทำบุญกุศลต่าง ๆ
2. ภิกษุอาวุโสหรือสมภารวัดทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผู้ประนีประนอม และ บางครั้งทำหน้าที่
เยียวยารักษาผู้เจ็บป่วย
3. สงฆ์เป็นผู้ช่วยส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้าน โดยช่วยขจัดความขัดแย้งของ ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ เพราะคนโดยส่วนมากเชื่อฟังพระผู้ทรงศีลอยู่แล้ว
4. สงฆ์ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กดื้อที่พ่อแม่หมดความสามารถจะอบรมได้ด้วย ตัวเอง
รวมทั้งอนุเคราะห์เด็กกำพร้า
5. สงฆ์เป็นผู้ช่วยสั่งสอนเทคนิคขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากวัดเช่น
สถาปัตยกรรม ช่างไม้ ช่างก่ออิฐปูน ช่วยปรับปรุงการเกษตรและการรักษาโรคภัยยาแผนใหม่
6. สงฆ์เป็นผู้นำที่ไม่เป็นทางการของหมู่บ้าน ทำหน้าที่ช่วยวางแผนแนะนำ สนับสนุนงานของ
ชาวบ้าน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในเมืองไทยที่สำเร็จไปได้นั้นส่วนหนึ่งเป็น เพราะเจ้าหน้าที่รัฐบาลขอ
ความร่วมมือจากชาวบ้านโดยผ่านพระสงฆ์ซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือ
7.สงฆ์เป็นผู้นำประชาชนในทางวิญญาณเป็นที่พึ่งทางจิตใจ สงฆ์สามารถ แก้ปัญหาส่วนตัว
ของผู้เดือนร้อนใจ
8. สงฆ์ทำหน้าที่เป็นธรรมทูต และพระธรรมจาริกซึ่งไปเผยแผ่หลักธรรมแก่ ชาวบ้านทำให้
ชาวบ้านเขาเกิดความรู้สึกรักชาติ ไม่ทำไร่เลื่อนลอยและหันมาเคารพนับถือศาสนา (พระครูสุวรรณ
การ, 2553 : 20)
อย่างไรก็ตาม บทบาทหลักของพระสงฆ์ คือ การให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยเฉพาะ ในด้าน
การดำรงชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ประเสริฐ ตามหลักการพระพุทธศาสนา เรียกว่าบทบาทของ ครู แม้องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นพระบรมครู ทำ หน้าที่ฝึกเทวดา
และมนุษย์ได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เพราะพระองค์ฝ ึกคนธรรมดาให้เป็นคนดี (กัลยาณชน) และ
กลายเป็นคนประเสริฐ (อริยชน) ในระดับสูงสุดดังนั้นบทบาทของพระสงฆ์ในฐานะ ครูเป็นบทบาท
ถาวรตลอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันอีกบทบาทหนึ่งก็คือ การให้ คำปรึกษาเป็นเรื่องสำคัญ
คนในสังคมคฤหัสถ์โดยทั่วไปมักจะตัดสินใจทำการสิ่งใดได้ยาก ไม่ กล้า เกิดความกลัว ฉะนั้นพระสงฆ์
จึงต้องทำหน้าที่ช่วยในการตัดสินใจ ให้คำปรึกษาแก่ ประชาชนอันเป็นการแสดงออกถึงบทบาทของ
ความเป็นผู้นำด้านภูมิปัญญา พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ ยังพบว่า “บทบาทของพระสงฆ์ที่ ทำอยู่ใน
ปัจจุบันและเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ประการแรก พัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ด้วยการมีสำนักปฏิบัติ
ธรรมต่าง ๆ ประการสอง ทำหน้าที่ให้การศึกษาทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน ทั้งระบบปริยัติ
ธรรมแผนกเดิม คือบาลี นักธรรม และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ตลอดถึงการสื่อธรรมทางสื่อมวลชน ประการ
สุดท้าย การเป็นผู้นำในการ พัฒนาชนบทในรูปแบบต่าง ๆ เป็นผู้นำทำเอง เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ตั้ง
มูลนิธิเพื่อการศึกษา และพัฒนาชนบท เป็นวิทยากรกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา” บทบาทของพระสงฆ์มี
ความสำคัญต่อ ชีวิตประจำวันของชาวพุทธ ต้องมีหน้าที่ดังนี้

443

1. ที่พึ่งบวช พระสงฆ์เป็นหนึ่งในรัตนะ 3 เป็นสิ่งที่เคารพนับถือบูชาสูงสุดในพุทธ ศาสนาเป็น
ที่พึ่งทางใจ เป็นผู้นำทางจิตใจ ด้วยการพัฒนาหรือยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้นด้วย การมีธรรม มี
เหตุผล และเข้าสภาพต่าง ๆ ตามความเป็นจริง เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อหลุด พ้น สามารถเป็นที่
พึ่งบวชของพุทธศาสนิกชนชาวบ้าน
2. สอนธรรม พระสงฆ์ น อกจากมีห น้ า ที ่ใ นการศึ ก ษาและปฏิ บั ติ พ ระธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้าแล้วยังมีหน้าที่สำคัญในการประกาศเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอน เป็นหน้าที่โดย ตรงที่
พระสงฆ์จะสอนธรรมให้เป็นธรรมทาน เทศนาสั่งสอนอบรมประชาชนทุ กชั้นทุกเพศทุกวัย ให้เกิด
ศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใส ชี้บ่งให้รู้บาปบุญคุณและโทษ ความเสื่อม เหตุแห่ง ความเสื่อม
ความเจริญและเหตุแห่งความเจริญ ให้เข้าใจและให้เห็นจริง แนะนำให้ล ะเว้นความ ชั่ว หันมา
ประพฤติดีมีเมตตา สัจจะ กตัญญูกตเวที หิริ โอตตัปปะ ศีล 5 เป็นต้น
3. นำปฏิบัติ พระสงฆ์เมื่อศึกษาเข้าใจในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้ว จะต้องปฏิบัติ ปฏิบัติ
ซื่อตรง ปฏิบัติถูกต้องและปฏิบัติชอบ ในธรรมวินัยที่ได้ศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดีโดยการ รักษาศีล
227 อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติอภิสมาจารสำรวมอินทรีย์ และการสร้างคุณธรรมต่ าง ๆ ที่ แสดงเป็น
แบบอย่างการครองชีวิต เช่น สันโดษ มีเมตตา สัจจะ ให้เกิดขึ้น อันเป็นตัวอย่างให้แก่ ประชาชน
ประพฤติปฏิบัติตาม
4.พัฒ นา พระสงฆ์ส ามารถทำหน้าที่ช ่ว ยเหลือดำเนินการและให้คำปรึกษาชุมชน หรือ
ชาวบ้านและที่สำคัญ การพัฒนาในสถานที่วัดรั้วกำแพง อาคารและสิ่งก่อสร้างการพัฒนา สิ่งแวดล้อม
ที่น่าอยู่ให้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ และการพัฒนาต้องสอดคล้อง และถูกต้องตามพระ ธรรมวินัยและ
พัฒนาหมู่บ้าน เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่จำเป็นสำหรับชาวบ้านและ ประชาชนทั่วไป
โดยการชักชวนให้ร่วมกลุ่มร่วมแรงร่วมใจและร่วมทุนสร้างกองทุนประจำ หมู่บ้าน หรือการสร้างถนน
ภายในหมู่บ้าน ขุดคู คลองส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ สร้างสุขศาลาสวน สุขภาพ เป็นต้น
5.ปรึกษาดี พระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีเป็นที่
เชื่อถือศรัทธามาและมีสถานที่อยู่แน่นอนสำหรับสังคมไทย เป็นผู้เ ชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และให้
คำปรึกษาในด้านสนพิธี ความรู้วิชาทางด้านจิต ช่วยแก้ปัญหาของสังคมชาวบ้าน เมื่อ ชาวบ้านมี
ปัญหาชีวิต และครอบครัว
6.มีส่วนช่วยสังคม การช่วยสังคมของพระสงฆ์ ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สอนรู้จัก ขยันหมั่นเพียร
สอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักประหยัด สอนให้สันโดษ ด้านการการปกครองเป็น แบบอย่างที่ดีในการ
บริหารกิจกรรมคณะสงฆ์ให้อยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัย ช่วยพัฒนาจิตใจ ของประชาชนชาวบ้าน
กลุ่มหรือเผ่าต่าง ๆ ให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรม ลดปัญหาเหล่านี้พระสงฆ์ จะมีความเข้าใจและสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถมีส่วนช่ วยในด้านการศึกษาของชาติให้ การศึกษาแก่คนยากจน พระสงฆ์
ทำหน้าที่เป็นครูสอน เป็นศูนย์กลางของศึกษาชุมชนเป็นต้น และพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหลักของ
สถาบั น พระพุ ท ธศาสนา เพราะเป็ น ผู ้ ท ำให้ เ กิ ด ความ เคลื ่ อ นไหวเปลี ่ ย นแปลง เป็ น ผู ้ ท ี ่ ท ำให้
พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝั่งลึกลงในสังคมจนเป็นสถาบัน สำคัญหนึ่งของสังคม เมื่อศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบของความเป็นสถาบันทางศาสนา องค์ประกอบที่มีความสำคัญยิ่ง คือวัดและพระสงฆ์มี
อิทธิพลและบทบาทต่อวิถีช ีว ิตของ ประชาชนมาก เพราะวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิ ต
ศีลธรรมและพฤติกรรมต่าง ๆ
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พระสงฆ์นอกจากจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชนแล้วยังนับว่าเป็นทรัพยากร บุคคลที่มี
คุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม หากนักวิชาการนำความรู้ รู้จักทรัพยากรและ แรงงานมาใช้อย่าง
ถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ อย่างถูกต้อง จะช่วย
เสริมสร้างความเจริ ญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดดัง พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ขออัญเชิญมา ณ ที่นี้การใช้ หลักวิชา และความคิดริเริ่ม
สร้างงานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนัก แต่ประสิทธิภาพสูงและอำนวย ประโยชน์โดยตรงได้มาก โดยการนำเอา
ทรัพยากรตามธรรมชาติ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ดเต็ม
หน่วยและให้เกิดความเสียหายหรือสูญเปล่า น้อยที่สุด การสร้างความเจริญในลักษณะนี้ จะช่วยสร้าง
ความเจริญของกิจการส่วนร่วมได้ แน่นอนบทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทย เป็นงานที่พระสงฆ์จะทำได้
โดยตรงก็ คือการสงเคราะห์ ทางจิตใจ ส่วนสงเคราะห์ทางวัตถุจะทำได้โดยทางอ้อมด้วยการแนะนำ
ชักจูงผู้อื่นให้กระทำหรือ อนำสิ่งของหรือบริการที่ได้รับจากผู้อื่นมาเฉลี่ยแบ่งปันให้เป็นประโยชน์
กว้างขวางออกไป โดย การสงเคราะห์นั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะ บทบาทของ
พระสงฆ์ในการสงเคราะห์ชุมชน ตามแนวความคิดของพระราชวรมุนี ประกอบด้วยการให้คำแนะนำ
ทางจิตใจ เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่าง ๆ
1. การเป็น ที่พึ่งให้ความร่มเย็น ทางจิตใจและด้วยความประพฤติเป็นตัวอย่างตลอดจน
สถานที่วัดที่สงบร่มเย็นเป็นองค์ประกอบสำหรับการหล่อเลี้ยงจิตใจของสังคมอย่างหนึ่ง
2. การให้คำแนะนำปรึกษาด้านอื่น ๆ เท่าที่ทำให้ เช่น ในทางวิชาการ เป็นต้นที่ผู้ ปรึกษา
สะดวกใจและสนิทใจ
3. ในสังคมที่จะพัฒนา เมื่อชาวบ้านยังไม่พร้อมที่จะช่วยตนเอง ถ้าได้พระผู้นำท้องถิ่น ที่มี
โอกาสเตรียมตัวพร้อม เป็นศูนย์กลางจะเป็นผู้นำชี้ช่องในการนำท้องถิ่นให้ได้รับความเจริญ ใหม่ ๆ ได้
บทบาทนี้อาจจะประกอบด้วยการเสนอแนะให้คิดริเริ่มว่า ในท้องถิ่นนั้นมีอะไรที่จะทำ ให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น แล้วเป็นศูนย์รวมชักชวนประชาชนมา ทำงานนั้น
หรืออาจเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ชาวบ้านมาขอความเห็นว่า จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นใน ท้องถิ่นจะควร
หรือไม่ควร
4. การสงเคราะห์ทางจิตใจเป็น สิ่งสำคัญในทางศาสนาและยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่สำหรับ
ประชาชนทั่วไป แม้ที่เป็นพระพุทธศาสนิกชนในฐานะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจสืบเนื่องมาจาก
ความเร้นลับของชีวิต อย่างที่บางท่านเรียกว่า การบำรุงขวัญ ได้แก่ บทบาทประเภทพิธีกรรม ต่าง ๆ
บทบาทของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือสังคมว่ามีอยู่ 2 เรื่องแนะนำให้ทำ ได้แก่ การ แนะนำสั่งสอนให้
ประชาชนได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา การทำให้ดู เป็น การแสดงแบบอย่าง
การครองชีวิตอย่างสันโดษ มีเมตตาสัจจะ หิริ โอตตัปปะ
ส่วนบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนควรปฏิบัติดังนี้
1. เป็นผู้นำทางจิตใจ ศรัทธาและปัญญา เนื่องจากความเจริญทางวัตถุและความ รวดเร็วของ
ข้อมูล ข่าวสาร พุทธศาสนิกชนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของ พระพุทธศาสนา ไม่
มีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่มีศรัทธา แลปัญญาที่ถูกต้อง พระสงฆ์
จึงควรเป็นผู้นำทางจิตใจของประชาชนและชุมชน เพื่อประดับ จิตใจของประชาชนด้วยหลักธรร ม
คำสั่งสอนทางศาสนาให้สามารถมีชีวิตอย่างเป็นสุขมีศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้อง
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2. พัฒนาจิตใจของประชาชน ด้วยกระบวนการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริม ประชาชนให้
เกิดสุขภาพจิตที่ดี มีสมรรถภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อ บุคคล ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ
3. ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โรงเรียน พระปริยัติ
ธรรม โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในวัด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรวมทั้งการจัดให้วัด
เป็นอุทยานการศึกษา เป็นแหล่งความรู้แก่เยาวชนและประชาชน
4. ส่งเสริมศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ไทยต่อเนื่อง
ยาวนานแต่โบราณกาล แต่ในปัจจุบันการไหลบ่าทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศทำ ให้เกิดผลเสียต่อ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ พระสงฆ์จึงควรปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนทางด้าน การสร้างจิตสำนึกใน
การเป็นศาสนาประจำชาติของพุทธศาสนาจิตสำนึกในหน้าที่ของ พุทธศาสนิกชน และจิตสำนึกใน
การศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมให้เป็นผู้ตื่น ผู้รู้และผู้เบิกบานอยู่เสมอ
5. ให้การสังเคราะห์แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากและเดือดร้อน ในฐานะที่วัดเป็น ส่วนหนึ่งใน
โครงการของสังคมชุมชน เมื่อประชาชนประสบความทุกข์ยากเดือดร้ อนพระสงฆ์จึงควรให้การ
สงเคราะห์แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเท่าที่จะสามารถทำได้โดยการให้ธรรมะ คำปรึกษา แนะนำ และ
การให้กำลังใจ
6. ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของ ชุมชนตาม
ความสามารถ โดยทำเป็นขั้นตอน มีการวางแผนตามหลักอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้า คือ ต้องรู้ทุกข์ รู้
สภาพของทุกข์ก่อนว่ามีอะไรบ้าง รู้สมุทัย รู้สาเหตุแห่งทุกข์ รู้นิโรธ ทางแห่งการ ดับทุกข์ และรู้มรรค
วิธีที่จะดับทุกข์
7. ช่วยพัฒนาชุมชนให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง โดยเป็นแกนนำร่วมกับผู้นำ ชุมชนและ
ชาวบ้าน พัฒนาชุมชนตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง คือ การพัฒนาด้าน จิตใจการพัฒนา
ด้านสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนดังนั้นจึงถือว่า พระสงฆ์ จะต้องพยายามสร้าง
เครือข่ายประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ให้เป็น ชุมชนหรือกลุ่มเพื่อที่จะทำ
ให้สังคมหรือชุมชนรอบข้างยอมรับ จึงจะทำให้การสร้างชุมชนนั้นมี การเรียนรู้ องค์ความรู้ ซึ่งเป็น
บทบาทที่จะต้อง ชี้นำทางในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้าน แนวความคิด แนะนำ สั่งสอน เป็นแบบอย่าง
ที่ดี เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณ อันเป็นการชักนำแนวทางไปสู่การพัฒนาสังคม ชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็งทางด้านจิตใจ ทางด้านเศรษฐกิจ เพราะคณะสงฆ์มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์สามัคคีกัน
ดีเป็นรูปแบบแล้ว ระบบการจัดการ การบริหารชุมชน การปกครองก็เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสังคม
กลุ่มย่อย ๆ ไปสู่การพัฒนา สังคมขนาดใหญ่ขึ้น (พระครูสุวรรณการ, 2553: 20)
พระสงฆ์และวัดเป็นแหล่งรวมความรู้ภูมิปัญญาเก่า พระและวัดเป็นศูนย์กลางของ การศึกษา
ความรู้และภูมิปัญญาตามประเพณีได้อย่างดี ในภาคเหนือและภาคอีสาน พระและวัด สามารถจัดการ
สอน การอ่านเอกสารโบราณ ซึ่งเขียนด้วย “ตัวเมือง” หรือ “ตัวธรรม” ได้เป็น อย่างดี ไม่ว่าจะเป็ น
พระหรือวัดในเขตชุมชนและเมือง พระและวัดสามารถมีบทบาทและ ตอบสนองความต้องการความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ว่า พระต้องมีความปรารถนาที่จะทำ
เช่นนั้น จำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น จริงเกิดขึ้นแก่องค์กรคณะสงฆ์ กล่าวคือ
พระและวัดต้องไม่ถูกกันออกไปจากเป็นสมบัติของรัฐ แต่เพียงอย่างเดียวชาวบ้านต้องรู้สึกด้วยว่า พระ
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และวัดมีบทบาทสำคัญในชีวิตของตนเพราะ ชีวิตของชาวบ้านไม่ว่าในเขตชนบทหรือเขตเมือง ก็ล้วน
เกี่ยวพันอยู่กับพระและวัดเสมอ ไม่ว่าแสวงหาความสบายใจจากพิธีกรรมเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องไปถึง
ด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม หรือแม้แต่การสร้างพลังต่อรองทางการเมือง พระและวัดเคยมี
บทบาทและสถาน สถาน (นิธิ เอียวศรีวงศ์ , 2537 : 118-119) พระภิกษุกับวัดยังต้องรับภาระหน้าที่
ในการช่วยเหลือสังคม และทางราชการอยู่ตลอดไปสถาบัน แห่งนี้จึงอำนวยประโยชน์ต่อการปกครอง
และการบริหารของไทยอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน กลุ่มประชาชนแถบชนบทที่ยังรับบริการจาก
รัฐบาลได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งมีจำนวนกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ กล่าวได้ว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
สำคัญของวัฒนธรรมไทย ดังจะเห็นได้ว่า เหตุการณ์สำคัญในชีวิตประจำวันเกือบทั้งหมดของคนไทยมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา วัดและภิกษุเป็นสถาบันที่สำคัญในการให้
ความช่วยเหลือ ให้การ บริการตามความจำเป็น ตามความต้องการของประชาชนอยู่เสมอ นับได้ว่า
สถาบันนี้มีส่วนช่วย แก้ปัญหาสังคมมาโดยตลอด วัดเป็นแหล่งสำคัญในชีวิตทางศาสนาและสังคม เป็น
แหล่งการ สมาคมเป็นที่มาแห่งวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางของการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นสถานที่ช่วย
แก้ป ัญหา ต่าง ๆ ของครอบครัว ไทย40นอกจากนั ้น "บทบาทของพระสงฆ์ นั ้นจะต้ อ งมองเห็ น
วัตถุประสงค์และหน้าที่ของตนเองให้ชัดเจนจะต้องสร้างชุมชนสงฆ์ให้เป็น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชี้นำ
ทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องให้แก่สังคมส่งเสริมการเข้มแข็งของชุมชน แก้ไขความขัดแย้ง ด้วยสันติวิธี
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทินพันธุ์ นาคตะ, 2544 : 1)
บทบาทของพระสงฆ์กับโครงการพัฒนา
ปัจจุบันนี้มีโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาหลาย โครงการ
ดังนี้
1. โครงการอบรมประชาชนในชุมชน (อ.ป.ต.)
จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
พ.ศ. 2518 โดยมีจุดประสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์นำหลักธรรมเข้าไปอบรมสั่งสอนประชาชนเพื่อ ขจัด
ปัญหาความสับสน อันจะส่งผลให้สังคมสงบร่มเย็นและให้พระสงฆ์ในชนบทได้มี ได้มีบทบาทและ เป็น
แกนนำในการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยการพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบลลงสู่ หมู่บ้าน
เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น (กรมการศาสนา, 2541 : 31-33)
2. โครงการพระธรรมทูต
เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 อยู่ภายใต้ระเบียบกองงานพระธรรมทูตโดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์ไปประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนทั้งในและนอกประเทศให้ประชาชนมี
ความเข้าใจในหลักธรรม ปรับปรุงแนวทางส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน ส่งเสริมพัฒนาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ให้สามารถ ปฏิบัติ
ภารกิจในด้านเผยแผ่หลักธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมให้พระสงฆ์ให้การ ช่วยเหลือ
และพัฒนาสังคมมากขึ้น
3. โครงการพระธรรมจาริก
จัดตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบพระธรรมจาริก พ.ศ. 2529 (กรมการศาสนาปรับปรุง 2534).
ได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสงเคราะห์ โดยมีจุดประสงค์ให้พระสงฆ์ได้พัฒนา จิตใจชาวเขาและ
ชาวไทยพื้นราบในถิ่นทุรกันดาร ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพ ชีวิตโดยประสานงานกับ
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ราชการ เพื่อให้ชาวเขาได้รับรู้ถึงความห่วงใยเอาใจใส่ของรัฐบาล เพื่อสร้างความสำนึกความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทางด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อ สนับสนุนนโยบายด้านความมั่นคง
แห่งชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (กรมประชาสงเคราะห์, 2534 : 2-3)
4. โครงการพระจริยานิเทศก์
เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของ คณะ
สงฆ์ทั้งสองแห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงฆ์เพื่อให้มีนักวิชาการทางศาสนาประจำถิ่นเพื่อเป็นที่รวม สถิติข้อมูล
และการแก้ปัญหาศาสนาและเพื่อเป็นหน่วยสาธิตพิธีกรรมทางศาสนาในถิ่นนั้น ๆให้ เป็นไปตาม
นโยบายของทางราชการและของทางคณะสงฆ์อันเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยเร่งรัดพัฒ นา กิจกรรม
ทางด้านศาสนาและสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ระดับต่าง ๆ ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
5. โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน
มีวัตถุประสงฆ์เพื่อนำเด็กและเยาวชนเข้าสู่พระพุทธศาสนาและได้รับการอบรมบ่ม นิสัย
แต่ยังเยาว์ ในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน
6. โครงการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
จุดประสงค์เพื่อให้วัดได้มีบทบาทช่วยเหลือสังคม ด้วยการช่วยเหลือดูแลเด็กที่พ่อแม่มี
ภาระต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ทำให้ไม่สามารถดูแลบุตรหลานของตนเองได้ ผลประโยชน์
ที่ตามมาคือ เด็ก ๆ ได้รับการปลูกฝังให้มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในศาสนาได้รับการอบรม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม
จริยธรรมตั้งแต่ยังเล็ก ๆ
7. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีที่ศึกษาอบรมความรู้เพิ่มเติมทางศาสนาในวันหยุดและ
ได้รับการปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมให้เป็นคนมีคุณธรรมประจำใจมีจิตสำนึกรับผิดชอบมองเห็น คุณค่า
ของศาสนาและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาช่วยเสริมการเรียนของตนให้มี คุณภาพยิ่งขึ้น
สามารถนำหลักธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมสรุปได้ว่า บทบาทของพระสงฆ์ต่อ
การพัฒนานั้นมีหลายอย่าง กล่าวคือ สามารถที่จะเข้าไปพัฒนาได้ใน เกือบทุกเรื่องที่มีความเกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมคุณธรรมของสังคมเมื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์แล้วก็จะได้ศึกษาแนวคิดเกี่ย วกับ
การพัฒนาว่ามีผู้ให้ความหมายและให้คำจำกัดความเกี่ยวกับการพัฒนาไว้อย่างไรบ้าง (พระครูสุวรรณ
การ, 2553 : 26-27)

สรุป
ปัจจุบันปัญหาสำคัญของสังคมไทย คือ ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในชนบท อัน
เนื่องมาจากความล้มเหลวในการพัฒนาชนบท ถึงแม้จะประสบความสำเร็จก็เป็นเพียงด้าน วัตถุ แต่
ขาดมิติทางด้านจิตใจ เป็นผลให้พระสงฆ์ในเขตชนบทได้มีโอกาสทำหน้าที่ของการเป็น ผู้นำการพัฒนา
นำพาชาวบ้านร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง พระสงฆ์ในชนบทมี
พื้นฐานได้รับความศรัทธาเคารพของชาวบ้าน เป็นแกนนำในการเข้าไปมี บทบาทพัฒนาชนบท ซึ่งเมื่อ
พระสงฆ์นำพาชาวบ้านพัฒนาจิตใจหรือวัตถุในกิจกรรมใดกิจกรรม นั้นมักจะได้รับความร่ว มมือ
ช่วยเหลือจากชาวบ้าน อย่างมีจิตศรัทธาสามารถประสบความสำเร็จ ในการดำเนินได้โดยง่ายและเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย แต่บทบาทพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ยังไม่จำกัด อยู่ในแวดวงเฉพาะพระสงฆ์ในบาง
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พื้นที่ ยังไม่กว้างขว้างนักและยังมีกิจกรรมลักษณะต่างคน ต่างทำไม่ประสานกันอย่างเป็นกระบวนการ
หรือองค์กรหรือแนวทางการดำเนินการพัฒนา ชนบทของพระสงฆ์ จึงยังไม่เด่นชัด ดังนั้น
ดังนั้น พระสงฆ์ในชนบทจำเป็น ต้องพยายามเข้าช่ว ยพัฒ นาชุมชนชนบทให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะต้องพัฒนาควบคู่ไปทั้งด้านวัตถุและจิตใจ แต่จะเน้นในด้านใดมากกว่ากัน
ควรจะพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของโครงสร้าง สังคมและเศรษฐกิจในแต่ละชุมชน การ
ดำเนินงานพัฒนาชนบทให้บรรลุวัตถุประสงฆ์ จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนจึงจะสำเร็จได้
เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของพระสงฆ์ต่อชุมชนถูกลดทอนลงไปมากทำให้
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชนบท มักจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายทั้งประชาชน
บางกลุ่มและข้าราชการ พระสงฆ์ที่เข้า มามีบทบาทในการพัฒนาชนบทจึงต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ
มากมาย ทั้งจากประชาชนใน ชุมชนและข้าราชการจากภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับและ
เชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนาอันเป็นกลยุทธ์ที่จะ
นำไปสู่ความสำเร็จใน การพัฒนาชนบท พระสงฆ์จึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาสังคมและ
ต้องพยายามสร้าง การยอมรับจากประชาชน เพื่อเป็นสื่อกลางในการชักจูงประชาชนเข้าร่วมในการ
พัฒนาชุมชน ของตนเองด้วยความเต็มใจ
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บทคัดย่อ
หลั ก สั ม มาชี พ ตามพระราชดำริ คื อ การน้ อ มนำหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว
ระดับ ชุมชน จนถึงระดับ รัฐ ทั้งในการพัฒ นาและบริห ารประเทศให้ด ำเนิ นไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ เพราะสังคมโลกในปัจจุบั นมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ อยู่อย่าง
พอเพียง รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน คำว่า พอเพียง คือ การดำเนินชีวิตแบบทาง
สายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุ ผล และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ความพอประมาณ มีสัมมาชีพอาชีพ ประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนตั ว เอง
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ สัมมาชีพจึงเป็นทั้ง
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศีลธรรมพร้อมกันไปอย่ างบูรณาการ ฉะนั้น ยิ่งมีสัมมาชีพกัน
มากเท่าใด เศรษฐกิจยิ่งดีขึ้น จิตใจยิ่งดีขึ้น สังคมยิ่งดีขึ้น สิ่งแวดล้อมยิ่งดีขึ้น และศีลธรรมยิ่งดีขึ้น
คำสำคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, สัมมาชีพ

Abstract
The principle of royal sufficiency economy is to embrace the Sufficiency
Economy Philosophy of His Majesty the King. King Rama 9 applied in life. The Sufficiency
Economy Philosophy is a philosophy that points to the way people live and behave
at all levels. From family level to community level to state level. The idea is to develop
and manage the country in a middle way, especially economic development, to keep
pace with globalization. Because today's global society is changing rapidly. The
Sufficiency Economy Philosophy aims to ensure that everyone can rely on themselves,
to live self-sufficiently, as well as to improve the sustainability. Sufficiency is a middle-
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of-the-line lifestyle based on three main principles: moderation, rationality, and good
immunity. Moderation, occupational shaming. A bona fide career that doesn't beat itself
up. Don't beat others. It does not squeeze the environment and has less expenditure
than income. Therefore, symmetry is both economic, psychological, social,
environmental and moral at the same time as restored. I mean, the more conspiracies
there are, the better the economy, the better the mind, the better society. The
environment is better and morally the better.
Keywords: The Royal Initiative, Right Livelihood

บทนำ
การประกอบสัมมาชีพช่วยให้คนเป็นคนดี คิดดี ทำดี อยู่ดีและยังทำให้จิตใจดี ดังจะเห็นได้
จากสังคมในสมัยกรุงสุโขทัยที่สะท้อนออกมาในรูปของวัดวาอาราม งานศิลปะ พระพุทธรูปที่งดงาม
ย่อมสะท้อนถึงจิตใจที่งดงามมีศีลธรรมอันเกิดจากประชาชนมีสัมมาชีพ สอดคล้องกับชุมชนที่ตำบล
ยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร นพ.ประเวศ วะสี (ประเวศ วะสี, 2552 : 11) ได้กล่าว
ว่า ย้อนหลังไปประมาณ 45-50 ปี เต็มไปด้วยสิ่งไม่ดีงามต่างๆเช่น การลักขโมย การพนัน ยาเสพติด
พระสอนเท่าไรๆ ก็ไม่ดีขึ้น จนไม่รู้จะทำอย่างไร ต่อมาพระหนุ่มรูปหนึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด
ยกกระบัตรรูปใหม่ ซึ่งต่อมา ท่านเป็นพระครูสาครสังวรกิจ หลวงพ่อไปสำรวจดูพบว่าชาวบ้านยากจน
มาก ท่านจึงตั้งใจว่าวัดจะไม่ ไปเรี่ยไรชาวบ้าน แต่จะทำให้เขาหายจน ท่านไปศึกษาภูมิประเทศว่า
ชาวบ้านจะทำมาหากินอะไรดีแล้วลงความเห็นว่าน่าจะปลูกมะพร้าวและทำน้ำตาลมะพร้าวขายท่าน
ไปศึกษาเรื่องการปลูกมะพร้าว จนตัวท่านเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ แล้วแนะนําสั่งสอนชาวบ้านทั้งตำบลให้
ปลูกมะพร้าว โดยวัดทำตัวอย่าง ให้ดูพร้อมทั้งจัดทอดผ้าป่าหาพันธุ์ดีๆ มาให้ ในที่สุดชาวบ้านทั้งตำบล
ปลูกมะพร้าวและทำน้ำตาล มะพร้าวขาย น้ำตาลยกระบัตรมีชื่อว่าหอมอร่อย ชาวบ้านทุกคนมีรายได้
200-400 บาท ต่อวันต่อคน (ในสมัยนั้น) ปรากฏว่าความชั่วช้าต่างๆ หายไปหมด ตำบลยกระบัตรมี
ความร่มเย็นเป็นสุข
การมีสัมมาชีพ พอกินพอใช้ ทำให้ภูมิใจในตัวเอง มีศักดิ์ศรี ทำให้ไม่อยากทำไม่ดี และการ มี
สัมมาชีพถ้วนหน้าทำให้ไม่เบียดเบียนกัน การเสริมสร้างสัมมาชีพหรือสัมมาชี พชุมชนเป็นวิธีการหนึ่ง
ในการพัฒนาชุมชนในระดับฐานรากให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ นพ.ประเวศ วะสี ได้กล่าวว่า คำว่า “มรรค 8”
ทุกท่านที่นับถือพุทธศาสนาย่อมเข้าใจว่าหมายถึง หนทางถึงความดับทุกข์ เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ
หรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ และนับเป็นหลั กธรรมสำคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วยกรอบการปฏิบัติ 8 ประการด้วยกัน เรียกว่า “มรรคมีองค์แปด” หรือ “มรรคแปด” คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ โดยคำว่า “สัมมาอาชีวะ” หมายถึง “การประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายเลี้ยงชีพ
โดยชอบธรรม ทำด้วยความสุจริต และถูกต้องตามหลักศีลธรรม” ฉะนั้น คำว่า “สัมมาชีพ” จึงยึดแนว
ความหมายของคำว่า “สัมมาอาชีวะ” ข้างต้นโดยมีความหมายว่า “การทำมาหากินโดยไม่ได้เอากําไร
สูงสุดเป็น ตัวตั้งหรือเป็น เป้าหมายสุดท้า ย และต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม กล่าวคือ
ความสุขของตนและคนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการหลักโดยไม่กระทบต่อ
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สิ่งแวดล้อมและไม่มุ่งไปกระตุ้นตัณหา อันเป็นเหตุแห่งทุกข์” ซึ่ง นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายที่
สิ้นกระชับว่าหมายถึง “อาชีพทีไ่ ม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและ
มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้” และหากนํามารวมกับคำว่า “ชุมชน” เป็น “สัมมาชีพชุมชน” จึงหมายถึง
“ชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ่งมีรายได้มากกว่ารายจ่ายโดยลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพื่อความมุ่งหมายในการสร้างระบบ
เศรษฐกิจชุมชน”
หลักสัมมาชีพตามพระราชดำริ
หลักสัมมาชีพตามพระราชดำริ คือ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนิน ชีวิต
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทาง
สายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึงความ
พอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความ
รอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุก
ขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนัก
ทฤษฎีและนักธุร กิจ ในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู ้ที่
เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและ
พร้อม ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” (พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2542)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบด้านต่างๆ จำแนก ออกได้เป็น 4 ส่วน คือ 1) แนวคิด
หลัก ซึ่งแบ่งเป็น กรอบแนวคิดและคุณลักษณะ 2) หลักการหรือคำ นิยาม 3) ความมีเหตุผล เงื่อนไข
พื้นฐาน เป้าหมาย ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพ เพื่อให้สามารถ เข้าใจได้อย่างง่ายๆ ดังนี้
1) แนวคิดหลักกรอบแนวคิดเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตน
ในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดังเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจาก
ภัย และวิกฤตเพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรง
อยู ่ และปฏิ บ ั ต ิ ต น (Economic life guiding principles) ในทางที ่ ค วรจะเป็ น (Secularized
normative prescription) โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีช ีวิตดั่งเดิมของ สังคมไทย (Positive aspect)
และตลอด ระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ได้มีการทดลองดำเนินโครงการปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง ทางสาย กลาง พอประมาณ มีเหตุผ ล มีภ ูมิคุ้มกัน ในตัว ที่ดี ความรู้ รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน สมดุลและพร้อมรับต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง วัตถุ/สังคม/ สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม นำไปสู่ พัฒนาที่หลากหลาย ตามแนวพระราชดำริ
เพื่อหาแนวทางและรูปแบบ การพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปรัชญาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ทั้งอดีต
ปัจจุบัน และอนาคตกล่าว ๆ พระราชดำรัสมาตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 และสามารถ
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ใช้เป็น แนวทางการพัฒ นาเทอ ก้าวออกจากวิกฤต และพัฒนาในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นปรัชญาที่มองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัต (Dynamic)
กล่าว คือ มองว่าสถานการณ์ ในโลกนั้น มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา (Uncertainties)
เนื่องจากความเชื่อมโยง (Connectivity) ของ ปัจจัยต่างๆภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ลักษณะหนึ่ง โดยมองว่า
ชุมชนและประเทศต่างๆ มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี วั ฒ นธรรม และค่านิยมทาง สังคม คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดย เน้นการปฏิบัติ บนทางสายกลาง และ
การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน เป็นปรัชญาที่สามารถนำมา ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ (Scalable) ทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ได้กับ
คนทุกระดับ ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ แนวคิด ทางสายกลาง (Middle Path) เป็น
หัวใจสำคัญ (Keyword) ของปรัชญาที่นำมาใช้ในการ บริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อ
โลกแห่งความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์กล่าว คือ ไม่ใช่การปิดประเทศอย่างสิ้นเชิงหรือเปิดเสรี
อย่างเต็มที่ โดยไม่มีการเตรียมความพร้อม ของคนและ สังคม ในการเข้าสู่กลไกตลาด ไม่ใช่การอยู่
อย่างโดดเดียว (Independence) หรือพึ่งพิงภายนอกหรือ คนอื่นทั้งหมด (Dependence) แต่เน้น
ความคิดและการกระทำที่จะพึ่งตัวเองเป็นหลัก (Selfreliance) ก่อนที่จะไปพึ่งคนอื่น
2) หลั ก การความพอเพี ย ง (Sufficiency) หรื อ การจั ด การอย่ า งพอเพี ย งจะต้ อ ง
ประกอบด้วย 3หลักการพร้อมๆ กันอย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ กิจกรรมใดๆ ที่ขาดคุณลักษณะใด
คุณลักษณะหนึ่งไป ไม่สามารถ เรียกได้ว่ามีความพอเพียง หรือมีการจัดการอย่างพอเพียง หลักการ 3
ข้อประกอบด้วย 1) ความพอประมาณกับศักยภาพของตนเอง และสภาวะแวดล้อมตามความเป็นจริง
2) ความมีเหตุมีผลบนพื้นฐานความถูกต้อง 3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือไม่ประมาทในการดำเนิน
ชีวิตที่ต้อง ประสบกับความเปลี่ย นแปลงต่างๆ ตลอดเวลาเราสามารถนำหลักการ 3 ข้อนี้ ใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจและการกระทำดังนี้ ความพอประมาณ หมายถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็น
ทุนเดิมของตนเองหรือภายใน ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนที่จะแสวงหาทรัพยากร แหล่งทุน
วัตถุดิบหรือสิ่งของบริการต่างๆ จากภายนอก จึงจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างพอเหมาะ พอควร กับ
สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ภูมิสังคม เป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาจากภายใน โดยสร้าง ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นชุมชนก่อน แล้วจึงค่อยขยาย
เชื่อมโยงกับภายนอกอย่างเป็นขั้นตอนตาม ความจำเป็น ทั้งนี้ การใช้ทรัพยากรนั้นต้องคำนึงถึงความ
ขาเป็น สถานะของตนเอง สถานการณ์แวดล้อม ต่างๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยรักษาระดับของความ
พอประมาณ ไม่มากเกินศักยภาพ และก็ต้องไม่น้อยเกินไปจนขาดแคลน หรือไม่เพียง ดำเนินการให้
เกิดประโยชน์ได้ โดยการใช้อย่างมัธยัสถ์รู้คุณค่า ดูแลรักษา พัฒนาต่อยอด ให้เหมาะ* และดียิ่งๆ ขึ้น
ซึ่งการจะตัดสินว่าอยู่ในระดับพอประมาณนี้ จำเป็นต้องคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ และจำเป็นต้องใช้
ทั้ง 4 ด้านตามที่กล่าวข้างต้น โดยอาศัยความ รอบรู้ ความรอบคอบ ในการวางแผน และ ตัดสินใจ
และต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมด้วย เช่น ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่ทำให้สังคม เดือดร้อน
และไม่ทำลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตั้งมันอยู่ บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น
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3) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล บนพื้นฐาน
ของความถูกต้อง ความเป็น จริง ตามหลักวิช าการ หลักกฎหมาย หลักศีล ธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรม ค่านิยม ที่ดีงามโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจาก การกระทำนั้นๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและส่วนรวม อย่าง
รอบคอบ การคิด พิจารณาแยกแยะให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อย่าง
เป็นระบบ จะช่วย ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมีข้อผิดพลาดน้อย และเช่นเดียวกัน การ
ที่ จะวางแผนดำเนินการ หรือจะทำอะไรอย่างสมเหตุสมผลได้นั้น ต้องอาศัยความรอบรู้ มีความ
ขยันหมั่นเพียร ความอดทน ที่จะจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องอย่าง
สม่ำเสมอ มีความรอบคอบในการคิด พิจารณา ตัดสินใจ โดยใช้สติ ปัญญา ด้วยความตั้งมั่นของจิตที่มี
คุณภาพในทางที่ถูกที่ควร การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตั วให้พร้อมรับต่อผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้
สามารถปรับตัวและรับมือ ได้อย่างทันท่วงที กล่าวโดยย่อคือ การที่เห็นว่าทุกอย่างไม่แน่นอน มีความ
เป็นไปได้ที่จะแปรปรวน ผันผวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฉะนั้นการที่จะทำอะไรก็ตามต้องไม่เสี่ยง ไม่
ประมาท คิดถึงความเป็นไปได้ ของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วเตรียมตนเองและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้มีภูมิต้านทานที่จะคุ้มกัน ตัวเองได้เตรียมวิธีการทำงานในรูปแบบต่างๆ ให้พร้อมที่จะ
รับมือ กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะได้ สามารถดำเนินภารกิจต่อไปได้โดยไม่ขลุกขลัก ต้องหยุดชะงัก
กลางคัน และนำมาซึ่งความต่อเนื่องของ การพัฒนาในระยะยาว
4) เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้อง
อาศัย ทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้
เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและความระมัดระวังที่จะนำ
ความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และในขั้นปฏิบัติ ความรู้
เป็น องค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจ อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ จึงต้องมีการแสวงหาความรู้
เพิ่ม ความรู้ จัดการความรู้ ต่อยอดความรู้ อยู่ตลอดเวลา ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกความรอบ
รู้ คือ มีความรู้ (Stock of all relevant knowledge) เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน โดย
ครอบคลุม เนื้อหาของเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ ในโอกาสและ
เวลาต่างๆ ความรอบคอบ คือ ความสามารถที่จะนำความรู้และหลักวิชาต่างๆ เหล่านั้น มาพิจารณา
ให้เขอ สัมพันธ์กัน (Connectivity of all acquired knowledge) ประกอบการวางแผน ก่อนที่จะ
นำไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทุกขั้นตอน ความระมัดระวัง คือ ความมีสติ ในการนำแผนปฏิบัติที่
ตั้งอยู่บน หลักวิชาต่างๆ เหล่านั้น ไปใช้ในทางปฏิบัติ (Utilization of knowledge at any point of
time with carefulness and attentiveness) เพราะในความเป็นจริงแล้ว สถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นการนำความรู้ และความรอบคอบมาใช้ จึงต้องอาศัยความระมัดระวังให้รู้เท่าทัน
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างให้เป็นพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติ ประกอบด้ว ย ด้านจิตใจ คือ การตระหนักในคุณธรรม รู้ผ ิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้
สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการดำเนินชีวิต และด้านการกระทำหรือแนวทางการดำเนิน
ชีวิต คือ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี รู้จักแบ่งปัน และรับผิดชอบในการอยู่
ร่วมกับ ผู้อื่นในสังคม
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5) เป้าหมาย แนวทางปฏิบัติในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน
ชีวิต คือ การทำให้เกิดทั้งแนวทางพัฒนา และผลของการพัฒนา และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
กล่าวคือ การพัฒนาที่สมดุลและการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมโดยมุ่งผลทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวให้รอดพ้นจากภัยและวิกฤต
ใน แต่ละช่วงเวลาเพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนาสิ่งสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับเป้าหมาย
ของความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง คือการพัฒนา ในแต่ละขั้นตอนนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึง
องค์ประกอบของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ วัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อย่างเป็นองค์
รวม คือ ไม่แยกส่วนแต่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทั้ง 4 มิติ เราสามารถจำแนก
รายละเอียดของแต่ละมิติได้ดังนี้ วัตถุ หมายถึง วัตถุต่างๆ เชิงกายภาพ ที่มนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น
เช่น วัตถุดิบ สิ่งของ วั สดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไม้สอย เสื้อผ้าอาภรณ์ ที่อยู่อาศัยต่างๆ เป็นต้นซึ่ง
นอกจาก จะผลิตไว้ใช้เองได้ หรือใช้วิธีแลกเปลี่ยนกันดังเช่นในอดีต ในยุคปัจจุบันก็สามารถซื้อหามา
เพื่อบริโภค ได้โดยเงินทุนองค์ประกอบนี้ จึงเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ (ในความหม าย
แคบ) หรือ เงินทุนเป็นหลัก แต่ ในกระบวนการผลิตวัตถุต่างๆ เหล่านี้ ก็จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากร
ด้านอื่นๆ ที่มี อยู่อย่างจำกัดเป็น ปัจจัยประกอบร่วมด้วย สังคม หมายถึง สภาพการอยู่ร่วมกันของคน
ในสังคม ความสัมพันธ์ของคนในสังคม เช่นการไว้เนื้อเชื่อใจกัน การช่วยเหลือ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การมี วินัย เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบกติกา การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเคร่งครัด การมีกฎหมายและ
ระบบ ยุติธ รรมที่เชื่อถือได้ว่าเป็น ธรรม และมีประสิทธิภาพ การมีความผูกพัน รักใคร่ สามัคคี
ปรองดอง ของ หมู่คณะและในสังคม การมีสถาบันทางสังคมที่เ ข้มแข็ง เช่น ครอบครัวอบอุ่น เครือ
ญาติสามัคคี การ จัดระบบสวัสดิการทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่
พัฒนาขึ้นมาเพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในยามวิกฤตให้กับสมาชิกในสังคม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็น
องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาที่ยั่งยื น เพราะมีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมายในหลายๆ ประเทศ
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ปัจจัยทางด้านสังคมเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนา เพราะการพัฒนาไม่
ว่าจะด้านใดๆ จะ สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีหรือราบรื่น หรือไม่สามารถนำมาซึ่งประโยชน์ และ
ความสุขอย่างต่อเนื่องได้ หากสังคมอ่อนแอ พื้นฐานจิตใจของคนในสังคมไม่ตั้งอยู่บนหลักศีลธรรม
กฎหมายไม่ศักดิ์ส ิทธิ์ คนไม่ สามัคคีกัน เป็นต้น สิ่งแวดล้อม รวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ โลกโดยรวม ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ดิน น้ำ ป่า แร่ธาตุ ความ หลากหลายทางชีวภาพ ความเป็นปกติของภูมิอากาศ กระแส/ทิศทางลม
คลื่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินี้ นอกจากจะเป็นปัจจัยการผลิตและ
บริการแล้ว ยังเป็น สภาพแวดล้อมที่สำคัญและจำเป็น ในการดำรงชีวิต และการดำเนินชีวิตของมนุษย์
และสิ่งมีชีวิต ทั้งหลายบนโลก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงควรเป็นไป
ด้วยความ เคารพและระมัดระวังด้วยความรับผิดชอบ ต่อคนรุ่นหลัง ที่จำเป็นต้องพึ่งพิงทรัพยากร
ต่างๆ เหล่านี้ใน การดำรงชีวิตเช่นกัน วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต และการดำรงชีวิต ซึ่ง
รวมถึง ความเชื่อ ศาสนา ระบบ คุณค่า ภูมิปัญญา การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมการกิน อาหาร
พื้นเมือง การอยู่ของ ผู้คน การรักษา สุขภาพ การแต่งตัว ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ การแสดง
โบราณสถานต่างๆ เป็นต้น วัฒนธรรม มีความสำคัญอย่างมากในการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็น
ตัวตน การดำรงอยู่ใน สังคมที่มีความหลากหลายอย่างมีศักดิ์ศรี นอกจากวัฒนธรรมจะเป็นต้นทุน
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สำคั ญ ที ่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ทั ้ ง ในการผลิต การให้ บ ริ ก าร เพื ่ อ ให้ ผ ลิ ตภัณฑ์มี
คุณลักษณะเฉพาะ ในระยะยาวการ พัฒนาที่สมดุลนั้น ก็ควรสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ ค่านิยม
ความเชื่อ ของคนใน ท้องถิ่น แล้วจึง ค่อยๆต่อยอดพัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้วิถีการ พัฒนา สร้างความแตกแยก หรือความแปลกแยกขึ้นในสังคม
และในขณะเดียวกัน ก็มี ความจำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม เพื่อคงความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น/ชุมชน/ชน ชาติ ไม่ให้ถูกกลืนหายไป
สมพร เทพสิทธา (สมพร เทพสิทธา, 2549 : 5) ได้อ้างถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำริ ประกอบด้วยหลักการหลักวิชาและหลักธรรมหลายประการอาทิ 1) เป็นปรัชญาแนว
ทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึง
ระดับรัฐ 2) เป็น ปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 3) จะช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจให้ ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วกว้างขวางทั้ง ด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 4)
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอ การมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 5) จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่ างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และการ ดำเนินการทุกขั้นตอน 6) จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของรัฐนัก ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบ
รู้ที่ เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ
จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสรุปได้ว่า เป็นปรัชญาที่ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่าง
มั่นคงของประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่จำเป็นต้องเน้นเป้าหมาย
ตายตัวคงที่หากแต่เป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยการศึกษาชั่วชีวิตเรียนรู้โดยใช้วิธีวิทยาบูรณาการ
และเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ชีวิตบนฐานคิดที่เป็นระบบสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงอันเนื่องจากพระราชดำริดังที่ สุเมธ ตันติเวชกุล (สุเมธ ตันติเวทชกุล, 2549 : 5) ได้กล่าว
ไว้ดังนี้ 1) ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านลดละความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพอย่าง
จริงจัง ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ความเป็นอยู่ที่ไม่ต้องฟังเฟ้อต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง 2) ยึดถือ
การประกอบอาชีพด้วยความ ถูกต้องสุจริตแม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดำรงชีพก็ตาม ดัง
พระราชดำรัสที่ว่า “ความเจริญ ของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพ
ชอบเป็นสำคัญ” 3) ละเลิกการ แก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพ
แบบต่อสู้อย่างรุนแรงดังอดีตซึ่งมี พระราชดำรัสเรื่องนี้ว่า “ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึง
ความสุขความเจริญที่บุคคลหามา ได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วย
ความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่ง เบียดบังมาจากผู้อื่น” 4) ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ยากครั้งนี้โดยต้อง ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็น
เป้าหมายสำคัญ พระราชดำรัส ตอนหนึ่งที่ให้ความชัดเจนว่า “การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหา
ความรู้และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้ เพื่อตนเองเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ ก้าวหน้ามีความสุข
พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไปก็ คือให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง” 5) ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี
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ลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วย สังคมไทยที่ล่มสลายลงในครั้งนี้เพราะยังมีบุคคลจำนวนมิใช่น้อยที่
ดำเนินการโดยปราศจากความ ละอายต่อแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระ
บรมราโชวาทว่า “พยายามไม่ก่อ ความชั่วให้เป็นเครื่องทำลายตัวทำลายผู้อื่นพยายามลดลงพยายาม
ละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่พยายามก่อ ความดีให้แก่ตัวเองอยู่เสมอพยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มี
อยู่นั้นให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น”
ดังนั้น สรุปได้ว่าการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นควรยึดหลักประหยัด
ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แข่งขันเอาเปรียบทางการค้าต้องใฝ่หาความรู้ให้เกดรายได้
เพิ่มพูนมั่นคงลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นปฏิบัติตนในทางที่ดีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้แนวทางการ
ดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งใน
การพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ (ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์, 2545 :
5) ได้กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงคือการดำรงชีวิตในความพอดีมีชีวิตใหม่ คือ หวนกลับมาใช้วิถีชีวิต
ไทยจะทำให้ชาติ บ้านเมืองและตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขในที่สุดโดยทุกชุมชน
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตรดังนั้นเกษตรกรจึงต้องมีค วามรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่
เพื่อที่จะได้นำมา ประยุกต์ใช้ใครอบครัว พัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์ (พัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์, 2545: 4)
ได้กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วิธีการ ดำเนินชีวิตของคนโดยการพึ่งตนเองมีความประหยัด
พัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาสอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่นรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่ายั่งยืนมีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง และสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกันถือเป็นแนวทาง
ที่คนไทยจะต้องรู้นำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่จะเป็นกําลังของประเทศ
ในอนาคตครูจึงควรนำความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไปส่งเสริมในโรงเรียน เฉลิมศรี ชุมเกษียน (เฉลิมศรี
ชุมเกษียน, 2550 : 5) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดำรงชีวิตแบบ พอเพียงนั้นจะต้องอยู่
บนพื้นฐานของการรู้จักตนเองการคิดพึ่งตนเองและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
ที่สำคัญคือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับศาสนาพุทธที่ให้คนเรา ดำรงชีวิตแบบทางสาย
กลางไม่ทำการใดๆ ที่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นไม่ฟุ้งเฟ้อหรือทำอะไรเกินตน รู้จักแบ่งปันและ
ช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสมและกําลังสามารถของตนเชื่อในผลของการกระทำ หรือเรียกว่ากฎ
แห่งกรรมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและปัจจัยรวมทั้งการดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง คำนึงถึงความ
พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสามารถนำหลักปรัชญาไปใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยและทุก ระดับสังคม
จากความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วิธีการ
ดำเนิน ชีวิตของประชาชนทุกคนทุกอาชีพมีการพัฒนาตามศักยภาพให้มีความรู้มี คุณธรรมการ
พึ่งตนเองและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความคิดไตร่ตรองหาเหตุผลในการ
ตัดสินใจร็จักใช้จ่ายไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ลุ่มหลงอบายมุขหรือคำโฆษณาและพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและ
สามารถแก้ไชปัญหาที่เกิดขึ้นได้
มนุษย์กําลังเผชิญปัญหาใหม่ที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย โดยเฉพาะปัญหาการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ อะไรที่ทำให้มนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างไร้สันติ อยู่แบบตัวใครตัวมัน เห็นแก่ตัว ไม่
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันสาเหตุหลักน่าจะมาจากฐานความรู้แบบวิทยาศาสตร์ ที่เน้นความรู้แบบแยกส่วน
มากกว่าองค์รวม ระบบการเมือง และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยเฉพาะสาเหตุประการหลังนี้
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เป็นต้นตอทำให้เกิดวิกฤตโลกหลายประการ ดังนายแพทย์ประเวศ วะสี ให้ทัศนะว่า “ระบบเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน แม้จะกล่าวว่ามีข้อดีอย่างไรๆ แต่ข้อเสียชัดเจนที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ 1) ทำให้ช่องว่างระหว่างคน
จนกับคนรวย และระหว่างประเทศจนกับประเทศรวย ห่างมากขึ้น...2) นําไปสู่การบริโภคเกินเลย....3)
เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมขนานใหญ่” (ประเวศ วะสี , 2552 : 8) ทุนนิยมสร้างโอกาสในการเข้าถึง
ความมั่งมีไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน มนุษย์จึงแบ่งแยกกันเอาเปรียบกัน เกลียด
ชังกัน ทำลายกัน เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ขึ้น ดังนายแพทย์ประเวศ วะสี ให้ทัศนะว่า ขณะนี้ มี
วิกฤตการณ์ทั่วโลก ทั้งวิกฤต เศรษฐกิจ วิกฤตสังคม วิกฤตสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดคือวิกฤตการณ์ของการ
อยู่ร่วมกัน วิกฤตการณ์การอยู่ ร่วมกันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างกายกับใจวิกฤตของโลกปัจจุบัน
แม้จะทราบเงื่อนไขปัจจัย หลักของปัญหา แต่ก็ไม่ง่ายนักที่จะแก้ไขวิกฤตให้ผ่านพ้นโดยง่าย จะมี
แนวทางใดบ้างที่พอนํามนุษย์ ออกจากวิกฤตดังกล่าวได้ สังคมไทยในอุดมคติแบบพุทธสมัยโบราณ
สงบร่มเย็น แก่งแย่งแข่งขันน้อย ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ไม่แปลกแยก ดำรงชีวิตในระบบเครือญาติ
มีความเป็นภราดรภาพ และ มิตรภาพสูง ถึงจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนคนปัจจุบันแต่ยังมี
ความสุข มีรอยยิ้ม มีความ สนุกสนานเบิกบาน เพลิดเพลินใจ ในทางกลับกันคนในปัจจุบันถึงแม้ ได้รับ
ความสะดวกสบายเกือบจะ ทุกอย่างแต่กลับมีความทุกข์ใจ ถูกกดดันรอบด้าน ชุมชนไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สมัยโบราณ มักจะมีแอ่งน้ำดื่มตั้งไว้หน้าบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อให้คนเดิน
ทางผ่านมาได้ดื่ม โดยปกติในตอนเย็น เมื่อทำกับข้าวแล้วก็จะนําไปส่งให้ครัวเรือนของญาติพี่น้องได้
กินด้วยกัน ความดีงามเหล่านี้จึงหายไป เมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เอง หลังจากกระแสเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
แพร่สะพัดเข้าไปในชุมชน ประเด็นสำคัญ ปัญหาการหาเลี้ยงชีพ เป็นปัญหาพื้นฐานฐานการดำรงอยู่
ของทุกชีวิต แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเพียงการ แสวงหาปัจจัยขั้นพื้นในการดำรงชีวิต แต่ก็นับว่ามี
ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นฐานสำหรับ การพัฒนาจิตใจและปัญญาให้สูงส่งยิ่งขึ้น หากฐาน
ของชีว ิตไม่มั่น คงเข้มแข็ง การสร้างสรรค์ส ิ่งดีงาม กว่านั้นย่อมเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการเข้าไป
ศึกษาวิจัยในปัญหาขั้นพื้นฐานของชุมชนจึงมีความจําเป็น เพื่ อหาทางออกและสร้างความมั่นคง
เข้มแข็งให้กับชุมชน และขยายวงกว้างออกถึงระดับประเทศ ตลอดถึงโลกทั้งโลก งานวิจัยนี้กําลังเสาะ
แสวงหาช่องทางคลี่คลายออกจากวิกฤตนี้ท่ามกลางกระแส ทุนนิยมที่ยังปกคลุมอยู่ทั่วไป โดยเสนอ
แนวทางเศรษฐกิจแนวพุทธ ตามลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน พระไตรปิฎก และแนวทางของปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนาที่กรุยทางไว้บ้างแล้ว เช่น อี เอฟ ชูมัคเกอร์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นต้น โดยมีข้อสรุปเป็นกรอบกรอบ แนวคิดในเบื้องต้นว่า การประกอบ
อาชีพธุรกิจแบบทุนนิยมก่อให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันของ มนุษ ย์ เศรษฐกิจพุทธจะนํามาช่วย
สั ม มาชี พ ได้ ท ั ่ ว แผ่ น ดิ น ไทย ย่ อ มจะสร้ า งสั น ติ ส ุ ข ได้ โดยอาศั ย แนวทางจากหลัก พุ ท ธธรรมใน
พระไตรปิฎกและปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งท่านเหล่านั้นได้วางแนวทางไว้แล้ว
พอจะนํามากล่าวได้ดังต่อไปนี้ คือ พุทธพจน์เกี่ยวกับหลักสัมมาอาชีวะว่า “สัมมาอาชีวะ เป็นไอย่างไร
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละมิจฉาอาชีวะแล้ว สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ ภิกษุทั้งหลาย นี้
เรียกว่า สัมมาอาชีวะ” (ที.ม.(ไทย), 10/402/336.)
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บทสรุป
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้ประมวลหลักมิจฉาวณิชชา 5 คือ การประกอบการ
ค้าขายที่ผิดหรือไม่ชอบธรรมไว้ว่า “วณิชชา 5 การค้าขายที่เป็นอกรณียสำหรับอุบาสก ไม่ควร
ประกอบ ได้แก่ สัตถวณิชชา ค้าขายอาวุธ สัตตวณิชชา ค้าขายมนุษย์ มังสวณิชชา ค้าขายเนื้อสัตว์
(เลี้ยงสัตว์ไว้ขาย) มัชชวณิชชา ค้าขายของเมา วิสวณิชชา ค้าขายยาพิษ” (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต), 2558 : 147) นอกจากหลัก สัมมาอาชีวะในอริยมรรค 8 ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ที่ถือ
เป็นแม่บทในการแสวงหา ค้นคว้าเพื่อ ศึกษาวิจัยแล้ว ยังมีแนวคิด แนวทาง จากปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนาที่ให้ช่องทางไว้ ดังต่อไปนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวถึงสาระสำคัญ
ของเศรษฐกิจพุทธ คือ เป็นเครื่องช่วยหนุนให้ มีความสะดวกมากขึ้นและพร้อมมากขึ้นในการที่จะ
ดำเนินชีวิตที่ดีงาม ตามนัยนี้เศรษฐกิจจึงมีฐานะ เป็นมรรถ (Means) มิใช่จุดหมาย (End) ลักษณะ
ของพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นแบบสายกลางหรือ มัชฌิมาปฏิปทา คือ มุ่งความพอดี หรือความสมดุล
หลักของความพอดีทางพุทธศาสนามีปัญญาและ ฉันทะเป็นเครื่องวัด จุดแห่งความพอดีพิจารณาได้ 2
ลักษณะ คือ “(1) การบริโภคแล้วให้คุณภาพชีวิต เกิดความพอใจในจุดนี้ (2) หลักการไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น คือ ไม่ทำลายคุณภาพชีวิตของ ตนเอง ไม่เบียดเบียนสังคมและสิ่งแวดล้อม การไม่
เบียดเบียนกันเป็นความสมดุล เป็นคนเกื้อกูลกัน ระหว่างองค์ประอกอบทั้งหลาย ในระบบการดำรง
อยู่ของมนุษย์” (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยตโต), 2558 : 76-77) นอกจากนี้ท่านได้ให้แนวทาง หลัก
คิด และการประยุกต์หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า 1) พุทธศาสนามองเป้าหมายของ อาชีวะ
โดยมุ่งเน้นเกณฑ์อย่างต่ำ ที่วัดด้วยความต้องการแห่งชีวิตของคน คือ มุ่งให้ทุกคนมีปัจจัย 4 พอเพียง
ที่จะเป็นอยู่ เป็นการถือเอาคนเป็นหลัก มิใช่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ความมีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ ซึ่ง ถือเอา
วัตถุเป็นหลัก.2) ความมีปัจจัย 4 พอแก่ความต้องการของชีวิต หรือแม้มีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ ก็ดี
มิใช่เป็นจุดหมายในตัวของมันเอง เพราะเป็นเพียงขั้นศีลเป็นเพียงวิธีการขั้นตอนหนึ่งสำหรับช่วยให้
ก้าวต่อไปสู่จุดหมายที่สูงกว่า คือเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและพัฒนาปัญญา เพื่อ
ความ มีชีวิตดีงามและการประสบสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป.3) คำว่า “สัมมาชีพ”ในทางธรรมมิใช่หมาย
เพียงการใช้แรงงานให้เกิดผลผลิต แล้วได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็นผลตอบแทนมาโดยชอบธรรม
เท่านั้น แต่หมายถึงการทำหน้าที่ ความประพฤติ หรือการดำรงตนอย่างถูกต้องอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ทำ
ให้เป็น ผู้สมควรแก่การได้ปัจจัยบํารุงเลี้ยงชีวิตด้วย” นายแพทย์ประเวศ วะสี ปลุกกระแสให้หันกลับ
ไปสู่การ ดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานแบบสัมมาชีพ ท่านได้ให้หลักคิดและแนวทางในการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรม เกี่ยวกับสัมมาชีพว่า แนวทางการพัฒนาใหม่ ไม่ใช้จีดีพี่น้ำ (GDP) แต่มุ่งสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่
เป็น เป้าหมาย การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ คือปัจจัยของการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ทำให้เกิดความร่มเย็น
เป็นสุข และการเจริญเติบโตบนพื้นฐานของดุลยภาพ.สัมมาชีพหมายถึงอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ สัมมาชีพจึงเป็นทั้ง
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศีลธรรมพร้อมกันไปอย่างบูรณาการ ฉะนั้น ยิ่งมีสัมมาชีพกัน
มากเท่าใด เศรษฐกิจยิ่งดีขึ้น จิตใจยิ่งดีขึ้น สังคมยิ่งดีขึ้น สิ่งแวดล้อมยิ่งดีขึ้น และศีลธรรมยิ่งดีขึ้น
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บทคัดย่อ
มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์สังคมมีการดำรงชีพเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจึงมี
ความแตกต่ า งกั น หลากหลายทางสั งคมทั ้ งในด้า นความต้ อ งการ ความรู ้ ส ึ ก นึ ก คิ ด มนุ ษ ย์ จ ึงมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่ อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาไปในทางที่ดี สนองต่อความ
ต้องการและบรรลุยังประโยชน์และความสำเร็จที่เป็นจุดมุ่งหมาย ต้องอาศัยความสามัคคีระหว่างกัน
เป็นสำคัญ ซึ่งสื่อกลางที่สำคัญในการช่วยประสานคนให้บริหารงานได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม
นั้นก็คือ “ผู้นำ”ซึ่งเป็นบุคคลที่จะมาช่วยเป็นกำลังแรงใจและมันสมองในการปฏิบัติงานร่วมกัน เหตุนี้
ในการพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชนถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่จะระดมพลและทรัพยากร
ในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหาร การพัฒนาหรือร่วมกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้การพัฒนานั้นไป สู่
จุดมุ่งหมายได้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งคุณสมบัติที่ดีที่ผู้นำ
จะต้องมี คือ ความรู้ ความริเริ่ม มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคน
ในสังคมได้ มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความตื่ นตัวแต่ไม่ตื่นตูม มีความภักดี
และมีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว ให้ความร่วมมืออยู่เสมอ เป็นต้น
คำสำคัญ: ผู้นำ, ทฤษฎี, ท้องถิ่น

Abstract
Humans are considered social animals to have a group or as a community.
Coexistence as a society is therefore socially diverse in terms of need, consciousness.
Humans therefore interact with each other to make changes and develop in a positive
way to meet their needs and achieve the benefits and achievements that are the aim,
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and it takes unity between them as a priority. An important medium to help coordinate
people to run completely, correctly, properly, is the “leader”, who is the person who
will help as encouragement and it is brains to perform together. For this reason, in the
development of the community, community leaders are considered to be
knowledgeable individuals who will mobilize people and resources in various areas for
administrative use. Developing or participating in community activities to make that
development better towards the aim. Effectively and achieving the goals set out. The
qualities that leaders must have been knowledge, initiative, courage and decency,
good human relations, social well-being, fairness and honesty, patience, alert but not
alarmed, loyal, there is always a calm, unconscious and cooperative, etc.
Keywords: Leaders, Theory, Local

บทนำ
เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ผู้นำ (Leader) เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสำเร็จ
ขององค์การทั้งนี้ เพราะผู้นำมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแล
และควบคุ ม ให้ บ ุ ค ลากรขององค์ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต ่ า ง ๆ ให้ ป ระสบความสำเร็ จ ตามเป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ปัญหาที่เป็นที่สนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยู่ตรงที่ว่า ผู้นำทำอย่างไร
หรือมีว ิธ ีการ นำอย่างไรจึงทำให้ผ ู้ไ ด้บังคับบัญชาหรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้ว ทุ่มเท
ความสามารถ และ พยายามที่จะทำให้งานสำเร็จด้วยความเต็มใจ ในขณะที่ผู้นำบางคนนำอย่างไร
นอกจากผู้ได้บังคับบัญชา จะไม่เต็มใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จอย่างประสิทธิภาพแล้ว ยังเกลียดชัง
และพร้อมที่จะร่วมกับ ขับไล่ผู้นำให้ไปจากองค์การ เพื่อให้เข้าใจภาวะผู้นำ (Leadership) และผู้นำ
(Leader) ดีขึ้น จึงเสนอความหมายของ ผู้นำ (Leader) ไว้ดังนี้
ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นในกลุ่ม หรือมีบทบาทสำคัญในการนำ กลุ่ม
ไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย และในการที่จะบันดาลให้จุดมุ่งหมายบรรลุผ ลสำเร็จขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการควบคุม และระดมการสนับสนุนจากสมาชิกในกลุ่ม (ประทีป จงสืบธรรม, 2528 :
21)
McFarland ให้ความหมายว่า ผู้นำ คือ บุคคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอื่น
ทำงานในระดับต่าง ๆ ที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (McFarland, 1979 : 214
- 215)

462

Yuki ให้ความหมายว่า ผู้น ำ คือ บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่มและเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ของตำแหน่งผู้นำที่ได้รับมอบหมายบุคคลอื่นในกลุ่มที่เหลือก็คือผู้ตามแม้จะเป็น หั วหน้า
กลุ่มย่อย หรือผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ก็ตาม (Yukl.G.A, 1989 : 3-4)
ฮาลปิน กล่าวว่า ผู้นำ คือผู้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 อย่าง คือ (วรินธร กาญจนระวี
กุล, 2541 : 7)
1. ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อในหน่วยงานมากกว่าผู้อื่น
2. ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทเหนือผู้อื่น
3. ผู้น ำ หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่ส ุดในการอำนวยการให้ห น่ว ยงาน
ดำเนินงาน ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
4. ผู้นำ คือ บุคคลที่ได้รับคัดเลือกจากคนอื่นให้เป็นหัวหน้า
5. ผู้นำ คือ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้นำหรือหัวหน้าในหน่วยงาน
ภิญโญ สาธร ได้กล่าวถึงความหมายของผู้นำว่า คือ บุคคลหนึ่งในกลุ่มคนหลาย ๆ
คนที่ มีอำนาจ อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคนให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ
หรือ คำสั่งของเขาได้ (ภิญโญ สาธร, 2516 : 36)
สมพงษ์ เกษมสิน กล่าวคือ ผู้น ำคือหัว หน้าของหน่ว ยงานหรื อผู ้บั งคับบั ญชาสูงสุ ด ใน
หน่วยงาน เป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่หรืออิทธิพลในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาใน สถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติการ และอำนายการ โดยใช้กระบวนการติดต่อสื่อสารติดต่อซึ่งกัน และกัน เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายวางไว้ และประชุม (สมพงศ์ เกษมสิน, 2526 : 16)
กวี วงศ์พุฒ ให้ความหมายว่า ผู้นำ คือ บุคคลที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งหรือการยก
ย่องขึ้น มาของกลุ่ม เพื่อให้ทำหน้าที่เป็น ผู้ช ี้แนะและช่ว ยเหลือให้กลุ่ มประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำไว้ 5 ประการ คือ (กวี วงศ์พุฒ, 2535 : 14-15)
1. ผู้นำ หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่มเปรียบเสมือน
แกนของกลุ่ม เป็นผู้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจ
ของกลุ่มสูง
2. ผู้นำ หมายถึง บุคคลซึ่งนำกลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือสู่จุดหมายที่วางไว้
แม้แต่เพียงชี้แนะให้กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถือว่าเป็นผู้นำทั้งนี้รวมถึงผู้นำกลุ่มออกนอกลู่ นอก
ทางด้วย
3. ผู้นำหมายถึงบุคคลซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือกหรือยกให้เขาเป็นผู้นำของกลุ่มซึ่ง
เป็นไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้นำได้
4. ผู้นำหมายถึงบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคือ สามารถสอดแทรกอิทธิพลบาง
ประการอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากที่สุด
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5. ผู้นำ หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งสามารถนำกลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วม
และเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็นผู้นำ
บุญทัน ดอกไธสง ได้สรุปเกี่ยวกับผู้นำไว้ว่า ผู้นำ (Leader) หมายถึง ผู้มีอิทธิพลต่อกลุ่ม ชน
เพื่อให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ เป็นผู้นำและแนะนำ เพราะ
ผู้นำต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความสามารถผู้นำไม่เพียงแต่ยืนอยู่ เบื้องหลัง
กลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลักดัน แต่ผู้นำจะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มและนำกลุ่ม ปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย (บุญทัน ดอกไธสง, 2535 : 66)
ผู้นำสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ (เบลล์ อ้างถึงใน จิรโชค วีระชัย, 2534 : 55)
1. ผู้นำโดยตำแหน่งหรือผู้นำอย่างเป็นทางการ เป็นผู้นำเพราะตำแหน่งที่ครองอยู่กับ
การ ได้รับตำแหน่งต่าง ๆ กัน เช่น ด้วยการรับเลือกตั้ง หรือโดยการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานที่ต้อง
รับผิดชอบ
2. ผู้นำโดยชื่อเสียงหรือโดยการยกย่อง ผู้นำประเภทนี้สามารถระบุตัวได้โดยใช้ว ิธี
สอบถาม ว่าใครเป็นผู้มีอิทธิพลในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง การสอบถามอาจเจาะจงเฉพาะบุคคลที่คาดว่า
ทราบ เรื่องความเป็นไปของท้องถิ่นหรือชุมชนดี การสอบถามว่าใครเป็นผู้นำหรือผู้ที่มีบทบาทมากใน
ชุมชนอาจกระทำแบบกว้างขวางก็ได้โดยถามจากบุคคลจำนวนมาก
3. ผู้นำโดยบทบาทในสังคม ผู้นำประเภทนี้ได้แก่ ผู้ที่มีบทบาทในฐานะเป็นผู้จัดการ
เกี่ยวกับ การหาเสียงเลือกตั้ง ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาในกิจกรรม ผู้สนใจช่วยดำเนินงานของหมู่คณะหรือผู้มี
บทบาท ในองค์การชุมชนหรือชมรมต่าง ๆ
4. ผู้นำโดยอิทธิพลส่วนตัวหรือการเป็นผู้นำทางความเห็ น ได้แก่ ผู้มีบทบาทในการชัก
นำให้ผู้อื่นมีความเห็นคล้อยตามอิทธิพลของผู้นำ อาจแยกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับท้องถิ่นและ ระดับ
ใหญ่กว่าท้องถิ่น
5. ผู้นำประเภทที่มีบทบาทในการวินิจฉัยสั่งการหรือผู้ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ วิธีการที่จะ
ทราบว่าใครเป็นผู้นำประเภทนี้กระทำได้โดยการสืบสาวเรื่องราวว่าการตัดสินใจหรือนโยบายใน เรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างไร โดยมุ่งไปที่ผู้ปฏิบัติการหรือผู้ตัดสินใจเรื่องนั้น ๆ ว่าเป็นผู้ใด
ที่สั่งการหรือตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ
ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก หรือได้รับการยอมรับจากกลุ่มให้เป็นผู้กำหนด และ
ประสานความพยายามของกลุ่ม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายตลอดจนเป็นผู้วางแผนจัดระบบ ชี้นำ และให้
คำปรึกษาหารือในกิจกรรมของสมาชิก เพื่อความดำรงอยู่ของกลุ่มและเพื่อให้กลุ่มปฏิบัติงาน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (ฟิลด์เลอร์และการ์เซีย อ้างถึงใน สร้อยสุรีรัตน์ พลพรพิสิฐ) การปกครองของผู้นำ
สามารถจำแนกลักษณะตามทฤษฎี System 4 Organization ได้ดังนี้ (ลิเคิรก์ อ้างถึงใน สร้อยสุรีรัตน์
พลพรพิสิฐ, 2542 : 56)
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ระบบที่ 1 เรียกว่า ระบบเผด็จการ ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นผู้ใต้ปกครองน้อยมากโดยผู้ได้
ปกครองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการการตัดสินใจ ผู้ปกครองจะตัดสินใจเพียงคนเดียวและ สั่ง
การลงนามตามสายบังคับบัญชาโดยผู้ใต้ปกครองจะต้องปฏิบัติตามที่ผู้ปกครองได้ตัดสินใจ มาตรฐาน
และวิธีการปฏิบัติงานกำหนดไว้โดยผู้ปกครอง ผู้ปกครองจะใช้การข่มขู่เมื่อมีความจำเป็น และใช้
วิธีการลงโทษ เมื่อผู้ได้ปกครองไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย ผู้ปกครองไว้วางใจผู้ใต้ปกครอง น้อยมาก และ
ในทางกลับกันผู้ใต้ปกครองจะมีความเกรงกลัวผู้ปกครองมาก
ระบบที่ 2 เรียกว่า ระบบเผด็จการแบบให้คุณประโยชน์ ผู้ปกครองยังคงสั่งการอยู่แต่ผู้ ได้
ปกครองสามารถวิจ ารณ์คำสั่งได้บ้าง ผู้ปกครองจะยอมรับผู้ได้ปกครองและให้ความคล่องตัว ใน
กิจการบางอย่างในการปฏิบัติตามคำสั่ง แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้น โดยผู้
ได้ปกครองการตัดสิน ใจดังกล่าวนี้จ ะเกิดขึ้นภายในกรอบที่ระบุไว้ ผลตอบแทนและการ ลงโทษ
บางอย่างจะถูกใช้ในการจูงใจ ผู้ได้ปกครองเกี่ยวพันกับผู้บังคับบัญชาอย่างระมัดระวังและ ยังคงมี
ความรู้สึกเกรงกลัวผู้บังคับบัญชาอยู่ ถึงแม้จะมีกลุ่มที่ไม่เป็นทางการเกิดขึ้นกลุ่ม ดังกล่าวนี้ จะไม่ต่อ
ด้านเป้าหมายของกลุ่มที่เป็นทางการ
ระบบที่ 3 เรียกว่า ระบบปรึกษาหารือ ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจผู้ได้ปกครอง
มากขึ้น ผู้ปกครองกำหนดเป้าหมาย และสั่งการภายหลังจากปรึกษาหารือกับผู้ได้บังคับบัญชา
ถึงแม้ว่าการตัดสินใจที่สำคัญกระทำโดยผู้ปกครองระดับสูง ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สามารถตัดสิน
ด้ ว ย ตนเองว่ า จะปฏิ บ ั ต ิ ง านต่ อ ไปอย่ า งไร มี ก ารติ ด ต่ อ สื ่ อ สารแบบ 2 ทาง ( two-way
communication จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ปกครองมีความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ได้บังคับ
บัญชามีความรู้สึกเป็น อิสระในการปฏิบัติงาน ถ้าหากว่าเกิดกลุ่มที่ไม่เป็นทางการขึ้นมากลุ่มดังกล่าวนี้
อาจจะสนับสนุน หรือต่อด้านเพียงเล็กน้อยกับเป้าหมายของกลุ่มที่เป็นทางการ
ระบบที่ 4 เรียกว่า ระบบการปกครองแบบมีส่ วนร่วม เป็นแบบการปกครองที่ลิเดิรก์ให้ การ
สนับสนุนมากที่สุด ภายใต้ระบบที่ 4 เป้าหมายและการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน จะ
กระทำโดยผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น และความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ การ
ติ ด ต่ อ สื ่ อ สารไม่ เ พี ย งแต่ จ ากบนลงล่ า ง (downward Communication) และจากล่ า งขึ ้ น บน
(upward cournunication) เท่ า นั ้ น แต่ จ ะมี ก ารติ ด ต่ อ สื ่ อ สารแบบแนวนอน ( horizontal
Communication) ระหว่างกลุ่มของผู้ร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกันด้วย ในการชักจูงผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาอย่างมีมิตรภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพียงอย่าง เดียว
เท่านั้น กลุ่มที่ไม่เป็นทางการและกลุ่มที่เป็นทางการจะเข้ากันได้เป็นอย่างดี
จากการศึกษาของลิเคิรก์ ได้กล่าวว่า การปกครองที่ได้ประสิทธิภาพต่ำ จะเป็นผู้ปกครอง ที่
ใช้การปกครองแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ในทางตรงกันข้ ามการปกครองที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้ปกครอง
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จะใช้การปกครองแบบปรึกษาหารือ หรือแบบการมีส่วนร่วม ตามแบบที่ 2 และ แบบ ที่ 4 และการ
ปกครองแบบที่ 4 เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด
ลักษณะของผู้นำที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ (กริฟฟิทส์ อ้างถึงใน สร้อยสุรี
รัตน์ พลพรพิสิฐ)
1. การมีความคิดริเริ่ม หมายถึง ผู้นำที่ดีมักจะแสดงพฤติกรรมในการริเริ่มงานใหม่ ๆ
ผู้นำจะต้องทำงานหนักอยู่เสมอ เพื่อให้งานที่เขาริเริ่มใหม่นั้นประสบความสำเร็จ
2. การรู้จักปรับปรุงแก้ไข หมายถึง ผู้นำที่มีพฤติกรรมชอบแนะนำ กระตุ้นให้กำลังใจ
แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อปรับปรุงการทำงานตลอดจนค้นหาวิธีการทำงานแบบใหม่ ๆ ให้กับเพื่อน
ร่วมงานอยู่เสมอ
3. การให้การยอมรับนับถือ หมายถึง ผู้นำที่มีพฤติกรรมยอมรับผู้อื่น เมื่อผู้อื่นประสบ
ความสำเร็จ รู้จักให้กำลังใจ ชมเชย ไม่ฉวยโอกาสเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ต้องพยายาม ดึง
เอาความสามารถตนเองที่มีอยู่ในตัวมาใช้ และมองเห็นปัญหาของคนอื่น ๆ และทำการแก้ไขอยู่ เสมอ
4. การให้ความช่วยเหลือ หมายถึง ผู้นำที่มีพฤติกรรมพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดูแล
ทุกข์สุข แสดงความห่วงใย และจัดบริการต่าง ๆ ให้เพื่อนร่วมงาน
5. การโน้มน้าวจิตใจ หมายถึง ผู้นำที่มีพฤติกรรมในการชักจูงให้หมู่คณะปฏิบัติงานด้วย
ความร่วมมือประสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในเชิงภาษาซึ่งจะเป็นการ
สร้างเสน่ห์ความศรัทธาและความเชื่อถือในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผลตามที่กลุ่มได้กำหนดไว้
6. การประสานงาน หมายถึง ผู้นำที่มีพฤติกรรมในการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานอื่นเข้ามามี
ส่ว นร่ว มในการวางแผน และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ผู้นำจะต้องเป็นผู้
ประสานให้ผู้ร่วมทำางานสามารถทำงานร่วมกันอย่างเต็มใจและมีความเข้าใจต่อกัน
7. การเข้าสังคมได้ดี หมายถึง ผู้ นำต้องมีพฤติกรรมที่สามารถเข้ากับคนอื่น ๆ ในสังคม
ได้ทุกระดับทั้งในและนอกองค์การ โดยยอมเสียสละเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวในบางโอกาส
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำสามารถสรุปได้ว่า ผู้นำ หมายถึง
บุคคล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการ เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ และที่
ยอมรับ จากสมาชิกภายในกลุ่ม ผู้นำจะมีคุณลักษณะบุคลิกภาพ หรือความรู้ความสามารถที่พิเศษ
หรือเด่น กว่าบุคคลอื่น และสามารถชักจูงชี้นำสมาชิกภายในกลุ่มให้มีความคิดเห็นคล้อยตามร่วม
ดำเนิน กิจกรรม หรือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้
ผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำท้องถิ่น หมายถึง ผู้ที่ประชาชนในท้องถิ่นให้ความเคารพเชื่อฟังเลื่อมใสศรัทธา สามารถ
ชี้นำให้บุคคลในท้องถิ่นร่วมมือปฏิบัติตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในท้องถิ่นหรือ ชุมชนใดก็ตาม
จำเป็นต้องมีผู้นำทั้งผู้นำตามธรรมชาติ และผู้ที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง (คุรุสภา, 2541, หน้า10.)
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การที่บุคคลจะเป็นผู้นำท้องถิ่นได้นั้น โดยปกติแล้วเกิดขึ้นได้หลายวิธี ทั้งผู้นำแบบทางการ
เเละไม่เป็นทางการ จะเป็นผู้นำได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ผู้นำที่สร้างตนเอง ผู้นำประเภทนี้จะมีความสำคัญในสมัยโบราณ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มี
ร่างกายแข็งแรง มีความสามารถด้านการต่อสู้ขึ้นสู่อำนาจด้วยการใช้กำลังรุกรานยึดอำนาจการ
ปกครองด้วยการปฏิบัติหรือรัฐประหาร แต่ในปัจจุบันผู้นำสร้างตนเองขึ้นได้ต้องใช้สติปัญญา ศึ กษา
เล่าเรียนปรับปรุงบุคลิกลักษณะของตนเอง จึงจะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำได้
2. ผู้นำที่ได้รับเลือกจากหมู่บ้าน ผู้นำประเภทนี้มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะสังคม
ประชาธิปไตย เพราะได้รับเลือกจากสมาชิกด้วยความเคารพนิยมชมชอบ เลื่อมใส ศรัทธาผู้ที่จะ ได้รับ
เลือกจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีพร้อมหลายประการ เช่น มีลักษณะที่ดึงดูดใจคนมีคุณงามความดี และ
องค์ประกอบอื่นอีกหลายประการ
3. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจเหนือ ผู้นำประเภทนี้จะได้พบเห็นอยู่ทั่วไป คือ
ผู ้ น ำที ่ อ งค์ ก ารใดองค์ ก ารหนึ่ ง ทั ้ ง ภาครั ฐ และเอกชนมอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบฝ่ า ยต่ า ง ๆ เช่น
ข้าราชการพนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทห้างร้านต่าง ๆ
ผู้นำท้องถิ่นในชุมชนชนบท มีข้อจำกัดส่วนตัวหลายประการเช่น บุคลิกภาพ เพศ วัย
ระดับการศึกษา ลักษณะของผู้นำท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า
เพราะผู้นำท้องถิ่นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนในชุมชน ดังนั้นผู้นำท้องถิ่นจึงควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ยำเกรง แต่ไม่ใช่ทำให้ชาวบ้านเกรงกลัว
2. ช่วยดูแลชาวบ้าน โดยให้คำแนะนำและแนวทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
3. เป็นคนใจกว้าง มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4. มีความมั่นคงในการงานอาชีพ และฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่เดือดร้อน
5. เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง
6. เป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังเหตุผล และปรึกษาหารือกับผู้อื่นในปัญหาสำคัญของท้องถิ่น
7. มีความตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม
8. เป็นมิตรที่ดีของประชาชนทุกชนชั้น
9. เป็นผู้เสียงสละแรงกาย แรงใจเพื่องานพัฒนาท้องถิ่น
10. เป็นผู้ที่ประชาชนชื่นชอบและกล่าวถึงเสมอ
ประชาชนในสังคมชนบทส่วนใหญ่จะเชื่อถือผู้นำท้องถิ่น ถ้าสามารถทำให้ผู้นำท้องถิ่น
เข้า มาร่ว มงานพัฒ นาชุมชนได้ งานพัฒ นาชุมชนก็จะประสบความสำเร็จ เพราะผู้นำท้องถิ่นมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน ดังต่อไปนี้
1. ผู้นำท้องถิ่นเข้าใจสถานการณ์ของตำบลหมู่บ้านได้อีกว่าบุคคลอื่น
2. ผู้นำท้องถิ่นสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวบ้านได้ดีกว่าผู้อื่น
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3. ผู้นำท้องถิ่นสามารถกระตุ้นการทำงานของชาวบ้านได้ เพราะชาวบ้านมีความรัก
ความศรัทธาผู้นำท้องถิ่นเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
4. ผู้นำท้องถิ่นสามารถสละเวลาให้กับท้องถิ่นได้
5. ผู้นำท้องถิ่นมีบุคคลที่เป็นสมาชิกทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบที่ไม่เป็นทางการ ทำ
ให้การประสานงานง่าย สะดวกและรวดเร็ว
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำท้องถิ่นสามารถสรุปได้ว่า ผู้นำท้องถิ่น หมายถึง บุคคล ที่
ประชาชนในท้องถิ่น ให้ความเคารพนับถือ เชื่อฟัง ไว้วางใจ เป็นที่พึ่งพาอาศัย เป็นตัวแทนของ
ประชาชน ใกล้ชิดกับประชาชนและเข้าใจสภาพของตำบลหมู่บ้านมากที่สุด สามารถติดต่อสื่อสาร
กับประชาชนได้เป็นอย่างดี มีสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถจูงใจในประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมปฏิบัติ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่
ท้องถิ่น ต้องการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน ผู้นำท้องถิ่นมีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ซึ่ง จะเห็นได้ว่าผู้นำท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีของผู้นำ
ความรู้ (Knowledge) การเป็นผู้นำนั้น ความรู้เป็นสิ่งจำเป็ นที่สุด ความรู้ในที่นี้มิได้หมายถึง
เฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่นๆ ด้วย
การจะเป็นผู้นำที่ดี หัวหน้างานจึงต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่งความเป็นผู้นำก็ จะ
ยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพียงนั้น
ความริเริ่ม (Initiative) คือ ความสาม สามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขตอำนาจ
หน้าที่ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยคำสั่ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็นที่จะแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด ให้ดีขึ้น หรือเจริญขึ้นได้ด้วยตนเอง ความริเริ่มจะเจริญงอกงามได้ หัวหน้างานจะต้ องมีความ
กระตือรือร้น คือมีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีพลังใจที่ต้องการความสำเร็จอยู่เบื้อง
หน้า
มีความกล้าหาญและความเด็กขาค (Courage and firmness) ผู้นำที่ดีจะต้องไม่กลัว ต่อ
อันตราย ความยากลำบาก หรือความเจ็บปวดใด ๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจ ผู้นำที่มีความกล้า หาญ
จะช่วยให้สามารถผจญต่องานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากความกล้าหาญแล้ว ความเด็ดขาดก็
เป็นลักษณะอันหนึ่งที่จะต้องทำให้เกิดมีขึ้นในตัวของผู้นำเองต้องอยู่ในลักษณะของ การ “กล้าได้กล้า
เสีย” ด้วย
การมีมนุษย์สัมพันธ์ (Human relations) ผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักประสานความคิด ประสาน
ประโยชน์สามารถทำงานร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้ ผู้นำที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี จะ
ช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้
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มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Honesty) ผู้นำที่ดีจะต้องอาศัยหลักของ
ความถูกต้อง หลักแห่งเหตุผลและความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น เป็นเครื่องมือในการ วินิจฉัย
สั่งการหรือปฏิบัติงานด้วยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความลำเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก
มีความอดทน (Patience) ความอดทน จะเป็นพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานให้ไปสู่จุดหมาย
ปลายทางได้ อย่างแท้จริง
มีความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม (Alertness) ความตื่นตัว หมายถึง ความระมัดระวัง ความสุขุม
รอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยืดยาดขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบัติงานทันต่อ
เหตุการณ์ความตื่นตัวเป็นลักษณะที่แสดงออกทางกาย แต่การไม่ตื่นตูม เป็นพลังทางจิตที่จะหยุด คิด
ไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รู้จักใช้ดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งต่าง ๆ หรือเหตุต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้องพูดง่ายๆ ผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักควบคุมตัวเองนั้นเอง (Self control)
มีความภักดี (Loyalty) การเป็นผู้นำหรือหัวหน้าที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีความจงรักภักดีต่อหมู่
คณะ ต่อส่วนรวมและต่อองค์การ ความภักดีนี้ จะช่วยให้หัวหน้าได้รับความไว้วางใจ และปกป้องภัย
กันตรายในทุกทิศได้เป็นอย่างดี
มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว (Modeity) ผู้นำที่ดีจะต้องไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ไม่ วางอำนาจ
และไม่ภูมิใจในสิ่งที่ไร้เหตุผล ความสงบเสงี่ยมนี้ ถ้ามีอยู่ในหัวหน้างานคนใดแล้วก็จะ ทำให้ลูกน้องมี
ความนับถือ และให้ความร่วมมือเสมอ
ลักษณะของผู้นำ
การศึกษาแบบผู้นำสามารถช่วยให้การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้นำและลักษณะการดำเนินงาน
ขององค์การได้เป็น อย่างดี การแบ่งแบบของผู้นำในลักษณะต่าง ๆ นั้น ได้มีการพิจารณาหลาย
รูปแบบหรือหลายลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลที่แบ่งนั้นว่ายึดลักษณะใดเป็นเกณฑ์ในการ พิจารณา
ซึ่งพิจารณาได้หลายแบบดังนี้
ลิเดิร์ท (อ้างถึงใน วรินธร กาญจนระวีกุล) ได้ทำการวิจัยรูปแบบการบริหารของผู้จัดการ ฝ่าย
ผลิตที่มีผลผลิตสูง โดยใช้เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตกลุ่มอื่นใช้พบว่า แบบของ
ความเป็นผู้นำแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ (วรินธร กาญจนระวีกุล, 2541 : 34-36)
1. ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับคนงาน (Employee Centered) ผู้นำแบบนี้ให้ความสนใจใน
ปัญหาผู้ได้บ ังคับบัญชาและการสร้างกลุ่มงานที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่สูง
สามารถทำให้ผู้ได้บังคับบัญชาเข้าใจถึงเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและการปล่อยให้ทุกคนมีเสรีภาพ ใน
การทำงาน
2. ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับงาน (Job Centered) เป็นแบบที่มีการควบคุม ผู้ได้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิด ใช้สิ่งจูงใจต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการผลิตและกำหนดอัตรารองผลผลิต ด้วยการใช้เทคนิค
ต่าง ๆ เช่นการศึกษาในเรื่องของเวลาที่ใช้ไปในการทำงาน เป็นต้น ผู้นำในแต่ละ
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สถานการณ์นั้น ลิเดิร์ท (Likert) ได้แบ่งแบบการบริหารออกเป็นสี่แบบคือ (1) แบบเผด็จการ
(Exploitive Authoritative) (2) แบบเผด็จการอย่างมีศิลป์ (Benevolent Authoritative) (3) แบบ
ปรึกษาหารือ (Consultative) และ (4) แบบมีส่วนร่วม (Participative)
เบรก และมูต้น (อ้างถึงใน วรินธร กาญจนระวีกุล) ได้นำเอาแนวความคิดเรื่องภาวะผู้นำ ที่
Ohio State Michigan unz Group Dynamics laujanawaulo’ljsu lunminuanquonoa มโนทัศน์
คือ เน้น หนักในด้านสัมฤทธิผลของงานและเน้นหนังในการพัฒนามนุษย์สัมพันธ์โดย นำไปสร้างตาราง
การบริหาร (Managerial Grid) ซึ่งได้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในองค์การและ โครงการพัฒนาด้า น
การบริหารในตารางการบริหารมีภาวะผู้นำห้าแบบอยู่บนพื้นฐานของการคำนึง ผลผลิต (งาน) และ
คำนึงถึงคน (มนุษย์สัมพันธ์) ดังนี้ คือ
1. แบบย่ำแย่ (Impoverished) สนใจงานและคนน้อยมาก ในการทำงานที่จำเป็นต้อง
ให้ สำเร็จ ใช้ความพยายามน้อยมาก เพียงแต่รักษาสมาชิกขององค์การให้คงอยู่เท่านั้น
2. แบบชุมนุมสังสรรค์ (County Club) สนใจในความต้องการของคนอย่างรอบคอบ
เพื่อ ตอบสนองมนุษย์อันนำไปสู่บรรยากาศที่ราบรื่นเป็นกันเองในองค์การ และสันติสุขในงาน
3. แบบงานขึ้นสมอง (Task) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นผลมาจากการเตรียม
งานอย่างมีระบบ โดยองค์ประกอบด้านมนุษย์สัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องน้อยสุด
4. แบบเดิน สายกลาง (Middle of the Road) การปฏิบัติงานขององค์ การที ่ด ี แ ละ
เป็นไป ได้นั้นอยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานที่จำเป็นให้สำเร็จ และการรักษากำลังขวัญของ
คนให้ อยู่ในระดับที่พอใจ และ
5. แบบทำงานเป็นทีม (Team) สัมฤทธิผลของงานเกิดจากคนที่มีปณิธานอันแน่ว แน่
ตั้งใจจริง มีการอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อเข้าเป้าหมายร่วมกันในองค์การ นำไปสู่ความสัมพันธ์อันดี ใน
ลักษณะที่เชื่อถือไว้วางใจและการยกย่องนับถือในตารางร่วมกันในองค์กร นำไปสู่ ความสัมพันธ์อันดี
ในลักษณะที่เชื่อถือไว้วางใจและการยกย่องนับถือในตารางการบริหาร ได้บอก ใบ้ว่าพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาที่สุดคือ การบริหารเป็นทีมที่คำนึงผลผลิตและคนสูงสุด
บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ
สมพงศ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน กิตติพันธุ์ รุจิรกุล) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของ
ผู้นำว่าควรมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นผู้ช่วย
เสริมรายได้ปริมาณและคุณภาพของงานได้สูงสุด เป็นผู้สอนและมีวิธีการทำงานให้ ผู้ใต้คับบัญชาเป็น
ผู้ติดต่อประสานงานในองค์การ เป็นผู้สั่งงาน ควบคุม และตัดสินใจ (กิตติพันธ์ รุจิรกุล, 2539 : 61)
กวี วงศ์พุฒ สรุปบทบาทและหน้าที่ของผู้นำไว้ ดังนี้
1. ต้องการหนดจุดมุ่งหมายและรักษาทิศทางของเป้าหมายประสงค์ขององค์การหรือ
ของ
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2. จัดหาแนวทางที่จะสามารถทำให้เป็นเป้าประสงค์บรรลุผล
3. จัดทำและรักษาโครงสร้างองค์กรหรือของกลุ่ม
4. อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5. รักษาการปฏิบัติการของกลุ่มและความพอใจของสมาชิก
Barnard ได้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้นำไว้ 4 ประการด้วยกันคือ (Consulting Psychologists
Press, 1990 : 141)
1. เป็นผู้ชี้จุดมุ่งหมาย
2. เป็นผู้หาหนทาง
3. เป็นผู้ใช้เครื่องมือในการดำเนินการ
4. เป็นผู้กระตุ้นความพยายามให้เกิดการประสานงาน
Krech and other (อ้างถึงในกิตติพันธุ์ รุจิรกุล) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้นำ
หลักจากการศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารแล้ว การศึกษาภาวะผู้นำก็ได้มุ่งเน้นไปศึกษาเนื้อหา
(Corntents) ของงานการบริหาร คือ ศึกษาว่าการบริหารงานมีความสำคัญ อะไรบ้าง แต่ละงาน
ประกอบไปด้วยกิจกรรมอะไร จนในที่สุดก็สรุปได้เป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้นำ (กิตติพันธุ์ รุจิรกุล ,
2535 : 58-60)
บทบาทหน้ า ที ่ ข องผู ้ น ำโ ดย ยุ ค ส์ (Yoke's Integrating Taxonomy of Managerial
Behavior) ยุคส์ (Yoke, 185-130) ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่จากงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของผู้นำและได้รวมบทบาทหน้าที่ของผู้นำจากการศึกษาเหล่านั้นเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ ยุคนำเสนอสรุปถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นำ 4 กลุ่มใหญ่ อันประกอบด้วย
บทบาทที่สำคัญ11 บทบาท ดังนี้
1. บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ (Building Relationship) ได้แก่ บทบาทต่อไปนี้
1.1 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ (Networking)
1.2 การให้การสนับสนุน (Supporting)
1.3 การขจัดความขัดแย้งและสร้างทีมงาน (Managing conflict and teambuilding)
1.4 บทบาทในการให้และเสาะหาข้อมูล (Giving-Sacking Information)
1.5 การติดตาม (Monitoring)
1.6 การให้ข่าวสารข้อมูล (Informing)
1.7 การสร้างความชัดเจน (Clarifying)
2. บทบาทในการตัดสินใจ (Making Decision) ได้แก่บทบาทดังนี้
2.1 การวางแผนและจัดองค์การ (Planning and organizing)
2.2 การปรึกษาและมอบหมายงาน (Consulting and delegating)
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2.3 การแก้ปัญหา (Problem solving)
2.4 บทบาทในการใช้อิทธิพล (Influencing People) ได้แก่
2.4.1 การสร้างแรงจูงใจ (Motivating)
2.4.2 การประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล (Recognizing and rewarding) เพื่อให้
เข้าใจทั้ง 11 บทบาทหน้าที่ดีขึ้น จึงจะให้รายละเอียดหรือกิจกรรมของแต่ละบทบาท พอสังเขป
บทบาทการสร้างเครือข่าย (Networking) คือพยายามเข้าสังคมเพื่อจะได้พบปะกับบุคคลที่
เป็นแหล่งข้อมูลและพยายามรักษามิตรภาพนั้นไว้อย่างต่อเนื่องโดยการไปเยี่ยมเยียน พูดคุยทาง
โทรศัพท์ ให้ความร่วมมือในสิ่งที่เขาร้องขอให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ และกิจกรรมทาง
สังคมที่สำคัญ
บทบาทการให้การสนับสนุน (Supporting) คือ การที่ผู้นำให้ความสนใจและความเป็นเพื่อน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ เห็นใจและให้การสนับสนุนให้ผู้ ที่
มีความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน ยินดีรับฟังการปรับทุกข์และปัญหาต่าง ๆ รู้ความสนใจของ คนอื่น
พยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้บังคับบัญชาประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ
บทบาทการขจั ด ความขั ด แย้ ง และการสร้ า งที ม งาน (Managing conflict and team
building) คือ การกระตุ้นและอำนวยความสะดวกในการหาหนทางในการแก้ไขความขัดแย้งผลักดัน
ให้มีการ สร้างทีมงานและความร่วมมือ และสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์การและ
ทีมงาน
บทบาทการติดตาม (Monitoring) คือบทบาทในการติดตามดูแลการดำเนินการและการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทำได้โดยการติดตามดูความก้าวหน้า และคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ดูความสำเร็จหรือล้มเหลวในแต่ละโครงการ ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาสำรวจ
ความ ต้องการและค่านิยมของลูกค้าติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยของสิ่งแวดล้อม องค์การที่จะเป็น
อุปสรรค ต่อการดำเนินการและโอกาสต่าง ๆ
บทบาทการให้ข้อมูล (Informing) โดยการบอกให้ทราบถึงข้อมูลและผลการตัดสินใจที่
จำเป็นแก่การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาจัดหาเอกสารทางวิชาการที่จำเป็น ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
เทคนิค วิธีในการปฏิบัติการและวิธีการที่จะเพิ่มพูนภาพพจน์ หรือชื่อเสียงที่ดีขององค์การ
บทบาทในการสร้า งความชั ด เจน (Clarifying) คื อ การที ่ ผ ู ้ น ำต้ อ งสร้า งความชั ดเจนใน
ภาระหน้าที่และวัตถุประสงค์ของงานต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายงาน ให้คำชี้แนะวิธีการ
ทำงานและความรับผิดชอบต่องานนั้น เน้นวัตถุประสงค์ของงาน กำหนดเวลาในการทำงาน และ
ความคาดหวังต่อผลงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบอย่างชัดเจน
บทบาทในการวางแผนและจัดองค์การ (Planning and organization) คือ บทบาทหน้าที่
ของผู้นำในการเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนระยะยาว และกลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์การ
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ต่อการเปลี ่ย นแปลงของสิ ่ง แวดล้ อ มทั้ งภายในและภายนอกเสนอกิจ กรรมทุ กขั้ นตอนของการ
ดำเนินการ ของโครงการต่าง ๆ จัดแบ่งทรัพยากรตามลำดับความสำคัญของกิจกรรม หรือโครงการ
ตัดสิน วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในองค์การ
บทบาทในการแก้ป ัญหา (Problem solving) โดยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ห รือผลของ
ปัญหาต่องาน วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุและทางเลือกในการแก้ปัญหา จัดการแก้ปัญหา
และวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น
บทบาทในการปรึกษาและมอบหมายงาน (Consulting and delegating) คือ บทบาทใน
การที่จะต้องไต่ถามความรู้สึกผู้ปฏิบัติงาน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา
กระตุ้นให้เสนอแนะวิธีการปรับปรุง เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมอบหมาย อำนาจ
หน้าที่ในการดำเนินงานที่สำคัญและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
บทบาทในการสร้างแรงจูงใจ (Motivating) โดยการใช้เทคนิคในการมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
ค่านิยม อันทำให้คนปฏิบัติงานตั้งใจและทุ่มเทความสามารถในการทำงาน และยอมรับในวัตถุประสงค์
ของงานชักจูงให้บุคคลต่าง ๆ ให้การสนับสนุนช่ว ยเหลือและทรัพยากรที่จำเป็นรวมทั้งกำหนด
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
บทบาทในการประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล (Recognizing and rearing) คือ การยก
ย่องประกาศเกียรติคุณให้ทราบกันทั่ว และมอบรางวัลสำหรับผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม ความสำเร็จ
ตามเป้าหมาย การทำผลประโยชน์พิเศษแก่องค์การ แสดงการยอมรับและซาบซึ้งในความสำเร็จ ของ
การปฏิบัติงาน
ทฤษฎีภาวะผู้นำ
ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ (Situation Leadership Theory) ของเฮอร์เซย์ (Herey)
และบลันชาร์ด (Blanchard) (อ้างถึงใน วรินธร กาญจนระวีกุล)
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแบบภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์ (Herey)
และบลันชาร์ด (Blanchard) เพื่อที่จะศึกษาแบบของผู้นำ และวุฒิภาวะของผู้ตามที่จะส่งผลต่อ
ความสำเร็จของโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์นี้ได้รับการพัฒนาอันเนื่องมาจากการศึกษาวิจัยอย่าง
กว้างขวางของ เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักบริหารทั้งหลายในการวิเคราะห์ ความ
ต้องการของสถานการณ์ ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. จำนวนปริมาณของคำสั่ง (พฤติกรรมด้านงาน) ที่ผู้นำแสดงออกในแต่ละสถานการณ์ เป็น
ขั้นพฤติกรรมที่ผู้นำเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการสื่อความหมายทางเดียว โดยอธิบายว่า อะไรที่ผู้ ตามจะ
กระทำ จะทำเมื่อไร ทำที่ไหน และทำอย่างไร เพื่อให้งานในหน้าที่ได้รับผลสำเร็จ
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2. จำนวนปริมาณของการสนับสนุนทางอารมณ์สังคม พฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์) ที่ผู้นำ
กำหนดในแต่ละสถานการณ์ เป็นขั้นพฤติกรรมที่ผู้นำเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการสื่อความหมาย สองทาง
โดยการให้การสนับสนุนด้านอารมณ์สังคม การให้กำลังใจ การจูงใจ และพฤติกรรมที่ เอื้ออำนาย
ความสะดวกต่าง ๆ
3. ระดับความพร้อม (ระดับวุฒิภาวะ) ของผู้ตามหรือกลุ่มที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน ที่
ได้รับมอบหมาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้นำพยายามให้ผู้ตาม กระทำ
ให้สำเร็จ
มโนทัศน์น ี้ได้พัฒ นาเพื่อช่ว ยให้ผู้ที่แสดงภาวะผู้นำในการติดต่อประจำวันกับผู้อื่นให้ มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้นำมีความเข้าใจเกี่ยวกับสัมพันธ์ภาพระหว่างแบบภาวะผู้นำที่มี
ประสิทธิผลกับระดับวุฒิภาวะของผู้ตาม นอกจากนี้ การพิจารณาแบบภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับ ระดับ
วุฒิภาวะของผู้ตามในระดับต่างๆ นั้น จะช่วยให้ผู้นำสามารถใช้แบบภาวะผู้นำสามารถใช้ แบบภาวะ
ผู้นำต่อผู้ตามได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามทฤษฎีนี้
ในขณะที่ตัวแปรสถานการณ์อื่น ๆ (ผู้นำ ผู้ตาม เป็นนายเหนือเพื่อนร่วมงาน องค์การ งาน
และเวลา) มีความสำคัญนั้น ภาวะผู้นำตามสถานการณ์จะเน้นหนักในด้านพฤติกรรมของผู้นำ ที่
เกี่ยวพันกับผู้ตามโดยตรง
แซนฟอร์ด (อ้างถึงใน นุชนาฏ บุญแลบ) ได้ชี้ให้เห็นว่า “ผู้ตามเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่สุด
ในภาวะผู้นำนั้นเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล” ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม ผู้ตามเป็นตัวแปรที่สำคัญ ไม่ใช่
เป็นเพราะว่าผู้ตามยอมรับหรือไม่ยอมรับผู้นำ แต่ในฐานะกลุ่มผู้ตามจะพิจารณาว่าผู้นำมีอำนาจ
ส่วนตัวอะไรบ้าง เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำ ผู้ลาน ไม่ได้หมายฉพาะผู้บังคับบัญชา
ผู้ได้บังคับบัญชาแต่เพียงอย่างเดียวกาวะผู้นำตามสถานการณ์ก็เช่นเดียวกันในทฤษฎีนี้ ผู้นำ หมายถึง
ผู้นำศักยภาพและผู้ตาม หมายถึงผู้ตามศักยภาพ ตัวอย่างที่เสนออาจเป็นสัมพันธ์ภาพลำดับขั้น แต่
มโนทัศน์ที่เสนอในภาวะผู้นำตามสถานการณ์นี้ใช้ได้กับทุกคน ไม่ว่าเขาจะพยายามใช้อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของลูกน้อง ต่อหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องก็ตาม”

บทสรุป
สรุปได้ว่าผู้ใหญ่บ้านมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก แต่ยังมีบางประเด็นที่มีการปฏิบัติได้ ต่ำ
ได้แก่การสนับ สนุน การจัดทำสิ น ค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การพัฒ นาและส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในด้านพาณิชยกรรม และการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในด้านอุตสาหกรรม ดังนั้น
หน่วยงานในระดับอำเภอและจังหวัดควรให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจและการ พัฒนา
สังคมให้มากขึ้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเป็นผู้ ช่วยเหลือ
ทางราชการในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในตำบลหมู่บ้าน และเป็นผู้แทน ประชาชนใน
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ตำบลหมู่บ้านในการติดต่อกับภาคส่วนต่าง ๆ ถึงแม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป ตามยุคตามสมัย
จนปัจจุบันและต่อไปในอนาคต จะทำให้ภ ารกิจบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มมากขึ้น ใน
กรมการปกครองเป็นกรมกำกับดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ช่วยเสริมศักยภาพให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้วย
การขยายเวลาการทำงานให้ถึง 60 ปี เพราะประสบการณ์จะช่วยสร้างเสริมความ มั่นใจในการทำงาน
รวมทั้งปรับปรุงคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอและผู้ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้ กำนันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับความศรัทธาจาก
ประชาชนมากน้อยเท่าใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการทุ่มเทกำลังใจ กำลังกายใน การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของ
ประชาชนของกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นเอง
การเมืองและการบริหารเป็นเรื่องสำคัญที่มีในสังคมและกลไกทางการเมืองทั้งหลายเช่น
พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งบทสุดท้ายของการแข่งขันทางการเมือง การบริหารจะ
นำไปสู่อำนาจ หรือบทบาทที่จะรวบรวมและแบ่งสรรสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม หรือการดำเนิน นโยบาย
ทางการเมือง และการปฏิบัติราชการต่าง ๆ โดยจัดสรรผ่านโครงสร้างอำนาจทางการเมือง ต้น ได้แก่
กลไกของรัฐ ซึ่งหน่วยการปกครองในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็น ประชาธิปไตยระดับ
ล่าง ที่มีการกระจายอำนาจลงมา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ถือได้ว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นรากฐานของการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่า หรือการดำเนินนโยบายทาง การเมือง และการปฏิบัติ
ราชการต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน โดยมีผู้นำระดับหมู่บ้านเป็นบุคลากรเป็น ตัวเชื่อมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่เป็นอำนาจประชาธิปไตยโดยตรง หมู่บ้านเป็นหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นที่เล็กที่สุดของประเทศไทย และนับเป็นส่วนหนึ่ง ของราชการส่วนภูมิภาค ในปัจจุบันมี
ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครองดูแล เจ้าเมือง (มีตำแหน่งต่างกัน ตามชั้นของเมือง) ปกครองหลาย
หมื่น หลังคาเรื อนและมีป ลัด เมื อ งเป็ น ผู ้ช ่ ว ยแต่ใ นความเป็นจริ ง แล้ว ตำแหน่งผู้ใ หญ่บ ้า นตาม
พระราชบัญญัติล ักษณะการปกครองท้องถิ่น โดยมีที่มาจากการเลือกของ ประชาชนในหมู่บ ้าน
โดยตรง แต่ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็น ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งแต่เดิม
ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกจะอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ 5 ปี ต่อมาได้มีการแก้ไข ให้มีการพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งการเข้าสู่ตำแหน่งโดยการเลือกของประชาชน โดยตรงนี้ ถือว่า
ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นเป็ น ตั ว แทนของประชาชน แต่ ถ ้ า หากจะพิ จ ารณาจากบทบาท อำนาจ หน้ า ที ่ ต าม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 แล้วจะพบว่า ผู้ใหญ่บ้านมีฐานะ เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบราชการหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเป็นตัวแทนของราชการนั่นเอง นอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้านยังมี
ฐานะเป็นผู้นำในทางสังคมหรือเป็นผู้นำชุมชนอีกด้วย ผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่ประชาชนเลือกโดยตรง
ฐานะของผู้ใหญ่บ้านย่อมเป็นเสมือนตัวแทน ของประชาชน ซึ่งต้องเป็นผู้ดูแลทุกข์สุขและผลประโยชน์
ของราษฎรในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ดังนั้นเมื่อราษฎรในความปกครองมีเรื่องเดือดร้อนต้องถือเป็นธุระ
ให้ ในขณะเดียวกันเมื่อราษฎร ประสงค์สิ่งใดจากทางราชการ เช่น ต้องการถนน สะพาน คูคลอง การ
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ช่วยเหลือราคาพืชผลทาง การเกษตร ฯลฯ ผู้ใหญ่บ้านย่อมถือเป็นหน้าที่ที่ต้องนำความประสงค์ของ
ราษฎร เสนอต่อทางราชการ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ในปัจจุบันความเดือดร้อนของลูกบ้าน
นอกจากจะขอความช่ว ยเหลือ จากทางราชการแล้ว ผู้ใหญ่บ้านมักจะไปขอความช่ว ยเหลื อจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิกสภาจั งหวัด ซึ่งอาจจะได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
รวดเร็วกว่าการของบประมาณ จากทางราชการ ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับทุกภาค
ส่วน จึงค่อนข้างใกล้ชิดและ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำทางธรรมชาติ มี
ฐานะและบทบาททางสังคม เด่นกว่าบุค คลอื่นในสังคมชนบท ดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่บ้านจะมี
ความประพฤติถูกทำนอง คลองธรรม เป็นผู้นำที่กล้าแสดงออก เพื่อปกป้องช่วยเหลือประชาชน
ลูกบ้านจึงแสดงความเคารพ เชื่อถือ บทบาทดังกล่าวนี้ทำให้ผู้ใหญ่บ้านจะเข้าไปมีส่วนอย่างมากใน
การบริหารและจัดการพัฒนา ทางสังคม มีหน้าที่ช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นของตน โดยเฉพาะด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนน สะพาน แหล่งน้ำ และการพัฒนาอาชีพ โดยใช้งบประมาณจาก
รายได้ของท้องถิ่นหรือจาก ส่วนราชการ จากความเคารพนับถือของประชาชนที่มีต่อผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนในฐานะลูกบ้านก็จะ มีส่วนที่จะส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญตามความต้องการ
ในหมู่บ้านของตนเอง
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บทคัดย่อ
การปกครองท้ อ งถิ ่ น คื อ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมี
ความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวง
แหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะนำมา ซึ่งความศรัทธาเลื่อ มใสในระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยในที่สุด การปกครองท้องถิ่นทำให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง
หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือการปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครอง
อันเกิดจากคำสั่งเบื้องบน องค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก บริการประชาชนทั้งในการด้านศึกษา เศรษฐกิจ ความ
ปลอดภัย ความอยู่ดีกินดี ซึ่ง การบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน มี
หลักและแนวทางที่สำคัญอยู่ 5 ประการ คือ 1) การให้บริการอย่างเสมอภาค 2) การให้บริการที่ตรง
เวลา 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ 4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ 5) การให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า หากนำหลักการทั้ง 5 ประการ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน จะส่งผลให้ประชาชนมีความพอ
พอใจ ความเชื่อมัน ในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสำคัญ: องค์กรปกครองท้องถิ่น, การบริการ, ประสิทธิภาพ

Abstract
Local government is the foundation of democratic rule because local
government will be an institution that trains the politics of government to the people
and to make people feel that they are connected to the interests of governing. Local
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administration is developed to ensure accountability and cherish the benefits to the
locality in which they live that will ultimately bring faith in democratic rule. Local
government makes local people known for self-government. At the heart of
democratic rule is: Self-government is not governed by the upper order. Local
governments must serve the people effectively based on the best interests of the
people. Public service in education, economy, safety and well-being is an effective
service to satisfy the public. There are five key principles and guidelines: 1) providing
equitable services, 2) providing on-time services, 3) providing adequate services, 4)
continuing service, and 5) providing progressive services. If the five principles are
applied in the workforce, it will result in the satisfaction of the people. Belief it in the
administration of local governments.
Keywords: Local Government, Organization, Efficient

บทนำ
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลที่มีความใกล้ชิดประชาชนและ
เกี่ย วเนื่องกับ ทุ กข์ ส ุข ของประชาชนที่ส ุ ด ภารกิจขององค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ ่นมีข อบเขตที่
กว้างขวางเกี่ยวกับความกินดีอยู่ดีของประชาชนในแทบทุกด้านและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน
ไม่ว่าจะในเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา ความปลอดภัยฯลฯเป็นต้น โดยหน้าที่หลักประการหนึ่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการบริการประชาชน ประกอบกับการปกครองท้องถิ่นโดยระบบ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น เป็นระบบการปกครองตนเองสำหรับชุมชนเมืองซึ่งชุมชน
เมืองจะมีลักษณะความเจริญทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมีประชาชนหนาแน่นและมีความ
ต้องการในการบริการที่จะตอบสนองต่อปัญหาและหรือความต้องการโดยเฉพาะความต้องการความ
สะดวกสบายในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่เช่นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน
ไฟฟ้า โทรศัพท์และรวมไปถึงความต้องการด้านต่างๆเช่นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจความสะอาด
ปราศจากมลพิษต่างๆ และการให้บริการต่างๆ เช่นการให้บริการทางด้านสาธารณสุข การศึกษาการ
กีฬาเป็นต้นการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกกิจกรรมบริการ (Service Activates) ที่
มีทั้งหมดเป็น 2 ส่วน คือ 1. บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (Public Utility Service) หมายถึงบริการ
ที่ให้แก่ประชาชนทั่วไป 2.บริการเฉพาะด้าน (Specific Services) ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชน
แต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีธุรกิจเฉพาะจากแนวคิดของการกระจายอำนาจของท้องถิ่นในการ
ให้บริการไปถึงตัวประชาชนให้มากที่สุดและการบริการถือว่าเป็นด่านหน้าของการสร้างความ สัมพันธ์
อันดีให้เกิดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับประชาน เพราะถ้ามี บริการที่ดีย่อมทำให้ประชาชนมีความพึง
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พอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อหน่วยงานด้วย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการ
ให้บริการจะต้องมีความตั้งใจและอุทิศตนให้แก่งานและ สำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นผู้ให้บริการแก่
ประชาชน (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2559)
1. ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น คือการปกครองที่รัฐบาลมอบอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการ
ปกครองโดยดำเนินการกันเอง มีอำนาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง กล่าวคือ อำนาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมี
ขอบเขตพอควร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง
หากมีอำนาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตย
เองเป็นผลเสียต่อความมั่นคงของรัฐบาลอำนาจของท้องถิ่นนี้ มีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะดาเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
คือ
1. หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ เองเพื่อ
ประโยชน์ในการบริห ารตามหน้าที่และเพื่อใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติข้อบังคับ สุขาภิบาล เป็นต้น
2. สิทธิที่เป็นหลักในการดาเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อำนาจในการกำหนดงบประมาณ
เพื่อบริหารกิจการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยการปกครอง ท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นจะองค์กรที่จาเป็นในการบริหารและการปกครองตนเองจัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่าย
บริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่นแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีคณะ
ผู้บริหารเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
ปัจจุบันราชการส่วนท้องถิ่น มีอยู่ 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา
เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด (อบจ.) และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล (อบต.)
(ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)

ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญหลายประการต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1.การปกครองท้ อ งถิ ่ น คื อ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย ( Basic
Democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน
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ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความ
รับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะนำมาซึ่งความศรัทธา
เลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่
ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้นาในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ
บริหารงานท้องถิ่น เกิดความคุ้นเคยมีความชำนาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองซึ่งจะนาไปสู่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป
2. การปกครองท้ อ งถิ ่ น ทำให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ ่ น รู ้ จ ั ก การปกครองตนเอง
(Self-Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การปกครอง
ตนเองมิใช่ เป็นการปกครองอันเกิดจากคำสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือการที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ ปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดย
อาศัยความ ร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทาง
ประชาธิปไตย ต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ให้ประชาชนมีอำนาจถอดถอน
ซึ่งจะทำให้ ประชาชนเกิดความสานึกในความสำคัญของตนต่อท้องถิ่นประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึง
อุปสรรคปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตนนอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของ
การปกครอง ท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือ การกระจายอำนาจไปในระดับต่ำสุดซึ่งเป็นฐานสำคัญยิ่งของ
การพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. การปกครองท้องถิ่น เป็น การแบ่งเบาภาระของรัฐ บาลเนื่องจากความจำเป็น บาง
ประการ ดังนี้
- ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวางนับวันจะขยายเพิ่มขึ้นซึ่งจะเห็นได้จาก งบประมาณ
ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง
- กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้นไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอื่น และ
ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นดาเนินการ
ดังกล่าวเอง
4. การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่ นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรประชาชน
ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การ
บริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมืองการบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู้นำหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้งการ
สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตนและยังฝึกฝน
ทักษะทางการบริหารงานในท้องถิ่น อีกด้วย
6. การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพึ่งตนเองการ
ปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ทำให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การดาเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคสำคัญประการหนึ่ง
คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะต้องมา
จากการริเริ่มช่วยตนเองของท้องถิ่นทาให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกันโดยอาศัยโครงสร้างความเป็น
อิสระในการปกครองตนเอง

วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้
1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้อง
อาศัยเงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจากัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่างๆอาจ
ไม่เพียงพอ ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถมี
งบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดาเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้
2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจาก
ประเทศมีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกันการ
รองรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้าหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้
3. เพื่อความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจาเป็น โดยให้อำนาจ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในการ
บริหารกิจการของท้องถิ่น ทำให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่ว
ประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่
กำหนดไว้อย่างรอบคอบ
4. เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
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ปกครองตนเอง โดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทาหน้าที่ฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายนิติบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้
1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ใน
การดำเนินการ
2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
3. เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)

ความหมายประสิทธิภาพ
คำว่า “ประสิทธิภาพ” ถ้าพิจารณาแนวความคิดทฤษฎีต่างๆ มักจะพูดถึงผลการปฏิบัติงาน
(Performance)และเป็ น เรื ่ อ งเดี ย วกั น กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงาน (Efficiency) เมื ่ อ มี ก าร
ปฏิบัติงานดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานสูงถ้าผลการปฏิบัติงานไม่ดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพใน
ก า ร ท ำ ง า น ต ่ ำ ซ ึ ่ ง ม ี น ั ก ว ิ ช า ก า ร ไ ด ้ ใ ห ้ ค ว า ม ห ม า ย ไ ว ้ ห ล า ย ท ่ า น ด ั ง ต ่ อ ไ ป นี้
เฮอร์เบิร์ต เอ โซมอน (นันทิดา แคน้อย, 2547)มองว่างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถ
พิ จ ารณาได้ จ ากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย นำเข้ า (Input) กั บ ผลผลิ ต (Output) โดยมองว่ า
ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นมากจะต้องทำให้ผลผลิตได้ออกมาเป็นจำนวนมากกว่าปัจจัยนำเข้าที่ใส่เข้าไป
ซึ่งถ้าเป็นเรื่องการบริการงานภาครัฐก็ต้องนำมาบวกด้วยความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
รอบบินส์และคูลเทอร์ (กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล , 2543) ให้ความหมายคำว่า ประสิทธิภาพ
(Efficiency) หมายถึง การทำงานโดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั่นคือ ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและ
อุปกรณ์สง หรือประหยัดทรัพยากรได้ เป็นการทำสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง อุทัย หิรัญโต (ไพทูรย์ กันสิงห์ ,
2558) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในทางราชการหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
และประโยชน์แก่มวลมนุษย์ (Human satisfaction and benefit produce)และยังต้องพิจารณาถึง
คุณค่าทางสังคม โดยการนำเวลาเข้ามาพิจารณาด้วย
ธงชัย สัน ติว งษ์ และชัย ยศ สัน ติว งษ์ (นันทิดา แคน้อย, 2547: 155)ให้ความหมายของ
ประสิทธิภาพขององค์การ หมายถึง ขนาดและความสามารถของการสำเร็จหรือการบรรลุผลตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ แต่เนื่องจากความมีประสิทธิภาพและการมีสมรรถภาพมีลักษณะสัมพันธ์
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กัน ดังนั้นความมีสมรรถภาพขององค์การ หมายถึง ความมีสมรรถภาพภายในที่จะสามารถทำให้เกิด
การประหยัดการใช้ทรัพยากรในการผลิตได้มากขึ้น
สำนั ก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรือ น ได้ ใ ห้ ค วามหมายของประสิ ท ธิ ภ าพไว้ว่า
“ประสิทธิภาพ” หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทรัพยากรที่ใช้กับปริมาณผลผลิตที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือโครงการ กล่าวคือ ประสิทธิภาพจะแสดงถึงความสามารถในการผลิ ต และความคุ้มค่า
ของการลงทุนและได้กำหนดหลักการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4
ประการ คือ
1. คุณภาพงาน หมายถึง งานหรือบริการของภาครัฐต้องมีคุณภาพมีความถูกต้อง มี
ความรวดเร็ว มีความประทับใจกับผู้รับบริการ และเปิดโอกาสให้กับผู้รับบริการมี ส่วนร่วมในการ
กำหนดคุณภาพงาน มีความหมายในทางบวกในสายตาของประชาชนผู้รับบริการและนำไปสู่ความพึง
พอใจของประชาชนโดยรวม
2. ประสิ ท ธิผ ล หมายถึ ง การที ่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงานจั ดตั้ ง ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์กำหนดให้ไว้ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ การบริหารงานของหน่ว ยงานจึงต้อง
บริการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆ การส่งเสริมประสิทธิภาพเป็นการสร้างกลไกการ
ดำเนินงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวัดผลลัพธ์ในการทำงานได้
อย่างเป็นรูปธรรม
3. ประสิทธิภ าพ หมายถึง การที่ห น่ว ยงานทำงานได้ผลงานตามเป้าหมายแล้ว
หน่วยงานยังต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่
ใช้จ่ายไปในการทำงานและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมโดยรวม
4. ผลิตภาพ หมายถึง การวัดผลที่ชัดเจนที่สุด คือ การวัดผลผลิตของงานหรือบริการ
ให้กับประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจึงต้องสามารถวัดผลิตภาพและเปิดเผยให้ประชาชนได้
(คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2538)
จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุปเป็นความหมายของประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานในระบบราชการได้ว่า หมายถึง ผลความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกที่ดี และทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในบริการ ซึ่งเมื่อทบทวน
แนวคิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปภาพรวมสำหรับการวิจัยศึกษาในครั้งนี้ ประสิทธิภาพ คือ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์ ที่สามารถปฏิบัติงานหรือให้บริการได้ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และ มาตรฐาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด ทันเวลา คุ้มค่ากับค่าตอบแทนเกิด
ประโยชน์ ส ู ง สุ ด เป็ น ที่ พอใจของประชาชนผู ้ ร ั บ บริ ก าร ซึ ่ ง วั ด จากความคิ ดเห็น ของเจ้ าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
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การวัดประสิทธิภาพการให้บริการ
การวัดประสิทธิภาพในการให้บริการซึ่งเน้นการประเมินไปที่ผู้ให้บริการได้มีนักวิชาการเสนอ
แนวคิดไว้ ดังนี้
เบคเกอร์ และนอยเฮาส์เซอร์ (Becker and Neuhauser กล่าวว่าประสิทธิภาพขององค์การ
นอกจากจะหมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนแล้วยังหมายถึงผล (retums) หรือเป้าหมาย
ขององค์การด้วย หมายความว่า การจะวัดประสิทธิภาพขององค์การใดก็จะต้องสามารถจับได้ว่าอะไร
คือเป้าหมายเพียงใดทั้งนี้จะต้องมีพื้นฐานการวัดที่แน่ชัดซึ่ งการวัดประสิทธิภาพจึงต้องเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่เป็นตัวป้อน (Inputs)ในการผลิตทั้งหมดต่อผลผลิตที่ได้รับทั้งหมด(Outputs)ด้วยข้อระวังใน
การวัดประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการเปรียบเทียบอัตราส่ว นว่าผลผลิตนั้นมากหรือน้อยกว่า
เป้าหมาย (Goals) ที่ได้ตั้งไว้ ได้แก่
1. เป้าหมายที่ใช้วัดจะต้องเป็นเป้าหมายที่แท้จริงขององค์กร
2. เป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายในความหมายที่เจ้าขององค์กรหรือผู้มีสิทธิอัน
ชอบธรรมในการกำหนดเป้าหมายเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
3. องค์กรที่มีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเป้าหมายถ้าจะนำวัดเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
กับอีก องค์กรหนึ่ง จะต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของเป้าหมายที่จะใช้วัดเสียก่อนแล้วจึงนำ
เป้าหมายที่สำคัญเท่า ๆ กันมาวัดเปรียบเทียบการบรรลุเป้าหมายกันได้ (นันทิดา แคน้อย, 2547 :
25-27)
อมร รักษาสัตย์ (วิทยาลัยนครราชสีมา, 2544 : 16) ได้ให้ทัศนะในการบริหารงานราชการว่า
อาจมองโดยการวัดประสิทธิภาพในการให้บริการไว้ 2 แง่ คือ
1. มองในแง่ประสิทธิภาพสมบูรณ์ (absolute efficiency)เรามักมองว่าการทำงาน
นั้น จะต้องให้ได้ผลออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่ความจริงที่เกิดขึ้นประสิทธิภาพสมบูรณ์ย่อมไม่
เกิดขึ้น เพราะเป็นเช่นนั้นไม่ได้ตามความจริง
2. มองในแง่ประสิทธิภาพสัมพันธ์ (relative efficiency) เมื่อเราไม่สามารถจะศึกษา
ความเป็นไปได้ของประสิทธิภาพ คือ การศึกษาในแง่ของการเปรียบเทียบนั้นเอง นั่นคือ แนวความคิด
ในเชิง เปรียบเทียบ คือ
2.1 เปรียบเทียบกับทุนซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูง ถ้าทำงานได้คุ้มทุน
2.2 เปรียบเทียบกับองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
2.3 เปรียบเทียบของตนเองในอดีตในแง่มูลค่าหรือผลิตผลหรือทรัพย์สินซึ่งการ
เปรียบเทียบวิธีนี้ใช้วัดประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน

485

2.4 เปรีย บเทีย บกั บ ศั ก ยภาพความจุ ขีดความสามารถของตนเองในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาใช้ เปรียบเทียบว่าเราทำงานได้เต็มที่ตามขีดความสามารถหรือไม่
2.5 เปรียบเทียบความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยดูผลงานที่กระทำในครั้งก่อน
และหลังนำมาเปรียบเทียบกันโดยใช้เวลาเป็นตัววัด
2.6 เปรี ย บเที ย บความพอใจของผู ้ ร ั บ บริ ก ารจากเสี ย งที ่ ส ะท้ อ นกลั บ มา
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (นัน ทิดา แคน้อย, 2547 : 2) กล่าวถึงประสิทธิภ าพในระบบราชการว่ า มี
ความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่
วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ
1. ประสิ ทธิภ าพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (Input) ได้แก่ การใช้
ทรัพยากร ทั้งเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่การทำงานถูกต้อง
ได้ มาตรฐานรวดเร็วและใช้เทคนิคที่สะดวกกว่าเดิม
3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การทำงานที่มีคุณภาพเกิด
ประโยชน์ ต่อสังคม เกิดผลกำไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานและบริการเป็นที่
พอใจของ ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (นันทิดา แคน้อย, 2547 : 7)ได้เสนอแนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐดังนี้
1. จะต้องกำหนดแนวทางและเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยให้
ความสำคัญกับประสิทธิผลและสัมฤทธิ์ผลของงาน (Result) เป็นหลักนอกจากนี้การดำเนินงานมุ่งเน้น
ผลลัพธ์(Outcome) และมีการประเมินผล วัดผลสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม ปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบงาน ยุบเลิกงานที่ซ้ำซ้อน ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ ลดขนาดกำลังคนเพื่ อลด
ค่าใช้จ่าย ของรัฐบาลกระจายอำนาจการตัดสินใจให้กับผู้ปฏิ บัติงาน ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ
ให้รวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. ระบบการบริหารงานยืดสำเร็จของงานและผลประโยชน์ของส่วนราชการ
เป็ น หลั ก อี ก ทั ้ ง ใช้ ม าตรการจู ง ใจและให้ ร างวั ล ตอบแทนแก่ อ งค์ ก ารที ่ ป ระสบความสำเร็ จ
สมาน รังสิโยกฤษฎี (สมหมาย เปียกถนอม, 2551 : 9)ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภ าพว่า
ประสิทธิภาพของการ บริหารธุรกิจวัดจากผลกำไรถ้ามีกำไรมากก็ถือว่า มีประสิทธิภาพมากหรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง การวัดว่ากิจกรรมใดมีประสิทธิภาพหรือไม่ในวงธุรกิจนิยมวัด โดยเทียบอัตราส่วนระหว่าง
การลงทุน (Input) กับผลที่ได้รับ(Output) แต่หากนำวิธีการดังกล่าวไปวัดประสิทธิภาพของการ
บริหารราชการซึ่งมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อ “การบริการ” (Service Making) อาจปรากฏว่าการดำเนิน
กิจกรรมบางอย่าง ของรัฐได้ผลไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่ก็ต้องทำเพื่อบริการประชาชน ดังนั้น การวัด
ประสิทธิภาพของการบริหารราชการจึงจำต้องขยายความให้กว้างขวางออกไปกว่าประสิทธิภาพในวง
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ธุรกิจ กล่าวคือ นอกจากจะวัดโดยการเทียบอัตราส่วนระหว่างการลงทุนกับผลที่ได้รับ รับแล้วยังต้อง
รวมถึงผลงานหรือ บริการที่ทำให้ประชาชนพึงพอใจและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ด้วย
เทพศักดิ์ บุณยรัตน์พันธุ์ (นันทิดา แคน้อย, 2547 : 20-21)ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความมี
ประสิทธิภาพไว้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ
1. การวัดประสิทธิภาพที่มุ่งพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลผลิต หรือผลงานที่
เกิดขึ้น (Output) กับปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ ซึ่งเป็นการวัดตามแนววัตถุวิสัยซึ่ง วัดได้จาก
ผู้บริหาร โดยตรง
2. การวัดประสิทธิภาพที่มุ่งพิจารณาเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่ง
เป็นการวัดตามแนวอัตตวิสัยซึ่งวัดได้จากผู้รับบริการโดยตรง นอกจากนี้อาจจะวัดได้จากสดับตรับฟัง
เสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยทั่วไป เช่น ไม่มีหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ หรือปรากฏตามหนังสือพิมพ์หรือมี
บัตร สนเท่ห์ เป็นต้น
ดังนั้น ถ้านำแนวคิดของความมีประสิทธิภาพมาใช้กับเรื่องของการให้บริการสาธารณะ
แล้วประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะจึงจำเป็นจะต้องมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
ปัจ จัย นำเข้ากับ ผลผลิตของการให้บริการที่ ออกมา เช่น การวัดประสิทธิภาพในรูประยะเวลาที่
ให้บริการต่อประชาชนผู้รับบริการหนึ่งราย เป็นต้น หรือการวัดประสิทธิภาพในรูปอัตราส่วนระหว่าง
จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการกับจำนวนประชาชนที่มารับบริการ
จากหลักการดังกล่าว การวัดประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ วิจัยจึงสรุปความหมาย
ของการวัดประสิทธิภาพในการให้บริการ หมายถึง การทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการบริการ
สูงสุดทำให้ป ระชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่ส ุดและใช้ต้นทุนหรือปัจจัยนำเข้าน้อยที่ส ุดและ
ประหยัดเวลาที่สุด โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่ใช้จ่า ยไปในการทำงานและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อ ประชาชนและสังคมโดยรวม
ดั ง ที ่ ไ ด้ ก ล่ า วมา การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น เป็ น รากฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิป ไตย เนื่องจากเป็น สถาบัน ที่ท ำหน้าที่ในการฝึกฝน ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแก่
ประชาชน ทำให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เกิดสำนึกและเห็นความสำคัญ คุ้นเคยกับ
การใช้ส ิทธิทางการเมือง นำไปสู่ความศรัทธาและความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย ความ
เปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมามีวิกฤติทางการเมืองในระดับประเทศเกิดขึ้นหลายครั้ง และทำให้การทำงาน
ของ รัฐบาลส่วนกลางไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร แต่ในทางกลับกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลับกลายเป็นกลไกที่ส ำคัญในการพัฒนาในระดับท้องถิ่น รวมถึงสามารถตอบสนองความ ต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์เชิง
อำนาจแบบใหม่จากที่อำนาจศูนย์กลางเป็นผู้กำหนดนโยบายมาเป็น “ท้องถิ่น กำหนดตนเอง” แล้ว
การเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่ของคนในท้องถิ่นสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มาก น้อยเพียงใด การศึกษา
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติของการสร้างพื้นที่ทางการเมืองให้แก่ประชาชนจึงมี
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ความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถพัฒนากำหนดทิศทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็น
องค์กรที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชน
การเข้าสู่พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนผ่านความสัมพันธ์ที่หลากหลาย
อาทิการสร้างอำานาจต่อรองผ่าน “การเลือกตั้ง” และการสร้างความสัมพันธ์ผ่านกลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นที่ “เปิด” ที่ประชาชนใช้เป็น “พื้นที่” เพื่อสร้างสาย
สัมพันธ์กับรัฐแบบใหม่ได้รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูง ในแง่ที่ไม่
พัฒนาเป็นระบบราชการที่ตายตัว เป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนและสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนผ่านตัวแทนที่หลากหลาย และมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประชาชนใน
ท้องถิ่นให้ความหมายกับการเลือกตั้งและมีหลักเกณฑ์ในการเลือกตัวแทนและควบคุมตัวแทนนั้น ๆ
จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ในลักษณะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การกำหนดเป้าหมายของชุมชน
ในระดับท้องถิ่นมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรชุมชนสถาบันในชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น
จะต้องเป็นแกนหลักที่จะบูรณาการทำงานร่วมความคิดร่วมแผนพัฒนาร่วมดึงภาคส่วนต่างๆ เข้า
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ดีส่ว นใหญ่จะทำให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นเนื้อ
เดียวกันกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต ควรกำหนดให้เป็นหน่วยงานหลักในการ ดูแล
ประชาชน โดยให้มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะ จัดระบบการศึกษา การรักษาความปลอดภัย และให้มี
ความเป็นอิสระ โดยภาครัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
เข้ ม แข็ ง ในการบริ ห ารงานได้ โ ดยอิ ส ระ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาช นได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ กำหนดให้การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทำเท่าที่จำเป็นและไม่ กระทบ
ต่อความเป็นอิสระ โดยให้มีองค์กรที่ท ำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ ำนาจของผู้กำกับดูแล ในรูป
คณะกรรมการกลาง ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่วาง กรอบและ
นโยบายในการจัดทำมาตรฐานการกำกับดูแลท้องถิ่นของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบ
ประเมิน ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของ รัฐ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการกำกับดูแล พร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ โดยกำ
หนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ บริหารกิจการและตรวจสอบ
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้น การปกครองส่ว นท้องถิ่นเป็นพื้นฐานที่ส ำคัญในการปกครองประเทศ มาจาก
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะพิเศษเนื่องจากเป็นการปกครองระดับล่างที่
ผู้บริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีความใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้น องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรม หากมีแนวทางที่ชัดเจนก็จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปกครอง ตนเอง
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มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ก็ย่อมทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ทิศทางการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต ควรกำหนดให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะมีความ
อิสระโดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ มีคณะกรรมการ กลางกำกับตรวจสอบดูแลและ
ประเมินผลการดำเนินงาน ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง จากประชาชน กำหนดอำนาจหน้าที่
ให้ ช ั ด เจน เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร และการตรวจสอบการบริ ห าร มี
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์, 2561: 183196)

บทสรุป
Milet (กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล , 2543) กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการบริการคือการสร้าง
ความพึงพอใจในการ ให้บริการแก่ประชาชน โดยมีหลักหรือแนวทาง คือ
1. การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึ ง ความยุ ต ิ ธ รรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะ
ได้รับการปฏิบัติในฐานที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน
2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการ
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิ์ ผลเลย
ถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ampie Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมี
ลักษณะ มีจำนวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม(The right quantity at the
right geographical location) มิลเลทเห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มี ความหมาย
เลยถ้ามีจำนวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรม ให้เกิดขึ้น
แก่ผู้รับบริการ
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่
เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช้ยึดความพอใจของหน่วยงานที่
ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service)หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มี
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ และผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน กล่ า วอี ก นั ย หนึ ่ ง คื อ การเ พิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ
ความสามารถที่จะทำหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาคุณภาพ การบริการดังนี้

489

1. รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับทำให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการ ดังกล่าวได้
2. ความไว้วางใจ ( Reliability ) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ำเสมอ และ
ความถูก ต้องในการให้บริการรวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ
3. การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness ) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะคำนึงถึง
เวลา และ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการหรือไม่
4. ความมั่นใจได้ ( Assurance ) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความชำนาญ
หรือความสามารถของบุคลากรซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจรวมทั้ง ความไว้วางใจในกาบริการนั้น
5. ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณา
ถึงความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ทำเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว (กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล,
2543)
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะ
ของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการของแต่ละบุคคล หากจะ
วัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้ เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
และการสังเกต แน่นอน
1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กำหนดคาตอบไว้ให้
เลือกตอบหรือเป็น คาตอบอิส ระ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่
ให้บริการ เป็นต้น
2. การสั ม ภาษณ์ เป็ น วิ ธ ี ก ารที ่ ต ้ อ งอาศั ย เทคนิ ค และความชำนาญพิ เ ศษของผู้
สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคาถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง
3. การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการขณะรับบริการและ
หลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทางการพูดสีหน้าและความถี่ของการมาขอรับ
การบริการ เป็นต้น ผู้วิจัยจะต้องกระทาอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน ความพึงพอใจในการ
บริการมีความสำคัญต่อการดาเนินงานบริการให้สามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไป
มีดังนี้
- ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้ส ึกในทางบวกของ
บุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความ
ต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่น และสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให้แต่ละคนมี
ประสบการณ์การเรีย นรู้ส ิ่งที่จ ะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการที่เป็น
เช่นเดียวกันบุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการ
หรือคุณภาพของการบริการซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ หากเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ โดยทำให้รับผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมมี
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- ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่
ได้รับจริงในสถานการณ์บริการก่อนที่ประชาชนจะมาใช้บริการ (กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล, 2543)
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บทคัดย่อ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบริหารอันประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการหรือการมอบหมายงานการประสานงาน การรายงาน และ
การงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหาร จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่
แน่นอน ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหว่างกัน และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
บริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารเชิงกลยุทธ์
การบริหารเป็นการทำงานกับคนและโดยอาศัยคน คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันทางานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบให้สำเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอื่น
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความ
เป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้ การบริหารทำให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การเป้าหมาย
ผู้บริหารจะต้องทำให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ ประการแรก เป้าหมายต้องสูง
แล้ว สามารถทำให้สำเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ทำให้สำเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่ำไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า
ประการที่สอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการ
สุดท้าย จะต้องระบุเวลาที่จ ะทำให้บรรลุ เป้าหมายนั ้น ส่ว นการบริห ารเป็นการสมดุล ระหว่ า ง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การทำให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการ และการใช้
ทรัพยากรต่ำสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการบริหารเป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้น
ไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และ จะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดย
เปล่าประโยชน์ และการบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบ
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ความสำเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัว
เองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, การบริหาร

Abstract
The concept of administration covers administrative functions that include
planning, organization, ordering or delegating coordination tasks, reporting and
budgeting. In addition, an important element of the administration is that it must
consist of a certain purpose, having resources to manage, having interlocking and
effective performance in management. These concepts will extend to participatory
management and strategic management.
The administration is working with people and by virtue of people is relying
on a group of people who are united to achieve the goals of the organization.
Management must be held accountable for success based on the cooperation of other
parties. A successful executive must have one. These things are good interpersonal
relationships, leadership and ability to work as a team. Good management that enables
the work to achieve the goals of the target organization is: The management must
achieve it must have three main characteristics: first: the goal must be high; it means
to be able to achieve it, and moreover high a goal can’t be accomplished. Low targets
are not challenging, there is no value, secondly: To reach the goal, there must be a
good work system, an effective roadmap, and lastly, it must be specified when to
achieve that goal. The administrative part is a balance between effectiveness and
efficiency. Achieving both is that the work achieves the desired result, and the
minimum resource utilization is the balance between efficiency and efficiency. The
administration is making the most of the limited resources available. When using any
resource, it is depleted, it cannot be restored, so it is necessary to choose the right
resources not to waste them in vain, and the administration will face a changing
environment. Successful executives must be able to accurately predict the changes
that are happening and be able to adapt themselves to that change.
Keywords: Efficiency, Administration
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บทนำ
ประสิทธิภาพ คือ การทำงานที่มีปัจจัยนาเข้าคือการลงทุนที่น้อยแต่ได้ผลของงานมากกว่า
ที่ตั้งไว้เป็นการบริหารด้านต้นทุนน้อยแล้วผลของงานออกเกินกว่าที่ตั้งงานที่ออกมา เป็นไปอย่างที่ได้
คาดการณ์ การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์มากที่สุดจึงได้ชื่อว่า การทำงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพ นั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้หลาย
ท่านด้วยกัน ประสิทธิภาพการทำงานหรือการให้ความหมายของแต่ละท่านอาจมีความเหมือนกัน หรือ
ต่างกัน และได้นำนักวิชาการที่ให้ความหมายแต่ล่ะท่านไว้ดังนี้
ประสิทธิภาพ (อังกฤษ: Efficiency) หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการดำเนินการใดๆ ก็
ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จ และผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่ส ุด และการ
ดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ต้อง ใช้
ในการดำเนินการนั้นๆ ให้เป็นผลสำเร็จ และถูกต้อง
ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการดำเนินงานโดยมีผลที่
ได้รับ เป็นตัวกำกับการแสดงประสิทธิภาพของการดำเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพใน
ลักษณะของการเปรียบเทียบ ระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลกาไรที่ได้รับซึ่งถ้าผลกำไรมีค่า
มากกว่าต้นทุนก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพ เชิง
ตัวเลข แต่แสดงถึงการบันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลาใช้การปฏิบัติงานอย่าง คุ้มค่า
และเหมาะสม ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจำเป็นรวมถึงมีการใช้กลยุทธ์ หรือเทคนิควิธีการที่
เหมาะสม สามารถนาไปสู่การบังเกิดผลได้เร็ว (สมใจ ลักษณะ, 2546 : 6-7)
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมายรวมถึงผลิต
ภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
พิจารณา คือ
1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (input) ได้แก่การใช้ทรัพยากร
การบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทำงานที่ถูกต้องได้
มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม
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3. ประสิทธิภ าพในมิต ิข องผลผลิต และผลลั พธ์ ได้แก่ การทำงานที่ มี คุ ณภาพเกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกำไรทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานและบริการเป็นที่
พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2544 : 2)
อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์ ได้ให้นิยามตามแบบทฤษฎีของ จอห์น ดี. มิลเล็ท ว่าประสิทธิภาพ
หมายถึง ผลงานปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลกำไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึง
พอใจหมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชนโดยพิจารณาจาก
1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable service)
2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely service)
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service)
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service)
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progression service) (อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์ ,
2544 : 4)
กิ๊บสัน และคณะ (Gibson & Other) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพ หมายถึง
อัตราส่วนของผลผลิตต่อปัจจัย (Ration of outputs to inputs) การวัดประสิทธิภาพจะวัดตัวบ่งชี้
หลายตัวประกอบด้วยกัน เช่น
1. อัตราการได้ตอบแทน (Rate of retune) ใช้เงินหรือทรัพย์สินที่เป็นทุน
2. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost)
3. อัตราการสูญเปล่าสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร
4. อัตราส่วนของผลกำไรต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน (กิ๊บสัน และคณะ, 1988 : 37)
ฐิตินันท์ สุวรรณศิริ ได้ให้ความหมายแนวเดียวกับ ยุวนุช กุลาดี เกี่ยวกับประสิทธิภาพว่า
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่นำเข้า (Input) และผลลัพธ์ที่ออกมา (Output) เพื่อสร้างให้
เกิดต้นทุนสำหรับทรัพยากรต่ำสุด ซึ่งเป็นการกระทำอย่างหนึ่งที่ถูกต้อง (Doing things right) โดย
คำนึงถึงวิธีการ (Means) ใช้ทรัพยากร (Resources) ให้เกิดการประหยัดหรือสิ้นเปลืองน้อยที่สุด
(ฐิตินันท์สุวรรณศิริ, 2550 )
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ฐิตินันท์ สุวรรณศิริ ได้กล่าวถึงงานของ เอลมอร์ ปีเตอร์สันและอี กลอสวีนอร์พลอแมน
(Elmore Peterson and E. Grosvenor Plawmam) ได้ ก ล่ า วว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการ
บริหารงานทางธุรกิจ หมายถึง ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่
เหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุดโดยคำนึงถึง 5 ประการ คือ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ
(Quantity) เวลา (Time) วิธีการ (Method) ในการผลิต (ฐิตินันท์ สุวรรณศิริ, 2550 : 95)
ฐิตินันท์ สุวรรณศิริ ได้กล่าวถึงงานของ เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A.Simon
1960) (ฐิตินันท์ สุวรรณศิริ, 2550 : 180-181) ได้กล่าวว่า ถ้างานใดมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ดูจาก
ความสัมพั น ธ์ร ะหว่า งปัจ จัย นำเข้า (Input) กับผลิตผล (Output) ที่ได้รับออกมา ซึ่งสรุปได้ ว่ า
ประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิตถ้าเป็นหน่วยงานราชการของรัฐจะบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้า
ไปด้วยเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
E

=

(0-1) + S

E

=

ประสิทธิภาพของงาน (Efficient)

0

=

ผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับออกมา (Output)

I

=

ปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (Input)

S

=

ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction)

ธงชัย สันติวงษ์ นิยามว่าประสิทธิภาพ หมายถึง กิจกรรมทางด้านการบริหารบุคคลที่ได้
เกี่ยวข้องกับวิธีการ ซึ่งหน่วยงานพยายามที่จะกำหนดให้ทราบแน่ชัดว่าพนักงานของตนสามารถ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด (ธงชัย สันติวงษ์, 2544 : 198)
สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ คือการทำงานที่มีปัจจัยนำเข้าคือการลงทุนที่น้อยแต่ได้ผลของ
งานมากกว่าที่ตั้งไว้เป็นการบริหารด้านต้นทุนน้อยแล้วผลของงานออกเกินกว่าที่ตั้งงานที่ออกมา
เป็นไปอย่างที่ได้คาดการณ์ การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์มากที่สุดจึงได้ชื่อว่า การ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพนั้นจะหมายถึงการทางานที่ได้ผลดังที่คาดหมายไว้หรือ
เกินความคาดหมายก็ได้ ดังที่ได้ยกตัวอย่างนักวิชาการหลายๆ ท่านไว้เพื่อที่ได้ศึกษาหลายๆ แนวคิด
ดังนี้
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวว่า องค์การจะมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้โดยอาศัย
สมาชิก ภายในองค์การและการจัดวางระบบทำงาน รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริการตลอดจนผู้นำ
ที่มี ประสิทธิภาพ สถานการณ์จะเกิดขึ้นได้โดย
1. การติดต่อสื่อสารที่ดี ของทั้งภายในองค์การกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
และ การติ ด ต่ อ สื ่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลภายในองค์ ก าร ทำให้ อ งค์ ก ารสามารถดำรงอยู่ ไ ด้และมี
ประสิทธิภาพ เพราะความเข้าใจกัน ความสามารถในการสื่อความหมายให้ตรงกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ
องค์การ
2. ความคล่องตัวของการทำงานในองค์การ ความคล่องตัวของการบริหารงาน
ระหว่าง ฝ่ายต่างๆ สามารถติดต่อถึงกัน โดยไม่มีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน ความคล่องตัวของพนักงานใน
การปฏิบัติงานมีอิสระในการทำงานและการตัดสินใจในงานบางอย่าง
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นความสามารถขององค์การที่จะกระตุ้นให้สมาชิก
ในองค์การให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงานจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
4. ความผูกพันกับองค์การหมายถึง ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การความเข้าใจกัน
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ต่อกัน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะสมาชิก
ร่วมกันทำงาน และมีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544 : 98-99)
วิรัช สงวนวงศ์วาน ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพการบริหารงาน จะเป็นเครื่องชี้วัดความ
เจริญ ก้าวหน้า หรือความล้มเหลวขององค์กร ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญจะเลือกการบริการที่เหมาะสมกับ
องค์กรของตน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2544 : 86)
วิรัช สงวนวงศ์วาน ได้กล่าวถึงงานของ อุทัย หิรัญโต ว่าประสิทธิภาพในทางราชการ
หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ และประโยชน์แก่มวลมนุษย์ (human
satisfaction and benefit produced) และยังต้องพิจารณาถึงคุณค่าทางสังคมด้วย โดยการนำเวลา
เข้ามาพิจารณาด้วย (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2544 : 123)
ชุบ กาญจนประกร ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพเป็นแนวความคิดหรือความมุ่งมาดปรารถนา
ในการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ในอันที่จะทำให้การบริหารราชการได้ผลสูงสุด คุ้มกับที่ได้
ใช้จ่ายเงินภาษีอากรในการบริหารงานประเทศและผลสุดท้ายประชาชนได้รับความพึงพอใจ (ชุบ กาญ
จนประกร, 2544 : 40)
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นภาพร ขันธนภา ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการนำเข้า
และผลผลิต โดยเป้าหมายในการพิจารณาที่สำคัญคือ การใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งต้นทุนประกอบด้วย
บุคลากร เงินทุน อุปกรณ์ ฯลฯ ต่างๆ (นภาพร ขันธนภา, 2545 : 10)
สมชัย ศรีสุทธิยากร ได้กล่าวว่า ประสิทธิภ าพ คือ การพิจารณาระหว่างอัตราส่วนของ
ผลผลิต (output) ต่อปัจจัยนำเข้า (input) หรือค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (สมชัย ศรีสุทธิยากร, 2545 :
242)
สมใจ ลักษณะ ได้อธิบายรูปแบบการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ ไว้ตาม
แผนภาพ (สมใจ ลักษณะ, 2542 : 195) ดังนี้

แผนภาพนี้ คือการแสดงการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
สมใจ ลักษณะ ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรม การงานอย่าง
ราบรื่นครบถ้วนประหยัดเวลา ใช้กำลังและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด บุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นบุคคลที่ พึงปรารถนาในสังคมที่เขาเป็นสมาชิก และองค์การที่เขาปฏิบัติหน้าที่
(สมใจ ลักษณะ, 2542 : 210)
กิ๊บสัน และคณะ (Gibson and others.) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงอัตราส่วน
ของ ผลผลิตต่อปัจจัย การวัดประสิทธิภ าพมีตัวบ่งชี้หลายตัวประกอบด้วยกัน เช่นอัตราการได้
ผลตอบแทนในเงิน ลงทุน หรือทรัพย์สินที่เป็นทุน ค่าใช้จ่ายต่อหน่ว ยผลผลิตอัตราการสูญเปล่า
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สิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร และอัตราส่วนของผลกำไรต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน (กิ๊บสัน และคณะ,
1988 : 37)
สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การกระทำกิจกรรมใดๆที่บรรลุผลตามที่ต้องการและ
ตั้งเป้าหมายไว้ โดยสามารถประหยัดและลดการสูญเสียของทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมได้
มากที่สุด ซึ่งคำว่า ประหยัดทรัพยากร ได้แก่ ใช้แรงงานคนน้อย ประหยัดเงิน งบประมาณการใช้จ่าย
ไม่เสียเวลามาก ใช้ต้นทุนวัตถุดิบต่ำ เป็นต้น ทั้งนี้การมีประสิทธิภาพมาก หรือน้อย จะพิ จารณา 2
ประเด็น ประกอบกันคือ ปริมาณการบรรลุผลสำเร็จ และปริมาณ ทรัพยากรที่สูญเสียไป เช่น ลักษณะ
งานบรรลุผลสำเร็จเหมือนกัน แต่ต่างกันที่เวลา ชิ้นที่ 1 ใช้เวลา 5 นาที ชิ้นที่ 2 ใช้เวลา 3 นาที ย่อม
หมายความว่า ชิ้นที่ 2 มีประสิทธิภาพมากกว่าชิ้นที่ 1 เป็นต้น
ความหมายเกี่ยวกับการบริหาร
การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของ
องค์การ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนาไปสู่ความสำเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ
หรือ ความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า
ของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารเป็นมรรคที่สำคัญจะนำไปสู่ความก้าวหน้า
การบริหารเป็นลักษณะการทำงานร่วมกันของกลุ่มบุคคล ในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหาร
จะต้องคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่อง แสดงให้ทราบถึงความสามารถ
ของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจำวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือ
องค์การใด ย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจำเป็น
ต่อการที่จะดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคม มีนักบริหาร นักวิชาการ และนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า มีผู้ให้
ความหมายเกี่ยวกับการบริหาร ไว้ หลายท่าน ดังนี้
เฮนรี่ ฟาโย (Henri Fayol) ได้สรุปสาระสำคัญของหลักการบริหาร ไว้ดังนี้
1) หน้ า ที ่ ท างการบริ ห าร (Management function) ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยหน้ า ที่
ทางการบริหาร 5 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับ
บัญชาสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling)
2) ผู้บริหารจะต้องมีลักษณะพร้อมด้วยความสามารถทางร่างกายจิตใจไหวพริบ
การศึกษาหาความรู้เทคนิคการทำงานและประสบการณ์ต่างๆ
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3) หลักการบริหาร ซึ่งมีหลักทั่วไปที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร 14 ข้อ
คือ (เฮนรี่ ฟาโย, 1930 : หน้า 17-18)
(1) หลั ก การเกี ่ ย วกั บ อำนาจ หน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Authority and
responsibility)
(2) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command)
(3) หลักการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of direction)
(4) หลักการธำรงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar of chain)
(5) หลักการแบ่งงานกันทำ (Division of work, or specialization)
(6) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline)
(7) หลั ก ของการถื อ ประโยชน์ ส ่ ว นบุ ค คลรองจากประโยชน์ ส ่ ว นร่ ว ม
(Subordination individual to general interest)
(8) หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration)
(9) หลักของการรวมอำนาจไว้ส่วนกลาง (Centralization)
(10) หลักของการมีระเบียบเรียบร้อย (Order)
(11) หลักของความเสมอภาค (Equity)
(12) หลักของการมีเสถียรภาพของการว่าจ้างทางาน (Stability of tenure)
(13) หลักของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative)
(14) หลักของความสามัคคี (Esprit de corps)
วิ ล เลี ย ม อู ช ิ (William Ouchi) ได้ ก ล่ า วทฤษฎี ข องการบริ ห าร คื อ ทฤษฎี Z โดย
หลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา และได้ทำการประสมประสานกัน โดย
มีแนวคิดด้านการบริหาร ดังนี้ (วิลเลียม อูชิ, 1971 : 283)
1) การจ้างงานระยะยาว
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2) การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์
3) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล
4) การประเมินผลและการเลื่อนตำแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป
5) การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ
6) เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง
7) มีความเกี่ยวข้องในลักษณะครอบครัว
วินัย สมมิตร สมัย รื่นสุข และสุนทร ศรีศึกษา ได้กล่าวว่าการบริหาร หมายถึงการที่
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมมือกันดำเนินกิจการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากร
การบริหารที่เหมาะสม (วินัย สมมิตร สมัย รื่นสุข และสุนทร ศรีศึกษา, 2529 : 6)
วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่สำคัญ คือ การจัดการองค์การการ วางแผน
การติดตาม และการควบคุม (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2542 : 1)
ศจี อนันต์นพคุณ ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่ างๆ ที่บุคคลตั้งแต่ ขึ้นไป
นาทั้งศาสตร์และศิลป์ มาใช้ในการทางานร่วมกัน เพื่อความสำเร็จในเป้าหมายขององค์การ ที่กำหนด
ไว้ โดยอาศัยปัจจัยการบริหารอย่างเหมาะสมและใช้กระบวนการบริหารอย่างมีระบบ (ศจี อนันต์นพ
คุณ, 2542 : 3)
ธณจรส พูนสิทธิ์ ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารในความคิดเห็นของ George R.
Terry ไว้ว ่า การบริห าร หมายถึง การดำเนินงานตามลำดับ ขั้น อันประกอบด้ว ย การวางแผน
(Planning) การจั ด องค์ ก าร (Organizing) การอานวยการ (Actuating) และ การควบคุ ม
(Controlling) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอื่น (ธณจรส พูนสิทธิ์, 2541 :
20)
ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ได้ให้ความหมายไว้ หมายถึง การ
บริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีลาดับการทำงานเป็นขั้นตอน มี
กลุ่มบุคคลเป็น กลไกสำคัญในการบริห ารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เป็น
องค์ประกอบด้วย (ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2534 : 12)
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พะยอม วงศ์สารศรี ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการ
ใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ดาเนินกิจการตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของ สมาชิก
ในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้าน ความ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธิผล ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ (พะยอม วงศ์สารศรี, 2542 : 36)
สมคิด บางโม ได้สรุปว่า การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะในการใช้คนเงิน วัสดุ
อุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ (สมคิด บางโม,
2545 : 61)
สมพงษ์ เกษมสิน ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์
นำเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้มองเห็นลักษณะของการบริหารได้ดังนี้ การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ การ
บริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นสำคัญ การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
การบริหารมีลักษณะการดำเนินการที่เป็นกระบวนการ การบริหารเป็นการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่ม
คน การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของกลุ่มคน และการบริหารมีลักษณะเป็นการ
ร่วมมือดำเนินการอย่างมีเหตุผล (สมพงษ์ เกษมสิน, 2514 : 3)
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีปฏิบัติงาน
เป็นอุปกรณ์ในการดำเนินงาน (สมาน รังสิโยกฤษฎ์, 2537 : 1)
สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการใช้บุคคลอื่น
ร่วมกับปัจจัย ในการจัดการ เพื่อให้กิจกรรม ดาเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์และสนองตอบความ
คาดหวัง และจัดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์ ,
2542 : 16)
สิรภพ เหล่าลาภะ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารไว้ 2 นัย คือ 1) คำว่า บริหาร มา
จากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความนำไป ดังนั้น คำว่า
บริหาร จึงแปลว่า นำไปโดยรอบ อีกสำนวนหนึ่ง คำว่า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี ดัง
ในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห ปริหริต สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพื่อการอ้อมหนี หลีกหนี หลบซึ่ง
ปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหารปัญหา และนำปัญหาไปโดยรอบ หรือ กำจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป
2) คำว่า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Administer และ Administration แปลความหมาย
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คือ การปกครอง ดำเนินการ อำนวยการจัดการ จั ดให้ วาง ส่งเสริม และบำรุง (สิรภพ เหล่าลาภะ,
2545 : 140)
สมคิด บางโม ได้อธิบายองค์ประกอบของการบริหารที่สำคัญ และมีความจําเป็นต่อ
องค์การ ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่า จะดาเนินการไปทำไม เพื่ออะไร
และ ต้องการอะไรจากการดำเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิตต้องรู้
ว่า จะผลิตเพื่อใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหาไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้ว ก็ไ ม่มี
ประโยชน์ที่จะบริหารการดาเนินงานต่าง ๆ จะไม่มีผลสำเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมายกำหนดไว้ แน่นอน
2) ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพื่อประกอบการดาเนินงาน
รวมไปถึง ความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ 4Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6Ms ที่มี
เครื่องจักร (Machine) และตลาด (Market) เพิ่มเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจำเป็นมากขึ้น
3) มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4Ms หรือ 6Ms ดังกล่าว จะต้องมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน หรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการทำงานร่วมกัน
และที่เกิดขึ้นจริงๆ ด้วย การนำปัจจัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้ว ไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน ไม่
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกัน การบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น
4) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลสำเร็จของงานว่า
บรรลุ เป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงความสามารถ
ขององค์การ ในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่
มีอยู่ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยนำเข้าและค่ าใช้จ่ายกับปัจจัยนำออกและรายได้ขององค์การ
(สมคิด บางโม, 2545 : 62-63)
สมยศ นาวิการ ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจและ
การบริหารที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานระยะยาว ขององค์การประกอบด้วยการกำหนดกลยุทธ์
และการควบคุมกลยุทธ์ จะมุ่งตรวจสอบ ประเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายนอก
และมุ่งตรวจสอบประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง อุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายในบริษัท (สมยศ นา
วิการ, 2539 : 12)

503

สุพิณ เกชาคุปต์ ได้กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management)
บนแนวทางการบริหาร ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดการวางแผน และการ
ตัดสินใจในงานต่างๆ ที่เขามีส่วนรับผิดชอบอยู่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ ทำให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานต่างๆขององค์กรใด ที่ใช้นโยบายการ
บริห ารแบบนี้เป็ นการแสดงให้พนักงานได้รู้ว่าฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญของพนักงาน ที่มีต่อ
ความสำเร็จขององค์การ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความภูมิใจและรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็น
การจูงใจในการทำงานที่ดีวิธีหนึ่ง (สุพิณ เกชาคุปต์, 2544 : 92-93)
สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกั บการบริห ารนั้น จะครอบคลุม ถึงหน้าที่ในการบริห ารอั น
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการหรือการมอบหมายงานการประสานงาน การ
รายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบที่ส ำคัญของการบริหาร จะประกอบด้ว ย
วัตถุประสงค์ที่แน่น อน ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหว่างกัน และประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ เช่น
1.การบริหารเป็นการทำงานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่าการบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหาร
จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบให้ ส ำเร็ จ โดยอาศั ย ความร่ว มมื อ ของบุ ค คลอื ่ น มิ ฉ ะนั ้ น จะทำงานไม่ สำเร็จ
สาระสำคัญของการบริหารในข้อ นี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องมี สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ คือ มีความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงใน สถานการณ์
และมีความสามารถทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้
2. การบริหารทำให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัย ความร่วมมื อกันของคนทุกคนจึงจะทาให้ส ำเร็จลงได้เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้
ผู้บริหารจะต้องทำให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ ประการแรก เป้าหมายต้องสูง
แล้ว สามารถทำให้สำเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ทำให้สำเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่ำไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า
ประการที่สอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการ
สุดท้าย จะต้องระบุเวลาที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้น
3. การบริ ห ารเป็ น การสมดุ ล ระหว่ า งประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ คำว่ า
ประสิทธิผล หมายความว่า ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด ส่วนคาว่า ประสิทธิภาพหมายความ
ว่า ทำงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด การทำงานให้สำเร็จอย่างเดียวไม่
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พอแต่ จะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การทำให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งานบรรลุผลตามที่
ต้องการ และการใช้ทรัพยากรต่ำสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่รู้
กันโดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจำกัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้องตระหนัก 2 ข้อ
ใหญ่ๆ คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และ
จะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการบริหารกับ
เศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ช ิด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้
ทรั พ ยากรที ่ ม ี อ ยู ่ จ ำกั ด อย่ า งไร ส่ ว นผู ้ บ ริ ห ารในองค์ ก ารจะต้ อ งผลิ ต สิ น ค้ า และบริ หารให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบ
ความสำเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และสามารถ ปรับตัว
เองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น
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บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
THE ROLE OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION AND THE
PROMOTION OF SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY IN THE
COMMUNITY : A CASE STUDY OF KHOK YANG SUBDISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONPRASAT DISTRICT, SURIN PROVINCE
นายชูศักดิ์ ของยอด1, นายตะวัน สมตั้ง2
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการ
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับ การส่งเสริ มการดำเนินชีวิตตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนกรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (3)
เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล กับการส่งเสริม
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนกรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 35๙ คน แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย มีการหาคุณภาพโดยการหา
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน และมีค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.965 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้น 2 กลุ่ม และทดสอบค่า เอฟ (Ftest)โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตั้งแต่ 3 กลุ่ม
ขึ้นไป เมื่อพบว่าความแตกต่างจะทำการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย วิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุด (Least Significant Difference : LSD) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

507

ผลการวิจัยพบว่า
บทบาทขององค์การบริห ารส่ว นตำบลกับ การส่งเสริม การดำเนินชีว ิตตามหลักปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ คือได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้นำไปปฏิบัติในระดับ
ครอบครัวชุมชน ยังไม่ชยายกว้างออกไป ซึ่งสรุปได้ว่า ดังนี้ คือ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.95 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านความ
พอประมาณ (รู้จักความพอดี อยู่พอดี กินพอดีตามอัตภาพ พึ่งตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีคุณธรรม
ด้วยความพอเพียง) ความมีเหตุผล (ความเข้าใจด้วยเหตุและผลอย่างเหมาะสมจากความรู้ ภูมิปัญญา
สังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น มาปรับแก้ปัญหาและพึ่งตนเองให้ได้อย่างรอบคอบ) ด้านความมีภูมิคุ้มกัน
(การเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อโครงการกิจกรรมต่าง ๆ และการ
ดำเนินงานของชุมชนเพื่อตอบสนองปัญหาโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
แท้จริงที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตทั้งใกล้และไกล) ด้าน ด้านความรอบรู้ (การมีความรู้ร่วมกันในการ
จัดการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจ หนี้สิน ดิน น้ำ ป่า ข้าวปลาอาหาร การออม การผลิต การบริโภค การ
ลงทุน สุขภาพ สิ่งแวดล้อมทั้งด้านข่าวสารและเทคโนโลยี ) ด้านคุณธรรม (การพึ่งพาช่วยเหลือกันมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ) พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้านผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับ
การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน: กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกันปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการ
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พบว่าประชาชนขาดความรู้ ยังไม่มีความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีพอ กลุ่มต่าง ๆ ของแต่ละชุมชนยังมีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน ขาดการ
ติดตามผลและขาดงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ควรจัดทำแผนงานนโยบายส่งเสริมการดำเนินชีวิต แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ส อดคล้องกับ
แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเพิ่มงบประมาณ
ให้เพียงพอ ให้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ : บทบาท, การส่งเสริม, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
The objectives of this research are: (1) to study the role of Tambon
Administrative Organization and to promote life according to the Sufficiency Economy
Philosophy in the community: a case study of Khokyang Subdistrict Administrative
Organization, Prasat District, Surin Province. (2) to compare the people's opinions on
the role of Tambon Administrative Organization and the promotion of life according to
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the Sufficiency Economy Philosophy in the community: a case study of Khokyang
Subdistrict Administrative Organization, Prasat District, Surin Province. (3) to study
problems, obstacles, and recommendations on the roles of Tambon Administrative
Organizations; and the promotion of living according to the Sufficiency Economy
Philosophy in the community : a case study of Khokyang Subdistrict Administrative
Organization, Prasat District, Surin Province
This research was a survey research using questionnaires as a tool to collect
data. The researcher used a sample group. 359 people in Khok Yang Subdistrict
Administrative Organization, Prasat District, Surin Province. Quality was determined by
content validity by 3 experts and there was a confidence value. (Reliability) was 0.965.
The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard
deviation. t-test in case of 2 groups of primary variables and F-test by One Way ANOVA
in case of 3 or more groups of variables. Each pair will also compare the differences.
The Least Significant Difference (LSD) method was defined as the level of statistical
significance at the 0.05 level.
The results of this research were found as follows:
The Role of Sub-District Administrative Organization and the Promotion of
Living under Sufficiency Economy Philosophy in the Community : A Case Study of
Khokyang Subdistrict Administrative Organization, Prasat District, Surin Province is to
apply the Sufficiency Economy Philosophy to encourage people in the community to
implement it at the family and community level. not yet spread out which can be
summarized as follows:
Overall, it was at a high level ( x̅ = 3.95 ) and when considering each aspect
was moderation. (Knows how to be fit, live in moderation, eat right according to the
nature, self-reliant, not encroaching on others. virtuous with sufficiency),
reasonableness (reasonable understanding and proper effect from knowledge social
wisdom local culture to adjust the problem and be self-reliant carefully) in the aspect
of immunity (preparing for the impact of changes that will occur on various activities
projects and the operation of the community to respond to the problem, taking into
account the possibility of real situations that are expected to occur in the near and far
future). (Having shared knowledge in the management of economic life, debt, soil,
water, forest, rice, food, savings, production, consumption, investment, health,
environment both in terms of information and technology), morality (depending on
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each other, having honesty, integrity, patience, perseverance, and using wisdom in life)
found that it was at a high level in all aspects.
The results of the comparison of people's opinions on the role of Tambon
Administrative Organization and the promotion of living according to the Sufficiency
Economy Philosophy in the community : a case study of Khokyang Subdistrict
Administrative Organization, Prasat District, Surin Province. Classified by personal status,
overall, no difference.
Problems, Obstacles and Suggestions on Roles of Sub-district Administrative
Organizations and Promotion of Sufficiency Economy Philosophy in Communities : a
Case Study of Khokyang Subdistrict Administrative Organization, Prasat District, Surin
Province found that people lacked knowledge There is not enough understanding of
the Sufficiency Economy Philosophy. Different groups of each community still have
unequal strength. Lack of follow-up and lack of budget Khok Yang Subdistrict
Administrative Organization, Prasat District, Surin Province should develop a policy plan
to promote life Sufficiency economy guidelines in accordance with the district
development plan, provincial development plan. and the National Economic and
Social Development Plan Ask for a sufficient budget increase. give concretely with
continuous monitoring and evaluation.
Keywords: Role, Promotion, Sufficiency Economy Philosophy

บทนำ
ถ้าเรามองย้อนหลังไปประมาณ 30 ถึง 40 ปี จะเห็นได้ว่าสังคมได้ทอดทิ้งหลักเกณฑ์การอยู่
ร่วมกันระหว่างคนกับคน นอกเหนือจากการเอาเปรียบธรรมชาติ คนยังเอาเปรียบคนด้วยกัน จนเกิด
ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมหลายประการทั้งปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกิน รวมถึงปัญหาขาด
โอกาสในการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหนี้สิน เป็นตัวฉุดการพัฒนาของ
ประชาชนในระดับฐานล่างของสังคม ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
จากสังคมโลก ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้
ผู้คนในสังคมแต่ละประเทศต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมทั้งได้
ก่อให้เกิดปัญหาสำคัญ ได้แก่ การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและเห็นแก่ตัวจนขาดคุณธรรมจริยธรรมใน
การดำเนินชีวิต การเบียดเบียนกัน การทำร้ายกันและกัน การทุจริตคอรัปชั่น การแบ่งแยกฝ่ายและ
การขาดความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาตินับวันจะกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข และยิ่งหาก
ปล่อยไว้ให้เนิ่นนานออกไปก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจำเป็นต้องสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
ด้วยการพัฒนาคนให้มีอาชีพและคุณภาพ เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมรู้จักความพอเพียง เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และนำไปสู่การแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหาในในอนาคต
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พระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นการนำเสนอ
ทางออกให้กับสังคมปัจจุบัน ที่จะช่วยสร้างสังคมให้เข้มแข็งในการปฏิบัติหลักธรรมและหลักทำ ตาม
รอยพระยุคลบาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นหากมีการนำมาใช้ปฏิบัติจะนำไปสู่วิถีทางการ
ดำเนินชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานอย่างมีคุณภาพและมีความสุข การมีความพอเพียงเป็นที่ตั้งจะ
ทำให้รู้จักความพอดีจึ งใช้ทางสายกลางที่ไม่มากไม่น้อยเกินไป ซึ่งจะส่งผลไปถึงการบริหารจัดการ
ตนเองและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือยให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ฉะนั้นเมื่อมีการ
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน จะมีการดำเนินการด้านต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ก่อให้เกิดความ
สมดุลมั่นคงและยั่งยืนในระดับตนเองครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติตามเงื่อนไขและวิถีชีวิตที่
เป็นอยู่ ไม่สร้างความขัดแย้งและความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางความคิดและความเหลื่อมล้ำใน
สังคมอย่างยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอเพียงว่า “ความพอเพียงนี้
ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันมากเกินไป
แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียง พอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้ มากกว่า
ความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก”

ปัญหาที่นำมาสู่การวิจัย
1 บทบาทขององค์การส่วนตำบลกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างไร
2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบล กับการส่งเสริมการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีความแตกต่างกันอย่างไร
3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกับการส่งเสริมการดำเนิน
ชีว ิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างไร

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดหลักเศรษฐกิจ พอเพีย งในทรรศนะของ ศ.น.พ. ประเวศน์ วะสี ศาสตราจารย์นายแพทย์
ประเวศน์ วะสี มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ ที่ถือได้ว่าเป็นแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนี้คือ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกันกับเศรษฐกิจสมดุลเศรษฐกิจ
บูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม เศรษฐกิจพื้นฐาน และเศรษฐกิจชุมชน โดยในส่วนของเศรษฐกิจพื้นฐาน
นั้น หมายถึง เศรษฐกิจที่คำนึงถึงการทะนุบำรุงพื้นฐานของตัวให้เข้มแข็งทั้งทางสังคม วัฒนธรรม
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สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพื้นฐานของสังคมก็คือเศรษฐกิจชุมชน เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพื้นฐานกับ
เศรษฐกิจชุมชนคืออย่างเดียวกัน หัวใจของเศรษฐกิจพื้นฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนอยู่ที่การรวมตัวของ
ชาวบ้านในการทำอาชีพต่างๆ เช่น เกษตรกรรม การแปรรูปอาหารงานหัตถกรรมธุรกิจชุมชน ศูนย์
การแพทย์แผนไทย กองทุน ชุมชนเพื่อการเพิ่มทุนทุ กๆ ทางพร้อมกันคือ ทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางเศรษฐกิจ
แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทรรศนะของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
ได้ ใ ห้ ค วามหมายของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในแง่ ม ุ ม ต่ า งๆ เอาไว้ ว ่ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หมายถึ ง
ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งในการผลิตสินค้า และบริการทุกชนิดเพื่อ
เลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคลนั้น คือความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอย่างประมาณตนตาม
ฐานะ ตามอั ต ภาพ และที ่ ส ำคั ญ คื อ ไม่ ห ลงใหลไปตามกระแสของวั ต ถุ น อยม มี อ ิ ส รภาพ ไม่ มี
พันธนาการอยู่กับสิ่งใด โดยสรุปคือหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดำรงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
คือการวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิต
ร็อบ โคเฮน ผู้สื่อข่าววิทยุเสียงอเมริกา (VOA) เขียนรายงานไว้ในเว็บไซต์ของ VOA ระบุถึง
เมื่อครั้ง นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลความสำเร็จ
สูงสุดด้านการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และกล่าวถวายคำสดุดีว่า
“...พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์ไปยังบรรดาผู้ที่ ยากจนที่สุดและเปราะบางที่สุดในสังคมไทย
ทรงรับฟังปัญหาของพวกเขาเหล่านั้น และให้ความช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้น ให้สามารถยืนหยัด
ดำรงชีวิตของตนเองต่อไปได้ด้วยกำลังของตันเอง โครงการเพื่อการพัฒนาชนบทต่างๆ ของพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประโยชน์ให้กับประชาชนนับเป็นล้าน ๆ ทั่วทั้งสังคมไทย
นั ่ น ไม่ เ พี ย งทำให้ พ ระองค์ ท รงดำรงสถานะเป็ น “กษั ต ริ ย ์ น ั ก พั ฒ นา” ในสายตาของ
บุคคลภายนอกประเทศเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งปวงไปตลอดกาลนาน

สรุป
จากความเป็นมา และความสำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษา
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นข้อมูล ในการ
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยนำเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎี
บทความและผลวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป
1 ทำให้ทราบบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล กับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์

512

2 ทำให้ทราบผลการเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล กับการส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3 ทำให้ทราบ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล
กับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวประเด็นที่สำคัญ และน่าสนใจเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการ
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
จากการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับ การ
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.95 ) รายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริห ารส่ว นตำบลโคกยาง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก ได้แก่
(1) ด้านความพอประมาณ (รู้จ ักความพอดี อยู่พอดี กินพอดีตามอัตภาพ พึ่งตนเอง ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น มีคุณธรรมด้วยความพอเพียง)
(2) ด้านความมีเหตุผล (ความเข้าใจด้วยเหตุและผลอย่างเหมาะสมจากความรู้ ภูมิปัญญา
สังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น มาปรับแก้ปัญหาและพึ่งตนเองให้ได้อย่างรอบคอบ)
(3) ด้านความมีภูมิคุ้มกัน (การเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อ
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ และการดำเนินงานของชุมชนเพื่อตอบสนองปัญหาโดยคำนึงถึงความเป็นไป
ได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างแท้จริงที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตทั้งใกล้และไกล)
(4) เงื่อนไขด้านความรอบรู้ (การมีความรู้ร่วมกันในการจัดการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจหนี้สิน
ดิน น้ำ ป่า ข้าวปลาอาหาร การออม การผลิต การบริโภค การลงทุน สุขภาพ สิ่งแวดล้อมทั้งด้าน
ข่าวสารและเทคโนโลยี)
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(5) เงื่อนไขด้านคุณธรรม (การพึ่งพาช่วยเหลือกันมีความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทนความ
เพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ พระวิทยา ญาณสาโร (คุ้ม
ราษฎร์) ศึกษาวิจัยเรื่อง“ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในทรรศนะของนักคิดไทย 2)
เพื่อศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
เถรวาท 3) เพื่อประยุกต์หลักพุทธธรรม กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมปัจจุบัน
1. แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีความพอเพียงกับ
ตัวเอง อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือตั้งตัว
ให้มี ความพอกินพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จุทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่าง
เดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและ
ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไป
2. หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถร
วาท คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ประการ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ประการนี้ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท มีความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ
2.1 อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่
การงานและการประกอบอาชีพที่สุจริต
2.2 อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครอง เก็บรักษาโภคทรัพย์
และผลงานที่ตนได้ทำไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม
2.3 กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักเสวนาคบหา ไม่คบไม่เอาอย่างผู้ที่
ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณ ผู้มีความสามารถ ผู้นำเคารพ
นับถือและมีคุณสมบัติเกื้อกูล แก่อาชีพทางการงาน มีความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ด้านการรู้จักเกื้อกูลกัน
2.4 สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี คือ รู้จักกำหนดรายได้และรายจ่ายเป็นอยู่พอดีสม
รายได้มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย
3. ประยุกต์หลักพุทธธรรมกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมปัจจุบัน
จากที่มีผู้วิจัยเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ ก็คือการรู้จักพอเพียง ซึ่ง
หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี
พอสมควร ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวัง ในการรู้จักการทำมาหากิน
เลี้ยงชีพอย่างมีสติ คือประกอบด้วยหลักธรรมทางจิตใจ โดยใช้ความรู้ ความอดทน ความเพียร ไม่ให้
ตนเองเดือดร้อนและไม่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน หรือพูดได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือการดำเนินชีวิต
บนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง การคิดพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
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โดยใช้ชีวิตพอเพียงสอดคล้องกับหลักคำสอนของทุกศาสนาที่ให้ดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม ไม่ทำ
การใด ๆ เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น ไม่ฟุ้งเฟ้อทำอะไรที่เกินตน รู้จักแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นตาม
ความเหมาะสมและกำลังความสามารถของตน โดยดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง คือ คำนึงถึงความ
พอดี ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
การบริหารงานแบบมีภูมิคุ้มกัน เป็นการบริห ารงานโดยใช้หลักธรรมที่สำคัญๆ มา เป็น
แนวทางในการบริหารงาน โดยการจะทำการใดๆ หรือใช้หลักการบริ หารงานอะไรก็ ตามต้องคำนึง
หลั ก ธรรมที ่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ ความยุ ต ิ ธ รรม (Justice) ความซื ่ อ สั ต ย์ (Honest) เพี ย รพยายาม
(Assiduousness) และการเสียสละ (Selflessness) หรือโดยรวมเรียกว่า หลัก JHAS (ภาษาฮินดี
อ่านว่า จาส แปลว่า กอด) ซึ่งหากการบริหารงานโดยยึดถือปฏิบัติ ตามหลักธรรมดังกล่าวแล้วจะทำ
ให้ การบริหารงานขององค์กรนั้น ประสบผลสำเร็จ อีกทั้ง ยังเป็นเกราะป้องกันในการกระทำผิด
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีด้วย
1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับ
การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ของด้านความพอประมาณ (รู้จักความ
พอดีอยู่พอดี กินพอดีตามอัตภาพ พึ่งตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีคุณธรรมด้วยความพอเพียง)
ปัญหา อุปสรรค
1. แกนนำกลุ่ม สมาชิกกลุ่มขาดความรู้ในการดำเนินชีวิต ตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. กลุ่มไม่เข้มแข็ง
3. ไม่มีการติดตามผล
ข้อเสนอแนะ
1. จัดให้แกนนำกลุ่ม สมาชิกกลุ่มได้รับการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่นเชิญวิทยากรจากหน่วยราชการมาให้ความรู้
2. มีการแข่งขันผลการดำเนินการแต่ละกลุ่ม มีรางวัลประกาศเกียรติคุณ และดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
3. จัดให้มีการติดตามผล
2. ด้านความมีเหตุผล (ความเข้าใจด้วยเหตุและผลอย่างเหมาะสมจากความรู้ ภูมิปัญญา
สังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น มาปรับแก้ปัญหาและพึ่งตนเองให้ได้อย่างรอบคอบ)
ปัญหา อุปสรรค
1. สมาชิกกลุ่มบางคนไม่ยอมรับแนวคิดกลุ่ม
2. ไม่มีการประยุกต์ให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมสภาพพื้นที่ของชุมชน
3. สมาชิกมีความรู้ต่างกันไม่เท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะ
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1. จัดให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนตามคิดเห็นของสภาประชาคมกลุ่ม
2. จัดให้มีการประยุกต์ใช้แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน
3. จัดการเรียนรู้ให้สมาชิกและแกนนำชุมชน
3. ด้านความมีภูมิคุ้มกัน (การเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ต่อโครงการกิจกรรมต่าง ๆ และการดำเนินงานของชุมชนเพื่อตอบสนองปัญหาโดยคำนึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างแท้จริงที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตทั้งใกล้และไกล)
ปัญหา อุปสรรค
1. แหล่งน้ำไม่เพียงพอกับพื้นที่เกษตร
2. ขาดอาชีพเสริมที่มั่นคง
3. ขาดพัฒนาความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. จัดงบประมาณสร้างแหล่งน้ำให้เพียงพอกับพื้นที่การเกษตร
2. จัดฝึกอบรมเรียนรู้อาชีพเสริมจากพื้นบ้าน
3. จัดเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. เงื่อนไขด้านมีความรอบรู้ (การมีความรู้ร่วมกันในการจัดการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจ
หนี้สิน ดิน น้ำ ป่า ข้าวปลาอาหาร การออม การผลิต การบริโภค การลงทุน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม
ทั้งด้านข่าวสารและเทคโนโลยี)
ปัญหา อุปสรรค
1. ขาดความรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี ข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
3. ขาดความรู้การรวมกลุ่มแหล่งทุนการอุตสาหกรรม เทคโนโลยี อย่างมั่นคง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดงบประมาณจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีศูนย์สาธิตให้เห็นเป็นรูปธรรม
2. จัดให้มีศูนย์เรียนรู้การรวมกลุ่มทุน และหาแหล่งทุนในการทำอุตสาหกรรมในชุมชน
3. จัดให้มีการให้ความรู้กระจายข่าวสาร เทคโนโลยีให้ชุมชน แต่ละชุมชน เรียนรู้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก
5. เงื่อนไขด้านคุณธรรม (การพึ่งพาช่วยเหลือกันมีความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน
ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต)
ปัญหา อุปสรรค
1. ประชาชนที่ไปทำงานต่างจังหวัด นำมาเป็นแบบอย่างกับชุมชน
2. เด็ก และเยาวชน ถูกชักจูงได้ง่าย เป็นไปตามวัตถุนิยม
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3. สิ่งเสพติด มีในทุก เพศ วัย
ข้อเสนอแนะ
1. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ประชาชน ทุกหมู่เหล่า มีความรักสามัคคี พึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีคุณธรรม จริยธรรม
2. จัดกิจกรรมทางศาสนา มีการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพิ่มขึ้น
3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า
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บทคัดย่อ
ในการทำงานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจต่อการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระหว่างประชาชนเพศชายและ
เพศหญิง และเพื่อเสนอแนะข้อค้นพบจากการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ มีวิธีดำเนินการดังนี้ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้กำหนดประชากรการวิจัย คือ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยั งชีพที่อาศัยอยู่ในพื้นที่วิจัย เทศบาล
ตำบลบัวเชด จำนวน 1,500 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้คัดเลือกประชากรให้เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับ
ใช้เก็บข้อมูลตามประเด็นศึกษาของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5%
ได้จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 316 ตัวอย่าง วิธีสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มแบบไม่
ยึดหลักความน่าจะเป็น ด้วยวิธีสุ่มแบบตามสะดวก โดยเน้นเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่วิจัย ให้
แล้ว เสร็จ ภายในเดือนกุมภาพัน ธ์ 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในครั้ งนี้ เป็น
แบบสอบถามประเภทคำถามปลายปิดลักษณะเป็นมาตราส่วนประมานค่า มี 5 ระดับ ผู้จัดทำวิจัยได้
ศึกษาข้อมูลเอกสาร ตำราที่เกี่ยวข้องและขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย แล้วนำมาสร้าง
แบบสอบถามซึ่งแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดั้งนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จำนวน 5
ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน/ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มี
ลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด จำนวน 15 ข้อ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน
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ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการนำแผนไปปฏิบัติ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านคุณภาพการให้บริการ การ
นำเงินไปใช้ประโยชน์
ตอนที่ 3 ข้อมูลข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องของเบี้ยยังชีพ เป็นลักษณะ
คำถามแบบปลายเปิดให้เติมข้อความแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของข้อด้วย
การประเมินดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ท่านที่ 1 นายสำเริง วันทอง ท่านที่ 2
นางอนงค์ บุญมาก และท่านที่ 3 นางกันตินันท์ ลับโกษา และได้ทำการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญเป็นรายข้อและทั้งฉบับ ได้ค่าทั้งฉบับเท่ากับ 0.75 และหากข้อคำถามใดที่
ค่าที่ต่ำกว่า 0.50 ผู้วิจัยทำการปรับปรุงใหม่แล้วส่งให้อาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อจัดทำ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จึงนำไปถ่ายเอกสาร สำหรับใช้เก็บข้อมูลต่อไป ดังตัวอย่างแบบสอบใน
ภาคผนวกของรายงาน เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อ กุมภาพันธ์ 2563 วิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และZ-test สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 64.24 ส่วนเพศชายมี
จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 35.76
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อายุ 71 – 80 ปี จำนวน 148 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.84
รองลงมาเป็นอายุ 60 – 70 ปี จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 29.43 และกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด 81 –
90 ปีจำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 23.73
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสถานภาพสมรส จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 59.18 รองลงมา
เป็นสถานภาพหม้าย มีจำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 33.55 รองลงมาเป็นสถานภาพหย่าร้าง มี
จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.11 และกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดเป็นสถานภาพโสด มีจำนวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.16
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นอาชีพอื่นๆ จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 56.33 รองลงมาเป็น
อาชีพเกษตรกร จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ และกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดเป็นอาชี พรับจ้าง จำนวน
21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.64
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 306 คน คิดเป็นร้อย 96.84
รองลงมาเป็นระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.16 และกลุ่มตัวอย่าง
น้อยที่สุดคือระดับการศึกษามัธยมตอนต้น และ ระดับการศึกษาปริญญาตรีและ ระดับการศึกษาอื่นๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
กลุ่มตัวอย่างเพศชายที่มีระดับความพึงพอใจต่องานวิจัยอยู่ในระดับมาก ( = 3.97) , (S.D. =
0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายการย่อย พบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นมาก คือ ข้อที่ 6.
ผู้รับผิดชอบมี การติดตามตรวจสอบผลแจกเบี้ยยังชีพ ( = 4.53) ,(S.D. = 0.50) ข้อที่ 7. มีการ
ประชาสัมพัน ธ์การจ่ายเบี้ย ยังชีพโดยใช้ส ื่อของชุมชน ( = 4.53) ,(S.D. = 0.50) และข้อที่ 9.
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการจ่ายเบี้ยยังชีพ ( = 4.53) ,(S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ข้อที่ 10.
การจ่ายเบี้ยยังชีพมีความสะดวกรวดเร็ว ( = 4.27) ,( S.D. = 0.44) ส่วนรายการที่มีระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุด คือ 1. การให้ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น การใช้บัตรคิว ( = 3.25 ) ,(
S.D. = 0.85)
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กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีระดับความพึงพอใจต่องานวิจัยอยู่ในระดับมาก ( = 3.79) ,( S.D.
= 0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายการย่อย พบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นมาก คือ ข้อที่ 15.
ผู้รับเบี้ยยังชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ( = 4.29) ,(S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ข้อที่ 2. ขั้นตอนการ
ให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน ( = 4.20) , ( S.D. = 0.95) ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
คือ 13. ผู้รับเบี้ยยังชีพมีการนำเบี้ยยังชีพที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม ( = 2.24 ) ,( S.D. = 1.21)
ประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่องานวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ( Z-test = 2 )
คำสำคัญ :ความพึงพอใจของประชาชน,กับการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Abstract
In this research work The objective was to know the satisfaction of the people
regarding the distribution of the elderly pension. Bua Chet Subdistrict Municipality, Bua
Chet District, Surin Province To compare the satisfaction with the service to the people
regarding the distribution of the elderly pension. between male and female citizens
and to suggest findings from public service regarding the distribution of pension for the
elderly Bua Chet Subdistrict Municipality, Bua Chet District, Surin Province Here are the
ways in which the population in this study The researcher defined the research
population as the elderly who received the pension living in the research area. Buachet
Subdistrict Municipality, 1 , 5 0 0 people, sample group The researcher selected the
population as a sample for collecting data according to the study point of Taro Yamane
at 9 5 % confidence level, 5 % error. A total of 3 1 6 samples were obtained. The
investigator chose a non-probability-based randomization method. with a convenient
random method by focusing on collecting data from the sample group in the research
area to be completed by February 2022. The tools used in this data collection It was
a closed-ended questionnaire questionnaire with 5 levels of approximate scale. related
textbooks and seek advice from research advisors Then used to create a questionnaire
which divided the questionnaire into 3 parts as follows
Part 1 General information The nature of the questionnaire was a check list of
5 items, namely gender, age, status, occupation, education level.
Part 2 Questionnaire on the satisfaction of the people/elders who receive the
elderly pension There was a rating scale questionnaire which consisted of 5 ranks,
namely, most satisfied, very satisfied, moderately satisfied, low satisfaction, least
satisfied with 15 items, divided into 5 aspects, namely planning aspect. Implementation
of the plan information service quality utilization of money
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Part 3 Suggestions of the respondents regarding the pension It is an open-ended
questionnaire with comments on improvements in the satisfaction of pension
payments. The researcher brought the questionnaire to experts to check the
appropriateness of the items by evaluating the Conformity Index from 3 experts,
namely, 1 st person, Mr. Samroeng Wanthong, 2 nd person, Mrs. Anong Bunmak, and
3 rd person Mrs. Kantinan Labko. and the Conformity Index was analyzed by experts
individually and in whole editions. The value of the whole issue was 0. 75, and if any
question value was lower than 0 . 5 0 , the researcher revised it and sent it to the
instructor. check one more time When preparing a complete questionnaire therefore
bring a photocopy for further storage As an example of the exam in the appendix of
the report. Data were collected in February 2 0 2 0 . The statistics were analyzed by
percentage, mean, standard deviation and Z-test. The results of the assessment were
summarized as follows.
Most of the samples were female, 2 0 3 people, representing 6 4 . 2 4 percent,
while 113 people, accounting for 35.76 percent of the male population.
Most of the samples were aged 71-80 years, 148 people, representing 46.84 percent,
followed by 60-70 years of age, 93 people, accounting for 29.43 percent, and the least
sample group, 81-90 years, 75 people, representing a hundred. 23.73 each
Most of the samples were marital status of 187 people, representing 59.18%,
followed by widow status with 106 people representing 33.55%, followed by divorce
status with 13 people representing 4. 11 percent and at least the sample group. The
most was single, there were 10 people, accounting for 3.16%.
Most of the samples were other occupations of 1 7 8 people, representing
5 6 . 3 3 % , followed by farmers of 1 1 7 people, accounting for percent. and the least
sample group was a contracting occupation of 21 people, representing 6.64%.
Most of the samples were at primary education level of 3 0 6 people,
representing 96.84 hundred, followed by 10 people at high school level, accounting
for 3 . 1 6 percent, and the least samples were lower secondary education level and
lower secondary education level. study a bachelor's degree and Other educational
levels, 0 people, representing 0%
The male sample group had a high level of satisfaction with the research ( =
3.97), (S.D. = 0.55) when considered as a sub-item. It was found that the items that
the sample group had a lot of opinions were item 6 . Responsible persons had to
monitor the results of the pension distribution ( = 4.53) , (SD = 0.50). Community ( =
4.53) , (SD = 0.50) and item 9. People received information on the payment of living
allowance ( = 4.53) , (SD = 0.50), followed by item 10. The payment of living allowance
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was convenient. Fast ( = 4.27) ,( SD = 0.44) As for items with the least opinion level,
they were 1. Equality of service, such as using queue cards ( = 3.25 ),( SD = 0.85).
The female sample group had a high level of satisfaction with the research ( =
3.79),( S.D. = 0.84) when considered as a sub-item. It was found that the items that
the sample group had a lot of opinions were item 15. The living allowance recipients
had better living ( = 4.29), (SD = 0.80), followed by item 2. The service process was
not complicated. ( = 4.20) , ( SD = 0.95) As for the items with the least opinion level,
1 3 . The pension recipients used the pension they received for a supplementary
occupation ( = 2.24 ) ,( SD = 1.21).
Male and female people had significantly different satisfaction with the
research (Z-test = 2).
Keywords: People's Satisfaction Regarding , The Distribution of Pension For The Elderly

บทนำ
การปกครองท้องถิ่น เป็นการจัดตั้งรูปแบบการปกครองในระดับท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
กระจายอำนาจของรัฐบาลกลาง โดยมีผลให้องค์กรที่จัดตั้งนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจอิสระ
บางส่วนในการบริหารงาน เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบต่อภารกิจต่าง ๆ ภายในขอบเขตพื้นที่ตามที่
รัฐบาลกลางกำหนด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการเบื้องต้นของ
ประชาชนในพื้นที่ ๆ มีการปกครองตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานของส่วนกลาง ซึ่ง
เป็นการช่วยลดภาระของส่วนกลางในอีกด้านหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ความใกล้ชิดระหว่างผู้นำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนภายในเขตพื้นที่ย่อมมีมากกว่าตัวแทนจากส่วนกลางที่มา
ประจำอยู่ อีกทั้งโดยมากผู้นำท้องถิ่นย่อมตระหนักและเข้าใจปัญหาภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าด้วย จึง
ส่งผลให้ความต้องการของประชาชนย่อมได้รับการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจกว่าการรอคอยการ
แก้ไขปัญหาจากตัวแทนของส่วนกลางที่มักติดขัดกับหลักเกณฑ์ของระบบราชการจนเกิดความล่าช้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิสระในการบริหารและศักยภาพทางด้านงบประมาณอย่างเพียงพอจึง
ย่อมทำหน้าที่เติมเต็มการแก้ไขปัญหาเพื่อท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นฐาน และมีเป็น
จำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ๆ ดำเนินการตาม พ.ร.บ. สภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มีอำนาจหน้าที่
ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล ได้แก่ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทาง
น้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และปฏิบัติ
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หน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและ
สมควร (นราธิป ศรีราม. 2554 : 12-13) โดยแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นได้แบ่งส่วนงาน
แตกต่างกัน เช่น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรม หรือส่ว นอื่น ๆ ตามประกาศของแต่ล ะองค์การบริห ารส่วนตำบล นอกจากนี้ภ ายใต้
โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่ วนตำบล มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชนท้องถิ่น ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากร
ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
ให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งในส่วนที่เป็นกระบวนการ ขั้นตอนการให้ บริการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก
ตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2558 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ โดยภาระงานในการดำเนินการสำรวจและประเมินความพึง
พอใจ กำหนดไว้จำนวน 11 กรอบงาน ได้แก่ งานด้านบริการกฎหมาย งานด้านทะเบียน งานด้าน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านรายได้หรือภาษี งาน
ด้านพัฒนาชุมชน และด้านสาธารณสุข และงานด้านอื่น ๆ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้องเลือก
สำรวจและประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย 4 งาน และในแต่ละงานกำหนดกรอบในการประเมิน
จะต้องประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งตามขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พุทธศักราช 2537 มีพื้นที่ให้บริการจำนวน 65.119 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 40,679.375 ไร่ ครอบคลุมหมู่บ้านจำนวน 20 หมู่บ้าน มีประชากรในเขต
พื้นที่ 9,766 คน มีลักษณะที่โดดเด่น คือ มีลำห้วยซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญ ได้แก่ เขาศาลา ,
อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส , ถ้ำผาไทรและน้ำตก และมีการรวมกลุ่มอาชีพจำนวนมากถึง 43 กลุ่ม โดย
เทศบาลตำบลบัวเชดได้ขอรับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จำนวน 4 งาน ได้แก่ งาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ งานด้านควบคุมอาคารและผังเมือง งานด้านจดทะเบียนพาณิชย์ และงานด้าน
ศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ก ซึ ่ ง การสำรวจและประเมิน ความพึ งพอใจของผู ้ร ับ บริ ก ารในด้ านดัง กล่าว
ดำเนินการเพื่อเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมกรรมการกลางพนัก งานส่วนตำบล โดยผลการ
สำรวจและประเมินทำให้ได้รับทราบข้อมูลจากผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feed Back)
สะท้อนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานและกระบวนการทำงาน เป็นแนวทางในการนำไป
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พัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ผู้รับบริการ และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ต่อไป

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การบริการที่ดีต้องเกิดขึ้นจากใจ เพราะการบริการเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สบายใจและพอใจ คนส่วนใหญ่คิดว่างานบริการเป็นเรื่องของบริการ เป็น
เรื่องของการรับใช้ แท้ที่จริงไม่ใช่งานบริการคืองานใด ๆ ก็ได้ที่เกิดจากมีผู้ให้และมีผู้รับอย่างมี
เงื่อนไขกล่าวคือ เป็นบริการที่ดีแล้วผู้รับต้องพึงพอใจต้องให้บริการ
หลักการให้บริการมีข้อควรคำนึง ดังนี้
1. สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 2. ทำให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ
3. ปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน 4. เหมาะสมแก่สถานการณ์
5. ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่น ๆ

ลักษณะของการบริการที่ดี
1. ประชาชนต้องมาก่อนเสมอ หมายถึง คำนึงถึงประชาชนก่อนสิ่งอื่นใด
2. ประชาชนถู ก เสมอ ไม่ ว ่ า ประชาชนจะพู ดจะทำอย่ างไรต้ อ งไม่ โ ต้แ ย้ง เพื ่ อ ยื นยันว่า
ประชาชนผิด
3. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นสบายใจ
การให้บริการเป็นการกระทำของบุคคลซึ่งมีบุคลิกภาพอุปนิสัยและอารมณ์แตกต่างกันไป
ในแต่ละบุคคลและแต่ละสถานการณ์ จึงมีการประพฤติปฏิบัติที่หลากหลายออกไป การบริการที่ดีอัน
เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป มีดังนี้
1. ทำด้วยความเต็มใจ 2. ทำด้วยความรวดเร็ว 3. ทำถูกต้อง 4. ทำอย่างเท่าเทียมกัน
5. ทำให้เกิดความชื่นใจ

มาตรฐานการบริการ
1. การให้ความสนใจ คือ การต้อนรับอย่างอบอุ่น การให้เกียรติประชาชน ประชาชนมี
ความสำคัญ และฟังประชาชนพูดและสบนัยน์ตาด้วย
2. การให้ความใส่ใจ คือ การเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่แสดงออกอย่าง
เหนื่อยหน่ายเย็นชา และติดตามเรื่องของประชาชนจนสำเร็จ
3. การบริการอย่างตั้ งใจ คือ การมั่นใจในความถูกต้องสมบูรณ์ การจัดบริการให้ตรงเวลา
และบริการให้ประชาชนรู้สึกคุ้มค่า
4. การบริการอย่างเต็มใจ คือ การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าจะเป็นบริการที่ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด และต้องให้ความร่วมมือในการตอบสนองความต้องการ
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5. การบริการอย่ างจริ งใจ คือ การแสดงออกถึง บริ การที่น ่าเชื่ อ ถื อ เชื่อใจได้ มีความ
รับผิดชอบในงานบริการ และให้บริการอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม
6. การบริการอย่างเข้าใจ คือ มีความรู้ในการให้บริการอย่างแท้จริง มุ่งถึงบริการที่ มี
คุณภาพสูง และต้องให้บริการอย่างถูกต้อง
7. การบริการอย่างรู้ใจ คือ ต้องสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้องและดำเนินการ
อย่างรวดเร็ว
8. การบริการอย่างมีน้ำใจ คือ การให้ความช่วยเหลืออย่างเอื้ออาทร ให้ประชาชนได้รับ
คำแนะนำอย่างถูกต้องเพื่อประกันไม่ให้เกิดความยุ่งยากเสีย หายและให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้ง
ด้านคุณภาพและปริมาณอย่างครบถ้วน “พื้นฐานสำคัญในการเป็นผู้ให้บริการ จะต้องสุขภาพอ่อน
น้อมถ่อมตน รู้หลักการบริการและเอาใจใส่ในการบริการ ดังนั้น จึงได้จัดอบรมทางวิชาการและสอน
งานทางปฏิบัติ มีการจัดขั้นตอนในการทำงาน เพื่อการเรียนรู้ตามขั้นตอนในด้านการอบรมทางจิตใจก็
ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ มีขันติ หมายถึงอดทน อดกลั้น ไม่โกรธ รู้จักข่มใจและคิดเสมอว่าประชาชน
คือผู้ให้แก่เรา”

ผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
1. มีความรักในงานบริการ 2. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 3. มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่องาน
4. มีความสามารถควบคุมตนเองได้ 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีความมานะพยายามจะทำแต่สิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์ 7. มีจิตใจมั่นคงไม่รวนเร
8. มีความมุ่งมั่น เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ให้ประโยชน์ต่อผู้อื่น 9. มีความช่างสังเกต
10. มีวิจารณญาณไตร่ตรองรอบคอบ 11. มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ไข
12. มีการพิจารณาใคร่ครวญ

การเตรียมจิตใจเพื่องานบริการ
ผู้ให้บริการจำนวนไม่น้อยได้รับการปลูกฝังนิสัยในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นมาแต่เด็ก ซึ่งอยู่
ในวัยที่จะใส่ทักษะใด ๆ เข้าไว้ได้ดี ตามที่ คนรุ่นเก่าสรุปประสบการณ์เป็นคติเตือนใจว่า “ไม้อ่อนดัด
ง่าย ไม้แก่ดัดยาก” ฉะนั้น ไม่ว่าจะฝึกนิสัยโดยผู้อื่น หรือโดยตนเองก็ตาม บุคคลเหล่านี้จึงสั่งสมนิสัย
ในการเป็นผู้ให้บริการได้ดี ผู้ให้บริการได้ดี หมายถึง การมีจิตใจเป็นผู้ให้บริการ (Service Mind) การ
ให้บริการแก่คนที่ดีมักไม่มีปัญหาเพราะเราย่อมมีความเต็มใจจะให้บริการเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่การ
ให้บริการแก่ผู้ซึ่งไม่ต้องชะตาหรือไม่ถูกโฉลกกันเป็นเรื่องที่ต้องฝืนใจ การบริการประชาชนเราไม่
สามารถเลือกปฏิบัติได้ เพราะจะต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน จะเลือกให้เป็นราย ๆ หรือปฏิบัติ
แตกต่างกันไม่ได้ (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิต.โต) ได้ให้หลักคิดซึ่งสามารถนำมาเป็นคติเตรียม
จิตใจเพื่องานบริการไว้ ดังนี้ “เราเป็นข้าราชการที่ให้บริการประชาชนเหมือนคนอื่น แต่คนอื่นได้
รางวัลสาขาบริการประชาชนดีเด่น ถามว่าคนที่ได้รางวัลด้านนี้ทำงานหนักกว่าเรากี่เท่า คำตอบคือ
ไม่กี่เท่าหรอก แต่สิ่งที่เขาต่างจากเราตรงที่เขาใส่ใจเข้าไปในการบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจ
เพราะฉะนั้นคนก็ประทับใจเขามากกว่า ที่ข้าราชการไม่เป็นที่ประทับใจของประชาชนนั้นอาจไม่ใช่ว่า
ทำงานน้อย แต่อยู่ที่ให้น้ำใจน้อยไปหน่อยและมีจรรยาบรรณน้อยไปหน่อย ความประทับใจจึงน้อยลง
ไป ถ้าข้าราชการมีน้ำใจในการให้บริการเขาจะมีความสุขในฐานะผู้ให้ เมื่อเขาเอื้ออาทรประชาชนเขา
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จะมีจรรยาบรรณ นี่คือจรรยาบรรณนำหน้า เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีความสุขเพราะถือการทำงาน
เป็นการปฏิบัติธรรมโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ ถ้าข้าราชการทำอย่างนี้ได้ทุกคนจะอยู่อย่างมีความสุข”

ผู้ให้บริการควรปรับปรุงบุคลิกภาพอย่างไร
วิธีปรับปรุงแก้ไขให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นอาจพิจารณาการปฏิบัติตนเป็นคนใจคอกว้างขวาง ให้
ความร่วมมือกับผู้อื่น เป็นตัวของตัวเอง แสวงหาคำแนะนำ กระทำแต่สิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจและ
ไม่ย่อท้อ ตรวจสอบผลความก้าวหน้าของตนเองอยู่เสมอ

การเสริมสร้างบุคลิกภาพ มี 7 ประการ
1. การมอง 2. การแต่งกาย 3. การพูด 4. การเดิน 5. การแสดงท่าทาง 6. ทักษะในการ
ทำงาน 7. สุขภาพ

บุคลิกภาพของผู้ให้บริการในการพูด
บุคลิกภาพของผู้พูดเป็ น สิ่งสำคัญ ที่มีผ ลต่อ ศรัทธา และความสนใจของผู้ฟั งอย่า งมาก
บุคลิกภาพมิได้หมายถึงเพียงรูปร่าง หน้าตา ท่าทางภายนอก แต่รวมไปถึงนิสัยใจคอซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
ปรากฏให้เห็นอย่างชัดแจ้งในทันทีทันใด บุคลิกภาพที่ดีของผู้พูดสามารถตรึงอารมณ์ของผู้ฟังให้มี
ความคิดเห็นคล้องตาม หรือช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้อย่างมากในทางกลับกัน ถ้าผู้พูดมี
บุคลิกภาพไม่ดี ก็จะมีผลทำลายความสนใจและก่อทัศนคติไปในทางลบ การแสดงออกทางอากัปกิริยา
น้ำเสียง สีหน้า แววตา ท่าทางของผู้พูด ซึ่งเป็นที่ยอมรับและดึงดูดความสนใจของผู้ฟังเป็นสิ่งสำคัญ

การประเมินผลการให้บริการ
การประเมินผลการให้บริการเกิดจากการวัดความพึงพอใจของประชาชนโดยตรงกระทำได้
ยาก จึงต้องใช้การประเมินผลการให้บริการมาช่วย ซึ่งคำตอบที่ได้จะเป็นเครื่องบ่งบอกความพอใจของ
ประชาชนได้ใกล้เคียง การประเมิน ผลการให้บริการต้องการให้รู้ถึงผลของการปฏิบัติงานในการ
ให้บริการการกำหนดแนวทางในการประเมินผลการให้บริการจะเป็นไปในเชิงปริมาณด้วยการเก็บ
ข้อมูลสถิติการให้บริการนำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับของคู่แข่งและเมื่อจะประเมินในเชิง
คุณภาพก็จะหาข้อมูลด้วยการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือประชาชนด้วยแบบสอบถาม
หรือแบบสำรวจความคิดเห็นหลายแห่งใช้กล่องรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์ การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประเมินผลการให้บริการ อาจพิจารณาจากเรื่องทั่วๆ ไปแล้ว จึง
นำไปพิจารณาในรายละเอียดเฉพาะอีกชั้นหนึ่ง ดังนี้
1. สิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 2. สิ่งที่ทำให้ประชาชนไม่พอใจ
3. สิ่งที่เป็นบริการของคู่แข่ง 4. สิ่งที่ถือว่าเป็นการให้บริการระดับโลก
หัวข้อประเมินผลการให้บริการควรเป็นการนำความต้องการของประชาชนในแต่ละบริการมา
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พิจารณาร่วมหารือในหมู่ผู้ ปฏิบัติงานในการให้บริการและผู้บริหารงานบริการเพื่อกำหนดขึ้นเป็น
เกณฑ์พิจารณาประเมินผลการให้บริการ

ประเภทของการบริการ คือ ความพึงพอใจของประชาชน
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับ (Drive) เป็นความต้องการที่
กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความ
ต้ อ งการของแต่ ล ะคนไม่ เ หมื อ นกั น ความต้ อ งการบางอย่ า งเป็ น ความต้ อ งการทางชี ว วิ ท ยา
(Biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหาย หรือความลำบากบางอย่างเป็น
ความต้องการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (Recognition) การ
ยกย่อง (Esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (Belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจจะไม่มาก
พอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้น
อย่างเพียงพอจนเกิดเป็นความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี
ของฟรอยด์และทฤษฎีของมาสโลว์

ความหมายของผู้สูงอายุ
ชูศรี วงเครือ (2543) อ้างถึงใน มลฤดี ศรีสุข (2545: 12) วัยสูงอายุจัดเป็นวัยที่อยู่ในระยะ
สุดท้ายของชีวิต ลักษณะและพัฒนาการในวัยนี้ จะตรงข้ามกับวัยเด็ก คือมีแต่ความเสื่อมโทรมและสึก
หรอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงเป็นการยากที่จะกำหนดว่าบุคคลใด
อยู่ในวัยสูงอายุ เกณฑ์ที่สังคมจะกำหนดว่าบุคคลใดเป็นผู้สูงอายุนั้น จะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม
ซึ่งได้มีผู้ให้คำนิยามเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ เช่น ฮอลล์ (Hall, 1976 อ้างถึงใน มลฤดี ศรีสุข, 1545: 12)
ได้แบ่งการสูงอายุของบุคคลออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. การสูงอายุตามวัย (Choronological Aging) หมายถึง การสูงอายุตามปีปฏิทินโดยการนับ
จากปีที่เกิดเป็นต้นไป และบอกได้ทันทีว่า ใครมีอายุมากน้อยเพียงใด
2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological Aging) เป็นการพิจารณาการสูงอายุจากสภาพ
ร่างกายและสรีระของบุคคลที่เปลี่ยนไป เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของ
อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายลดน้อยลง เป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมตามกระบวนการ สูงอายุซึ่งเป็นไป
ตามอายุขัยของแต่ละบุคคล
3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) เป็นการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ การ
รับรู้แนวความคิด ความจำ การเรียนรู้ เชาว์ปัญญา และลักษณะบุคลิกภาพ ที่ปรากฏในระยะต่างๆ
ของชีวิตแต่ละคนที่มีอายุเพิ่มขึ้น
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4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological Aging) เป็นการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่
สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม รวมทั้งความคาดหวังของสังคมต่อบุคคลนั้น ซึ่งเกี่ยวกับอายุ การ
แสดงออกตามคุณค่าและความต้องการของสังคมสำหรับการกำหนดว่า ผู้สูงอายุเริ่มเมื่ออายุเท่าใดนั้น
ขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันในแต่ละ สังคม สำหรับสังคมไทยนั้นกำหนดว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่
มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546) ทั้งนี้ผู้สูงอายุ
มิได้มีลักษณะเหมือนกันหมดแต่จะมีความแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ องค์การอนามัยโลกจึงได้แบ่ง
เกณฑ์อายุตามสภาพของการมีอายุเพิ่มขึ้น

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ลอว์ตัน (Lawton, 1985 อ้างถึงใน กิตติภพ พันธุ์อ่า, 2551: 7) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตหรือ
การมีชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุและกล่าวว่าผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 4 ด้าน
คือ
1. การมีความผาสุกทางด้านจิตใจ (Psychological Well - Being) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถประเมินได้ว่า ประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามีคุณภาพ โดยประเมินได้จาก ผลกระทบระดับ
ความสุขที่ได้รับและความสำเร็จที่ได้บรรลุตามความต้องการหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ความสามารถในการแสดงพฤติ ก รรม (Behavioral Competence) หมายถึ ง
ความสามารถในการทำหน้าที่ของบุคคล ซึ่งรวมถึงการทำหน้าที่ของร่างกาย การมีสุขภาพที่ดีการรับรู้
ที่ถูกต้องและการมีพฤติกรรมทำงานสังคมที่ถูกต้อง
3. สิ่งแวดล้อมของบุคคล (Objective Environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
4. การรั บ รู ้ ค ุ ณ ภาพชี ว ิ ต (Perceived Quality of Life) หมายถึ ง การที ่ บ ุ ค คลมี ก าร
ประเมินตนเองเกี่ยวกับความผาสุกทางด้านจิตใจ ความสามารถในการทำหน้าที่ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลดังที่ได้กล่าวมา

กฎหมายว่าด้วยการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้การคุ้มครอง การส่งเสริม ได้ให้การคุ้มครอง การ
ส่งเสริม และการสนับสนุนต่อสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ตามมาตราดังนี้มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุ
เกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก
เป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐมาตรา 80 รัฐต้องดำเนินการ
ตามนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ วัฒนธรรม เพื่อคุ้มครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัยส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเติมจากลุ่มผู้สูงอายุที่
เคยได้รับการช่วยเหลือแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 เป็นต้นไป โดยจ่ายให้ในอัตรา คนละ 500 บาท
ต่อเดือน
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สรุป
ในการศึกษาวิจ ัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพผู้สู ง อายุ
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระหว่าง
ประชาชนเพศชายและเพศหญิง และเสนอแน่ะข้อค้นพบจากการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจก
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ มีวิธีดำเนินการศึกษาดังนี้
ประชากร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดประชากรการวิจัย คือ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่วิจัย เทศบาลตำบลบัวเชด ในปีพ.ศ. 2565 จำนวน 1,500 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้
คัดเลือกประชากรให้เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับใช้เก็บข้อมูลตามประเด็นศึกษาของย่ามาเน่ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% ได้จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 316
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษา เรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ อำเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระ ดับ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้วิจั ย
กำหนดขอบเขตการศึกษาใน 5 ด้าน คือ 1. ด้านสังคม 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านวัฒนธรรม 4.ด้าน
สาธารณสุข และ 5. ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านดังต่อไปนี้
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน เพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 100 ราย ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามปลายปิดแบบชนิดเลือกตอบ สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นโดยใช้สถิติ
(t-test และ f-test )
ความสำคัญ: บทบาทของพระสงฆ์, การพัฒนาชุมชน

Abstract
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This research study researcher The role of monks in community development
in Tangci Sub-Distrct, Muang District, Surin Province The objectives of this study were
to study the level of people's opinions towards the role of monks in community
development in Tamang Tangci Sub-Distrct, Muang District, Surin Province. To compare
the level of people's opinion towards the role of monks in community development
in Tamang Tangci Sub-Distrct, Muang District, Surin Province. The researcher aimed to
study the opinion level of monks and the level of people's opinion towards the role
of monks in community development in Tamang Tangci Sub-Distrct, Muang District,
Surin Province. The researcher defines the study scope in 5 areas: 1. social aspect, 2.
economic aspect, 3. culture aspect, 4. public health aspect, and 5. environmental
aspect. the following aspects
Classified by people's personal factors, sex, age, income, occupation,
education, religion. The sample group consisted of 100 people involved in the role of
monks in community development in Tamang Tangci Sub-Distrct, Muang District, Surin
Province. The researcher used purposive sampling. research tools ie closed-ended
questionnaire with multiple choice type, the statistics used were percentage, mean,
standard benchmark. Comparison of opinion levels using statistics (t-test and f-test ).
Keywords: The Role of Monks, Development,

บทนํา
สถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดสถาบันหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือต่อ
สังคมไทยตลอดมา โดยมีส่วนช่วยเหลือในการกล่อมเกลาจิตใจ และลักษณะนิสัยของคนไทย ตลอดจน
การให้บริการตามความจําเป็น ตามความต้องการของประชาชน อีกทั้งมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหา
ทางสังคมให้แก่เรามาแล้วเป็นส่วนมากแม้กระทั่งในปัจจุบันความสําคัญในประการดังกล่าวก็ยังคงอยู่
พระภิกษุสงฆ์กับวัดต้องรับภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือสั งคม และทางราชการของเราอยู่ตลอดไป
สถาบันแห่งนี้จึงอํานวยประโยชน์เกื้อกูลต่อการปกครอง และการบริหารของไทยอยู่มาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนแถบชนบท ที่รับการบริการจากรัฐบาลได้ไม่ทั่วถึงนักซึ่งมีจํานวนเกือบ 90
เปอร์เซ็นต์
นอกจากนั้นชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็นชุมชนเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศประมาณร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น ที่มีอยู่ในเขตเทศบาลหรือ
สุขาภิบาล ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นในประเทศไทยจึงมีชุมชนส่วนใหญ่ที่มีหมู่บ้านเป็นหน่วยหลัก และ
มักจะมีวัดตั้งอยู่ในใจกลางราษฎรในหมู่บ้านจึงมีวัดเป็นแหล่งศูนย์กลางสําหรับการสมาคม หรือการ
ดํารงชีวิตทางสังคมและศูนย์กลางของวัฒนธรรม ชีวิตในชนบทจะอยู่รอบ ๆ วัด เพราะประชาชนส่วน
ใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง วัดจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่อยู่เหนือจิตใจของ
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ชาวไทยอยู่มาก และนับได้ว่าเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดในหมู่บ้านที่รองไปจากครอบครัว ความนับถือ
ของประชาชนที่มีต่อสถาบันนี้จะเห็นได้ว่าจากการที่คนไทยได้อุทิศตนให้กับวัด ทั้งในด้านจิตใจ เวลา
แรงงาน และทรัพย์สินจํานวนเงินที่ พุทธศาสนิกชนใช้ไปในการทําบุญประมาณร้อยละ 7 ถึงร้อยละ
84 ของรายจ่ายภายในครอบครัว วัดเป็นสถานที่มีความสําคัญเป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่นเป็น
แหล่งหรือศูนย์กลางของชุมชน เป็น โรงเรียน เป็นสถานสงเคราะห์และที่พักผิงสําหรับผู้ยากจน เป็น
สถานที่พักผ่อนและศูนย์กลางการกีฬา เป็นที่เก็บศพ เป็นต้นวัดในพระพุ ทธศาสนาจึงเป็นที่แบ่งเบา
ภาระให้กับรัฐบาลทั้งยังก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคง และเสริมสร้างต่อบริการในด้านสวัสดิการของรัฐ
วัดจึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทยอยู่มาก การศึกษาแก่คนยากจนก็เป็นอีก
หน้าที่หนึ่งที่พระสงฆ์ทําหน้าที่เป็นครูสอน เป็นศูนย์กลางของศึกษาชุมชน เป็นต้น
และพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหลักของสถาบันพระพุทธศาสนา เพราะเป็นผู้ทําให้เกิดความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่ทําให้พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝั่งลึกลงในสังคมจนเป็นสถาบันสําคัญ
หนึ่งของสังคม เมื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของความเป็นสถาบัน ทางศาสนาองค์ประกอบที่มี
ความสําคัญยิ่ง คือวัดและพระสงฆ์มีอิทธิพลและบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนมาก เพราะวัดและ
พระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิต ศีลธรรมและพฤติกรรมต่างๆ
พระสงฆ์นอกจากจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชนแล้วยังนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม หากนักวิชาการนําความรู้ รู้จักทรัพยากรและแรงงานมาใช้อย่าง
ถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างถูกต้อง จะช่วย
เสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันขออัญเชิญมา ณ ที่นี้ การใช้หลักวิชา และความคิดริเริ่ม
สร้างงานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนัก แต่ประสิทธิภาพสูงและอํานวยประโยชน์โดยตรงได้มาก โดยการนําเอา
ทรัพยากรตามธรรมชาติ ความรู้ความสามารถตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ดเต็ม
หน่วยและให้เกิดความเสียหายหรือสูญเปล่าน้อยที่สุด การสร้างความเจริญในลักษณะนี้ จะช่วยสร้าง
ความเจริญของกิจการส่วนร่วมได้แน่นอน
บทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทย เป็นงานที่พระสงฆ์จะทําได้โดยตรงก็ คือการสงเคราะห์ทาง
จิตใจ ส่วนสงเคราะห์ทางวัตถุจะทําได้โดยทางอ้อมด้วยการแนะนําชักจูงผู้อื่ นให้กระทําหรือนําสิ่งของ
หรือบริการที่ได้รับจากผู้อื่นมาเฉลี่ยแบ่งปันให้เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป โดยการสงเคราะห์นั้น
ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมตามกาลเทศะ บทบาทของพระสงฆ์ ใ นการสงเคราะห์ช ุม ชน ตาม
แนวความคิดของพระราชวรมุนี ประกอบด้วยการให้คําแนะนําทางจิตใจเป็นที่ ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา
ชีวิตต่างๆ ส่วนบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนควรปฏิบัติตนประการแรกคือต้องเป็นผู้นําทาง
จิ ต ใจ ศรั ท ธาและปั ญ ญาเนื ่ อ งจากความเจริ ญ ทางวั ต ถุ แ ละความรวดเร็ ว ของข้ อ มู ล ข่ า วสาร
พุทธศาสนิกชนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ไม่มีห ลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่มีศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง พระสงฆ์จึงควรเป็น
ผู้นําทางจิตใจของประชาชนและชุมชน เพื่อยกระดับจิตใจของประชาชนด้วยหลักธรรมคําสั่งสอนทาง
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ศาสนาให้สามารถมีชีวิตอย่างเป็นสุขมีศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้อง ประการที่สองพัฒนาจิตใจ
ของประชาชน ด้วยกระบวนการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมประชาชนให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี มีสรรถ
ภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อ บุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ประการที่สามคือ
ต้องส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่นโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในวัด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด รวมทั้งการจัดให้วัดเป็น
อุทยานการศึกษา เป็นแหล่งความรู้แก่เยาวชนและประชาชน ประการที่สี่ต้องส่งเสริมศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติไทยต่อเนื่องยาวนานแต่โบราณกาล แต่ใน
ปัจจุบันการไหลบ่าทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ทําให้เกิดผลเสียต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
พระสงฆ์จึงควรปลูกจิตสํานึกแก่ประชาชนทางด้านการสร้างจิตสํานึกในการเป็นศาสนาประจําชาติ
ของพุทธศาสนาจิตสํานึกในหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน และจิตสํานึกในการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมให้
เป็นผู้ตื่น ผู้รู้และผู้เบิกบานอยู่เสมอ ประการที่ห้าต้องให้การสังเคราะห์แก่ผู้ประสบความทุกยากและ
เดือดร้อน ในฐานะที่วัดเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของสังคมชุมชน เมื่อประชาชนประสบความทุกข์ยาก
เดือดร้อนพระสงฆ์จึงควรให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเท่าที่จะสามารถทําได้โดยการให้
ธรรมะ คําปรึกษา แนะนํา และการให้กําลังใจ ประการที่หกต้องช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน พระสงฆ์
ควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนตามความสามารถ โดยทําเป็นขั้นตอน มีการวางแผนตาม
หลักอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้า คือ ต้องรู้ทุกข์ รู้สภาพของทุกข์ก่อนว่ามีอะไรบ้าง รู้สมุทัย รู้สาเหตุแห่ง
ทุกข์ รู้นิโรธ ทางแห่งการดับทุกข์และรู้มรรค วิธีที่จะดับทุกข์และประการสุดท้ายต้อง ช่วยพัฒนา
ชุมชนให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง โดยเป็นแกนนําร่วมกับผู้นํา ชุมชนและชาวบ้าน พัฒนาชุมชน
ตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง คื อ การพัฒนาด้านจิตใจ การพัฒนาด้านสังคม และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน
ดั ง นั ้ น จึ ง ถื อ ว่ า พระสงฆ์ จ ะต้ อ งพยายามสร้ า งเครื อ ข่ า ยประสานงานและเชื ่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ให้เป็นชุมชนหรือกลุ่มเพื่อที่จะทําให้สังคมหรือชุมชนรอบข้างยอมรับ
จึงจะทําให้การสร้างชุมชนนั้นมีการเรียนรู้องค์ความรู้ซึ่งเป็นบทบาทที่จะต้อง ชี้นําทางในการพัฒนาไม่
ว่าจะเป็นด้านแนวความคิด แนะนํา สั่งสอน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณ อันเป็น
การชักนําแนวทางไปสู่การพัฒนาสังคม ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ทางด้านเศรษฐกิจ
เพราะคณะสงฆ์มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์สามัคคีกันดีเป็นรูปแบบแล้ว ระบบการจัดการ การ
บริหารชุมชน การปกครองก็เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาสังคมกลุ่มย่อย ๆ ไปสู่การพัฒนาสังคมขนาด
ใหญ่ขึ้น
จากความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะนิสิตที่เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งใน ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งและชัดเจนเพื่อนําผลการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน หมายถึง เป็นกรรมวิธีแห่งการกระทำของสังคมซึ่งราษฎรในชุมชนนั้นๆ
ร่วมกันวางแผนและลงมือกระทำเอง กำหนดว่ากลุ่มของตนและของแต่ละคนมีความต้องการ และมี
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ปัญหาอะไร เพื่อให้ได้มา ในสิ่งที่ต้องการและสามารถแก้ไขปัญหานั้น โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนให้มาก
ที่สุด ถ้าจำเป็นอาจขอความช่วยเหลือด้านบริการ หรือวัสดุ จากองค์กรต่างๆ ก็ได้
1) การพั ฒ นาชุ ม ชนด้ า นสั ง คม พระสงฆ์ เ ข้ า ไปมี บ ทบาทในด้ า นการอบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรมให้แก่ชุมชน นักเรียน นักศึกษา เผยแผ่ธรรมะ สงเคราะห์ผู้ยากไร้พัฒนาถาวรวัตถุให้กับ
ชุมชนมีการรับเลี้ยงดูเด็กกำพร้า การเปิดโรงเรียนสอนเด็กก่ อนเกณฑ์และโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและบาลีพร้อมกับพระปริยัติธรรมสามัญ เป็นผู้ดำเนินงานบทบาทนักสังคมสงเคราะห์และ
ยังเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนาและผู้นำชาวบ้านทำให้เกิดความสามัคคีเป็นระเบียบเรียบร้อย
แก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
ในด้านสังคม พระสงฆ์เป็ นแบบอย่างในการลด เลิก ละ จากอบายมุขทั้งหลายเป็นผู ้น ำ
ประกอบพิธีทางศาสนาทำให้ชาวบ้านมีความรักความสามัคคีกัน อบรมชาวบ้านให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อ
กันเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือกัน
2) การพั ฒ นาชุ ม ชนด้ า นเศรษฐกิ จ ตั ้ ง แต่ พ.ศ.2504 มี ก ารใช้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติซึ่งส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยหลายอย่าง เช่นเกิดโรงงาน
อุตสาหกรรม จำนวนมาก คนในชนบท อพยพมาทำงานโรงงานมากขึ้น เกิดปัญหาความยากจนและ
ช่องว่างทางเศรษฐกิจระกว่างภาค เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมในทศวรรษ 2530 รัฐบาลมุ่งพัฒนา
ประเทศให้เป็นประเทศ อุตสาหกรรมใหม่ แต่เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ.2540 ทำให้
ธุรกิจจำนวนมาก ล้มละลาย คนตกงานจำนวนมาก รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อลดความ ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อชุมชนในด้าน
เศรษฐกิจ ก็คือ การแนะนำให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความพอดี สมดุลในการบริโภค ซึ่งดังกล่าวนี้
เรียกว่า “เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์” เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ห รือเศรษฐศาสตร์
แนวพุทธ
ในด้านเศรษฐกิจ แนะนำให้ประชาชน มีความขยันประหยัด อดออม ส่งเสริมให้ ประกอบ
อาชี พ สุ จ ริ ต ดำเนิ น ชี ว ิ ต ด้ ว ยความพอดี สมดุ ล ในการบริ โ ภค มี ค ุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเรี ย กว่ า
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ เป็นเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความ ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย
3) การพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรม วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆ์เป็น
ตัวแทน ของวัด ในการแสดง บทบาทต่าง ๆ เป็นผู้นำทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความ
เคารพ เชื่อถือ และการร่วมมือ กันให้เกิดความสามัคคีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้พระสงฆ์
ยังมีบทบาท สำคัญในการ ควบคุมทางสังคมในระดับประเทศ ด้วยเพราะพระสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือ
ของบุคคล ทุกชั้นในสังคม ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงประชาชนทั่วไป ปัจจัยที่เชิดชูฐานะ ของ
พระสงฆ์ในสังคมคือ 1. ความบริสุทธิ์ 2. ความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ 3. ความเป็นผู้น ำทาง
สติปัญญา ปัจจุบันนี้บทบาทของวัดและพระสงฆ์เริ่มสูญเสียไป เพราะความเจริญแบบตะวันตกเข้ามา
สู่สังคมไทย เมื่อประมาณ 70-80 ปีที่ผ่านมา เริ่มจากสังคมเมืองไปสู่สังคมชนบทอย่างไรก็ต าม
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พระสงฆ์ยังคงมีบทบาทมากบ้างน้อยบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง ของสังคมแต่ละสังคม
โดยเฉพาะในชนบทหรือท้องถิ่นที่ห่างไกลมาก ๆ พระสงฆ์ยังคงมีบทบาท หลาย อย่างเหมือนเดิมและ
เป็นความจริงที่ว่าคนไทยเกือบทุกคนจะต้องกลับเข้าสู่วัด อีกครั้งหนึ่ง ในวาระ สุดท้ายของชีวิต
กล่าวคือ เมื่อทุกคนถึงแก่กรรมลง โดยทั่วไปต้องไปทำพิธีฌาปนกิจศพที่วัด จึงสรุป ได้ว่า ห้วงชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนต้องเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาตลอดเวลาตั้งแต่สมัย อดีต ปัจจุบัน และอนาคตจนกว่า
พุทธศาสนาจะสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทยอันเป็นที่อยู่ของสังคมไทย บทบาทของพระสงฆ์อีกประการ
หนึ่ง คือ บทบาทที่มีต่อวัฒนธรรมของชุมชน ด้วยการที่ พระสงฆ์เป็นตัวแทน ของวัดเป็นผู้น ำทาง
จิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพนับถือ และ ศรัทธาของคนในชุมชน
4) การพัฒนาชุมชนด้านสาธารณสุข พึ่งพาซึ่งกันและกันอยู่แล้ว พระสงฆ์และวัดจึงเป็น
ขุมกำลังและองค์กรที่จ ะช่ว ยพัฒ นาประเทศตามแบบไทย ๆ และแบบที่ยืนบนขาของตนเองได้
ชาวบ้านมีความยากจนเหลือเกิน แม้แต่ยาสามัญประจำบ้านก็ไม่ค่อยจะมีไปซื้อในเมื่อขาดยาที่ส ำคัญ
การสาธารณสุขมูลฐานก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางที่ใครจะเอา ยาไปแจกที่หมู่บ้านได้ทั่วถึง รัฐบาลก็ทำไม่ได้
องค์การอะไรก็เป็นไปไม่ได้แต่พระสงฆ์ท ำได้ท่านได้ติด กัณฑ์เทศน์มาบ้าง คนทำบุญบ้าง มากับการ
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่าบ้าง หรืองานต่าง ๆ เหล่านี้เพียง พอที่จะจัดตู้ยาประจำวัดสำหรับหมู่บ้าน ดังนั้น
บทบาทของพระสงฆ์เกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน บทบาทของพระสงฆ์อีกประการหนึ่ง คือ เรื่อง
สุขภาพของคนในชุมชนส่งเสริมให้รู้จัก รักษาสุขภาพรู้จักใช้ยาทั้งแผนโบราณสมุนไพรปลูกใช้เองและ
ยาแผนปัจจุบันร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน
5) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนเป็นผลให้สภาพแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น และสิ่ง
สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้ เลยก็พระสงฆ์จะต้องลงมือปฏิบัติหรือกระทำให้แบบตัวอย่าง
ให้ชาวบ้านได้เห็นเสียก่อนเพราะหากว่า พระสงฆ์ได้ทำเป็นแบบอย่างเสียแล้วเปรียบเสมือนว่าจอม
แห่งแม่ทัพได้ลงสู่สงครามด้วยตัวเองหมู่ เสนาหัวหน้าและทหารทัพย่อมมีก าลังใจที่จะลงสู่สนามรบ
อย่างไม่เกรงกลัวภัยฉันใด ชาวบ้านเมื่อได้ เห็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้ลงมืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมก่อน ชาวบ้านก็จะได้มีก ำลังใจใน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉันนั้นและยังเป็นการเผยแผ่ที่ดี
ที่สุดด้วยการทำให้ดูอยู่ให้เห็น

ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื ่ อ ง ศึ ก ษาวิ จ ั ย บทบาทของพระสงฆ์ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชนตำบลตั ้ งใจ
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจอำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 5,389 คน ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่
รวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอดังนี้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- คุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ
- คุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ
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- คุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้ต่อเดือน
- คุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ
- คุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา
- คุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุการนับถือศาสนา
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ตำบล
ตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกณฑ์คะแนน
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ
- ปัญหาและอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ

ระดับความคิดเห็น
จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่
และค่าร้อยละ ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1) พบว่า คุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ แยกเป็นเพศชาย
33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และแยกเป็นเพศหญิง 67 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 ตามลำดับ
2) พบว่า คุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มี
อายุ 31 - 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0
อายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.0 และต่ำสุดมีอายุระหว่าง 18-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.0
ตามลำดับ
3) คุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่า ส่วน
ใหญ่เงินเดือนต่ำกว่า 6,000 คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมา 15,001 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29.0
รายได้ 6,001-9,000 คิดเป็นร้อยละ 15.0 รายได้ 12,001-15,000 คิดเป็นร้อยละ 15.0 และต่ำสุด
9,001-12,000 คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามลำดับ
4) คุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่
อาชีพ เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมารับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 21.0 อาชีพค้าขาย
คิดเป็นร้อยละ 16.0 อาชีพอาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 7.0 และต่ำสุดรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 4.0
ตามลำดับ
5) คุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วน
ใหญ่ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 18.0 ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 13.0 และ
ต่ำสุดระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามลำดับ
6) คุณลักษณะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุการนับถือศาสนา พบว่า
ส่วนใหญ่ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาศาสนา 0 คิดเป็นร้อยละ 0 และอื่นๆระบุ คิดเป็น
ร้อยละ 0 ตามลำดับ

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
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ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม โดการแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นที่ มี ต่อ
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยการคำนวณ
̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และดำเนินการเปรียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาท
ค่าเฉลี่ย (X
ของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำแนกตามตัวแปรอิสระโดย
การทดสอบค่าที (t-test) และ (f-test)

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ สามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวม และเมื่อจำแนก
เป็นรายด้านแล้วพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านนอกนั้นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การพัฒนา
ชุมชนในด้านสังคม การพัฒนาชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาชุมชนในด้านสาธารณสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุวรรณวรการศึกษาบทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดปทุมธานี จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
วุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก วุฒิเปรียญธรรม 1-2 - ป.ธ.3 วุฒิการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรีมี
พรรษา มากว่า 30 พรรษา มีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสและระยะจำพรรษาอยู่ในวัดปัจจุบันมากกว่า 20
ปี บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดปทุมธานีซึ่งมี ทั้งหมด 5 ด้านได้แก่ การพัฒนา
ชุมชนด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดปทุมธานีด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก
1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านสังคม พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือของสังคมมากและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากจึง
ทำให้พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ วิริยะ
พินิจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทในการ
พัฒนาชุมชนมิใช่เรื่องง่าย ในอดีตนั้นพระสงฆ์รูปเดียวก็อาจพัฒนาได้เพราะหน่วยสังคมเล็กและไม่ต้อง
ใช้ความรู้อะไร ลึกซึ้งนัก ในปัจ จุบ ัน สังคมได้ขยายตัว ออกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและประชาชน
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมายอีกทั้งระบบศาสนธรรมที่เคยใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมก็เปลี่ยนมาเป็น
ระบบพัฒนาโดยอาศัยระบบเสรีนิยมเป็นสำคัญ จริงอยู่อาจมีพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งกำลังทำงานพัฒนา
ท้องถิ่นของท่านซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่ว ๆ ไป แต่ในที่สุดแล้วงานพัฒนาของท่าน จะต้อง
ประสบปัญหาติดขัดกับระบบที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ทั้งในส่วนขององค์กรใน
สถาบันสงฆ์เองหรือหน่วยงานของราชการ อีกทั้งปัญหาในการทำงาน ความร่วมมือกั บประเด็นเรื่อง
การพัฒนาที่ยากต่อการคิดและปฏิบัติ ถึงแม้ว่าพระสงฆ์จำนวนมากจะรู้ซึ้งถึงปัญหาความยากจน
ตลอดจนความยุติธรรมในสังคมเป็นอย่างดีก็ตาม แต่พระส่วนใหญ่มักจะเลี่ยงการแก้ปัญหานี้ต่อชุมชน
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โดยสนใจแต่เพียงพิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้นบทบาทในการพัฒนาชุมชนมีความสำคัญอยู่ในระดับปาน
กลางเท่านั้น
2) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านเศรษฐกิจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ก็แสดงให้เห็นว่า
พระสงฆ์มีส่วนช่วยเหลือในเรื่องของเศรษฐกิจนี้จำนวนน้อยซึ่งส่ว นใหญ่ พระสงฆ์จะเป็นฝ่า ยรับ
มากกว่าฝ่ายให้ในเรื่องของเศรษฐกิจจึงทำให้พระสงฆ์มีบาทบาทในด้านเศรษฐกิจนี้อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โคจิ โนสุ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการ
พัฒนาสังคม :ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดสงขลา” พบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การช่วยเหลือในเรื่องความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
หรือสังคมนั้น ๆ
3) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านวัฒนธรรม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าพระสงฆ์มี
ความสำคัญอย่างมากต่อชุมชนหรือต่อสังคมในส่วนของการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม และมีอิทธิพลต่อ
ชุมชนในด้านนี้จึงทำให้บทบาทของพระสงฆ์ในด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจ ัย ของอนัน ต์ วิร ิย ะพิน ิจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒ นาชุมชน”
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การ
ช่วยรักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
4) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ
อำเภอเมือง จังหวัดสุร ิน ทร์ด้านสาธารณสุข พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางกล่าวคือ
พระสงฆ์มีการให้ความรู้อบรม ส่งเสริม สนับสนุน หรือปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัย และปูองกันโรคให้แก่ ประชาชนในชุมชน ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการดูแล
สุขภาพอนามัย จัดกิจกรรมหรือ โครงการในการต่อต้านยาเสพติดในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ
สมชาย ศรีวิรัตน์ ว่าการพัฒนา ชุมชน ต้องพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นพึ่งตนเองได้มากขึ้น โดยมีรัฐ
บาลคอยให้การช่ว ยเหลือ สนับ สนุน สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ พระมหาวิเชียร ชาญณรงค์ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ ในการนำหลักมาใช้ท ากิจกรรมงานพัฒนาชุมชนเพื่อการลด ละ เลิก
อบายมุข ศึกษาเฉพาะกรณีพระ ครูศีลาวราภรณ์ (เฉลิม ฐิติสีโล) วัดโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา
5) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งทำให้เห็นว่า
ด้านสิ่งแวดล้อมพระสงฆ์ไม่ค่อยมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทต่อชุมชนเท่าที่ควรจึงทำให้บทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมนี้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระสมนึก อนัตนวรวงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สถาบันสงฆ์กับการพัฒนาในอนาคตตามทัศนะของพระ
ผู้นำทางด้านวิชาการ” พบว่า ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พระสงฆ์มีบทบาทด้านสังคม กล่าวคือ การ
อบรมจริยธรรม การลดการเสพยาเสพติด การอนุเคราะห์ผู้ยากไร้ การสังเคราะห์ผู้ปัญหาทางใจการ
อนุเคราะห์ผู้เดินทาง การช่วยเหลือกิจกรรมของประชาชน เช่น การใช้สถานที่ของวัดเป็นที่เก็บพัสดุ
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เก็บของศักดิ์สิทธิ์ อนุเคราะห์สัตว์เลี้ยง ให้ยืมเครื่องใช้ เป็นต้น และยังมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนอีก
ด้วย

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ได้ผลการ
เปรียบเทียบ ดังนี้
1)บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตาม
ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีเพศต่างกัน ซึ่งผลการเปรียบเทียบ จำแนกตามเพศ โดยพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านสังคมแตกต่างกัน กับด้านอื่นๆอย่างมีนัย
2) บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตาม
ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีอายุต่างกัน โดยพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเศรษฐกิจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญที่ทางสถิติที่ระดับ.05 เพื่อให้ทราบว่าผู้ใดแตกต่างกันจึงทำการวิเคราะห์รายคู่ ซึ่งผล
การเปรียบเทียบ พบว่าด้านเศรษฐกิจพบว่าประชาชนที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ต่างกันกับ 51 ปีขึ้นไป
ส่วนคู่นอกนั้นไม่ต่างกัน
3) บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตาม
ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ซึ่งผลการ เปรียบเทียบ พบว่า ทั้งโดยรวมและ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
4) บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตาม
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ซึ่งผลการเปรียบเทียบ พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านแตกต่างกัน
5) บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตาม
ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีรายได้ต่อเดือน ต่างกัน ซึ่งผลการ เปรียบเทียบ พบว่า โดยรวม
แตกต่างกัน ส่วนรายด้านผลการเปรียบเทียบมีความแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านสังคมที่ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนในพัฒนาชุมชนใน ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ มีข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1) ทางคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด สุรินทร์ควรจัดให้มีการจัด
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการวัดและชุมชนให้กับพระสงฆ์ในเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีความรู้ความ
ชำนาญอย่างน้อยทุก 6 เดือน
2) จากผลการวิจัย พบว่า ระดับการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยระดับ
ปานกลางแต่มีคะแนนน้อยที่สุด จากข้อค้นพบนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับ
บทบาทในการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ ควรมีการทบทวนนโยบายของคณะสงฆ์ใหม่ ในฐานะที่
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พระสงฆ์ที่อยู่ในท้องถิ่นจะมีมาตรการใดในการพัฒนาชุมชนได้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีความ
ผาสุกตลอดไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษาหลักอิทธิบาท 4 กั บผู้นำชุมชน ตำบล
เชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 2.เพื่อศึกษาการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน
ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 3.เพื่อเปรียบเทียบการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับ
ผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ งเป็นการวิจัยแบบผสม ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จากกลุ่มหมู่บ้านตัวอย่างได้แก่ บ้านเชื้องเพลิง บ้านขยอง บ้านปรือรูง
บ้านโพธิ์กอง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระดับความมั่นละ จำนวนตัวอย่างที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 127 ตัวอย่าง
ผลการวิจัยพบว่า การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน คือ ผู้นำมีใจรักในสิ่งที่ทำ ใจ
ที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ(ฉันทะ) แล้วทำด้วยความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจด
ใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบ จึงนำไปสู่การทบทวน
ตัวเอง และทบทวนองค์กรหรือทบทวนขบวนการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำผ่านมาว่าเกิดผลดี
ผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับคนอื่น เพื่อปรับปรุง
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
1. ปัจจัยพื้นฐานของชาวบ้านในการปรับใช้อิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/เทียมเท่า ประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนไม่
เกิน 10,000 บาท

541

2. การปรั บ ใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 กั บ ผู ้ น ำชุ ม ชน ตำบลเชื ้ อ เพลิ ง อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คือฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
3. ผลการเปรียบเทียมการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พบว่า อายุ และรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึ่งพอใจ
ของการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับนำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีผลต่อ
ความพึงพอใจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ : การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4, ผู้นำชุมชน, ตำบลเชื้อเพลิง

Abstract
Research study on Applying the Principle of Influence 4 with Community
Leaders Chulalongkorn Subdistrict, Prasat District, Surin Province The objectives are: 1.
To study the 4 principles of power with community leaders. Chulalongkorn Subdistrict,
Prasat District, Surin Province 2 . To study the application of the principle of power 4
with community leaders Chulalongkorn Subdistrict, Prasat District, Surin Province 3. To
compare the implementation of the Principle 4 with the community leaders.
Chulalongkorn Subdistrict, Prasat District, Surin Province which is a mixed research The
sample population used in the research from the sample villages, including Ban
Chueng Ploeng, Ban Khyong, Ban Pruerung, Ban Phokong, Phloeng Subdistrict, Prasat
District, Surin Province Confidence level The number of samples used in the data
collection was 130 samples.
The research results from the interview revealed that
From the interviews in all four aspects, it can be concluded that In applying
the principle of power 4 with community leaders, it was found that leaders love what
they do. A loving heart born of faith and conviction in what you do. or a position of
honor, working in community service Giving full love and confidence to various tasks,
without bias, having any work in the community, never lacking, being a coordinator in
the community Being an operator in various ceremonies such as annual events,
funerals, merit-making in the community or in temples, it can do very well. Each task
is not easy at all. If the leader does not have perseverance dedication It is a
commitment to devotion both physically and mentally. to learn and gain access to
the essence of that This persistence comes with patience and perseverance. It is a
feeling of indomitableness and hope to overcome all obstacles. with faith as a tool to
hold the mind, lead the heart, and remind; patience is also a tool for the calm and
kind-hearted. Not arrogant, fierce, and fierce. Because it will make it possible to make
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mistakes easily. or eventually losing patience Your leader has persistence. It is the way
of a person who dares to challenge any obstacles and the leader has a focused and
responsible mind. When one has a focused mind, prudence follows. This word is very
big today. Society is complex. There are many new things happening. Each person has
an obligation to do a lot I don't know what to do first But leaders have a mind to focus
on what they think, do and take responsibility. Everything works better. When there is
due diligence, there will be fewer mistakes in acting decisions. Service duties Taking
care of the community couldn't be better. If not because the leader has reviewed
what he has done. which arises from having a heart of love (chanta) and then doing it
with determination (viriya) with utmost attention and responsibility (citta) using wise
and careful judgment thus leading to self-review and reviewing the organization or
reviewing the process Review what you have thought, what you have done in the past,
what are the good and bad results? Both it is our own personal issue and it is something
we do with others. to improve and improve
The research results from the questionnaire responses found that
1. Fundamentals of villagers in applying power 4 to community leaders
Chulalongkorn Sub-district, Prasat District, Surin Province found that most of the
respondents were female. Age between 31 - 40 years Education level Secondary/Equal
Employment The average monthly family income does not exceed 10,000 baht.
Keywords: Implementing the 4 th bath, Community, Chue-plueng Subdistrict.

บทนำ
ปั จ จุ บ ั น ท่ า มกลางกระแสการเปลี ่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และการแข่ ง ขั น ที ่ ร ุ น แรง
ให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้ และให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในอนาคต ในองค์กรภาคเอกชนได้มีการปรับปรุงการบริหารงาน โดยการรื้อระบบ ในขณะ
ที่องค์กรภาครัฐ เองได้มีความพยายามที่จ ะปฏิรูประบบราชการมาหลายยุคหลายสมัยเพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรม อีกทั้งปรับปรุงบุคลากรโดยเน้นผลงานและความซื่อสัตย์สุจริต
เน้นการบริหารแบบเอกชนมากขึ้น ซึ่งการบริหารแบบราชการได้เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้หน่วยงาน
ราชการไม่สามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้เท่าที่ควร (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543: 1)
สังคมมนุษย์ เป็นสังคมที่ประกอบด้วยองค์การหรือหน่วยงานนานาชนิด ซึ่งองค์การ
เหล่านี้จะมีความผูกพั นกับวิถีชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดกล่าว คือ มนุษย์ถือกำเนิดในโรงพยาบาล
ได้รับการศึกษาจากสถานบันการศึกษา และประกอบอาชีพทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ด้งนั้น
องค์กรหรือหน่วยงานไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ แต่เป็นสิ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณองค์การมักเป็นที่รวมของงาน
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และบุคลากรที่ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบต่างกันออกไปตามตำแหน่งและสิ่งที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล
โดยงานจะสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายหรื อ ไม่น ั้น ขึ้ น อยู่ กั บหลั ก การบริห ารและการจั ด องค์ ก าร
เป็นสำคัญ เมื่อใดก็ตามที่ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ในธรรมชาติขององค์การบริหารก็ สามารถ
ประยุกต์หลักการบริหารของการให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ หลักการบริหาร
นั้นหากมองในแง่ของกลุ่มคน ผู้บริหารจะต้องบริหารการโดยเน้นมนุษย์สัมพันธ์ แต่หากมองในแง่ของ
ระบบผู ้ บ ริ ห ารก็ ค วรเน้ น ความสำคั ญ ในทุ ก ส่ ว นขององค์ ก ารดั ง ที ่ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า อง ค์ ก าร
จะประกอบด้วยงานและบุคลลากรเสมอ ดังนั้น เมื่อผู้บริหารต้องการให้องค์การมีประสิทธิภ าพ
รอบด้าน ผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญกับทั้งสองด้านดังที่กล่าวข้างต้นควบคู่กัน อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมนั่นเอง (สมคิด บางโม, รศ., 2547: 15-25)
อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้บริหารต้องการองค์การที่มีประสิทธิภาพ นอกจากต้องรู้หลักการ
บริ ห ารจั ด การแล้ ว ผู ้ บ ริ ห ารก็ค วรทำความเข้า ใจคำว่ า “ประสิ ท ธิ ภ าพ” ให้ เ ข้ า ลึ ก ซึ้ ง อีกด้ว ย
จึงจะสามารถนำพาสิ่งที่สำคัญ คือบุคลลากรที่มีส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยไม่มี ความ
รุนแรงและเกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด นอกจากนี้ ประสิทธิภาพยังเป็นเสมือนตัวชี้วัดของความสำเร็จ
กล่าวคือ หากผู้บริหารต้องการให้องค์การมีประสิทธิภาพ การมีความรู้ความเข้าใจในองค์การเพียง
อย่างเดียวนั้นถือว่ายังไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งประชาชนมีบทบาทและอำนาจอธิปไตยรวมทั้งให้ความ
สนใจการเมืองมากกว่าแต่ก่อน สังเกตได้จากประชาชนมีการแสดงสิทธิและเสรีภาพของตนมากขึ้น
ทั้งหลายเหล่านี้ ถือเป็นผลที่กระทบที่สำคัญต่อระบบราชการที่ จะต้องเร่งพัฒนาปรับตัว เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชน ดังนั้น ส่วนราชการต่าง ๆ จึงต้องเล็งเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การและบุคคลากรเป็นระดับต้นไม่ว่าจะเป็นการจัด
อบรมเชิงวิชาการ เพื่อเสริมความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศ นคติของบุคลลากรภายในองค์การ
เพื่อให้เหมาะสมกับความคาดหวังและเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ
อย่างแท้จริง (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2546: 16)
องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่มีขนาดเล็ก ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 โดยมีพื้นที่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน การปฏิบัติงานของผู้นำชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงที่ผ่านมานั้น ผู้นำชุมชนบางคนยังปฏิบัติงานด้วยความมักง่าย
และเห็นแก่ได้ด้วยวิธีการฉ้อฉน หรือ แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวและพวกพ้อง แก่งแย่งแข่งขัน ชิงดี
ชิงเด่นในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะ และการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน ปัญหาดังกล่าวนี้จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นหากผู้นำชุมชนขาดจริยธรรม หรือ ขาดจิตสำนึกใน
การเป็นผู้นำที่ดี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำ
ชุมชนในครั้งนี้ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้นำชุมชนได้เพิ่มมากขึ้น
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิ นตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) คือรัฐบาลกลางได้กระจายอำนาจทางการ
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ปกครองและการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการจัดทำบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย (ธันยวัฒน์ รัตนสัค , 2555: 1๙3) เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในการปกครอง อันอาจจะสรุปเข้าในคำเดียว คือโดยธรรม เพื่อธรรม ได้แก่โดยความ
เป็น ธรรมเพื่อความเป็น ธรรม ฉะนั้น ธรรมที่เหมาะสมกับการปกครองแม้จะมีเป็นอันมาก แม้ที่
พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ดี ที่ศาสตร์การปกครองต่าง ๆ แสดงไว้ก็ดี ก็รวมเข้าในคำเดียวว่า โดยธรรม
เพื่อธรรม ที่จะให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล และความสุขอันเป็นความเจริญงอกงามไพบูลย์ต่าง ๆ คือหลัก
อิทธิบาท 4 ( สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2553: 3 – ๙)หลักธรรม 4 ประการถือเป็นคำ
สอนที่มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานแห่งความสำเร็จตามประสงค์ เป็นหลักคำสอนที่เน้น
ความสำเร็จของงานเป็นที่ตั้ง ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน ความหมายอีกนัย
หนึ่งของหลักอิทธิบาท 4 คือคุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จ คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่ง
หมาย ประกอบด้วย 1)ฉันทะ ความพอใจ คือต้องการที่จะทำด้วยใจรักที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอและ
ปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้น ไป 2)วิริยะ ความเพียร คือขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความ
พยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ ท้อถอย 3)จิตตะ ความคิ ดมุ่งมั่น คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและ
ทำสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ทำ 4)
วิมังสา ความไตร่ตรองหรือทดลอง คือหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตรา หาเหตุผล และ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้น วิธีแก้ไขปรับปรุง หากนำคำสอนของ
หลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้ในชีว ิตประจำวันและชีวิตการทำงานก็จะทำให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน (พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2548: 160)
ดังนั้น ผู้ว ิจ ัย จึง มีความสนใจที ่จ ะศึก ษา การปรับใช้ ห ลักอิ ทธิบ าท 4 กับผู้นำชุม ชน
ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ว่าผู้นำชุมชนแต่ล ะหมู่บ้านในตำบลเชื้ อ เพลิ ง
มีการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด และจะได้นำผลการวิจัยที่ได้
ไป
เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาสามารถนำไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การปรับใช้ หมายถึง การปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ในที่นี้หมายถึงการนำเอาหลักอิทธิบาท
4 มาปรับใช้ในการบริหารจัดการงานและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของผู้นำชุมชนในตำบลเชื้อเพลิง
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
หลักอิทธิบาท 4 หมายถึง คุณเครื่องหรือหลักธรรมที่ทำให้สำเร็จในการดำเนินชีวิ ต
การทำงาน มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1.ฉันทะ คือ ความรักงานความพอใจกับงานที่ทำอยู่ 2.
วิริยะ คือขยันมั่นเพียรกับงาน 3.จิตตะ คือ ความเอาใจใส่รับผิดชอบต่องาน 4.วิมังสา คือการพินิจ
พิเคราะห์ หรือ ความเข้าใจทำงาน
ผู้นำชุมชน หมายถึง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากชาวบ้ านโดยวิธีการเลือกตั้ง หรือจัดตั้ง
เพื่อให้เป็นผู้นำ ในที่หมายถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ทราบถึงหลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์
2. ได้ทราบถึงการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
3. ได้ให้ทราบผลการเปรียบเทียบการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบล
เชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลการศึกษา
ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.4) มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี (ร้อยละ 28.3)
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า (ร้อยละ 40.2) ประกอบอาชีพเกษตร (ร้อยละ 37.8) รายได้
ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท (ร้อยละ 61.4) การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับ
ผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมในแต่ละด้านอยูในระดับความ
พึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากเป็นอันดับ 1 คือ ด้านวิมังสา รองลงมา ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ตามลำดับการปรับ
ใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 กั บ ผู ้ น ำชุ ม ชน ตำบลเชื ้ อ เพลิ ง อำเภอปราสาท จั ง หวั ด สุ ร ิ น ทร์
ด้านฉันทะ โดยภาพรวมในแต่ละด้านอยู ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับ 1 คือ มีใจรักต่อหน้าที่และงานที่
ทำ รองลงมา ความพอใจกับงานที่ทำ มี ความตั้งใจในการทำงาน มีความเชื่อมั่นต่องานที่ทำ และเต็ม
ใจต่องานที่ทำอยู่ ตามลําดับ การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านวิริยะ โดยภาพรวมความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับ 1 คือ มีความพยายาม
ในการทำงาน รองลงมา ทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท ไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้น มีความอดทนต่อ
งานและหน้าที่ และขยั่นทำงานอย่างเต็มที่ ตามลำดับ การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน
ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านจิตตะ โดยภาพรวมความพึงพอใจในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับ 1
คือ มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ รองลงมา มีความเอาใจใส่กับงานที่ทำ มีความรอบคอบต่อการ
ทำงาน จดจ่อกับงานไม่วอกแวกและไม่ทอดทิ้งงานที่ทำ ตามลำดับ การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4
กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านวิมังสา โดยภาพรวม ความพึง
พอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากโดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับ 1 คือ การใคร่ครวญทบทวนงานที่ทำแล้ว รองลงมา ผู้นำรู้จักการทบทวน
พิจารณาตัวเอง แก้ไขงานเป็นไปเพื่อความสำเร็จ มีการปรับปรุงงานที่ทำอยู่ และตรวจสอบงานที่กำลัง
ทำอยู่ ตามลำดับ
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สรุป
ผลการเปรียบเทียบการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มี
ผลต่อความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จาก 4 ด้านนั้น จึงสรุปได้ว่า ผู้นำชุมชนมีการนำหลักอิทธิ
บาท 4 มาปรับใช้ในการบริหารชุมชน คือ ผู้นำมีความรักและศรัทธาต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรม ช่วยเหลือประชาชน และทำเพื่อส่วนรวม ผู้นำมีความกล้าหาญ ความขยัน มุ่งมั่น และทุ่มเท
กับงาน ผู้นำมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน จดจ่อมีสมาธิอยู่กับงาน และไม่ทอดทิ้งาน ผู้นำมีการ
ทบทวนงานต่าง ๆ มีการแก้ไขปัญหาด้ว ยเหตุและผล และผู้นำจะคอยสอดส่องดูแลงานต่าง ๆ
อยู่เสมอ
1. ปั จ จั ย พื ้ น ฐานของการปรั บ ใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 กั บ ผู ้ น ำชุ ม ชน ตำบลเชื้ อ เพลิ ง
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า ประกอบอาชีพเกษตร รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,000 15,000 บาท
2. การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ด้านวิริยะ โดยภาพรวมความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมี
ความพึงพอใจในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับ 1 คือ มีความพยายามในการทำงาน
รองลงมา ทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท ไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่เกิ ดขึ้น มีความอดทนต่องานและหน้าที่
และขยั่นทำงานอย่างเต็มที่
3. ผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบล
เชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ของครอบครัว
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน การปรับใช้ หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ มีผลต่อความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการศึกษาเรื่อง “ การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำ
ชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์” พบว่า การปรับใช้ห ลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำ
ชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมความคิดเห็นในแต่ละด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยการทำหน้าที่ของผู้นำชุมชน จึงควรมีการสอบถามจากประชาชน เพื่อทราบถึงปัญหา
และข้อเนสอแนะต่าง ๆ ที่พบจาการทำหน้าที่ของตัวผู้นำเอง เพื่อนำมาใช้และปรับปรุงในเรื่องนั้น ๆ
แก่ประชาชนเสมอ
ผลการวิจ ัย ข้างต้น ทำให้ผ ู้ว ิจ ัย มีข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนด
แนวทาง การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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1. การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
เป็นอันดับ 1 คือ ด้านวิมังสา รองลงมา ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ โดยภาพรวมในแต่ละด้านอยู ในระดับ
ความพึงพอใจมาก และด้านจิตตะ ดังนั้น การปรับ ใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ควรดำเนินการหรือนำหลักอิทธิบาท 4 ไปปฏิบัติในการบริหารชุมชน
อย่างเป็นจริงเป็นจังแก่ประชาชน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนพึ่งพอใจในการบริหารชุมชน ของผู้นำชุมชน
มากขึ้น
2. ด้านฉันทะ การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ด้านฉันทะ โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก ดังนั้น ผู้นำควรมีความพอใจกับ
งาน รักต่องานที่ทำ ตั้งใจในการทำงาน เต็มใจ และเชื่อมั่นต่องานที่ทำ
3. ด้านวิริยะ การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ด้านวิริยะ โดยภาพรวมอยู ในระดับความพึงพอใจมาก ดังนั้น ผู้นำควรมีความพยายาม ขยัน
อดทนและทุ่มเทกับงานที่ทำ
4. ด้านจิตตะ การปรับใช้ห ลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ด้านจิ ตตะ โดยภาพรวมอยู ในระดับความพึงพอใจมาก ดังนั้น ผู้นำควรจดจ่อ ไม่
วอกแวก รอบคอบ เอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้งงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ
5. ด้านวิมังสา การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ด้านวิมังสา โดยภาพรวมอยู ในระดับความพึงพอใจมาก ดังนั้น ผู้นำควรพิจารณา
ทบทวน ตรวจสอบงานอยู่เสมอ และปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 กับผู้นำ
ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะสำหรับการทำงานวิจัย
ในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
2. ศึกษาปัญหาที่พบในการบริหารชุมชนของผู้นำชุมชน ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
3. ศึกษาความพึง พอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารผู้นำชุมชนตามหลักอิทธิบาท 4
ในตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลัก
อปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน 3) เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการให้บริการตามหลักอปริหานิยธรรม ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการตามระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์ ประชากรจำนวน ๙,111 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 221 คน โดยการใช้
สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ เนื้อหาประกอบบริบท
1) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักอปริ
หานิยธรรมของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x = 3.38, S.D. = 0.44) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้
มาเยือนอยู่ในระดับมาก (x = 3.59, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x = 3.46, S.D. = 0.72) และน้อยที่สุดคือ ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ จักไม่ถอน
สิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้วอยู่ในระดับ ปานกลาง (x = 3.21, S.D. = 0.64)
2) ปัญหาและอุปสรรคการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาล
ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า 1) ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์บางคนไม่
สนใจในเรื่องที่ประชุม จะสนใจก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์ต่อตนเอง 2) ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม เลิก
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ประชุม มาทีหลังและเลิกประชุมก่อน 3) ด้านไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ จักไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้
แล้ว ละเมิดต่อข้อบัญญัติ เช่นห้ามดื่มสุราในงานศพ ก็ไม่ปฏิบัติตาม 4) ด้านเคารพนับถือท่านผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชาไม่เคารพไม่รู้ที่ต่ำที่สูง ชอบทำตัวแข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน 5) ด้านให้ความ
เคารพต่อเพศสตรี ไม่ให้ความความสำคัญต่อสตรีบางท่านในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 6) ด้านให้
ความเคารพต่อสถานที่ แต่งกายไม่สุภาพ พูดกันเสียงดัง ไม่เคารพ ในพุทธสถาน 7) ด้านให้ความดูแล
เอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน ไม่ค่อยสนใจในอาคันตุกะ
3) ข้อเสนอแนะ การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบล
นาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า 1) ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ควรให้ความ
สนใจในที่ประชุมทุกเรื่อง 2) ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม ควรเข้าร่วมและเลิกประชุม
พร้อมกัน 3) ด้านไม่บ ัญญัติส ิ่งที่ย ังไม่บ ัญญัติ จักไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว ควรเคารพต่อ
กฎระเบียบและปฏิบัติตาม 4) ด้านเคารพนับถือท่านผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ควรให้ความเคารพ
อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ 5) ด้านให้ความเคารพต่อเพศสตรี ควรให้ความสำคัญต่อเพศสตรีทุก
คน ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติ 6) ด้านให้ความเคารพต่อสถานที่ ควรแต่งกายให้เรียบร้อย งดใช้เสียง
หรือพูดเบาๆ เคารพในสถานที่กราบไหว้บูชา 7) ด้านให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน ควร
แสดงความดีใจให้การต้อนรับและยินดีต่อผู้มาเยือน
คำสำคัญ: การบริหารการพัฒนาชุมชน, หลักอปริหานิยธรรม

Abstract
This research aims to 1) To study the management of community development
according to the principle of the Na Nong Phai Subdistrict Municipality Chumphon Buri
District 2) To study the problems and obstacles related to the administration of
community development according to the principle of morality of Na Nong Phai
Subdistrict Municipality. Chumphon Buri District Surin Province according to gender,
age and educational level. 3) To suggest guidelines for providing services according to
the principle of morality. of Na Nong Phai Subdistrict Municipality Chumphon Buri
District Surin This research study Operate according to quantitative methodology.
(Quantitative Research) by the samples used in the research. are the people of the
community in the municipality of Na Nong Phai Subdistrict Chumphon Buri District Surin
Province, population of 9,111 people, the sample group used in the research was 221
people by using the Taro Yamane formula. The statistics used in the data analysis were
frequency, percentage. mean (Mean), standard deviation (Standard Deviation) and
analytical techniques. contextual content.
The research results were as follows:
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1) The results of the opinion level analysis on the management of community
development according to the moral principles of Na Nong Phai Subdistrict Municipality
Chumphon Buri District Surin In Overall, it was at the moderate level (x = 3.38, S.D. =
0.44), The care of visitors is at a high level (x = 3.59, S.D. = 0.68), followed by regular
meetings was at the moderate level (x = 3.46, S.D. = 0.72) and the lowest was not
constitutional wouldn’t with you have already written to a moderate level ( x = 3.21,
S.D. = 0.64).
2) Problems and obstacles in the management of community development
according to the principles of the Na Nong Phai Subdistrict Municipality Chumphon Buri
District Surin found that 1) the part of the meeting regularly, some people aren’t
interested in meeting matters, they will be interested only when they have their own
interests. 2) The meeting is in unison, the meeting is later canceled and the meeting
has been dissolved first wouldn’t with you have already commanded violate provisions
for example, drinking alcohol at a funeral is prohibited didn’t follow 4) respect for
adults or supervisors do not respect the low, high like to act stiff Not humble 5) respect
for women Some women don’t place importance on community activities. 6) respect
places undressed speaking loudly, not respecting the Buddhist places. 7) as to take
care of visitors not interested in visitors.
3) Recommendations for community development management according to
the principles of the Na Nong Phai Subdistrict Municipality Chumphon Buri District Surin
Province, found that 1) The meeting regularly met attention should be paid to the
meeting in all matters. 2) The meeting in unison, the dissolution of the meeting, should
attend and terminate the meeting at the same time will not with you have already
commanded should respect rules and regulations and follow 4) respect for adults or
supervisors should be given humble towards the elders 5) respect for women gender
should be given to all women, not discriminating, not discriminating. 6) Respect the
place Should dress properly don’t use your voice or speak softly respect in the place
of worship. 7) in giving attention to the visitors they should express their joy, welcome
and visitors.
Keywords: Community development, According to the principle

บทนำ
มนุษย์สมัยก่อนมีครอบครัวกระจัดกระจายยังไม่มีบ้านหรือเพิงพักได้อาศัยอยู่ตามถ้ำหรือ
เรียกว่ามนุษย์ถ้ำยังไม่เป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน การบริหารการพัฒนาจึงเป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่
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มีการบริหารในเฉพาะกลุ่มครอบครัว ผู้บริหารในสมัยก่อนอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้อาวุโสใน
ครับครัวนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการอย่างเช่น สั่งให้ไปหาอาหาร ไปล่าสัตว์ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่หัวหน้า
ครอบครัวหรือผู้อาวุโสสั่ง ในสมัยก่อนนั้นภัยอันตรายมีอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นภัยจากทางธรรมชาติ
จากสัตว์ต่างๆที่เข้ามาทำร้ายคนในครอบครัว มนุษย์จึงหาทางป้องกันโดยการรวมกลุ่มกันอยู่เพื่อที่จะ
ช่วยกันป้องกันภัยให้แก่กันและกัน และได้พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันภัยจากดิน ฟ้าอากาศ พัฒนา
เครื่องมือขึ้น มาป้องกันภัยจากผู้รุกราน จากกลุ่มเล็ก ๆ ก็กลายเป็นชุมชนใหญ่ จากชุมชนใหญ่
กลายเป็นเมืองใหญ่ อย่างเช่น การรวมตัวกั นเป็นหมู่บ้าน หลาย ๆ หมู่บ้านกลายเป็นตำบล หลาย ๆ
ตำบลเป็นจังหวัด หลายๆจังหวัดเป็นประเทศ
ในเมื่อมีผู้คนจำนวนมากมาอยู่ในที่เดียว บริเวณเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันถ้าไม่มีผู้นำก็
ย่อมทำให้เกิดปัญหาขึ้นมามากมาย ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจกันต่างคนต่างเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
เพราะไม่มีกฎระเบียบขึ้นมาบังคับ ไม่มีระเบียบให้ทำตามไม่เกิดความสามัคคีเมื่อมีภัยอันตรายต่างๆ
เข้ามาก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ ในเมื่ อเป็นเช่นนี้จึงทำให้เกิดการเลือกผู้นำหรือผู้บริหารขึ้นมาเพื่อที่จะวาง
กฏระเบียบ แบบแผน ทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นในกลุ่มในชุมชนเดียวกันเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนให้
เจริญขึ้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ปัจจุบันสังคมเราต้องการนักบริหารนักพัฒนาที่มีความรู้ ความซื่อสัต ย์ สุจริต มาปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยจิตสำนึกมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณงามความดี มีความรับผิดชอบ นำพาให้ไปสู่ความสำเร็จ
ตาม อีกทั้งรวมไปถึงทำให้เกิด ความรัก ความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนในการบริหารการพัฒนาของ
ผู้บริหารนั้น แต่ในบางครั้งการบริหารการพัฒนางานในแนวต่างๆ ตามหลักการบริหารนั้นอาจจะมี
ความกระด้างอยู่ อาจจะเป็นที่ไม่ถูกใจชุมชนบ้างก็เป็นไปได้ ซึ่งเป็นเหตุให้การบริหารการพัฒนาไม่
ประสบผลความสำเร็จตามที่คาดหวัง แต่ถ้ามีการผสมผสานหลักการต่าง ๆ ของการบริหารการพัฒนา
ชุมชน เข้ากับหลักธรรมคำสอนของศาสนาแล้ว เชื่อว่าจะทำให้ เสริมสร้างทักษะในการบริหารการ
พัฒนาได้ดี และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะในทางพุทธศาสนานั้นสอนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และ
นำเสนอหลักการนี้ผ่านหมวดธรรมต่าง ๆ เช่น เน้นให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี ความพร้อมเพียงใน
การประชุมเพื่อแบ่งปัน ความคิด เสนอความคิดเห็นในหมู่ คณะ และปรึกษาหารือกัน ตามหลั ก
อปริหานิยธรรม ซึ่งหากนำมาประยุกต์ใช้ กับการบริหารการพัฒนาชุมชนก็จะเกิดความรักความ
สามัคคี ในการนำพาชุมชนให้ไปในทิศทางเดียวกันให้เจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในที่สุด
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าที่หมู่บ้านนำหลักอปริหานิยธรรมมีแนวปฏิบั ติที่เอื้อประโยชน์สุขให้กับ
ประชาชนไทยอย่าง แสดงความคิดที่สอดคล้องด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงสนใจในการศึกษาเพื่อ
เข้าใจชุมชนให้ดีขึ้นในเชิงลึกมีความสำคัญ จะช่วยให้การพัฒนารูปแบบเพื่อบูรณาการ “พัฒนาชุมชน
ตามหลักอปริหานิยธรรม” สามารถนำไปใช้ในทิศทางเดียวกันอัน จะก่อประโยชน์ให้กับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน แต่ที่สำคัญคือ ความรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจสำหรับชุมชนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ยกระดับการดำเนินชีวิตที่ดีให้แก่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการศึกษาติดตาม
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่หรือ
ภูมิสังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป
การบริหาร หมายถึง การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกันการบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมที่สามารถมองเห็นได้
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การพัฒนาชุมชน หมายถึง การเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ให้แก่ท้องถิ่นชนบททุกแห่งทุกส่วน โดยการดำเนินการและการริเริ่มจากประชาชนเอง การพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
หลักอปริหานิยธรรม หมายถึง หลักธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม เป็นไปเพื่อความ
เจริญประกอบด้วย
1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ หมายถึง การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม หมายถึง การพร้อมเพรียงกัน
ประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเข้าให้ตรงเวลา
3. ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม หมายถึง การไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบ
เดิม มีการกำหนดกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจนให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
4. มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา หมายถึง บุคลากรภายในองค์การต่างคนต่างมี
ความรู้ความสามารถ ความถนัดที่แตกต่างกันไป การวางตน การแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา
5. ให้ความเคารพต่อเพศสตรีหมายถึง ทุกคนที่อยู่ในองค์การเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติต่อเพศสตรี โดยการไม่ทำร้าย ไม่ประพฤติตนในทางชู้สาว
6. ให้ความเคารพต่อสถานที่ หมายถึง ทุกสถานที่มีสิ่งที่สำคัญและเป็นที่เคารพบูชาของ
คนในองค์กรนั้นๆ ดังนั้นทุกคนจะต้องให้ความเคารพ ไม่ดูหมิ่น หรือหลบหลู่
7. ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน หมายถึง การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มา
เยือนนั้น จะต้องให้ความเคารพอย่างจริงใจ
เทศบาล หมายถึง หน่วยงานราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.24๙6 (
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง
โดยมีเทศบาลเป็น ศูน ย์ กลางและมี ห น้า ที่ห ลั ก คื อการดำเนิน กิจ การทั้ งปวงเพื ่อ ประโยชน์ ของ
ประชาชนในท้องถิ่น

ประโยชน์ที่ได้รับ
1 ทำให้ ท ราบถึ ง การบริ ห ารการพั ฒ นาชุ ม ชนตามหลั ก อปริ ห านิ ย ธรรม
ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
2 ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชน
ตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
3 ผลที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำหรับการบริหารการพัฒนาชุมชนตาม
หลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และช่วยเป็นแนว
ทางการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อื่น ๆ ที่สนใจต่อไป
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สรุป
(1) ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์
ปัญหา อุปสรรค
- ในที่ประชุมมีการออกความคิดเห็นน้อย
- บางคนไม่สนใจในเรื่องที่ประชุม จะสนใจก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์ต่อตนเอง
ข้อเสนอแนะ
- ควรให้ออกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมกันมาก ๆ
- ควรให้ความสนใจในที่ประชุมทุกเรื่อง
(2) ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม
ปัญหา อุปสรรค
- มาไม่ตรงเวลา ไม่สนใจ บางคนไม่มา ทั้งที่มีการบอกและประกาศ
- มาทีหลังและเลิกประชุมก่อน
ข้อเสนอแนะ
- ให้ตรงต่อเวลา ให้มีความกระตือรือร้น ถ้าไม่มาก็ให้ส่งตัวแทนเข้าประชุม
- ควรเข้าร่วมและเลิกประชุมพร้อมกัน
(3) ด้านไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ จักไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่รู้เรื่อง ไม่สนใจ ในกฎระเบียบของชุมชน
- ละเมิดต่อข้อบัญญัติ เช่นห้ามดื่มสุราในงานศพ ก็ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ
- ควรความสนใจกฎระเบียบต่างๆของชุมชน
- ควรเคารพต่อกฎระเบียบและปฏิบัติตาม
(4) ด้านเคารพนับถือท่านผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ปัญหา อุปสรรค
- เพิกเฉยต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้อาวุโส
- ไม่เคารพไม่รู้ที่ต่ำที่สูง ชอบทำตัวแข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน
ข้อเสนอแนะ
- ควรทำตามผู้อาวุโสที่ได้บอกกล่าวในทางที่ดี
- ควรให้ความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน ต่อผู้หลักผู้ใหญ่
(5) ด้านให้ความเคารพต่อเพศสตรี
ปัญหา อุปสรรค
- เห็นสตรีเป็นช้างเท้าหลัง
- ไม่ให้ความความสำคัญต่อสตรีบางท่านในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
ข้อเสนอแนะ
- ควรให้มีความเท่าเทียมกัน
- ควรให้ความสำคัญต่อเพศสตรีทุกคน ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติ
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(6) ด้านให้ความเคารพต่อสถานที่
ปัญหา อุปสรรค
- ปล่อยให้รกร้าง ปรักหักพัง ทิ้งขยะรกรุงรัง
- แต่งกายไม่สุภาพ พูดกันเสียงดัง ไม่เคารพ ในพุทธสถาน
ข้อเสนอแนะ
- ควรช่วยกันซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย รักษาความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
จัดสถานที่ทิ้งขยะ
- ควรแต่งกายให้เรียบร้อย งดใช้เสียงหรือพูดเบาๆ เคารพในสถานที่กราบไหว้บูชา
(7) ด้านให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน
ปัญหา อุปสรรค
- ที่ต้อนรับไม่สะดวกและไม่เพียงพอต่ออาคันตุกะหรือแขกผู้มาเยือน
- ไม่ค่อยสนใจในอาคันตุกะ
ข้อเสนอแนะ
- ควรสร้างที่ต้อนรับเพิ่มเติมสำหรับอาคันตุกะให้สะดวกสบายเป็นที่น่าพักอาศัย
- ควรแสดงความดีใจให้การต้อนรับและยินดีต่อผู้มาเยือน
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ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ของประชาชนบ้านมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ จากสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ของประชาชนชุ ม ชนบ้ า นมะค่ า อำเภอกั น ทรวิ ช ั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 20 คน และดำเนินการวิจัย
เอกสารและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
ผลการศึกษาพบว่า วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ ของประชาชนในชุมชน ได้รับผลกระทบ
เนื่องจากโควิด-19 ทำให้ประชาชนไม่สามารถประกอบกอาชีพและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ จากที่เคย
ออกมาใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชน จะต้องปรับเปลี่ยนมีการเว้นระยะห่าง การพบปะใน
รูปแบบออนไลน์ หรือแม้แต่การประกอบอาชีพของประชาชนก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ
เช่น การค้าขาย เพราะไม่มีแหล่งหรือสถานที่ในการขาย การพึ่งพาอาศัยกันของประชาชนในชุมชนที่
ไม่สามารถร่วมกันได้ จากที่เมื่อก่อนเราสามารถพบปะกันได้ตามปกติ หรือคอยให้ความช่ วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นพบว่าประชาชนในชุมชนต่างคนต่างอยู่ ไม่พูดคุยกัน เนื่องจากมาตรา
การณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบอุทกภัยที่ประชาชนใน
ชุมชน โดนอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถ
ทำภาคการเกษตรได้ปกติ การบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นการซื้อสิ่ง
ป้องกันตนเอง และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อครัวเรือน และคำนึกถึงสิ่งที่จะต้องใช้จ่ายในอนาคต
และการดูแลสุขภาพจิตหรือมีความวิตกกังวลในช่ว งการแพร่ระบาด มีการกังวลเป็นอย่างมาก
เนื่องจากไวรัสโควิด -19 เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย ทำให้เกิดความวิตกว่าเราจะนำเชื้อเข้า
ชุมชนหรือครัวเรือนของตนเอง ทำให้ต้องดูแลตนเองมากขึ้น ใส่แมสและใช้สเปย์ฆ่าเชื้อตลอดเวลา
คำสำคัญ: ผลกระทบ, สถานการณ์โควิด-19

Abstract
This article objectives to study the social and economic impact. from the
COVID-19 the people Ban Makha, Kantharawichai District, Maha Sarakham Province The

557

data were collected by interviewing 20 key informants and conducting documentary
research and participatory observations.
The results of the study revealed that the way of life, occupation of people in
the community Affected due to COVID-19 causing people to be unable to have a job
and lead a normal life from ever coming out to live or do activities together in the
community must be adjusted with spacing online meeting or even the occupation of
the people cannot do the job as usual. such as trading because there is no source or
place to sell the dependence of people in a community that cannot join together
from where we used to be able to meet normally. or to help each other The impact
found that people in different communities are not talking to each other due to
measures to prevent the spread of the virus. The environment is affected by floods
that people in the community affected by floods and droughts during the epidemic
situation of the Covid-19 virus making it unable to work in the agricultural sector
normally the consumption of things that will have to increase the cost is to buy things
for self-defense. and reduce unnecessary expenses to households and thinking about
what to spend in the future and mental health care or anxiety during the epidemic
There is a lot of concern due to the COVID-1 9 virus. It is a disease that can be easily
transmitted. causing fear that we will bring the infection into their own community or
household make you have to take care of yourself more Wear a mask and use a
disinfectant spray all the time.
Keywords: Impact, Covid-19 Situation

บทนำ
การระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยในปัจจุบันเกิดผลกระทบในหลายด้าน รวมถึง
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสาเหตุมาจากโควิด -19 และการแพร่ระบาด
เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 พบครั้งแรกที่ประเทศจีนในเมืองนครอู่ฮั่นและการแพร่ระบาด
ไปในอีกหลายประเทศ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบของโรคระบาดเช่นกัน และ
เกิดการขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นจนเกิดการระบาดในพื้นที่ต่างจังหวัดจนเกิดผลกระทบทางด้านสังคม
และเศรษฐกิจขึ้น ผลกระทบทางด้านสังคมที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการศึกษา โดยเฉพาะ ข้อมูล
จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับนักวิชาการจากหน่วยงานภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒ นาประเทศไทย (TDRI) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒ นา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และทีมงานด้านข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ (UN Joint
Team on Data) จัดทำการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดย
จัดเก็บ ข้อมูล เกี่ย วกับ ผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อประชาชน โดยจากการสำรวจ
ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต พบว่ามีผลกระทบต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ
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59.89 % รองลงมาคือการเข้ารับบริการทางแพทย์ ร้อยละ 40.54 % ด้านการซื้อข้าวของเครื่องใช้
37.10% การดูแลตัวเอง 35.16% การดูแลบุคคลในครอบครัว 27.20% การจัดการด้านอื ่น ๆที่
เกี่ยวข้อง 22.66% การซ่อมแซ่มบ้าน 10.44% และการทำความสะอาด 10.32% ตามลำดับ และ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ พบว่ามากกว่าครึ่งหลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รายได้
ลดน้อยลง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นและยังเกิดปัญหาหนี้สินตามมา โดยผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า
ร้อยละ 54 % มีรายได้ลดลง และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 % มีปัญหาหนี้สินร้อยละ 14 %
ตามลำดับ
จังหวัดมหาสารคามได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยข้อมูลการติดเชื้อ
ล่าสุดในจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารสุขรายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อ
จำนวน 51 ราย เป็นผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ระหว่างกักตัว 9 ราย นอกนั้นเป็นผู้ป่วยจากการสัมผัส
ผู้ป่วยยืนยันและตรวจเฝ้าระวังอื่นๆ 42 ราย โดยผู้ป่วยอายุต่ำสุดวันนี้ 2 เดือน สูงสุด 77 ปี อำเภอที่
พบผู้ป่วย 3 ลำดับแรกได้แก่ อ.กันทรวิชัย 20 ราย อำเภอเมืองมหาสารคาม 11 ราย และอำเภอชื่น
ชม อำเภอบรบือ อำเภอละ 6 ราย ตามลำดับ ทำให้ภาพรวมการระบาดของโรคโควิด -19 ในระลอก
เมษายน พบผู้ป่วยสะสม 9,897 ราย กำลังรักษา 617 ราย รักษาหายวันนี้ 16 ราย รักษาหายสะสม
9,247 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 33 ราย โดยมีเริ่มแพร่ระบาดในตัวจังหวัดและระบาดไปยังอำเภอ
ต่าง ๆ และแพร่ระบาดไปถึงในตำบลอื่น ๆ และพื้นที่ตำบลมะค่า หมู่ที่ 3 อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสทำให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ประชาชนในชุมชนรายได้ลดน้อยลง และเกิดหนี้สินตามมาเนื่องจากมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ทำให้ประชาชนในชุมชนขาดรายได้เนื่องจากบ้านมะค่า
หมู่ 3 เป็นที่ตั้งของตลาดชุมชน และยังมี ร้านค้า OTOP ของชุมชน ทำให้การค้าหยุดชะงักเพราะการ
แพร่ระบาดของโควิด -19 อีกทั้งเป็นแหล่งรายได้หลักของคนในชุมชน ก่อนคนในชุมชนมีรายได้จาก
การขายของภายในตลาดแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันและตามมาตรการของรัฐบาลจึงต้องทำการปิด
ตลาดชุมชนและร้านค้า OTOP ชั่วคราว และการปิดตลาดและร้านค้าทำให้คนชุมชนรายได้ลดน้อยลง
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบทางด้านสังคมทำให้คนในชุมชนและ
ผู้คนโดยรอบไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติเนื่องจากมาตรการ ข้อบังคับต่าง ๆ จาก
สถานการณ์ดังกล่าวจึงดำเนินการศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของประชาชนชุมชนบ้านมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 3 อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

วิธีการดำเนินการวิจัย
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ ข้อมูลจากเอกสารหนังสือ และดำเนินการ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลรวบรวมหรือบันทึกข้อมูล การสังเกต
โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 20 คน ได้แก่ ผู้นำชุมชน 1 คน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า 1 คน และประชาชนในชุมชนบ้านมะค่า 18 คน เครื่องมือที่
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ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยทำการตรวจสอบข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลตลอดเวลาที่ทำการวิจัย โดยมีการนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกต การ
บันทึกภาพ นำมาจำแนกข้อมูลจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหัวข้อการศึกษา

ผลการวิจัย
ผลกระทบทางสังคม พบว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อ
ด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อทุกคนเป็นวงกว้าง ส่งผลให้รัฐ
ต้องใช้มาตราการเข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีมาตรการล็อค
ดาวน์ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ซึ่งมาตรการต่าง ๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้ว
ยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และส่งผลถึงคนในชุมชนทำให้มี
ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมา วิถีชีวิตได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทาง
หรือการออกจากบ้านไปทำงาน จากเมื่อก่อนการใช้ชีวิตของคนไทยไม่ต้องกังวลถึงการดำรงชีวิตแต่
หลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเพราะจะต้องมีการดูแลตัวเอง
โดยการใส่แมสก์และพบสเปย์แอลกอฮอล์ก่อนออกไปทำกิจกรรมตลอดเวลา การแพร่ระบาดของโรค
ที่เกิดขึ้นทำให้ส่งผลกระทบต่อสัม ผัสทางตรงที่มาจากการสัมผัส และติดเชื้อ และผลกระทบทางใจ
ที่มาจากการสื่อสารในโลกออนไลน์ การรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ การตั้งสติ และการตื่นตระหนก
นอกจากผลกระทบทางด้านการดำเนินชีวิต และวิถีชีวิตแล้ว ยังส่งผลถึงการประกอบอาชีพ
ของประชาชนอีกด้วย รวมไปถึงผลกระทบต่อความยากจนและความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้น การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นและมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง คนในชุมชนที่
เข้ า ไปทำงานในตั ว เมื อ งหรื อ เป็ น แรงงาน ลู ก จ้ า ง ถู ก ยกเลิ ก การจ้ า งงานเป็ น จำนวนมากจาก
สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้แรงงานบางส่วนกลับมาอยู่บ้า นและหันมาทำงานภาคเกษตรแทน โดยการ
ทำนา ทำสวนภายในชุมชน ไม่เพียงแต่ลูกจ้างและแรงงานที่ได้ทำผลกระทบ แต่ผู้ประกอบการร้านค้า
ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแม้ประชาชนบางส่วนมีการย้ายกลับมาอยู่ในชุมชนนั้น และประชาชน
บางส่วนก็กลับมาประกอบอาชีพค้าขาย แต่ยังได้รับผลกระทบอย่ างต่อเนื่อง เนื่องจากแหล่งรายได้
ของชุมชนคือ ตลาดหนองสิม ที่เป็นตลาดนัดของชุมชนปิดชั่วคราวทำให้ไม่สามารถค้าขายได้ตามปกติ
การประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว จากแต่ก่อนนั้น
คนในชุมชน มีอาชีพเลี้ยงแมงสะดิ้ง เพราะภายในชุมชนเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์คนในชุมชนจึงนิยมเลี้ยง
แมงสะดิ้งขายได้เป็นอาชีพหลักรองลงมาจากการทำการเกษตรคือการทำนา แต่หลังจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 การเลี้ยงแมงสะดิ้งได้มีการหายไปเนื่องจากอาหารและหัวอาหารมีราคาแพงและ
หายาก รวมถึงประชาชนขาดรายได้จากการทำงาน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจรุนแรงมากกว่าวิกฤติในอดีต ทำให้ครัวเรือนมีความเสี่ยงเกิดความยากจนจนทำให้เกิดการ
ว่างงาน และมีรายได้ลดลง แม้จะได้รับการเยี่ยวยาเบื้องต้น แต่ต้องเพิ่มมาตรการระยะสั้นและระยะ
ยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจหด
ตัวอย่างรุนแรง และการว่างงานมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

560

ประชากรจากการมีรายได้ลดลง ซึ่งกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่ รวมถึงความยากจนที่เกิดขึ้น
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 54 มีรายได้ลดลง และร้อยละ 33 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันพบว่าร้อยละ 14 มีหนี้ในระบบเพิ่มขึ้น และร้อยละ 9 เป็นหนี้นอกระบบ
ต่อมาในปี 2564 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเกิดการแพร่ระบาดต่อเนื่องในระลอกที่สอง
ทำให้การประกอบอาชีพและเศรษฐกิจกำลังจะกลับขึ้นมาฟื้นฟูอีกครั้งต้องหยุดชะงัก สถานการณ์ด้าน
แรงงานการจ้างงานลดลงร้อยละ 0.6 และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ที่ร้อยละ 2.25 โดยผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และแรงงานอายุน้อยมีการว่างงาน
สูงสุด การจ้างงานลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากผละกระทบโควิด -19 จากการลดลงของการ
จ้างงานนอกภาคการเกษตรร้อยละ 1.3 ชั่ว โมงการทำงานลดลงในปี 2564 การทำงานหลักของ
ภาคเอกชนอยู่ที่ 43.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม มีจำนวนผู้ว่างงานชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากช่วง
เดีย วกัน ของปีก่อน และหนี้ส ิน ภายในครัวเรือนยังคงขยายตัว เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5.0 (สำนักงาน
เศรษฐกิจแห่งชาติ, พฤศจิกายน: 2563)
รายได้ ลดลง

รายจ่ายเพิ่มขึ ้น

หนี ้ในระบบ

หนี ้นอกระบบ

9, 8%
14, 13%

54, 49%

33, 30%

แผนภาพวงกลมแสดงผลกระทบเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นช่วงสถานการณ์โควิด-19 การผลิตและการจำหน่ายเกิด
การหยุดชะงั ก เพราะประชาชนได้ร ับ ผลกระทบทางด้า นการเงิ น การปิดตัว ของธุร กิ จและการ
ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ การยกเลิกการจ้างงานทำให้ประชาชนขาดรายได้ ไม่มีเงินลงทุนในการ
ผลิตสินค้าและบริการในด้านต่าง ๆ ทำให้มีการจำหน่ายผลผลิตลดน้อยลงจากเดิม และการขาดรายได้
ของคนในชุมชนยังทำให้การใช้สอยและการใช้จ่ายภายในชีวิตประจำวัน กำลังซื้อข้าวของเครื่องใช้ใน
การบริโภคลดลงตามมา ภายในชุมชนบ้านมะค่ามีตลาดชุมชนเป็นแหล่งเศรษฐกิจ 2 แหล่ง ได้แก่
ตลาดนัดหนองสิมและตลาดกกแต้ โดยทั้งตลาดทั้ง 2 แหล่งจะมีเปิดสลับวันกันเพื่อเป็นแหล่งค้าขาย
ให้แก่คนในชุมชน โดยตลาดหนองสิมบ้านมะค่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2547 ได้มีผู้ประกอบการ
เข้ามาค้าขายที่ตลาดของชุมชน สถานที่ดั้งเดิมของตลาดชุมชนตั้งอยู่บริเวณวัดเกษตรเจริญผล บริเวณ
โดยรอบของวัดมีผู้ประกอบการทั้งภายในคนในตำบลมะค่าเอง ตำบลกุ ดใส่จ่อ ตำบลรอบนอกและ
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ตำบลใกล้เคียงได้มีการเข้ามาค้าขายที่ตลาดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่เดิมไม่เพียงพอต่อ
จำนวนผู้ป ระกอบการและทำให้บริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบถึงคนที่อยู่บริเวณโดยรอบและ
พระสงฆ์ จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าเข้ามาช่วยเหลือประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับตลาดชุมชนเพื่อใช้เป็นพื้นที่ค้าขายทางเศรษฐกิจให้แก่คนในชุมชนและจึงเป็นตลาดหนองสิม
ในปัจจุบัน อีกทั้งรายได้ของผู้สูงอายุในชุมชนได้รับรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ และรายได้จากการค้าขาย
เพีย งเท่านั้น แต่ก็ไม่เพีย งพอต่อการดำรงชีว ิต แม่ ห มอน กล่าวว่า รายได้ที่ได้รับและใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวันนั้นเป็นรายได้มาจากเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาทต่อเดือน ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา แต่การ
ทำนาในปีที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้เนื่องจากเกิดภัยแล้ง และเกิดอุทกภัยขึ้นภายในตำบลมะค่า เหตุนี้
จึงไม่สามารถทำนาตามฤดูกาลได้
การบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ พบว่า การบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 มีการจับจ่ายใช้สอยในปริมาณที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่เพียงแต่การขาดรายได้ที่
เกิดขึ้นแล้วแต่เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีราคาที่สูงขึ้น ทำให้ต้องลดการใช้สอยสิ่ งต่าง ๆ ที่ไม่
จำเป็นลดลง เพื่อเป็นการเก็บออม และเปลี่ยนเป็นการซื้อข้าวของเครื่องใช้ในยามจำเป็นแทน และสิ่ง
ใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้นคือ อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เป็น
สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย สเปย์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่ต้อง
ใช้ฆ่าเชื้อโรคสิ่งของต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แม้การบริโภคใช้สอยจะมีปริมาณที่ลดลง เนื่องจากมีการลด
ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อไม่ให้รับ
เชื้อของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นอาการไอ จาม มีน้ำมูก และจะต้องใช้จ่ายในส่วนของเจลแอลกอฮอล์ที่
เป็นที่ใช้ในการเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เกิดรอบตัวของเรา
รายได้ต่อการดำรงชีวิต พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจะเป็นผลกระทบในเรื่องของรายได้ เพราะรายได้ จากการ
ทำงานประจำหรือรายได้จากถูกจ้างงานนั้นลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการจำเป็นต้องลดจำนวน
แรงงาน หรือแม้แต่ลดชั่วโมงการทำงาน จนในที่สุดเป็นการเลิกการจ้างงานแทน ทำให้รายได้ของ
ประชาชนที่มีอาชีพเป็นแรงงานขาดรายได้ ถึงแม้ว่าการกลับภูมิลำเนาของตนเองแล้วก็ตาม แต่กา ร
กลับภูมิลำเนาในช่วงสถานการณ์ของโควิด -19 ไม่ได้เป็นการย้ายกลับมาถาวรแต่รายได้การประกอบ
อาชีพก็ยังไม่เพียงพอต่อรายได้ของการดำรงชีวิตเช่นกัน การประกอบอาชีพหารายได้ในช่วงการแพร่
ระบาดไม่ได้เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายนัก และการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ จากร้านค้าลดน้อยลง แต่มีก ารเปลี่ยนมา
ใช้จ่ายผ่านออนไลน์กันมากขึ้นอีกด้วย และการซื้อสินค้าในช่วงการแพร่ระบาดส่วนใหญ่เป็นด้าน
อุปกรณ์ป้องกันไวรัส เช่น หน้ากากอนามัย เจลหรือสเปย์แอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สามารถ
สรุปสถานการณ์ได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางสถานการณ์ก่อนและหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ที่

ด้าน

1 สังคม
2 เศรษฐกิจ
3 การศึกษา
4 การเมืองการ
ปกครอง
5 ประเพณีและ
วัฒนธรรม
6 ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ก่อนการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19
มีการพึ่งพาอาศัย กัน อยู่ร่ว มเป็น
ครอบครั ว ดำเนิ น การประกอบ
อาชีพได้ตามปกติ
มีรายได้จากการประกอบอาชีพ
และการค้าขาย และรายได้เพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายในครอบครัว
จั ด การเรี ย นการสอนแบบใน
ห้องเรียน

สถานการณ์หลังการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19
การดำเนินชีวิตแบบแยกกันอยู่
ใช้ชีวิตกับสังคมออนไลน์ ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามปกติ
มีรายได้ลดลง มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น
และมีหนี้สิน

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
มาตรการการเปิดเรียน สวมแมกส์ มี
การเว้นระยะห่าง
มีการดูแลของผู้นำชุมชน ปกครอง มีการดูแลของผู้นำชุมชน มีระเบียบ
กันแบบครอบครัว
มาตราการการเข้า ชุ ม ชน และการ
ป้องกันตนเอง
มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเมื่อมี ลดกิจกรรมการรวมตัว และมี
วันสำคัญต่าง ๆ
มาตรการการเข้าร่วมกิจกรรมงาน
บุญภายในชุมชน
มีการใช้ป่าชุมชนในการทำ
ประสบปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง
ประโยชน์ร่วมกัน

อภิปรายผลการวิจัย
การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ทำให้ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะด้านการใช้ชีวิต และทำให้ไม่สามารถทำการประกอบอาชีพหรือการ
ดำรงชีวิตได้ตามปกติ ทำให้ได้รับผลกระทบถึงรายได้ต่อการดำรงชีวิต เพราะรายได้ซึ่งเป็นปัจจั ย
สำคัญอย่างยิ่ง การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี 2562 และเกิดการกระจายในไปในหลายพื้นที่
ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้น แต่ยังมีการแพร่ระบาดไปยังต่างจังหวัดเกือบ
ทุกจังหวัดในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน ทำให้ได้รับผลกระทบและมีการปรับตัวต่ อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น มีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตโดยมีการป้องกันตนเอง เช่น การใส่แมส และใช้เจลแอลกอฮอล์
ฆ่าเชื้อ ไม่รวมตัวในที่แออัด และมีการปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ชีวิตแบบ New Normal ซึ่งมีความ
สอดคล้ อ งกั บ งานของสุ พ ั ต รา รุ ่ ง รั ต น์ และคณะ เรื ่ อ งผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมจาก
สถานการณ์โควิด -19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา พบการศึกษาพบว่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ร ะบาดของไวรัสโคโรน่าทำให้ไม่สามารถประกอบอาชี พ ได้
ตามปกติ รายได้ของครัวเรือนลดลงและทำให้รายได้จ่ายของครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นจากเดิม สถานภาพ
การเงินครัวเรือนไม่มั่นคงและความเป็นที่ไม่ปกติ
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สรุปผลการวิจัย
ผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบว่า ผลกรกระทบของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วิถีชีวิต การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ของประชาชนในชุมชน
ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากโควิด-19 ทำให้ประชาชนไม่สามารถประกอบกอาชีพ และดำเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติ จากที่เคยออกมาใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชน จะต้องปรับเปลี่ยนเป็น
รูปแบบออนไลน์มากขึ้น หรือแม้แต่การประกอบอาชีพของประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ตามปกติ เช่น การค้าขาย เพราะไม่มีแหล่งหรือสถานที่ในการขาย วัฒนธรรมและค่านิยมของชุมชน
นั้นได้รับผลกระทบโดยค่านิยมในปัจจุบันอยู่ที่ออนไลน์ มากกว่าการพบปะพูดคุยกันของคนในชุมชน
การพึ่งพาอาศัยกันของประชาชนในชุมชนที่ไม่สามารถร่วมกันได้ จากที่เมื่อก่อนเราสามารถพบปะกัน
ได้ตามปกติ หรือคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือการที่เราต่างคนต่างอยู่กันมากขึ้น
ไม่พูดคุยกัน สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบอุทกภัยที่ประชาชนในชุมชน โดนอุทกภัยและภัยแล้งในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถทำภาคการเกษตรได้ปกติ การบริโภค
ใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นการซื้อสิ่งป้องกันตนเอง และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
ต่อครัวเรือน และคำนึกถึงสิ่งที่จะต้องใช้จ่ายในอนาคต และการดูแลสุขภาพจิตหรือมีความวิตกกังวล
ในช่วงการแพร่ระบาด มีการกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากไวรัสโควิด-19 เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้
ง่าย ทำให้เกิดความวิตกว่าเราจะนำเชื้อเข้าชุมชนหรือครัวเรือนของตนเอง ทำให้ต้องดูแลตนเองมาก
ขึ้น ใส่แมสก์และใช้สเปย์ฆ่าเชื้อตลอดเวลา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรดำเนินการพัฒนาการส่งเสริมการประกอบอาชีพในช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาช่องทางการการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การพัฒนาตลาดออนไลน์ ซึ่งใน
ปัจจุบันคนในชุมชนมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เป็นจำนวนมาก
2. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนในการหา
แนวทางในการแก้ไขผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการสนับสนุนการวิจัยที่เดี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพหรือ
การสร้างรายได้ของประชาชนในชุมชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้
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บทความวิจัยเรื่อง การปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน และศึกษาการดำเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ การสนทนากลุ่ม การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล
ผลการศึ ก ษาการดำเนิ น งานของกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนทอผ้ า บ้ า นนาสี น วน พบว่ า การ
ดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ แบ่งหน้าที่
ให้กับสมาชิกแต่ละคนตามความสามารถ เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เคารพกฎกติกาข้อกำหนดของ
กลุ่ม ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณก็มีความโปร่งใสมีการจดบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เงินทุนสนับสนุน ที่
ได้รับการจากที่เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ นำเงินมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า พัฒนาสินค้า
ต่อไปเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพไม่มีสารเคมี ไม่ระคายเคืองผิว การคิดค้น
ออกแบบลวดลายใหม่ ๆ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยรุ่นมากขึ้น ใช้สีจากธรรมชาติมาผสมทำ
เป็ น ลวดลายที ่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะกลุ ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ จ ากการออกบู ธ ขายสิ น ค้ า ตาม
ห้างสรรพสินค้าทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ประเด็นที่สองศึกษาการปรับตัวของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน พบว่า กลุ่มได้มีการปรับตัวในการดำเนินงาน การนำงานมาทำที่
บ้านของตนเองตามสถานการณ์ที่ไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ ทางกลุ่มได้เรียนรู้ในการขายสินค้าทาง
ออนไลน์มากขึ้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายลวดลาย มีคุณภาพมากขึ้นและเข้าถึงทุกช่วง
อายุ การบริการด้านการจัดส่งสินค้าผ่านทางออนไลน์
คำสำคัญ: กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, การปรับตัว, โรคโควิด-19

566

Abstract
Research article titled Adaptation of Ban Na Si Nuan Weaving Community
Enterprise Group, Na Si Nuan Sub-district, Kantharawichai District, Maha Sarakham
Province. Under circumstances of the COVID-19 outbreak. the objective was to study
the adaptation of the Ban Na Si Nuan Weaving Community Enterprise Group. and study
the operations of the Ban Na Si Nuan Weaving Community Enterprise Group is a
qualitative research Collecting data using participant observation methods. key
informant interview group chat data collection and data analysis.
The results of the study on the operation of the Ban Na Si Nuan Weaving
Community Enterprise Group revealed that the operation of the Ban Na Si Nuan
Weaving Community Enterprise Group There is a systematic operation Allocate duties
to each member according to their abilities. suitable for each person Respect the rules
and regulations of the group. In terms of budget expenditures, it is transparent with
records of various expenses. Funds received from attending training sessions with
various agencies bring money to buy materials and equipment for weaving. Continue
to develop products to provide quality and safe products for health without chemicals.
does not irritate the skin Inventing new patterns to expand the target audience in
adolescence. Use natural colors to mix and make patterns that are unique to the
group. The publicity from the booths in department stores makes the group's products
more well known. The second point was to study the adjustment of the Ban Na Si
Nuan Weaving Community Enterprise Group. Bringing work to their own home
according to situations that cannot be grouped together The group has learned to sell
more products online, developing products to have a variety of patterns. More quality
and accessible to all ages Online delivery service.
Keywords: Community Enterprise Group, Adaptation, COVID-19

บทนำ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นกลุ่มที่เกิดจากคนในชุมชนรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรม หรือกิจการที่
สามารถสร้างเป็นรายได้เสริม เพื่อพึ่งพาตนเองและครอบครัวได้ โดยจะเป็นการนำความรู้ของคนใน
ชุมชนมาสร้างเป็นอาชีพ เช่น กลุ่มการทอผ้า กลุ่มการเลี้ยงวัว กลุ่มการทอเสื่อ กลุ่มข้าวเกรียบ เป็น
ต้น มีความหลากหลายในการทำกิจกรรมตามภูมิปัญญาที่มีในชุมชน เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ชุมชน เริ่มจากการทำใช้เองภายในชุมชน แล้วจึงค่อย ๆ ออกสู่ตลาด ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นที่
รู้จักกันในตลาดหลัก เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 คือ เชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่
สามารถติดต่อได้จากคนสู่คน ก่อโรคปอดอักเสบ ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องมีการปรับตัวและรับมือ
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ แต่ในบางกลุ่มบางอาชีพไม่สามารถปรับตัว
รับมือกับสถานการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอาชีพเล็ก ๆ ที่ไม่มีเงินทุนสำรองมากพอที่จะพยุง
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ตัวเองในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ได้ หรือ บางกลุ่มอาชีพมีการปรับตัวโดยการทำงานที่บ้าน หรือการขาย
สินค้าออนไลน์แทน แต่ไม่ใช่ทุกกลุ่มที่จะประสบความสำเร็จในการปรับตัวรับมือหากไม่มีการเข้ามา
ช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล
การปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม เป็นอีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต้องปรับตัวรับมือกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้กลุ่มยังคงดำเนินกิจกรรมได้ ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีก ารใช้ชีวิตวิถีใหม่
และปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้ว แต่ก็ไม่ใช่เรื่อง่ายที่จะทำให้สินค้าของกลุ่มวิส าหกิจ
ชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวนออกสู่ท้องตลาดได้เหมือนแต่ก่อน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวนได้
มีการปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน หันมาทำการตลาดแบบออนไลน์ เพื่อเข้าถึงผู้ซื้อได้งา่ ย
มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาการดำเนิน งานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
2.เพื่อศึกษาการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
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จังหวัดนครพนม นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานการอบรมมาต่อยอดถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก
ภายในกลุ่ม ผลักดันจนผ่านมาตราฐาน 5 ดาว มีการแบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานตามความสามารถ
ของสมาชิกแต่ละคน เคารพปฏิบัติตามกฏของกลุ่ม มีค วามสัมพันธ์ในรูปแบบของเครือญาติ จะมีการ
จัดประชุมทุก ๆ 3 - 4 เดือน และสิ้นปีจะทำการประชุมใหญ่แบ่งผลกำไรที่ขายได้ให้แก่สมาชิก
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าจะมาทั้งจากการปลูกเอง ผลิตขึ้นมาเองจากวัสดุตามธรรมชาติในชุมชน และ
การสั่งซื้อมาจากแหล่งที่มาจากการเข้าอบรมต่าง ๆ ทำให้ได้ราคาส่งที่ถูกของมีคุณภาพ ได้มาจาก
หน่วยงานที่เข้ามาให้ทุนในการสนับสนุน ลวดลายของผ้าย้อมครามมีทั้งหมด 3 แบบ คือ ลายขอ ลาย
ดอกผักติ้ว และลายสร้อยดอกหมาก ต้น ทุนในการผลิตผ้าย้อมครามเริ่มต้นที่ 180 - 580 บาท
โดยประมาณ การผลิตมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ หนึ่งการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สองทำเป็นลวดลายต่าง
ๆ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
1) การเตรียมวัตถุดิบ ครามสีธรรมชาติ เส้นยืน เส้นด้าย
2) การทำลวดลายขึ้นรูปทรงต่าง ๆ ใช้เวลาในการทำต่อผืน 3 - 4 วัน เฉพาะผ้าที่เป็นชิ้น การ
เก็บรายละเอียดของลวดลาย
3) การบรรจุใส่กล่องเป็นผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า เตรียมทำการจัดส่งสินค้า
ตลาดสำคัญ คือ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลูกค้าจากการประชาสัมพันธ์ออกบูสขายสินค้า ส่วนใหญ่ที่สั่งซื้อเป็นเจ้าพนักงานราชการนำผ้าไปตัด
เป็นชุดลายประจำอำเภอเป็นลายขอใส่ไปทำงานในองค์กร หรือสั่งซื้อเป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ
และลูกค้าทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาได้ติดต่อทางไลน์ทำให้
รวดเร็วและติดต่อกันได้ง่ายมากขึ้น และสุดท้าย การสนับสนุ นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กร
ภายนอก มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาให้การช่วยเหลือและสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้ใน
การใช้สีธรรมชาติในการทอผ้า อบรมให้ความรู้เรื่องมาตราฐาน การตรวจสีผ้า ออกแบบโลโก้กลุ่ม
ออกแบบกล่องและถุงใส่ผลิตภัณฑ์

ภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมครามและบรรจุภัณฑ์
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นางสำรวย อินทรา
ประธานกลุ่ม
นายสุธิชัย อินทรา
รองประธานกลุ่ม
นางวิภาลัย แสนชัย
สมาชิกกลุ่ม

นางละมุล มุลม่อม
สมาชิกกลุ่ม

นางบัวทอง ภูแดนแก่ง
สมาชิกกลุ่ม

นางอุไร กันสีชา
สมาชิกกลุ่ม

นางประนอม จำปาน้อย
สมาชิกกลุ่ม

ภาพโครงสร้างการบริหารของกลุ่ม
ผลกระทบของโรคโควิด 19 พบว่า การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนา
สีนวน แต่เดิมจะมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันที่บ้านของประธานกลุ่ม มีการบอกและการสอนวิธีการ
ทอผ้าโดยการเก็บรายละเอียดของลวดลาย ทำให้พบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานของกลุ่ม
นั้นคือ สมาชิกบางคนทอผ้าโดยเกิดปัญหาเส้นยืนขาด การหยิบไม่ถูกเส้น ถ้าไม่รีบต่อเป็นเส้นยาว จะ
ทำให้ลายไม่ต่อเนื่องกัน ทำให้เสียเวลาและยืดระยะเวลาในการผลิตสินค้าออกไป ด้านงบประมาณ
การผลิตสินค้าไม่ทันตามจำนวนการสั่งซื้อ มาจากการขาดกำลังคน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ราคาต้นทุน วัสดุ
อุปกรณ์สูงขึ้นแต่ราคาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังคงราคาเท่าเดิม ไม่สามารถเดินทางเพื่อไปรับวัสดุอุปกรณ์
เองได้ ด้านการผลิต ไม่ได้ผลิตสินค้าไว้ล่วงหน้า ต้องสั่งจองก่อน ไม่ผลิตสินค้าหากไม่มีการสั่งซื้อเข้ามา
ด้านการตลาดไม่ได้ออกบูธขายสินค้า ทำให้ลูกค้าบางส่วนเลี่ยงที่จะเข้ามาซื้อสินค้าที่กลุ่มโดยตรง ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ไม่ได้เข้าร่วมอบรมและออกบู ธขายสินค้า ทำให้สมาชิกขาดข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์
การปรับตัว พบว่า การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวนมีการปรับตัว
ด้านบุคลากรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการทำสินค้าในพื้นที่ส่วนบุคคลแทน การรับออเดอร์ตามกำลัง
กลุ่มที่สามารถทำได้ในขณะนั้น เนื่องจากการขาดกำลังคน เพราะมีสมาชิกบางส่วนได้ยุติการเป็น
สมาชิกของกลุ่มไป การปรับเปลี่ยนวิธีการรับวัสดุอุปกรณ์เข้ามาภายในกลุ่มโดยมีการจัดส่งสินค้าทาง
ไปรษณีย์แทน การผลิตสินค้าตามจำนวนที่ได้มีการสั่งซื้อเข้ามาเท่านั้น ทางกลุ่มไม่ได้ผลิตสินค้าไว้ต้อง
สั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น ในช่วงเทศกาลทางกลุ่มจะมีการจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้า ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเลือกสีและลวดลายได้ จะผสมเป็นสองลายก็ได้ตาม
ความต้องการ และกลุ่มได้มีการเตรียมผลิตสินค้าลายใหม่เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกสิน ค้าที่
น่าสนใจของกลุ่ม การปรับเปลี่ยนการตลาดเป็นการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์แทน เนื่องจากไม่
สามารถนำสินค้าไปวางโชว์ได้ ในส่วนกลุ่มของลูกค้าที่เข้ามาให้ความสนใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้า
ประจำที่ได้มีการซื้อสินค้าจากทางกลุ่ม ทั้งนี้สามารถสรุปผลกระทบและการปรับตัวของกลุ่ มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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ตารางแสดงผลกระทบและการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน
ด้าน
ผลกระทบ
การปรับตัว
-ไม่ส ามารถดำเนิน กิจ กรรมร่ว มกั น ได้ -ปรั บ เปลี ่ ยนรู ป แบบเป็น การทำ
ทำให้ เ มื ่ อ พบเจอข้ อ ผิ ด พลาดจึ ง ไม่ สินค้าในพื้นที่ส่วนบุคคลแทน
ด้านบุคลากร
สามารถแนะนำวิ ธ ี ก ารแก้ ไ ขจุ ด ที่
ผิดพลาดได้ ส่งผลให้การผลิตสินค้าไม่
เป็นไปตามที่ต้องการ
-การผลิ ต สิ น ค้า ไม่ ท ั นตามจำนวนการ -การรับการสั่งจองสินค้าตามกำลัง
ด้านงบประมาณ
สั่งซื้อ มาจากการขาดกำลังคน
กลุ่มที่สามารถทำได้
-ราคาต้นทุน วัสดุอุปกรณ์สูงขึ้นแต่ราคา -การจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์หรือ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังคงราคาเท่าเดิม
ขนส่งเอกสารชนแทน
ด้านวัสดุอุปกรณ์
-ไม่ ส ามารถเดิ น ทางเพื ่ อ ไปรั บ วั ส ดุ
อุปกรณ์เองได้
-ไม่ได้ผลิตสินค้าไว้ล่วงหน้า ต้องสั่งจอง -ผลิตตามสินค้าตามกำลังคนที่ผลิต
ด้านการผลิต
ก่ อ น ไม่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า หากไม่ มี ก ารสั่ ง ได้ เพราะสมาชิกมีน้อยไม่สามารถ
สินค้าเข้ามา
รับจำนวนเยอะ ๆได้
-ไม่ได้ออกบูธขายสินค้า
-การปรับเปลี่ยนการขายเป็นการ
ด้านการตลาด
-ทำให้ลูกค้าบางส่วนเลี่ยงที่จะเข้ามาซื้อ ขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์แทน
สินค้าที่กลุ่มโดยตรง
-ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมและออกบู ธ ขาย -การติ ด ตามข่ า วสารผ่ า นทาง
ด้านการ
สินค้า –ทำให้สมาชิกขาดข้อมูลข่าวสาร ออนไลน์แทน
ประชาสัมพันธ์
ที่เป็นประโยชน์

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 มีประเด็นที่น่าสนใจ
นำมาอภิปรายได้ ดังนี้
การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ส ถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 จากการศึกษาพบว่ า การ
ดำเนินงานของกลุ่มเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน ในส่วนของงบประมาณมีความโปร่งใส่ทำ
บัญชีการเงิน อย่า งชัดเจนสมาชิ กสามารถตรวจสอบได้ การแบ่งหน้าที่ให้ส มาชิ กแต่ล ะคนตาม
ความสามารถและมีการสอนทักษะด้านการทอผ้าให้แก่สมาชิกกลุ่มมีการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแจ้งรายละเอียดความชัดเจนของงาน มีการตกลงแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนที่จะได้รับ
อย่างชัดเจนตั้งแต่การรับสมัคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อนงนาฏ อุ่นเรือน, 2557) ศึกษาเรื่อง
การศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ
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ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผลการศึกษาพบว่า 1.มีการมุ่งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพ
แก่สมาชิก โดยให้ความสําคัญด้านการเงินและการบัญชี การกำหนดทางเลือกในการปฏิบัติ อย่าง
ชัดเจน 2.มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยแต่ละหน้าที่มีความสัมพันธ์
เกี่ย วข้อง มีการติดต่อประสานงานกัน การปฏิบัติงานสามารถยืดหยุ่นได้ไม่จำเป็นต้องเป็ น ไป
ตามลำดับขั้นตอน 3.ด้านการคัดเลือกสมาชิกมีการกำหนดเงื่อนไขการรับสมาชิก และมีการบันทึกไว้
ชัดเจน โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ในการทำงาน มีวิธีการพัฒนาสมาชิกในกลุ่ม โดยการสอน
งาน และการให้ลงมือปฏิบัติ 4.มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่สมาชิกตามระเบียบของกลุ่ม 5.มีการรายงาน
ผลการดำเนินงานของกลุ่มเป็นรายปี มีการกำหนดมาตรฐานของงานที่ทำโดยใช้คุณภาพสิ นค้าที่ผลิต
ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
การปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มได้มี
การปรับตัวในการดำเนินงาน การนำงานมาทำที่บ้านของตนเองตามสถานการณ์ที่ไม่สามารถรวมกลุ่ม
กันได้ ทางกลุ่มได้เรียนรู้ในการขายสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
ลวดลาย มีคุณภาพมากขึ้นและเข้าถึงทุกช่วงอายุ การบริการด้านการจัดส่งสินค้าผ่านทางออนไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ , 2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
ภาคตะวันตก มีความสอดคล้องจากผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ และการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน สำคัญคือการมีเครือข่ายในการผลิตและการจำหน่ายสินค้า

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 สรุปผลการวิจัยดังนี้
การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ แบ่ง
หน้าที่ให้กับสมาชิกแต่ละคนตามความสามารถ เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เคารพกฎกติกาข้อกำหนด
ของกลุ่ม ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณก็มีความโปร่งใสมีการจดบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เงินทุน
สนับสนุนที่ได้รับการจากที่เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ นำเงินมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า
พัฒนาสินค้าต่อไปเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพไม่มีสารเคมี ไม่ระคายเคืองผิว
การคิดค้นออกแบบลวดลายใหม่ ๆ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยรุ่นมากขึ้น ใช้สีจากธรรมชาติมา
ผสมทำเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม การประชาสัมพันธ์จากการออกบูธขายสินค้าตาม
ห้างสรรพสินค้าทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้ได้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เป็น
การขยายช่องทางตลาดของกลุ่มมากขึ้นด้วย แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทาง
กลุ่มได้มีการปรับตัว ด้านบุคลากรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการทำสินค้าในพื้นที่ส่วนบุคคลแทน การ
รับสั่งจอสินค้าตามกำลังกลุ่มที่สามารถทำได้ในขณะนั้น เนื่องจากการขาดกำลังคน เพราะมีสมาชิก
บางส่วนได้ยุติการเป็นสมาชิกของกลุ่มไป การปรับเปลี่ยนวิธีการรับวัสดุอุปกรณ์เข้ามาภายในกลุ่มโดย
มีการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แทน การผลิตสินค้าตามจำนวนที่ได้มีการสั่งซื้อเข้ามาเท่านั้น ทางกลุ่ม
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ไม่ได้ผลิตสินค้าไว้ต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น ในช่วงเทศกาลทางกลุ่มจะมีการจัดเตรียมสินค้าให้
เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้า ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเลือกสีและลวดลายได้ จะ
ผสมเป็นสองลายก็ได้ตามความต้องการ และกลุ่มได้มีการเตรียมผลิตสินค้าลายใหม่เพื่อให้เป็นอีกหนึ่ง
ในตัวเลือกสินค้าที่น่าสนใจของกลุ่ม การปรับเปลี่ยนการตลาดเป็นการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
แทน เนื่องจากไม่สามารถนำสินค้าไปวางโชว์ได้ ในส่วนกลุ่มของลูกค้าที่เข้ามาให้ความสนใจนั้นส่วน
ใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำที่ได้มีการซื้อสินค้าจากทางกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนควรเข้ามาให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สนับสนุน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับสมาชิกกลุ่ม อีกทั้งการการสนับสนุนงบประมาณในการนำมาพัฒนา
กลุ่ม จากผลกระทบที่กลุ่มได้รับจากการระบาดของโรคโควิด-19
2. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
จากการศึกษาการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ควรมีการศึกษาเป็นวิจัยเชิงปริมาณเพื่ออธิบายให้เห็นถึงข้อมูลในเชิงตัวเลขที่ชัดเจนของการ
ดำเนินงานในแต่ละด้านที่เป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้สถานการณ์ก ารระบาดของโรคโควิด -19 ควรมีหน่วยงานเข้ามาให้ การ
สนับสนุนการจัดอบรมให้ ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีการทำตลาดออนไลน์ กับสมาชิกกลุ่ม สื่อ
ออนไลน์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมากขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทการดำเนินงานของกลุ่ม และเพื่อศึกษาความ
เข้มแข็งของกลุ่ม รวมทั้ง เพื่อเสนอแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง กรณีศึกษา : กลุ่มสาน
ตะกร้าด้วยพลาสติก บ้านดอนดู่ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) สมาชิกกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก และผู้ที่มี
ส่ ว นเกี ่ย วข้ อ ง และการสั ง เกตการณ์แ บบมี ส ่ ว นร่ว ม (Participant observation) รวมทั ้ ง ข้อมูล
ทางด้านเอกสาร (Documentary research) ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะนำมาตรวจสอบ
ในรูปแบบของการจำแนกข้อมูล แยกประเภทข้อมูล และทำการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานของกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติกมีปัญหาและความต้องการ
ของกลุ่ม ดังนี้ ปัญหาด้านการผลิต คือ สมาชิกบางรายไม่สามารถสานตะกร้าที่มีลวดลายที่ซับซ้อน
หรือลวดลายที่มีความยากได้ รวมทั้งในขั้นตอนการผลิตเป็นการผลิตขึ้นด้วยมือจึงค่อนข้างใช้เวลานาน
ส่ว นปัญหาด้านการตลาด คือ การจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ยั งไม่ประสบผลสำเร็ จ
เนื่องจากเข้าไม่ถึงกลุ่มผู้บริโภคเท่าที่ควร และปัญหาด้านทุน ด้านรายรับ – รายจ่ายของกลุ่มที่ยัง
ไม่สมํ่าเสมอส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่ม และวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตสินค้ามีจำกัด รวมทั้งยัง
ขาดแรงงานในการผลิตสินค้าของกลุ่ม ส่วนความต้องการของกลุ่มได้แก่ ความต้องการของเทคโนโลยี
คือ เพื่อนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดในด้านการตลาด ความต้องการเพิ่ม
จำนวนสมาชิก เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตสินค้าให้มากขึ้น และความต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
กล่าวคือ เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งทางการตลาด ใน
ส่วนของความเข้มแข็งของกลุ่ม พบว่า ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่ม หน่วยงานราชการ และสมาชิกกลุ่ม มี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลุ่มไปในทิศทางที่ถูกต้อง ประธานกลุ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
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ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สมาชิกกลุ่มมีศักยภาพที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ช่วยให้กลุ่มบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม พบว่า เพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายจากเดิม
คำสำคัญ: วิสาหกิจชุมชน, ความเข้มแข็ง, กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก

Abstract
This article aims to study the context of group operations, to study the strength
of the group, and to suggest ways to strengthen the group. Case study: Plastic Basket
Weave Group, Baan Dondu, Khan Than Rat, Kantharawichai district, Maha Sarakham
Province. The results of research showed that the group's operating context has
problems and needs as follows: 1. The problems of production are that some
members are unable to weave baskets with complex patterns and the production
process is handmade, so it takes a long time. 2. The problem of marketing is the online
distribution of products has not been successful because they do not reach the
consumer group as they should. 3. The capital problem is the income-expense of the
group that is not enough. It affects to the group. The materials and equipment is in
limited production. 4. Demand for Technology is to apply knowledge and further
development in marketing. 5. The need for more members is to increase the labor
force to produce more products. 6. Product development needs in order to develop
products to stand out and differentiate in terms of strength of competitors in the
market. The result showed it was formed by all involved people, including community
leaders, group presidents, government agencies, and group members, taking part in
driving the group in the right direction. The group leader is constantly changing
operations to be efficient. This enables the plastic basket weaving group to effectively
achieve the group's goals. As for the approach to strengthening the group, it was found
that in order to develop the potential and expand the products to be various.
Therefore, training was organized to educate members. They were able to weave a
basket of “Cha-liang Patterns” with dexterity and skill. They were able to do activities
together with strength. Strengthening physical and mental unity create new knowledge
for group members. They can apply their knowledge to produce products for further
distribution.
Keywords: Community Enterprise, Strength, Plastic Basket Weave Group
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บทนำ
สำหรับความหมายของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
นั้น หมายความว่า กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการ
โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน ประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
นิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของ ครอบครัว
ชุมชน และระหว่างชุมชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการประกาศกำหนด (สำนัก งาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548) ดังนั้น วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของ
ชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือ การอื่น ๆ ซึ่งเป็นการจัดการทุนของชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิต ร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว
เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน
วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวทางในการหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ประชาชนได้ใน
ระดับหนึ่งและ เป็นแนวทางในการพัฒนาสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ประชาชน โดยวิสาหกิจชุมชน
นี้คือ การรวมกลุ่มของคนในชุ มชนนั้ น ๆ ก่ อตั้งกลุ่มประกอบการที ่เริ่ มต้ นจากขนาดเล็ ก เพื่อ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มาจากทุนภายในชุมชน ทุนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเงินแต่เพียงอย่าง
เดียวแต่รวมถึง ทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทุนทางวัฒนธรรมและ ทุนสังคม ฯลฯ
และวิสาหกิจชุมชนนั้นจะเน้นไปในทางส่งเสริมความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคน เน้นการแบ่งปันมากกว่าการแข่งขันในเชิงธุรกิจ รวมถึงการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของสมาชิกกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่มองค์กรของตน
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ความเข้ มแข็ง และยั่งยืน ในส่วนของปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
นั้น เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบการในรูปแบบการสร้างเสริมรายได้ให้แก่คนใน
ชุมชนแล้ว การรวมตัวก่อตั้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมา ย่อมมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่สมาชิกภายในกลุ่มต้อง
ปฏิบัติ และยึดตามกฎข้อบังคับนั้น แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นไปในทางที่มีความยืดหยุ่นไม่เหมือนกับ
บริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มสามารถขอยืดหยุ่นได้ในบางกรณี ซึ่งในกรณีนี้
ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่ม ๆ นั้นมีแนวทางในการบริหารจัดการภายในกลุ่มอย่างไร และการบริหารจัดการกลุ่ ม
นี้เองก่อให้เกิดปัญหาภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาภายในกลุ่มวิสาหกิจในมิติ
ต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย
ซึ่งกลุ่มวิส าหกิจ ชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสานตะกร้าด้ว ยพลาสติ ก บ้านดอนดู่ ตำบล
คันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.
2557 จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีระยะเวลาในการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 ปี โดยประมาณ
และเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จภายในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่สมาชิก
กลุ่ม และเกิดเงินหมุนเวียนขึ้นภายในชุมชนบ้านดอนดู่ ซึ่งกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติกนี้เป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ที่มีความเข้มแข็ง และมั่นคง ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานกลุ่มมาเป็นเวลานาน
ทำให้อาจจะมีข้อจำกัดหรือปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติกไม่สามารถแก้ไข
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ปัญหานี้ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งมีรายได้หลัก
จากการทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน รับจ้างทั่วไป ฯลฯ ทำให้สมาชิกกลุ่มสานตะกร้าด้ว ย
พลาสติกให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มลดลง และสมาชิกบางรายยังยึดติดในการสาน
ตะกร้าลวดลายที่ไม่มีความแปลกใหม่ ทำให้รายได้จากการจำหน่ายลดน้อยลงจากเดิม
ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบริบทการดำเนินงานของกลุ่ม เพื่อเป็นการหาแนวทางใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก บ้านดอนดู่
ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทการดำเนินงานของกลุ่ม กรณีศึกษา : กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก บ้าน
ดอนดู่ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของกลุ่ม กรณีศึกษา : กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก บ้านดอนดู่
ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่อเสนอแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม กรณีศึกษา : กลุ่มสานตะกร้า
ด้วยพลาสติก บ้านดอนดู่ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วิธีการเก็บข้อมูลและระยะเวลาในการศึกษา
บทความนี้เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) โดยการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มสานตะกร้าด้วย
พลาสติกจำนวน 15 คน เพื่อให้ทราบถึง บริบทการดำเนินงานกลุ่ม ความเข้มแข็งของกลุ่ม รวมทั้ง
เสนอแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม หรือพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) โดยเข้าไปมีส่วนรวมในการกิจกรรมของ
กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก และเพื่อลงสำรวจพื้นที่กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก รวมถึงร่ว ม
สังเกตการณ์ในด้านการดำเนินงานของกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก และด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อมูลทางด้านเอกสาร (Documentary research) ที่
มีความเกี่ยวข้อง โดยเก็บข้อมูลระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ใน
การค้นคว้าหาข้อมูล และรวบรวมข้อมูล

ผลการวิจัย
การดำเนินงานของกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก พบว่า กลุ่มสานตะกร้า
ด้วยพลาสติก บ้านดอนดู่ หมู่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เริ่มก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 8 ปี โดยประมาณ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่ม
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แม่บ้านบ้านดอนดู่ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนในชุมชนบ้านดอนดู่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการจัก
สานเป็นพื้นฐานเดิม โดยนำวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ฯลฯ มาใช้ประดิษฐ์เป็นของใช้ภายใน
ครัวเรือน ซึ่งเป็นภูมิความรู้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมาจนปัจจุบัน ทำให้คนในชุมชนนำทักษะ
ดังกล่าวที่สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นำมาประยุกต์ใช้ในประดิษฐ์ของใช้ โดยกลุ่มสาน
ตะกร้าด้วยพลาสติก จะนำเอาเส้นพลาสติกนำมาสานให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ และมีสีสันที่สวยงาม
ทนทานกว่าวัส ดุจ ากธรรมชาติ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำ มีดังนี้ กระเป๋า
อเนกประสงค์ ตะกร้าอเนกประสงค์ ที่ใส่แก้วนํ้า รูปทรงขึ้นอยู่ตามความต้องการของผู้บริโภค และ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติกได้ผ่านมาตรฐานขึ้นทะเบียน OTOP ประจำปี พ.ศ. 2557
เป็น ผลิตภัณฑ์ OTOP 2 ดาว ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ มสานตะกร้าด้วยพลาสติก ก่อให้เกิดรายได้แก่
สมาชิกภายในกลุ่ม และชุมชน พร้อมทั้งก่อให้เกิดการสืบทอดภูมิความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน : กลุ ่ ม สานตะกร้ า ด้ ว ยพลาสติ ก พบว่ า มี ก าร
ปรึกษาหารือกัน และวัตถุประสงค์กลุ่มต้องมีความชัดเจน เพื่อที่จะผลักดันกลุ่มให้ขับเคลื่อนไปได้
อย่างถูกทิศถูกทาง รวมทั้งผู้นำกลุ่ม และสมาชิกต้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการกำหนดวัตถุประสงค์
ของกลุ่ม และเปิดโอกาสให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น และระดมความคิด ซึ่งการ
กระทำดังกล่าวจะช่วยให้กลุ่มเกิดความสามัคคี และเข้มแข็งได้
คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก พบว่า ภายใน
กลุ่มนั้นจะมีการบริหารจัดการกันเองภายในกลุ่มประธานกลุ่มจะมีการปรึกษาหารือระหว่างสมาชิก
และมีการแบ่งงาน และมอบหมายงานตามความสามารถของสมาชิกกลุ่ม
ทุน และทรัพยากรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก พบว่า ในด้าน
ของทุนจะเป็นการสนับสนุนจากทางหน่วยงานราชการที่เข้ามามีส่วนในด้านการให้เงินจัดสรร และ
อบรมให้ความรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเงินหมุนเวียนที่ไ ด้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทั้งหมด
จะถูกจัดสรรจากทางประธานกลุ่ม และนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปใช้ในการซื้อวัสดุ และ
สิ่งที่จำเป็นในการดำเนินงานกลุ่ม
การผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก พบว่า การสร้างผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนจะได้รับมอบหมาย และแบ่งงานตามความสามารถ และเริ่มลงมือ
ปฏิบัติงานตามแบบแผนที่วางไว้อย่างรอบคอบ และปราณีต เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผลิตขึ้นด้วยมือ
สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนจึงต้องคำนึงถึงข้อพึงระวัง เพื่อปฏิบัติงานให้ลุล่วง และราบรื่นตามแบบแผน
ทีไ่ ด้กำหนดไว้
การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก พบว่า ในปัจจุบันกลุ่มสาน
ตะกร้าด้วยพลาสติกบ้านดอนดู่ ได้มีการออกแบบตะกร้าสี่เหลี่ยมฝาครอบ กล่อง ถังใส่ขยะ ตะกร้าใส่
เสื้อผ้า ตะกร้าจ่ายตลาด และใส่ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งประดิษฐ์เป็นกระเป๋าถือแบบไฮโซ เป็น
สินค้ายอดนิยมของบรรดาแม่บ้าน โดยใช้วัสดุประเภทหูล็อค สายคล้องแขน คล้องคอ แบบใหม่
ทันสมัยยิ่งขึ้น และต่อมาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัยได้เข้ามาสนับสนุนต่อยอดสินค้าให้มี
รูปแบบที่ แตกแขนงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีเครือข่ายในหลายภาคส่วนเข้ ามาสนับสนุนในด้านขององค์
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ความรู้ด้านตลาดออนไลน์ และอบรมความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า
อีกหนึ่งช่องทาง
ศักยภาพกลุ่ม พบว่า โดยรวมเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง และมั่นคงเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี
มาตรฐานในการดำเนินงานเป็นอย่างดี และสมาชิ กกลุ่มมีการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่ม
อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน
ปัญหา พบว่า กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติกมี ปัญหาในด้านการผลิต ปัญหาด้านการตลาด
ปัญหาด้านทุน และทรัพยากร แต่ยังมีการดำเนินการแก้ไขอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นปัญหาที่กลุ่ม
สานตะกร้าด้วยพลาสติกยังไม่สามารถปรับตัวหรือแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้สำเร็จ
ความต้องการ พบว่า กลุ่มมีความต้องการในด้านเทคโนโลยี เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อ
ยอด และกลุ่มมีความต้องการเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกำลังในการผลิตสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์นั้นยังไม่เพียงพอ และกลุ่มมีความต้องการในด้านการพัฒ นารูปแบบสินค้าให้มี ความ
หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มมีความต้องการในด้านการยกระดับของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นจากเดิม ซึ่ง
การสร้างอาชีพให้แก่คนในชุม ชนนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ ทำให้คนในชุมชนนั้นมีอาชีพ และก่อให้เกิด
รายได้เสริม รวมทั้งเกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชน
ความเข้มแข็งของกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก
ชุมชนเป็น เจ้าของ และผู้ดำเนินการ พบว่า ระหว่างประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม มี
อุดมการณ์ร่วม เป้าหมายร่วม และวัตถุประสงค์ร่วมกันในขั้นตอนทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงานของกลุ่มตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องนี้จะมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน เป็น
หลัก พบว่า ประธานกลุ่มมีการติดต่อ และประสานงาน ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มเสมอ เช่น การจัดหา
วัสดุในการผลิต จัดสรรงบประมาณภายในกลุ่ม อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อย่างสมํ่าเสมอ และสมาชิกกลุ่มมีทักษะในด้านการสานอย่างชำนาญ และมีการนำเอาองค์ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์
ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน พบว่า สมาชิกกลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
อยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเข้า ถึงกลุ่มผู้บริโภค และเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์สำหรับชุมชนของตน รวมทั้งมีการผลิตสินค้าในรูปแบบที่แปลกใหม่ และมีลวดลายที่โดด
เด่นทันสมัยโดยใช้ภูมิความรู้ดั้งเดิมเข้ามาผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัย
เป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสากล พบว่า สมาชิกกลุ่มมีภูมิความรู้เดิมที่สั่ง
สมมาจากบรรพบุรุษในการประดิษฐ์ของใช้ภายในครัวเรือน และเรียนรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สมาชิกกลุ่มมีวิธีการจักสานที่เป็นเอกลักษณเฉพาะตัว จึงมีการนำเอาทักษะต่าง ๆ มาผสมผสานเข้า
กับองค์ความรู้ใหม่ต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสร้างสรรค์
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มีการดำเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ พบว่า ประธาน
กลุ่มมีการกระตุ้น และผลักดันให้สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการเสมอ และผู้นำกลุ่มมีการบริหารจัดการ
ในด้านการตลาดให้สมาชิกกลุ่ม เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และกลุ่มมีการเชื่อมโยงกิ จกรรมต่าง ๆ
ภายในชุมชน และนอกชุมชน รวมทั้งบูรณาการกลุ่มร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายในตำบลของ
ตนเอง และตำบลอื่น ๆ
มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ พบว่า กลุ่มมีการร่วมมือในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมี
การติดตาม และประเมินผลงานของกลุ่มอยู่เสมอ รวมถึงมีการวิพากษ์วิ จารณ์สินค้าจากบุคคลทั้ง
ภายใน และภายนอก ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประธานกลุ่ม และสมาชิก มีความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธา ต่อผู้นำกลุ่มของตน
มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย พบว่า สมาชิกกลุ่มสามารถสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัว รวมทั้งเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มเกิดจากการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
โดยสรุปความเข้มแข็งของกลุ่มเกิดจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน ประธาน
กลุ่ม หน่วยงานราชการ และสมาชิก ทุกภาคส่วนล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่ อนกลุ่มไปตาม
ทิศทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายในชุมชนย่อมได้รับประโยชน์ตามไปด้วย ซึ่ง
กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติกบ้านดอนดู่ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ยังคงไว้ซึ่งความเข้มแข็ง และสมาชิกกลุ่มเองยังมีศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่ม ซึ่งทำให้กลุ่มสาน
ตะกร้าด้วยพลาสติกสามารถบรรลุเป้าประสงค์ของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลได้
อย่างมั่นคง และยั่งยืน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก
จากการจั ด โครงการอบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมาย เพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพให้ แ ก่
กลุ ่ ม เป้ า หมาย และต่ อ ยอดผลิต ภั ณฑ์ จ ากเส้ นพลาสติก ให้ ม ีล วดลายที ่ห ลากหลายมากขึ ้น ซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมาย สามารถปฏิบัติตามที่วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้ในข้างต้นได้อย่างถูกต้อง และ
สมาชิกบางรายสามารถสานตะกร้า “ลายเฉลียง” ได้อย่างคล่องแคล่ว ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่
กลุ่มเป้าหมาย และนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายต่อไป

สรุปและอภิปรายผล
1.การศึกษาพบว่า บริบทการดำเนินงานของกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติกบ้านดอนดู่ ตำบล
คันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้ ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม วัตถุประสงค์ของ
กลุ่ม คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่ม ทุน และทรัพยากร การผลิต การตลาด ศักยภาพกลุ่ม ปัญหา
และความต้องการ ซึ่งบริบทการดำเนินงานของกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก มีการปฏิบัติงานอย่าง
เป็น ขั้น ตอน และเป็น ระบบ ตั้งแต่ขั้น ตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย แสดงให้เห็นถึงความเป็น
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มาตรฐานตามหลักวิสาหกิจชุมชน เป็นการดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจชุมชน คือ เป็นการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชน และคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มสื่อให้เห็นถึงการดำเนินงานในรูปแบบของระบบ
เครือญาติ ซึ่งมีความหยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการดำเนินงาน และการ
ดำเนินงานอย่างเรียบง่ายไม่หวือหวาตามลักษณะของธุรกิจชุมชน เมื่อเกิดปัญหาหรือมีข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มจะร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา
กลุ่มมีลักษณะ และวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ของกลุ่มได้ และเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยพัทธ์ หีบแก้ว และคณะ
(2563) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการ พัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจ
ชุมชนร้านรุ่งตะวันสมุนไพร ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า
สมาชิกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีองค์ความรู้แต่ขาดการขยายไปสู่คนรุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุ ภัณฑ์ยัง
ไม่ทันสมัยช่องทางการตลาดยังแคบอยู่ในกลุ่มผู้ใช้เดิม และขาดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน ของกลุ่ม คือ การพัฒนาด้านการตลาด ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ด้านการจัดการความรู้ และข้อ มูล เพื่อถ่ายทอดสู่
คนรุ่นใหม่การเพิ่มพูนความรู้ในการผลิต การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดไปยังสมาชิกรุ่น
ต่อไปเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งตลอดจนการพัฒนาภาวะผู้นำ และการมีส่วน
ร่วมของของในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.การศึ ก ษาพบว่า ความเข้ ม แข็ ง ของกลุ ่ม สานตะกร้ า ด้ว ยพลาสติ ก บ้า นดอนดู่ ตำบล
คันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากองค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชนควรมีทั้ง 7
ประการ ซึ่งความเข้มแข็งของกลุ่มเกิดจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม หน่วยง าน
ราชการ และทางสมาชิกกลุ่มเองได้มีส่วนในการขับเคลื่อนกลุ่มไปตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้ตาม
เป้าหมายประสงค์ และประธานกลุ่มจะมีการปรับเปลี่ยนหรือส่งเสริมในสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นผลดีต่อกลุ่ม
ทำให้กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติกสามารถบรรลุเป้าประสงค์ของกลุ่มตามแบบแผนที่ได้วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลด้วยความเข้มแข็ง และมั่นคง การส่งเสริมอาชีพชุมชนในการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่สมาชิกกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก และคนภายในชุมชน ทำให้เกิดเงิน
หมุนเวียนภายในกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก และเกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชน รวมทั้งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่น ๆ ภายในชุมชนย่อมได้รับประโยชน์ตามไปด้วย เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนภายในชุมชนที่มีความเป็นหนึ่งเดียวสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว ทำให้เกิด
ความเข้มแข็งขึ้นทั้งภายในกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก และชุมชนเข้มแข็ ง ซึ่งกลุ่มยังคงไว้ซึ่งความ
เข้มแข็ง และสมาชิกกลุ่มเองยังมีศักยภาพในการดำเนินงานกลุ่ม ซึ่งทำให้กลุ่มสานตะกร้า ด้ว ย
พลาสติกนั้นยังคงสามารถขับเคลื่อนกลุ่ม และดำเนินงานกลุ่มต่อไปตามทิศทางที่ได้กำหนด และ
สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญฤทธิ์ เพชรแท้ (2564) ได้ศึกษาเรื่อง การบูรณาการความร่วมมือทำ
วิส าหกิจ ชุมชนของกลุ่ มแม่บ ้านเกษตรกร หนองกาพัฒ นาสามัค คี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.
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ประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ภาครัฐได้ทำการส่งเสริมการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรหนองกาพัฒนาสามัคคี เป็นการพัฒนาจากการสร้างฐานรากใน ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งมุ่งพัฒ นาปัจ จัย สนับ สนุน ต่าง ๆ ที่ส อดคล้องกับสภาพชุมชนโดยอาศัยภูมิปัญญา และ
ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นสำคัญรัฐบาลจะเน้นให้วิสาหกิจชุมชนทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันใน
ชุมชน
3.การศึกษาพบว่า โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานตะกร้าด้วย
พลาสติก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีข้อสรุป
ดังนี้ สมาชิกกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติกสามารถปฏิบัติตามที่วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้ในข้างต้น
ได้อย่างถูกต้อง และสมาชิกบางรายยังสามารถสานตะกร้า “ลายเฉลียง” นี้ได้อย่างคล่องแคล่ ว
เนื่องจากสมาชิกกลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติกทุกคนมีความชำนาญในการสานตะกร้าอยู่แล้ว จึงเป็น
เรื่องง่ายในการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติกนี้มีความเข้มแข็ง เนื่องจาก
สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้นในทุก ๆ ด้าน และมีความตั้งใจในการฟังบรรยาย รวมทั้งยังมีความ
สามัคคีตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานตะกร้า
ด้วยพลาสติก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของผกามาศ บุตรสาลี และคณะ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพในการสร้างเอกลักษณ์สินค้าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ งอย่างยั่งยืนกลุ่มทอผ้าย้อมคราม
บ้านโพนก่อ ตำบลท่าก่อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนา
เอกลักษณ์สินค้ามีความต้องการในการสร้างเอกลักษณ์สินค้าที่เป็นของกลุ่มเอง ในการสร้างเอกลักษณ์
ต้องได้มาซึ่งการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติ และต้องเป็นเอกลักษณ์ที่
ได้มาจากประวัติของหมู่บ้าน ในกระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันคิด และเล่าถึง
เรื่องราวความเป็น มาของหมู่บ ้านบ้านโพนก่อ” เพื่อหาเอกลักษณ์ที่นำมาทอเป็นลายผ้าต้องมี
ความสำคัญ และสอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านสมาชิกมีการร่ วมกันเสนอชื่อสายผ้าที่จะนำมาทอเป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มสรุปชื่อลายผ้าใหม่เรียกว่า“ ลายหมากก่อ” ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอชุมชน
ได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ ควรเข้ามาติดตามกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอ
และควรส่งเสริมในด้านสื่อต่าง ๆ ช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มสานตะกร้าด้วยพลาสติก รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนในด้านปัญหาและความต้องการที่กลุ่ม สาน
ตะกร้าด้วยพลาสติกต้องประสบกับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข และยกระดับ
ในการดำเนินงานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลตามมาอย่างมั่นคง และยั่งยืน
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การปรับตัวของแรงงานนอกระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด – 19 : กรณีศึกษา พ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2
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บทคัดย่อ
การปรับตัวของแรงงานนอกระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 :
กรณีศึกษา พ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาพ่อค้าแม่ค้าใน
ตลาดชุมชน บ้านบ่อใหญ่ และเพื่อศึกษาการปรับตัวของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาพ่อค้าแม่ค้าใน
ตลาดชุมชน บ้านบ่อใหญ่ โดยมีวิธีการศึกษา คือ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ และการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า ตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ เริ่มจากให้คนใน
ชุมชนนำของมาขาย จนขยายมาเรื่อย ๆ มีร้านค้าเพิ่มมากขึ้น และเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน ปัญหา
ของตลาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 คือมีการปิดตลาด 3 ช่วง ส่งผลกระทบต่อ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชน ทำให้ขาดรายได้ ในการดำรงชีวิต และผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ในการปรับตัวพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชน ทำการลดต้นทุนสินค้า และ
ปริมาณสินค้า และปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และมีการพึ่งพาตนเอง การขายแบบหาบเร่ ตามหมู่บ้าน
เพื่อหารายได้ ทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าได้รับการประชาสัมพันธ์การป้องกันตัวเองจากสถานการณ์โควิด – 19
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และได้ทำข้อตกลงร่วมกับผู้นำชุมชนและพ่อค้า
แม่ค้าในตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่
คำสำคัญ: แรงงานนอกระบบ, ตลาดชุมชน, การปรับตัว, โควิด – 19

Abstract
Adaptation of informal workers under the covid-19 pandemic : Case Study
of Merchants in Ban Bo Yai Community Market Moo 2, Bo Yai Subdistrict, Borabue
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District, Maha Sarakham Province, aims to study the impact of informal workers. Case
Studies of Merchants in the community market Ban Bo Yai and to study the adaptation
of informal labor. Case Studies of Merchants in The Community Market Ban Bo Yai,
with an educational method, is to Participatory observations, interviews with key
informants, and group discussions, the results showed that, Ban Bo Yai Community
Market starting with people in the community bringing things up for sale, and
expanding, more shops and being known to the community. The problem with the
market in the covid-19 pandemic is that there are 3 phases of market closures affecting
merchants in the community market. This causes a lack of income. And the
socioeconomic impact on daily life. In adapting merchants in the community market.
Reduce the cost of goods and quantity of goods and adapt to survive and have selfreliance, village-based sales to earn money. The merchants have been publicly
defending themselves against COVID-19, wearing face masks, washing their hands with
alcohol gel, and have entered into agreements with community leaders and merchants
in Ban Bo Yai Community Market.
Keywords: Informal Workers, Community Market, Adaptation, COVID-19

บทนำ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดไปทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อ
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเคลื่อนย้ายของผู้คนเป็นผลให้เกิดการแพร่
ระบาดอย่างต่อเนื่อง การรับมือต่อโรคระบาดในประเทศไทยและทั่วโลก จำเป็นต้องมีมาตรการการ
เว้น ระยะห่างทางสังคมอย่างเข้ม ข้น ทั้งการใช้ในชีว ิตประจำวัน สถานศึกษา สถานกที่ทำงาน
ตลอดจนสถานที่ชุมชน ผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากเรื่องความเจ็บป่วย การสูญเสียชีวิตจาก
ภาวะโรคระบาด ยังมีผลกระทบในเรื่องอื่นๆ เช่น ภาวะความเครียด ความกดดันทางสังคม การ
สูญเสียรายได้ เป็นต้น โดยเฉพาะปัญหาในภาคแรงงาน คนทำงานหลายชี ว ิตต้องตกงาน และมี
อุปสรรคในการดำรงชีวิต ไม่สามารถมีงานทำและหารายได้ดังเดิม ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น
แรงงานหลายชีวิตจำเป็นต้องมีการปรับตัวจากสถานการณ์ดังกล่าว จากสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้คนเกิดความวิตก กังวลไปทั่ วโลก มีการปิดเมือง ปิด
ประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหลายธุรกิจได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ รายได้หดหายไม่ทันตั้งตัวและ
ส่งผลกระทบต่อทุกกลุ่ม (อาชนัน เกาะไพบูลย์และเพรชธรินทร์ วงศ์เจริญ, 2563)
แรงงานนอกระบบ เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง ไม่มีสวัสดิการอย่างครอบคลุมหากเทียบกับ
แรงงานกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะในช่ว งเวลาที่ชีว ิตต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงกับสภาวะความ
ยากลำบาก แรงงานนอกระบบของไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งทำงานในภาคเกษตร และบางส่วนเป็นผู้
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ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มที่ทำอาชีพค้าปลีกและบริการด้านอาหาร อาทิ พ่อค้าแม่ค้าตามร้านขายของ
ชำ ร้านค้าออนไลน์ หาบเร่แผงลอย และพนักงานบริการในร้านอาหาร ในกรณีของพ่อค้าแม้ค้า ที่ต้อง
อาศัยเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขาย การเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้การซื้อสินค้าและบริการของ
ประชาชนลดลงเนื่องจากไม่สามารถตั้งร้าน และประกอบอาชีพได้เช่นเดิม โดยเฉพาะการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่องของ COVID-19 ได้ซ้ำเติมความเป็นอยู่ของแรงงานนอกระบบ ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอ
กับการดำรงชีพ และขาดเงินทุนหมุนเวียน โดยรายได้ของแรงงานกลุ่มนี้โดยเฉลี่ยลดลง
ตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อปี 2559
มีสินค้า ได้แก่ อาหาร ขายผัก ขายปลา และสินค้าอื่นๆ เป็นตลาดเปิดช่วงเย็น ขายทุกวันพฤหัสบดี
และวันอาทิตย์ โดยขาย ณ ถนนศาลาประชมคมบ้านบ่อใหญ่ หมู่ 2 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ มีการ
เก็บค่าแผงเพื่อนำเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าทุกระดับ ที่ต้องปิดตลาดในช่วงที่มีการระบาด ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว
จึงมีการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานนอกระบบในพื้นที่ตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่
2 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ หรือ
บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้การปรับตัวจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาผลกระทบของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชน บ้านบ่อ
ใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามภายใต้สถานการณ์โควิด – 19
2.เพื่อศึกษาการปรับตัวของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชน บ้าน
บ่อใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามภายใต้สถานการณ์โควิด – 19

วิธีดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูล โดยการลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชน เพื่อสังเกต ทำกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนเพื่อดูบริบทชุมชนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเก็บข้อมูลของตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ หมู่ 2
ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key lnformant)
การสัมภาษณ์แรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ หมู่ 2 ตำบลบ่อ
ใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) โดยผู้วิจัย
จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบ และการปรับตัวของตลาด เพื่อหาแนว
ทางการแก้ปัญหาร่วมกัน จากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และการสนทนา
กลุ่ม โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลจาการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง
เพื่อให้เกิดแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นในการสนทนา จากพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
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ผลการวิจัย
1.ผลกระทบของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชน บ้านบ่อ
ใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามภายใต้สถานการณ์โควิด – 19
ตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้งปี
2559 เริ่มต้นมีการลองให้คนในชุมชนเอาสินค้า มาขายในตลาดชุมชน มีสินค้าที่เป็นพืชผักสวนครัวที่
แต่ละครัวเรือนปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือนำมาขายแลกเปลี่ยนกันภายในตลาดชุมชน และนำ
สิ น ค้ า อื ่ น ๆ มาทดลองขาย ณ สถานที ่ ถ นนศาลาประชมคมบ้ านบ่อ ใหญ่ หมู ่ 2 ตำบลบ่ อ ใหญ่
อำเภอบรบือ เปิดขายช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ในช่วงแรก เมื่อ
นำสินค้ามาขาย ปรากฏว่ามีคนในชุมชนมาซื้อสินค้าเยอะขึ้นเรื่อย ๆ และมีร้านค้าประมาณ 40 – 50
ร้าน จึงทำให้ตลาดชุมชนมีการขยายตลาด จากตลาดชุมชน หมู่ที่ 2 เป็นตลาดชุมชนหมู่ที่ 1, 5,14
ของบ้านบ่อใหญ่ นับได้ว่าเป็นตลาดชุมชนที่เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน และได้มีการเก็บค่าแผงเพื่อนำ
เงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน หลังจากนั้น จึงมีพ่อค้าแม่ค้าจากต่างหมู่บ้าน และต่างอำเภอ นำของมาขายใน
ตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ มากขึ้น และมีสินค้าที่หลากหลาย การควบคุม กฎ ระเบียบ ข้อตกลงร่วมกัน
การเก็บค่าแผงจะเป็นออกเป็น 2 ส่วนคือ 1.ร้านค้าที่ขนาดใหญ่ แบ่งเป็นขนาดร้าน 2 เมตรขึ้นไป เก็บ
เงินค่าแผงที่ 30 - 40 บาท 2.ร้านค้าขนาดเล็ก แบ่งเป็นขนาดร้าน 1 เมตร และร้านที่นั่งขายกับพื้น
เก็บค่าแผงอยู่ที่ 10 – 20 บาท
ข้อมูลที่แสดงผลการสำรวจจากการที่ได้ลงพื้นที่ศึกษาจากการสัมภาษณ์ และการสังเกต เป็น
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 1 แสดงภูมิหลังและสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าในตลาดชุมชน
พื้นที่
อาชีพก่อนค้าขาย
ลำดับ
ชื่อ
ประเภทสินค้า ใน นอก ค้าขาย อาชีพ
หมายเหตุ
พื้นที่ พื้นที่ ตั้งแต่
อื่น
แรก


1 นาย ก. ผักปลูกเอง


2 นาย ข. ผักปลูกเอง


3 นาย ค. ผักปลูกเอง


4 นาย ง. ผักปลูกเอง


5 นาย จ. ผักปลูกเอง


6 นาย ฉ. กับข้าวถุง


7 นาย ช. กับข้าวถุง


8 นาย ซ. อาหารอีสาน
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9
10

นาย ญ.
นาย ด.

ขายน้ำ (อัดลม)
ขายน้ำ (น้ำส้ม)

11
12

นาย ต.
นาย ถ.




13

นาย ท.

14
15

นาย ธ.
นาย น.

16
17
18

นาย บ.
นาย ป.
นาย ผ.

ขายน้ำ(เฉาก๊วย)
ขายแหนมหมู
แหนมเนื้อ
ขายแหนมหมู
แหนมเนื้อ
ขายผักรับมา
ขายขนมจีบ
ซาลาเปา
ขายเนื้อแห้ง
ขายโตเกียว
ขายลูกชิ้นทอด








19
20

นาย ฝ.
นาย พ.

ขายไก่บ้าน
ขายกล้วยทอด
















ทำงานก่อสร้าง
ทำงานโรงงานมาก่อน
เกษียณจึงมาขายของ
อยู่บ้าน
ทำงานโรงงาน



เป็นครูเกษียณอายุ
ราชการ




ทำงานเป็นพนักงาน
โรงแรมมาก่อน

ผลกระทบของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2
ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 กลุ่มเป้าหมายมีการขายของไม่ดีมากนัก เมื่อเทียบ
กับรายได้ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด ในบางรายรายได้กับรายจ่ายไม่เพียงพอ ประกอบกั บวัสดุ
อุปกรณ์ขึ้นราคา ทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 2 แสดงรายได้ก่อนสถานการณ์โควิด - 19 และรายได้ช่วงสถานการณ์โควิด – 19
ลำดับที่
รายได้ก่อน
รายได้ช่วง
ชื่อ
ประเภทสินค้า สถานการณ์โค สถานการณ์โค ค่าแผง
วิด – 19
วิด – 19
/ ครั้ง
/ ครั้ง
/ ครั้ง
1
นาย ก.
ผักปลูกเอง
800 - 900
300 – 500
10
2
นาย ข.
ผักปลูกเอง
1,000
300 - 500
10
3
นาย ค.
ผักปลูกเอง
600
300 - 400
10
4
นาย ง.
ผักปลูกเอง
700
300 – 400
10
5
นาย จ.
ผักปลูกเอง
1,000
500 – 600
10
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6
7
8
9

นาย ฉ.
นาย ช.
นาย ซ.
นาย ญ.

10
11

นาย ด.
นาย ต.

12

นาย ถ.

13

นาย ท.

14
15

นาย ธ.
นาย น.

16
17
18
19
20

นาย บ.
นาย ป.
นาย ผ.
นาย ฝ.
นาย พ.

กับข้าวถุง
กับข้าวถุง
อาหารอีสาน
ขายน้ำ
(น้ำอัดลม)
ขายน้ำ (น้ำส้ม)
ขายน้ำ
(เฉาก๊วย)
ขายแหนมหมู
แหนมเนื้อ
ขายแหนมหมู
แหนมเนื้อ
ขายผักรับมา
ข า ย ข น ม จี บ
ซาลาเปา
ขายเนื้อแห้ง
ขายโตเกียว
ขายลูกชิ้นทอด
ขายไก่บ้าน
ขายกล้วยทอด

6,000
3,000
900
500 - 600
600
1,100–
1,200
3,000
2,500

4,000
1,500 - 2,000
500 - 600
300

30
30
10
30

200 - 300
800

10
20

1,000

20

1,000

20

4,000
2,000 – 3,000
3,000–
2,000 – 2,500
4,000
3,000
1,500
500 – 600
300 - 400
1,000 -1,500 800 – 1,000
1,000
300 – 400
500
400 -300

40
20
20
20
20
20
20

ทั้งนี้ ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในภาคเศรษฐกิจที่ไม่
เป็นทางการ ซึ่งมีลักษณะเป็นกิจการขนาดเล็ก การเกิดการแพร่ระบาดจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า2019 นั้น แรงงานดังกล่าว มีสวัสดิการที่ดูแลคุ้มครองยามเจ็บป่วยหรือหลักประกันในการคุ้มครอง
ชีวิตดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงสวัสดิการของพ่อค้าแม่ค้าที่มีในปัจจุบัน
ลำดับ
สวัสดิการด้านสุขภาพ
ที่
ชื่อ
บัตร 30
ประกัน
ประกันสังคม
บาท
สุขภาพ
มาตรา 40
เอกชน

1 นาย ก.

2 นาย ข.


3 นาย ค.

4 นาย ง.

5 นาย จ.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นาย ฉ.
นาย ช.
นาย ซ.
นาย ญ.
นาย ด.
นาย ต.
นาย ถ.
นาย ท.
นาย ธ.
นาย น.
นาย บ.
นาย ป.
นาย ผ.
นาย ฝ.
นาย พ.





















ผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าตลาดชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19
ระบาดระลอกแรก ทำให้ตลาดปิด และส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีรายได้ในช่วงตลาดปิด ทำให้
ส่งผลกระทบต่อทางด้านรายได้ครอบครัว ที่ในช่วงตลาดปิดไม่สามารถนำสินค้ามาขายที่ตลาดชุมชน
ได้ จึงได้มีการหาบเร่ตามหมู่บ้านเพื่อที่จะมีรายได้ ตลาดปิดอยู่ 3 ช่วงคือ
1. ระลอกแรกช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ปิดตามประกาศมาตรการทางจังหวัด
2. ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ปิดตามประกาศมาตรการทางจังหวัด
3. ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่มีคนในชุมชนติดเชื้อโควิด – 19 ปิดเป็นเวลา 1 เดือน
1.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ด้วยมาตรการควบคุมโรค ในระลอกแรกที่มีการปิดตลาดชุมชน มี
ผลกระทบในเรื่องให้พ่อค้าแม่ค้ากักตัวอยู่บ้าน และทำให้ขาดรายได้ คนไม่สามารถออกมาทำงานหา
เงินเลี้ยงชีพได้แบบปกติ จนทำให้ไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว ผกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด
– 19 จึงเกิดปัญหาอย่างหนักให้แก่พ่อค้าแม่ค้า โดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงชีพ และสินค้า
แพงขึ้นทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น
ตารางที่ 4 แสดงต้นทุนก่อน โควิด – 19 และต้นทุนช่วงโควิด – 19
ลำดับ
ชื่อ
ประเภทสินค้า ต้นทุนก่อน ต้นทุนช่วงโค
หมายเหตุ
ที่
โควิด – 19 วิด – 19
1 นาย ก.
ผักปลูกเอง
400/ครั้ง
300/ครั้ง
2 นาย ข.
ผักปลูกเอง
400-500
200-300/
ครั้ง
ครั้ง
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3
4
5
6

นาย ค.
นาย ง.
นาย จ.
นาย ฉ.

ผักปลูกเอง
ผักปลูกเอง
ผักปลูกเอง
กับข้าวถุง

200/ครั้ง
300/ครั้ง
400/ครั้ง
4,000/วัน

200/ครั้ง
200/ครั้ง
400/ครั้ง
2,0003,000/วัน
กับข้าวถุง
1,500/วัน 1,5002,000/วัน
อาหารอีสาน
400/ครั้ง
200-300/
ครั้ง
ขายน้ำ
2,000/
2,500/
(น้ำอัดลม)
อาทิตย์
อาทิตย์
ขายน้ำ (น้ำส้ม) 300 /ครั้ง 300 / ครั้ง
ขายน้ำ
15,00015,000(เฉาก๊วย)
17,000/
17,000/
เดือน
เดือน
ขายแหนมหมู 3,000 /ครั้ง 1,500/ครั้ง
แหนมเนื้อ
ขายแหนมหมู 3,000 /ครั้ง 1,000/ครั้ง
แหนมเนื้อ
ขายผักรับมา
10,00010,00015,000/วัน 15,000/วัน

7

นาย ช.

8

นาย ซ.

9

นาย ญ.

10
11

นาย ด.
นาย ต.

12

นาย ถ.

13

นาย ท.

14

นาย ธ.

15

นาย น.

16

นาย บ.

17

นาย ป.

18

นาย ผ.

ข า ย ข น ม จี บ 1,000 –
ซาลาเปา
1,500 /2วัน
ขายเนื้อแห้ง
2,000 3,000 /ครั้ง
ขายโตเกียว
แป้ง 4-5 กก.
/วัน
ขายลูกชิ้นทอด 1,000 /วัน

19

นาย ฝ.

ขายไก่บ้าน

100 /วัน

รับมาเท่าเดิม
รับมาเท่าเดิม

ราคาเนื ้ อ แต่ ล ะ
วันไม่เท่ากัน
ราคาเนื ้ อ แต่ ล ะ
วันไม่เท่ากัน
ผั ก บางชนิ ด ขึ้ น
ราคาแต่ ล ะช่ ว ง
ไม่เท่าเดิม
2,000 /2วัน วั ต ถุ ด ิ บ ขนมจี บ
หมูขึ้นราคา
1,000 – ราคาเนื ้ อ แต่ ล ะ
1,500/ครั้ง วันไม่เท่ากัน
แป้ง 2.5 กก.
/วัน
1,300 /วัน วัตถุดิบขึ้นราคา
-ห มู ,ไ ม ้ เ ส ี ย บ
ลู ก ชิ ้ น ,เกี ๊ ย ว ,
น้ำมันพืช ,
ถุงพลาสติก
100/วัน
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20

นาย พ.

ขายกล้วยทอด

200 /วัน

200 /วัน

ต้ น ทุ น เท่ า เดิ ม
แต่ของราคาแพง
ขึ้น
-น้ำมันพืช ,แป้ ง
ทอด
,ถุงพลาสติก

ตารางที่ 5 แสดง รายได้ก่อนสถานการณ์โควิด - 19 และรายได้ช่วงสถานการณ์โควิด – 19
ลำดับ
รายได้ก่อน
รายได้ช่วง
ที่
ชื่อ
ประเภทสินค้า
สถานการณ์โค สถานการณ์โค ค่าแผง
วิด - 19
วิด – 19
1 นาย ก.
ผักปลูกเอง
800 - 900
300 – 500
10
2 นาย ข.
ผักปลูกเอง
1,000
300 - 500
10
3 นาย ค.
ผักปลูกเอง
600
300 - 400
10
4 นาย ง.
ผักปลูกเอง
700
300 – 400
10
5 นาย จ.
ผักปลูกเอง
1,000
500 – 600
10
6 นาย ฉ.
กับข้าวถุง
6,000
4,000
30
7 นาย ช.
กับข้าวถุง
3,000
1,500 - 2,000
30
8 นาย ซ.
อาหารอีสาน
900
500 - 600
10
9 นาย ญ. ขายน้ำ (น้ำอัดลม)
500 - 600
300
30
10 นาย ด.
ขายน้ำ (น้ำส้ม)
600
200 - 300
10
11 นาย ต.
ขายน้ำ (เฉาก๊วย)
1,100– 1,200
800
20
12 นาย ถ.
ขายแหนมหมู แหนมเนื้อ
3,000
1,000
20
13 นาย ท.
ขายแหนมหมู แหนมเนื้อ
2,500
1,000
20
14 นาย ธ.
ขายผักรับมา
4,000
2,000 – 3,000
40
15 นาย น.
ขายขนมจีบ ซาลาเปา
3,000– 4,000 2,000 – 2,500
20
16 นาย บ.
ขายเนื้อแห้ง
3,000
1,500
20
17 นาย ป.
ขายโตเกียว
500 – 600
300 - 400
20
18 นาย ผ.
ขายลูกชิ้นทอด
1,000 -1,500 800 – 1,000
20
19 นาย ฝ.
ขายไก่บ้าน
1,000
300 – 400
20
20 นาย พ.
ขายกล้วยทอด
500
200 -300
20
2. ผลกระทบด้านสังคม ผกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 ทำให้คนในชุมชนกลัว
โควิด – 19 คนในชุมชนไม่ออกมาซื้อของเหมือนแต่ก่อน จึงส่งผลกระทบต่อทั้งพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้าแม่ค้าและผู้คนที่มาซื้อของลดน้อยลง จากแต่ก่อนมีการพูดคุยซึ่ง
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กันและกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 ทำให้คนที่มาซื้อสินค้ารีบซื้อรีบกลับบ้าน
ทันที
3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเฝ้าระวังโรคระบาดจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
เช่น หน้ากากอนามัย เป็นต้น จึงเกิดปริมาณขยะที่เป็นพลาสติก และหน้ากากอนามัยในตลาดเพิ่มมาก
ขึ้น
2. การปรับตัวของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชน บ้านบ่อใหญ่
หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามภายใต้สถานการณ์โควิด – 19
การปรั บ ตั ว ด้ า นร่ า งกาย ตลาดชุ ม ชนบ้ า นบ่ อ ใหญ่ เป็ น กลุ ่ ม ที ่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 เนื่องจากเกิดการระบาดแล้วตลาดที่เป็นแหล่งค้าขายของ
คนในชุมชนต้องถูกปิด แต่หลังจากการระบาดและได้กลับมาเปิดตลาดอีกครั้ง การจัดการตลาดต้อง
อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันตามกำหนดของรัฐ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ ได้มีการปรับตัว
เพื่อให้สามารถขายสินค้าได้และจัดการตนเองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19
โดยสวมหน้ า กากอนามั ย ในขณะขายสิ น ค้ า ฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โควิ ด – 19 และล้ า งมื อ ด้ ว ยเจล
แอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัย
การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ การปรับตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด –
19 เป็นการปรับตัวเน้นการกระทำหน้าที่ของแต่ละบุคคล ที่มีทั้งบทบาทของผู้นำ พ่อค้าแม่ค้าในตลาด
ชุมชน ที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 บทบาท
ของผู้นำคือการแก้ปัญหาในเรื่องของการปิดตลาด เพื่อลดการติดเชื้อ ส่วนพ่อค้าแม่ค้านั้นก็ได้มีการ
ดูแลตัวเองมากขึ้น การขายของในตลาดชุมชนที่ทำให้มีความมั่นคงในรายได้ อาชีพ ในการขายสินค้า
และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนที่มาซื้อสินค้า รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าแจ้งผู้มาซื้อสินค้าจะเป็นการขอ
เพิ่มขึ้นราคาสินค้า เพราะวัตถุดิบขึ้นราคา แต่ในการขอขึ้นราคาสินค้า ปริมาณของสินค้าจะเพิ่มขึ้น
ด้วยแต่ไม่มากนัก
การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน ตลาดชุมชนคือการขายสินค้าในชุมชน โดยคนใน
ชุมชน ผู้คนในตลาดทั้งพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มาซื้อสินค้ามีความสัม พันธ์กัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อโควิด – 19 พ่อค้าแม่ค้าและคนที่มาซื้อสินค้ามีการพึ่งพากันโดยการขายสินค้าและ
แลกเปลี่ยนสินค้ากันในราคาต้นทุนที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป และมีการนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันที่
ไม่ได้ใช้เงินในการแลกเปลี่ยน และช่วยกันรักษาความสะอาดในตลาดชุมชน
การปรับตัวด้านเศรษฐกิจ สินค้าราคาแพงขึ้น มีการลดต้นทุนการผลิตลง รายได้ จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 ผลกระทบทำให้ตลาดปิด พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในชุมชนจึงได้มี
การหาบเร่ขายสินค้าตามหมู่บ้านเพื่อเป็นการหารายได้และให้คนในชุมชนได้ซื้อสินค้า
การปรับตัวด้านสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพ่อค้าแม่ค้า และคนที่มาซื้อสินค้าในตลาด
ชุมชนที่มีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนที่เหมือนๆกัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีการตั้งกฎ
กติกา ร่วมกันทั้งทางผู้นำชุมชน พ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่มาซื้อสินค้า จากที่พ่อค้าแม่ค้า และคนที่มาซื้อสินค้า
บางคนไม่สวมหน้ากากอนามัย ทางผู้นำชุมชนจึงตั้งข้อตกลงรวมกันขึ้นมาใหม่
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อภิปรายผลการวิจัย
ตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ มีทั้งสินค้าเกษตร และนอกการเกษตร และสินค้าเกษตรชนิด
เดียวกันถูกนำมาขายในตลาดชุมชนมีจำนวนมาก เช่น ผักสวนครัว อาหารอีสาน เป็นต้น ทั้งนี้ สินค้า
ในตลาดชุมชนมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย และมีกฎระเบียบ
ตามมติของชุมชน สอดคล้องกับงานของ พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ (2564) ศึกษาเรื่องพัฒนาการและการ
ปรับตัวของตลาดชุมชน: ทางเลือกเพื่อการพัฒนาเกษตรผสมผสาน การเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดตลาดชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญในชุมชน ที่เป็นแหล่งกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้า มีการจำกัดวันเวลาเปิดปิดตลาด สินค้าเน้นผลผลิตของคนในชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ส่งผลกระทบให้ตลาดชุมชนปิด เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนและมีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ก ลุ่มพ่อค้าแม่ค้าสินค้าเกิดความเสี่ยงและไม่มีความมั่นคงทางรายได้
ประสบปัญหาเรื่องต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้การจัดการของตลาด
ชุมชน ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งจากระลอกที่หนึ่ง จนถึง
ปัจจุบันเป็นระยะเวลายาวนานทำให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงาน
ของ ชูเกียรติ ผลาผล (2563) ได้ศึกษาเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ผลการศึกษาพบว่า มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
2019 เป็นการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อ
โรคนั้น ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป ร้านค้าปลีก /ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่ง
ขนาดใหญ่ ให้เปิดตลาดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. ยังเกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม นอกจากนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีการปรับตัว ของรอย (Roy & Andrew, 1999)
ต่อการปรับตัวของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชน บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2
ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ซึ่งพบการปรับตัว คือ
การปรับตัวด้านร่างกาย การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกันให้เข้า
กับสถานการณ์โควิด – 19 เพื่อความอยู่รอด และมีการพึ่งพาตนเอง การขายแบบหาบเร่ ตามหมู่บ้าน
เพื่อหารายได้

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งตลาด การก่อตั้งตลาดชุมชน การควบคุม กฎ
ระเบียบ ข้อตกลงร่วมกัน สินค้าที่ขายในตลาดชุมชน ปัญหาและอุปสรรค ผลกระทบ ผลกระทบต่อ
ตลาด ผกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบตาม
แง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้ น ของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษาพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดชุมชนบ้าน
บ่อใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด – 19 ด้านปัญหาและอุปสรรค ผลกระทบ ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่
2 ผลกระทบของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชนบ้านบ่อใหญ่ มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ตลาดที่ต้องปิดตัวตาม
มาตรการ 3 ช่วง จึงต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านการปรับตัวด้านเศรษฐกิจ การปรับตัวด้านสังคม การ
ปรับตัวด้านร่างกาย การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน โดยการ
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กระทำหน้ า ที ่ ข องแต่ ล ะบุ ค คล กลุ ่ ม พ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า มี ก ารตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาและผลกระทบของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 บทบาทของผู้นำคือการแก้ปัญหาในเรื่องของการปิด
ตลาด เพื่อลดการติดเชื้อ ส่วนพ่อค้าแม่ค้ามีการดูแลตัวเองมากขึ้น และมีการพึ่งพา ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันของคนในตลาดชุมชน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนส่งเสริมพื้นที่ตลาดชุมชน การแนะนำการสร้างการหมุนเวียน
ทรัพยากรให้แก่ชุมชน สินค้าในชุมชนในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค และให้ความรู้ในการ
ปรับตัวสู่ช่องทางการขายสินค้าชุมชนแบบใหม่ เช่น การขายออนไลน์ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
การนำข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาแรงงานนอกระบบ จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบ
มีการเข้าถึงสวัสดิการที่เกี่ยวข้องจำนวนน้อย ได้แก่ ประกันสังคมมาตรา 40 ดังนั้น จึงควรมีการ
นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมนโยบายด้านสวัสดิการเพื่อการคุ้มครองแรงงานต่อไป
3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับผลกระทบและการปรับตัวที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม
พ่อค้าแม่ค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019
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ปัญหาและอุปสรรคงานสวัสดิการชุมชนของกองทุนกลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาท
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกองทุน 2) เพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรค ของกองทุน สวัสดิการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาท ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในช่วง เดือนธันวาคม
2564 ถึง มีนาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนกลุ่มออมทรัพย์
สัจจะวันละบาท ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 15 คน ผลการศึกษา
พบว่า การดำเนินงานของกองทุนกลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาท ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม มีกระบวนการทำงานในแบบรวมศูนย์ โดยองค์การบริการส่ว นตำบลเป็ น
ผู้ดำเนินการหลัก และมี กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทำขึ้นไว้อย่างชัดเจน สมาชิกต้องปฏิบัติตาม และให้
สมาชิกส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพือ่ นำไปจัดสรรผลประโยชน์ในแต่ละประเภท หน่วยงานสนับสนุนเงิน
สมทบเข้ากองทุนได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ ปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกองทุนสวัสดิการชุมชน ประชาชนและสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุน เนื่องจากยังมี การประชาสัมพันธ์ที่น้อย คณะกรรมการยังขาดการติดตามสมาชิก
เท่าที่ควร สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทำให้การจ่ายสวัสดิการที่เป็นเงินช่วยเหลือค่อนข้างสู ง
สมาชิกยังมีส่วนร่วมที่ยังน้อย
คำสำคัญ: ปัญหาและอุปสรรค, สวัสดิการชุมชน, กลุ่มออมทรัพย์

Abstract
This article aims to study the 1) study operation of the fund 2) study problems
and obstacles of the Community Welfare Fund Savings group of truth per day Kut Sai
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Cho Subdistrict, Kantharawichai District, Maha Sarakham Province. researchers used
qualitative research a participatory observational data collection method was used.
Interview key informants This is a semi-structured interview. The researcher collected
data from December 2021 to March 2022. The target group is the Community Welfare
Fund Committee. True Savings Group, Baht per day Kut Sai Cho Subdistrict,
Kantharawichai District, Maha Sarakham Province, 15 people. The results of the study
found that.
Firstly, Operation of the Fund of Truth Savings Saccha One-Baht per day Group.
Kut Sai Cho Subdistrict, Kantharawichai District, Maha Sarakham Province. There is a
centralized work process. The sub-district service organization is the main operator and
has rules and regulations made up. and that member must comply and there are
members to send contributions to the fund to allocate benefits in each category. that
the fund has been established and agencies that support contributions to the fund are
Community Organization Development Institute and Kut Sai Cho Subdistrict
Administrative Organization. Secondly, problems and obstacles occurred in the
Community Welfare Fund and the Fund of Truth Savings Saccha Group Baht, Kut Sai
Cho Subdistrict, Kantharawichai District, Maha Sarakham Province. People and
members still lack knowledge and understanding about the fund. because there is still
less publicity the committee still lacks following members. including most of the
members are elderly people This makes the payment of welfare benefits that are
financial aids are quite high. In addition, members still have less participation.
Keywords: Problems and Obstacles, Community Welfare, Savings Group

บทนำ
ในอดีตภาครัฐเป็นผู้จัดสวัสดิการสังคมแต่ไม่ทั่วถึงกับความต้องการของประชาชน ขณะที่สังคม
มีความเหลื่อมล้ำ มีผู้ประสบความยากลําบาก ไม่มีสวัสดิการที่เพียงพอ ชุมชนที่มีประสบการณ์ งาน
พัฒนาจึงร่วมกันจัดสวัสดิการของชุมชน โดยฟื้นฟูระบบการพึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันของ
สังคมในอดีตมาจัดเป็นกองบุญเพื่อช่วยเหลือกันและกันของชุมชน ชุมชนหาแนวทางการช่วยเหลือ
ตนเอง ช่วยกันเอง ช่วยสังคม ภายในชุมชน โดยฟื้นฟู ระบบการช่วยเหลือกันของสังคมไทยในอดีต มา
ปรับใช้ในรูปแบบ “กองบุญ” และเริ่มมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ต่ อมาได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐยกระดับเป็นนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ นโยบาย
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ของรัฐบาลและแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านสังคมตามลำดับ มีหน่วยงานสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน มาทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมาก
ขึ้น (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2560)
การพัฒนารูปแบบสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนมุ่งให้เป็นฐานรากของการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน บนพื้นฐาน “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” ได้เริ่มต้น
อย่างเป็นระบบ ในปี 2547 เกิดจากการรวมตัวกันของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน เพื่อค้นหาแนว
ทางการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน โดยในช่วงเริ่มต้นของการขับเคลื่อนงานได้สนับสนุนให้
เกิดพื้นที่ครูกองทุนสวัสดิการชุมชน ต่อมาในปี 2548 จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
และสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จากรัฐบาลเกิดการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพิ่มขึ้น เพื่อ
เป็นพื้นที่ขยายผล กระทั่งสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีนโยบายสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชนในรูปแบบการสมทบ เท่ากันโดยชุมชนได้รับการสมทบไม่เกิน 365 บาท/คน/ปี เริ่มต้นในปี
2553 โดยได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพในสัดส่วน
ตามการออมของสมาชิก ไม่เกิน 365 บาท/ราย/ ปี ทั้งที่เป็นการสมทบงบประมาณจากสามฝ่าย
(1 : 1 : 1) คือ 1) สมทบจากเงินออมของสมาชิกในชุมชน ทั้งในรูปแบบการออมทรัพย์เดิม หรือสัจจะ
ออมวันละบาท 2) การสมทบจากรัฐบาลกลางผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ 3) การสมทบจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการสมทบที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2556 จากนั้น รัฐบาลได้
หยุดการสมทบเข้ากองทุน แต่การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้วยังคงเป็นไป
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยขบวนองค์กรสวัสดิการชุมชนในแต่ละภาค มีบทบาทหลักในการ
ขับเคลื่อน สร้างความเข้าใจให้เกิดการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ใหม่และพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชนที่มีการจัดตั้งมาแล้วให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณา
การการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็น
รูปแบบความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเป็นเครื่องมือของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานการให้
อย่างมีคุณค่าและการรับอย่างมีศักดิ์ศรี (พรรณทิพย์ เพชรมาก, 2562)
ในชุมชนกุดใส้จ่อมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน 1,319 ครัวเรือนประชากร
รวม 4,450 คน อาชีพหลัก ทำการเกษตร อาชีพรอง รับจ้างทั่วไปและค้าขาย ปี 2550 พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มหาสารคามมีการลงพื้นที่ชี้แจงแนะแนวการดำเนินการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการในชุมชนขึ้น โดยเชิญผู้นำทั้ง 11 หมู่บ้านได้เข้าไปร่วมประชุม ผู้นำจึงมีการรวมกลุ่ม
กันหารือถึงการจัดสวัสดิการในระดับตำบลขึ้น มีการปรึกษาหารือถึงข้อดีข้อเสียในการจัดตั้งกองทุนฯ
และได้ข้อสรุปว่า การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องในชุมชน อย่างน้อยคนใน
ชุมชนได้หันมาดูแลกันและกันมากขึ้น ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานใน ชีวิต อย่างการเกิด แก่ เจ็บ ตาย สมาชิก
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โดยให้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีกัน จึงมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดใส้จ่อ
ขึ้น เริ่มแรกมีสมาชิก 686 ราย (ปัจจุบันมีสมาชิก 1,194 ราย) และจากข้อตกลงนั้นผู้นำหมู่บ้านได้
ทำความเข้าใจกับสมาชิกหมู่บ้านในเบื้องต้นและมีการรวบรวมข้อมูลจากคนในพื้นที่ที่มีความเห็นต่อ
การสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการ และดำเนินการจัดทำแผนงานสวัสดิการเสนอองค์การบริหารส่วน
ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลมีข้อเสนอให้การสนับสนุน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
ระดับตำบล มีข้อแม้ว่าสมาชิกทั้ง 11 หมู่บ้านต้องมีการระดมทุนที่เกิดจากตนเองก่อน เพื่อเป็น
จุดเริ่มต้นของการพึ่งตนเอง และจะมีการพิจารณาเรื่องการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการโดยองค์การ
บริหารส่วนตำบล กองทุนสวัสดิการชุมชนทำให้สมาชิกได้รับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ตามที่กองทุนได้
จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก การศึกษานี้เลือกศึกษาประเด็น การดำเนินงานของกลุ่ม ปัญหาและ
อุปสรรคของการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาท ในชุมชนของตำบลกุดใส้จ่อ เพื่อเป็น
แนวทางในการรับรู้และทำความเข้าใจทั้งการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นต่อการจัดการ กองทุน
เพื่อนำข้อมูลนำไปสู่แนวทางในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาท ตำบลกุดใส้
จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกองทุนสวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาท ตำบล
กุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคั ญ เป็นการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ
ชุมชน ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน หัวหน้ากองสวัสดิการ ประธานกลุ่มและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
กลุ่ม ของกองทุนสวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาทตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการ ตั้งแต่กอ่ ตั้ง โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อ
ใช้ในการอธิบาย ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน โดยเป็นการตั้งคำถามที่ไม่มีคำถาม
ตายตัว มีการยืดหยุ่นในการตั้งคำถามและเพื่อให้ได้คำตอบที่หลากหลายขึ้น และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมวิธีการจะใช้การสังเกตและสำรวจสภาพความเป็นจริงของกลุ่มในสังคมและชุมชนและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันของคณะกรรมการของกองทุ นโดยเป็นการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) โดยมีการการเก็บรวบรวมข้อมูลและประชุมจากการสนทนาของผู้ให้ข้อมูลที่สามารถให้
คำตอบในประเด็นที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
จะศึกษา เพื่อให้ได้ข้อสรุปและความคิดเห็นเพิ่มเติม จำนวน 15 คน โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ.
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2553 ตั้งแต่มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาท จนถึงปัจจุบัน คือ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การนำข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่ และอธิบายเชิงเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
1.การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาท ตำบลกุดใส้จ่อ
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
1.1 ความเป็นมาของกองทุน ในช่วงสมัยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีการประชุม
มอบนโยบายของรัฐบาลให้แต่ละจังหวัดโดยผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด (พมจ.) ให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการขึ้นในแต่ละตำบล ตำบลกุดใส้จ่อจึงมีการไปศึกษาดู
งานในจังหวัดนครปฐม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
(พมจ.) ลงพื้นที่ชี้แจงแนะแนวการดำเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น โดยเชิญผู้นำทั้ง 11
หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมและนำไปประชุมในเวทีหมู่บ้านด้วย ซึ่งประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้านได้ให้ความ
สนใจ มีการปรึกษาหารือถึงข้อดี -ข้อเสียในการจัดตั้งกองทุนฯ และมีข้อสรุปในการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการ ที่คนในชุมชนได้หันมาดูแลกันและกันมากขึ้น ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานในชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย
จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553
1.2 วัตถุประสงค์ ให้ประชาชนรู้จักการออมเงิน และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อีก
ทั้งเป็นการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่เดือดร้อน และ
ไม่ดำเนินการเพื่อแสวงหาผลกำไร แต่ดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก
1.3 การคัดเลือกคณะกรรมการ คัดเลือกจากสมาชิกหมู่บ้าน และคัดเลื อกจากเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่ง ดังนี้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก นายทะเบียน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน นอกจากนี้ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการโดยระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ
เหมือนกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ โดยวางหลักเกณฑ์ว่า ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราว
ละ 4 ปี มีแต่ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคณะกรรมการมีการกำหนดตามวาระ อายุ 60 ปี อีกทั้งคณะกรรมการ
ต้องร่วมสร้างความเชื่อมั่นในกองทุน มีการจ่ายสวัสดิการตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความ
มัน่ ใจของผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก
1.4 หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน ในการดำเนินงานของกองทุนมีหน่วยงานที่มีส่วนเข้ามา
เกี่ยวข้องในการดำเนินการกองทุน ได้แก่ การปกครองท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
มีการสนับสนุนเงินสมทบทุกๆปี จำนวน 100,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านเงินสนับสนุ นพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่สวัสดิการชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่มีการประสานการทำงานร่วมกันกับสถาบันพัฒนาองค์กร
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ชุมชน(พอช.) เป็นการสนับสนุนเงินสมทบเข้ากองทุนตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) ได้กำหนดไว้ซึ่งจะส่งเกณฑ์การสมทบให้กองทุนสวัสดิการชุมชน โดยแต่ละปีและแต่ละรอบ
จะมีการสมทบไม่เท่ากัน
1.5 การดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการในชุมชนมีการดำเนินงานโดยมีการเก็บเงินสมทบกับ
สมาชิก วันละบาท โดยมีคณะกรรมการเป็นคนเก็บเงินสะสม โดยให้สมาชิกเก็บเงินสมทบโดยมีทั้งราย
เดือนและรายปี ตามมติข้อตกลงข้อคณะกรรมการหมู่บ้าน มีการเก็บเงินสมทบในรูปแบบ รายเดือน
หรือรายปี และมีการจ่ายเงินสมทบได้ที่ทำการกองทุน ประชาสัมพันธ์การรับสมาชิกเพิ่มเข้ากองทุนใน
เดือน มกราคมและกรกฎาคม ทุกๆปี โดยติดต่อคณะกรรมการกองทุน ผู้ใหญ่บ้าน และที่ทำการ
กองทุน โดยมีการหาสมาชิกเพิ่มให้ได้ 10% ต่อปี และต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลกุดใส้
จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไม่จํากัดอายุ เพศ วัย อาชีพ และสถานภาพ อีกทั้งสมาชิก
จะต้องนําส่งเงินสัจจะเป็นประจำทุกเดือนต่อปี จนกระทั่งเสียชีวิตหรือลาออก โดยห้ามจงใจแจ้งเหตุ
อันเป็นเท็จเพื่อหวังรับสวัสดิการ ทั้งนี้จะต้องชดใช้เงินสวัสดิการที่ได้รับไปและในกรณีแจ้งเหตุอันเป็น
เท็จนั้นทั้งหมด และจะไม่คืนเงินสัจจะสะสมทรัพย์
1.6 ประเภทการจัดสวั สดิการ มี การจัดสวัส ดิการที่อยู่ในรูปแบบเงินช่วยเหลือ การจัด
สวัสดิการรูปแบบสาธารณะประโยชน์ และการจัดสวัสดิการที่ไม่อยู่ในรูปแบบเงินช่วยเหลือ มีทั้งหมด
11 ประเภท ได้แก่ 1) เกิด 2) เจ็บป่วย 3) เสียชีวิต 4) ทุนการศึกษา 5) ผู้ด้อยโอกาส
6)
สาธารณะประโยชน์ 7) ประสบภัยธรรมชาติ 8)การซ่อม/สร้าง 9) พัฒนาอาชีพ 10) ประเพณี/
วัฒนธรรม 11) สุขอนามัย สมาชิกมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการ ดังนี้ การมีส่วนร่วมในด้าน
การตัดสินใจ โดยการประชุมสามัญประจำปี หรือเรียกว่าประชุมใหญ่แต่ละหมู่บ้าน มีการประชาคม
ให้แก่ประชาชน เมื่อมีการประชุมในส่วนการหาสวัสดิการชุมชนเพิ่ม จะมีการให้ประชาชนและที่เป็น
สมาชิกมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในด้านการดำเนินงาน การให้ตัวแทนแต่ละ
หมู่บ้านที่เป็นคณะกรรมการที่เป็น ส.อบต และผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม
และการขอความร่วมมือเมื่อเกิดประสบภัยเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็น
สมาชิก รวมถึงการมีสมาชิกเข้าร่วมในการประชุมถึงการหาสวัสดิการเพิ่มและการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น การมีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์ การขอรับผลประโยชน์เมื่อเข้าสู่เงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในการรับสวัสดิการ ให้สมาชิกได้รับสิทธิและประโยชน์ต่างๆตามที่กองทุนได้จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
โดยมีเงื่อนไขตามสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก การมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล
ผู้ร่วม
ประเมินมีทั้ง ตัวแทนสมาชิก คณะกรรมการบริหารกองทุ น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยวิธีการประเมิน เป็นการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อที่จะได้
ประชามติ และข้อตกลงร่วมกัน โดยจะมีการปรึกษาหารือจากที่ประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปี ปี
ละ 1 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการ ซึ่งจะมีการประชุมปีละ 2 ครั้ง ทำให้การจัดสวัสดิการชุมชนมี
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เพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อให้ครอบคลุม ทั้งเรื่องอุบัติเหตุ ไฟไหม้ อุทกภัย แต่ยังไม่มีการประกาศใช้เนื่องจาก
ยังไม่มีความพร้อมที่เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการ
2.ปัญหาและอุปสรรคของกองทุนสวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาท ตำบลกุดใส้
จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2.1 ปัญหาการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน การบริหารงานการเก็บ
เงินสมทบของสมาชิก โดยมีผู้นำชุมชนที่เป็นคณะกรรมการเป็นผู้เก็บเงินสมทบมาส่งที่ ที่ทำการ
กองทุน (อบต.) แต่บางครั้งผู้นำลืมรอบการเก็บเงินสมทบ อีกทั้งหน้าที่ของคณะกรรมการส่วนใหญ่มี
บทบาทหน้าที่ที่ทับซ้อนกัน ต้องทำงานนอกพื้นที่ ทำให้ยากต่อการติดต่อประสานงาน รวมถึงการเก็บ
เงินสมทบจากสมาชิกที่เกิดการล้าช้า จากความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ จึงทำให้เกิดการบริหาร
จัดการของเงินสมทบไม่ตรงตามเป้า หมายที่มีการเก็บทำให้สมาชิกต้องขาดการเป็นสมาชิก รวมถึงทำ
ให้ ก ารสรุ ป ยอดของเงิ น สมทบและการบริ ห ารจั ด การเงิ น สมทบเกิ ด การล้ า ช้ า จึ ง ทำให้ ม ี ก าร
ปรับเปลี่ยนการเก็บเงินของคณะกรรมการที่จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุน อาทิ การเก็บเงินรายปี โดย
เป็ น การเก็ บ จากเงิ น ปั น ผลจากกลุ ่ ม อื ่ น ๆที่ ม ี อ ยู ่ ใ นชุ ม ชน ส่ ว นการเก็ บ เงิ น สมทบที ่ เ ป็ น รายปี
คณะกรรมการจะมีแจ้งวันที่จะเก็บให้สมาชิกทราบ ส่วนใหญ่จะเป็นเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อที่จะ
ได้ให้เวลาสมาชิกมีการออมเงินไว้จ่ายตามกำหนด นอกจากนี้ ในการบริหารงานของกองทุน ส่วนใหญ่
เป็นการเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีวาระตามที่กำหนดไว้คือ ทุกๆ 4 ปี ที่มี
การเลื อ กตั ้ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล ทำให้ เ มื ่ อ คณะกรรมการหมดวาระ จึ ง ขาดการ
ประสานงานต่อจากคณะกรรมการชุด คณะทำงานเดิม อาจไม่ต่อเนื่องในการบริหารกองทุนหรือการ
เข้าร่วมประชุม ทำให้คณะทำงานชุดใหม่ ต้องใช้เวลาในเรียนรู้และทำความเข้าใจกองทุน
2.2 ปัญหาด้านการจ่ายสวัสดิการ การจัดสวัสดิการในรูปแบบเงินช่วยเหลือมีผู้ดูแลเพียง
หนึ่งคนและส่วนใหญ่มีการยื่นคำร้องขอรับสวัสดิการในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยที่ทำการกองทุนนั้นอยู่ใน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ (อบต.) ซึ่งมีการหยุดเสาร์-อาทิตย์ตามเวลาราชการ รวมถึงวันหยุด
นักขัตฤกษ์ จึงทำให้การยื่นขอรับสวัสดิการต้องใช้เวลา 1-3 วัน ทั้งนี้ มีการแก้ไขโดยในวันทำการมีการ
เบิกเงินกองทุนสำรองไว้ เพื่อให้สมาชิกที่มาขอรับสวัสดิการ สามารถได้ รับสวัสดิการอย่างทันท่วงที
โดยมีเงินสำรองไว้จ่ายสวัสดิการเสมอ เมื่อยื่นเอกสารการขอรับสวัสดิการครบถ้วน
2.3 ปัญหาด้านจำนวนสมาชิก ในกลุ่มกองทุนมีสมาชิก 1,194 คน จากจำนวนประชากรใน
ชุมชนทั้งหมด 4,477 คน เทียบกับสมาชิกทั้งหมดในชุมชน นับว่าจำนวนสมาชิกยังมีจำนวนน้อย
เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าการเป็นสมาชิกจะได้รับเงินช่วยเหลือเฉพาะเมื่อเสียชีวิต ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน ทำให้ลักษณะของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลกุดใส้จ่อส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ และเมื่อมีการจ่ายสวัสดิการต้องใช้รายจ่ายจำนวนมาก
2.4 ความน่าเชื่อถือของกองทุน ความน่าเชื่อถือของกองทุนในคณะกรรมการมีการสร้างความ
น่าเชื่อถือโดยการแจ้งเงินหมุนเวียนที่อยู่ในกลุ่มให้คณะกรรมการแจ้งแก่สมาชิกต่อไป ทั้งนี้ความ
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น่าเชื่อถือของกองทุนขึ้นอยู่กับการสื่อสารของผู้นำหรือคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกและบุคคลอื่นๆ ได้รับทราบ
2.5 ปัญหาด้านความพร้อมของประชาชน การส่งเงินสมทบของสมาชิกในบางครัวเรือนยังมี
ปัญหาการจ่ายสวัสดิการ จึงมีการแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก
2.6 ปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการและผู้ที่ เป็นสมาชิกของกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลกุดใส้จ่อ คณะกรรมการหรือสมาชิกบางส่วนนั้นมีอาชีพส่วนตัว จึงยังไม่ได้ให้ให้
ความสำคัญกับการจัดการกองทุนมากนัก เช่น การขาดประชุม เป็นต้น ทำให้การตัดสินใจส่วนใหญ่
นั้นขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ตัดสินใจเมื่อเกิ ดปัญหาเร่งด่วน นอกจากนี้ ด้านการรับ
ผลประโยชน์ มีสมาชิกไม่อยากขอรับสวัสดิการบ่อยๆ เพราะมีความอายในการขอรับสวัสดิการ ซึ่งต้อง
มีการทำความเข้าใจกับสมาชิกต่อไป
2.7 การเข้าถึงสวัสดิการ ในการเข้าถึงการสมัครสมาชิก เนื่องจากคณะกรรมการประจำ
หมู่บ้านไม่มีการเก็บใบคำร้องเพื่อยื่นขอเป็นสมาชิกกองทุนไว้ ทำให้คณะกรรมการต้องไปขอใบยื่นคำ
ร้องที่ทำการกองทุน ทำให้ใช้เวลานานขึ้น
2.8 ความเข้าใจกองทุนสวัสดิการชุมชนของประชาชน ทั้งที่เป็นทั้งสมาชิกและไม่ได้เป็น
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ยังไม่เข้าใจการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ประชาชนยัง
ขาดการรับรู้ที่ยังน้อย เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์และการลงพื้นที่ ยังไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้นำ
ชุ ม ชนหรื อ คณะกรรมการต้ อ งเข้ า ไปประชาสั ม พั น ธ์ เ พื ่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในการดำเนิ น งาน
วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกองทุน
2.9 การสร้างแรงจูงใจที่ทำให้สมาชิกไม่ลาออกจากกองทุน ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่จะ
สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกรายใหม่ ทำให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสวัสดิการมีความรู้สึกว่าไม่เสียผลประโยชน์ อีก
ทั้งสมาชิกที่อยู่ต่างถิ่นหรือมีการย้ายถิ่นฐานแต่มีรายชื่อและไม่ขาดส่งเงินสมทบก็มีการจ่ายสวัสดิการ
อย่างครอบคลุม ให้รู้สึกว่าคุ้มค่าและรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง รวมถึงความมั่นคงในการขอรับสวัสดิการ
ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าต้องรอรับสวัสดิการที่นานเกินไปและเข้าถึงง่าย
2.10 กองทุนมีการเชิญชวนผู้แทนหรือหน่วยงานภาคีต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพิ่มความรู้ให้กับ
สมาชิกและคณะกรรมการเพื่อพัฒนากองทุน การเชิญชวนผู้แทนหรือหน่วยงานภาคี เข้าร่วมประชุม
ส่วนใหญ่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด (พมจ.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มาให้ความรู้ในช่วงในการจัดตั้งกองทุน การ
ร่วมกับผู้นำองค์กรในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ การให้ความรู้ยังมีลักษณะเป็นครั้งคราว
และมอบนโยบายและโครงการผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล ยังขาดการติดตามผลที่ต่อเนื่อง และ
ขาดการเชื่อมโยงความรู้งานพัฒนากองทุนสวัสดิการทีส่ ามารถนำมาต่อยอด วิเคราะห์ ความเป็นไปได้
ในการจัดการกองทุน จึงมีความต้องการในการได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง
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2.11 ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า -2019 ทำให้เกิดความเสี่ยงใน
การขอรับสวัสดิการ ณ ที่ทำการกองทุน และเมื่อเกิดความเสี่ยงสูง บุคลากรต้องมีการกักตัวทำให้การ
ขอรับสวัสดิการต้องใช้ระยะเวลาที่ล่าช้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้โครงการส่วนอื่นๆ นั้นไม่เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ รวมถึงการไม่สามารถออกไปประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อรับสมัครสมาชิกได้ นอกจากนี้ ใน
สถานการณ์โควิด-19 ครัวเรือนมีการออมลดลงเนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้บางครอบครัวต้องใช้
เงินที่ต้องจ่ายเงินสวัสดิการส่วนนี้มาใช้ก่อน เพื่อดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

อภิปรายผลการวิจัย
การเป็นผู้ให้และผู้รับ ต้องเพิ่มสมาชิกในกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
ประโยชน์โดยตรงที่ ส มาชิกได้ร ับ เพื่อให้ กองทุนเดินหน้าได้อย่างมั่นคง ผู้ที่ จ ะได้ประโยชน์จาก
สวัสดิการชุมชน คือ ทุกคนในชุมชน สังคม ผู้ด้อยโอกาส จะได้รับการช่วยเหลือเมื่อตกทุกได้ยาก ให้มี
โอกาส ให้มีส่วนร่วม จึงเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ อย่างมีคุณค่าอย่างมีศักดิ์ศรี ช่วยเหลือเกื้อกู ลกันมีส่วน
ร่วมคิดร่วมทำ ให้สังคมมีสันติสุข เป็นผู้ให้ของสมาชิกในชุมชน โดยสมาชิกในชุมชนมีการสมทบเงิน
เข้ากองทุนฯ คนละ 365 บาทต่อปี สอดคล้องกับภานิศา ธรรมพงษ์ และสมฤดี ศิริสาคร (2563) แนว
ทางการทำกิจกรรมสะสมทรัพย์ เพื่อสร้างแรงจูงใจของคนในชุมชนได้หันมาร่วมมือเพื่อที่จะพึ่งพากัน
และกัน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่มีการเกิดขึ้น เพื่อสร้างกองทุนในหมู่บ้าน เพื่อสร้างสวัสดิการ
ชุ ม ชน เช่ น เจ็ บ ป่ ว ย เสี ย ชี ว ิ ต ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ให้ ท ุ น การศึ ก ษา ผู ้ พ ิ ก าร ชราภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาส เป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังมีกฎระเบียบ กติกาของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ การออมของสมาชิกทุกคน ต้องฝึกสัจจะและมีวินัยการออมเงิน รับอย่างมี
ศักดิ์ศรี สมาชิกทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับไปพร้อมกัน ไม่ใช่รอรับแต่การช่วยเหลือแต่รู้จักเป็นผู้ให้
เพราะทุกคนบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเท่ากัน และมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือเมื่อยามจำเป็น
เท่ากันเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการให้และการรับอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (2562) การให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี สมาชิกทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับไป
พร้อมกัน ไม่ใช่รอรับแต่การช่วยเหลือแต่รู้จักเป็นผู้ให้ เพราะทุกคนบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเท่ากัน
และมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือเมื่อยามจำเป็นเท่ากันเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการให้และการ
รับอย่างเท่าเทียมกัน
ปัญหาในด้านการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน การดำเนินการการกองทุนส่วนใหญ่
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล นั้นหมายถึงการตัดสินใจส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้เป็นดำเนินการหลัก
ถือได้ว่าเป็นการทำงานแบบรวมศูนย์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบล อีกทั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์
เนื่องจากคณะกรรมการไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับกองทุนเพียงอย่างเดียว ยังมี งานส่วนตัวที่ต้องทำ ทำให้
การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กลุ่มยังน้อย ทำให้กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนยังขาดการมีส่วน
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ร่วมตั้งแต่ต้นในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ (คะนอง พิลุน, 2560) ศึกษาการจัดสวัสดิการโดย
ชุมชน กรณีศึกษา บ้านฮองฮี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การ
บริ ห ารงานแบบรวมศู น ย์ การบริ ห ารงานของคณะกรรมการกองทุ น ไม่ เ พี ย งพอ เนื ่ อ งจาก
คณะกรรมการล้วนมีหน้าที่ที่ทับซ้อนหลายบทบาทหน้าที่ อีกทั้งปัญหาการมีส่วนร่วมในชุมชน การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกไม่ได้เริ่มต้นด้วยตั้งแต่การเริ่มวางแผน การร่วมการดำเนินงาน การประเมิน ทำให้
ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร นอกจากนี้คนในชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน
ของกองทุน ทำให้บางครั้งการรับรู้ของคนในชุมชนยังน้อย สอดคล้องกับ (สายยันต์ ไหมพิมพ์, 2560)
เรื่อง ศึกษาวิจัยการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแบบมีส่ วนร่วมในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
ความพร้อมของประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดสวัสดิการเพื่อนำมาตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
ในจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่ย ังไม่กระจายลงไปอย่างกว้างขวางตามหลั กคิด หรือเจตนารมณ์
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ (จันทร์แรม เรือนแป้น , 2563) ศึกษาวิจัยการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความสามารถใน
การบริหารจัดการกองทุนของคณะกรรมการ และวิธีการเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุน ทั้งนี้การ
บริ ห ารจั ด การกองทุ น ให้ ป ระสบความสำเร็ จ มี ห ลายรู ปแบบขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ลัก ษณะของชุ ม ชนและ
ประสบการณ์การทางานพัฒนาของคณะกรรมการกองทุน ความพร้อมของสมาชิกกองทุน และ
ประโยชน์ทางสังคมที่ได้รับจากกองทุน
แนวทางในการพัฒนากองทุนเป็นการหาสวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับปัญหาและความ
ต้องการที่มีอยู่ในชุมชน ใช้ประชาชนที่เป็นสมาชิกเป็นหลักในการจัดสวัสดิการ สร้างให้ประชาชนรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนและคณะกรรมการ นั้นมีส่วนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่การวางแผน และ
มีการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจำ กำหนดเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน ซึ่งเห็นสอดคล้องกับ
งาน (เนตรชนก พาคำ และคณะ, 2563) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนของ
เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย แนวทางในการดำเนินงานที่ยั่งยืนคือมีการสร้าง
หลักประกัน ให้กับ สมาชิกตามความต้องการมีเป้าหมายหลักคือ มุ่งเน้นประชาชนเป็นหลั ก และ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน มีความเสมอภาค เท่าเทียมในการให้บริการ และรับผลประโยชน์ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกกระบวนการ มีการเพิ่มศักยภาพในการบริหารกองทุนอย่างสม่ำเสมอ มีการ
พัฒนากองทุน การบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจน และมีการสร้างเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน

สรุปผลการวิจัย
การดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชน มีประเภทการจัดสวัสดิการทั้งหมด 11 ประเภทมี
ทั้งที่อยู่ในรูปแบบตัวเงินช่วยเหลือ และไม่อยู่ในตัวเงิน โดยมีการประเมินจากการลงพื้นที่ประชาคม
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ประจำปีเพื่อร่วมการประเมินและร่วมกันหาข้อ เสนอและนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้ได้ประชามติ การ
ดำเนินการของกองทุนมีการประชุมใหญ่ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและกรกฎาคม โดยในการ
ดำเนินการส่วนใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการหลัก ในส่วนหน่วยงานที่สนับสนุนมี
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ส่วนสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกองทุนสวัสดิการชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาท มีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกองทุน และปัจจัยภายนอกกองทุน ทั้งใน
ด้านปัญหาการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ปัญหาด้านการจ่ายสวัสดิการ
ปัญหาด้านจำนวนสมาชิก ความน่าเชื่อถือของกองทุน ปัญหาด้านความพร้อมของประชาชน ปัญหา
การมีส่วนร่วมของสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการและผู้ที่เป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
กุดใส้จ่อ การเข้าถึงสวัสดิการ ความเข้าใจกองทุนสวัสดิการชุมชนของประชาชน การสร้างแรงจูงใจที่
ทำให้สมาชิกไม่ลาออกจากกองทุน กองทุนมีการเชิญชวนผู้แทนหรือหน่วยงานภาคีต่างๆ เข้าร่วม
ประชุมเพิ่มความรู้ให้กับสมาชิกและคณะกรรมการเพื่อพัฒนากองทุน และปัญหาจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐ ควรหนุนเสริมความรู้ใน
การพัฒนาการจัดการกองทุนและติดตามที่ต่อเนื่อง การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์กองทุน
สวัสดิการชุมชน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อชุมชนมากยิ่งขึ้น
2.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ การนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัด
สวัสดิการชุมชน จากปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการศึกษา และนำไปปรับใช้กรณีพื้นที่ต่างบริบท
3.ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป การวิจัยแนวทางการพัฒนาสวัสดิการเพื่อต่อยอด
แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมจากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชน เพื่ อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นประชาชน และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชาชนที่มี
สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ เป็นจำนวน 387 คน ผลการวิจัยพบว่า 1.ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุ ด
(x̅=4.21, S.D.=0.50) 2.ประชาชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลโดยรวมแตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
3. ข้อเสนอแนะ คือ 1) ด้านหลักนิติธรรม เทศบาลตำบลควรออกกฎบัญญัติโดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่
ของประชาชนและมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง 2) ด้านหลักคุณธรรม
เทศบาลตำบลควรปลูกฝังการทำงานที่สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีไมตรีจิตรพร้อมให้บริการ มุ่งเน้น
ประโยชน์สูงสุดของชุมชน 3) ด้านหลักความโปร่งใส เทศบาลตำบลควรจัดระเบียบการทำงาน อย่าง
โปรงใสและเป็นธรรม เปิดเผยให้ ประชาชนทราบ 4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลควรช่วย
การดูแลเอาใจใส่ในชุมชน ให้ได้รับประโยชน์จากทางรัฐ มากที่สุด 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ
เทศบาลตำบลควรต้องเอาใจใส่ต่อปัญหาของประชาชนและชุมชน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 6) ด้าน
หลักความคุ้มค่า เทศบาลตำบลควรรณรงค์ ช่วยกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างขั้นตอน
ความรวดเร็วและความพึงพอใจให้กับประชาชนและชุมชน
คำสำคัญ: การบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล, เทศบาลตำบล

Abstract
The study consists of the following objectives: 1) to explore the level of
people’s opinions; 2) to compare the level of people’s opinions; and 3) to investigate
problems, obstacles, and suggestion for the administration based on the good
governance of the municipality. A sample group consists of 387 people with right to
vote in the Rua Yai municipal district. From the study, the following results are found:
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1) People have overall opinions on the administration based on the good governance
of the municipality at the highest level (x̅ = 4.21, S.D. = 0.50); 2) People of different
genders, ages, educational levels, occupations, and incomes have different opinions
on the administration based on the good governance of the municipality, accepting
the null hypothesis; and 3) The suggestions found from the study are as follows: (1)
On the rules of law, in which the municipal district should establish the rules
concerning people's rights and duties, as well as publicizing them to all people, (2) On
moral integrity, in which the municipal district should instill work that promotes
positive human relations and develops a willingness to serve, while also emphasizing
the best interests of the communities, (3) On transparency, in which the municipal
district should conduct work in a transparent and fair manner by disclosing them to
the public, (4) On participation, in which the municipal district should assist one
another in caring for the communities so that the communities gain benefits as much
as possible from the state; (5) On responsibility and accountability, in which the
municipal district should pay serious and ongoing attention to the problems of the
people and communities; and 6) On effectiveness and efficiency, in which the
municipal district should run a campaign to encourage people to conserve natural
resources, as well as creating procedures that are both rapid and satisfying for people
and communities.
Keywords: Administration; Good Governance; Mueang District

บทนำ
การองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานการปกครองที่มีบทบาทสำคัญ ในการ
บริหารงานระดับท้องถิ่นของชุมชนและสังคมต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย โดยมีรัฐบาลมีหน้าที่สำคัญ ในการปกครองและบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับ
สิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิต ทั้งความมั่นคงของสภาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แต่
ในทางกลับกันหากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ก็จะทำในสังคม
ชุมชน หรือประเทศนั้น ๆ เกิดความวุ่นวายได้ และเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจะดูแล
และดำเนินการบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึง จากปัญหาความล่าช้ าในการดำเนินงาน การขาด
คุณธรรม จริธรรมขอบเจ้าหน้าที่รัฐ การขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน การเข้าถึงประชาชนใน
การให้บริการ รวมทั้งข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณ จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ปรับรูปแบบการ
บริหารงาน โดยให้ประชาชนได้มีบทบาทในการบริหารงานการปกครอง ด้วยตนเองเพื่อการสนองตอบ
ต่อความต้องการสมาชิกในชุมชนทุกคน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ทั้งทางด้านการ
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ติดต่อประสานงานที่ มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชน และชุมชนนั้น ๆ จึงเป็น
เหตุ ผ ลสำคั ญ ที่ ท ำให้ ก ารปกครองท้อ งถิ ่ นมี บทบาทและหน้ าที ่ อ ัน สำคั ญต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)
จุดมุ่งหมายสำคัญในการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็เพื่อต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
โอกาสเรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลถือได้ว่า
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ของประชาชนมากที่สุดในบรรดารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ต่างๆ และถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพจะสามารถเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาคนทุกด้านไม่ว่าจะเป็ นเศรษฐกิจ สังคม และย่อมมีส่วนส่งเสริมความเจริญ
มั่นคงแก่ท้องถิ่นส่วนรวมของประเทศในที่สุดแบบการปกครองท้องถิ่นเทศบาลมีลักษณะคล้ายกับ
รูป แบบรัฐสภา (Parliamentary System) กล่าวคือ มีส ภาเทศบาลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
ตลอดจนควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารเดิมควบคุมดูแลการบริหารงานของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบายของฝ่ายบริหาร หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สภาเทศบาลทำหน้าที่คล้ายสภาผู้แทนราษฎร
และคณะผู้บริหารทำหน้าที่เหมือนกับคณะรัฐมนตรีในระดับประเทศนั่นเอง
การบริหารงานรูปแบบเทศบาลจำเป็นต้องมีผู้บริหาร ซึ่งในการบริหารของผู้บริหารระดับ
เทศบาลนั้น จากการสำรวจสภาพปัญหาของเทศบาลพบว่า การบริหารงานของผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ
ยังมีข้อบ่งพร่อง สาเหตุหนึ่งมาจากการนึงถึงประโยชน์ส่วนตน ไม่สำนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ขาด
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ขาดทักษะความชำนาญในการ
ปฏิบัติงาน (เดชศักดิ์ อังเกลียวลม, 2542)
ตามหลักการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาล มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอด
มาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละช่วงเวลา ซึ่งปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่ทำให้
การปกครองท้องถิ่นไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ในการ
ปกครองประเทศ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์หลักในการปกครองท้องถิ่นคือการให้ประชาชนได้เข้าม ามี
ส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง โดยมีตัวแทนของประชาชนในรูปของกรรมการชุมชนที่ทำหน้าแทน
ประชาชนในการบริหารเทศบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ 6 ประการ
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักธรรมรัฐ ซึ่ง
เรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ซึ่งหมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้นไม่ใช่แนวความคิด
ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวล
มนุษย์เป็นพันๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข
สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหา ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะทำวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ จะทำให้ทราบการบริหารงานตาม
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หลักธรรมาภิบ าลของเทศบาลตำบลรั้ว ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมื อง จังหวัด
สุพรรณบุรี และจะทราบปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะรวมถึงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้เป็น
อย่างดีสืบต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย แบบผสานวิ ธ ี ( Mixed Methods Research) ระหว่ า งวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการดำเนินการวิจัย
ดังนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลรั้ว ใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 11,193 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณสูตรทาโร ยา
มาเน่ ได้กลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 387 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling)
2. พื้นที่ในการวิจัย
ได้แก่ เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตาม
กรอบของ “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี” แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่วนที่ 2
ความคิดเห็นที่มีต่อ“ การบริหารงานของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”โดยมี
เกณฑ์วัดระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale) ดังนี้ เห็นด้วย
มากที ่ ส ุ ด เห็ น ด้ ว ยมาก เห็ น ด้ ว ยปานกลาง เห็ น ด้ ว ยน้ อ ย เห็ น ด้ ว ยน้ อ ยที ่ ส ุ ด ส่ ว นที ่ 3 เป็ น
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แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “การบริหารงานของ
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”ลักษณะเป็นการตอบแบบเสรี
4. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับคืนด้วยตนเอง จำนวน 387 ชุด
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและ
พรรณนา มี ส ่ ว นร่ว มต่ อ การบริห ารงานเทศบาลตำบลรั ้ว ใหญ่ อำเภอเมื อ งสุพ รรณบุ รี จั ง หวัด
สุพรรณบุรี สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สำหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็น ต่อการบริห ารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ
(F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่
สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทำการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธีผลต่างเป็นสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 พระสังฆาธิการ จำนวน 1 รูป กลุ่มที่ 2
ข้าราชการการเมือง จำนวน 1 ท่าน กลุ่มที่ 3 ข้าราชการประจำ จำนวน 1 ท่าน กลุ่มที่ 4 ผู้นำชุมชน
จำนวน 6 ท่าน รวม 9 รูป/คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษา
ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้ว
ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีสาระสำคัญของการสัมภาษณ์ ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
3. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 9 รูป/คน ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขออนุญาตในการสัมภาษณ์
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ ว ิ จ ั ย วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากคำสั ม ภาษณ์ โดยใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ เนื ้ อ หา (Content
Analysis Technique)

613

ผลการวิจัย
1. ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ระดับความคิดเห็น
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
S.D.
แปลผล
𝑥̅
1. ด้านหลักนิติธรรม
4.31
0.48
มากที่สุด
2. ด้านหลักคุณธรรม
4.13
0.61
มาก
3. ด้านหลักความโปร่งใส
4.24
0.51
มากที่สุด
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม
4.23
0.37
มากที่สุด
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
4.21
0.42
มากที่สุด
6. ด้านหลักความคุ้มค่า
4.11
0.62
มาก
รวม
4.21
0.50
มากที่สุด
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิ ดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จัง หวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกันจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย
3. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
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จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้ว ใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” ครั้งนี้ ทําให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และขัอเสนอในการแก้ไข ซึ่ง
จําแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ด้านหลักนิติธรรม พบว่า มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการน้อยไป มีการ
บริหารงานมีกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่ชัดเจน
2. ด้านหลักคุณธรรม พบว่า มีปัญหาการบริหารงานที่ต้องอาศัยความเสมอภาค เที่ยงธรรมเป็น
หลัก ปัญหาในการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการปฏิบัติงาน
3. ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า มีปัญหาจากการบริหารงานเพื่อให้สร้างความเข้าใจและ
ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ปัญหาการสร้างข้อมูลให้ประชาชนอย่างเพียงพอ
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า มีปัญหาการจัดทําประชาพิจารณ์ที่จะมีผลบังคับใช้กับชุมชน
การออกความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และขาดการติดตามรายงานผล
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า มีปัญหาการสร้างนโยบายเพื่อลดความขัดแย้ง และลด
ผลกระทบในการบริหารงาน ปัญหาการนํานโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
6. ด้านหลักความคุ้ มค่า พบว่า มีปัญหาการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า ปัญหาการนําโครงการ
กิจกรรมหรือแผนงานไปไว้ดําเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม

อภิปรายผล
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อารยา กอบความดี (2559) ได้ ศ ึ ก ษาวิ จ ั ย เรื ่อ ง “การบริ ห ารวัด ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล :
กรณีศึกษา วัดสามพรานจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารวัดได้อย่างเหมะสมโดยใช้
หลักธรรมวินั ย นำหน้า ใช้ห ลักธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างกลมกลืน
ผลการวิจัยกาบริหาร วัดสามพรานตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ทุกมิติของการบริหารกิจการของวัด
สามพรานสามารถกำหนดเทคนิค สาระสำคัญของการใช้หลักธรรมาภิบาลแต่ละหัวข้อได้อย่างชัดเจน
ส่วนแนวทางวิธีการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารวัดโดยทั่วไปนั้น การวิจัยพบว่าควรมี
ขั้นตอน ดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการ 2) การวิเคราะห์วิธีการและรูปแบบการบริหารจัดกการตามหลักธรรมาภิบาล 3)
ออกแบบระบบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล และ 4) การดำเนินการตามแผนงานจบกระบวนการ
ทุกขั้นตอน ได้แก่ การให้ความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาล การจัดทำคู่มือด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล การสร้างองค์ความรู้เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
นำไปใช้ดังต่อไปนี้
1. ควรมีการตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม มีการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การ
กำหนดกฎ กติกา และการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ความยุติธรรมของประชาชน
2. ควรมีการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจ
อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต มีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางไม่เหมาะสม การไม่รู้บทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน
4. ต้องส่งเสริมเรื่องคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่ปลอดจากการคอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่นให้น้อยลง
จนเป็นนิสัย
5. ควรมีการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ต้องมีการตรวจสอบภายในที่
เข้มแข็ง เทศบาลต้องมีการบริหารงานโปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจนประชาชนูเข้ามามี
ส่วนร่วม รับรู้การทำงาน มีเจ้าหน้าที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น
2. ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปฏิบัติได้โดยคณะผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ควรให้มีการจัดการ
อบรมการปฏิบ ัติห น้าที่โ ดยนำหลักธรรมทางพระพุ ทธศาสนามาประยุ กต์ใช้ กับการทำงานให้ มี
ประสิทธิภาพต่อองค์กร
3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจ ได้นำไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็น ดังต่อไปนี้
1) ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้ท ราบรายละเอียด ด้วยการสัมภาษณ์( Interview)
โดยแบบสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Inteview) กับผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ (Key Informants)
2) ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสอบถามจากประชาชน หรือผู้ที่ได้รับผล
โดยตรงจากการปกครองคณะสงฆ์ เพื่อให้ได้ความเห็นจากมุมมองประชาชนที่มีต่อบทบาทของ
พระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
3) ควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อการพัฒนาด้านการปกครอง
ไปสู่ความสำเร็จทำวิจัยประสิทธิผลการทำงานที่เกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรของรัฐ
4) การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการสร้างเครื่องมือในการวิจัยเพิ่มเติม เช่น การสังเกตพฤติกรรม
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เดชศักดิ์ อังเกลียวลม. (2542). “บทบาทหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามความ
คิ ด เห็ น ของสมาชิ ก สภาเทศบาล สุ ข าภิ บ าลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลในจั ง หวั ด
ชั ย ภู มิ ”. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศิ ล ปะศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อารยา กอบความดี. (2559) “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดสามพราน จังหวัด
นครปฐม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.
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นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ1-1
อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ2-3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับหลักสังคหวัตถุธรรมส่งเสริม
การบริหารงานของของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2 )เพื่อศึกษา
การบูร ณาการส่งเสริมการบริห ารงานของเทศบาลตำบลบ้านกร่ าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการบูรณาการหลักสังคหวัตถุธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัย
แบบผสานวิธ ี (Mixed Methods Research) ระหว่างระเบียบวิธ ีว ิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research)และการวิจ ัย เชิงคุณภาพ ที่ได้รวบรวมข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth
interview ) โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและครอบคลุมความคิดการวิจัยโดยเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์รายบุคคล จำนวน 12 รูป/คน และจากแบบสอบถามจำนวน 372 คน/ชุด ผลการวิจัยพบว่า
1. หลักสังคหวัตถุธรรมส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.47) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียง
ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด หลักสมานัตตตา (ความสม่ำเสมอ)
(x̅=4.49) รองลงมา หลักอัตถจริยา (การช่วยเหลือกัน) (x̅=4.44) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่
หลักทาน (การให้) (x̅=4.35) 2. การบูรณาการส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การบูรณาการส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาลตำบล
บ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวั ดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅=4.77) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าลำดับที่หนึ่ง คือ ด้านการปฏิบัติราชการ ( x̅=4.74) ลำดับที่สอง คือ ด้าน
การพัฒนาองค์กร (x̅=4.74) ลำดับที่สาม คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ (x̅=4.56) และลำดับสุดท้าย
คือ ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (x̅=4.45)
คำสำคัญ: การบูรณาการ, หลักสังคหวัตถุธรรม, ส่งเสริมการบริหารงาน
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Abstract
The thesis consisted of three objectives as follows: 1) to study the level of
Sangahavatthu for enhancing the administration of Ban Krang Subdistrict Municipality,
Si Prachan District, Suphanburi Province; 2) to study the integration of Sangahavatthu
for enhancing the administration of Ban Krang Subdistrict Municipality, Si Prachan
District, Suphanburi Province; and 3) to propose the guidelines for integrating
Sangahavatthu to enhance the administration of Ban Krang Subdistrict Municipality, Si
Prachan District, Suphanburi Province. Mixed-methods research was used in this study,
which comprised both qualitative and quantitative methodologies. The data were
gathered through an in-depth interview that was done in line with the research
questions. 12 people were chosen for in-depth interviews, while 372 people were
chosen to fill out questionnaires. From the study, the following results have been
found: 1) Sangahavatthu for enhancing the administration of Ban Krang Subdistrict
Municipality, Si Prachan District, Suphanburi Province has found to be at a high level (
( x̅ = 4.47). When each aspect is considered, Samanattata (even and equal treatment)
has the highest mean ( (x̅ = 4.49), followed by Atthacariya (useful conduct) ( (x̅ = 4.44),
and Dana (giving) having the least mean ((x̅ = 4.35).
Keywords: Integration, Sangahavatthu, Enhancing the Administration

บทนำ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ ่น ที่มีฐ านะเป็น นิติบุค คล มีอิส ระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน มีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและงบประมาณ บริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุ ข ของ
ประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการ
ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 (ฑิฆัมพร, 2550)
ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่าและประชาชนมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างองค์กรให้เป็นไปตามหลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรคแรก ได้
กำหนดให้ส่วนราชการต้องใช้วิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขึ้นมาบังคับใช้แทน ซึ่งเป็นการ
ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่ างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของ
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ส่วนราชการนั้นต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการนำแนวคิดในการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ แนวใหม่ หรื อ New Public management : NPM มาปรั บ ใช้ ซึ ่ ง ให้ ค วามสำคัญ ต่อ การ
รับผิดชอบต่อผลงาน การควบคุมผลสัมฤทธิ์ การเชื่อมโยงให้เข้ากับการจัดสรรทรัพยากรและการให้
รางวัล การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน
จำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้มุ่งเน้นระชาชนเป็นศูนย์กลางและ
วิธีการทำงาน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ คล่องตัวรวดเร็ว มีขีด
สมรรถนะสูง และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน การที่จะบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักสังคหวัตถุธรรมนับเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีภารกิจสำคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นและให้บริการประชาชนในระดับท้องถิ่น ดังนั้นการนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารจึงถือว่ามี
ความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถทำให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นระบบที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารอย่างแท้จริง (โกวิทย์, 2550)
ผู้วิจัยจึงได้นำหลักสังคหวัตถุธรรม ที่เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องกำกับ
ในการบริหารงานทุกด้านย่อมเป็นการประสานความเชื่อ แนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคม เข้ากับการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลตำบล
บ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะการบริหารงานใดก็ตามจะประสบผลสำเร็จนั้น
ต้องใช้ความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้และ
นำเสนอการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับ การบริหารงานของของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจั นต์
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักสังคหวัตถุธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อหาแนวทางการบูรณาการหลักสังคหวัตถุธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย แบบผสานวิ ธ ี ( Mixed Methods Research) ระหว่ า งวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการดำเนินการวิจัย
ดังนี้
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การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านกร่าง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวน 5,359 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณสูตรทาโร ยา
มาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 372 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่า งแบบง่าย (Simple Random
Sampling)
2. พื้นที่ในการวิจัย
เทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่กลุ่มผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตามกรอบของการวิจัย แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณาการหลักสังคหวัตถุ
ธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 4
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ 3) ด้าน
การปฏิบัติราชการ 4) ด้านการพัฒนาองค์กร โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มากปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุดมาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการหลักสังคหวัตถุธรรมเพื่อส่งเสริมการ
บริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
4. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยประสานงานกับผู้นำชุมชนตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ
แจกแบบสอบถามให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับคืนด้วยตนเอง จำนวน 372 ชุด
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการหาค่าสัม ประสิ ทธิ ์ส หสัม พันธ์ แบบเพี ยร์ส ัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 1) พระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป 2) ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้าน
กร่าง 4 ท่าน 3) ผู้นำชุนชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ท่าน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานของ
ของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์
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เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ การบริหารงานของของ
เทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 10 รูป/คน ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขออนุญาตในการสัมภาษณ์
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์คำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จำนวน 303 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.1 มีอายุ 31-35 ปี จำนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0
แต่งงานแล้ว จำนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 มีปริญญาตรี จำนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ
50.0 รับจ้างจำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0
2) หลักสังคหวัตถุธรรมส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅=4.47) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด หลักสมานัตตตา ( ความ
สม่ำเสมอ ) (x̅=4.49) รองลงมา หลักอัตถจริยา ( การช่วยเหลือกัน ) ( x̅=4.44) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดได้แก่ หลักทาน (การให้) (x̅=4.35)
3) การบูรณาการส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจัน ต์
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การบูรณาการส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅=4.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าลำดับที่หนึ่ง คือ ด้านการปฏิบัติราชการ ( x̅=4.74) ลำดับที่สอง คือ ด้านการพัฒนาองค์กร
( x̅=4.74) ลำดั บ ที ่ ส าม คื อ ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ( x̅=4.56) และลำดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ ด้ า น
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (x̅=4.45)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
1) ด้า นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การบริห ารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการในด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้องกำหนด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ใน
การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เมื่อสิ้นปีงบประมาณท้องถิ่นต้องมีการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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2) ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการลดขั้นตอน
ในการทำงาน ที่มี One Stop Service เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว การให้บริการต้องมี
ความรวดเร็วและชัดเจน มีการบริการประชาชนในวันหยุด เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจให้การบริการแก่
ประชาชน การบริการต้องยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม คุณภาพการให้บริการ ในการ
พัฒนาการให้บริการ ท้องถิ่นจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วย มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยได้อย่างเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท้องถิ่นเอง การบริการที่ดีต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ความคุ้มค่า มีการลดขั้นตอนในการทำงาน ลดภารกิจ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ อำนวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่สำคัญไม่ว่าจะดำเนินการอะไรต้องดำเนินการ
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะให้มี
ประสิทธิภาพ
3) ด้านการปฏิบัติราชการ พบว่า ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
การปฏิบัติราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่น
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็วและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกปี จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในการปฏิบัติราชการ
จะต้องมีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการทำงานและรับรองการให้บริการประชาชน มีมาตรการในการประหยัด
พลังงาน และอีกอย่างประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการจะต้องจะต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและ
สามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความตั้งใจมีความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายและ
มาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้อย่างดีที่สุด
4) ด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียุทธศาสตร์ในดำเนินงาน การ
ดำเนินงานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแผนในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ มีส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการในการลดขั้นตอนในการ
ทำงาน มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ด้าน
กฎระเบียบ โดยในแต่ละท้องถิ่น ต้องมี การส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหรือสัมมนา เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายทุกปี มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีการวางแผนการดำเนินงานและมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่ว มในการแสดง
วิสัยทัศน์ มีการใช้ทรัพยากรให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดมีการวางแผนอัตรากำลังภายในหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนและที่สำคัญมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอมรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
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อภิปรายผล
1. การบูรณาการส่งเสริมการบริห ารงานของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจั นต์
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การบูรณาการส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅=4.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าลำดับที่หนึ่ง คือ ด้านการปฏิบัติราชการ ( x̅=4.74) ลำดับที่สอง คือ ด้านการพัฒนาองค์กร
( x̅=4.74) ลำดั บ ที ่ ส าม คื อ ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ( x̅=4.56) และลำดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ ด้ า น
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( x̅=4.45) สอดคล้องกับ ปิติชาย ตันปิติ, (2550: 23) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าแนวคิดเรื่องประสิทธิผล เป็นตัวชี้วัดและ
เป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า การบริหารองค์ การประสบความสำเร็จหรือไม่เพียงใดอย่างไรก็ตาม
คาว่าประสิทธิผลยังมีความแตกต่างกันอยู่ในความเข้าใจของนักวิขาการต่าง ๆ นักเศรษฐศาสตร์หรือ
นักวิเคราะห์ทางการเงินมองประสิทธิผลขององค์การในรูปของผลกำไร หรือผลตอบแทนจากการ
ลงทุน สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตประสิทธิผลขององค์ การ จะหมายถึงคุณภาพหรือ ปริมาณของ
ผลผลิตที่อยู่ในรูปของสินค้า และหรือบริการ ในมุมมององนักการศึกษาประสิทธิผล ก็คือ ประสิทธิผล
ก็คือ คุณภาพการศึกษา หรือคุณภาพของนิส ิตนักศึกษาที่จบ รวมถึงความพึงพอใจของครูและ
ผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ มีวิธีการปฏิบัติงาน
และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการกำหนดแนวทางการให้บริการ การวัดผลประเมินผล
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ให้กำลังใจ และ
รางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติดีเด่นประจำปี ทุก ๆปี
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาต่อ
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้มีความเชี่ยวชาญตามตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคล
ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปปฏิบัติ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ มีวิธีการปฏิบัตงิ าน
และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำหนดแนวทางการให้บริการ การวัดผลประเมินผลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ให้กำลังใจ และ
รางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติดีเด่นประจำปี
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้มีความเชี่ยวชาญตามตำแหน่งหน้าที่
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ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
สำหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
วิธีการปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ที่
กำหนดไว้
2. ควรมีการศึกษาแนวทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำหนดแนวทางการให้บริการ การ
วัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
3. ควรมีการศึกษาแนวทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ ให้กำลังใจ และรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติดี
4. ควรมีการศึกษาแนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับ
การอบรม สัมมนา ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้มีความเชี่ยวชาญตามตำแหน่งหน้าที่
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พัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 47 (ฉบับที่ 2).
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การบริหารจัดการทีมฟุตบอลหญิง สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Women Soccer Team Management of Kasem Bundit University Club
ณัฐริกา สุนา1* วิชัย โถสุวรรณจินดา2 อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ3
พระปลัดสุระ ญาณธโร4 พระครูสาธุกิจโกศล5 พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโฺ ธ6
Nattharika Suna Wichai Thosuwanjinda2 Orapin Piyasakulkiat3
Phrapalad Sura Yanatharo4 Phrakhrusatugitgosol5 Phrakhrubaidikawichan Wisuttho6
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1*
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2-3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์4-6

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทีมฟุตบอลหญิงสโมสรมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวมถึงนักกีฬาฟุตบอล
หญิง สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 25 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของทีมฟุตบอลหญิง สโมสรมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต พบว่า ทีมผู้บริหารและนัก กีฬาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 21-25 ปี การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทางด้านกีฬามากกว่า 6 ปีขึ้นไป การบริหารจัดการทีมฟุตบอล
หญิงสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.22, S.D.= .428)
เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวางแผน (x̅ =
4.37, S.D.= .362) รองลงมาคือ ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ (x̅= 4.36, S.D.=.321) ด้านการประสานงาน
(x̅= 4.29, S.D.= .443) ด้านการควบคุม (x̅= 4.18, S.D.= .626) และด้านการจัดการองค์การ (x̅= 3.88 ,
S.D.= .840 )
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, ฟุตบอล, สโมสร, มหาวิทยาลัย

Abstract
The purposes of this research were to study women soccer team management
of Kasem Bundit University Club. The samples consisted 25 of soccer managers,
coordinator and soccer player. The questionnaire was used for data collecting,
analyzed by using percentage, mean and Standard Deviation.
The research results revealed that:
1. The questionnaire responses were women, age between 21-25 years,
undergraduate, experience more than 6 years.
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2. Women soccer team management of Kasem Bundit University Club
overall was at the highest level (x̅ = 4.22, S.D.= .428). When considered in each aspect,
the aspect with the highest average was planning (x̅ = 4.37, S.D.= .362), followed by
command (x̅= 4.36, S.D.=.321), co-ordinate (x̅= 4.29, S.D.= .443), control (x̅= 4.18,
S.D.= .626) and organizing ( x̅= 3.88, S.D.= .840).
Keywords: management, soccer, club, university

บทนำ
ฟุตบอลหญิง (Women's association football) เป็นกีฬาประเภททีมที่มีโดดเด่นมากที่สุด
ซึ่งแข่งขันโดยผู้หญิงจากทั่วโลก ซึ่งมีการแข่งขันในระดับอาชีพ ในหลายประเทศทั่วโลก และ 176 ทีม
ชาติที่เข้าร่วมในระดับนานาชาติ ประวัติศาสตร์ของฟุตบอลหญิงสามารถพบในการแข่งขันที่สำคัญ ซึ่ง
ได้ เ ปิ ด ตั ว ทั ้ง ในระดั บ ชาติแ ละระดับ นานาชาติ ฟุ ต บอลหญิ ง ได้ม ีก ารแข่ งขั นนับ ครั ้ง ไม่ถ ้ว นใน
ประวัติศาสตร์ แม้ยุคทองจะเกิดขึ้นครั้งแรกที่สหราชอาณาจักรในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1920 ที่ซึ่ง
ประสบความสำเร็จที่ยอดผู้ชมกว่า 50,000 คน (วิกิพีเดีย, [ออนไลน์], 2558)
สำหรับประเทศไทยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงได้มีการจัดการแข่งขันไทยวีเมนส์ลีก 1 และ
ไทยวีเมนส์ลีก 2 โดยดีวิชัน 1 มีดังนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (แชมป์เก่าร่วม), บีจี-บัณฑิตเอเชีย
(แชมป์เก่าร่วม) ฟุตบอลหญิงสโมสรทหารอากาศ, กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง,
บีอาร์ยู บุรีราษฎร์ อะคาเดมี, เอ็มเอช นครศรี เอฟซี และสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี ส่วนดีวิชัน
2 ประกอบด้วย ลพบุรีซิตี้, พราม แบงค็อก, หินโคน ยูไนเต็ด, สโมสรกีฬาราชประชา, สโมสรฟุตบอล
ขอนแก่นซิตี้ , มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี , โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร และ บี.เอส.แอล
ดับเบิล้ ยู เอฟซี
สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นสโมสรฟุตบอลหญิงในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่
ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ปัจจุบันลงแข่งขันในระดับไทยลีก 3 โซนกรุงเทพและปริมณฑล สโมสรเคยสร้างผลงาน
คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภท ข. ประจำปี 2550 โดย
แพ้การดวลจุดโทษให้กับสโมสรกีฬาราชประชาในนัดชิงชนะเลิศ และได้เลื่อนชั้นขึ้นมาแข่งในระดับลีก
อาชีพตั้งแต่ฤดูกาล 2551 เป็นต้นมา ต่อมาสโมสรมีผลงานตกต่ำลงไปโดยได้อันดับ 8 ในฤดูกาล 2553
และได้อันดับ 15 ซึ่งเป็นอันดับรองสุดท้ายในฤดูกาล 2554 ฤดูกาล 2555 สโมสรเริ่มพัฒนาผลงาน
ขึ้นมา ก่อนจะจบฤดูกาลด้วยอันดับ 14 อันดับ 7 ในฤดูกาล 2556 อันดับ 11 ในฤดูกาล 2557 และ
อันดับ 5 ในฤดูกาล 2558 ฤดูกาล 2559 สโมสรย้ายมาแข่งขันในโซนกรุงเทพตะวันออก และสามารถ
คว้าอันดับ 4 ของโซนมาได้สำเร็จ ทำให้ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปแข่งขันในระดับไทยลีก 3 ฤดูกาล 2561 ไทย
ลีก 3 โซนตอนล่าง ได้อันดับที่ 11 ฤดูกาล 2562 ไทยลีก 3 โซนตอนล่าง ได้อันดับที่ 8 ฤดูกาล 256364 ไทยลีก 3 โซนกรุงเทพและปริมณฑล ได้อันดับที่ 7 ฤดูกาล 2564-65 ไทยลีก 3 โซนกรุงเทพและ
ปริมณฑล ได้อันดับที่ 5จะเห็นได้ว่า นักกีฬาฟุตบอลหญิงของสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้มี
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โอกาสเข้าร่วมในการแข่งขันในฤดูกาลต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน
เท่าที่ควร
ในการที ่ จ ะพั ฒ นาที ม ฟุ ต บอลหญิ ง นั ้ น จะต้ อ งอาศั ย การบริ ห ารจั ด การที ่ ด ี ตั ้ ง แต่ ก าร
วางเป้าหมายการแข่งขัน การฝึกซ้อม รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬา ซึ่งปัจจัยเกี่ ยวกับการ
บริหารจัดการ ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัดการองค์การ 3) การบังคับบัญชาสั่งการ 4) การ
ประสานงาน 5) การควบคุม
ผู ้ ว ิ จ ั ย ในฐานะที ่ เ ป็ น นั ก กี ฬ าฟุ ต บอลหญิ ง ของสโมสรมหาวิ ท ยาลัย เกษมบั ณ ฑิ ต ได้ มี
ส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนรับรู้
ในการบริหารจัดการทีมของสโมสร พบว่า ยังขาดการบริหารจัดการที่ดี จึงไม่ประสบความสำเร็จ
ในการแข่งขันเท่าที่ควรดังนั้นจึงสนใจศึกษา “การบริหารจัดการทีมฟุตบอลหญิง สโมสรมหาวิทยาลัย
เกษมบั ณ ฑิ ต เพื ่ อ นำไปพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การที ม ที ่ ด ี เ พื ่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะของที ม
สโมสรต่อไป”

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทีมฟุตบอลหญิงสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นการมุ่งเน้นไปที่ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวมถึงนักกีฬา
ฟุตบอลหญิง สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 25 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ลักษณะข้อมูล ส่ว นบุคคลของทีมฟุตบอลหญิง สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบว่า
ทีมผู้บริหารและนักกีฬาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 21-25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
และมีประสบการณ์ทางด้านกีฬามากกว่า 6 ปีขึ้นไป
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริห ารจัดการทีม
ฟุตบอลหญิง สโมสร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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การบริหารจัดการทีมฟุตบอลหญิง ลำดับ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับขวัญ
สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ค่าเฉลี่ย ( X ) มาตรฐาน (S.D.) และกำลังใจ
1. ด้านการวางแผน
1
4.37
.362
มากทีส่ ุด
2. ด้านบังคับบัญชาการสั่งการ
2
4.36
. 321
มาก
3. ด้านการประสานงาน
3
4.29
. 443
มากทีส่ ุด
4. ด้านการควบคุม
4
4.18
. 626
มากทีส่ ุด
5. ด้านการจัดการองค์การ
5
3.88
. 840
มาก
รวมเฉลี่ย
4.22
.428
มากทีส่ ุด
จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า ข้าราชการมี
ระดับขวัญและกำลังใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.22 , S.D. = .428) เมื่อพิจารณาราย
ข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามลำดับ ดังนี้
1. ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.37, S.D. = .362)
2. ด้านการบังคับบัญชาการสั่งการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.36 , S.D. = .321)
3. ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.29 , S.D. = .443)
4. ด้านการควบคุม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.18 , S.D. = .626)
5. ด้านการจัดการองค์การ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.88 , S.D. = .840)

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า
1. การบริหารจัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด้านการวางแผน
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากทีมผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนมีการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนกีฬา
ฟุตบอลหญิงอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ Davis (2011) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ “การพัฒนาเชิงกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีประเทศจาไมกา ในการสร้างนักกีฬาที่เป็นนักศึกษาที่ดีที่สุดในโลก”
พบว่า ฝึกสอนกีฬา (โค้ช) ทำโปรแกรมรายปีโดยให้นักกีฬามีส่วนร่วม เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
นักกีฬาระดับสูงเพื่อความเป็นเลิศ
2. การบริหารจัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมสโมสรมหาวิท ยาลัยเกษมบัณฑิต ด้านการจัดการ
องค์การ อยู่ในระดับมาก เนื่องมากจาก มีการจัดการงบประมาณ ค่าตอบแทนในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขันอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพรพิมล รุ่งเรืองศิลป์ (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการจัดการ กีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิ จัยพบว่า 1. สภาพและปัญหา
การจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับปานกลาง 2. รูปแบบการจัดการกีฬา
เพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนำเข้า
ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านบุคคล ด้านงบประมาณและด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก 2) กระบวนการบริหารจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การนำการ
ควบคุม 3) ผลผลิต นักศึกษา บุคลากรเละประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย และ
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กีฬาเพื่อสุขภาพ 3. การประเมินความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้อยู่ในระดับมาก
3. การบริหารจัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด้านการบังคับ
บัญชาสั่งการ อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมากจากมีบทลงโทษนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่เหมาะสมในเกม
การฝึกซ้อมสอดคล้องกับผลงานวิจัยของมงคลชัย บุญแก้ว (2551) ได้ศึกษา “สภาพและปัญหาการ
บริ ห ารจั ด การในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากี ฬ าเพื ่ อ ความเป็ น เลิ ศ ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม
รัตนโกสินทร์” พบว่าการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน เพื่อให้การทำงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่บรรลุ
ถึงจุดมุ่งหมายโดยรวม หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้การชี้นำ ด้านภาวะผู้นำและแรงจูงใจ
ผู้บริหารส่วนใหญ่มีภาวะผู้นำซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหาร
ต้องเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนของ ผู้ฝึกสอนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักกีฬา การ
ควบคุมยังขาดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการควบคุมติดตาม และประเมินผล
4. การบริ ห ารจั ด การที ม ฟุ ต บอลหญิ ง ที ม สโมสรมหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต ด้ า นการ
ประสานงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก ทีมฟุตบอลหญิงทีมสโมสรมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต มีการวางแผนในการบริหารจัดการ และประสานความร่วมมือระหว่างนักกีฬาและผู้ฝึกสอนใน
การฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ พงษ์เอก สุขใส (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบ
การบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ”ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ
กีฬาขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดด้านกระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด้ว ย การนำ การ
วางแผน การจัดองค์การ การลงมือปฏิบัติการประสานงาน และการควบคุม
5. การบริหารจัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด้านการควบคุม
อยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมากจาก มีการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติ หรือแนวทางการพัฒนาทีม
อย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับจิรศักดิ์ บุญนาค (2555) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” ผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่า
1) ปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ คือ การวางแผน ได้แก่ วัตถุประสงค์ และนโยบาย การจัดองค์กร การปฏิบัติการ ได้แก่
ข้อบังคับ บททั่วไป คุณสมบัตินักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องกับทีม ผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดกีฬา สนามและ
อุปกรณ์ การใช้สารต้องห้าม การประท้วง บทลงโทษ และการควบคุม 2) รูปแบบการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยที่เหมาะสม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การวางแผน มี 6 องค์ประกอบย่อย 20 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 การจัด
องค์กร มี 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติการ มี 13 องค์ประกอบย่อย 47 ตัวชี้วัด และ
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุม มี 4 ตัวชี้วัด และโมเดลการวัดองค์ประกอบ สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ด้านการวางแผน ภายในทีมควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนการซ้อมไปตลอดจน
การแข่งขัน และช่วยกันพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้น
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2. ด้านการจัดการองค์การ ควรมีการบริห ารจัดการ การทำงานภายในองค์การให้
เหมาะสม เช่น เรื่องการซ้อม งบประมาณสำหรับการซ้อมและแข่งขัน ของผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
3. ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ โค้ช ผู้ฝึกสอน ควรออกคำสั่งใช้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
และควรตั้งกฎร่วมกัน เช่น การจัดเวรเบิก เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
4. ด้านการประสานงาน โค้ช ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นักกีฬาควรพูดคุยประสานก่อนออกคำสั่ง
ให้ชัดเจน และประสานงานหาทีมอุ่นเครื่อง เพื่อให้นักกีฬาเกิดการพัฒนา
5. ด้านการควบคุม ควรมีการทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬา ดูแล ติดตาม เมื่อนักกีฬา
มีอาการบาดเจ็บ ทั้งก่อนการฝึกซ้อมและหลังการฝึกซ้อมรวมถึงด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
นักกีฬา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬาฟุตบอลหญิงเพื่อการ
เตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของนักกีฬาฟุตบอลหญิง
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การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
The Development of Potential Futsal Players from Kasem
Bundit University Club
ทศพร โอทอง1* อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ2 วิชัย โถสุวรรณจินดา3 ปกรณ์ ปรียากร4
วิชัยโถ สุวรรณจินดา5 พระปลัดสุระ ญาณธโร6 พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ7
Thana Phetmoo1* Orapin Piyasakulkiat2 Wichai Thosuwanjinda3 Pakorn Priyakorn4,
Wichai Thosuwanjinda5 Phrapalad Sura Yanatharo6
Phrakhrubaidikawichan Wisuttho7
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1*
2,3,4,5
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
6,7
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอล
สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักกีฬา
ฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 50 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม ใช้สถิติ
พรรณนาในการอภิปรายลักษณะของตัวแปร ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. นักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตส่ว นใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 18-24 ปี
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อม 5,000-10,000 บาท มีระยะเวลาใน
การเล่นกีฬาฟุตซอล 3-5 ปี และได้รับรางวัลเกียรติยศ/เหรียญรางวัล 1-2 เหรียญ
2. การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยภาพรวม
มีระดับการพัฒนาศักยภาพอยู่ระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X =3.98, S.D. = .825) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.07, S.D.= .905)
รองลงมา คือ ด้านทักษะ ( X = 3.96, S.D.= .859) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านพฤติกรรมและ
ความสามารถ ( X = 3.90, S.D.= .712)
3. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต พบว่า นักกีฬาส่วนใหญ่เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยที่ได้รับโอกาสขึ้นมาเล่นเป็นกีฬาอาชีพ
ความรู้และประสบการณ์ในการเล่นยังไม่มากพอ และสโมสรยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเข้ามาดูแล ประสิทธิภาพของนักกีฬาอาจด้อยกว่าทีมอื่น รูปแบบการฝึกทักษะ แม้ว่านักกีฬาได้
ฝึกฝนเป็นประจำเพื่อความชำนาญ แต่ยังเป็นรูปแบบเดิม ๆ และ นักกีฬาทุกคนมีทักษะที่ดี
แต่
บางครั ้ ง ไม่ ส ามารถนำมาใช้ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง ได้ อี ก ทั ้ ง สโมสรไม่ ม ี ก ารทดสอบสมรรถภาพ
ความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนจึงทำให้นักกีฬาแต่ละคนไม่ทราบถึงสมรรถภาพของตนเอง และ
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นักกีฬาส่วนใหญ่เวลาเจอคู่แข่งที่มีฝีมือเท่าเทียมกันเกิดอาการเกร็ง แบบฝึกหรือทักษะที่เคยฝึกซ้อม
มาหรือสูตรในการเล่นจำไม่ได้ การคิดและการกล้าตัดสินใจอาจจะลดน้อยลง
คำสำคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, นักกีฬา, ฟุตซอล

Abstract
This study aims to study the potential development of futsal athletes at Kasem
Bundit University and to study the difficulties and obstacles of the development of
futsal athletes at Kasem Bundit University. By the samples used in this research 50
futsal athletes from Kasem Bundit University and collected data by questionnaire. Use
descriptive statistics to discuss the characteristics of variables. frequency and
percentage, average, and standard deviation.
The results of this research found that:
1. Personal factors of futsal athletes at Kasem Bundit University
were
males, aged 18 - 24 years, with bachelor's degrees, earn a monthly income of 5,00010,000 baht, for a period of 3-5 years of futsal sports and receive a 1-2 honorary/medal.
2. The development of the potential of futsal athletes at Kasem Bundit
University Club as a whole has a high level of development ( X = 3.98, S.D. = .825).
When considered in each aspect found that: maximum average was knowledge ( X =
4.07, S.D.=.905), following by skill ( X =3.96, S.D. = .859), capability ( X = 3.90, S.D. =
.712) respectively.
3. Problem and obstacle found that: futsal athletes were lack of
knowledge and experience, Kasem Bundit University Futsal Club does not yet have a
sports scientist expert that was the cause of the performance of the athlete, possibly
inferior to other teams. The practice skills were still the same , no function test athletic
ability, cramping when encountering a competitor of equal skill and not remember the
formula for playing and and making decisions may be diminished.
Keywords: potential, development, futsal, athletes

บทนำ
ปัจจุบันกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งต่างประเทศและ
ในประเทศไทย เป็นกีฬาที่เล่นกันมานานแล้ว โดยประวัติความเป็นมาเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว
ประเทศในทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกจะประสบปัญหาหิมะตกและสภาพอากาศที่ แย่มาก ทำให้ไม่สามารถ
จัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งได้ รวมทั้งกีฬาฟุตบอลด้วย จึงถือเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูการแข่งขัน
แต่
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เนื่องจากฤดูหนาวมีระยะเวลาที่ยาวนาน และภาพอากาศกลางแจ้งไม่เอื้ออำนวยต่อการเล่นกีฬา
ฟุตบอล จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้คนหันมาเล่นกีฬาในร่มแทนและนี่คือที่มาของกีฬาฟุตบอลในร่ม 5 คน
หรือที่เรียกว่า“ฟุตซอล”(Futsal) (Sub-Committee of the International Football Association
Board, 2014) กีฬาฟุตซอลใช้เล่นในสนามบาสเกตบอลมาก่อนและสามารถเล่นได้กับพื้นผิวสนาม
หลายแบบ ลูกบอลที่ใช้มีการกระดอนน้อย ผู้เล่นต้องใช้ ความสามารถทางทักษะเป็นอย่างมากในการ
บังคับให้เกิดการเคลื่อนไหว เป็นกีฬาที่ทำให้เกิดการพัฒนาให้เกิดทักษะต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ต้องการ
ปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็ว ความคิดที่ฉับไวและการส่งที่แม่นยำ ทำให้การแข่งขันมีความตื่ นเต้นเร้า
ใจทั้งผู้เล่นและผู้ชม
การเล่น กีฬาฟุตซอลนับ ย้อนหลังไปปี ค.ศ.1930 ที่เมืองมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย
ในขณะนั้น โจ อัน คาร์ลอส เซเรียนี (Juan Carlos Ceriani) เป็นผู้คิดริเริ่มการเล่นฟุตบอล 5 คนใช้
แข่งขันในระดับเยาวชนของ วาย เอ็ม ซี เอ (Y M C A) มีการแข่งขันในสนามบาสเกตบอลทั้งในร่ม
และกลางแจ้งโดยไม่มีการใช้กำแพงกั้นด้านข้าง เป็นเกมกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ชาวอเมริกาใต้นิยมเล่นกัน
อย่างแพร่หลาย ด้วยลีลาการเล่นที่พลิ้วไหว สนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลาทุก ๆ นาทีของการ
แข่งขันต่อมากีฬาฟุตซอลได้ขยายออกไปทั่วในอเมริกา โดยเฉพาะในประเทศบราซิล ทักษะต่าง ๆ ได้
ถูกพัฒนาใช้ในการเล่นอย่างเห็นได้ชัดในสไตล์การเล่นของผู้เล่นในระดับโลกที่นำทักษะไปใช้ในสนาม
ฟุตบอล เช่น เปเล่ ซิโก้ โซเครติส เบเบโต้ และผู้เล่นระดับโลกคนอื่น ๆ ของประเทศบราซิลที่พัฒนา
ทักษะจากการเล่นกีฬาฟุตซอล ในขณะที่ประเทศบราซิลเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเล่นกีฬาฟุต
ซอลอย่างต่อเนื่อง กระทั่งปี ค.ศ. 1932 โรเจอร์ เกรน ได้บัญญัติกฎกติกาที่เป็นมาตรฐานในการ
ควบคุมการแข่งขันขึ้น และได้ใช้กฎและข้อบังคับนี้ใช้มาถึงปัจจุบันนี้ ตั้งแต่นั้นมากีฬาฟุตซอลได้มีการ
พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ปี ค.ศ. 1989 สหพั น ธ์ ฟ ุ ต บอลนานาชาติ (FIFA) ได้ เข้ า มาดู แ ลควบคุ ม
ขณะเดียวกันฟี่ฟ่าได้รับเอาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลไว้ภายใต้การควบคุมดูแล โดยมีประเทศที่เข้าร่วม
เป็นสมาชิกทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ จากยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง คาริบเบียน อเมริกาใต้
แอฟริกา เอเชียและโอเชียเนีย ซึ่งมีผู้เล่นมากกว่า 12 ล้านคน
การเล่นฟุตซอลในประเทศไทยไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด แต่มีเกมการเล่น
ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ฟุตบอลโกล์หนู” มีรูปแบบคล้ายกับฟุตซอล เพียงแต่ฟุตบอลโกล์หนูไม่มีผู้รักษา
ประตู การเล่นก็แบ่งทีมออกเป็นฝ่ายละ 5 คน ใช้ลูกบอลพลาสติกแล้วหาพื้น ที่ว่างสักแห่งในการเล่น
ส่วนฟุตซอล (อินดอร์ซอคเกอร์) ไม่เป็นที่นิยมมากในเวลานั้นอาจจะมาจากไม่มีสถานที่รองรับหรือไม่มี
การจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจนกระทั่งเมื่อ พ.ศ.2540 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร การกีฬาแห่งประเทศไทย และเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกัน
จัดการแข่งขันฟุตบอล 5 คน (ฟุตบอล 5 คน คือคำที่ใช้เรียก Futsal ในประเทศไทย) ในรายการ
STAR IN DOOR SOCCER 1997 เมื่อวันที่ 12–21 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ
โดยมี 12 ทีมสโมสรชั้นนำจากไทยแลนด์ลีกเข้าร่วมการแข่งขัน
จะเห็นได้ว่าหากนักกีฬามีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองย่อมมีความสามารถและมีศักยภาพใน
การพัฒนาตัวเองได้ทุกด้านเพื่อที่ก้าวไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยแบ่งแนวคิดการพัฒนา
ศักยภาพการกีฬาออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆดังนี้ คือ 1) ทักษะกีฬา เป็นเรื่องสำคัญที่นักกีฬาทุกคนต้อง
มี คือ การรู้จักกติกาการเล่น การเข้าใจกัน ที่สำคัญต้องมีเทคนิคที่จะทำให้เกิดการพัฒนา หากนักกีฬา
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จำเป็นต้องมีการประสานงาน เราต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการที่ทำให้เกิด
ความสำเร็จ 2) สมรรถภาพทางกาย เราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอก่อ นจะเล่นกีฬา ต้องมี
การอบอุ่นร่างกาย เคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อให้เกิดการคล่องแคล่ว ว่องไว มีพละกำลังความเร็ว รวมถึง
ความแข็งแรงที่สำคัญคือความอดทน เพื่อให้มีพละกำลังคงที่เหมาะต่อการจะแข่งขันตลอดเวลา
3) สมรรถภาพทางจิตใจมีความสำคัญต่อนักกีฬาเป็ นอย่างมากเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒ นา
ศักยภาพของกีฬาการรู้จักควบคุมความตื่นเต้นความวิตกกังวลการสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นในเวลาคับขัน
พร้อมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในทีมเพื่อกระตุ้นลูกทีมและตนเองไม่ให้เก่งกลัวต่อปัญหาใน
เกมกีฬา (สุวิท สันประภา, 2551)
สโมสรฟุ ต ซอลมหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต เป็ น ที ม ที ่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ฟุ ต ซอล
ระดับอุดมศึกษา กีฬามหาวิทยาลัย การแข่งขันฟุตซอลยูลีก และในรายการต่าง ๆ โดยในปี พ.ศ.
2558 สโมสรฟุตซอลเกษมบัณฑิตได้ก้าวเข้าสู่กีฬาอาชีพ ร่วมทำการแข่งขันฟุตซอล ไทยแลนด์ ลีกดิ
วิชั่น 1 สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ของรายการฟุตซอลไทยแลนด์ ลีกดิวิชั่น 1 สโมสรที่
ได้ 2 อันดับแรกจะได้สิทธิเลื่อนชั้นสู่รายการฟุตซอลไทยแลนด์ลีก และในปี พ.ศ. 2559 สโมสรฟุตซอ
ลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ก้าวเข้าสู่ลีกสูงสุดของกีฬาฟุตซอล คือรายการฟุตซอลไทยแลนด์ลีก
จนถึงปัจจุบัน และจบอันดับที่ดีสุดของสโมสรในรายการฟุตซอลไทยแลนด์ลีก ลำดับที่ 4 จากทั้งหมด
14 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน อย่างไรก็ตามการเป็นนักกีฬาฟุตซอลที่ดีจะต้อ งมีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตนเองโดยมีความเชื่อและมี
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพการเป็น
นักกีฬาฟุตซอลให้ประสบความสำเร็จต้องมีแนวคิดพื้นฐาน ได้แก่ 1) นักกีฬาทุกคนมีศักยภาพที่มี
คุณค่าอยู่ในตัวเองทำให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา 2) นักกีฬาทุกคนไม่ได้เก่งไปทุก
ด้านจึงต้องมีการพัฒนาและฝึกฝนเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและให้เกิด
การประสบความสำเร็จ 3) นักกีฬายังต้องอาศัยความช่ วยเหลือจากผู้อื่นในการพัฒนาตน
การ
ควบคุ ม ความคิ ด ความรู ้ ส ึ ก และการกระทำของตนเอง มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
4) อุปสรรคของการปรับปรุงและพัฒนาตัวเองคือนักกีฬาไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการกระทำ
หรือฝึกทักษะใหม่ๆ (สุวิท สันประภา, 2551)
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะของนักกีฬาฟุตซอลจึงสนใจศึกษาถึงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุต
ซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าเป็นอย่างไร เพื่อได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาทีมให้มีศักยภาพมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการกีฬาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับ การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาได้แก่นักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวนทั้งหมด
50 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยพิจารณาจากโครงสร้างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
นำมาสร้างเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่ว นที่ 1 ลักษณะส่ว นบุค คลของผู้ ต อบแบบสอบถามได้แ ก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดั บ
การศึกษา 4. รายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อม 5. ระยะเวลาในการเป็นนักกีฬาฟุตซอล 6. รางวัล
เกียรติยศเหรียญรางวัล โดยเป็นแบบปลายปิด (Close Ended Question) ให้เลือกตอบในช่องที่
กำหนด
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุต
ซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤติกรรมและความมสามารถwด้าน
รวมทั้ง สิ้น 20 ข้อลักษณะคำถามจะเป็น แบบมาตราส่ว นประมาณค่ า 5 ระดับ (Rating Scale)
ประยุกต์ใช้ของ Likert Scale ตามวิธ ีของลิเคิร์ท (Likert) ศิริว รรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541)
ใช้ระดับในการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale)
ส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา
ฟุตซอลสโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ใ ช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา ( Descriptive
Statistics) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย ( )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มีข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลดังนี้
1.1 นักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มากที่สุด
จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ลองลงมา เพศหญิง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ตามลำดับ
1.2 นักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตส่วนใหญ่ มีอายุ 18-24 ปี มาก
ที่สุด จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา อายุ 25-30 ปี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34
และอายุ 31ปีขึ้นไป จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลำดับ ตามลำดับ
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1.3 นักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมา ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลำดับ
1.4 นักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลั ยเกษมบัณฑิต ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนจาก
การฝึกซ้อม 5,000 - 10, 000 บาทจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมามีรายได้ต่อเดื อน
10,001 -15,000 บาทจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ16.0 มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท
จำนวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไปจำนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.0 ตามลำดับ
1.5 นักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการเล่น
กีฬาฟุตซอล 3 - 5 ปีจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา 8 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.0 และ 1 - 2 ปีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 สุดท้าย 6 - 7 ปี จำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.0 ตามลำดับ ตามลำดับ
1.6 นักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ส่วนใหญ่ ได้รับรางวัลเกียรติยศ/
เหรียญรางวัล พบว่า ส่วนใหญ่ 1-2 เหรียญมากที่สุด จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมา
3-4 เหรียญ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และ5-6 เหรียญ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0
สุดท้าย7 เหรียญขึ้นไป จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลำดับ ตามลำดับ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของนัก กีฬาฟุตซอลสโมสร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตารางที่ 1 ตารางสรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
n = 50
การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสร
ระดับการ
S.D.
X
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พัฒนาศักยภาพ
1. ด้านความรู้
4.07
.905
มาก
2. ด้านทักษะ
3.96
.859
มาก
3. ด้านพฤติกรรมและความสามารถ
3.90
.712
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
3.98
.825
มาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัย
เกษมบั ณ ฑิ ต โดยรวมและรายด้ า น พบว่ า โดยรวมอยู ่ใ นระดับ มาก ( X = 3.98, S.D. = .825)
เมื่อแยกระดับเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับดังนี้
X = 4.07, S.D. = .905 มาก
1. ด้านความรู้ (Knowledge)
2. ด้านทักษะ (Skill)
X = 3.96, S.D. = .859 มาก
3. ด้านพฤติกรรมและความสามารถ (Ability) X = 3.90, S.D. = .712 มาก
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอล
สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ด้านความรู้ พบว่า นักกีฬาส่วนใหญ่เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยที่ได้รับโอกาสขึ้นมาเล่นเป็น
กีฬาอาชีพ ด้านความรู้ และประสบการในการเล่นยังไม่มากพอ และสโมสรยังไม่มีผ ู้เชี่ ยวชาญ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดูแลเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประสิทธิภาพของนักกีฬาอาจ
ด้อยกว่าทีมอื่น
ด้านทักษะ พบว่า รูปแบบการฝึกทักษะ ให้นักกีฬาได้ฝึกฝนเป็นประจำเพื่อความชำนาญ
แต่รูปแบบการฝึกทักษะยังเป็นรูปแบบเดิม ๆ และนักกีฬาทุกคนมีทักษะที่ดี แต่บางครั้งไม่สามารถ
นำมาใช้ในสถานการณ์จริงได้
ด้านพฤติกรรมและความสามารถ พบว่า สโมสรไม่มีการทดสอบสมรรถภาพ ความสามารถ
ของนักกีฬาแต่ละคนจึงทำให้นักกีฬาแต่ละคนไม่ทราบถึงสมรรถภาพของตนเอง และนักกีฬาส่วนใหญ่
เวลาเจอคู่แข่งที่มีฝีมือเท่าเทียมกัน เกิดอาการเกรง แบบฝึกหรือทักษะที่เคยฝึกซ้อมมา หรือลูกสูตรใน
การเล่นจำไม่ได้ การคิดและการกล้าตัดสินใจอาจจะลดน้อยลง

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้
1. ด้านความรู้ พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
ฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ( X = 4.07, S.D. = .905)
โดยเฉพาะประเด็น มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้แทคติกในการนำมาประยุกต์ใช้การฝึกซ้อมและ
แข่งขัน นักกีฬามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสามารถนำมาปรับใช้ในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขัน อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจกีฬาฟุตซอลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันได้ดี รวมไป
ถึงนักกีฬาตั้งใจเรียนรู้จากผู้ฝึกสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนักกีฬามีความรู้ด้านกติกา
อย่างถูกต้องแม่นยำ และประเด็นเข้าใจระบบการเล่นกีฬาฟุตซอลเป็นอย่างดี
ทั ้ ง นี ้ อ าจจะเป็ น เพราะว่ า นั ก กี ฬ ามี ศ ั ก ยภาพในการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ทคติ ก ในการนำมา
ประยุกต์ใช้การฝึกซ้อมและแข่งขัน ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของนักกีฬามากที่สุด แสดงให้เห็นว่าหากนักกีฬามีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคนิค
ต่าง ๆ ที่ทางผู้ฝ ึกสอนได้น ำมาถ่ายทอดในการฝึกซ้อม ก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้และเก่ง ขึ้น
สามารถพาตนเองไปถึงระดับสูงสุดได้ โดยมีรายชื่อติดทีมชาติ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชนาภา ภูว
ภิรมย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ของนิสิตระดับปริญญา
ตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะนักวิทยาศาสตร์ก ารกีฬา ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงสนในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 มีสมรรถนะ 7
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3) ด้านความรู้ 4) ด้านทักษะทางปัญญา
5) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 6) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ลิ 7) ด้านทักษะการปฏิบัติ
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2. ด้านทักษะ พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุต
ซอลสโมสรการท่าเรือ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ( X = 3.96, S.D. = .859) โดยเฉพาะประเด็น
การสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล การหยุดหรือบังคับลูกฟุตซอลไว้ที่เท้า มีทักษะขั้นพื้นฐานของ
กีฬาฟุตซอล เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย ปฏิกิริยาการตอบสนอง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
ขณะที่ทำการแข่งขันได้เป็นอย่างดี มีการคิดวิเคราะห์ และสร้างแนวคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เหตุผล
ในรูปแบบการฝึกซ้อมที่ผู้ฝึกสอนมอบหมายให้ทำ มีทักษะอันพึงประสงค์ตามที่ผู้ฝึกสอนต้องการ
มีการเลือกและจัดลำดับความสำคัญของระบบการเล่นแต่ละกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี และมี การสื่อสาร
และทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีม ตลอดจนมีเทคนิคการนำเสนอที่ดีต่อผู้
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ หัวใจสำคัญของการเป็นนักกีฬาฟุตซอลจะต้องมีทักษะพื้นฐานการสร้าง
ความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล การหยุดหรือบังคับลูกฟุตซอลไว้ที่เท้า เป็นอันแรกๆก่อนการพัฒนาทักษะ
อื่นๆที่มีความยากขึ้น ปัจจัยด้านทักษะ เทคนิคทางกีฬาเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒ นา
นักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาทักษะเทคนิคทางกีฬาควบคู่กับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และการเรียนรู้ทักษะและเทคนิคทางกีฬาอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นอัตโนมัติ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เอกพจน์ คงสมนึก (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “การสร้างเกณฑ์ทดสอบทักษะกีฬาฟุตซอลสําหรับ
นักเรียนชายช่วงชั้น ที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ปี การศึกษา 2559 ผลการวิจัยพบว่า
การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) ของแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตซอล นักเรียนชายช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียน
เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือระดับดีมากระดับดีระดับปานกลาง ระดับค่อนข้าง
ต่ำ และระดับต่ำ จาก เกณฑ์ระดับความสามารถทางทักษะกีฬาฟุตซอล รายการเลี้ยง ลูกฟุตซอลของ
นักเรียนชายนักเรียนช่วงชั้ นที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ คะแนนของ นักเรียนชายมีระดับ
ทักษะ ดีและปานกลาง
3. ด้านพฤติกรรมและความสามารถ พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ( X = 3.90, S.D.= .712)
โดยเฉพาะประเด็น ที่นักกีฬามีความเชื่อมั่นศรัทธา ในความสามารถของตนเพื่อที่จะพาทีมประสบ
ความสำเร็จ สามารถรับแรงกดดันในระหว่างการแข่งขันจากกองเชียร์และผู้ฝึกสอนได้เป็นอย่างดี
สามารถรับแรงกดดันในระหว่างการแข่งขันจากกองเชียร์และผู้ฝึกสอนได้เป็นอย่างดี สามารถปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมทีมได้เป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์ที่ดี การวางตัวเป็นกลาง การรู้จักกาลเทศะ และการมี
เจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่ง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบที่ดีในการเล่นกีฬา
ประเภทปะทะกัน และสามารถพัฒนาตนเองให้ติดทีมชาติได้
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่านักกีฬาที่ดีและเก่งจะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธา ในความสามรถของ
ตนเองเพื่อที่จะพาทีมประสบความสำเร็จ ซึ่งหากนักกีฬาขาดความเชื่อมั่นตนเอง ศักยภาพหรือ
ความสามารถที่มีก็จะไม่ถูกนำออกมาใช้ ซึ่งเกิดผลเสียตามมาในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุ ทธนา เชิงหอม (2547) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะที่แท้จริงและที่พึง
ประสงค์ของครูพลศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และครูทั่วไป โรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2546” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูพลศึกษาด้านวิชาการ ด้านการสอนและการ
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จัดกิจกรรมพลศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและความประพฤติและด้าน
ความสามารถทางด้านกีฬาอยู่ในระดับมาก

สรุปผลการวิจัย
ปัจจุบันกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งต่างประเทศและ
ในประเทศไทยสโมสรฟุ ตซอลมหาวิ ทยาลัยเกษมบั ณฑิต เป็นทีมที่เข้า ร่ว มการแข่ง ขั นฟุ ต ซอล
ระดับอุดมศึกษา กีฬามหาวิทยาลัย การแข่งขันฟุตซอลยูลีก และในรายการต่าง ๆ โดยได้ก้าวเข้าสู่
กีฬาอาชีพ ร่วมทำการแข่งขันฟุตซอล ไทยแลนด์ ลีกดิวิชั่น 1 สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศจนถึง
ปัจจุบัน และจบอันดับที่ดีสุดของสโมสรในรายการฟุตซอลไทยแลนด์ลีก ลำดับที่ 4 จากทั้งหมด
14 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน อย่างไรก็ตามการเป็นนักกีฬาฟุตซอลที่ดีจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ จากการศึกษาพบว่า นักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
18-24 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อม 5,000-10,000 บาท
มี
ระยะเวลาในการเล่นกีฬาฟุตซอล 3-5 ปี และได้รับรางวัลเกียรติยศ/เหรียญรางวัล 1-2 เหรียญ การ
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยภาพรวมมีระดับการพัฒนา
ศักยภาพอยู่ระดับมาก ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤติกรรมและความสามารถ อย่างไรก็ตาม
จากการศึ ก าพบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก กี ฬ าฟุ ต ซอลสโมสร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบว่า นักกีฬาส่วนใหญ่เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยที่ได้รับโอกาสขึ้นมาเล่น
เป็นกีฬาอาชีพแต่ความรู้และประสบการในการเล่นยังไม่มากพอ และสโมสรยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดูแลเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประสิทธิภาพของนักกีฬาอาจ
ด้อยกว่าทีมอื่น รูปแบบการฝึกทักษะ ให้นักกีฬาได้ฝึกฝนเป็นประจำเพื่อความชำนาญ แต่รูปแบบการ
ฝึกทักษะยังเป็นรูป แบบเดิม ๆ และนักกีฬาทุกคนมีทักษะที่ดี แต่บางครั้งไม่สามารถนำมาใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ อีกทั้งสโมสรไม่มีการทดสอบสมรรถภาพ ความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนจึงทำ
ให้นักกีฬาแต่ละคนไม่ทราบถึงสมรรถภาพของตนเอง และนักกีฬาส่วนใหญ่เวลาเจอคู่แข่งที่มีฝีมือเท่า
เทียมกัน เกิดอาการเกร็ง แบบฝึกหรือทักษะที่เคยฝึกซ้อมมา หรือลูกสูตรในการเล่นจำไม่ได้ การคิด
และการกล้าตัดสินใจอาจจะลดน้อยลง

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง“การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ด้านความรู้ ควรเน้นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้กับนักกีฬาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิค กติกาต่าง ๆ ของกีฬาฟุตซอลถ้าหากนักกีฬามีการับรู้ที่ดีและนำปฏิบัติใช้ก็จะ
เกิดความสำเร็จของนักกีฬา
2. ด้านทักษะทางผู้ฝ ึกสอนควรสร้างเกณฑ์การทดสอบทักษะกีฬาฟุตซอล สำหรับ
นักกีฬาควรจะมีการศึกษาพัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกายของ กลุ่มเป้าหมายควบคู่กับฝึกทักษะ
กีฬาฟุตซอลด้วย โปรแกรมการฝึกฟุตซอลที่ดีนั้น ผู้เข้ารับการฝึก ควรมีการพัฒนาการทั้งด้านทักษะ
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และสมรรถภาพทางกายไปพร้อม ๆ กันอย่างเป็นระบบที่มีความเหมาะสมกับการศักยภาพของ
นักกีฬา
3. ด้านพฤติกรรมและความสามารถควรสร้างแรงจูงใจภายในให้กับนักกีฬา ส่งเสริม
ความสามารถให้ น ั ก กี ฬ าที ่ม ี อ ยู่ แ ล้ว ให้ พ ัฒ นาดีย ิ่ ง ขึ้ นไป เนื ่ อ งจากจะส่ งผลให้ น ัก กี ฬ าประสบ
ความสำเร็จได้
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การเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
A Strengthening of Futsal Athletes Futsal Clubs
Kasem Bundit University Club
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอล
สโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ นักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 50 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม
ใช้สถิติพรรณนาในการอภิปรายลักษณะของตัวแปร ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. นักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 18 ปี หรือต่ำ
กว่ามีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อม 5,000-10,000 บาท ระยะเวลาใน
การเล่นกีฬาฟุตซอล 3-5 ปี และได้รับรางวัลเกียรติยศ/เหรียญรางวัล 1-2 เหรียญ
2. การเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โดยภาพรวมมีระดับการเสริมสร้างสมรรถนะอยู่ระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 3.85, S.D. = .847)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านความสามรถในการรับผิดชอบงาน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.92, S.D. = .872) รองลงมา คือด้านการยึดมั่นให้ถูกต้อง ( X = 3.86, S.D.
= .887) ด้านการทำงานเป็นทีม ( X = 3.83, S.D. = .874) ด้านการมุ่งเน้นความสำเร็จ ( X = 3.82,
S.D. = .801) และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ( X = 3.80, S.D. = .800)
3. ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบว่า มีปัญหาด้า นการนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้
กับนักกีฬา รวมถึงการศึกษาค้นคว้า ผลิต พัฒนาสื่อและอุปกรณ์ประกอบการฝึกสอนกีฬาฟุตซอลเพื่อ
สร้างเสริมศักยภาพนักกีฬา อีกทั้งการเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ จากข่าวสารและความ
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เคลื่อนไหวในวงการฟุตซอลเพื่อนำมาพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ใช้กับนักกีฬาและทีม รวมไปถึงปัญหาการ
ประเมินศักยภาพของนักกีฬาอยู่ตลอดเวลาเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการเล่นอยู่เสมอๆ
คำสำคัญ: การเสริมสร้าง, สมรรถนะ, นักกีฬา, ฟุตซอล

Abstract
The purpose of this study was to strengthening of Futsal athletes at Kasem
Bundit University Club. Purposive sampling was 50 futsal athletes at Kasem Bundit
University Club. Data collection was used questionnaire, content analyzed by
frequency percentage mean and Standard Deviation.
The research results revealed that:
1. The personal factors of futsal athletes: most of them was male , aged
18 and below, bachelor’ degree, earn a monthly income for 5,000-10,000 baht, had a
futsal athlete for 3 years and receive prestigious awards / medals 1-2 medals.
2. Enhancing the performance of futsal athletes at Kasem Bundit University
Club as a whole average was at high level ( X = 3.85, S.D. = .847). When considering
individual aspects found that ability to take responsibility for work was at high level (
X = 3.92, S.D. = .872), adherence to the right ( X = 3.86, S.D. = .887), team work ( X =
3.83, S.D. = .874), focus on success ( X = 3.82, S.D. = .801), skill and job expertise ( X
= 3.80, S.D. = .800), respectively.
3. Problem and obstacle of enhancing the performance of futsal athletes
at Kasem Bundit University Club found that: applied innovation to futsal athletes,
development of media and equipment for coaching to enhancing the performance of
futsal athletes, keeping track of news and information in futsal sports and problem of
constantly assessing the athletic potential of the athletes in order to continually
develop and improve the playing field.
Keywords: Enhancing, Performance, Futsal, Athletes

บทนำ
กีฬาฟุตซอล (Futsal) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยมีการย่อขนาดของสนาม
และลดจำนวนผู้เล่นลงให้เหลือฝ่ายละ 5 คน มีกฎกติกาการแข่งขันที่ชัดเจน ปัจจุบันกีฬาฟุตซอลกำลัง
เป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในทั้งไทยและต่างประเทศ ประเทศไทยมีแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อ
เป็นกรอบและแนวทาง ในการพัฒนาด้านกีฬา ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านการพัฒนากีฬาด้าน
พื้นฐาน การกีฬาเพื่อมวลชน การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศการกีฬาเพื่อการอาชีพโดยใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและใช้หลักการบริหารจัดการกีฬาทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพให้ ความสำคัญต่อการพัฒนาชนิดกีฬาที่มีศักยภาพสู่การ
เป็นกีฬาอาชีพอย่างแท้จริงโดยมีองค์ประกอบ จำนวนนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพเพียงพอและมีรายได้
จากการประกอบอาชีพนักกีฬาเพื่อพัฒนาสู่กีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากล
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอลเพื่อความเป็นเลิศในระดับมัธยมศึกษา
อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตาม ด้วยความที่กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาสากล มีการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติและระดับโลกจึงมีการรับรองโดยสหพันธ์ฟุต บอลนานาชาติ (FIFA – Federation
International Football Association) และในปี ค.ศ. 2012 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ โลก ครั้งที่ 7 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งมี
ทีมชาติต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 24 ทีม จาก 24 ประเทศ ไทยมี ความสามารถแข่งขัน
ฟุตซอลเป็นอันดับที่ 2 ของทวีปเอเชียและเป็นอันดับที่ 12 ของโลก การพัฒนานักกีฬาฟุตซอล โดยใช้
สมรรถนะเป็นพื้นฐาน นับว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับความสนใจและได้รับความนิยม เนื่องจากการมี
นักกีฬาฟุตซอลที่มีสมรรถนะสูงจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะส่งผลต่อการเกิดผลงาน หรือการบรรลุ
เป้าหมายในการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรทางด้านการ
กีฬา เช่น แผนพัฒนากีฬาฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอน
กีฬาและผู้ตัดสินกีฬา แผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้ใน
การพัฒนากีฬาชาติ และวงการกีฬาฟุตซอลต่อไปในอนาคต
สมรรถนะ (Competency) เป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
จึงต้องมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
โดยจะต้องเน้นในการพัฒนาด้านความรู้และความสามารถของบุคลากร ตามแนวคิดของ Lyle M.
Spencer Jr. and Signe M. Spencer (1993) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะที่เด่นชัดของแต่
ละบุคคลซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ในการพิจารณาด้านความเป็นเลิศและความมีป ระสิทธิภาพของงาน
หรือสถานการณ์นั้น ๆ ทั้งยังเป็นการการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน เพื่อมุ่งเน้นความสำเร็จด้วยการ
ทำงานเป็นทีม มีการยึดมั่นในความถูกต้อง และต้องมีความสามารถในการรับผิดชอบงาน จึงสรุปได้ว่า
สมรรถนะประกอบไปด้วย ทักษะ ความรู้ และความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องเสริมสร้างสมรรถนะนักกีฬาเพื่อให้มั่นใจว่ าจะ
สามารถลงแข่งขันจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของทีมที่วางไว้
ดั ง นั ้ น ผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาเรื ่ อ งการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะของนั ก กี ฬ าฟุ ต ซอลสโมสร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเพื่อสามารถนำสิ่งที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกซ้อมทางด้านร่างกายจิตใจ
สติปัญญาเทคนิคในการเล่นกีฬา ฟุตซอล และการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมที่เหมาะสมให้บรรลุ
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าและเป็นข้อมูลในการ
วางแผนงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาฟุตซอลต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
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2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอ
ลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 50 คน ผู้วิจัยได้
ศึกษาจากประชากรทั้งหมด
2. เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อ ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเพื่อ
สอบถามการเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบั ณ ฑิต
3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ
3. ระดับ การศึกษา 4. รายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อม 5. ระยะเวลาในการเป็นนักกีฬาฟุตซอล
6. รางวัลเกียรติยศเหรียญรางวัล
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 2. ด้านการมุ่งเน้น
ความสำเร็จ 3. ด้านการทำงานเป็นทีม 4. ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 5. ด้านความสามารถในการ
รับผิดชอบงาน
ส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด ในในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน
การเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ใ ช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา ( Descriptive
Statistics) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย
ข้อมูลพื้นฐานลักษณะทั่ว ไปของกลุ่มตัว อย่าง การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.) เพื่ออธิบายเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุต
ซอลสโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และวิเคราะห์ข้อมุล เชิงเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
1. จำแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย มากที่สุด จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ลองลง
มา เพศหญิง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ตามลำดับ
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2. จำแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ 18 ปี หรือต่ำกว่า มากที่สุด จำนวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60 รองลงมา อายุ 19 - 25 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อายุ 26 - 30 ปี จำนวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 6 และอายุ 31 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามลำดับ
3. จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ปริญญาตรี มากที่สุดจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อย
ละ 84 รองลงมา ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลำดับ
4. จำแนกตามรายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อมพบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,00010,000 บาท มากที่สุด จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000
บาท จำนวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.0 มีรายได้ต่อเดื อน 15,001-20,000 บาท จำนวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.0 และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
4.0 ตามลำดับ
5. จำแนกตามระยะเวลาในการเล่นกีฬาฟุตซอล พบว่า จำนวนมากที่สุด 3-5 ปี จำนวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา 8 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และ 1-2 ปี
จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 สุดท้าย 6-7 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามลำดับ
6. จำแนกตามรางวัลเกียรติยศ/เหรียญรางวัล พบว่า ส่วนใหญ่ 1-2 เหรียญมากที่สุด
จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมา 3-4 เหรียญ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และ
5-6 เหรียญ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 สุดท้ายตั้งแต่ 5 เหรียญขึ้นไป จำนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 ตามลำดับ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอล สโมสร
ฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างสมรรถนะของ
นักกีฬาฟุตซอลสโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต
1. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
2. ด้านการมุ่งเน้นความสำเร็จ
3. ด้านการทำงานเป็นทีม
4. ด้านการยึดมั่นให้ถูกต้อง
5. ด้านความสามรถในการรับผิดชอบงาน
รวม

ลำดับ
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

5
4
3
2
1

3.80
3.82
3.83
3.86
3.92
3.85

X

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.800
.801
.874
.887
.872
.847

ระดับการ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอล สโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัย
เกษมบั ณ ฑิ ต โดยรวมและรายด้ า น พบว่ า โดยรวม อยู ่ ใ นระดั บ มาก มี ค ่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ 3.85
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .847 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ตามลำดับดังนี้
1. ด้ า นความสามารถในการรั บ ผิ ด ชอบงาน พบว่ า ค่ า เฉลี ่ ย รวมอยู ่ ใ นระดั บ ม าก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .872
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2. ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .887
3. ด้านการทำงานเป็นทีม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .874
4. ด้านการมุ่งเน้นความสำเร็จ พบว่าค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .801
5 .
ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .800
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอล
สโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบว่า
1. การพัฒนาสมรรถนะนั กกีฬาที่ทางสโมสรต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาให้เข้า
ร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้
และนำกับมาปฏิบัติใช้
2. สโมสรต้องมีการศึกษาค้นคว้า ผลิต พัฒนาสื่อและอุปกรณ์ประกอบการฝึกสอนกีฬา
ฟุตซอลเพื่อสร้างเสริมศักยภาพนักกีฬา อีกทั้งการเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ จากข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวในวงการฟุตซอลเพื่อนำมาพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ใช้กับนักกีฬาและทีม
3. สโมสรต้องมีการชี้แจงเป้าหมายของทีมที่ชัดเจนในการซ้อมและการแข่งขันแต่ละครั้ง
เพื่อที่นักกีฬาจะได้มีความกระตือรือร้น และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. ความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิก ภายในที ม ยั ง มีป ั ญหาเกี ่ ยวกั บ การสื ่ อ สาร เมื ่ อ ได้ รับ
มอบหมายงานจากผู้ฝึกสอนให้ช่วยกันทำงานที่ได้รับมอบหมายอาจจะยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การเสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอลสโมสร
ฟุตซอล มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากนักกีฬา
มีความสามารถในการรับผิดชอบงานจากการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยาก ทำให้ไ ด้ผล
งานจากการแข็งขันที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สำคัญ โรจนถาวร เทอด
ศักดิ์ โรจน์ส ุร กิตติ และ ฐนัน ดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล (2559) ศึกษาวิจัย เรื่อง “ สมรรถนะหลั ก
เฉพาะงานสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธนาคารไทย” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับความเชี่ยวชาญของสมรรถนะหลักเฉพาะงาน พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้
1. ด้า นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอล สโมสรฟุต ซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก ( X = 3.80, S.D. = .800) โดยเฉพาะประเด็น ได้มีการนำเทคนิคต่างๆจากการเข้าร่วม
การแข่งขันมาปรับใช้ได้มีการนำเทคนิคต่างๆจากการเข้าร่วมการแข่งขันมาปรับใช้ รองลงมา ประเด็น
กล้าตัดสินใจในการแข่งขันเพื่อพาทีมประสบความสำเร็จ ประเด็น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
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และประเด็นการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของกติกา รูปแบบการเล่นฟุตและสามารถนำความรู้
ไปปรับใช้ได้ในการแข่งขัน
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่านักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ มีความตั้งใจ เต็มใจ และกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม มีการประเมินตนเอง หาจุดบกพร่องเพื่อ
หาวิธีการแก้ไขให้ดีขึ้นในการแข่งขันและฝึกซ้อม หาวิธีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้ผลงานที่ โดดเด่น
หรือแตกต่างไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนและทุ่มเท กล้าตัดสินใจ กล้าคิด กล้าทำ เพื่อแสดงศักยภาพที่มี
ออกมาให้ได้มากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ Christine Scott (2008) ได้ศึกษาเรื่อง “บทบาท
ของผู้ฝึกสอนใน การพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ฝึกสอนในประเทศอังกฤษ” ผลการศึกษา
พบว่า กระบวนการศึกษาของผู้ ฝึกสอนตองสร้างให้ผู้ ฝึกสอนมีความรู้และพฤติกรรมในขั้นพื้นฐาน
ก่อน จากนั้นมีการสนับสนุนขั้นตอนการสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อให้ผู้ ฝึกสอน
มีลักษณะเป็นมืออาชีพสำหรับโปรแกรมการศึกษาที่มุ่งเน้น คือ การเรียนรู้จากปัญหาการพัฒนาทักษะ
ด้านความคิดเชิงวิเคราะห์ทักษะการตัดสินใจ ความสามารถในการสะท้อนปัญหาการใช้เหตุผลและ
การแก้ไขปัญหา รวมทั้งการสร้างการเรียนรู้ อย่างไม่เป็นทางการ และการสร้างเครือข่ายผู้ฝึกสอนเพื่อ
พูดคุยแลกเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดความรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกัน
2. ด้านการมุ่งเน้นความสำเร็จ พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้าง
สมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอล สโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
( X = 3.82, S.D. = .801) โดยเฉพาะประเด็น มีความตั้งใจ เต็มใจ และกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม
รองลงมาประเด็นมีการประเมินตนเอง การหาจุดบกพร่องเพื่อหาวิธีการแก้ไขให้ดีขึ้นในการแข่งขัน
และฝึกซ้อม การพัฒนาหาวิธีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้ผลงานที่ โดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคยมีใครทำ
ได้มาก่อนและทุ่มเทเวลา นักกีฬามีความรับผิดชอบในหน้าที่ และการปฏิบัติตนได้ตามเป้าหมายที่ผู้
ฝึกสอนกำหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และประเด็นไม่หยุดพัฒนาตนเอง เพื่อให้
ตนเองถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่านักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีเป้าหมายเหมือนกันและ
ต้องพาทีมไปอยู่ลำดับที่ดีที่สุดของตารางการแข่งขัน นักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทุกคน
จึงต้องมีความพยายาม ตั้งใจฝึกซ้อมให้เต็มที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของนำโชค บัวดวง (2559) ได้
ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล” การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
แบบผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลของการศึกษาพบว่า การมุ่ งเน้นความสำเร็จต้องมีการ
กำหนดเป้าหมาย วางแผน วิเคราะห์ และประเมินผลนำมาใช้ในการฝึกซ้อมได้,
3. ด้านการทำงานเป็นทีม พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
ของนักกีฬาฟุตซอล สโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ( =3.83,
S.D. = .874) โดยเฉพาะประเด็นการเสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่คำนึงความชอบหรือไม่ชอบ
ส่วนตน การให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี การสร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในทีมได้ดี การกล่าวถึง
เพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง มีการรับฟังความเห็นของเพื่อนในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น รวมไปถึงการรักษามิตรภาพอัน
ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมเพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆให้งานสำเร็จ และการสนับสนุนการตัดสินใจของ
ทีม และทำงานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีความสามารถทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม ตั้งใจฝึกซ้อมและทุ่มเทในการซ้อม มี เป้าหมายเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กันเมื่อเกิด
เหตุการณ์ใดๆก็ตามจะไม่โทษใครรับผิดชอบรวมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นำโชค บัวดวง(2559)
ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล” ผลของการศึกษา
พบว่า การทำงานเป็นทีมมีการกำหนดเป้าหมาย บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของทีมผู้ฝึกสอนอย่าง
ชัดเจน, ด้านภาวะผู้นำ การกำหนด แนวทาง จูงใจนักกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักกีฬา
4. ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้าง
สมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอล สโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
( X = 3.86, S.D. = .887) โดยเฉพาะประเด็น มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน นักกีฬา
มีน้ำใจนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้ง รู้จักการมีมารยาทการเป็นผู้เล่นที่ดี อีกทั้งยึดหมั่นใน
หลักการและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และ มีความยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมตามกฎระเบียบของสโมสร โดยมุ่งประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต แสดงความคิดตามหลักการอย่างมีเหตุผล รักษาคำพูด ไม่บิดเบือนโดย
อ้างข้อยกเว้นให้ตนหรือพรรคพวก มีจิตสำนึก และความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถเพื่อให้ บรรลุผลสำเร็จ ด้วยความถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัย อุษณา ภาณุเมศ
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง “สมรรถนะสำหรับผู้ฝึกสอนกรีฑา สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์” ผลการศึกษาพบว่า การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของด้านสมรรถนะของผู้ฝึกสอนกรีฑา มีการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และมี
ความซื่อตรงต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร
5. ด้านความสามารถในการรับผิดชอบงาน พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬาฟุตซอล สโมสรฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก ( X = 3.92, S.D. = .872) โดยเฉพาะประเด็นการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไป
ได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานจากการแข็งขัน ที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด นักกีฬามีความมานะอดทน
ขยันหมั่นเพียรในการทำฝึกซ้อมและมุ่งมันในการแข่งขัน มีความพยายามฝึกฝนซ้อมตามเกมส์กลยุทธ์
ของกีฬาฟุตซอลให้เสร็จตามเป้าหมายของผู้ฝึกสอน การบริหารจัดการและทุ่มเทเวลาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของทีม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีการกำหนดเป้าหมายที่ท้า
ทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ไ ด้ผลงานจากการแข่งขัน ที่ดีกว่าเดิม พยายามฝึกฝนซ้อมตามเกมส์
กลยุทธ์ของกีฬาฟุต ซอลให้เสร็จ ตามเป้าหมายของผู้ฝ ึ กสอน และการบริห ารจัดการและทุ ่ ม เท
เวลาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของทีม สอดคล้องกับ นำโชค บัวดวง
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล” ผลของ
การศึกษาพบว่า มีภาวะผู้นำ การกำหนด แนวทาง จูงใจนักกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักกีฬา,
ด้านความสามารถในการรับผิดชอบงาน มีการประชุม วางแผนปรับปรุงทีม โดยคำนึงประสิทธิภาพ
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สูงสุดของทีม , ด้านการยึดมั่นใน ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีการยึดมั่นในหลักการ
จรรยาบรรณผู้ฝึกสอนและ ปฏิบัติตามกฎกติกา

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ควรมีการฝึกอบรมและการพัฒนานักกีฬา ซึ่งการ
ฝึกอบรมและการฝึกทักษะเป็นประจำจะได้เป็นประโยชน์ที่จะปรับปรุงและหาวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง
ของนักกีฬา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านการมุ่งเน้นความสำเร็จ สโมสรควรสร้างแรงจูงใจและความต้องการในการพัฒนา
ของนักกีฬา เพื่อส่งเสริมความสามารถให้นักกีฬาที่มีอยู่แล้วให้พัฒนาดียิ่งขึ้นไป เนื่องจากจะส่งผลให้
นักกีฬาประสบความสำเร็จได้
3. ด้านการทำงานเป็นทีม สโมสรจะต้องสร้างให้นักกีฬาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีจุดหมาย
เหมือนกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กันเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามจะไม่โทษใครรับผิดชอบรวมกัน เพราะ
กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาประเภททีมมีภาระหน้าที่เหมือนกันทุกคนต้องช่วยกัน ทีมถึงจะประสบผลสำเร็จ
ได้
4. ด้านการยึดมั่นให้ถูกต้องควร สโมสรจะต้องออกกฎระเบียบในการเป็นนักกีฬาของ
สโมสรให้ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และนักกีฬาจะต้องเคารพการตัดสินใจของผู้บริหาร
สโมสรและผู้ฝึกสอน หากมีการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่สโมสรตั้งไว้ และอยู่รวมกับ
เพื่อนร่วมทีมด้วยความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในทีม
5. ด้านความสามรถในการรับผิดชอบงาน สโมสรหรือผู้ฝึกสอนจะต้องมีการตั้งเป้าหมาย
อย่างชัดเจนของในการแข่งขันแต่ละครั้ง เพื่อกระตุ้นให้นักกีฬามีความพยายามมากขึ้นและรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ในการมาซ้อมทุกครั้ง มีความทุ่มเทให้กับการซ้อมเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริห ารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิกลุ่มตัวอย่า งที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 295 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจ ัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60-69 ปี ระดับการศึกษาประถมศึก ษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,000 บาท และมีส ถานภาพสมรส การดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.14, S.D. = .301) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้ อย
ดังต่อไปนี้
1. ด้านการสื่อสารของผู้ปฏิบัติงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.26, S.D.= .444)
2. ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.18, S.D.= .352)
3. ด้านความร่วมมือของผู้นำชุมชนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.12, S.D.= .341)
4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.02, S.D.= .379)
ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ส่วนใหญ่เบี้ยยังชีพไม่พอเพียงในการดำรงชีพ
ผู้สูงอายุไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองได้ สภาพแวดล้อมที่อาศัยไม่เอื้ออำนวยในการ
ดำเนินชีวิต ความไม่เข้าใจในระบบการเปิดบัญชีธนาคาร ปัญหาเรื่องการมอบฉันทะ และปัญหา
สุขภาพทำให้ไม่สะดวกในการรับเงินด้วยตนเอง
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Abstract
The purposes of this research were to study elderly cash allowance policy
implementation and problem and obstacle in Kut Yom Sub-district administrative
organization, Phu Khiao District, Chaiyaphum Province. The samples consisted 395 of
people who live in Thungkhru District, Bangkok Metropolitan Administration. The
questionnaire was used for data collecting, analyzed by using percentage, mean and
Standard Deviation. The research results revealed that:
The most of personal factors of the elderly who have the right to receive the
elderly pension for fiscal year 2020 were women, age between 60 - 6 9 years, primary
education, average monthly income 1,000 Baht and marital status. The elderly cash
allowance policy implementation and problem and obstacle in Kut Yom Sub-district
administrative organization, Phu Khiao District, Chaiyaphum Province. overall was at
high level (x̅ = 4.14, S.D. = .301) and considered in each aspect found that:
1. On the communication aspect of the operators, the average was at the
highest level. (x̅ = 4.26, S.D.= .444)
2. In terms of worker's attitude, the average was at a high level. ( x̅ = 4 . 1 8 ,
S.D.= .352)
3. In terms of cooperation of community leaders, the average was at a high
level. (x̅ = 4.12, S.D.= .341)
4. In terms of service personnel, the average is at a high level. (x̅ = 4.02, S.D.=
.379)
The problem and obstacle in Kut Yom Sub-district administrative organization,
Phu Khiao District, Chaiyaphum Province. It was found that most of the subsistence
allowance was insufficient for subsistence. The elderly cannot conduct financial
transactions on their own. The living environment is not conducive to life.
Misunderstandings in the bank account opening system Proxy Issues. And health
problems make it difficult to receive money by yourself.
Keywords: Policy cash, Allowance elderly, Sub-district administrative organization

บทนำ
โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุริเริ่มเป็นแนวคิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย เมื่อปี
พ.ศ.2535 สืบเนื่องจากพบว่าสังคมไทยมีแนวโน้มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุยังมิได้รับ
การจัดสรรสวัส ดิการอย่างเพีย งพอ รัฐ บาลจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งดำเนิ นการจั ด สรร
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สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมประชาสงเคราะห์ เป็นองค์กรหลักใน
การดำเนิน งาน ร่ว มกับ องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการหามาตรการที่เหมาะสม
กระทั่ง มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยโอนภารกิจบางส่ว นจากกรมแรงงาน
กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทยมาดูแล ต่อมาในปีพ.ศ. 2536 สวัสดิการของผู้สูงอายุก็ถูก
ก่อตั้งเป็นรูปธรรม รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน (เบี้ยยังชีพ) พ.ศ.
2536 ขึ้น ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตรา
คนละ 200 บาทต่อเดือน อันนับเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ
จากนั้นโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ได้ถูกสานต่อจากรัฐบาลต่าง ๆ เรื่อยมา ในปี 2553
นอกจากจะมีการบรรจุแผนการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม การพิจารณาวงเงินงบประมาณและ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์สร้างสวัส ดิการสังคมไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) ไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในปี 2553 มีผู้สูงอายุมาใช้สิทธิ์ 5,652,893 คน เพิ่มขึ้นจากปี
2551 ถึงเกือบ 4 ล้านคน ขณะที่ในปี 2554 มีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 6,754,423 คน และจากข้อมูล
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ขึ้นเป็นครั้งที่
5 ผลการสำรวจปี 2557 พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด (ชายร้อย
ละ13.8 และหญิงร้อยละ 16.1) จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งสองฃิ้น 10,014,699 คน เป็นชาย 4,514,812
และหญิง 5,499,887 คน หรือคิดเป็น ชายร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของผู้สูงอายุทั้งหมด
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, (ออนไลน์), 2557) นับเป็นจำนวนไม่น้อย ถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวสู้สังคม
ผู้ส ูงอายุเ ป็น ที่เรีย บร้อยแล้ว โดยปัจ จุบ ัน โครงการก็ยังได้รับการสานต่อโดยภาครัฐยังมองเห็น
ความสำคัญต่อสวัสดิการสังคมทุกช่วงวัยของชีวิต และตระหนักถึงภาระความจำเป็นในเรื่องค่าครอง
ชีพของทุกครอบครัว
จะเห็นได้ว่า ภาครัฐได้ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุมาโดยตลอดโดยมีโครงการเบี้ยยังชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่จากการได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และได้มี
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่ งโครงการที่ประชาชน
ส่วนใหญ่ในประเทศเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีโครงการนี้ต่อไป เพราะช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแล
ผู้สูงอายุได้ทางหนึ่งต่อมากรมประชาสงเคราะห์ได้ถูกส่งต่อความรับผิดชอบนี้ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) มารับหน้าที่รับผิดชอบแทนภายหลังรัฐบาลกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ทั่ว
ประเทศ โดยเบี้ยยังชีพส่วนหนึ่งมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลและอีกส่วนหนึ่งมาจากเงินรายได้ของ
อปท.เอง (เพชรดา เกตุสุริวงษ์, 2556) รูปแบบในการจ่ายเบี้ยยังชีพแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ แบบแรก
จ่ายตามระเบียบปี 2548 ให้ผู้สูงอายุที่ยากจนและแบบที่สองจ่ายตามระเบียบปี 2552 ให้ผู้สูงอายุทุก
คนโดยจ่ายในอัตราเดียวกันคนละ 300 บาท แต่ต่อมาเมื่อค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
ให้มีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 500 บาทต่อเดือน แต่ต่อมาตามนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อเริ่มดำเนินการในปีแรก
(2554) ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศสร้างความสมดุล
และความเข็มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาคด้านนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้มีการ
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ปรับเปลี่ยนอัตราเบี้ยยังชีพโดยจัด ให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ
ที่มีอายุตั้งแต่ 60-69 ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาทอายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาทอายุ 80-89 ปี
ได้รับเงิน 800 บาท อายุ 90 ปี เป็นต้นไปจะได้รับเงิน 1,000 บาท
ในปีพ.ศ. 2557 คณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลง
นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอายุ คือ นโยบายด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ โดยจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ สวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก อีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ การมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และ
ไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาลที่
เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง
สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2560: 15)
การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและ
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างเหมาะสม สามารถช่วยสนับสนุนและบรรเทา
ความเดือดร้อนในภาวะวิกฤติให้ผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานอันเป็นแนวทางที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุดีขึ้น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบายที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามมีผู้สูงอายุที่ยังไม่สามารถเข้าถึง สวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรได้อย่าง
เต็มที่ เนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่มีผู้ดูแลหรือไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
(เมธี ถูกแบบ, 2555: 92) และจากการศึกษาของ ศุภรัตน์ สลางสิงห์ และคณะ (ออนไลน์ , 2560)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมิได้แบ่งเพียงลำดับขั้นของอายุ ยังมีผู้สูงอายุอีก
หลายกลุ่มหลายประเภทผู้สูงอายุที่มาใช้บริการมีความหลากหลาย จึงต้องอาศัยความรู้และทักษะด้าน
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งสามารถตอบข้อซักถามและให้
ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และบุคลากรที่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานจะสามารถ
นำความรู้ความชำนาญมาปรับ ปรุง พัฒ นากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภ าพจึงจะสามารถ
แก้ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี งบประมาณในการดำเนินงานอยู่ในรูปแบบของเงินอุดหนุนทั่วไป
จั ด สรรมาให้ เ ป็ น งวด ๆ บางงวดจั ด สรรมาไม่ เ พี ย งพอและล่ า ช้ า ต้ อ งยื ม เงิ น สะสมจ่ า ยไปก่อน
การเดิน ทางมาติ ด ต่ อ ราชการมี ความลำบาก เพราะไม่ม ีร ถบริ ก ารสาธารณะผ่ าน บางครั้ ง การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง บางหมู่บ้านหอกระจายข่าวชำรุดใช้งานไม่ได้ อีกทั้งผู้สูงอายุอยู่
ตามลำพัง บ่อยครั้งที่รับข้อมูลข่าวสารที่ผิดทำให้ได้ข้อมูลที่บิดเบือน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานภาครัฐในส่วน
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในพื้นที่ จำนวนทั้งหมด 1,120 คน
ทาง อบต.กุดยมได้ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเหล่านี้ โดยกำหนดพันธกิจในการดูแล
ผู้สูงอายุจากการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการด้านความมั่นคงทาง
รายได้ และมีการติดตามผลและช่วยเหลือเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากผู้สูงอายุบางคนยัง
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ไม่เข้าใจระบบการเบิกเบี้ยยังชีพซึ่งเป็นรายได้หลักของผู้สูงอายุ อบต. กุดยมจึงได้มีการติดตามและยัง
ช่วยแก้ปัญหาในส่วนของผู้สูงอายุที่มีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายยังชีพในชีวิตประจำวันอีกด้วย
(องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม, ออนไลน์, 2564)
สำหรับแนวทางการนำนโยบาย “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ไปสู่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการตามแนวคิดของ วรเดช จั น ทรศร (2554) ที่กล่าวถึง ผู้ได้รับผลจากนโยบาย (People
affected by policy) หมายถึง ประชาชนหรือผู้รับบริการ (Clients) ทั้งมิติบุคคล (Individual) กลุ่ม
(Groups) ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการนำ
นโยบายสาธารณะไปปฏิ บ ั ต ิ ท ั ้ ง ในแง่ เชิ ง บวกหรื อ เชิ ง ลบซึ ่ ง อาจเรี ย กว่ า ผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
(Stakeholders) ในนโยบายสาธารณะนั ้ น ๆ นอกจากนั ้ น ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ว นเสี ยในลัก ษณะกลุ่ ม
ผลประโยชน์ (Interest Group) อาจดำเนิ น การเรี ย กร้ อ ง คั ด ค้ า น สนั บ สนุ น ลงประชามติ
(Referendum) ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ต่อรอง (Bargain) กับฝ่ายกุมอำนาจในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดย Edwards and Sharkansky (1978: 293) ได้นำเสนอปัจจัยที่
เกี่ยวข้องของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเอาใจใส่ ได้แก่ ระบบการสื่อสาร
ทรัพยากรหรืออำนาจในการจัดสรร แบ่งปันทรัพ ยากร ระบบราชการที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
มาตรการ ระเบียบวิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติ และการติดตามผล ด้วยแนวความคิดดังกล่าวจึงเกิด
ประเด็นคำถามถึงการนำนโยบาย “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”ไปสู่ความสำเร็จในความคิดเห็นของประชาชน
เป็นอย่างไร และเกิดปัญหา อุปสรรคใดบ้าง
จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเรื่อง “การดำเนินงานตามนโยบายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ” เป็นอย่างไร รวมทั้ง
ต้องการทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยได้กำหนดการดำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุด
ยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย เรื ่ อ งการดำเนิน งานตามนโยบายเบี ้ ยยั งชีพ ผู้ ส ูง อายุข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยขอนำเสนอวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในพื้น ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภุเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวนทั้งหมด 1,120 คน (ข้อมูลจาก องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำบลกุ ดยม ณ วั น ที ่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564) หากลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยแทนค่ า สู ตรของ
ทาโร ยามาเน่ ได้เท่ากับ 295 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะคำถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็นคำถามแบบลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) วิธีการได้มาของ
เกณฑ์วัดระดับคุณภาพการบริการแบ่งออกเป็น 5 ระดับของการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
ระดับน้อย
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
ระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
ระดับมาก
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคำถามที่มีลักษณะปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยั งชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
3. สถิติที่ใช้ในการประกอบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่มีสิทธิที่ได้รับเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60-69ปี ระดับการศึกษาประถมศึก ษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,000บาท และมีสถานภาพสมรส
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม 5 ด้าน
การดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2. ด้านการสื่อสารของผู้ปฏิบัติงาน
3. ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน
4. ด้านการประสานงานของผู้นำชุมชน
รวม

x̅

S.D.

แปลผล

ลำดับ

4.02
4.26
4.18
4.12
4.14

.379
.444
.352
.341
.301

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4
1
2
3

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
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ระดับมาก (x̅ = 4.14, S.D. = .301) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
ดังต่อไปนี้
1. ด้านการสื่อสารของผู้ปฏิบัติงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.26, S.D.= .444)
2. ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.18, S.D.= .352)
3. ด้านความร่วมมือของผู้นำชุมชนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.12, S.D.= .341)
4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.02, S.D.= .379)
ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ส่วนใหญ่เบี้ยยังชีพไม่พอเพียงในการดำรงชีพ
ผู้สูงอายุไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองได้ สภาพแวดล้อมที่อาศัยไม่เอื้ออำนวยในการ
ดำเนินชีวิต ความไม่เข้าใจในระบบการเปิดบัญชีธนาคาร ปัญหาเรื่องการมอบฉันทะ และปัญหา
สุขภาพทำให้ไม่สะดวกในการรับเงินด้วยตนเอง

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาเสนออภิปรายผล ดังนี้
1. การดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากการประสานงานของผู้นำชุมชน
กับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม โดยตัวแทนของชุมชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุ
ในระดับท้องถิ่น และตัวแทนชุมชนได้มีการประสานงานและการติดตามผลในการเบิกจ่ายเงินแก่
ผู้สูงอายุ อีกทั้งมีการสื่อสารของผู้ปฏิบัติงานที่ได้สัมภาษณ์และสอบประวัติผู้สูงอายุและ เจ้าหน้าที่
ได้อธิบายให้คำปรึกษาการขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่ชัดเจนเข้า ใจง่าย สอดคล้องกับ
นโยบายของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (2545: 60) ที่กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมแบบสอบประวัติผู้สูงอายุที่ผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประธานคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน นำเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุระดับท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัยสามารถแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านได้ดังนี้
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีระดับการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบถึงกำหนด
ขั้นตอนการให้บริการในการรับเบี้ยยังชีพ โดยมีการให้บริการอย่างทั่วถึงเป็นธรรมสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 (สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ,
2562) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมโดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
2. ด้านการสื่อสารของผู้ปฏิบัติงานมีระดับการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีการสัมภาษณ์และสอบประวัติผู้สูงอายุและได้อธิบายให้คำปรึกษาการ
ขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบี้ย ยังชีพตาม
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มติหมู่บ้านให้ประชาชนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทราบ รวมไปถึงมีการแจ้งให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทราบทุกครั้งที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชญาณิศา รักษาเวียง
(2563) ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ” ผลการวิจัยพบว่าการให้บริการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า
การปฏิ บ ั ต ิ อ ยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด เกี ่ ย วกั บ ด้ า นความรู ้ ค วามเข้ า ใจของผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานมีระดับการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องมาเจ้าหน้าที่
มีการหมั่นตรวจตรา ซักถามผู้สูงอายุดุจญาติผู้ใหญ่ โดยได้มุ่งแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล
ช่วยเหลือตนเอง และเอาใจใส่สภาพความเป็นอยู่ผู้สูงอายุ สอดคล้องกับเฉลิมพร โพธิ์ศรีขาม (2559)
ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริการส่วน
ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการติดตาม/รายงานผลการ
ดำเนินงานอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ ชญาณิศา รักษาเวียง (2563) ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผล
การดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัยพบว่าด้านทัศนคติ ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก
4. ด้านการประสานงานของผู้นำชุมชนมีระดับการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องจาก มีการ
เปิ ด โอกาสให้ ต ั ว แทนของชุ ม ชนได้ ร ่ ว มเป็ น คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ้ ส ู ง อายุ ใ นระดั บ ท้ อ งถิ่ น
โดยตัวแทนชุมชนได้มีการประสานงานและการติดตามผลในการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้สูงอายุ และผู้นำ
ชุมชน ได้เข้าร่วมพิจารณากลั่นกรองแบบสอบประวัติผู้สูงอายุแต่ละรายว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
รับเบี้ยยังชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเดช จันทรศร (2559) ได้อธิบายถึงการนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ มีปัจจัยในการดำเนินตามโครงการ 5 ประการ ประกอบไปด้วย 1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2. การสื่อสารของผู้ปฏิบัติงาน 3. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 4. การประสานงานของผู้นำชุมชน และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรกำหนดระยะเวลาในการให้บริการที่ชัดเจนแน่นอนของ
กระบวนการปฏิบัติงาน
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2. ด้านการสื่อสารของผู้ปฏิบัติงานควรสร้างความเข้าใจในหลักการและระเบียบการการ
จ่าย เงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุเข้าใจง่าย
3. ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ควรมีห น่วยเฝ้าระวังความปลอดภัย และเคลื่อนที่เร็ว
เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดปัญหากับผู้สูงอายุ
4. ด้านการประสานงานของผู้นำชุมชนคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำ
หมู่บ้าน เข้าร่วมพิจารณาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ ควรเสนอนโยบายเบี้ยยัง
ชีพที่พอเพียงกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2. ควรศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อนำมา
ซึ่งการกำหนดนโยบายสวัสดิการค่าครองชีพผู้สูงอายุ
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ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Elderly Cash Allowance Policy Implementation in Kut Yom Subdistrict
Administrative Organization, Phu Khiao District, Chaiyaphum Province
สหทรัพย์ ทวีสุข1*อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ2
รังสรรค์ ประเสริฐศรี3 กันตพัฒน์ พรสิริวัชรสิน4
วิชัยโถ สุวรรณจินดา5 พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธ6 และพระปลัดสุระ ญาณธโร7
Thana Phetmoo1* Orapin Piyasakulkiat2
Rangson Prasertsri3 Kantapat Phonsiriwatcharasin 4,
Wichai Thosuwanjinda5 Phrakhrubaidikawichan Wisuttho6 And Phrapalad Sura Yanatharo7
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1*
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2-5
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์6-7

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีว ัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนา
สโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักกีฬาสโมสรฟุต
ซอล มหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต จำนวน 50 คนเครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. นักกีฬาฟุตซอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-25
ปีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายต่อเดือนจากการฝึกซ้อมต่ำกว่า 5,000 บาท ระยะเวลาในการเป็น
นักกีฬาฟุตซอล 1-3 ปี และได้รางวัลเกียรติยศเหรียญรางวัล 1-3 เหรียญ
2. ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ต
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.97, S.D. = .558) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม ( x̅=
4.33, S.D. =.596) รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (x̅ = 4.27, S.D. = .581) ด้านความสัมพันธ์
กับเจ้าหน้าที่ทีม (x̅ = 4.14, S.D. = .613) ด้านความมั่นคงของอาชีพ (x̅ = 3.70, S.D. = .791) ด้าน
ค่าจ้างและสวัสดิการ (x̅ = 3.41, S.D. = .760)
คำสำคัญ: ความคาดหวัง, นักกีฬา, สโมสรฟุตซอล

Abstract
The purpose of this research was to study the athlete expectations regarding
the development of Kasem Bundit University Futsal Club. The population of this study
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was the 50 futsal athletes from Kasem Bundit University Futsal Club. The instrument
for collecting data was questionnaire. The statistics for analyzing the data were
frequency, percentage, mean, Standard Deviation.
The results of this research found that:
1. Individual of the futsal athletes in Kasem Bundit University Futsal Club,
most of them are male, aged 20-25 years, have a bachelor's degree, a monthly
income from training less than 5,000 baht, a period of 1-3 years as a futsal athlete
and received 1-3 medals.
2. The expectations of athletes towards the development of Kasem Bundit
University Futsal Club in overall was at high level ( x̅= 3. 97, S. D. = . 558) , with the
following descending order: relationship with teammates (x̅= 4.33, S.D. = .596),
following by environment (x̅ = 4.27, S.D. = .581), relationship with team staff (x̅= 4.14,
S. D. = . 613), occupational security ( x̅= 3. 70, S. D. = . 791) and salary and welfare
respectively.
Keywords: Expectation, Athlete, Futsal club

บทนำ
ปัจจุบันกีฬาฟุตซอลในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในหมู่ของ
เยาวชนของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งนักกีฬาฟุตซอลได้พัฒนาถึงระดับเข้าร่วมการ
แข่งขันชิงแชมป์โลกได้แล้ว ซึ่งในปัจจุบันสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับภาคเอกชนให้การ
สนับสนุนในการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกขึ้น ทั้งในประเภทชายและประเภทหญิง รวมทั้งจัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอลในระดับเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยขึ้นด้วย และพัฒนาการยังคงไม่สิ้นสุด
อยู่แค่นี้ หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนจนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล 5 คน ชิงแชมป์
ประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก (ฟุตบอล 5 คน คือคำที่ใช้เรียก Futsal ในประเทศไทย)
การกีฬาของประเทศไทยในปัจจุบันมีการส่งเสริม และพัฒนาให้ประชาชนในประเทศหันมา
ออกกำลังกาย และเล่นกีฬากันมากขึ้น ประชาชนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย และมี
กลุ่มคนที่ให้ความสำคัญ และทุ่มเทเวลาให้กับกีฬา เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ โดยยึดการเล่นกีฬาเป็น
อาชีพ หรือที่เรียกว่า “นักกีฬาอาชีพ” (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2542 ) หากจะนึกถึงอาชีพที่สร้าง
รายได้ หรือทำเงินได้มาก ๆในปัจจุบัน นอกเหนือจากหมอ วิศวกร หรือนักธุรกิจ อาชีพที่ว่าต้องมี
นักกีฬาเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน การพัฒนากีฬาเพื่ออาชีพของประเทศไทยนั้น ได้มีการกำหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายไว้ตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติตั้งแต่ฉบับ 1-3 ( พ.ศ. 2531 – 2549 )
กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เหมาะสำหรับการใช้พัฒนา
เยาวชนของชาติ และการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อให้เยาวชนรู้จักสร้างวินัยห่างไกล
จากอบายมุขต่าง ๆ จากการที่เยาวชนหันมาสนใจในการเล่นกี ฬาฟุตซอลกันมากขึ้นนั้น อาจเป็น
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เพราะความสะดวกสบายในเรื่องของสนาม หรืออาจเป็นจำนวนผู้เล่นซึ่งไม่มากจนเกินไป หาเพื่อนร่วม
ทีมในการเล่นได้ง่าย และที่สำคัญคือ ฟุตซอลทีมชาติไทยเป็นทีมระดับแนวหน้าในทวีปเอเชีย ทำให้
เยาวชนใฝ่ฝันจะเป็นตัวแทนของประเทศ เพื่อจะได้สัม ผัสบรรยากาศการแข่งขันฟุตซอลระดับโลก ซึ่ง
ปัจจัยที่ทำให้เยาวชนหันมาสนใจในกีฬาฟุตซอลไม่ได้มีเท่านี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมาก เช่น ความ
คาดหวังจากการเล่นกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ การมีสวัสดิการและค่าตอบแทน ความมั่นคงในการเล่น
กีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ ซึ่งปัจจัยนี้ก็ส่งผลให้นั กกีฬา มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง ในการ
ทุ่มเทการฝึกซ้อม เพื่อที่จะมีโอกาสพัฒนาตัวเองสู่ทีมชาติ และพาทีมไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (กิตติมศักดิ์ สุขเลิศ, 2546 :1)
สโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ก่อตั้งขึ้นจากทีมฟุตซอลของมหาวิทยาลัยที่เข้า ร่วม
การแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา กีฬามหาวิทยาลัย การแข่งขันฟุตซอลยูลีก และในรายการต่าง ๆ
ในปี พ.ศ. 2558 สโมสรฟุตซอลเกษมบัณฑิตได้ก้าวเข้าสู่กีฬาอาชีพ ร่วมทำการแข่งขันฟุตซอล ไทย
แลนด์ ลีกดิวิชั่น 1 สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ของรายการฟุตซอลไทยแลนด์ ลีกดิวิชั่น
1 สโมสรที่ได้ 2 อันดับแรกจะได้สิทธิเลื่อนชั้นสู่รายการฟุตซอลไทยแลนด์ลีก และในปี พ.ศ. 2559
สโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ก้าวเข้าสู่ลีกสูงสุดของกีฬาฟุตซอล คือรายการฟุตซอล ไทย
แลนด์ลีกจนถึงปัจจุบัน และจบอันดับที่ดีสุดของสโมสรในรายการฟุตซอลไทยแลนด์ลีก ลำดับที่ 4
จากทั้งหมด 14 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการ
พัฒนา สโมสรฟุตซอลลีกมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ” เพื่อจะได้ทราบปัญหาที่แท้จริง และนำผลจาก
การดำเนินการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาทีมฟุตซอลให้มีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาความคาดหวั งของนัก กี ฬ าที ่ม ี ต่ อ การพัฒ นาสโมสรฟุ ตซอลมหาวิทยาลั ย
เกษมบัณฑิต
2. เพื ่ อ นำข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากการวิ จ ั ย นำไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสโมสรฟุ ต ซอลมหาวิ ท ยาลั ย
เกษมบัณฑิต

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ผู้วิจัยขอนำเสนอวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักกีฬาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 50 คน
โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยพิจารณาจาก
โครงสร้างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนำมาสร้างเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่
1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. รายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อม 5. ระยะเวลาในการเป็นนักกีฬา
ฟุตซอล 6. รางวัล เกีย รติย ศเหรีย ญรางวัล โดยเป็นแบบปลายปิด (Close Ended Question) ให้
เลือกตอบในช่องที่กำหนด
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนา
สโมสรมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต ประกอบปัจจัยความคาดหวัง 5 ด้าน คือ 1. ด้านค่าจ้างและ
สวัสดิการ 2. ด้านความมั่นคงของอาชีพ 3. ด้านสภาพแวดล้อม 4. ด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีม
5. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม จำนวน 25 ข้อ โดยมีลักษณะคำถามจะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ใช้ของ Likert Scale ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert อ้าง
ถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ใช้ระดับในการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval
Scale)
ส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ใช้ในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย
1. ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการ
วิเคราะห์ระดับความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬาฟุตซอลสังกัดสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ดังนี้
1. นักกีฬาฟุตซอลสังกัดทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จำนวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 58.00 เพศหญิง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00
2. นักกีฬาฟุตซอลสังกัดทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่
มีอายุ 19-25 ปี มากที่สุด จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา อายุ 26-30 ปี จำนวน 10
คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ถัดมา อายุต่ำกว่า 19 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ18.00 และสุดท้าย
อายุ 31 ปีขึ้นไป จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลำดับ
3. นักกีฬาฟุตซอลสังกัดทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า
ส่วนใหญ่ปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมา ต่ำกว่าปริญญาตรี
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จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และสุดท้ายสูงกว่ าปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
10.00 ตามลำดับ
4. นักกีฬาฟุตซอลสังกัดทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำแนกตามรายได้ต่อเดือนจาก
การฝึกซ้อมพบว่า จำนวนมากที่ส ุด ต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00
รองลงมา 15,001 บาทขึ้นไป จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ถัดมา 5,001-10,000 บาท จำนวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ10.00 และสุดท้าย 10,001-15,000 จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00
ตามลำดับ
5. นักกีฬาฟุตซอลสังกัดทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำแนกตามระยะเวลาในการเป็น
กีฬาฟุตซอล พบว่า ส่วนใหญ่เล่นในระยะเวลา 1-3 ปีมากที่สุด จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
รองลงมา ระยะเวลา 8 ปีขึ้นไป จำนวน 17 คน คิดเป็น ร้ อยละ 34.00 ถัดมา 4-5 ปี จำนวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.00 และระยะเวลา 6-7 ปีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 น้อยที่สุดตามลำดับ
6. นักกีฬาฟุตซอลสังกัดทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำแนกตามรางวัลเกียรติยศ
เหรียญรางวัลพบว่า 1-3 เหรียญมากที่สุดจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ52.00 รองลงมามากกว่า 6
เหรียญ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และสุดท้าย 4-6 เหรียญ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
16.00 ตามลำดับ
ส่วนที่ 2 ความคาดหวังของนักกีฬาฟุตซอลที่มีต่อการพัฒนาสโมสรมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของนักกีฬาฟุตซอลที่มีต่อการพัฒนาสโมสรมหาวิทยาลัยเกษม
บั ณ ฑิ ต ใน 5 ด้ า น คื อ 1. ด้ า นค่ า จ้ า งและสวั ส ดิ ก าร 2. ด้ า นความมั่ น คงของอาชี พ 3. ด้ า น
สภาพแวดล้อม 4. ด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีม 5. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ตารางสรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักกีฬาที่มี
ต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
n=50
ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสร
ระดับความ
S.D.
ฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คาดหวัง
1. ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
3.41 .760
มาก
2. ด้านความมั่นคงของอาชีพ
3.70 .791
มาก
3. ด้านสภาพแวดล้อม
4.27 .581
มากที่สุด
4. ด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีม
4.14 .613
มาก
5. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม
4.33 .596
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม

3.97

.558

มาก

จากตาราง ผลวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการ
พัฒนาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยรวมและรายด้าน พบว่าความคาดหวังของนักกีฬา
ที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
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3.97, SD = .558) เมื่อแยกระดับความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอลมหา
วิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับดังนี้
1. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม X = 4.33, S.D. = .596 มากที่สุด
X = 4.27, S.D. = .581
2. ด้านสภาพแวดล้อม
มากที่สุด
3. ด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีม X = 4.14, S.D. = .613 มาก
4. ด้านความมั่นคงของอาชีพ
มาก
X = 3.70, S.D. = .791
5. ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
มาก
X = 3.41, S.D. = .760
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะความคาดหวังของนักกีฬาฟุต
ซอลที่มีต่อการพัฒนาสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดังนี้
1. ควรมีแพทย์ประจำทีมเข้ามาดูแล รักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬาทุกวัน
2. ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้มากขึ้น
3. ควรมีสวัสดิการและโบนัสประจำปีเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นจากแมตการแข่งขัน
4. ควรสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตซอล

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับ “ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.97, SD = .558) ทั้งนี้เนื่องจากนักกีฬามุ่งเน้นด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมและสภาพแวดล้อมรวมไปถึงความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีมเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับ งานวิ จ ัย ของ พิทยา สันตะวงศ์ (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชากลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอลสาขาวิชา
พลศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ” ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังและความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนวิชากลวิธีการฝึก และการจัดการกีฬาฟุตบอลโดยรวมอยู่ ในระดับ มาก
การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้
1. ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒ นาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณ ฑิต
จำแนกตามด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.33, S.D. = .596) ทั้งนี้
เนื่องจากนักกีฬาภายในทีมมีความสามัคคีกันรักษาน้ำใจ และให้เกียรติเพื่อนร่วมทีม มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันดี เข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดการฝึกซ้อมและแข่งขัน สอดคล้องกับทฤษฎีแห่งความคาดหวัง
(Expectancy Theory) ของ Victor Vroom (1964) ที่ อ ธิ บ ายถึ ง V มาจากคำว่ า Valence ซึ่ ง
หมายถึง ความพึงพอใจ และแนวคิดของยอดขวัญ เรืองรัตน์ (2547) ที่อธิบายถึงทฤษฎีความคาดหวัง
ในคำว่า Valence หมายถึงความพึงพอใจในรางวัล หรือผลลัพธ์ซึ่งอาจได้แก่การเพิ่มเงินเดือน การ
เลื่อนตำแหน่ง การยอมรับจากเพื่อน หัวหน้า เป็นต้ น อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้าง
คุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือใน
การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬา
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และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคน
ในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2561: 42)
2. ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตด้าน
สภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.27, S.D. = .581) ทั้งนี้เนื่องจากในการฝึกซ้อมของ
นักกีฬามีสนามและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อการฝึกซ้อม และมีการเตรียมความพร้อมใน
การแข่งขัน สอดคล้องกับ ทฤษฎีแห่งความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Victor Vroom
(1964) ที่อธิบายถึง Instrumentality ซึ่งหมายถึง สื่อเครื่องมือ วิถีทางที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจ
โดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า,
2559: 24-25) ที่กำหนดเป้าประสงค์ให้ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา (Sport Training Hub) ในอาเซียน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ พิทยา สันตะ
วงศ์ (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ อการเรียนการสอน
วิชากลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอลสาขาวิช าพลศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
อุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชากลวิธีการ
ฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกวิชากลวิธีการฝึกและ
การจัดการกีฬาฟุตบอล ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนวิชากลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
ด้านอาจารย์ผู้สอนวิชากลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล และ ด้านการวัดและประเมินผลวิชา
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล มีความคาดหวั งอยู่ในระดับมากและความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับอัคร อัครจิรายุ และประเสริฐไชย สุขสอาด (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง
“ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่ามี
ความคาดหวังด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ อุปกรณ์ และ สิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก
3. ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตด้าน
ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = .613) ทั้งนี้เนื่องจาก เจ้าหน้าที่
ทีมสร้างความเป็นกันเองให้กับนักกีฬา รับฟังความคิดเห็นของนักกีฬา และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของสัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526)
ที่
กล่าวถึง ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้านั้นไม่ใช่เฉพาะแค่ ในส่วนของผู้บริหาร
ที่มีวิสัยทัศน์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคลากรทุกฝ่ายที่รักในการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นด้วย
นั ่ น เอง และสอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ บวรนท สุ ว รรณพัน ธ์ และดิ ฏ ฐชั ย จั น ทร์ ค ุ ณ า ( 2561)
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาทีมฟุตซอลลีก ดิวิชั่น 1 ในประเทศไทย”
ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของนักกีฬาด้านการบริหารงานบุคลากรของสโมสร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด้าน
ความมั่นคงของอาชีพ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = .791) ทั้งนี้เนื่องจาก นักกีฬาฟุต
ซอลได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อแข่งขันในระดับต่อ ๆไป สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
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โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และ
โอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการ
จัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสำเร็จจากความเป็นเลิศสู่การ
ประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อ
นำมาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพและนันทนาการเชิงพาณิชย์
ซึ่งไม่ส อดคล้องกับ ธีร ภพ หอมดอก (2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ ที่
คาดหวังของนักกีฬาว่ายนํ้า ” ผลการวิจัยพบว่า รายได้ คือ ปัจจัยส่วนบุค คลที่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญกับความคาดหวังผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ นักศึกษาเหล่านี้หลังจากจบการศึกษาแล้วมิได้มุ่งที่จะเป็น
นักกีฬาอาชีพหากแต่ต้องการได้รับการยอมรับและหางานที่ตนเองต้องการได้
5. ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด้าน
ค่าจ้างและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.41, S.D. = .760) ทั้งนี้เนื่องจาก สโมสรฟุตซอลล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีสวัสดิการด้านทุนการศึกษาให้เรียนต่อในระดับสูง และมีประกันอุบัติเหตุ
และประกันสุขภาพ เมื่อนักกีฬามีอาการบาดเจ็บ ระหว่างการฝึกซ้อม/แข่งขัน สวัสดิการมีส่วนสำคัญ
และเป็นแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจในการฝึกซ้อมและแข่งขันเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา(สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
2559: 24-25) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬา
และบุคลากรการกีฬา มีการเชิดชูเกียรติและการมอบรางวัลที่เหมาะสมและ จัดให้มีส วัสดิการและ
กองทุนที่เหมาะสมแก่นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาที่เคยสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บวรนท สุวรรณพันธ์ และดิฏฐชัย จันทร์คุณา (2561) ศึกษาวิจัย
เรื่อง “ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาทีมฟุตซอลลีก ดิวิชั่น 1 ในประเทศไทย”ผลการวิจัย
พบว่า ระดับความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาทีมฟุตซอล ด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
เพื่อให้มีความสอดกับความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยจัดสนามที่ได้มาตรฐานปลอดภัยการฝึกซ้อม/แข่งขัน
2. ควรมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมมีมาตรฐานและเพียงพอ
3. ควรอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้นักกีฬาสามารถเดินทางไปฝึกซ้อมได้สะดวก
4. ควรส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีม เช่น การสร้างการมีร่วมในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน
5. ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีมเพื่อความเป็นกันเองกับ
นักกีฬา

670

เอกสารอ้างอิง
การกีฬาแห่งประเทศไทย. [ออนไลน์]. (2542). ประวัติของกีฬาฟุตซอลในประเทศไทย. เข้าถึงได้จาก:
http://www.sstnsu-ud.com/upload/doc_share/C01_1585130541.pdf สืบค้นเมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2563
ทรวงทิพย์ วงศ์พันธุ์ (2541). คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการในงาน
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี . (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย), มหาวิทยาลัยมหิดล.
บวรนท สุวรรณพันธ์ และดิฏฐชัย จันทร์คุณา. (2561). “ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนา
ทีมฟุตซอลลีกดิวิชั่น 1 ในประเทศไทย” วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม. 14(1), 79-88.
พิทยา สันตะวงศ์. (2560). ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอลสาขาวิชาพลศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
อุดรธานี. รายงานวิจัย. คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี.
ยอดขวัญ เรืองรัตน์. (2547). ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล:
กรณีศึกษาโรงพยาบาลพญาไท 1. ปัญหาพิเศษ. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต),
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ราชกิจจานุเบกษา. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับราชกิจจานุเบกษา). เล่ม 135
ตอนที่ 82 ก.
สิริรัตน์ รัชตประทาน. (2550). ความคาดหวังต่อองค์การของพนักงานในร้านอาหารเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่. (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา และ
การแนะแนว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อัคร อัครจิรายุ และประเสริฐไชย สุขสะอาด. (2559). “ความพึงพอใจและความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร”. วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย.
5(3), 47-62.
Vroom, W. H. (1964). Work and Motivation. New York: Wiley.
********************************

671

การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ
Developing Athletic Potential Port Futsal Club
อนันตชัย ปราบวงษา1*อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ2 กันตพัฒน์ พรสิริวัชรสิน3 ปกรณ์ ปรียากร4
วิชัย โถสุวรรณจินดา5 พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธ6 พระปลัดสุระ ญาณธโร7
1*
Anantachai Prabwongsa Orapin Piyasakulkiat2 Kantapat Phonsiriwatcharasin i3 Pakorn Priyakorn4,
Wichai Thosuwanjinda5 Phrakhrubaidikawichan Wisuttho6
Phrapalad Sura Yanatharo7
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1*
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2-5
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์6-7

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงระดับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอล
สโมสรการท่าเรือและเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอล
สโมสรการท่าเรือ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักกีฬาฟุตซอ
ลการท่าเรือจำนวน 35 คนเก็บรวบรวมข้อ มูลโดยแบบสอบถาม ใช้สถิติพรรณนาในการอภิปราย
ลักษณะของตัวแปร ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานลักษณะทั่วไปของกลุ่ ม
ตัวอย่าง หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่ออธิบายการ
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิจัย พบว่า นักกีฬาฟุตซอลการท่าเรือ ส่วนใหญ่มี อายุ 18-24 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อม 5,000-10,000 บาท มีระยะเวลาในการเล่น
กีฬาฟุตซอล 1-3 ปี และได้รับรางวัลเกียรติยศ/เหรียญรางวัล 1-3 เหรียญ
2. การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีระดับ
การพัฒนาศักยภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X =4.10, SD = 1.086) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ 1. ด้านความสามารถ ( X = 4.25, S.D. = 1.181)
2.
ด้านความรู้ ( X = 4.18, S.D. = .904) 3. ด้านคุณลักษณะอื่น ๆ ( X = 4.00, S.D. = 1.068) 4.
ด้านทักษะ ( X = 3.97, S.D. = 1.191)
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุต
ซอลสโมสรการท่าเรือ พบว่า การรับฟังความคิดเห็นของนักกีฬา ความเข้าใจของแต่ละคนแตกต่างกัน
ในการนำไปปฏิบัติในการฝึกซ้อม และความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ
นั ก กี ฬ าจะมี ก ารพั ฒ นาตนเองได้ม ากน้อ ยแค่ ไ หน และทั ก ษะของแต่ ล ะคนมี ค วามแตกต่างกัน
การเลือกใช้ตัวผู้เล่นในแต่ละแมทช์ก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกกับสถานการณ์ในการแข่งขัน
คำสำคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, นักกีฬา, ฟุตซอล
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Abstract
This study The objective is to study the level of potential development of
futsal athletes at the port club. And to study the problems and obstacles of the
potential development of futsal athletes, maritime clubs. It is a survey research. The
population used in this research is 35 Port futsal athletes were collected by
questionnaires. Descriptive statistics were used to discuss the characteristics of the
variables, including frequency and percentage. To explain basic information, general
characteristics of the sample. Find the mean ( X ) and standard deviation. (Standard
Deviation: S.D.) To explain the potential development of futsal athletes, maritime
clubs.
The results of this research found that:
1. Port futsal athlete Most of them live 18-24 years. Have a bachelor's
degree. Earn monthly income from practicing 5,000-10,000 baht. Have a period of 1-3
years in futsal. And received an honor award / 1-3 medals.
2. For the research results of the development of potential futsal athletes
at the port club. Overview of all 4 sides. There is a high level of potential development.
Where the mean is ( X = 4.10, SD = 1.086) When considering each aspect, in descending
order as follows: 1. Competence ( X = 4.25, S.D. = 1.181) 2. Knowledge ( X = 4.18, S.D.
= .904) 3. Other characteristics ( X = 4.00, S.D. = 1.068) 4. Skills ( X = 3.97, S.D. = 1.191)
3. Problems and Suggestions of the respondents, the potential
development of futsal athletes, the port club, found that: Listening to the opinions of
athletes each person's understanding is different in applying the practice to the
practice and the abilities of each athlete are not the same. It depends on how much
the athletes develop themselves and each person's skills are different.
Keywords: Futsal player, Potential, Development

บทนำ
กีฬาฟุตซอลเกิดขึ้นที่ใดไม่มีใครทราบ แต่มีการเล่นในทวีปต่าง ๆ ช่วงฤดูหนาวจะประสบ
ปัญหาหิมะตก สภาพอากาศหนาวเย็นมีลมแรง ทำให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งต่าง ๆ ได้
จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้คนหันมาเล่นกีฬาในร่มแทน และนี่คือที่มาของกีฬาฟุตบอลในร่มหรือที่เรียกว่ า
“ฟุตซอล” (FUTSAL) กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งใน
ต่างประเทศและประเทศไทย เป็นกีฬาที่เล่นกันมานานแล้ว ดังประวัติความเป็นมาดังนี้ (SubCommittee of the International Football Association Board, 2014) เมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดู
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หนาว ประเทศในทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกจะประสบปัญหาหิมะตก และสภาพอากาศที่แย่มาก ทำให้ไม่
สามารถจัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งได้ รวมทั้งกีฬาฟุตบอลด้วย จึงถือเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูการแข่งขัน
แต่เนื่องจากฤดูหนาวมีระยะเวลาที่ยาวนาน และสภาพอากาศกลางแจ้งไม่เอื้ออำนวยต่อการเล่น กีฬา
ฟุตบอล จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้คนหันมาเล่นกีฬาในร่มแทน และนี่คือที่มาของกีฬาฟุตบอลในร่ม 5 คน
หรือที่เรียกว่า “ฟุตซอล” (FUTSAL)
กีฬาฟุตซอล (Futsal) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ฟุตบอล 5 คน ได้รับความนิยมอย่างมากใน
ประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพไทย
แลนด์ ปี พ.ศ. 2555 (FIFA futsal world cup Thailand 2012) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 มีทีมเข้าร่วม
การแข่งขันจาก 24 ประเทศทั่วโลก สื่อมวลชนจากทั่วโลกมาทำข่าวรายงานผล และถ่ายทอดสดการ
แข่งขันในครั้งนั้นประมาณ 200 ประเทศ จึงทำให้กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่ประชาชนทั่วโลกให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก ประเทศไทยก็มีความตื่นตัวที่มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่กับการ
แข่งขันครั้งนี้ (กรมพลศึกษา, 2558) อีกทั้งฟุตซอลทีมชาติไทยถือได้ว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีผลงานอยู่
ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นกีฬาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสำหรับกีฬาประเภททีมในปัจจุบัน
ตามนโยบายการพัฒนากีฬาของชาติมีแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปัจจุบันได้ใช้แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ การพัฒนาการออกกำลังกาย
และการกีฬาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน การพัฒนาการ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬาการพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกกำลังกาย โดยเนื้อหาประเด็นหลักประการหนึ่งที่ได้
กล่าวคือ การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ให้นักกีฬาทุก
กลุ่มทุกระดับมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันและพัฒนาความสามารถโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการ
แข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 2) มีระบบและกลไกให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด
ชาติและนานาชาติ 3) เพื่อสร้างและพัฒนาสถานกีฬาอุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ
รองรับ การฝึกซ้อมและการแข่งขันกี ฬาทุ กระดับตั้ง แต่ระดับ อำเภอจังหวัด ชาติและนานาชาติ
4) เพื่อสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬาในแต่ละระดับให้เชื่อมโยงบูรณาการ
และมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศทั้งระดับชาติและนานาชาติ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2556)
ปัจจุบันสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาตามสโมสร
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มาตรฐาน
การกีฬาของสโมสรต่าง ๆ สูงขึ้นและศักยภาพของนักกีฬาที่มีประสิทธิภ าพมากขึ้นได้มีโอกาสได้เล่น
ฟุตซอลลีกต่างประเทศโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรกีฬาสำคัญในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกีฬาของประเทศสู่ความเป็นเลิศ และถ้าหากขาดการพัฒนาทั้งสโมสรและตัวนักกีฬา การ
พัฒนาของทีมนักกีฬาและสโมสรก็ไม่ส ามารถดำเนินการไปถึงเป้าหมายสูงสุดได้ จากผลงานใน
รายการต่างๆที่จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศนักกีฬาฟุตซอล ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้
ระดับการแข่งขันอยู่ในระดับที่ดีขึ้นจากการสอบถามผู้ฝึกสอน พบว่า ระยะเวลาการเตรียมทีมเก็บตัว
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ฝึกซ้อมมีน้อยการนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับการฝึกซ้อมเพื่อดึง ศักยภาพของนักกีฬาให้
ออกมาใช้ในการแข่งขันการสร้างแรงจูงใจยังไม่เพียงพองบประมาณที่จำกัดซึ่งสาเหตุเหล่านี้เป็นปัญหา
และอุปสรรคในการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาการที่จะนำพากีฬาฟุตซอลไปสู่ความเป็นเลิศ
ได้นั้นต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
สโมสรฟุตซอลการท่าเรือ หรือ การท่าเรือ เป็นสโมสรฟุตซอลในประเทศไทย โดยเป็นทีมจาก
กรุงเทพมหานครได้เข้าร่ว มการแข่งขัน ไทยแลนด์ฟุตซอลลีกครั้งแรกในปี พ.ศ.2549 ผลงานลี ก
ภายในประเทศ รายการไทยแลนด์ฟุตซอลลีกชนะเลิศในปี ค.ศ. 2007, 2018, 2019 รองชนะเลิศ
ในปี ค.ศ. 2010, 2012-13, 2014 อันดับสามในปี ค.ศ. 2011-12, 2015 รายการไทยฟุตซอลเอฟ
เอคัพ ชนะเลิศในปี ค.ศ. 2018 รองชนะเลิศในปี ค.ศ. 2016, 2011, 2019 ระดับทวีปรายการ
ฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย จบอันดับที่ 4 ในปี ค.ศ. 2010 และนักกีฬาในทีมสโมสรการท่าเรือได้มี
โอกาสติดทีมชาติในการแข่งขันในรายการระดับประเทศ ระดับทวีป ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนา
ของตัวนักกีฬาในการพาทีมไปเล่น ในระดับต่างๆและทำผลงานให้ทีมอยู่ล ำดับต้นๆของรายการ
ฟุตซอลไทยแลนด์ลีกประเทศไทย
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุต
ซอลสโมสรการท่าเรือ” ซึ่งนักกีฬาฟุตซอลการท่าเรือ มีโปรแกรมที่เข้าร่วมการแข่งขันไทยแลนลีกเป็น
ประจำทุกฤดูกาลและจบอันดับต้นๆของรายการต่าง ๆที่ทำการจัดการแข่งขันขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ความสามารถของนักกีฬาฟุตซอลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้าและเป็นข้อมูลในการวางแผนงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาฟุตซอลต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ
2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการ
ท่าเรือ

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้เป็นนักกีฬาฟุตซอลสโมสรท่าเรือจำนวน 35 คน โดยใช้ประชากร
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (สโมสรฟุตซอลการท่าเรือ, 2563)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบเลือกตอบ แบบวัด
ระดับลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (Numerical Rating Scale) เป็นการวัดเพื่อแสดง
ระดับศักยภาพมี 5 ระดับ และแบบคำถามปลายเปิดโดยผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือซึ่ ง
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นคำถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. อายุ 2. ระดับการศึกษา 3. รายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อม 4. ระยะเวลาในการเป็นนักกีฬาฟุตซอล
5. รางวัลเกียรติยศเหรียญรางวัล
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามแบบวัดระดับเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความรู้
2. ด้านความสามารถ 3. ด้านทักษะ 4. ด้านคุณลักษณะอื่น ๆ
ส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ
3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ใ ช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา ( Descriptive
Statistics) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย ( )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานลั กษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ มี ดังนี้
1. จำแนกตามอายุพบว่า มีอายุ 18 - 24 ปี มากที่สุด จำนวน 41.7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.7รองลงมา อายุ 25 - 30 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 และสุดท้ายอายุ อายุ 31 ปี
ขึ้น จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อย 19.4 ตามลำดับ
2. จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่ามีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มากที่สุดจำนวน
17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 และ
สุดท้ายต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลำดับ
3. จำแนกตามรายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อมพบว่า ส่วนใหญ่ 5,000 - 10,000 บาท
มากที่สุด จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมา มากกว่า 15,000 บาท จำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.7 และน้อยที่สุด 10,001 - 15,000 บาท. จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ตามลำดับ
4. จำแนกตามระยะเวลาในการเล่นกีฬาฟุตซอลพบว่า มากที่สุด 1 - 3 ปี จำนวน 18
คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมา 4 - 5 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และสุดท้าย มากกว่า
6 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลำดับ
5. จำแนกตามรางวัล เกียรติยศ/เหรียญรางวัล พบว่า ส่ว นใหญ่ 1 - 3 เหรียญ.
มากที่สุด จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมา 4-6 เหรียญ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
22.9 และสุดท้าย 7 เหรียญขึ้นไป จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลำดับ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการ
ท่าเรือ
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ
n = 35
การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ
1. ด้านความรู้ (Knowledge)
2. ด้านความสามารถ (Ability)
3. ด้านทักษะ (Skill)
4. ด้านคุณลักษณะอื่น ๆ (Other Characteristics)
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.18
4.25
3.97
4.00
4.10

0.904
1.181
1.191
1.068
1.086

ระดับการ
พัฒนา
ศักยภาพ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุต ซอลสโมสรการท่าเรือ
โดยรวมและรายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 1.086) เมื่อแยกระดับเป็น
รายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับดังนี้
1. ด้านความสามารถ (Ability)
X = 4.25, S.D. = 1.181 มากที่สุด
2. ด้านความรู้ (Knowledge)
X = 4.18, S.D. = .904 มาก
3. ด้านคุณลักษณะอื่น ๆ (Other Characteristics) X = 4.00, S.D. = 1.068 มาก
4. ด้านทักษะ (Skill)
X = 3.97, S.D. = 1.191 มาก
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอล
สโมสรการท่าเรือ มีดังนี้
ด้า นความรู้ พบว่า ความคิดเห็น และการทำงานของทีม สต๊าฟโค้ช ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมนักกีฬา การรับฟังความคิดเห็นของนักกีฬา เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนา และเสนอให้การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนและนักกีฬามีความชัดเจน ตรงประเด็น ในเรื่องของ
ความรู้และความเข้าใจในเกมส์ฟุตซอล แตกต่างกันการนำไปปรับใช้ภายในทีมก็ต้องขึ้นอยู่กับนักกีฬา
จึงมีการจัดตั้งแคมป์สำหรับการแยกซ้อมเก็บตัว มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา โภชนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน
ด้านความสามารถ พบว่า ความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนไม่เหมือนกันการจัดตำแหน่ง
ให้เหมาะสมค่อนข้างลำบาก เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการการฝึกซ้อมและดูประสิทธิภาพของ
นักกีฬา ความตั้งใจในการรับฟังและนำไปปฏิบัติตามคนที่มีความเข้าใจเร็วนำไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถ
ช่วยทีมพัฒนาไปได้ดี และในแต่ละปีจะต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่เพื่อหานักเตะที่ดีเข้ามาร่วมใน
ทีมการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีม ทีมงาน สต๊าฟโค้ชของสโมสรก็ต้องใช้เวลาเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ด้านทักษะ พบว่า หากนักกีฬาไม่มีทักษะทีดีมากพอก็อาจไม่มีรายชื่อผู้เล่น ในแต่ละแมทช์
นักกีฬาจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเองว่าจะแสดงศักยภาพออกมา
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ได้มากแค่ไหน หากนักกีฬาไม่มีศักยภาพมากพอก็ต้องเป็นสำรอง เพื่อให้คนที่มีศักยภาพและทักษะที่ดี
ได้ลงทำการแข่งขัน
คุณลักษณะอื่น ๆ พบว่า การเป็นนักกีฬาที่ดีหากขาดสมาธิ รับแรงกดดันไม่ได้ก็จะทำให้การ
เล่นผลออกมาไม่ดีตามเป้าหมายก็จะทำให้การเล่นผลออกมาไม่ดีตามเป้าหมายจะทำให้การเล่นผล
ออกมาไม่ดีตามเป้าหมายการเล่นผลออกมาไม่ดีตามเป้าหมายจะทำให้การเล่นผลออกมาไม่ดีตาม
เป้าหมาย และถ้าหากตัวนักกีฬาไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่กล้าคิดกล้าตัดสินก็จะส่งผลต่อทีมใน
เวลาทำการแข่งขัน

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการ
ท่าเรือ ปัจจัยการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐกานต์ ขันทองและคณะ (2557) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการบริหารด้านกีฬาโรงเรียน
กีฬาในประเทศไทย” รูปแบบการบริหารด้านกีฬา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ด้านการพัฒ นาศักยภาพนักกีฬา ด้านการพัฒ นาบุคลากรทางการกีฬา ด้านการพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางการกีฬา ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการ และด้านการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนากีฬา โดยทุกด้ าน มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก
1. ด้านความรู้ พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุต
ซอลสโมสรการท่าเรือ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ( X = 4.18, S.D. = .904 ) โดยเฉพาะประเด็น
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแทคติกการเล่นกีฬาฟุตซอลส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
รองลงมา ประเด็น มีความรู้ในกีฬาฟุตซอลและสามารถนำมาปรับใช้ในการฝึกซ้อมและแข่ง ขัน
ประเด็น เข้าใจกติกาการเล่นกีฬาฟุตซอลเป็นอย่างดีมีผลต่อการปฏิบั ติตนในการเป็นนักกีฬาที่ดีได้
ประเด็น เข้าใจเรื่องอารมณ์/การควบคุมอารมณ์ในการแข่งขันส่งผลดีกับนักกีฬาเพื่อทำให้เกมส์การ
แข่งขันดำเนินต่อไป ประเด็นนักกีฬาสามารถเลือกและแบ่งเวลาเรียนกับเวลาซ้อมได้ดีก็บ่งบอกถึง
นักกีฬามีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทีมที่ดี
ทั้งนี้อาจจะเป็ น เพราะว่า ความรู้ความเข้า ใจในเรื่ องของแทคติ กการเล่น กี ฬาฟุ ต ซอล
ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬามากที่สุด แสดงว่าการ
จัดการบริหารสโมสร ผู้ฝึกสอน สต๊าฟโค้ชทุกคนให้ความสนใจและใส่ใจกับนักกีฬาในด้านเทคนิค
กลยุทธ์ต่างๆที่นำมาใช้พัฒนาศักยภาพนักกีฬาภายในทีมเพื่อเป้าหมายสูงสุดโดยการพาทีมได้แชมป์
ของแต่ละรายการ สอดคล้องกับงานวิจัยของขอ ชนาภา ภูวภิรมย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนา
สมรรถนะนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ของนิ ส ิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงสนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซีย นในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 มีส มรรถนะ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณลักษณะ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3) ด้านความรู้ 4) ด้านทักษะทางปัญญา 5) ด้านทักษะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 6) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ7) ด้านทักษะการปฏิบัติ
2. ด้านความสามารถ พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( X = 4.25, S.D. = 1.181)
โดยเฉพาะประเด็น การฝึกซ้อมกลยุทธ์ต่างๆของกีฬาฟุตซอลสามารถทำให้เก่งกว่าคนอื่นได้ รองลงมา
ประเด็น สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติ ประเด็นสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน
ร่วมทีมได้ ประเด็นสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้ฝึกสอนต้องการได้ก็เป็นผลดีต่อทีมรับฟังและปฏิบัติตาม
คำสั่งสอนได้อย่างรวดเร็ว ประเด็นสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าตัดสินใจ และประเด็นมี
ปฏิกิริยาไหวพริบที่ดีในการเจอคู่แข่ง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าแผนฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนที่เตรียมไว้ในการฝึกซ้อม ในการนำกลยุทธ์
หรือรูปแบบการเล่นต่างๆ ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและพัฒนาทีม นักกีฬาจะต้องรู้จัก
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และกล้าตัดสินใจในการทำการแข่งขันระหว่างเจอคู่ต่อสู้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีรวัฒน์ เผือกทอง (2545) ได้ศึกษาเรื่อง “ศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริง
และพึ ง ประสงค์ ข องผู ้ ตั ดสิน บาสเกตบอล ตามทั ศ นะของนั ก กี ฬ า ผู ้ ฝ ึ ก สอนและผู้ จั ดการทีม ”
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วน ประเมินค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้ตัดสินบาสเกตบอล 2 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพและด้าน
มนุษยสัมพันธ์ และด้านความสามารถในการตัดสิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักกีฬา 160 คน ผู้ฝึกสอน
40 คน และผู้จัดการทีม 20 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ ตัดสินบาสเกตบอล
ตามทัศนะของนักกีฬา ผู้ฝ ึกสอน และผู้จ ัดการทีม ด้านบุคลิกภาพและด้านมนุษยสัมพันธ์ด้าน
ความสามารถในการตัดสิน อยู่ในระดับมากทีสุด คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ตัดสินบาสเกตบอล
3. ด้านทักษะ พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกี ฬาฟุต
ซอลสโมสรการท่าเรือ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ( X = 3.97, SD = 1.191) โดยเฉพาะประเด็นมี
ฝึกทักษะหรือเบสิค ในการสัมผัสบอลเป็นประจำ การที่นักกีฬามั่นฝึกซ้อมและฝึกฝนนำทักษะหรือเบ
สิคในการเล่น ฟุตซอลเป็น ประจำก็จ ะสามารถพัฒ นาทักษะของตัว นักกีฬาเอง ประเด็นมีความ
เชี่ยวชาญในการเล่นตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย เป็นอย่างดี ประเด็นสามารถเลี้ยงลูกหลบหนีคู่ต่อสู้
และหาจังหวะยิงเพื่อทำประตูได้ ประเด็นมีทักษะพื้นฐานที่ดีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้และ
มี
ทักษะการครอบครองบอล หยุดบอล, ส่งบอล และการ หลบลีกได้อย่างแม่นยำ
ทั้งนี้อาจเป็นนักกีฬามีความสามารถเฉพาะตัว มีทักษะ และเบสิคอยู่แล้วเพียงแค่ได้รับการ
ฝึกซ้อมและได้คำแนะนำที่ดีจากผู้ฝึกสอน ก็สามารถทำให้ตัวนักกีฬามีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
สอดคล้องกั บ งานวิจ ัย ของกาญจนา กาญจนประดิษฐ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการพัฒนา
สมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะของนักกีฬาสู่ ความเป็นเลิศ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ การเก็บรวบรวม ข้อมูลจากการสำรวจเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม จากผู้
ฝึกสอนกีฬาที่จดทะเบียน กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย 2 คน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คน
นักจิตวิทยาการกีฬา 2 คน นักวิชาการด้านกีฬา 2 คน และนักกีฬาที่จดทะเบียนกับทางการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 250 คน การนำเสนอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ มีข้อมูลลักษณะส่วน
บุคคลดังนี้
นักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือส่วนใหญ่ อายุพบว่า มีอายุ 18 - 24 ปี มากที่สุด จำนวน
41.7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา อายุ 25 - 30 ปี จำนวน14 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 และ
สุดท้ายอายุ อายุ31 ปีขึ้นจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อย 19.4 ตามลำดับ นักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ
ส่วนใหญ่ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาสูงกว่าปริญญา
ตรีจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 และสุดท้าย ตํ่ากว่าปริญญาตรีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อย ละ
20 ตามลำดับ นักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อม 5,000 10,000 บาท จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมา มากกว่า 15,000 บาท จำนวน 9 คน คิด
เป็น ร้อยละ 25.7 และน้อยที่ส ุด 10, 001 - 15,000 บาท. จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2
ตามลำดับ นักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการเล่นกีฬาฟุตซอล 1 - 3 ปี
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมา 4 - 5 ปีจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ
สุดท้าย มากกว่า 6 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลำดับ นักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ
ส่วนใหญ่ พบว่า รางวัลเกียรติยศ/เหรียญรางวัล 1-3 เหรียญ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1
รองลงมา 4 - 6 เหรียญจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 และสุดท้าย 7 เหรียญขึ้นไป จำนวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลำดับ
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสร
การท่าเรืออยู่ในระดับมาก แต่ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสร
การท่าเรือ ด้านความรู้ พบว่า ความคิดเห็นและการทำงานของทีม สต๊าฟโค้ชไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมนักกีฬา การรับฟังความคิดเห็นของนักกีฬา เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนา และเสนอให้การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนและนักกีฬามีความชัดเจน ตรงประเด็น ในเรื่องของ
ความรู้และความเข้าใจในเกมส์ฟุตซอล แตกต่างกันการนำไปปรั บใช้ภายในทีมก็ต้องขึ้นอยู่กับนักกีฬา
จึงมีการจัดตั้งแคมป์สำหรับการแยกซ้อมเก็บตัว มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา โภชนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ด้านความสามารถ พบว่า ความสามารถของนักกีฬา
แต่ละคนไม่เหมือนกันการจัดตำแหน่งให้เหมาะสมค่อนข้างลำบาก เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการการ
ฝึกซ้อมและดูประสิทธิภาพของนักกีฬา ความตั้งใจในการรับฟังและนำไปปฏิบัติตามคนที่มีความเข้าใจ
เร็วนำไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถช่วยทีมพัฒนาไปได้ดี และในแต่ละปีจะต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่
เพื่อหานักเตะที่ดีเข้ามาร่วมในทีมการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีม ทีมงาน สต๊าฟโค้ชของสโมสรก็ต้อง
ใช้เวลาเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ด้านทักษะ พบว่า หากนักกีฬาไม่มีทักษะทีดีมากพอก็อาจไม่มีรายชื่อ
ผู้เล่น ในแต่ละแมทช์ นักกีฬาจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเองว่าจะ
แสดงศักยภาพออกมาได้มากแค่ไหน หากนักกีฬาไม่มีศักยภาพมากพอก็ต้องเป็นสำรอง เพื่อให้คนที่มี
ศักยภาพและทักษะที่ดีได้ลงทำการแข่งขัน
คุณลักษณะอื่น ๆ พบว่า การเป็นนักกีฬาที่ดีหากขาดสมาธิ รับแรงกดดันไม่ได้ก็จะทำให้การ
เล่นผลออกมาไม่ดีตามเป้าหมายก็จะทำให้การเล่นผลออกมาไม่ดีตามเป้าหมายจะทำให้การเล่นผล

680

ออกมาไม่ดีตามเป้าหมายการเล่นผลออกมาไม่ดีตามเป้าหมายจะทำให้การเล่นผลออกมาไม่ดีตาม
เป้าหมาย และถ้าหากตัวนักกีฬาไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่กล้าคิดกล้ าตัดสินก็จะส่งผลต่อทีมใน
เวลาทำการแข่งขัน

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ ” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ด้านความรู้ ทางสโมสรควรมีการส่งผู้ฝึกสอน และสต๊าฟโค้ช นักกีฬาเข้าร่วมอบรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตซอเพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกติกา
การเล่น รูปแบบการเล่น เพื่อนำมาปรับใช้ภายในทีมและถ่ายทอดให้นักกีฬาได้เรียนรู้และได้นำมา
ปรับใช้ในการฝึกซ้อม
2. ด้านความสามารถ ทางสโมสรอาจจะต้องมีการทดสอบความสามารถนักกีฬาเพื่อทราบ
ถึงข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ขาดของนักกีฬา เพื่อเสริมสร้างความสามรถของนักกีฬา หรือหารูปแบบการ
ซ้อมมาให้เหมาะสมกับนักกีฬา
3. ด้านทักษะ ทางสโมสรควรส่งเสริมให้ นักกีฬาได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น
ทักษะด้านส่งบอล ทักษะหลบหลีกผู้ต่อสู้ ความเชี่ยวชาญในการเล่นตำแหน่ง และทักษะอื่นๆที่เป็น
ประโยชน์ในการนำมาสู่ความสำเร็จ โดยการส่งนักกีฬาเข้าร่วมเก็บตัวทีมชาติ เพื่อเปิดประสบการณ์
ใหม่ ๆ ได้นำทักษะใหม่กับมาพัฒนาทีมสโมสร
4. ด้านคุณลักษณะอื่น ๆ นักกีฬาที่ดีควรจะเป็นนักกีฬาที่รู้ แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจให้กับเพื่อน
ร่วมทีมหรือคู่แข่งและจะต้องมีความอดทน มีความเชื่อมั่นในตนเอง/มีความกล้าในการตัดสินใจซึ่ง
ถ้าหากขาดสิ่งเร้านี้ไป อาจจะทำให้นักกีฬาไปไม่ถึงฝัน เช่น มีรายชื่อติดทีมชาติ หรือไปเล่นลี ก
ต่างประเทศ เพราฉะนั้นทางผู้ฝึกสอนจะต้องคอยบอกคอยสอนและอบรมนักกีฬา
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอลตามทัศนะนักฟุตบอล
ทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
Attribute Desirable of Coaches Viewpoint Footballer of Nathawee
Wittayakhom School, Songkhla Province
อาดีย์ หมัดศิริ1* วิชัยโถ สุวรรณจินดา2 อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ3
พระปลัดสุระ ญาณธโร4 พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธ5 พระครูสาธุกิจโกศล6
Ardee Mudsiri1* Wichai Thosuwanjinda2 Orapin Piyasakulkiat3
Phrapalad Sura Yanatharo4 Phrakhrubaidikawichan Wisuttho5 Phrakhrusatugitgosol6
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1*
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2-3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์4-6

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอล ตาม
ทัศนะนักฟุตบอล ทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักกีฬานัก
ฟุตบอลทีมโรงเรีย นนาทวีวิทยาคมจำนวน 116 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. นักฟุตบอลทีมโรงเรีย นนาทวีว ิ ทยาคม ส่ว นใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุ 13-14 ปี
ประสบการณ์การเล่นฟุตบอล 4-6 ปี เล่นตำแหน่งกองหลัง ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอล ตามทัศนะนักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวี
วิทยาคม จังหวัดสงขลา โดยรวมพบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ช ฟุตบอล ตามทัศนะนัก
ฟุตบอลทีมโรงเรีย นนาทวีว ิทยาคม จังหวัดสงขลา ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในระดับมาก (x̅=3.97,
S.D.=524) เมื่อศึกษาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถด้านฟุตบอลและการโค้ช (x̅=4.18, S.D.=532) รองลงมา ได้แก่
ด้านความเป็นผู้นำ (x̅=4.01, S.D.=566) ด้านประสบการณ์การโค้ชฟุตบอล (x̅=3.92, S.D.=735)
ด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ (x̅=3.88, S.D.=789) ด้านจิตวิทยาในการโค้ช (x̅=3.88, S.D.=747)
คำสำคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์, โค้ชฟุตบอล, นักฟุตบอล, ทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัด
สงขลา
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Abstract
The purpose of this research was to study the Attribute Desirable of Coaches
Viewpoint Footballer of Nathawee Wittayakhom School. The population of this study
was the 116 football of Nathawee Wittayakhom School. The instrument for collecting
data was questionnaire. The statistics for analyzing the data were frequency,
percentage, mean, Standard Deviation.
The results of this research found that:
1. Football player at Nathawi Wittayakom School them are men, 13-14
years old, play football 4-6 years, play as a defender, junior high school.
2. Attribute Desirable of Coaches Viewpoint Footballer of Nathawee
Wittayakhom School in overall was at high level (x̅=3.97, S.D. = 524), with the following
descending order: competence in football and coaching skills (x̅ =4.18, S.D.=532),
following by leadership (x̅=4.01, S.D.=566), experienced football coaches (x̅=3.92,
S.D.=735), Professionalism ( x̅ =3.88, S.D.=789), psychology in coaching ( x̅ =3.88,
S.D.=747).
Keywords: Attribute Desirable, Coaches Viewpoint Footballer, Nathawee
Wittayakhom School, Songkhla Province

บทนำ
ปัจจุบันฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมติดอันดับต้น ๆ ของวงการกีฬา กีฬาฟุตบอล
นอกจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรงได้พบเพื่อนฝูง ฟุตบอลยังเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน ในต่างประเทศ
นั้นมักส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและสามารถประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนได้
ซึ่งประเทศที่พัฒนาทางด้านกีฬาได้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะอาชีพ
ทางด้านกีฬาเพราะปัจจุบันกีฬาฟุตบอลไม่ใช่แค่การออกกำลังกายแต่เป็นวิธีหารายได้ที่มหาศาล
นอกจากนี้กีฬาฟุตบอลกลายเป็นธุรกิจหลักในบางประเทศซึ่งมีรายได้จากการจำหน่ายตั๋วการแข่งขัน
การขายของที่ระลึก การถ่ายทอดสด การโฆษณา ซึ่งก่อให้เป็นธุรกิจต่อเนื่องที่มีมูลค่าเงินเป็นมหาศาล
บทบาทและหน้าที่ของโค้ชมีหลายประการ ได้แก่ หน้าที่ของครูที่ต้องให้ความรู้กับนักกีฬา
หน้าที่ผู้ฝึกซ้อมที่ต้องฝึกซ้อมเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพ ทักษะ เทคนิคให้กับนักกีฬา หน้าที่ผู้ไห้
คำแนะนำที่จะต้องชี้แนะการฝึกปฏิบัติที่เหมาะสม หน้าที่ผู้ให้ แรงจูงใจให้นักกีฬามีความเชื่อมั่นและมี
กำลังใจ หน้าที่นักจัดการที่ต้องจัดระบบการวางแผนฝึกซ้อมและการแข่งขัน เป็นต้น (สนธยา สีละมาด
, 2551)
โค้ชฟุตบอลหลายคนที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับการยกย่องเป็นกุญแจ
สำคัญในการนำทีมไปสู่ความสำเร็จ ยกตัวอย่า งเช่น เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันของทีมแมนเชสเตอร์
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ยูไนเต็ดที่คุมทีมประสบความสำเร็จได้รางวัลชนะเลิศมากมายหรืออาร์เซนเวงเกอร์ทีมอาร์เซนอล ผู้ซึ่ง
สร้างทีมเลือกผู้เล่นอายุน้อยแต่สามารถเล่นได้สวยงามเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับผู้ชม เป็นต้น สำหรับโค้ช
ฟุตบอลไทยที่มีชื่อเสีย งมีหลายคนเช่นกัน ได้แก่ อาจารย์ชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ซึ่งเคยคุมทีมสโมสร
ธนาคารกสิกรไทยสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกและทีมเดียวของประเทศไทยที่คว้าแชมป์เอเชียนคัพ
หรือฟุตบอล ชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่ปัจจุบันใช้ชื่อว่า เอเอฟซีแชมเปียนส์ลีกถึง 2 สมัยซ้อนหรือ
อาจารย์อาจหาญ ทรงงามทรัพย์ โค้ชที่ได้รับฉายาว่า ขงเบ้งลูกหนัง เพราะมีความสามารถแก้เกมวาง
แผนการเล่นได้อย่างชาญฉลาดและสร้างนักฟุตบอลเยาวชนขึ้นมาสู่วงการมากมาย (พิชัย ปิตุวงศ์ ,
2550)
ดังนั้นในการเล่นฟุตบอลจำเป็นต้องมีโค้ช เพื่อฝึกฝนทักษะเทคนิคประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถอาจจะมีโค้ชที่ดีมีความรู้ มีประสบการณ์จะทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้น แต่ถึงอย่างไร
ก็ตามสิ่งที่สำคัญของการเป็นโค้ชฟุตบอลต้องมีทักษะทางจิตวิทยารวมไปถึงทัศนคติที่ดีเช่นเดียวกันซึ่ง
หากโค้ชทีมฟุตบอลโรงเรียนนาทวีวิทยาคมที่มีทัศนคติที่ดีแล้วจะพานักกีฬาฟุตบอลและทีมไปสู่
ความสำเร็จได้เร็วขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ช
ฟุตบอลตามทัศนะนักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา” เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับ
ประเด็นคำถามดังกล่าว เพื่อสามารถนำเสนอแนวทางที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอลตามทัศนะนักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม รวมทั้งทีมอื่น ๆ ที่จะ
ทำให้ทีมไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอลตามทัศนะนักฟุ ตบอลทีมโรงเรียนนาทวี
วิทยาคม จังหวัดสงขลา

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักกีฬาฟุตบอลสังกัดทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม
จังหวัดสงขลาจำนวน 116 คน (ข้อมูลจากสโมสรฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ณ วันที่ 24
สิงหาคม 2563 )
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากนักกีฬาฟุตบอลสังกัดทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม
จำนวน 116คน หากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)
สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ มีดังนี้
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n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของ
การสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
(กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 )

n

=

n
= 89.92
ดังนั้น n = 90 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอล ตามทัศนะ
นักฟุตบอลทีมฟุตบอลโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลาและนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงให้ทีมฟุตบอลพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
สำหรับแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยการศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี และการทบทวน
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. ประสบการณ์
การเล่นฟุตบอล 4. ตำแหน่งของนักฟุตบอล และ 5. ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอลตาม
ทัศนะนักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา 5 ด้าน คือ
1. ด้านความรู้ความสามารถด้านฟุตบอลและการโค้ช
2. ด้านประสบการณ์การโค้ชฟุตบอล
3. ด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ
4. ด้านความเป็นผู้นำ
5. ด้านจิตวิทยาในการโค้ช
โดยคำถามแต่ละข้อมีมาตราส่วนประมาณค่า (Scale) ที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบได้ 5 ระดับ คือ
ระดับความคิดเห็น
หมายถึง
5
ความคิดเห็นมากที่สุด
4
ความคิดเห็นมาก
3
ความคิดเห็นปานกลาง
2
ความคิดเห็นน้อย
1
ความคิดเห็นน้อยที่สุด
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ซึ่งเกณฑ์เฉลี่ยระดับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอลตามทัศนะนักฟุตบอลทีม
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา โดยใช้สูตรคำนวณช่วงความกว้างของชั้นดังต่อไปนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้
1.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้ง นี้ใช้ส ถิติเชิง พรรณนา (Description
Statistics) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย
ปัจจัยส่วนบุคลของกลุ่มตัวอย่างและหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอลตามทัศนะนักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวี
วิทยาคม จังหวัดสงขลา

ผลการวิจัย
การศึกษา เรื่อง“คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอลตามทัศนะนักฟุตบอล ทีมฟุตบอล
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย
มีอายุ 13-14 ปี ประสบการณ์ก ารเล่น ฟุต บอล 4-6 ปี เล่นตำแหน่งกองหลั ง ระดับการศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
1. นักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.9 รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1
2. นักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ส่วนใหญ่มีอายุ 13-14 ปี จำนวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.6 รองลงมามีอายุ 15-16 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 และมีอายุ 17-18 ปี
จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ตามลำดับ
3. นักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเล่นฟุตบอล 4-6
ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมามีประสบการณ์การเล่นฟุตบอล 7-10 ปี จำนวน 26
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คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 และรองลงมามีประสบการณ์การเล่นฟุตบอล 1-3 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.8 ตามลำดับ
4. นักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ส่วนใหญ่มีตำแหน่งกองหลัง จำนวน 31 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมามีตำแหน่งกองกลาง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมามี
ตำแหน่งกองหน้า จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และมีตำแหน่งผู้รักษาประตู จำนวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.4 ตามลำดับ
5. นักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 และรองลงมามีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน
40 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ตามลำดับ
ส่วนที่ 2 สรุปการวิเคราะห์คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอลตามทัศนะนักฟุตบอล
ทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ใน 5 ด้านได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านฟุตบอลและการโค้ช
ด้านประสบการณ์การโค้ช ฟุตบอล ด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้านความเป็นผู้นำ และด้าน
จิตวิทยาในการโค้ช พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกรายด้านสรุปได้ดังนี้
1. ด้านความรู้ความสามารถด้านฟุตบอลและการโค้ช ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ค่าสูงสุดคือ รูปแบบการฝึกซ้อม ในขณะที่ค่าตํ่าสุดคือ การสังเกตและแก้ไขข้อผิดพลาด
ระดับความคิดเห็นของนักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ด้านความรู้ความสามารถ
ด้านฟุตบอลและการโค้ช ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 โดยค่าตํ่าสุดคือ การ
สังเกตและแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.97 ในขณะที่ค่าสูงสุดคือ รูปแบบการฝึกซ้อม ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45
2. ด้านประสบการณ์การโค้ชฟุตบอล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าสูงสุดคือ การ
แก้ไขรูปแบบและวิธีการขณะแข่งขันในขณะที่ค่าตํ่าสุดคือ การใช้จิตวิทยาในการควบคุมทีม
ระดับความคิดเห็นของนักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ด้านประสบการณ์การโค้ช
ฟุตบอล ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 โดยค่าตํ่าสุดคือ การใช้จิตวิทยาในการ
ควบคุมทีม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 ในขณะที่ค่าสูงสุดคือ การแก้ไขรูปแบบและวิธีการขณะแข่งขันซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17
3. ด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าสูงสุดคือ การตรง
ต่อเวลา ก่อน/ระหว่าง/หลังฝึกซ้อม ในขณะที่ค่าตํ่าสุดคือ มีกระบวนการในการฝึกซ้อมที่ชัดเจน
ระดับความคิดเห็นของนักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ด้านการทำงานอย่างมือ
อาชีพ ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 โดยค่าตํ่าสุดคือ มีกระบวนการในการฝึกซ้อม
ที่ชัดเจน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 ในขณะที่ค่าสูงสุดคือ การตรงต่อเวลา ก่อน/ระหว่าง/หลังฝึกซ้อม ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03
4. ด้านความเป็นผู้นำ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าสูงสุดคือ การสร้างแรงจูงใจให้
นักกีฬา ในขณะที่ค่าตํ่าสุดคือ ความรับผิดชอบต่อผลของการแข่งขัน และการตัดสินใจที่เด็ดขาด
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ระดับความคิดเห็นของนักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ด้านความเป็นผู้นำ ในภาพรวม
อยู่ที่ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.01 โดยค่าตํ่าสุดคือ ความรับผิดชอบต่อผลของการแข่งขัน และ
การตัดสินใจที่เด็ดขาด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 ในขณะ ที่ค่าสูงสุดคือ การสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬา ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32
5. ด้านจิตวิทยาในการโค้ช ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าสูงสุดคือ คือ การสร้าง
แรงกระตุ้นในระหว่างการ และการสร้าง Team Spirit ในขณะที่ค่าตํ่าสุดคือ การสร้างความเชื่อมั่น
ให้กำลังใจแก่นักกีฬา
ระดับความคิดเห็นของนักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ด้านจิตวิทยาในการโค้ช
ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 โดยค่าตํ่าสุดคือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กำลังใจ
แก่นักกีฬา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 ในขณะที่ค่าสูงสุดคือ การสร้างแรงกระตุ้นในระหว่างการฝึกซ้อม
และแข่งขัน และการสร้าง Team Spirit ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอลตามทัศนะนักฟุตบอล ทีมโรงเรียน
นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอลตามทัศนะนักฟุตบอลทีมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม
จังหวัดสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่ องจากตามทัศนะนักฟุตบอลโรงเรียน นาทวีวิทยาคม
มีความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถด้านฟุตบอลและการโค้ชของโค้ชฟุตบอล สอดคล้องกับแนวคิด
ของ มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ (2550) ให้ความเห็นว่า Coaching หมายถึง การที่โค้ชหรือผู้สอนช่วย
สะท้อนกลับให้นักกีฬาหรือคนที่ถูกโค้ ชว่าเขาเหล่านั้นใช้ทักษะหรือความรู้นั้นๆ อย่างไร เพื่อช่วยให้ผู้
ถูกโค้ชสามารถปรับปรุงความสามารถของตนได้ โค้ชในวงการกีฬาจะคอยช่วยดูนักกีฬาอยู่ข้างสนาม
ว่าทำถูกท่าแล้ว น่าจะปรับตรงนั้นอีกนิด หรือไปฝึกเรื่องนี้เพิ่มอีกหน่อยและโค้ชเองยังคอยให้กำลังใจ
เพื่อให้นั กกีฬามีแรงสู้ต่ออีก และสอดคล้องกับแนวคิดของ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรการกีฬาและกอง
ทะเบียนการกีฬาแห่งประเทศไทย (2550:2) ที่แสดงความคิดเห็นว่า ผู้ฝึกสอน คือ ผู้ที่สอนหรือ
แนะนำและทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างชำนาญ
1. ด้านความรู้ความสามารถด้านฟุตบอลและการโค้ช ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากตามทัศนะนักฟุตบอลโรงเรียนนาทวีวิทยาคมมีความคิดเห็นต่อรูปแบบในการจัดการฝึกซ้อม
ของโค้ช สอดคล้องกับ ณัฐพล บุญปลื้ม (2561) ศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของโค้ช
ฟุ ต บอลตามทั ศ นะนั ก ฟุ ต บอล ที ม มหาวิ ท ยาลั ยเกษมบั ณ ฑิต ” ผลการวิ จ ั ย สรุป ว่ า ปั จ จั ย ด้าน
คุณลักษณะโค้ชด้านความรู้ความสามารถด้านฟุตบอลและการโค้ชที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบการ
ฝึกซ้อม
2. ด้านความเป็นผู้นำ ในภาพรวมอยู่ระดับมากทั้งนี้เนื่องจากตามทัศนะนักฟุตบอลโรงเรียน
นาทวีว ิทยาคมมี ความคิ ดเห็ น ต่ อ การสร้ างแรงจู ง ใจให้น ั ก กี ฬ า สอดคล้องกับ แนวคิ ด ของทั ศ น์
จารุศักดิ์ศรี (2552) ที่อธิบายถึง โค้ชหรือผู้ฝึกสอน คือ ผู้ที่ช่วยเหลือกระตุ้นจูงใจให้ผู้ได้รับการโค้ช
ค้นหาศักยภาพของตนพัฒนาขีดความสามารถ แก้ไขปรับปรุ ง เพิ่มความมั่นใจ สร้างความก้าวหน้า
เติบโตให้ตนเอง และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เภรินทร์ ริยาพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
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“คุ ณ ลั ก ษณะโค้ ช ฟุ ต บอลที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของไทยพรี เ มี ย ร์ ล ี ก ” พบว่ า พบว่ า โค้ ช ฟุ ต บอลมี
ประสิทธิภาพมีคุณลักษณะที่สำคัญได้แก่ การมีความเป็นผู้นำ
3. ด้านประสบการณ์การโค้ชฟุตบอล ในภาพรวมอยู่ระดับมากทั้งนี้เนื่องจากตามทัศนะนัก
ฟุตบอลโรงเรียนนาทวีวิทยาคมมีความคิดเห็นต่อการแก้ไขรูปแบบและวิธีการขณะแข่งขันของโค้ช
ฟุตบอล สอดคล้องกับแนวคิดของไพโรจน์ ฉัตรปาน (2550:12) ได้สรุปไว้ว่า โค้ช หมายถึงผู้ที่ได้รั บ
มอบหมายให้ทำหน้าที่ในการเตรียมทีมทั้งในด้านการจัดตัวผู้เล่น การวางแผนการฝึกซ้อมและการ
แก้ไขปัญหาเพื่อแข่งขันในรายการต่างๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ อำนวย แสงสว่าง (2551)
กล่าวว่า Coaching คือ การทำงานโดยมีผู้ที่เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ หรือชำนาญ เป็นพี่เลี้ยงคอย
ชี้แนะอย่างเป็นขั้นตอนอยู่แล้วให้ผู้ถูกชี้แนะลงมือทำ มีการติดตามและประเมินผลการชี้แนะว่าการ
ชี้แนะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างถูกต้อง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล บุญปลื้ม
(2561) ศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอลตามทัศนะนักฟุตบอล ทีมมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ” ผลการวิจ ัย พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะโค้ช ด้านประสบการณ์การโค้ชฟุตบอล
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าสูงสุดคือ การแก้ไขรูปแบบและวิธีการขณะแข่งขัน
4. ด้านจิตวิทยาในการโค้ช ในภาพรวมอยู่ระดับมากทั้งนี้เนื่องจากตามทัศนะนักฟุตบอล
โรงเรียนนาทวีวิทยาคมมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงกระตุ้นในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขัน และ
การสร้างทีม Spirit ของโค้ชฟุตบอล สอดคล้องกับแนวคิดของ Lamari (2010) กล่าวว่า โค้ชที่มี
ประสิทธิภาพต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งไม่เฉพาะแต่เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเพียงอย่างเดียว ต้องมีคุณลักษณะ
พิเศษที่จะช่วยให้กลายเป็นยอดโค้ชและผลิตทีมฟุตบอลแห่งชัยชนะทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จ
ไม่ได้อยู่แค่เรื่องร่างกายและเทคนิคแต่มีมากกว่านั้น โค้ชฟุตบอลต้องพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของ
ตนเองไปสู่ความสมบูรณ์แบบ โดยต้องเป็นผู้สร้างแรงจูงใจทีม การพัฒนากิจกรรมในช่ วงการฝึกซ้อม
ฟุตบอลจะช่วยจูงใจผู้เล่นไปสู่ทุกเกมที่ดีขึ้น อย่าลืมเป้าหมายและภารกิจว่าทำไมพวกเขาต้องการ
เรียนรู้ฟุตบอลและอยากเป็นผู้ชนะ คำที่ช่วยสนับสนุนคอยให้กำลังใจและวิธีการสำหรับการพัฒนามี
ประโยชน์มาก
5. ด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ ในภาพรวมอยู่ระดับมาก ทั้ง นี้เนื่องจากตามทัศนะนัก
ฟุตบอลโรงเรียนนาทวีวิทยาคมมีความคิดเห็นต่อการตรงต่อเวลา ก่อน/ระหว่าง/หลังฝึกซ้อมของโค้ช
ฟุตบอลสอดคล้องกับแนวคิด Lamari (2010) กล่าวว่า โค้ชที่มีประสิทธิภาพต้องมีความตรงต่อเวลา
มาถึงก่อนทุกครั้งในการฝึกซ้อมฟุตบอล นี้คือหนทางที่โค้ชสามารถจัดการเตรียมรูปแบบการฝึกซ้อม
ได้ก่อนที่ผู้เล่นมาถึง จะช่วยโค้ชไม่เสียเวลาและสามารถมุ่งมั่นไปที่จุดประสงค์การฝึกซ้อมโดยการเริ่ม
บนเวลาที่กำหนดระหว่างการซ้อมในแต่ละช่วง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตบอลตามทัศนะนักฟุตบอลทีม
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านความรู้ความสามารถด้านฟุตบอลและการโค้ช โค้ชควรมีการสังเกตข้อผิดพลาด
นักกีฬาไม่ว่าจะเป็นในสนามฝึกซ้อมหรือสนามแข่งขัน เพื่อนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขปรับปรุง ให้นักกีฬา

690

ดีขึ้น
2. ด้านประสบการณ์การโค้ชฟุตบอล โค้ชควรไปศึกษาการใช้จิตวิทยาการกีฬาเพื่อนำมา
ปรับใช้กับนักกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้น การสร้างแรงบันดาลใจ รวมไปถึงในสถานการณ์ ที่กดดัน
เพื่อที่จะสามารถควบคุมทีมให้เป็นหนึ่งได้
3. ด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ โค้ชควรมีการศึกษากระบวนการฝึกซ้อมให้สอดคล้อง
กับนักกีฬาเพื่อนักกีฬาเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีการอธิบายรายละเอียดชัดเจน ทำแล้วได้ประโยชน์และ
กระชับกับเวลาการฝึกซ้อม
4. ด้ า นความเป็ น ผู ้ น ำ โค้ ช ควรเป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี ใ ห้ ก ั บ นั ก กี ฬ า จะต้ อ งยอมรั บ
ข้อผิดพลาดรวมถึงผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นทุกประการ ต้องมีใจเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ มีการตัดสินใจที่
เด็ดขาด
5. ด้านจิตวิทยาในการโค้ช โค้ชควรเป็นผู้ปลุกใจ สร้างศรัทธา สร้างความเชื่อมั่น ให้กับ
นักกีฬา รวมไปถึงให้นักกีฬาเชื่อมั่นในตัวโค้ช
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะโค้ชฟุตบอลที่นอกเหนือจากทีมฟุตบอล
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม เพื่อหาข้อเปรียบเทียบและนำมาแก้ไข
2. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือ
อาจจะใช้หลายวิธีรวมกันจะทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น
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ทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Desired Characteristic of Futsal Coaches as Perceived
By Futsal Athletic of Kasem Bundit University Team
อุลิศ รศนากาญจน์1* วิชัย โถสุวรรณจินดา2 อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ3
พระปลัดสุระ ญาณธโร4 พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโธ5 พระครูสาธุกิจโกศล6
Ulid Rossanakarn1* Wichai Thosuwanjinda2 Orapin Piyasakulkiat3
Phrapalad Sura Yanatharo4 Phrakhrubaidikawichan Wisuttho5 Phrakhrusatugitgosol6
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2-3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์4-6

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตามทัศนะนักฟุตซอลทีม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต จำนวน 67 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุต
ซอลตามทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผลการศึกษาพบว่า
1. นั ก กี ฬ าฟุ ต ซอลมหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็น เพศชาย มี อ ายุ 21-29
ปี เป็นนักศึกษาทุนนักกีฬามหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การเล่นฟุตซอลมากกว่า 3 ปี มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท และระดับการศึกษาปริญญาตรี
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตามทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.23, S.D. = .486) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดย
เรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านจิตวิทยาในการโค้ช ( X = 4.41, S.D. = .437) รองลงมา ด้าน
ประสบการณ์การโค้ชฟุตซอล ( X = 4.34, S.D. = .467) รองลงมา ด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ (
X = 4.30, S.D. = .577) รองลงมา ด้านความเป็นผู้นำ ( X = 4.23, S.D. = .445) และค่ า เฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านความรู้ความสามารถด้านฟุตซอล และโค้ช ( X = 3.86, S.D. = .508)
คำสำคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์, นักกีฬา, ฟุตซอล

Abstract
The purpose of this research was to study desired characteristic of futsal
coaches as perceived by futsal athletic of Kasem Bundit University team. The
questionnaire was used to collected data from Kasem Bundit University team futsal
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athletes which totaled 67. Data were analyzed using descriptive statistics were
frequency, percentage, average and Standard Deviation.
The results showed that: personal factor most of them was male, aged between
21-29 years, be a university athlete scholarship student, their experiences of
participation in futsal player more than 3 years, monthly income lower than 10,000
baht, and bachelor's degree. Desired characteristic of futsal coaches as perceived by
futsal athletic of Kasem Bundit University team in overall was at the highest ( X = 4.23,
S.D. = .486) . When considered separately by sort descending. It was found that;
psychology in coaching ( X = 4.41,S.D. = .437), in terms of futsal coaching experience
( X = 4 . 34, S.D. = . 467), professional work ( X = 4 . 30, S.D. = . 577), leadership ( X =
4.23, S.D. = .445) and knowledge and competence in futsal and coach ( X = 3.86, S.D.
= .508) respectively.
Keywords: Desired Characteristic, futsal coach, athletic

บทนำ
ปัจจุบันฟุตซอลเป็นกีฬาที่ติดอันดับต้นๆ ที่มีความนิยมของคนในหมู่มากของวงการกีฬา
นอกจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรงได้พบเพื่อนฝูง ฟุตซอลยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันใน
หลายๆประเทศนั้นผลักดันให้ประชาชนมีความเป็นเลิศในด้านกีฬาชนิดนี้เช่นเดียวกันกับกีฬาฟุตบอล
เพราะสามารถยึดเป็นอาชีพเพื่อประกอบรายได้ให้แก่ประชาชนได้ นอกจากกีฬาฟุตซอลยังสามารถ
กลายเป็นธุรกิจ ซึ่งมีรายได้จากการจำหน่ายตั๋วการแข่งขัน การขายของที่ระลึก การถ่ายทอดสด
โฆษณา ซึ่งก่อให้เกิดเป็นธุรกิจต่อเนื่องที่มีมูลค่ามหาศาล
สำหรับกีฬาฟุตซอลในประเทศไทยนั้น ได้ ถูกส่งเสริมและผลักดันเพื่อต่อยอดไปสู่นักกีฬา
อาชีพ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 ที่ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริม
และแนวทางพัฒนากีฬาฟุตซอลให้เป็นอาชีพ ตามแผนที่ว่าไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาการกี ฬา
เพื่อเป็นเลิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพเทียบเท่าสากล โดยสมาคมฟุตบอลใน
พระบรมราชูประถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการบริหาร ซึ่งหน่วยงานหลักคือการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้
วางมาตรฐานอย่างมีระบบบริหารจัดการแบบมืออาชีพ เพื่อสร้างโอกาสสำหรับคนไทยให้ได้ประกอบ
อาชีพด้วยความสุจริตและมั่นคง
โค้ชหลายคนที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดัง ได้รับการยกย่อง เป็นกุญแจสำคัญ
ในการนำทีมไปสู่ความสำเร็จ ยกตัวอย่าง เช่น เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
ที่คุมทีมประสบความสำเร็จได้รางวัลชนะเลิศมากมาย หรือ อาร์แซน เวงเกอร์ ทีมอาร์เซนอล ผู้ ซึ่ง
สร้างทีมเลือกผู้เล่นที่อายุยังน้อย แต่สามารถเล่นได้สวยงาม เป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับผู้ชม เป็นต้น สำหรับ
โค้ชคนไทยที่มีชื่อเสียง มีหลายคนเช่นกัน ได้แก่ อาจารย์ ชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ที่เคยคุมทีมสโมสร
ธนาคารกสิกรไทย สร้างประวัติศาสตร์เ ป็น ที มแรก และทีมเดียวของประเทศไทยที ่คว้ า แชมป์
เอเชียนคัพ หรือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย 2 สมัยซ้อน หรืออาจารย์อาจหาญ ทรงงามทรัพย์ โค้ช
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ที่ได้รับฉายาว่า ขงเบ้งลูกหนัง เพราะมีความสามารถในการแก้เกม วางแผนการเล่นได้อย่างชาญฉลาด
และสร้างนักฟุตบอลเยาวชนขึ้นมาสู่วงการมากมาย (พิชัย ปิตุวงศ์, 2550) ดังนั้น โค้ชจึงมีความสำคัญ
ต่อทีม และมีความจำเป็นต่อแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของนักเตะอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ในการเล่นฟุตซอลจึงจำเป็นที่จะต้องมีโค้ช เพื่อฝึกฝนทักษะเทคนิคประสบการณ์ เพื่อ
พัฒนาความสามารถ อาจจะมีโค้ชที่ดี มีความรู้ มีประสบการณ์ จะทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้น แต่ถึง
อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญของการเป็นโค้ชฟุตซอล ต้องมีทักษะทางจิตวิทยา รวมไปถึงทัศนคติที่ดี
เช่นเดียวกันซึ่งหากโค้ชทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่มีทัศนคติที่ดีแล้วจะพานักกีฬาฟุตซอล
และทีมไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุต
ซอลตามทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ” เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับประเด็นคำถาม
ดังกล่าว เพื่อสามารถนำเสนอแนวทางที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของโค้ชฟุตซอล ตามทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวมทั้งทีมอื่น ๆ ที่จะทำให้ทีม
ไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น และเป็นไปได้ตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอล ตามทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตามทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ผู้วิจัยขอนำเสนอวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักกีฬาฟุตซอลสังกัดทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 80 คน (ข้อมูล
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 )
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยพิจารณาจากโครงสร้างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
นำมาสร้างเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แ แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. อาชีพ 4. ประสบการณ์ ก ารเล่ น ฟุ ต ซอล 5. รายได้ 6.ระดับการศึ ก ษา
โดยเป็นแบบปลายปิด ( Close Ended Question) ให้เลือกตอบในช่องที่กำหนด
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตาม
ทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้ง 5 ด้านรวมทั้งสิ้น 40 ข้อ โดยแยกเป็นแต่ละหลัก
ดังต่อไปนี้
3.1 ด้านความรู้ความสามารถด้านฟุตซอล และการโค้ช
จำนวน 8 ข้อ
3.2 ด้านความรู้ความสามารถด้านฟุตซอล และการโค้ช
จำนวน 8 ข้อ
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3.3 ด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ
จำนวน 7 ข้อ
3.4 ด้านความเป็นผู้นำ
จำนวน 9 ข้อ
3.5 ด้านจิตวิทยาในการโค้ช
จำนวน 8 ข้อ
ลั ก ษณะคำถามจะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ (Rating Scale)
ประยุกต์ใช้ของ Likert Scale ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ใช้
ระดับในการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตามทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยสร้างลักษณะ
คำถามเป็นแบบปลายเปิด
3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ในการวิ จ ัย ครั ้ งนี ้ใ ช้ ส ถิ ต ิเ ชิ ง พรรณนา ( Descriptive
Statistics) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย
(X̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานลักษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20 -29 ปีอาชีพเป็นนักศึกษาทุน
นักกีฬา ประสบการณ์การเล่นฟุตซอลมากกว่า 3 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ระดับ
ปริญญาตรี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตามทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โดยใช้สถิติพื้นฐานคือการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางสรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของโค้ชฟุตซอลตามทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
n = 67
ระดับความ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตาม
คิดเห็นที่ส่งผล
S.D.
X
ทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ต่อการทำงาน
เป็นทีม
1. ด้านความรู้ความสามารถด้านฟุตซอล และโค้ช
3.86 .508
มาก
2. ด้านประสบการณ์การโค้ชฟุตซอล
4.34 .467
มากที่สุด
3. ด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ
4.30 .577
มากที่สุด
4. ด้านความเป็นผู้นำ
4.23 .445
มากที่สุด
5. ด้านจิตวิทยาในการโค้ช
4.41 .437
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม
4.23 .486
มากที่สุด

696

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้
ชฟุตซอลตามทัศนะนัก
X
ฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.23, S.D. = .486) เมื่อ
พิจารณาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตามทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับดังนี้
1. ด้านจิตวิทยาในการโค้ช
X = 4.41, S.D. = .437 มากที่สุด
2. ด้านประสบการณ์การโค้ชฟุตซอล X = 4.34, S.D. = .467 มากที่สุด
3. ด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ
X = 4.30, S.D. = .577 มากที่สุด
4. ด้านความเป็นผู้นำ
X = 4.23, S.D. = .445 มากที่สุด
5. ด้านความรู้ความสามารถด้านฟุตซอล และโค้ช X = 3.86, S.D. = .508 มาก

อภิปรายผลการวิจัย
1. ด้านความรู้ความสามารถด้านฟุตซอล และโค้ช พบว่าความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตามทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอยู่ในระดับมาก ( X =
3.86, S.D. = .508) โดยเฉพาะประเด็นการผ่านการอบรมของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล การมีความรู้
พื้น ฐานทางด้ านกฎ กติกาฟุตซอล การมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกี ฬาฟุต ซอล สามารถสาธิ ต
วิเคราะห์ หลักวิธีการฝึกได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงมีความสามารถในการวิเคราะห์เกมการแข่งขัน
การเตรียมแผนการเล่น และการกำหนดตัวผู้เล่นในแต่ละแมตซ์การแข่งขัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ
ผู้บริหารทีมสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกีฬาฟุตซอลมาเป็น
โค้ชให้กับทีม สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ ไพโรจน์ พัตรปาน (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะที่
เป็นจริง และที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนฟุตบอลตามทัศนะของนักฟุตบอล ผู้จัดการทีม ผู้สื่อข่าวกีฬา
และผู้ชม ในการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก 2006” ที่ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ฝึกสอนฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก 2006 ตามทัศนะของนักฟุตบอล ผู้จัดการทีม
ผู้สื่อข่าวและผู้ชม ด้านบุคลิกภาพด้านคุณสมบัติ ด้านความรู้ความสามารถการฝึกซ้อม ด้านความรู้
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านมนุษย์สัมพันธ์ โดยรวมอยู่ระดับมากถึงมากที่สุด
2. ด้านประสบการณ์การโค้ชฟุตซอล พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตาม
ทัศนะนักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( X = 4.34, S.D. =
.467) โดยเฉพาะประเด็นการผ่านประสบการณ์การเป็นนักฟุตซอลมาก่อน โค้ชสามารถแนะนำ ชี้แจง
และอธิบายเกี่ยวกับกติกาฟุตซอลได้ มีความรู้ในเรื่องกฎกติกาฟุตซอลที่ถูกต้องและแม่นยำ สามารถ
การแก้ไขรูปแบบและวิธีการแข่งขันและนำประสบการณ์ในการเป็นนักฟุตซอลมาปรับใช้กับการเป็น
โค้ชได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีได้ทั้งในและนอกสนาม ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะทีมฟุตซอลม
หาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬา
อาชีพ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (ราชกิจจานุเบกษา, 2561, น. 42)
ที่กำหนดให้มีการเสริมสร้างศั กยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒ นาประเทศ
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มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการ
สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เภรินท์ ริยาพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะโค้ชฟุตบอลที่มีประสิทธิภาพของไทย
พรี เ มี ย ร์ ล ี ก ” ผลการวิ จ ั ย พบว่ า โค้ ช ฟุ ต บอลที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค ุ ณ ลั ก ษณะที ่ ส ำคั ญ เกี ่ ย วกั บ
ประสบการณ์ด้านการโค้ช
3. ด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตามทัศนะ
นักฟุตซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอยู่ในระดับความคิดเห็นค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.30, S.D. = .577) โดยเฉพาะประเด็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักกีฬา โดยการแข่งขัน
อุ่นเครื่องกับทีมต่างๆเป็นแนวทางในการแข่งขัน หรือข้อควรปรับปรุงแก้ไข โค้ชได้มีการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงทีม เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น โดยคำนึงประสิทธิภาพสูงสุดของทีม และการสร้างเสริมพัฒนาการ
ของนักกีฬาแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา เพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการ
ฝึกสอนอย่างสม่ำเสมอ มีการวางแผนประชุมทีมหลังการแข่งขันทุกครั้ง เพื่อนำข้อมู ลมาปรับปรุงทีม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดแผนการซ้อมอย่างมีระเบียบ เหมาะสมกับความต้องการและ
เป้าหมาย และการกระตุ้น จูงใจ และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นต่อ
เป้ า หมายของการทำงาน ทั ้ ง นี ้ อ าจจะเป็ น เพราะ ที ม ฟุ ต ซอลมหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต ได้ มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนากีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ และการอาชีพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2560-2564) ที ่ ก ำหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นากี ฬ าเพื ่ อ ความเป็ น เลิ ศ และต่ อ ยอดเพื่ อ
ความสำเร็จในระดับอาชีพ โดยส่งเสริมและสร้างโอกาสการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในทุกระดับ โดยการ
สร้างความเท่าเทียมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จัดทำตารางการแข่งขันกีฬากลางพร้อมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานศึกษาและสื่อต่าง ๆ ที่นักกีฬาทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้ส่งเสริมการ
คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนในระดับต่าง ๆ เพื่อเข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของเจริญ
ธานีรัตน์ (2548) ที่กล่าวว่า โค้ชกับนักกีฬาไม่สามารถแยกออกจากกันได้ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน โค้ช
จะต้องรู้จักนักกีฬา และดูแลรับผิดชอบในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
รู้จักลักษณะนิสัยของนักกีฬา เพื่อการพัฒนาการกีฬาไปสู่จุดหมายปลายทาง
4. ด้านความเป็นผู้นำ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตามทัศนะนักฟุตซอ
ลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอยู่ในระดับความคิดเห็นพบว่าค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =
4.23, S.D. = .445) โดยเฉพาะประเด็นถ่ายทอดประสบการณ์ การฝึกสอน ความรู้ความสามารถ ได้
อย่างเหมาะสม ความรับ ผิดชอบต่อผลการแข่งขัน การสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬา การแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมทุกครั้ง และการวางตนได้อย่างเหมาะสมทั้งในและนอกสนามการแข่งขัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะโค้ชหรือผู้ฝึกสอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของการ
เป็นผู้ฝึกสอนที่ดีคุณธรรม และเคารพต่อวิชาชีพตนเองตระหนักว่าตนมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน
และสังคม มีความรับผิดชอบทางวิชาชีพ เช่น ใช้ภาษาที่สุภาพ มีมารยาท มีการเตรียมความพร้อมใน
การสอน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นที่ซื่อสัตย์ และเคารพต่อในเพื่อนร่วมอาชีพ อีกทั้งยังต้องปกป้อง
นักกีฬาจากการทารุณกรรมส่วนตัวทุกรูปแบบ ปกป้องและระวังการทารุณกรรมทุกรูปแบบต่อนักกีฬา
จากสิ่งแวดล้อม ในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ งานวิจัยของ
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เภรินท์ ริยาพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะโค้ชฟุตบอลที่มีประสิทธิภาพของไทยพรีเมียร์
ลีก” ที่ศึกษาพบว่าโค้ชฟุตบอลมีประสิทธิภาพมีคุณลักษณะที่สำคัญด้านความเป็นผู้นำ
5. ด้านจิตวิทยาในการโค้ช พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโค้ชฟุตซอลตามทัศนะนักฟุต
ซอลทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอยู่ในระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด ( X = 4.41, S.D. = .437)
โดยเฉพาะประเด็น การสร้างแรงกระตุ้นในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน สร้าง Team Spirit ให้
เกิดความเชื่อมั่นแก่นักกีฬา สร้างจุดมุ่งหมายให้เป็นแนวทางเดียวกัน เป็นผู้ที่มีความเสมอต้นเสมอ
ปลายทั้งในขณะแข่งขัน และนอกเวลา อีกทั้งยังเป็นผู้มีเหตุผลในการให้ คำแนะนำ การลงโทษและ
ตักเตือนอย่างเหมาะสม และสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมเป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากโค้ชได้เอาใจใส่และรู้ว่า
จะใช้วิธีการใดกับใครจึงจะได้ผลดีที่สุด คงจะใช้วิธีการแบบเดียวกับทุกคนไม่ได้ โค้ชจึงต้องทำหน้าที่
ให้ดีที่สุด เต็มความสามารถ โดยไม่คำนึงว่าจะแพ้หรือชนะมากนัก พยายามทำให้ดีที่สุด โค้ชจะต้องหา
แบบที่จะให้การฝึกเข้าใจง่าย จะต้องทราบข้อเท็จจริง หรือคำตอบจากข้อต่อไปนี้ก่อนที่จะทำให้ทีมให้
ได้ผลดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Stewart and Owen (2005) ที่กล่าวว่า ความรับผิดชอบของโค้ช
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดให้กับนักกีฬาทุกคน โดยใช้วิธีการทุกรูปแบบ สิ่งที่ท้า
ทายของโค้ชต้องพบคือ การเข้าใจนักกีฬาทั้งด้านสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และความสามารถใน
การรับรู้แม้ว่าโค้ชจะพร้อมด้วยประสบการณ์ แต่โค้ชยังคงมองว่าการฝึกแบบรวมๆ สามารถสร้าง
ความสำเร็จให้นักกีฬาทั้งตัวบุคคลและทีมรวม แต่การใช้รูปแบบการฝึกที่หลากหลาย และความรู้ใน
การวิเคราะห์รูปแบบเฉพาะคน จะช่ วยให้ผู้ฝึกสอนเตรียมความพร้อม ตัวผู้เล่นและทีมสู่ศักยภาพได้
สูงสุด และยังช่วยให้ผู้ฝึกสอนเลือกวิธีฝึกให้กับนักกีฬาแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาทางความสามารถในการเล่นสนามจริง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ด้านความรู้ความสามารถด้านฟุตซอลการโค้ช โค้ชต้องมีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ใน
ทุก ๆด้าน ไม่เพียงแต่ด้านฟุตซอลและกฎกติกา แต่เป็นเรื่องขององค์ประกอบด้านอื่นๆ ทางด้าน
โภชนาการ เทคโนโลยีทางด้านกีฬา ชีวกลศาสตร์ทางด้านกีฬา รวมถึงสรีรวิทยาของนักกีฬา เพราะ
ทุกๆเรื่องนั้นสัมพันธ์กันที่จะส่งผลให้ทีมหรือสโมสรนั้นประสบความสำเร็จ
2. ด้านประสบการณ์การโค้ชฟุตซอล ปฏิเสธไม่ได้ว่าประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับ
การทำงานในทุกสายอาชีพ รวมถึงในสายงานด้านการโค้ชฟุตซอลด้วย ควรเก็บประสบการณ์มา
กลั่นกรองและถ่ายทอดให้นักกีฬาได้เข้าใจและเหมาะสม รวมถึงควรวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักกีฬาทั้งในและนอกสนาม เพราะโค้ชก็เปรียบเสมือนครู นักกีฬาก็จะดูโค้ชเป็นแบบอย่างในแทบๆ
ทุกอิริยาบถ ดังนั้นควรปฏิบัติตัวและวางตัวอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ
3. ด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ การทำงานอย่างมืออาชีพนั้นเปรียบเสมือนการทำงาน
แบบที่ระบบ ระเบียบ และมีแบบแผน ทั้งก่อนและหลังการทำงาน ดังนั้นการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดีควรมี
การเตรียมรูปแบบการฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้า โค้ชที่ดีจะต้องสามารถดึงความสามารถของทุก ๆ ฝ่ายในทีม
ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่น สตาฟ ผู้ฝึ กสอน รวมเข้าด้วยกันให้ดำเนินงานไปตามจุดประสงค์ของทีมไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเมื่อจบการแข่งขันทุกๆครั้งนั้นควรมีการประชุมทีม เพื่อพูดคุยหาจุดบกพร่องใน
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การแข่งขันแต่ละครั้งเพื่อทำการแก้ไขในครั้งต่อๆไป
4. ด้านความเป็นผู้นำ การเป็นโค้ชก็คือการเป็นผู้นำให้กับทีมหรือสโมสร ดังนั้นความเป็น
ผู้นำในตัวของผู้ฝึกสอนนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ โค้ชจะต้องเคารพในความสามารถของทุกๆ
คนในทีม และดึงความสามารถของแต่ละคนออกมาใช้ให้เกิดผลมากที่สุด รวมทั้งตัวโค้ชเองจะต้อง
แสดงออกทางด้านพฤติกรรมและคำพูดอย่างเหมาะสม
5. ด้านจิตวิทยาในการโค้ช โค้ชควรมีความรู้ด้านจิตวิทยาในการบริหารทีม การที่จะมี
เพียงความรู้และประสบการณ์ทางด้านฟุตซอลเพียงอย่างเดียว การนำจิตวิทยามาปรับใช้ในการ
ควบคุมทีม จะทำให้ผู้เล่นนั้นเข้าใจในเรื่องของการทำงานร่ วมกันกับเพื่อนร่วมทีม เพราะฟุตซอลเป็น
กีฬาทีมที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จเดียวกัน ดังนั้นความสามารถในการทำงานร่วมกัน
สำคัญมากพอกับความสามารถเฉพาะตัว โค้ชจึงต้องใช้ความสามารถด้านจิตวิทยาการโค้ชมาบริหาร
ในส่วนนี้ และในกรณีที่จะต้องดำเนินการลงโทษนักกีฬาถ้าหากทำผิด ก็ควรพิจารณาบทลงโทษที่
เหมาะสม ทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับตัวนักกีฬาคนนั้นและกับทีมด้วย
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งมีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยประยุกต์ใช้
หลักฆราวาสธรรมของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2)เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมของกลุ่มสตรี
แม่บ ้านตำบลจรเข้ส ามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุ รี 3)เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒ นา
เศรษฐกิจชุมชนโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลจระเข้ สามพัน อำเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจากประชากรระดับ
ปฏิบัติงานจำนวนจริงทั้งหมด 450 สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามา
เน่ (Taro,Yamane 1973) การคำนวณหาขนาดได้กลุ่มตัวอย่าง 212 คน และค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือที่นำไปทดลองใช้ เท่ากั บ 0.916 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และใช้ส ถิติทดสอบสมมติฐ านโดยใช้ก ารหาค่าสั มประสิทธิ ์ส หสัม พันธ์ แบบเพี ยร์ส ัน (Pearson
Product-moment Correlation Coefficient) และระเบียบวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) สัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญคือ พระสงฆ์/นักวิชาการศาสนา, ประธานและรอง
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน,กลุ่มผู้นำชุมชน, ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน/ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง,กลุ่มนักวิชาการในพื้น ที่ ทั้งหมดจํานวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
แบบสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique)
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ผลการวิจัยพบว่า
1) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมของกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ตำบลจรเข้ส ามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีโ ดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
หลักธรรมที่นำไปใช้มีค่าเฉลี่ยสูงได้แก่ ด้านสัจจะ รองลงมา ด้านทมะ ต่ำสุด ด้านจาคะ ส่วนฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รองลงมา ด้านฐานพัฒนาอาชีพ รายได้ และต่ำสุดแต่อยู่ในระดับมากด้านฐานการ
สร้างสวัสดิการ
2) ความสัมพันธ์การนำหลักฆราวาสธรรมไปประยุกต์ใช้กับการพัฒ นาเศรษฐกิจชุม
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับปานกลาง ( r= 0.585) อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลางนอกนั้นอยู่ในระดับต่ำ
3) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ของกลุ่มสตรี
แม่บ้าน พบว่าด้าน สัจจะ (ความซื่อสัตย์) ควรเน้น ความโปร่งใส มีกระบวนการบริหารที่ชัดเจนและมี
ความเป็นรูปธรรมในการทำงาน, ทมะ (การฝึกฝน) ควรเน้นเปิดใจกว้างและให้ความสำคัญกับการ
เรียนรู้รวมถึงการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ขันติ (ความอดทน) ควรสร้างความกระตือรือร้น จุด
ประกายความคิดเชิงบวก และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน และจาคะ เกื้อกูลช่วยเหลือ ให้ความสำคัญ
กับการทำงานเป็นทีม ให้อภัยในข้อผิดพลาดและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ส่งเสริมจิตอาสา
คำสำคัญ: เศรษฐกิจชุมชน, หลักฆราวาสธรรม, กลุ่มสตรีแม่บ้าน

Abstract
The study entitled “The Development of Community Economic by Applying
Gharāvāsa-dhamma of Female Housewives Group in Chorakhe Samphan Subdistrict,
U Thong District, Suphanburi Province” consisted of the following objectives: 1) to
investigate the level of the development of community economic by applying
Gharavasa-dhamma of female housewives group in Chorakhe Samphan Subdistrict, U
Thong District, Suphanburi Province; 2) to explore the correlation of the application of
Gharavasa-dhamma and the development of community economic of female
housewives group in Chorakhe Samphan Subdistrict, U Thong District, Suphanburi
Province; and 3) to propose the guidelines for the development of community
economic by applying Gharavasa-dhamma of female housewives group in Chorakhe
Samphan Subdistrict, U Thong District, Suphanburi Province
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The study used a mixed-methods approach that included qualitative and
quantitative methods. The quantitative data were acquired from a population of 450
persons, and the Taro Yamane formula was used to form a group sample of 212
persons. The instrument reliability was equal to 0.916. The statistics used were
frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), and Pearson correlation
coefficient. While the qualitative approach employed interviews with 10 key informants
acquired by way of purposive sampling which included monks/ religious scholars,
president and vice president of female housewives group, community leaders,
administrators of Crocodile Sam Phan Subdistrict Administrative Organization / related
persons, and scholars in the area. The instrument for data collection was an interview.
The data were analyzed by using content analysis technique.
From the study, the following results have been found:
1) The study found that the development of community economic by applying
Gharavasa-dhamma of female housewives group in Chorakhe Samphan Subdistrict, U
Thong District, Suphanburi Province is overall at a high level. When each aspect is taken
into account, the following are listed in order from the highest level of mean to the
lowest: Sacca (truth and honesty); Dama (taming and training oneself); and Caga
(liberality), respectively. While the development of community economic is overall at
a high level, with natural resource and environmental conservation at the highest
mean, followed by career and income development, and building welfare has the
lowest mean but is at a high level.
2) The application of Gharavasa-dhamma and the development of community
economic are positively correlated in the same direction at a moderate level of 0.585,
with a statistical significance of 0.01. When each aspect is considered, it is revealed
that natural resource and environmental conservation has a moderate correlation
while the other aspects are at a low level.
3) The guidelines for the development of community economic by applying
Gharavasa-dhamma of female housewives group found as follows: On Sacca (truth and
honesty), which the principle of transparency should be highlighted, along with a clear
administration process and tangible implementation in work; On Dama (taming and
training oneself), which entails an open-minded mindset, a focus on learning, and the
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establishment of a shared goal; On Khanti (tolerance), which involves enthusiasm,
positive thinking, and the creation of a shared goal; and On Caga (liberality), which
emphasizes generosity, teamwork, forgiveness for any mistakes, the building of good
understanding toward one another, and having a volunteer mindset.
Keywords: Community Economic, Gharavasa-Dhamma, Female Housewives Group

บทนำ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน สู่ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง มีเจตนารมณ์สำคัญ
ของการสนับสนุนที่ มุ่งเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่มั่นคง สามารถพึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน โดยมีรูปธรรมของการ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่ผ่านมา ตั้งอยู่บน
ฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถแยกหมวด ของฐานงานที่นำไปสู่ หรือสามารถเชื่อมโยง
กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน ดังนี้ 1) ฐานระบบการเงินและทุน ที่ปรากฏรูปธรรมใน
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ การสนับสนุนระบบสินเชื่อ เพื่อการพัฒนา การบูรณาการกองทุน การ
แก้หนี้นอกระบบ และสถาบันการเงินชุมชน เป็นต้น 2) ฐานการพัฒนาอาชีพ รายได้ เช่น การส่งเสริม
การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การจัดตั้ง ธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชน และการ
จัดทำแผนชุมชน ระบบการผลิต เกษตรยั่งยืน เป็นต้น 3) ฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ลุ่มน้ำ ป่าชุมชน เกษตรธรรมชาติ/ ความมั่นคงทางอาหาร ประมงชายฝั่ง
การจัดการขยะ การดูแลที่ดิน เป็นต้น 4) ฐานการสร้างสวัสดิการ จากที่องค์กรชุมชน/กลุ่ มจัดตั้งขึ้น
เอง หรือผ่านการสนับสนุนงบประมาณสมทบ กองทุนต่างๆ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน
ผู้สูงอายุ กองทุนสวัสดิการชาวบ้าน กองทุนรักษาบ้าน โดยมีเป้าหมาย (ขวัญกมล ดอนขวา, 2555)
การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนมีเป้าหมาย สำคัญ 4 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 ระดับครอบครัว : ทุก
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” โดยดูได้ จาก 4 ปัจจัยหลัก คือ อยู่ดีกินดี
(ปากท้องอิ่ม) เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ผลผลิตขายได้ มีรายได้ที่มั่ นคง สุขภาพร่างกาย จิตใจ
แข็งแรง ระดับที่ 2 ระดับกลุ่มองค์กร/ชุมชน/หมู่บ้าน : มีกลุ่มองค์กรชุมชนด้านเศรษฐกิจและทุน
ชุมชนที่ เข้มแข็ง มีความมั่นคงทางอาหาร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ สุขภาพกายใจแข็งแรง ระดับที่ 3
ระดับพื้นที่/ ตำบล : สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อน าไปสู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง
ระดับที่ 4 ระดับจังหวัด : เชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจและทุนชุมชน ที่สามารถนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาระดับ นโยบาย เพื่อยกระดับ ให้เป็ นจังหวั ดการตนเองด้า นเศรษฐกิจและทุนชุมชน ตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง องค์กร มาตรา 7 ข้อ (1) สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชน และ
เครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการ ประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่
อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความ เป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท
โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็น
แนวทางสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และประชาสังคมโดยการผลักดันให้เกิด
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พื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชนและส่งเสริมให้มีการ จัดทำแผนพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุน
ชุมชนระดับตำบลที่สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่
กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความหลากหลายใน
การในเรื่องของชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากทุกหมู่มีการคัดสรรอย่างดีมีคุณภาพ
ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร เครื่องนุ่มห่ม สมุนไพร อาชีพส่วนใหญ่ทำนา ทำสวน ทำไร่และอาชีพเสริม
การทอผ้า การทำขนมไทยโบราณ ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นก็จะเป็นประเภทผ้าทอ สมุนไพร ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่มีการสืบทอดต่อกันมาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นตำบลบ้านดอน ตำบลสระ
ยายโสมและพื้นที่ติดต่ออำเภอเลาขวัญ ทำให้เห็นจุดเด่นของการจัดการส่งเสริมชุมชนในพื้นที่อันมี
ต้นทุนทรัพยากรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ต้นทุนทางสังคม ต้นทุนทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้จะเป็นฐานนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จากเหตุผลที่ได้กล่าวอ้างมาเบื้องต้นนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นคนในพื้นที่โดยกำเนิดและได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริ ม
เศรษฐกิจชุมชน ที่จะทำให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชน ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการประยุกต์
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำมาใช้ในการสร้างความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อ ความ
ไว้วางใจและการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามอันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของสตรีแ ม่บ้าน
ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็งและต้นแบบของการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมมาบริหารจัดการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้านโดยประยุกต์ใช้ห ลั ก
ฆราวาสธรรม ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้านโดยประยุกต์ใช้
หลักฆราวาสธรรมตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อหาแนวทางการบูรณาการหลักสังคหวัตถุธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยประยุกต์ใช้หลักฆารวาสธรรมของกลุ่มสตรี
แม่บ้านตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยยึดกรอบแนวคิดของ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฐานงานที่
นำไปสู่การเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ ฐานระบบการเงินและทุน ฐานการพัฒนาอาชีพ
ฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฐานการสร้างสวัสดิการ ดังนี้
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีแม่บ้าน
1. อายุ
2. สถานภาพครอบครัว
3. วุฒิการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

ฐานการพัฒนาชุมชนได้แก่
1. ด้านระบบการเงินและทุน
2. ด้านการพัฒนาอาชีพ
การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม
3. ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
เศรษฐกิจชุมชนได้แก่
และสิ่งแวดล้อม
1. สัจจะ
4. ด้านการสร้างสวัสดิการ
แนวทางการพั
ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนโดย
2. ทมะ
ประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ของกลุ่มสตรี
3. ขันติ
แม่ บ ้ า นตำบลจรเข้ ส ามพั น อำเภออู ่ ท อง
4. จาคะ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย แบบผสานวิ ธ ี ( Mixed Methods Research) ระหว่ า งวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการดำเนินการวิจัย
ดังนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ทั้งหมดจํานวน 450 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของทาโร่ ยามาเน่ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2555) การคำนวณหาขนาด/จำนวนตัวอย่างในกรณีที่
สามารถรู้จำนวนหรือปริมาณประชากร 212 คน
2. พื้นที่ในการวิจัย
ศึกษากลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ตาม
กรอบของ “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจรเข้
สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่
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เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ”การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาส
ธรรมกลุ่มสตรีแม่บ ้านตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ประกอบด้ว ยหลัก
ฆราวาสธรรม ได้แก่ 1) สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ 2) ทมะ หมายถึง การฝึกตน 3) ขันติ หมายถึง
อดทนมุ่งมั่น 4) จาคะ หมายถึง การเสียสละ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Numerical
Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับ
น้อยที่สุด ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ”การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจรเข้
สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ประกอบด้วย 1) ด้านระบบการเงินและทุน 2) ด้านการ
พัฒนาอาชีพ 3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการสร้างสวัสดิการ ส่วน
ที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ “การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี” ลักษณะเป็นการตอบแบบปลายเปิด
4. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยประสานงานกับ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับคืนด้วยตนเอง จำนวน 212 ชุด
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ของ
แบบสอบถามโดยใช้ ต ารางแสดงค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจรเข้สามพัน อำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics Analysis) ในการทดสอบ
สมมติฐานนั้น ผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห้ในส่วนของการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้
หลักฆราวาสธรรมว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson
Correlation) เป็นค่าที่วัดความสัมพันธ์ ผู้วิ จัยเลือกใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน
(Pearson product-moment correlation coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานเนื่องจากระดับของ
ตัวแปรที่ใช้เป็นระดับอันตราภาคและสามารถคํานวณได้ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In- depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) พระสงฆ์/นักวิชาการศาสนา 2 รูป 2) ประธานและรองประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน จํานวน 2 คน 3)
กลุ่มผู้นำชุมชน จํานวน 2 คน 4) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จำนวน 2 คน 5) กลุ่มนักวิชาการในพื้นที่ จำนวน 2 คน รวม 10 รูป/คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดย มี
ขั้ น ตอนในการสร้ างแบบสั ม ภาษณ์ จากการตั ้ ง ประเด็น หลัก ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จชุ มชนโดย
ประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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3. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับ ของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อขออนุญาตในการสัมภาษณ์
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์คำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)

ผลการวิจัย
การศึกษาระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้านโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาส
ธรรม ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
นำมาประเมินจำนวน 212 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้านโดย
ประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅=3.78, SD.= .687) พิ จ ารณารายด้ า นเรี ย งลำดั บ จากมากไปหาน้ อ ย พบว่ า ด้ า นสั จ จะ
(x̅=3.95, SD.= .687) รองลงมา ด้านทมะ (x̅= 3.88, SD.= .637) รองลงมา ด้านขันติ (x̅=3.85,
SD.= .674) และต่ำสุดแต่อยู่ในระดับมาก ด้านจาคะ (x̅= 3.81, SD.= .712)
ตารางที่ 1 แสดงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้านโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาส
ธรรมตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวม
ระดับการนำมาใช้
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยประยุกต์ใช้
หลักฆราวาสธรรม
SD
ระดับ
x̅
1. ด้านสัจจะ
3.95
.687
มาก
2. ด้านทมะ
3.88
.673
มาก
3. ด้านขันติ
3.85
.674
มาก
4. ด้านจาคะ
3.81
.712
มาก
รวม
3.78
.687
มาก
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.56, SD.= .789)
เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (x̅= 3.69, SD.= .813) รองลงมา ด้านฐานพัฒนาอาชีพ รายได้ (x̅= 3.52, SD.=
.867) รองลงมา ด้านฐานระบบการเงินและทุน (x̅= 3.51, SD.= .695) และต่ำสุดแต่อยู่ในระดับมาก
ด้านฐานการสร้างสวัสดิการ (x̅= 3.50, SD.= .779)
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ตารางที่ 2 แสดงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยรวม
ระดับการพัฒนา
ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
SD
ระดับ
x̅
1. ด้านฐานระบบการเงินและทุน
3.51
.695
มาก
2. ด้านฐานพัฒนาอาชีพ รายได้
3.52
.867
มาก
3. ด้านฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
3.69
.813
มาก
สิ่งแวดล้อม
4. ด้านฐานการสร้างสวัสดิการ
3.50
.779
มาก
รวม
3.56
.789
มาก
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมโดยรวม มีค่า
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง 0.585 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.01 และเมื่อจำแนกเป็ นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลางคือด้านฐานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกนั้นอยู่ในระดับต่ำ
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้านโดยประยุกต์ใช้
หลักฆราวาสธรรมตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวม
การประยุกต์ใช้
ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้าน
หลักฆราวาสธรรม ด้านฐาน ด้านฐาน
ด้านฐานการ
ด้านฐาน ภาพรวม
ระบบ
พัฒนา
อนุรักษ์
การสร้าง
การเงิน
อาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ สวัสดิการ
และทุน
รายได้
และสิ่งแวดล้อม
1. ด้านสัจจะ
0.249
0.411
0.435
0.314
0.458
2. ด้านทมะ
0.305
0.433
0.487
0.320
0.501
3. ด้านขันติ
0.354
0.384
0.420
0.363
0.491
4. ด้านจาคะ
0.370
0.352
0.382
0.376
0.477
ภาพรวม
0.388
0.480
0.523
0.417
0.585
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผล
การวิจัย “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้านโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม
ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้นำเสนอประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจ
นำมาอภิปรายผล ดังนี้
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้านโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ตำบลจรเข้
สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มสตรีแม่บ้านมีการ
ปฏิบัติงานจากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับหลักฆราวาสธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความโปร่งใส่
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ถูกต้อง มีระบบและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ สมยานะ
ได้ศึกษาวิจ ัย คุณธรรมกับ การพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประเภทและคุณลักษณะของคุณธรรมที่ เหมาะสมกับการ
นำไปประยุกต์ใช้ร่วมกันกับการบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจชุมชนในพื้นที่ขององค์ กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ ่ น (อปท.) จ.เชี ย งใหม่ เ ป็ น วิ ธ ี ก ารวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเป็ น หลั ก โดยการสร้ า งความเข้ า ใจที่
ปรากฏการณ์ในเชิงเหตุผลด้วยวิธีวิเคราะห์ที่เป็นระบบและเก็บข้อมูลด้วยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เชิงกลุ่มกับกลุ่มธุรกิจชุมชน การพัฒนาเป็น ความยั่งยืนของธุรกิจโดยสามารถแบ่งลักษณะ คุณธรรม
ได้เป็น 5 ประเภท คือ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความไม่โลภจนเกินไป 3) ความอดทน 4) ความ
ขยันหมั่นเพียร และ 5) ความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ซึ่งลักษณะของ คุณธรรมดังกล่าวจะแสดงออกมาโดย
การกระทำทางกาย วาจาและจิตใจของสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนทั้งในตัวของผู้นำกลุ่มและสมาชิกของ
กลุ่มทุกคน โดยมีการนำไป ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กรของกลุ่มธุรกิจชุมชนใน อปท.
จังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจรเข้
สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลางในการประยุกต์
หลักฆราวาสธรรมไปใช้คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกนั้นอยู่ในระดับต่ำ อา
จะเป็นเพราะ การรวมกลุ่มสตรีแม่บ้านยังไม่มีความเป็นรูปธรรม จึงทำให้ความสัมพันธ์การนำหลัก
ฆราวาสธรรมไปประยุกต์ใช้ในทิศทางบวกแต่อยู่ในระดับน้อยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่ ม
แม่บ้าน ฐานระบบการเงินและทุน การพัฒนาอาชีพ รายได้ และฐานการสร้างสวัสดิการ
แนวทางการพั ฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีแม่บ้านโดยประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม
ได้แก่
1) สัจจะ คือ เน้นความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือ มีกระบวนการบริหารที่ชัดเจน และมี
ความเป็นรูปธรรมในการทำงาน
2) ทมะ คือ เน้นการเปิดใจกว้าง ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติและกำหนด
เป้าหมายร่วมกัน
3) ขันติ คือ กำหนดเป้าหมาย สร้างความกระตือรือร้น จุดประกายแนวคิดเชิงบวก
4) จาคะ คือ การเกื้อกูลช่วยเหลือ ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ให้อภัยในข้อผิดพลาด
และสร้างความเข้าใจในการทำงานและส่งเสริมจิตอาสา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
1) ด้านสัจจะ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ คือ ดำเนินงานทุกครั้งเป็นรูปธรรมในการพัฒนาชุมชน ดังนั้น
ควรส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นรูปธรรมในการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม
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2) ด้านทมะ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ คือ เมื่อมีปัญหาทุกครั้งจะใช้การชี้แจงด้วยเหตุผลเพื่อให้ เกิด
ความเข้าใจ ดังนั้น ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นเปิดใจให้ทุกฝ่ายทุกกลุ่มเข้ามามีส่วน
นำเสนอปัญหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ยอมรับฟังและ มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
3) ด้านขันติ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ คือ ให้ความสำคัญของหน้าที่มาเป็นอันดับแรก ดังนั้น ควร
ส่งเสริมจุดประกายความคิดเชิงบวกเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นเพื่อให้ทุกคนให้ความสำคัญของการ
เข้าร่วมกิจกรรมและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายอดทนมุ่งมั่นเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
4) จาคะ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ คือ การทำงานทุกครั้งเปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นของและความ
ต้องการของชุมชน ดังนั้นควร สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน โดยเน้นการทำงานเป็นทีม
เกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยให้อภัยในข้อผิดพลาดและช่วยกันปรับแก้ส่งเสริมจิตอาสาในการทำงาน
ร่วมกัน
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อ
หากมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักฆราวสธรรมในครั้งต่อไป ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะการดำเนินการวิจัยในลักษณะ ต่อไปนี้
1) ควรศึกษากระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักฆราวาสธรรม ว่ามีการใช้หลัก
ฆราวาสธรรมมาเป็นกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างไร
2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำหลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนาด้านอื่น ๆ เช่น อิทธิบาท
4 หลักไตรสิกขา เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนวิถีพุทธของกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลัก
ไตรสิกขาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. หา
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรสิกขากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 3. เสนอแนวการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามจากประชากร 1,048 คน นำมาหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรคำนวณของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 290 คน การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (The-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 10 รูป
หรือคน ได้แก่ พระสงฆ์และนักวิชาการศาสนา, ประธานและรองประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน,ผู้นำชุมชน,
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับ เท่ากับ
0.958 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ
สมมติฐ านโดยใช้การหาค่ าสัม ประสิทธิ์ส หสัม พั นธ์แบบเพียร์ส ัน (Pearson Product-moment
Correlation Coefficient
ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.05,
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S.D.= 0.78) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านปัญญา (  = 4.15,
S.D.= 0.79) รองลงมา ด้านสมาธิ (  = 4.02, S.D.= 0.74) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านศีล ( 
= 3.99, S.D.= 0.81)
ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.08, S.D.=
0.77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเริมสุขภาพ(  = 4.16,
S.D.= 0.75) รองลงมา ด้านการส่งเสริมให้มีความมั่นคงหรือหลักการประกันในชีวิต (  = 4.08,
S.D.= 0.76) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (  = 4.01, S.D.= 0.77)
2) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรสิกขากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับปานกลาง ( r= 0.552) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.01 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา
ด้านสมาธิมีความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นมีความสัมพันธ์เชิงบวกแต่อยู่ในระดับต่ำ
3) แนวการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาของโรงพยาบาลส่ง เสริม
สุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ด้านศีล ควรมีการจัดอบรมการ
ใช้สติอย่างไม่ประมาทในชีวิตประจำวันและไม่ยึดติดวัตถุภายนอก รวมทั้งอบรมการวางตัวและการ
ปรับอารมณ์ให้รู้ทันสภาพการเปลี่ยนของสังคม ด้านสมาธิ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนำภูมิ
ปัญญาถ่ายทอดให้แก่เยาวชนมี และด้านปัญญา ควรส่งเสริมแนะนำและวางแผนสิ่งที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตในการใช้ชีวิตประจำวัน
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต, ไตรสิกขา, ผู้สูงอายุ

Abstract
The study entitled “The Development of the Elderly’s Quality of Life Based on
Trisikkha of Health Promotion Hospital, Chorakhe Sam Phan Subdistrict, U Thong
District, Suphan Buri Province” consisted of the following objectives: 1) to investigate
the level of the development of the elderly’s quality of life based on Trisikkha of
Health Promotion Hospital, Chorakhe Sam Phan Subdistrict, U Thong District, Suphan
Buri Province; 2) to explore the correlation of Trisikkha and the development of the
elderly’s quality of life of Health Promotion Hospital, Chorakhe Sam Phan Subdistrict,
U Thong District, Suphan Buri Province; and 3) to propose the guidelines for the
development of the elderly’s quality of life based on Trisikkha of Health Promotion
Hospital, Chorakhe Sam Phan Subdistrict, U Thong District, Suphan Buri Province.
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The study used a mixed-methods approach that included qualitative and
quantitative methods. The quantitative data were acquired via questionnaires from a
population of 1,088 persons, and the Taro Yamane formula was used to form a group
sample of 290 persons. The qualitative data were collected via in-depth interviews
with 10 key informants comprising monks and religious scholars, president and vice
president of housewife group, community leaders, and administrator of Chorakhe Sam
Phan Subdistrict Administrative Organization. The instrument reliability was equal to
0.958. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, and
Pearson correlation coefficient.
From the study, the following results have been found:
1) The study found that the development of the elderly’s quality of life based
on Trisikkha of Health Promotion Hospital, Chorakhe Sam Phan Subdistrict, U Thong
District, Suphan Buri Province is overall at a high level (x̄ = 4.05, S.D. = 0.78). When
each aspect is considered, it is discovered that wisdom or Pañña is at the highest level
(x̄ = 4.15, S.D. = 0.79), followed by concentration or Samadhi (x̄ = 4.02, S.D. = 0.74),
and morality or Sila has the lowest level of mean (x̄ = 3.99, S.D. = 0.81). The level of
the development of the elderly’s quality of life is overall at a high level (x̄ = 3.08, S.D.
= 0.77). When each aspect is taken into account, it is revealed that health promotion
has the highest level of mean (x̄ = 4.16, S.D. = 0.75), followed by the promotion of life
security (x̄ = 4.08, S.D. = 0.76), and promotion of participation has the lowest level of
mean (x̄ = 4.01, S.D. = 0.77).
2) Trisikkha and the development of the elderly’s quality of life are positively
correlated in the same direction at a moderate level (r = 0.552), with a statistical
significance at 0.01 level. When each aspect is considered, it is revealed that
Samadhi (concentration) has a moderate correlation. While the other aspects are
positively correlated, but are at a low level.
3) The guidelines for the development of the elderly’s quality of life based on
Trisikkha of Health Promotion Hospital, Chorakhe Sam Phan Subdistrict, U Thong
District, Suphan Buri Province are found as follows:
(1) On Sila or morality, there should be training on how to use mindfulness to
avoid becoming careless or attached to external objects. Including, the training on how
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to behave oneself and adjust emotions in order to be aware of the changes in the
society.
(2) On Samadhi or concentration, there should be activities promoting the
elderly to transfer their local wisdom to younger people.
(3) On Pañña or wisdom, there should be a strategy in place for dealing with
things that affect mental health in everyday life.
Keywords: Quality of Life, Trisikkha, The Elderly

บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากรวัยสูงอายุที่มีอายุเกิน 10 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ประมาณร้อยละ 16 กล่าวคือในประชากรทุกๆ 100 คน จะมีประชากรวัยสูงอายุ
ประมาณ 16 คน และในอนาคตจำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่ผู้สูงอายุมี
ชีวิตยืนยาวขึ้น ซึ่งหากผู้สูงอายุ ครอบครัว หรือผู้ดูแล ขาดความรู้ความใส่ใจในการดูแลตนเองหรือ
ผู้สูงอายุแล้ว ช่วงชีวิตที่ผู้สูงอายุจะสามารถพึ่ งพาตนเองได้ก็จะลดลงไปด้วย นั่นหมายถึงผู้สูงอายุต้อง
กลายเป็นภาระพึ่งพิงของครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกจากนั้นครอบครัวและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ควรมีความเข้าใจความแตกต่างของวัย มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องในการทำงานสร้างสังคมสูงอายุ
คุณภาพ อาทิ การมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ การมีบ้านต้นแบบที่เหมาะสมกับสังคมสูง
วัย ผลจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่มีนโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา ที่มุ่งให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทำ
ให้คนในวัยแรงงานมีบุตรน้อยลง ส่งผลให้จานวนบุตรเฉลี่ยต่อสตรีหนึ่งคนตลอดวัยเจริญพันธุ์ลดลง
จากสถิติของอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงมาโดยตลอด จากร้อยละ 0.4 ในปี พ.ศ.2533 มาเป็นร้อยละ
0.3 ในปี พ.ศ.2538 และคาดว่าอัตราการเพิ่มของประชากรโดยรวมมีแนวโน้มลดลงจนติดลบ ในช่วง
ระหว่าง ปี พ.ศ.2568 - 2573 เป็นต้นไป โดยการลดลงของจำนวนประชากรของชาตินี้ ทำให้มี
ประชากรที่มาทดแทนคนวัยแรงงาน ไม่ทันต่อความต้องการของประเทศ ตลอดจนประชากรวัย
สูงอายุก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มของการที่จะขยายอายุการทำงานให้กับ
ผู้สูงอายุให้ยาวนานขึ้น จากเดิมเกษี ยณอายุที่ 60 ปี ให้เพิ่มเป็น 65 ปี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สามารถทา
งานเพื่อมีรายได้และพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด (วิภานันท์ ม่วงสกุล, 2558)
หลักไตรสิกขา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการจัดการบริหารชีวิต
เพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง มีหลักอยู่ 3 ประการ คือหลักข้อปฏิบัติสำหรับการอบรม กาย วาจา จิต
เพื่อพัฒนาตนเองให้เข้าใจชีวิตในการประครองตนให้อยู่กับสภาพปัจจุบัน รู้ทัน ไตรสิกขา: ระบบ
การศึกษา ซึ่งพัฒนาชีวิตที่ดำเนินไปทั้งระบบในการดำเนินชีวิต สิกขาคือการศึกษา ที่ฝึกอบรมพัฒนา
ชีวิต 3 ด้านดังนี้ คือ 1) สิกขา/การฝึกศึกษา ด้านสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคม
คือเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนสรรพสัตว์ หรือสิ่งแวดล้อมทางวัตถุก็ตาม ด้วยอินทรีย์ (เช่น ตา หู) หรือด้วย
กาย วาจา ก็ตาม เรียกว่า ศีล (เรียกเต็มว่า อธิสีลสิกขา) 2)สิกขา/การฝึกศึกษา ด้านจิตใจ เรี ยกว่า
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สมาธิ (เรียกเต็มว่าอธิจิตสิขา) 3)สิกขา/การฝึกศึกษาด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา (เรียกเต็มว่า อธิ
ปัญญาสิกขา) รวมความว่าการฝึกศึกษานั้นมี 3อย่างเรียกว่า สิกขา 3 หรือไตรสิกขา คือศีล สมาธิ
ปัญญา ซึ่งพูดด้วยถ้อยคำของคนยุคปัจจุบันว่า เป็นระบบการศึกษาที่ทำให้บุค คลพัฒนาอย่างมีบูรณา
การ และให้มนุษย์เป็นองค์รวมที่พัฒนาอย่างมีดุลยภาพ (จินตนา อาจสันเที๊ยะ, 2561)
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยการนำพุทธธรรม
มาประยุกต์ใช้ให้ผู้สูงอายุปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ สังคม ปัญญาให้มีการ
ตื่นตัวรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานพยาบาลถือเป็นหัวใจหลั กใน
การดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางพระพุทธศาสนาได้เห็นความสำคัญของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าเห็นว่าหลักไตรสิกขามีความสำคัญ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะนำไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านกาย วาจา และใจ หลักศีล สมาธิ ปัญญา
จึงสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแนวทางของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้
อายุในตำบลจรเข้สามพันต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพัน ธ์การพัฒ นาคุณภาพชีว ิตของผู้ส ูงอายุตามหลักไตรสิกขาของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อนำเสนอแนวการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กัญญาณัฐ ไฝคำ (2561) การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุในประเทศไทยมี 4 ประการ ได้แก่ 1) การจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลงาน
ด้านผู้สูงอายุอย่างเป็น ระบบ 2) การสนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชนที่เข้มแข็ง 3) การสร้าง
เครือข่ายการทำงานด้านผู้สูงอายุ การใช้ทรัพยากรและข้อมูลด้านผู้สูงอายุร่วมกันอย่างบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 4) การ พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้ความรู้ ความเข้าใจ การดูแล
ผู้สูงอายุเพื่ อให้ทำงานด้านผู้สูงอายุอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ
ผลประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับตามกฎหมาย
ปิยภรณ์ เลาหบุตร (2558) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 7 ตำบลพลูตา
หลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดั บคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่
7 ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
หมู่ 7 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
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สถานภาพโดยทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 7 ตาบลพลูตาหลวง อำเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี จานวน 302 คน
ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ในระดับค่อนข้างดีเมื่อจำแนก
ตามรายด้านได้ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในอันดับ 1 ด้านร่างกาย อยู่ในอันดับ 2 ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม อยู่ในอันดับ 3 ด้านจิตใจ อยู่ในอันดับ 4 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า คุณภาพของผู้สูงอายุ
ในชุมชนหมู่ 7 ตาบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่มี เพศ อาชีพ สถานภาพต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุ ที่มี อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ภูมิวัฒน์ พรวนสุข (2558) ได้ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาพรวมของปัญหาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคม ด้านครอบครัว และด้านการเงินและการงานพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า ด้านสุขภาพอนามัย ควรมีการนำแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้จริงที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ควรมีการจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างจริงจัง
ควรมีการตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม หรือศูนย์ออกกำลังกายควรมีกลุ่มอาสาสมัครออก
เยี่ยมที่บ้านพร้อมรับฟังปัญหาและแนะนำแนวทาง พร้อมทั้งตั้งงบประมาณไว้รองรับผู้สูงอายุใน
อนาคต ด้านสังคม ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลและให้เกิดความสัมพันธ์กับ
ผู้สูงอายุ และควรจัดสวัสดิการแจกสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ควรมีรถรับ -ส่ง ไปโรงพยาบาลเมื่อ เจ็บป่วย
ควรมีการแจ้งข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สูงอายุอย่างทั่วถึง ด้านครอบครัว ควรจัดการปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยและตั้งศูนย์ที่พักพิงชั่วคราวของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการศึกษา
จากสภาพแวดล้อมจากแนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) ที่มีเป็นแนวคิดที่แสดงถึงภาวะสุขสมบูรณ์
ของผู้สูงอายุ และเป็นเป้าหมายของผู้สูงอายุทั่วโลก มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ (Healthy) ด้านการส่งเสริมให้มีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันในชีวิต (Security)
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participation) นำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
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ตัวแปรทางชีวสังคม
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
หลักไตรสิกขากั
บการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1. พัฒนาด้านศีล
2. พัฒนาด้านสมาธิ
3. พัฒนาด้านปัญญา

การส่งเสริมภาวะสุขสมบูรณ์ของ
ผู้สูงอายุ ได้แก่
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
2. ด้านการส่งเสริมให้มีความมั่นคง
3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีว ิตของผู้ส ูงอายุตามหลักไตรสิกขาของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้กำหนดใช้วิธีการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที ่ ใช้ ในการวิจ ัย ได้แก่ ผู้ส ูงอายุ ในตำบลจรเข้ส ามพั น อำเภออู่ ท อง จังหวั ด
สุพรรณบุรี ทั้งหมดจํานวน 1,048 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของทาโร่ ยามาเน่ การคำนวณหาขนาด/จำนวนตัว อย่างในกรณีที่สามารถรู้จำนวนหรือปริ มาณ
ประชากร 290 คน
2. พื้นที่ในการวิจัย
กลุ่มชมรมผู้สูงอายุในตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ตาม
กรอบของ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ”โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ”การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ตามหลั ก ไตรสิ ก ขาของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ตำบลจรเข้ ส ามพั น อำเภออู ่ ท อง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี” ประกอบด้วยหลัก ไตรสิกขา ได้แก่ 1) ด้านพัฒนาศีล 2) ด้านพัฒนาสมาธิ 3) ด้านพัฒนา
ปัญญามีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประเมิน ค่า (Numerical Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ โดยมี
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เกณฑ์การให้น้ำหนักของคะแนนดังนี้ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับ
น้อยที่สุด ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ”การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ประกอบด้วย
1) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthy) 2) ด้านการส่งเสริมให้มีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันใน
ชีว ิต (Security) 3) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participation) ส่ว นที่ 4 เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ตามหลั ก ไตรสิ ก ขาของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ตำบลจรเข้ ส ามพั น อำเภออู ่ ท อง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี” ลักษณะเป็นการตอบแบบปลายเปิด
4. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู ้ ว ิ จ ัย ประสานงานกั บ กลุ ่ มชมรมผู้ ส ู ง อายุใ นตำบลจรเข้ ส ามพัน อำเภออู ่ ท อง จั ง หวัด
สุพรรณบุรี เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับคืนด้วยตนเอง จำนวน 290 ชุด
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ของ
แบบสอบถามโดยใช้ ต ารางแสดงค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจระเข้สามพัน อำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics Analysis) ในการทดสอบ
สมมติฐานนั้น ผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห้ในส่วนของการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้
หลักฆราวาสธรรมว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson
Correlation) เป็นค่าที่วัดความสัมพันธ์ ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน
(Pearson product-moment correlation coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐ านเนื่องจาก ระดับ
ของตัวแปรที่ใช้เป็นระดับอันตราภาคและสามารถคํานวณได้ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ผู้ว ิจ ัย ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In- depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล สําคัญ ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารเทศบาลตำบลจระเข้สามพัน และนักวิชาการในพื้นที่ สัมภาษณ์
เชิงลึกโดยกําหนดวิธีการแบบเจาะจง จํานวน 10 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) พระสงฆ์/
นักวิชาการด้านศาสนา 2) ผู้นำชุมชน 3) ผู้บริหารเทศบาลตำบลจระเข้สามพั น/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4)
นักวิชาการด้านสาธารณสุข
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดย มี
ขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ จากการตั้งประเด็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ตามหลั ก ไตรสิ ก ขาของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ตำบลจรเข้ ส ามพั น อำเภออู ่ ท อง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี
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3. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับ กลุ่มชมรมผู้สูงอายุในตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรีเพื่อขออนุญาตในการสัมภาษณ์
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์คําให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสําคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ใน
̅=4.05, SD.= .785) พิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านปัญญา
ระดับมาก (𝒙
̅=4.15, SD.= .794) รองลงมา ด้าน ด้านสมาธิ ( 𝒙
̅= 4.02, SD.= .745) และต่ำสุด ด้านศีล ( 𝒙
̅=
(𝒙
3.99, SD.= .815)
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลัก
ไตรสิกขา
1. ด้านศีล
2. ด้านสมาธิ
3. ด้านปัญญา
รวม

𝑥̅
3.99
4.02
4.15
4.05

ระดับการนำมาใช้
SD
.815
.745
.794
.785

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการส่งเสริมภาวะสมบูรณ์ผู้สูงอายุของโรงพยาบาล
̅=
ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( 𝒙
4.08,SD.=.768) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านการส่งเสริมสุขภาพ
̅=4.16, SD.= .757) รองลงมา ด้านการส่งเสริมให้มีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันในชีวิตรายได้
(𝒙
(̅𝒙= 4.08, SD.= .768) และต่ำสุดแต่อยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ( ̅𝒙= 4.01,
SD.= .779)
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับการส่งเสริมภาวะสมบูรณ์ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ตำบลจรเข้สามพันอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
การส่งเสริมภาวะสมบูรณ์ผู้สูงอายุ
ระดับการส่งเสริม
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
SD
ระดับ
𝑥̅
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
4.16
.757
มาก
2. ด้านการส่งเสริมให้มีความมั่นคงหรือการมี
4.08
.768
มาก
หลักประกัน
ในชีวิต
3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
4.01
.779
มาก
รวม
4.08
.768
มาก
3. ความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางเชิง
บวกอยู่ในระดับปานกลาง 0.552 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 และเมื่อจำแนกเป็นราย
ด้านพบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขากับการส่งเสริมภาวะสมบูรณ์
ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีด้าน
สมาธิมีความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นมีความสัมพันธ์เชิงบวกแต่อยู่ในระดับต่ำ
ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา
กับการส่งเสริมภาวะสมบูรณ์ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา
1. ด้านศีล
2. ด้านสมาธิ
3. ด้านปัญญา
ภาพรวม

การส่งเสริมภาวะสมบูรณ์ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการส่งเสริมให้
ด้านการ
ด้านการส่งเสริม มีความมั่นคงหรือ
ส่งเสริมการมี ภาพรวม
สุขภาพ
การมีหลักประกัน
ส่วนร่วม
ชีวิต
0.405**
0.415**
0.348**
0.469**
0.281**
0.355**
0.337**
0.502**
0.467**
0.455**
0.397**
0.447**
0.454
0.378**
0.513**
0.552**

อภิปรายผล
ผลการศึกษาความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขากับการ
ส่งเสริมภาวะสมบูรณ์ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับปานกลาง
0.552 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า การพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาด้านสมาธิ มีความสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกแต่อยู่ในระดับต่ำ ส่วนมากกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมคือกิ จกรรมวัน
สำคัญทางศาสนาและของชาติที่ชุมชนได้จัดกันทุกปีจึงทำให้ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาวะในด้านสมาธิมาเป็นอันลำดับสูงกว่า มีความสัมพันธ์กับงานวิจัย
ของ พระธนพล กนฺตสีโล (2561) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตระดับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเทพกระษัตรีอำเภอ
ถลางจังหวัดภูเก็ตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยพบว่าด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
แนวการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
1) การส่งเสริมสุขภาพ ควรจัดกิจกรรมที่ได้นำไปปฏิบัติสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่
เหมาะสมต่อสุขภาพ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการผ่อนคลาย และส่งเสริมการ
เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพโดยแยกประเภทตามช่วงวัยเพื่อให้ส อดคล้องกับปัญหา เช่นการ
รับประทานอาหาร ยารักษาโรค และการปรับอารมณ์ให้รู้ทันสภาพการเปลี่ยนของสังคมสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภูมิวัฒน์ พรวนสุข (2558) ได้ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า ด้าน
สุขภาพอนามัย ควรมีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้จริงที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอายุ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีบริการตรวจ
สุขภาพประจำปีอย่างจริงจัง
2) การส่งเสริมให้มีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันในชีวิต ควรให้ความสำคัญ การอบรม
ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม และการส่งเสริมอาชีพให้มีหลักประกัน
ทางรายได้และการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยภรณ์ เลาหบุตร (2557) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ชุมชนหมู่ 7 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า ควรส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคมโดยองค์การบริหารส่วนตาบลพลูตาหลวง ควรกำหนด
นโยบายและงบประมาณในการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานและควรมีนโยบายส่งเสริมระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทางด้านร่างกาย และจิตใจโดยกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ควรเน้นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ด้านสมาธิ
ควรจะเน้นไปเรื่องของการแลกเปลี่ยนรู้และนันทนาการเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและสนับสนุน
ส่งเสริมการฝึกฝนสมาธิให้มีความต่อเนื่อง และด้านปัญญา คือนำศักยภาพของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายมาส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมิวัฒน์ พรวนสุข (2558) ได้ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ พบว่า ด้านสังคม ควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่ว มดูแลและให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ และควรจัด
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สวัสดิการแจกสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและได้
บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
1) ด้านศีล จากผลการวิจัยข้อที่มีค่าเฉลี่ยคือ มีการจัดอบรมการใช้สติอย่างไม่ประมาทใน
ชีว ิตประจำวัน และไม่ย ึดติดวัตถุภายนอก ควรจะต้องมีการจัดกิจกรรมอบรมการใช้ส ติอย่างไม่
ประมาทและไม่ยึดติดกับวัตถุภายนอกอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยให้พระสงฆ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมาให้แง่คิดสติเตือนใจ เพื่อให้สอดคล้องกับการฝึกฝนตนเองของผู้สูงอายุได้ปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
2) สมาธิ จากการวิจัยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ คือ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายแก่
เยาวชน ควรจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอด
ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้อื่น ๆ แก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อสร้างการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างวัยไปในทิศทางที่สร้างสรรค์
3) ปัญญา จากการวิจัยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำคือ แนะนำสิ่งที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิต
ในชีวิตประจำวัน ควรจะมีความต่อเนื่องในการติดตามพฤติกรรมผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตโดย
เชื่อมโยงกับประธานกลุ่มผู้สูงอายุและครอบครัวเพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อ
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรมในครั้งต่อไป
ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการวิจัยดังนี้
1) ควรจะศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตามหลักวิธีพุทธ ว่ากระบวนการวิถีพุทธแบบ
ไหนที่เหมาะสมกับการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูง
2) ควรศึกษาการสร้างความเข้าใจทางสังคมของผู้สูงอายุตามธรรมพุทธศาสนาตามหลักไตร
ลักษณ์ เช่น หลักความจริงของชีวิต
3) ควรศึกษาการนำหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำนโยบายโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำนโยบายโครงการ
คนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการนำ
นโยบายในโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 395 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่ อาศัยในพื้นที่แขวงทุ่งครุ เขตทุ่ง
ครุ กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51- 60 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 15,001– 20,000 บาท มีส ถานภาพสมรส และมีอาชีพรับจ้าง ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จของการนำนโยบายโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.35, S.D. = .262) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยด้านมุมมองและอุดมคติของผู้ปฏิบัติ (x̅ = 3.64, S.D. =
.357) ปัจจัยด้านความหลากหลายของหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติ (x̅ = 3.34, S.D. = .465) ปัจจัยด้าน
ทรัพยากร (x̅ = 3.32, S.D. = .353) และปัจจัยด้านการสื่อความหมายของนโยบาย (x̅ = 3.09, S.D.
= .560)
คำสำคัญ: นโยบาย, การปฏิบัติ, โครงการคนละครึ่ง

Abstract
The purposes of this research were to study the success factors of the 50-50
Co-payment project to implementation in Thungkhru District, Bangkok Metropolitan
Administration and problem and obstacle of 50-50 Co-payment project to
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implementation in Thungkhru District, Bangkok Metropolitan Administration. The
samples consisted 395 of people who live in Thungkhru District, Bangkok Metropolitan
Administration. The questionnaire was used for data collecting, analyzed by using
percentage, mean and Standard Deviation.
The research results revealed that:
The questionnaire responses were women, age between 5 1 - 6 0 years,
undergraduate, average monthly income 1 5 ,0 0 1 – 2 0 ,0 0 0 Baht, marital status, and
employee. The success factors of the 50-50 Co-payment project to implementation in
Thungkhru District, Bangkok Metropolitan Administration overall was at moderate level
( x̅ = 3.35, S.D. = .262) and considered in each aspect found that: 1) Factors of
perspective and ideals of practitioners ( x̅ = 3.6 4 , S.D. = .3 5 7 ). 2) Diversity factors of
operator units (x̅ = 3.34, S.D. = .465). 3) Resource factor (x̅ = 3.32, S.D. = .353). and
4) Political interpretation factors (x̅ = 3.09, S.D. = .560) respectively.
Keywords: Political, Implementation, 50-50 Co-payment project

บทนำ
นโยบายสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มต้นจากความต้องการได้รับข้อมูลที่แท้จริงของประชาชนผู้
มีรายได้น้อยและยากจน จึงเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในปี 2559 ซึ่งขณะนั้นมีคนมา
ลงทะเบียนประมาณ 8 ล้านคน ในขณะเดียวกันได้เกิดปัญหาภัยแล้งรัฐบาลจึงโอนเงินช่วยเหลือให้ไป
ก่อนสำหรับคนกลุ่มนี้ที่มีทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรให้คนละ 3,000 บาท และ 1,500 บาท
จากนั้นในปี พ.ศ. 2560 เปิดลงทะเบียนอีกรอบ มีผู้มาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 14 ล้านคน แต่เมื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติทำให้เหลือประมาณ 11.4 ล้านคน และนำไปสู่การให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ
ที่ 1 จากนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการ
ช่วยเหลือระยะที่ 2 คือ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยไม่ได้เป็นการให้เงิน
ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวแต่พัฒนาให้มีงานทำมีทักษะฝีมือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย (สำนักโฆษก
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2561: 9) และจากการสำรวจของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในปี 2562 พบว่ามีการปรับตัวลดลงของคนจนสาเหตุสำคัญเกิดจากการขยาย
ความครอบคลุมมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในปี 2562 โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยโดยตรง โดยในปี 2562 มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐเพิ่มขึ้นจำนวนทั้งหมด 14.5 ล้านคน จากการที่รัฐบาลได้เปิดการลงทะเบียนรอบพิเศษ (ในระหว่าง
ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561) สำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่ได้
ลงทะเบี ย นในรอบก่ อ นหน้ า โดยผู ้ ท ี ่ ม ี บ ั ต รฯ จะได้ ร ั บ การช่ ว ยเหลื อ ด้ า น ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยใน
ชีวิตประจำวันรายเดือน ได้แก่ วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 200 - 300 บาท/เดือน ค่า
เดินทางระบบขนส่งสาธารณะวงเงินรวมสูงสุด 1,500 บาท/เดือน และค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3 เดือน
อีกทั้ง คนยากจนบางส่วนยังได้รับการเงินช่วยเหลือจากโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ และ

727

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2563:
ออนไลน์)
อย่างไรก็ตาม แม้สัดส่วนคนจนในปี พ.ศ. 2562 จะมีแนวโน้มลดลง แต่การรักษาระดับ
สัดส่วนคนจนให้อยู่ในระดับต่ำยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อ ไป เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 ประเทศ
ไทยประสบกับภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานเป็นวงกว้าง และยังมีความไม่แน่นอนว่าการแพร่ระบาดจะ
ต่อเนื่องยาวนานเพียงใด ซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์ความยากจนในปี 2563 กลับไปแย่ลงอีกครั้ง
(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563: ออนไลน์)
รัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาความยากจนจากวิกฤติการณ์ดังกล่าวโดยดำเนินการให้สวัสดิการ
แก่คนยากจนอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีโครงการ “คนละครึ่ง”ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563
มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และ
ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศในองค์รวมเพื่อสนับสนุนเงินแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้ าทั่วไปจาก
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน โดยรัฐจะชำระเงิน
ดังกล่าวให้แก่ร้านค้าโดยตรงด้วยวิธีการให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.คนละ
ครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” มีกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้
บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (รวมทั้ง G-wallet ในบริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”) ให้เป็นไปตามที่
ธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้รัฐและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูล การ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนดังกล่าว การกำหนดลงทะเบียนต้องสำเร็จก่อนวันที่โครงการฯ เริ่มเปิดให้ใช้
สิทธิ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 (กระทรวงการคลัง, 2563: ออนไลน์)
จากนั้นรัฐบาลได้เปิดโครงการคนละครึ่งระยะที่ 2 พร้อมเปิดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชน
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคนในวันพุธที่ 16 ธ.ค. 2563ใช้จ่ายวงเงิน 3,000 บาทเดิม
ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และใช้จ่ายวงเงินเพิ่มอีก 500 บาทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.
2564 ซึ่งปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จะปรากฏเตือนบนหน้าแอปพลิเคชันทุก
ครั้งจนกว่าผู้ได้รับสิทธิเดิมจะกดยืนยันรับสิทธิ และปุ่มดังกล่าวจะไม่มีว ันหมดอายุซึ่งมีร้ านค้า
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 9.7 แสนร้านค้า และมีผู้ใช้ สิทธิแล้วจำนวน 9,537,093 คน
โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 43,330.80 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 22,156.50 ล้านบาท
และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 21,174.3 ล้านบาท โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช ตามลำดับ และโครงการที่ 3
ได้เริ่มเมื่อ14 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (กระทรวงการคลัง, ออนไลน์, 2563)
สำหรับแนวทางการนำนโยบาย “โครงการคนละครึ่ง”ไปสู่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการตามแนวคิดของวรเดช จันทรศร (2554) ที่กล่าวถึง ผู้ได้ รับผลจากนโยบาย (People
affected by policy) หมายถึง ประชาชนหรือผู้รับบริการ (Clients) ทั้งมิติบุคคล (Individual) กลุ่ม
(Groups) ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการนำ
นโยบายสาธารณะไปปฏิ บ ั ต ิ ท ั ้ ง ในแง่ เชิ ง บวกหรื อ เชิ ง ลบซึ ่ ง อาจเรี ย กว่ า ผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
(Stakeholders) ในนโยบายสาธารณะนั ้ น ๆ นอกจากนั ้ น ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ว นเสี ยในลัก ษณะกลุ่ ม
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ผลประโยชน์ (Interest Group) อาจดำเนิ น การเรี ย กร้ อ ง คั ด ค้ า น สนั บ สนุ น ลงประชามติ
(Referendum) ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ต่อรอง (Bargain) กับฝ่ายกุมอำนาจในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดย Edwards and Sharkansky (1978: 293) ได้นำเสนอปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเอาใจใส่ ได้แก่ ระบบการสื่อสาร
ทรัพยากรหรืออำนาจในการจัดสรร แบ่งปันทรัพยากร ระบบราชการที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
มาตรการ ระเบียบวิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติ และการติดตามผล ด้วยแนวความคิดดังกล่าวจึงเกิด
ประเด็นคำถามถึงการนำนโยบาย “โครงการคนละครึ่ง”ไปสู่ความสำเร็จในความคิดเห็นของประชาชน
เป็นอย่างไร และเกิดปัญหา อุปสรรคใดบ้าง
จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยแห่งความสำเร็จต่อการนำ
นโยบายในโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร”เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับ
ประเด็นคำถามดังกล่าว เพื่อสามารถนำเสนอแนวทางที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาความ
ยากจนของภาครัฐ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการนำนโยบายโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการนำนโยบายในโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำนโยบายโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้นำเสนอวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นการมุ่งเน้นไปที่ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวน 31,420 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน
395 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะคำถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็นคำถามแบบลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) วิธีการได้มา
ของเกณฑ์วัดระดับคุณภาพการบริการแบ่งออกเป็น 5 ระดับของการนำนโยบายโครงการคนละครึ่งไป
ปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ได้แก่
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับน้อย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับมาก
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
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ตอนที่ 3 เป็นคำถามที่มีลักษณะปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการนำนโยบายในโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติใน
พื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
3. สถิติที่ใช้ในการประกอบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ป ัจ จัย ส่ว นบุคคลของประชาชนที่อาศัย ในพื้น ที่แ ขวงทุ่ง ครุ เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอายุ 51- 60 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001– 20,000 บาท มีสถานภาพสมรส และมีอาชีพรับจ้าง
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยแห่งความสำเร็จของ
การนำนโยบายโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
การนำนโยบายไปปฏิบัติ
S.D. แปลผล ลำดับ
x̅
1. ปัจจัยด้านการสื่อความหมายของนโยบาย
3.09 .560 ปานกลาง 4
2. ปัจจัยด้านความหลากหลายของหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติ 3.34 .465 ปานกลาง 2
3. ปัจจัยด้านมุมมองและอุดมคติของผู้ปฏิบัติ
3.64 .357
มาก
1
4. ปัจจัยด้านทรัพยากร
3.32 .353 ปานกลาง 3
รวม
3.35 .262 ปานกลาง
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการ
นำนโยบายโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = 3.35, S.D. = .262) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยด้านมุมมองและอุดมคติของผู้ปฏิบัติ (x̅ = 3.64, S.D. = .357)
2. ปัจจัยด้านความหลากหลายของหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติ (x̅ = 3.34, S.D. = .465)
3. ปัจจัยด้านทรัพยากร (x̅ = 3.32, S.D. = .353)
4. ปัจจัยด้านการสื่อความหมายของนโยบาย (x̅ = 3.09, S.D. = .560)
ปัญหาและอุปสรรคของการนำนโยบายในโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. ด้านการสื่อความหมายของนโยบาย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการนำนโยบายใน
โครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูลซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้สื่อสารโดยช่องจากเวปไชต์ และวัตถุประสงค์ของโครงการเข้าใจยาก
2. ด้านความหลากหลายของหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติ พบว่า ขั้นตอนที่นำโครงการไปปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และ แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
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3. ด้านมุมมองและอุดมคติของผู้ปฏิบัติ พบว่า ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงโครงการได้ทุก
คนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ และ ขั้นตอนการเข้าถึงโครงการทำได้ยากสำหรับผู้ที่
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
4. ด้านทรัพยากร พบว่า อุป กรณ์ที่ใช้เข้าถึงโครงการล้าสมัย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาเสนออภิปรายผล ดังนี้
1. การนำนโยบายในโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ทั้งด้านการสื่อความหมายของนโยบายที่
ต้องมีความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ขั้นตอนการลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ที่มีหลากหลาย
ขั้นตอน ปัจจัยด้านความหลากหลายของหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติที่มีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงานมีประเด็นเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของสัญญาณทางอินเตอร์เน็ต
ช่องทางการได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ ปัจจัยด้ านมุมมองและ
อุดมคติของผู้ปฏิบัติ แม้โดยรวมจะอยู่ในระดับมาก แต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการลดภาระค่าครองชีพให้แก่
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังอยู่ในระดับปานกลาง รวมไปถึงปัจจัยด้านทรัพยากรที่มีความคิดเห็นถึง
ความเพียงพอของงบประมาณที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 150 บาท/วันยังไม่มากพอ สอดคล้องกับแนวคิด
ของตัวแบบกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E.
(1976: 445-488) ได้กล่าวถึงตัวแบบกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ว่าด้วยกระบวนการสื่อสาร
ถือได้ว่าเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
และกิจกรรมการส่งเสริมลักษณะของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ และการยอมรับในตัวผู้ปฏิบัติ
โดยกล่าวถึงกล่าวว่าความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับความสามารถของหน่วยงาน
ที่นำนโยบายไปปฏิบัติว่าสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้หรือไม่ ปัญหาด้านความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับ
ตัว แปร 4 ประการ ได้แก่ ทรัพยากรของนโยบายการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม ลักษณะของ
หน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัยสามารถแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านได้ดังนี้
1.1 ปัจจัยด้านการสื่อความหมายของนโยบาย มีระดับการนำนโยบายในโครงการคนละ
ครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงโครงการและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนลงทะเบียนและใช้
สิทธิ์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของปานวาด พิชเคียน (2564) ศึกษาเรื่อง “โครงการ “คนละครึ่ง ”
ในห้วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19” ผลการศึกษาโครงการพบว่าในส่วนของจุดแข็ง ต้องการ
กระจายรายได้ไปสู่ร้านค้าขนาดเล็ก เพราะบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ไม่สามารถลงทะเบียนได้และการ
นําเทคโนโลยี เพราะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต้องการมีความรู้ด้านเทคโนโลยี และการจำกัดสิทธิ
ของประชาชน
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1.2 ปัจจัยด้านความหลากหลายของหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติ มีระดับการนำนโยบายใน
โครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้
เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนที่ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วของสัญญาณทางอินเตอร์เน็ต ช่องทางการได้รับ
SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของกัสมา บุญมาก
(2563) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล
สำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ” ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยความพึงพอใจที่มีส่งผลต่อความสำเร็จต่อโครงการคนละครึ่ง ประกอบด้วย 1. ความเป็นธรรม
และความเสมอภาค 2. การเข้าถึงและการให้บริการ 3. ความสะดวกรวดเร็ว 4. ความ โปร่งใส
5. เทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ 6. การกระตุ้นเศรษฐกิจ 7.โครงการคนละครึ่งกับวิกฤติโควิด -19
และประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่ง จะเห็นได้ว่าโครงการคนละครึ่งช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากได้ เป็นอย่างดี แต่ในเรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมี
การกำหนดสิทธิผู้ ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งชิ งในการเข้าถึง
สิทธิการรับสวัสดิการจากภาครัฐ
1.3 ปัจจัยด้านมุมมองและอุดมคติของผู้ปฏิบัติ มีระดับการนำนโยบายในโครงการคนละ
ครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากมีการกำหนด
สิทธิของผู้ได้รับการช่วยเหลือและการช่วยรั กษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของเสาวลักษณ์ งามวิทย์โรจน์ (2561) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาการตอบสนองของประชาชนที่มีต่อ
นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: ศึกษากรณีชุมชนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า
ผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองของประชาชนต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่า ภาพรวมอยู่ที่
ระดับมาก
1.4 ปัจจัยด้านทรัพยากร มีระดับการนำนโยบายในโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขต
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากความเพียงพอของงบประมาณที่
ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 150 บาท/วันยังไม่มากพอ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ งามวิทย์
โรจน์ (2561) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาการตอบสนองของประชาชนที่มีต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ: ศึกษากรณีชุมชนนครไชยศรี กรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ย วกับ สิทธิป ระโยชน์ที่จะได้รับจากบัตรสวัส ดิการแห่งรัฐ และปัจจัยที่มีผ ลต่อการ
ตอบสนองของประชาชนต่อนโยบายบัตรสวัส ดิการแห่งรัฐ พบว่าการได้รับได้รับส่วนลด เงินค่า
น้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท และเงินค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทอยู่ที่ระดับปานกลาง

สรุปผลการวิจัย
ประชาชนในเขตทุ่งครุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอายุ 51- 60 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001– 20,000 บาท มีสถานภาพสมรส และมีอาชีพ
รับจ้าง ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำนโยบายโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัจจัยด้านมุมมองและอุดมคติของผู้ปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านความหลากหลายของหน่วยงานที่เป็นผู้
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ปฏิบัติ ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการสื่อความหมายของนโยบายตามลำดับ ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคพบว่า ประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่ใช้สื่อสารโดยช่องจากเวปไชต์ และวัตถุประสงค์
ของโครงการเข้าใจยาก ขั้นตอนที่นำโครงการไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และ แต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงโครงการได้ทุกคนเนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ และ ขั้นตอนการเข้าถึงโครงการทำได้ยากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึง
โครงการล้าสมัย รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การนำนโยบายในโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติในพื้นที่เขตทุ่ง ครุ
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ปัจจัยด้านการสื่อความหมายของนโยบาย ควรมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ของนโยบายที่ง่ายและหลากหลายช่องทาง
2. ปัจจัยด้านความหลากหลายของหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติกระบวนการให้บริการควร
เป็นลักษณะ “จุดเดียวเบ็ดเสร็จ”
3. ปัจจัยด้านมุมมองและอุดมคติของผู้ปฏิบัติ ควรส่งเสริมการกำหนดสิทธิของผู้ได้รับ
การช่วยเหลือและการช่วยรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้นกว่าเดิม
4. ปัจจัยด้านทรัพยากร ควรเพิ่มงบประมาณที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 150 บาท/วันให้
เพียงพอต่อการดำรงชีพที่เป็นจริง
ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงประสิทธิภาพของการนำนโยบายโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติ
2. ควรศึกษาถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการนำนโยบายโครงการคนละครึ่งไปปฏิบัติ
3. ควรศึกษาถึงประสิทธิภาพของกระบวนการการเข้าถึงโครงการสวัสดิการภาครัฐ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลัก
ทุติยปาปณิกธรรมกับภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี และ 3. ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีรูปแบบเป็นการวิจัย
แบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่ นทั้งฉบับเท่ากับ 0.987 เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 170 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาโดยการหาค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson Correlation) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
จำนวน 10 รูปหรือคน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบทและ
สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.77, S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก เป็นลำดับแรก (  = 3.81, S.D. = 0.97) รองลงมา ได้แก่ ด้าน
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (  = 3.79, S.D. = 1.00) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (  = 3.74,
S.D. = 1.00) และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (  = 3.73, S.D. = 1.04) อยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน และพบว่าหลักทุติยปาปณิกธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอน
เจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.73, S.D. = 0.93) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) อยู่ในระดับมาก เป็นลำดับแรก (  = 3.78, S.D. = 093)
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รองลงมา ได้แก่ ด้านนิสสยสัมปันโน (มีมนุษย์สัมพันธ์) (  = 3.72, S.D. = 0.97) และด้านวิธูโร
(จัดการดี) (  = 3.71, S.D. = 0.94) อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
2. หลักทุติยปาปณิกธรรมและภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก (R = 962**)
มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกธรรมของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 1) หลักทุติยปาปณิกธรรม
มีปัญหาด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) คือ ขาดการวางแผนแก้ปัญหาแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
เสนอแนะให้วางแผนแก้ปัญหาโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ด้านวิธูโร (จัดการดี)
ขาดความรู้และความเข้าใจระเบียบและข้อกฎหมาย เสนอแนะให้ศึกษาเรียนรู้ระเบียบและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการ ด้านนิสสยสัมปันโน (มีมนุษย์สัมพันธ์) ขาดความ
ยุติธรรมบริหารงานบุคคล เสนอแนะให้บริหารงานบุคคลด้วยความยุติธรรมเท่าเทียมและเสมอภาค
2) ภาวะผู้นำ มีปัญหาด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ คือ ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง เสนอแนะให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือในแก่ตนเองและองค์กร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ คือ ไม่มีความจริงใจไม่มีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน เสนอแนะให้ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน
และองค์กร ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา คือ ผู้บริหารไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาในการทำงาน เสนอแนะให้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรค้นหาแนวทางในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองและองค์ กร และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล คือ ผู้บ ริห ารมอบหมายงานโดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคลากร เสนอแนะ
มอบหมายงาน โดยพิจารณาความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, หลักพุทธธรรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
The thesis entitled “Leadership According to Buddhadhamma of Government
Organization Administrators in Donchedi District, Suphanburi” consisted of the
following objectives: 1) to study leadership based on the Buddhadhamma of local
government organization administrators in Don Chedi District, Suphanburi Province; 2)
to explore the correlation between Dutiyapāpaṇika Sutta (The Second Discourse on
the Storekeeper) and leadership of local government organization administrators in
Don Chedi District, Suphanburi Province; and 3) to investigate problems and
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suggestions regarding the leadership based on Dutiyapāpaṇika Sutta of local
government organization administrators in Don Chedi District, Suphanburi Province. The
study used mixed-methods research approach, with quantitative data obtained by
using a questionnaire with a reliability of 0.987 and a sample group of 170 persons.
The collected data were analyzed using descriptive statistics such as frequency,
percentage, mean, standard deviation (S.D.), and inferential statistics which included
Pearson's correlation coefficient. While qualitative data were obtained through indepth interviews with 10 key informants. The obtained data were analyzed using a
content analysis approach and synthesized in accordance with the research objectives.
The results of the study are as follows
1) The leadership of the local government organization administrators in Don
Chedi District, Suphanburi Province is overall at a high level (  = 3.77, S.D. = 0.98).
When each aspect is considered, it is discovered as follows: On building inspiration is
at a high level (  = 3.81, S.D. = 0.97), followed by influence on ideology (  = 3.79,
S.D. = 1.00), the motivation to use wisdom (  = 3.74, S.D. = 1.00), and the consideration
of individuality (  = 3.73, S.D. = 1.04). The findings also found as follows:
Dutiyapāpaṇika-dhamma (the Second Discourse on the Storekeeper) of the local
government organization administrators in Don Chedi District, Suphanburi Province is
overall at a high level (  = 3.73, S.D. = 0.93). When each aspect is considered, it is
discovered that the following three are at a high level, with Cakkhumā (shrewd) having
the highest mean (  = 3.78, S.D. = 0.93), followed by Nissayasampanno (having a good
credit rating) (  = 3.72, S.D. = 0.97), and Vidhūro (capable of administrating business)
(  = 3.71, S.D. = 0.94).
2) The results from analyzing the correlation between Dutiyapāpaṇikadhamma (the Second Discourse on the Storekeeper) and leadership of local
government organization administrators in Don Chedi District, Suphanburi Province, it
has been discovered that the correlation is positive at a high level (R = 962**) with a
statistical significant at 0.01, according to the set assumption.
3) From studying problems and suggestions regarding the leadership based on
Dutiyapāpaṇika Sutta of local government organization administrators in Don Chedi
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District, Suphanburi Province, it has been found that (1) Dutiyapāpaṇika Sutta has
problems in the following aspects: On Cakkhumā (shrewd) lacks plan for an integrated
solution to problems with other organizations. The suggestion proposed is that there
should be a plan for an integrated solution to problems with other relevant
organizations; On Vidhūro (capable of administrating business) lacks knowledge and
understanding in regulations and laws. The suggestion proposed is to conduct a study
of relevant regulations and laws with government administration; On
Nissayasampanno (having a good credit rating) lacks justice in personnel management.
The suggestion proposed is that the personnel management should be based on
justice, equality, and equity, and (2) Leadership principles have problems in the
following aspects: On influence on ideology, in which the administrators use their
position to exploit themselves and their peers. The suggestion proposed is that the
administrators should behave as a positive role model in order to establish trust in
themselves and the organization; On building inspiration, in which the administrators
lack sincerity and determination to develop for the benefit of the people. The
suggestion proposed is that the administrators should have determination and
intention to work for the benefit of people and organization; On the motivation to use
wisdom, in which the administrators do not allow personnel to take part in problem
solving at work. The suggestion is that the administrators should offer personnel with
opportunity and support them to solve problems in their own work and organization;
On the consideration of individuality, in which the administrators assign work without
considering the knowledge and capability of each personnel. The suggestion proposed
is that the administrators should assign work by considering the knowledge and
capability of personnel.
Keywords: Leadership, Buddhadhamma, Government Organization

บทนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ฐานรากของประเทศ โดยมีบทบาทสำคัญในการจัดบริการสาธารณะที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยตรง เช่น การศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน การบริการด้านสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน การจั ดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการภัยพิบัติและการดูแล
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ความสงบปลอดภัยภายในชุมชน อย่างไรก็ตาม จากการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบันพระปกเกล้า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
ตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน จนก่อให้เกิดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สะท้อน
ความเป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในบางพื้นที่ยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อ
ยกระดับการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2563)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดวิส ัยทัศน์ว ่า “องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
จัดบริการสาธารณะ ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ภายในปี 2565” ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 2) การบริหารงานบุคคล
และกิจการสภา 3) การบริหารงานการเงินและการคลัง 4) การบริการสาธารณะ และ 5) ธรรมาภิบาล
ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และจุดอ่อนในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแนวทางเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง
ในด้านองค์ความรู้ บุคลากร เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอีกด้วย
ที่ผ่านมาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาหลากหลายประการ ทั้งในเชิงโครงสร้าง
อำนาจหน้าที่ที่ทับซ้อนกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ระเบียบกฎหมายที่ยังไม่มี
ความชัดเจน นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการบริหารงานภายใน ได้แก่ 1) ด้านนโยบายและแผนการ
บริหารท้องถิ่น เช่น ปัญหาการกำหนดนโยบายและแผน การนํานโยบายและแผนไปปฏิบัติ การ
ควบคุมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) ด้านทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นและปัญหา
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ และ 3) ด้าน
การคลังของท้องถิ่น เช่น ปัญหาด้านรายได้และงบประมาณของท้องถิ่น รวมถึงความโปร่งใส และ
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ เป็นต้น (ยุติธรรม ปัทมะ, 2558)
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “ภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี” ทั้งนี้เพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพราะจะเป็นผู้
มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถและศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน
ของผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตามอำนาจหน้าที่
ที่กฎหมายกำหนด อันจะเป็นการพั ฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และยกระดับการพัฒนา
ประเทศชาติในภาพรวมต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักทุติยปาปณิกธรรมกับภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชาติชัย อุดมกิจมงคล (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล
การบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเทศบาลในเขตจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้ความสำคัญต่อบุคคลมีภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การกระตุ้นทางปัญญามีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับปานกลาง และภาวะผู้ นำการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
บริหารงานโดยรวมของผู้บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดสกลนครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 โดยมีความสัมพันธ์กัน ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=0.737)
ปาณิสรา ตรัสศรี (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ในเขตเขาวง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ” ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ระดั บ ภาวะผู ้ น ำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับ
ความสำคัญค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคำนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามลำดับ

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี” จากการศึกษาเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
กำหนดศึกษาตัวแปรในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรต้น
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
การดำรงตำแหน่ง
อายุราชการ

หลักทุติยปาปณิกธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์)
ด้านวิธูโร (จัดการดี)
ด้านนิสสยสัมปันโน (มีมนุษย์สัมพันธ์)

ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดให้มีรูปแบบเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods
Research) เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยทำการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 170 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 10 รูปหรือคน
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 295 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอน
เจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ( Taro
Yamane) กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ซึ่งได้ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 170 คน
2. พื้นที่ในการวิจัย
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งเป็นคำถามที่สร้างขึ้น
เพื่อตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการนำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 4
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา การดำรงตำแหน่ง และอายุราชการ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
(Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพุทธธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หลักทุติยปาปณิกธรรม ประกอบด้วย ข้อคำถามจำแนกตามตัวแปร รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ข้อ ดังนี้
จักขุมา (วิสัยทัศน์) จำนวน 5 ข้อ วิธูโร (จัดการดี) จำนวน 5 ข้อ นิสสยสัมปันโน (มีมนุษย์สัมพันธ์)
จำนวน 5 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย ข้อคำถามจำแนกตามตัวแปร รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 ข้อ ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ จำนวน 5 ข้อ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ จำนวน 5 ข้อ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
จำนวน 5 ข้อ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลจำนวน 5 ข้อ ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัญหาและข้อเสนอแนะภาวะผู้นำตามหลักทุติย ปาปณิก ธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Questions)
4. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรีเพื่อแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับคืนด้วยตนเอง จำนวน 170 ชุด
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1) ข้อมูลทั่วไปของบุคลากร โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
2) พุทธธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักทุติยปาปณิกธรรม
และภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพุทธธรรมของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักทุติยปาปณิกธรรมกับภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) เพื่อ
วัดความสัมพันธ์ ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s Product
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Moment Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากระดับของตัวแปรที่ใช้เป็นระดับอันตราภาค
และสามารถคำนวณได้ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
การวิจัยครั้งนี้ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหาร
ท้องถิ่น 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 3) กลุ่มประชาชน 4) กลุ่มนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และ 5)
กลุ่มนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จำนวน 10 รูปหรือคน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured
Interview) ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบคำถามตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อนำไปใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview)
3. วิธีการรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบทางการ
(Formal interview) ดำเนิน การสัมภาษณ์ก ับผู ้ให้ข้ อ มูล สำคัญ จำนวน 10 รูปหรือคน ใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นตามวัตถุป ระสงค์ของการวิจัยมาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยให้ผ ู้ถูก
สัมภาษณ์ตอบคำถามตามแนวความคิดของตนอย่างมีอิสระ ดังนี้
1) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ : ผู้วิจัยประสานงานเพื่อนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ที่จะสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยผู้วิจัยศึกษาประเด็นคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และศึกษา
วิธีใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นใช้ในการสัมภาษณ์
2) ขั้นการสัมภาษณ์ : ผู้วิจัยสนทนาเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์
ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้
ทราบว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกเสียงไว้ ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะ
ให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยจะไม่บันทึกเสียง
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์คําให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสําคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์พุทธธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักทุติยปาปณิ
กธรรม พบว่า พุทธธรรมของผู้บ ริห ารองค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นในอำเภอดอนเจดีย ์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ตามหลักทุติยปาปณิกธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.73, S.D.=0.93) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พุทธธรรมของผู้บริหารด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) อยู่ในระดับมาก เป็น
ลำดับแรก (x̅=3.78, S.D.=0.93) รองลงมา ได้แก่ ด้านนิสสยสัมปันโน (มีมนุษย์สัมพันธ์) (x̅=3.72,
S.D.=0.97) และด้านวิธูโร (จัดการดี) (x̅=3.71, S.D.=0.94) อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพุทธธรรมของผู้บริห ารองค์ กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลักทุติยปาปณิกธรรม
หลักทุติยปาปณิกธรรม
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์)
ด้านวิธูโร (จัดการดี)
ด้านนิสสยสัมปันโน (มีมนุษย์สัมพันธ์)
เฉลี่ยรวม

x̅
3.78
3.71
3.72
3.73

ระดับการปฏิบัติ
S.D.
การแปลผล
0.93
มาก
0.94
มาก
0.97
มาก
0.93
มาก

2. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅=3.77, S.D.=0.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ อยู่ในระดับมาก เป็นลำดับแรก (x̅=3.81, S.D.=0.97) รองลงมา ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพล
เชิงอุดมการณ์ (x̅=3.79, S.D.=1.00) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (x̅=3.74, S.D.=1.00) และด้าน
การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (x̅=3.73, S.D.=1.04) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้นำของผู้บริห ารองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระดับการปฏิบัติ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร
S.D.
การแปลผล
ปกครองส่วนท้องถิ่น
x̅
ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
3.79
1.00
มาก
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3.81
0.97
มาก
ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
3.74
1.00
มาก
ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3.73
1.04
มาก
เฉลี่ยรวม
3.77
0.98
มาก
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักทุติยปาปณิกธรรมกับภาวะผู้นำของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า หลักทุติยปาปณิกธรรมและ
ภาวะผู้นำของผู้บ ริห ารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก (R = 0.962**) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
หลักทุติยปาปณิกธรรม ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) และภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก ( R =
0.938**)
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หลักทุติยปาปณิกธรรม ด้านวิธูโร (จัดการดี) และภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก (R = 0.942**)
หลักทุติยปาปณิกธรรม ด้านนิสสยสัมปันโน (มีมนุษย์สัมพันธ์) และภาวะของผู้บริหารองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก (R
= 0.948**)

หลักทุติยปาปณิกธรรม

0.944
0.911
0.924
0.938

0.936
0.918
0.910
0.924
ภาวะผู้นำ

ค่าสหสัมพันธ์
P
ระดับความสัมพันธ์

4) ด้านการ
คำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล

0.962
0.938
0.942
0.948

3) ด้านการ
กระตุ้นการใช้
ปัญญา

โดยภาพรวม
1) ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์)
2) ด้านวิธูโร (จัดการดี)
3) ด้านนิสสยสัมปันโน (มีมนุษย์สัมพันธ์)

ภาวะผู้นำ

ตัวแปรต้น
หลักทุติยปาปณิกธรรม

1) ด้านการมี
อิทธิพลเชิง
อุดมการณ์
2) ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ

ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient)
ตัวแปรตาม

0.936
0.919
0.918
0.915

0.924
0.898
0.908
0.909

0.962**
0.01
สูงมาก

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอน
เจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี” มีประเด็นที่จะต้องนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. อภิปรายผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
1) พุทธธรรมของผู้บริห ารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ตามหลักทุติยปาปณิกธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) ด้านวิธูโร (จัดการดี) และด้านนิสสยสัมปันโน (มีมนุษย์สัมพันธ์) ของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันทุก
ด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำที่ดีและมีศั กยภาพในการบริหารงาน มีการนำพุทธธรรม คือ หลักทุติย
ปาปณิกธรรมมาใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นผู้นำที่วิสัย ทัศน์ที่ดี มองการณ์ไกล มีความสามารถในการบริหารงาน มองเห็ น
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาได้อย่างชัดเจน ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความสามารถในการจัดการองค์กร
โดยการนำความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ และเทคนิควิทยาการสมัยใหม่มาบูรณาการในการปฏิบัติงาน เพื่อ
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ทำให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการใช้การสื่อสารให้
บุคลากร ทีมงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่ว งตาม
เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิดาภา เร่งมีศรีสุข (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“พุทธภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา” พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากเช่นกันทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านจักขุมา(วิสัยทัศน์) ด้านนิสสยสัมปันโน
(ความสามารถ) และวิธูโร (ความเชี่ยวชาญ) โดยด้านจักขุมา ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีปัญญา
มองการณ์ไกลในการกำหนดนโยบายที่มีผลการพัฒนาในระยะยาว มีความชัดเจนในทิศทางการ
บริหารท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับคนในชุมชน ด้านวิธูโร ผู้บริหารต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งใน
การบริหารจัดการในการวางแผนกลยุทธ์ การใช้งบประมาณ การนำเทคนิคต่าง ๆ และเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ และด้านนิสสยสัมปันโน ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารคน ประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
2) อภิปรายผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ างหลักทุติยปาปณิกธรรมกับภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิเคราห์ ความสัมพันธ์ของหลักทุติยปาปณิกธรรมและภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) ด้านวิธูโร (จัดการดี) และด้าน
นิสสยสัมปันโน (มีมนุษย์สัมพันธ์) มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เชิงบวกในระดับสูงมากเช่นกันทุกด้าน กล่าวคือ เมื่อ
ผู้บริหารนำหลักทุติยปาปณิกธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ก็จะส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความ
เลื่อมใส ศรัทธา และเชื่อมั่นในผู้บริหารขอตน พร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ อัน
จะเป็นผลดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ดวงใจ ปินตามูล (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้ นำมุ่ง
ให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวพุทธธรรม” ที่พบว่า
การปฏิบัติตามหลักทุติยปาปณิกธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนิสสยสัมปันโน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านวิธูโร และด้านจักขุมา ตามลำดับ และพบว่าการปฏิบัติตามหลักทุติยปาปณิกธรรม
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำมุ่ง
ให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวพุทธธรรม โดยรวม
พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ฉลาดในการวางแผนนโยบายของการ
จัดการอย่างชาญฉลาด รู้จักใช้คน มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการดังนี้
1) ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อน
ให้องค์กรอย่า งมีทิ ศ ทาง โดยการนำความรู้และเทคนิควิ ทยาการสมั ยใหม่ม าบูร ณาการในการ
ปฏิบัติงาน และประสานงานกับ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานขององค์กรสำเร็จลุล่ว งตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป
2) ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
อุทิศตัวเพื่อปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจใน
การแก้ไขปัญหาและหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม และการปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความเสมอภาคเท่า
เทียมและยุติธรรม
3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำผลการวิจัยคร้งนี้ ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์ จัดการดี และมีมนุษย
สัมพันธ์
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อ
จากการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1) ควรทำการศึ ก ษาวิจ ัย ให้ กว้า งและครอบคลุม มากขึ้ น เช่น เก็บข้อมูล กั บประชาชน
โดยทั่วไป หรือเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เป็นต้น
2) ควรทำการศึกษาวิจ ัยเปรียบเทียบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ล ะประเภท เช่น
เปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล
3) ควรทำการศึกษาวิจัยโดยนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาในหัวข้ออื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
วิจัย
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3) วิทยานิพนธ์
ปาณิสรา ตรัสศรี. (2559). “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขต เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ .”วิทยาพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
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การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพ
ในเวทีมวยมาตรฐาน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวย
ไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการเตรียมความพร้อมก่อนการ
แข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ แก่
นักกีฬามวยไทยอาชีพที่ขึ้นทะเบียนแต่ละรุ่นในเวทีมวยมาตรฐานจำนวน 291 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1.ปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุ 20-25ปี ประสบการณ์ในการชกมวย 5-10 ปี ระดับการศึกษาปวช/ปวส และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
2. การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการแข่ ง ขั น ของนั ก กี ฬ ามวยไทยอาชี พ ในเวที ม วย
มาตรฐาน โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.87, S.D. = .152) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.07, S.D. =
.261) ด้านสถานที่ฝึกซ้อมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.04, S.D. = .244) ด้านการฝึกซ้อม อยู่ในระดับ
มาก ( x̅ = 4.04, S.D. = .350) ด้านอุปกรณ์ฝึกซ้อมและอุปกรณ์การแข่งขันอยู่ในระดับมาก ( x̅ =
3.71, S.D. = .249) ด้านงบประมาณและสวัสดิการอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.45, S.D. = .385)
ตามลำดับ
3. ปัญหาและอุปสรรคของการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทย
อาชีพมีปัญหาด้านขาดแรงจูงใจในการฝึกซ้อมเนื่องจากไม่มีกำหนดที่แน่นอนในการแข่งขัน เนื่องจาก
การระบาดของโควิด -19 การรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการในบางเวลา การฝึกซ้อมไม่
สม่ำเสมอในสถานการณ์โควิด -19 การขาดรายได้จากการจัดการแข่งขัน และวิตกกังวลในระหว่าง
ฝึกซ้อมเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด 19 เกรงกลัวจะส่งกระทบกับอาชีพนักมวย
คำสำคัญ: การเตรียมความพร้อม การแข่งขัน มวยไทย เวทีมวยมาตรฐาน
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Abstract
The purposes of this research were to study preparation before competition of
professional boxer in the standard boxing ring and problem and obstacle study
preparation before competition of professional boxer in the standard boxing ring. The
samples consisted 291 of boxer who was registered each a level of standard boxing
ring. The questionnaire was used for data collecting, analyzed by using frequency,
percentage, mean and Standard Deviation. The research results revealed that:
1. The questionnaire responses were men, age between 20-25 years, boxing
experience 5-10 years, professional certificate/diploma education and average monthly
income 20,001– 30,000 Baht.
2. Preparation before competition of professional boxer in the standard boxing
ring overall was at high level (x̅ = 3.87, S.D. = .152) and considered in each aspect
from highest to lowest found that: capacity physical ( x̅ = 4.07, S.D. = .261), training
place ( x̅ = 4.04, S.D. = .244), training ( x̅ = 4.04, S.D. = .350), training equipment and
competition equipment (x̅ = 3.71, S.D. = .249) and budget and welfare are at a high
level ( x̅ = 3.45 , S.D. = .385), respectively.
3. Problem and obstacle study preparation before competition of professional
boxer in the standard boxing ring were the lack of motivation to train because there is
no fixed schedule in the competition from the COVID-19 severe epidemic, food was
not nutritious, training has been inconsistent in the situation of COVID, lack of income
from the competition, and worried during training about being infected with COVID-19,
fearing that it would affect the boxer's career.
Keywords: preparation, competition, Thai boxing, standard boxing ring

บทนำ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือได้ว่ากีฬาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์มาโดยตลอด ทั้งเรื่อง
ของสุขภาพและความสนุกสนานผ่อนคลายจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเรื่องของสุขภาพและพลานามัย ด้านจิตใจ ช่วยผ่อนคลายความ ตึง
เครียด และบทบาทของกีฬายังนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และพันธมิตรระหว่างประเทศ
ส่งเสริมให้สัมพันธภาพของแต่ละประเทศหรือทวีปต่าง ๆ ได้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
จากการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดไว้ว่าการกีฬามีความสำคัญเพราะเป็นสิ่ง
ที่เสริมสร้างการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ โดยเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา อีกทั้งยังกล่าว
ได้ว่าการกีฬาเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จนมีคำ
กล่าวที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, 2559)
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การที่ จะทำให้เกิดความสำเร็จด้านการกีฬานั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านการคัดเลือก ตัวนักกีฬา ด้านงบประมาณ การฝึกซ้อม การเตรียมตัว รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก
สถานที่ที่ใช้ในการฝึกซ้อม สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมการประสานงาน
ทำงานร่วมกันของคนในทีม เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตัว
นักกีฬาได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ทั้งหมดทั้งมวลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้ างนักกีฬาคน
หนึ่งเพื่อเตรียมเข้าสู่การแข่งขันที่สำคัญ
มวยไทยถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมานาน เป็นทั้งการต่อสู้
ป้องกันตัวและกีฬา มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเช่นเดียวกับกังฟูของจีน ยูโดและคาราเต้ของ
ญี่ปุ่น และเทควันโดของเกาหลี จุดเริ่มต้นของการฝึกมวยไทยนั้นเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในราชสำนัก
และขยายไปสู่บ้านและวัด โดยเฉพาะวัดถือเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยเป็นอย่างดี เพราะ
ขุนศึกเมื่อมีอายุมากมักบวชเป็นพระ และสอนวิชาการต่อสู้ให้แก่ลูกศิษย์ที่ดี หรือมีความกตัญญูรู้คุณ
โดยเฉพาะนักมวยเด่นในยุคหลัง ๆ ก็เกิดจากการฝึกฝนกับพระสงฆ์ในวัดแทบทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้การฝึก
มวยไทยจึงแพร่หลาย และขยายวงกว้างไปสู่สามัญชนมากยิ่งขึ้น หลังจากสมัยรัชกาลที่ 6 มวยไทยได้
พัฒนามากขึ้นโดยมีการชกมวยแบบสวมนวมชกและนับคะแนนแพ้ชนะ มีการกำหนดยก นักมวยแต่ง
กายตามมุม คือ มุมแดงและมุมน้ำเงิน เช่นเดียวกับการชกมวยสากล ที่มีค่ายมวยเกิดขึ้นหลายค่าย
และมีนักมวยหลายคนที่มีชื่อเสียง คหบดีผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อ เจ้าเชตุ ได้ตั้งสนามมวยในที่ดินของ
ตนเอง เพื่อนำรายได้จากการชกมวยไปบำรุงกิจการทหาร ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 การแข่งขัน
ชกมวยจึงหยุดไป หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง การแข่งขันชกมวยไทยได้เฟื่องฟูขึ้นอีก เพราะ
ประชาชนสนใจ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ได้มีการจัดตั้งสนามมวยราชดำเนินขึ้น และจัดการ
แข่งขันชกมวยอาชีพเป็นจำนวนมาก มีนักมวยที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น สุข ปราสาทหินพิมาย ผล
พระประแดง สมาน ดิลกวิลาศ ประสิทธิ์ ชมศรีเมฆ เป็งสูน เทียมกำแหง สุริยา ลูกทุ่ง การชกมวยใน
ระยะนั้นมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ มีการชกมวยข้ามรุ่นกันได้
ต่อมาในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2433 สนามมวยลุมพินีได้เปิดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง นักมวยส่วน
ใหญ่จึงได้ใช้ทั้งเวทีราชดำเนิน และเวทีลุมพินีในการแข่งขันชกมวย โดยทั้งสองสนามนี้ถือว่า เป็น
สนามมวยมาตรฐานของประเทศไทย มีการจัดแบ่งประเภทนักมวยเป็ นรุ่นต่างๆ ตามน้ำหนักตัวที่
กำหนดขึ้น เกิดกติกามวยไทยอาชีพ ฉบับ พ.ศ.2498 ซึ่งแก้ไขปรับปรุงจากฉบับ พ.ศ. 2480 ของกรม
พลศึกษา และในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2498 ได้มีการถ่ายทอดการชกมวยไทยจากสนามมวย
ราชดำเนินเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นได้มีชาวต่างชาติเดินทางมาฝึก มวยไทย และมีการจัดแข่งขันชก
มวยกับนักมวยไทยอยู่เสมอ ๆ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2555)
สำหรับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการแข่งขัน ในปัจจุบันกีฬามวยมีกฎที่ชัดเจนกว่ายุคก่อนมาก
โดยนักมวยต้องสวมนวมขนาด 4 ออนซ์ แต่งกายตามรูปแบบนักกีฬามวย เช่น สวมกางเกงขาสั้น
สวมกระจับ แต่จะสวมปลอกรัดเท้าหรือไม่ก็ได้ สามารถผูกเครื่องรางของขลังไว้ที่แขนท่อนบนได้ แต่
เครื่องรางอื่น ๆ ใส่ได้เฉพาะตอนรำไหว้ครูเท่านั้น และจะต้องถอดออกตอนแข่งขัน ในการแข่งขันมี
กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที 1 คนกรรมการให้คะแนนข้างเวที 2 คน จำนวนยกในการแข่งขั นมีกรรมการ
ผู้ชี้ขาดบนเวที 1 คนกรรมการให้คะแนนข้างเวที 2 คน จำนวนยกในการแข่งขันมี 5 ยก ยกละ 3 นาที
พักระหว่างยก 2 นาที ในการแข่งขันมวยไทย แบ่งเป็นรุ่นตามน้ำหนักตัวของนักมวย เหมือนกับหลัก
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สากลของมวยสากลเช่นกัน ซึ่งในมวยไทยจะใช้อวัยวะในการต่อสู้ คือ หมัด เท้า เข่า ศอก มวยไทย
สามารถใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายโดยไม่จำกัด ทำให้มวยไทยมีความอันตรายมาก ในปัจจุบันจึงต้อง
กำหนดให้มีกติกาเข้ามาเพื่อความปลอดภัย การจำแนกรุ่นโดยมีทั้งหมด 19 รุ่น (เจริญทองมวยไทยศรี
นครินทร์, 2564, ออนไลน์)
จากการที่กีฬามวยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทำให้จำนวนนักมวยที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักมวยอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา มีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายคน (ศราวุธ สิงห์มณี และคณะ,
2563) ได้ศึกษาและสรุปแบบแผนของอาชีพมวยไว้ว่าเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้เพียงแต่พละกำลังเท่านั้นแต่
เป็นการวัดความสามารถของกระบวนการคิด การตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าเพียงเสี้ยววินาที
นั่นแสดงให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันทุกครั้งจึงมีความสำคัญที่สุดสำหรับตัว
นักกีฬา ไม่ใช่เพียงการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายเพียงอย่างเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
และอันตรายต่อตัวนักกีฬา และอีกทั้งเพื่อความสำเร็จในการแข่งขันรวมถึงการเจริญเติบโตในสาย
อาชีพมวยอีกด้วย
ผู้ศึกษาในฐานะนักกีฬามวยไทยอาชีพได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ มาเป็นเวลา
หลายปีทำให้มีประสบการณ์และมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของ
นักกีฬามวยไทยในเวทีมาตรฐาน” และต้องการทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการเตรียมความ
พร้อมก่อนการแข่งขัน ของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมาตรฐาน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน
ปรับปรุงกีฬามวยไทยให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวย
มาตรฐาน
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทย
อาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมุ่งเน้นที่นักกีฬามวยไทยอาชีพในค่ ายมวยพื้นที่กรุงเทพมหานครที่
ขึ้นทะเบียนนักมวยแล้วจำนวน 1,062 คน (สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย, 2565) กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,
1973)จากจำนวนประชากรได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 291 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบเลือกตอบ(Check
List) และลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการวัดเพื่อแสดงระดับ มี 5
ระดับและประเภทปลายเปิด (Open Form) ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นจากการศึกษา บทความ แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นข้อคำถามโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

752

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ
3)ประสบการณ์ในการชกมวย 4) รุ่นในการเข้าแข่งขันและ 5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จำนวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันที่ของนักมวย
อาชีพในเวทีมาตรฐานมีองค์ป ระกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านงบประมาณและสวัส ดิการ 2) ด้าน
สมรรถภาพทางร่างกาย 3) ด้านการฝึกซ้อม 4) ด้านสถานที่ฝึกซ้อม และ 5) ด้านอุปกรณ์การฝึกซ้อม
และอุปกรณ์การแข่งขัน จำนวนทั้งหมด 25 ข้อมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แบบของลิเคอร์(Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดย
กำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยนำมาแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย ที่ช่องกว้างของคะแนน
ระหว่างชั้นเท่ากับ.08 (ประเวศน์ มหารัตน์กุล, 2557) ได้ดังนี้
ระดับการเตรียมความพร้อม
ระดับคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด
4.21 – 5.00
มาก
3.41 – 4.20
ปานกลาง
2.61 – 3.40
น้อย
1.81 – 2.60
น้อยที่สุด
1.00 – 1.80
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการเตรียมความพร้อมก่อนการ
แข่งขันของนักมวยอาชีพในเวทีมาตรฐาน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดโดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีอิสระในการนำเสนอความคิดของตนเอง
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาจากตำรา เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อน
การแข่งขัน
2) กำหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำมาใช้เป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม
3) นำร่างแบบสอบถามที่ส ร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจ
วิจารณ์ แก้ไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม
วิธีดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อาศัยกระบวนการและวิธีการของการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้ความรู้ที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางในการสร้างคำถามในแบบสอบถาม ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูล โดยการ
ออกไปแจกแบบสอบถามด้วยตนเองภายในค่ายมวยที่มีนักมวยอาชีพเคยเข้าแข่งขันในเวทีมาตรฐาน
จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นคำถามและคำตอบที่ได้จากแบบสอบถาม
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ทำแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อายุ 3.
ประสบการณ์ในการชกมวย 4. ระดับการศึกษา 5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวย
มาตรฐานที่มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณและสวัสดิการ ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย
ด้านการฝึกซ้อม ด้านสถานที่ฝึกซ้อม และด้านอุปกรณ์การฝึกซ้อมและอุปกรณ์การแข่งขัน
ตัวแปรตาม ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพใน
เวทีมวยมาตรฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

ผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน ได้แก่ นักกีฬามวยไทย
อาชีพในเวทีมวยมาตรฐานส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 75.เป็นเพศหญิง
จำนวน 70 คนคิดเป็นร้อยละ 24.1 ตามลำดับ อายุ ส่วนใหญ่อายุ 20-25 ปี จำนวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.5 รองลงมาอายุมากกว่า 26-30ปี จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 และอายุ มากกว่า
30 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 ประสบการณ์ในการชกมวย ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การชกมวย 5 – 10 ปีจำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมามีประสบการณ์ในการชกมวย
11-15ปี จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 48 คน คน คิดเป็นร้อยละ 16.5
และสูงกว่า 15 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามลำดับ ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่การศึกษา
อยู่ระดับ ปวช/ปวส.จำนวน 198คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี
จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำกว่าจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7
และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลำดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ว นใหญ่ร ายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4
รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน มากกว่า 50,000 บาท จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลำดับ
2.การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน 5
ด้าน จำนวน 25 ข้อ ได้แก่ ด้านงบประมาณและสวัสดิการ ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย ด้านการ
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ฝึกซ้อม ด้านสถานที่ฝึกซ้อม ด้านอุปกรณ์การฝึกซ้อมและอุปกรณ์การแข่งขัน เป็นการวิเคราะห์โดยใช้
การแจกแจงความถี่ คะแนนเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวย
ไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน โดยภาพรวม
การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของ
ลำดับ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
การ
นักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน (S.D.) แปลผล
(x̅ )
1. ด้านงบประมาณและสวัสดิการ
5
3.45
.385
มาก
2. ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย
1
4.07
.261
มาก
3. ด้านการฝึกซ้อม
3
4.04
.350
มาก
4. ด้านสถานที่ฝึกซ้อม
2
4.04
.244
มาก
5 ด้านอุปกรณ์ฝึกซ้อมและอุปกรณ์การแข่งขัน
4
3.71
.250
มาก
รวมเฉลี่ย
3.87
.152
มาก
จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเตรียมความพร้อมก่อนการ
แข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.87,
S.D. = .152) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามลำดับ ดังนี้
1. ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.07, S.D. = .261)
2. ด้านสถานที่ฝึกซ้อมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.04 , S.D. = .244)
3. ด้านการฝึกซ้อม อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.04, S.D. = .350)
4. ด้านอุปกรณ์ฝึกซ้อมและอุปกรณ์การแข่งขันอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.71 , S.D. =
.249)
5. ด้านงบประมาณและสวัสดิการอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.45 , S.D. = .385)
3. ปัญหาและอุปสรรคของการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพ
ในเวทีมวยมาตรฐานปรากฏดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคของการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพ
ในเวทีมวยมาตรฐาน
ปัญหาและอุปสรรคของการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน จำนวน
ร้อยละ
ของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน
1
สภาวะการระบาดของโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถ
12
9.38
จัดการแข่งขันชกมวยได้
2
ขาดรายได้จากการจัดการแข่งขัน
15
11.71
3
การฝึกซ้อมไม่สม่ำเสมอในสถานการณ์โควิด 19
21
16.41
4
การรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการในบาง
30
23.44
เวลา
5
ขาดแรงจูงใจในการฝึกซ้อมเนื่องจากไม่มีกำหนดที่
41
32.03
แน่นอนในการแข่งขัน
6
วิตกกังวลในระหว่างฝึกซ้อมเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด 9
7.03
19 เกรงกลัวจะส่งกระทบกับอาชีพนักมวย
รวม
128
100
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของ
นักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐานผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 291 คน มีเสนอปัญหาและ
อุป สรรค จำนวน 128 คน พบว่า นักกีฬามวยไทยอาชี พในเวที มวยมาตรฐานมีปั ญหาด้า นขาด
แรงจูงใจในการฝึกซ้อมเนื่องจากไม่ มีกำหนดที่แน่นอนในการแข่งขันจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ
32.03 รองลงมาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการในบางเวลา จำนวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.44 การฝึกซ้อมไม่สม่ำเสมอในสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
16.41 ขาดรายได้จากการจัดการแข่งขัน จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ11.71 สภาวะการระบาดของ
โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันชกมวยได้ จำนวน 12 คิดเป็นร้อยละ 9.38 และ วิตกกังวลใน
ระหว่างฝึกซ้อมเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด 19 เกรงกลัวจะส่งกระทบกับอาชีพนักมวย จำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.03

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพใน
เวทีมวยมาตรฐาน”ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาเสนออภิปรายผล ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพ
ในเวทีมวยมาตรฐาน สามารถแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านได้ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน
ด้านงบประมาณและสวัสดิการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากนักมวยได้รับสวัสดิการด้านอาหาร ที่พัก
อาศัยที่สะดวกสบาย และได้รับรายได้ที่เพียงพดและเป็นธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ ถกลศักดิ์ หัง
สาจล (2554, น.1) ได้กล่าวว่า การที่จะเตรียมทีมกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญของการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อ
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เข้าร่วมการแข่งขันเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและสมรรถภาพ เพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ มีความสามารถในการเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมทีมที่ดีจะประกอบไป
ด้วยสถานที่อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม นักกีฬา ผู้ฝึกสอน งบประมาณ สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เครื่อง
อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งผู้ปกครองหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและส่งเสริม
ให้นักกีฬาเกิดความสมบูรณ์ ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งส่งผลให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ
ตามมาได้ แต่ไม่สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของพินิจ นิ่มปรางค์ (2561) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การบริหารการจัดกิจกรรมมวยไทยสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสุรินทร์” โดยผลการวิจัย
พบว่า ด้านงบประมาณ พบว่า ขาดงบประมาณการจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ฝึกทักษะ
2. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน
ด้านสมรรถภาพทางร่างกายอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากนักมวยมีการทดสอบความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนการแข่งขันชกมวย และมีการตรวจสุขภาพร่างกาย
ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการแข่งขันกีฬามวยอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของสิริชัย
พลับช่วย (2557: 34) กล่าวว่า ในการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันที่มีมาตรฐานสูงเพื่อเข้าแข่งขัน
นั้นมิใช่ง่ายเลย ซึ่งในการเล่นกีฬาเพื่อแข่งขันต้องการความสามารถของตัวนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นพิเศษโดยเฉพาะสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ ความสามารถของร่างกายในด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัย
สำคัญในการเล่นกีฬาแต่ละประเภท ได้แก่ ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความอดทนของ
กล้ามเนื้อ การทำงานประสานสัมพันธ์กันของประสาทและกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งนักกีฬาที่จะลงแข่งขันจำเป็นต้องฝึกซ้อมเป็น
พิเศษนอกเหนือจากการฝึกทางด้านเทคนิค
3. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน
ด้านการฝึกซ้อมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากนักมวยได้รับการแนะนำเกี่ยวกับแทรกติกในการชก
มวยจากผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามวย มีการจัดระยะเวลาฝึกซ้อมกับระยะเวลาพักระหว่างฝึกซ้อมมีความ
เหมาะสม และนักมวยสามารถฝึกซ้อมได้ตามตารางที่กำหนดก่อนการแข่งขัน สอดคล้องกับ สิริชัย
พลับช่วย (2557: 36) ได้กล่าวว่าการวางแผนที่ดีประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) การวางแผนเป็นช่ว งๆ
(Session Planning) เหมาะสมกับการเพิ่มทักษะบางอย่างให้แก่ผู้เล่น ซึ่งจำเป็นต้องการพัฒนาทักษะ
ให้แก่ผู้เล่นใหม่ๆ 2) การวางแผนเป็นหน่วย (Unit Planning) เป็นการเตรียมการฝากเป็นช่วงๆ อย่าง
ต่อเนื่องกัน ซึ่งผู้ฝึกจะต้องจัดให้เหมาะสมกับอายุและความสามารถของผู้เล่นแต่ละกลุ่ มด้วย 3) การ
วางแผนเป็นปี (Year Planning) เป็นการวางแผนที่เตรียมไว้ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลา
ของการฝึกในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขัน และสอดคล้องกับ ศราวุธ สิงห์มณีและคณะ (2563) ศึกษา
เรื่อง “วิถีมวยไทย: เส้นทางชีวิตของนักกีฬามวยไทยอาชีพ กรณีศึกษา ค่ายมวย ช. สุขมายิมส์หมู่ที่ 9
ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยผลการวิจัยพบว่า 1) เส้นทางชีวิตของ
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นักกีฬามวยไทยอาชีพ คือ มีแบบแผนเส้นทางชีวิตของนักกีฬามวยไทยอาชีพ ได้แก่ 1.1) การฝึกซ้อม
ตามตารางการฝึก 1.2) ความมีระเบียบวินัย 1.3) การใช้ทักษะเทคนิคในการฝึกมวย และ 1.4) การคุม
น้ำหนัก
4. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน
ด้านสถานที่ ฝ ึ ก ซ้ อ มอยู ่ใ นระดั บ มาก ทั้งนี้ เนื่องจากสถานที ่ฝ ึ กซ้ อ มของค่า ยมี ความปลอดภั ย
สภาพแวดล้อมบริเวณค่ายมีความปลอดโปร่งเหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อม และสถานที่ฝึกซ้อมมี
มาตรฐานตามหลั ก สากล สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของกองเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที ่ ย วและการกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา (2565: ออนไลน์) กีฬามวยต้องมีอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่
สำคัญและจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ 1) เวที คือ สถานที่ที่ประกอบขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬามวย หรือ
ฝึกซ้อมมวยไทย โดยต้องสร้างให้แข็งแรงปลอดภัย ได้ระดับ ปราศจากสิ่งกีดขวางใดๆ และพื้นที่เวที
ต้องยื่นออกไปนอกเชือกกั้น อย่างน้อย 1 เมตร 2) พื้นเวทีต้องอยู่สูงจากพื้นที่ตั้งไม่ต่ำกว่า 1.20 เมตร
และไม่เกิน 1.50 เมตร โดยตั้งเสาที่มุมทั้ง 4 ด้านมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12.5 เซนติเมตรและ
สูงขึ้นไปจากพื้นที่ตั้งไม่เกิน 2.70 เซนติเมตร พื้นเวทีต้องปูด้วยวัสดุที่มีความนุ่ม เช่น ยาง ผ้าอ่อน
ฟองน้ำ หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีความหนาระหว่าง 2.5 เซนติเมตรถึง 3.75 เซนติเมตร
ปูทับด้วยผ้าใบขึงให้ตึงเรียบ และมิดชิดคลุมพื้นที่เวทีทั้งหมด และ3) เชือกกั้นเวทีมี 4 เส้น หุ้มด้วย
วัสดุที่อ่อนนุ่ม และเรียบมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 เซนติเมตร ขึงตึงกับเสาทั้งสี่ของเวทีเชือกแต่ละเส้นสูง
จากพื้นเวทีขึ้นไปถึงด้านบนของเชือก 54 เซนติเมตร ผ้าเหนียว 2 ชิ้น มีขนาดกว้าง 3-4 เซนติเมตร มี
ระยะห่างเท่าๆ กัน ผ้าที่ผูกนั้นต้องยึดแน่น มุมทั้งสี่ต้องหุ้ม นวมหรือวัสดุอื่นให้เรียบร้อย สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่นักมวย ต้องมีบันไดที่มุมแดง และมุมน้ำเงิน
5. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน
ด้านอุปกรณ์ฝึกซ้อมและอุปกรณ์การแข่งขันอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากอุปกรณ์การฝึกซ้อมมี
ความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเพียงพอต่อนักมวยภายในค่าย สอดคล้องกับกอง
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา (2565: ออนไลน์) ที่กำหนด
มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ฝึกซ้อมและอุปกรณ์ในการแข่งขัน ได้แก่ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตาราง
เมตร พื้นที่สำหรับฝึกซ้อมมวยต้องปูด้วยวัสดุที่มีความ นุ่ม เช่น ยาง ผ้าอ่อน ฟองน้ำ หรือวัสดุ อื่นที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร มีกระสอบ อย่างน้อย 5 ใบ มีเป้าป้องกัน
หน้าท้อง อย่างน้อย 5 อัน เป้ายาวสำหรับเตะ อย่างน้อย 5 อัน มีเป้าสั้น หรือเป้าโค้ง อย่างน้อย 5 คู่
ควรมีกางเกงมวยไทยและอุปกรณ์ประกอบชุดมวยไทยตามความเหมาะสม อุปกรณ์ออกกำลังกาย
ประเภทลู่วิ่งไฟฟ้า เครื่องยกน้ำหนัก เครื่องออกกำลังกายชนิดอื่นๆ อย่างน้อย 1 ชุด เวทีมวยสำหรับ
ลงนวม 1 เวที ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชาย และหญิง แยกกันอย่างละ 1 ห้อง ห้องสำหรับเจ้าของ
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ค่ายหรือผู้บริหาร / และอาจใช้เป็นห้องประชุมขนาดเล็กได้ด้ว ย โรงฝึกสำหรับสอนนักมวย ประมาณ
20 คน มีห้องปฐมพยาบาลหรือชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และมีกระจกเงาเพื่อดูท่าทางในการฝึก

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา “การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวย
มาตรฐาน” พบว่า
1.ปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬามวยไทยอาชีพในค่ายมวยพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ขึ้นทะเบียน
นักมวยแล้ว ส่ว นใหญ่เป็น เพศชาย อายุ 20-25 ปี ประสบการณ์ในการชกมวย 5-10 ปี ระดับ
การศึกษาปวช/ปวส และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
2. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพในเวทีมวยมาตรฐาน
โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.87, S.D. = .152) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.07, S.D. = .261) ด้าน
สถานที่ฝึกซ้อมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.04, S.D. = .244) ด้านการฝึกซ้อมอยู่ในระดับมาก ( x̅ =
4.04, S.D. = .350) ด้านอุปกรณ์ฝึกซ้อมและอุปกรณ์การแข่งขันอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.71, S.D. =
.249) ด้านงบประมาณและสวัสดิการอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.45, S.D. = .385) ตามลำดับ
3. ปัญหาและอุปสรรคของการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันของนักกีฬามวยไทยอาชีพ
มีปัญหาด้านขาดแรงจูงใจในการฝึกซ้อมเนื่องจากไม่มีกำหนดที่แน่นอนในการแข่งขันเนื่องจากการ
ระบาดของโควิด-19 การรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการในบางเวลา การฝึกซ้อมไม่สม่ำเสมอ
ในสถานการณ์โควิด -19 การขาดรายได้จากการจัดการแข่งขัน และวิตกกังวลในระหว่างฝึกซ้อม
เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด 19 เกรงกลัวจะส่งกระทบกับอาชีพนักมวย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ด้านงบประมาณและสวัสดิการ ควรเพิ่มเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อจูงใจใน
การตั้งใจ ขยันฝึกซ้อม และมีประกันสุขภาพให้กับนักมวยทุกคน
2. ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย ควรมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทุกค่ายมวย
เพื่อคอยดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย
3. ด้านการฝึกซ้อม ควรให้นักมวยมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกซ้อม
4. ด้านสถานที่ฝึกซ้อม ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมให้ได้มาตรฐานอยู่
เสมอ
5. ด้านอุปกรณ์ฝึกซ้อมและอุปกรณ์การแข่งขันควรสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกซ้อม
เพิ่มเติมตามที่นักมวยต้องการ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการกีฬาของนักมวยอาชีพ
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2. ควรศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางร่างกายกับเหรียญรางวัลที่ได้รับ
3. ควรศึกษาค่าตอบแทนส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬามวยอาชีพ
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 3. เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดย
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนหลักที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาศาสนบุคคลหรือ
บุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
2) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำหลักอปริหานิยธรรมมาใช้ในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรีพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำหลักอปริหานิยธรรมมาใช้ในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ด้าน พบว่า หลักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 1. การประชุมเนืองนิตย์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.26 ส่วนหลักที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ 2. การพร้อมเพียงกันประชุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
คำสำคัญ: แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การมีส่วนร่วม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
The study entitled “The Development of Cultural Attractions through the
Participation of Local Government Organizations in Mueang District, Suphanburi
Province” consisted of the following objectives: 1) to investigate the level of
development of cultural attractions through the participation of local government
organizations in Mueang District, Suphanburi Province; 2) to compare the people’s
opinions toward the development of cultural attractions through the participation of
local government organizations in Mueang District, Suphanburi Province; and 3) to
study the guidelines for developing the cultural attractions through the participation
of local government organizations in Mueang District, Suphanburi Province.
From the study, the following results have been found:
1) The level of people’s opinions toward the development of cultural
attractions through the participation of local government organizations in Mueang
District, Suphanburi Province is found to be overall at a high level with a mean of 4.18.
When all aspects are considered, it is found that environmental development has the
highest level of mean at 4.22, while the development of religious personnel has the
lowest level of mean at 4.13.
2) The level of people’s opinions toward the application of
Aparihāniyadhamma (the conditions of welfare) with the development of cultural
attractions through the participation of local government organizations in Mueang
District, Suphanburi Province is found to be overall at a high level with a mean of 4.18.
When all aspects are considered, it is found that the aspect on holding regular and
frequent meetings has the highest level of mean at 4.26, while the aspect on meeting
together in harmony has the lowest level of mean at 4.08.
Keywords: Cultural Attractions Through, Participation, Government Organization

762

บทนำ
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายแห่งที่เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็น
การท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติต่างๆ ตลาดน้ำ เกาะ แก่ง ชุมชนชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นและมีอัต
ลักษณ์เป็นของตนเอง รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนที่เกิดจากการ
ท่องเที่ย วอย่างเสมอภาคเท่าเทีย มกัน ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมนั้นหากมีการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดย
อ้อมกับวงจรการท่องเที่ยว ย่ อมส่งผลต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนก่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism)
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลและเป็นเมืองที่น่าสนใจมีประวัติศาสตร์อันยาว
นานจัดเป็นเมืองรองในการท่องเที่ยว ซึ่งแต่เดิมในแถบภูมิภาคนี้เรียกว่า “ดินแดนสุวรรณภูมิ” เกิด
เหตุการณ์ในระดับชาติ คือ การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ ชัยชนะแห่งสงคราม
ยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ สมรภูมิดอนเจดีย์ เป็น
มหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้และมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีเพื่อ
เป็นการเทิดพระเกียรติ รวมถึงศิลปะพื้นถิ่นของกินมากมายหลากหลายวัฒนธรรมที่หล่อหลอมรวม
เป็นเมืองที่น่าสนใจและน่าไปสัมผัส มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชนก็มีหลายๆ รูปแบบ ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่
มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหลายแห่ง เป็นวัด โบราณสถาน เช่ น วัดพระศรีมหาธาตุ วัดป่าเลไลยก์
วรวิหาร ถ้าเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็จะมีพระพุทธรูป มีองค์หลวงพ่อโตที่เป็นที่เคารพ
รักและศรัทธาของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี จากที่กล่าวมาทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมในแผนพัฒนา 5 ปี 2561 - 2565 มีนโยบายเพิ่มผลผลิต เพิ่ม
มูลค่า และเพิ่มรายได้จากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานตามที่กำหนด โดยการพัฒนาเส้นทางการเข้าถึงการท่องเที่ยว จากการ
ศึกษาวิจัย พบว่า สภาพการณ์ด้านการท่องเที่ยวและความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพที่ดีและมีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2.
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า มียุทธศาสตร์คือ 1 การสร้าง
รูป แบบในการพัฒนาวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาในเชิงเศรษฐกิจจากฐานอัตลักษณ์สู่การเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยมีเป้าประสงค์ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของรายได้มวลรวมจากการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (สามพร มณีไมตรีจิต, 2539)
จากข้อมูลของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้กล่าวถึง การเสื่อมโทรมของแหล่ ง
โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมไว้ว่า เมื่อสังคมไทยยอมรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาย่อมเกิดลักษณะที่
เรียกว่า “การสูญหายทางวัฒนธรรม” คือการเกิดวัฒนธรรมใหม่ เข้ามาทดแทนที่ของเก่า ดังนั้น ใน
ปัจจุบัน การดัดแปลงรื้อถอน หรือทำลายโบราณสถาน เกิดขึ้นเนื่องจากค่านิยมของสังคม ที่มีการรับ
อิทธิพลของอารยธรรมต่างถิ่นเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงรสนิยมในเรื่องรูปแบบเดิม (ของ
เก่า) ที่สังคมปัจจุบันคิดว่าล้าสมัย ทำให้เกิดการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้าน
ภูมิทัศน์ เป็นการทำลายแหล่งโบราณสถานให้เสื่อมคุณค่าในที่สุด วัดถือได้ว่าเป็ นศูนย์กลางการ
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พัฒนาจิตใจ และเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนโดยทั่วไป ก็ว่าได้ วัดจึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีการพัฒนาศาสนสถานศาสนวัตถุและสภาพแวดล้อมภายในวัดให้มีความสะอาดร่มรื่น มีภูมิทัศน์ที่
น่าชื่นชม มีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้ทันต่อสมัยทั้งทางโลกและทางธรรม และ
มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมภายในวัดให้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาด้านความสะอาดในบริเวณวัด และ
การพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ผู้คนที่มาวัดแล้วเกิดความสบายใจ คลายจากความ
ทุกข์ พร้อมทั้งมีความอิ่มเอิบใจ มีความสุขใจ รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆ ได้รับความรู้ความ
เข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมและให้พุทธศาสนิกชนได้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งมี
ความคิดริเริ่มที่ดีกลับไป ด้วยอาศัยหลักธรรมที่ได้ไปจากวัดนั่นเอง (เขตขันฑ์ คนงานดี, 2561)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นที่เคารพของศรัทธาของพุทธศาสนิกชนว่ามีการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นระบบและมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดำเนินไปสู่ทิศทางที่
ถูกต้อง เพื่อการประชาสัมพันธ์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอย่างไร ที่สำคัญเป็นการกระจาย
รายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของรัฐบาล

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกศิน ี พรหมบุต ร (2557) ได้ทำวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่ว มของประชาชนในการจั ด การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย” พบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางขณะเดี่ยวกันประชาชนมีส่วนร่วม
ในระดับ น้อย ด้านการให้ความรู้และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและด้านการศึกษา
รวบรวมข้อมูล และเตรีย มความพร้ อ มชุมชนในการจั ดการท่ องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม จากผลการ
สัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ค่อนข้างจำกัดเฉพาะการช่วยกันปรับภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการสนับสนุน
งบประมาณ สำหรับซ่อมแซม ดูแล แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบางส่วนเท่านั้น ปัญหาและอุปสรรค

764

การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุ มชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย พบว่า ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชน ขาดการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้คนในชุมชน ตลอดจนเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้
และเข้าใจในการอนุรักษ์ ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในชุมชนที่ต่อเนื่อง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ที่จอดรถ ห้องน้ำ
สาธารณะ ไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสะอาดเหมาะสม
สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา (2557) ได้ทำวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง” จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปแนวทางการจัดการ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยเน้น ให้ชุมชนเป็น ศูน ย์กลาง ได้ดังนี้คือ 1. การกำหนดนโยบายการศึกษาทาง
วัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 2. คือการกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวของรั ฐ จำเป็นต้อง
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 3. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมิน และที่สำคัญ คือ มี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาครัฐ องค์กรที่
เกี่ยวข้องและคนในชุมชนไม่ควรมุ่งเน้นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเป็นสำคัญ ควร
มุ่งเน้นวัตถุประสงค์และความต้องการของเจ้าของชุมชนและประโยชน์ที่ชุมชนพึงจะได้รับอย่างยั่งยืน
ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความงามทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วย
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการผุกร่อนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
(Independent Veriables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
- จำนวนครั้งในการมาท่องเที่ยว
หลักอปริหานิยธรรม 7
1. การประชุมเป็นนิตย์
2. การพร้อมเพียงกันประชุม
3. การไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิก
ข้อบัญญัติตามอำเภอใจ
4. การเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
5. การให้เกียรติและคุ้มครองสิทธิ
สตรี
6. การส่งเสริมและรักษา
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
7. การอารักขา คุ้มครอง ปกป้อง
อันชอบธรรม

การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ด้านการพัฒนาศาสนสถาน
2. ด้านการพัฒนาศาสนบุคคล
หรือบุคลากร
3. ด้านการพัฒนากิจกรรม
ภายในวัด
4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
รู ป แบบการวิ จ ั ย แบบผสานวิ ธ ี (Mixed Methods Research) ตามลั ก ษณะการศึ ก ษา
รวบรวมเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่มีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น สำหรับ
วิธีการวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) จำนวน 385
คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จำนวน 9 คน
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การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในอำเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุร ี ได้แก่ วัดป่าเลไลยก์ว รวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดมะนาว และ
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร (อุทยานมังกรสวรรค์) จำนวน 10,000 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในอำเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane) กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ซึ่งได้ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 385 คน
2. พื้นที่ในการวิจัย
ผู้วิจัย ได้กำหนดขอบเขตด้านพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 วัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 3 แห่ง ได้แก่
1. วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. วัดมะนาว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ส่วนที่ 2 สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน 1 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร (อุทยานมังกร
สวรรค์) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตามกรอบของ “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check
list) ประกอบด้วยข้อคําถามมีจำนวน 6 ข้อ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
จำนวนครั้งในการมาท่องเที่ยว ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดทำเป็นแบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีคําตอบ
ว่า มากที่สุด , มาก , ปานกลาง , น้อย , น้อยที่สุด ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
4. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยประสานงานกับผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ในเขต
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับ
คืนด้วยตนเอง จำนวน 385 ชุด
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5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สำหรับการอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิต ิเ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สำหรับการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบ
เทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาศาสน
สถาน 2) ด้านการพัฒนาศาสนบุคคลหรือบุคลากรในวัด 3) ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด 4) ด้าน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ คือ ใช้การ ทดสอบค่าที (t-test) กรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกต่างจึงทำการเปรียบเทียบความ แตกต่า งรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least
Significant Difference: LSD.) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ได้ ทำการคัดเลือกแบบเจาะจงซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 3 กลุ่ม จำนวน 9 รูป/คน
ดังนี้ 1. กลุ่มเจ้าอาวาส จำนวน 3 รูป 2. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 คน 3. กลุ่มหัวหน้า
หน่วยงาน จำนวน 3 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการสังเกต และเครื่องมือการบันทึก เพื่อค้นหาสภาพทั่วไปของ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอน ดังนี้
1) การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และ
เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามความคิดเห็น 4 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านการพัฒนาศาสนสถาน 2) ด้านการพัฒนาศาสนบุคคลหรือบุคลากรในวัด 3) ด้านการพั ฒนา
กิจกรรมภายในวัด 4) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2) การขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ว ิจัยได้ส ร้างแบบสัมภาษณ์และขอหนังสือ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์
3) การสั ม ภาษณ์ ป ระชาชนที ่ม ี ห น้ าที ่เ กี ่ย วข้ อ งกับ การพั ฒ นาแหล่ง ท่ อ งเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวน 9 รูป/คน
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4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
โดยการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เห็นองค์ประกอบตามลักษณะของ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพมาประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามลำดับ
ต่อไป

ผลการวิจัย
1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนหลักที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาศาสนบุคคลหรือบุคลากร อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี
1. ด้านการพัฒนาศาสนสถาน
2. ด้านการพัฒนาศาสนบุคคลหรือบุคลากร
3. ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด
4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
̅
X

S.D.

แปลผล

4.20
4.13
4.20
4.22
4.18

0.611
0.643
0.577
0.596
0.606

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำหลักอปริหานิย ธรรมมาใช้ในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำหลักอปริหานิยธรรมมาใช้ในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า หลักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 1. การประชุมเนืองนิตย์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26
ส่วนหลักที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ 2. การพร้อมเพียงกันประชุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำ
หลักอปริหานิยธรรมมาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
หลักอปริหานิยธรรมมาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ระดับความคิดเห็น
วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
̅
X
S.D.
แปลผล
ท้องถิ่น โดยภาพรวม
1. การประชุมเนืองนิตย์
4.26
0.548
มาก
2. การพร้อมเพียงกันประชุม
4.08
0.567
มาก
3. การไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอำเภอใจ
4.15
0.620
มาก
4. การเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
4.17
0.612
มาก
5. การให้เกียรติและคุ้มครองสิทธิสตรี
4.20
0.634
มาก
6. การส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
4.16
0.654
มาก
7. การอารักขา คุ้มครอง ปกป้อง อันชอบธรรม
4.24
0.599
มาก
รวม
4.18
0.604
มาก
3. สรุป ผลทดสอบสมมติฐ านโดยการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยจำแนกปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน จำนวนครั้งในการมาทองเที่ยว ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่ 3 สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยจำแนกปัจจัยส่วนบุคคล ตามสมมติฐานที่ 1-6
สมมติฐาน
ที่

ตัวแปรต้น

1

เพศ

2

อายุ

3

ระดับ
การศึกษา

ตัวแปรตาม
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับ ปฏิเสธ

สถิติ
ทดสอบ

ค่า Sig.

t - test

0.841

-

/

F-test

0.682

-

/

. F-test

0.471

-

/
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4
5
6

การพัฒนาแหล่ง
อาชีพ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
การพัฒนาแหล่ง
รายได้ต่อ
ท่องเที่ยวเชิง
เดือน
วัฒนธรรม
จำนวนครั้ง การพัฒนาแหล่ง
ในการมาท ท่องเที่ยวเชิง
องเที่ยว วัฒนธรรม

. F-test

0.206

-

/

F-test

0.984

-

/

F-test

0.721

-

/

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีข้อสรุปที่มีความสำคัญสมควรเอามา
อภิปรายผล ดังนี้
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมนั้นอยู่ใน
ระดับมาก 4.18 เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้านพบว่า หลักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และรองลงมา คือ ด้านการพัฒนาศาสนสถาน
4.20 และน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาศาสนบุคคลหรือบุคลากร 4.13
1. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก 4.22 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในบริเวณท่องเที่ยวมี
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความ สงบร่มรื่นและสวยงาม 4.28 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชศินี
ยศปกรณ์ (2557) ได้ทำวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการของบริษัทท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยว การตลาด
ท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยว และการบริการทางการท่องเที่ยว มีผลต่อการบริหารจัดการของบริษัท
ท่องเที่ยวและนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว ภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ กิจกรรมทางสังคม ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรม
2. ด้านการพัฒนาศาสนสถาน อยู่ในระดับมาก 4.20 แสดงว่า การพัฒนาศาสนสถานของ
แหล่งท่องเที่ยวจนมีความเรียบร้อยสวยงาม มีคุณค่าน่าชื่นชม 4.30 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สกุณา ปิ่นงาม (2553) ได้วิจัยเรื่อง“แนวทางการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น” ผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่นที่มีต่อวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยที่ความรู้สึกโดยรวมนั้น อยู่ในระดับมาก โดย
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเลือกมาท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
เพราะความสวยงามของสถานที่ ซึ่งความรู้สึกเมื่อนักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชมวัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหารแล้วนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความประทับใจ
3. ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด อยู่ในระดับมาก 4.20 แสดงว่า มีการจัดสถานที่รับ
ศรัทธา เช่น ที่ถวายสังฆทานเติมน้ำมันตะเกียง ตักบาตรพระประจำวันฯลฯ ได้ดีและเหมาะสม 4.30
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนมพร สารสิทธิยศ (2552) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการจัดการหมู่บ้าน
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วัฒนธรรมเพื่อการท่อง เที่ยว (โฮมสเตย์) จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ด้านแหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรม
ท่องเที่ยวและกิจกรรมฝึกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวใน
หมู่บ้านวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
4. ด้านการพัฒนาศาสนบุคคลหรือบุคลากร อยู่ในระดับมาก 4.13 แสดงว่า เจ้าหน้าที่ ทำ
ความสะอาด มีจำนวนมากเพียงพอ และหมั่นดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 4.22 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สกุณา ปิ่นงาม (2553) ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหารเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น” ผลการวิจัย พบว่า โดย
การที่ผู้ที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ภาครัฐ ประชาชนในพื้นที่ ช่วยกัน
สอดส่องดูแล รักษาและอนุรักษ์ในสถานที่ ทั้ งยังควรออกกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นรูปธรรม ที่
สามารถปฏิบัติและควบคุมได้จริง ทั้งในส่วนของการมาท่องเที่ยวหรือประกอบกิจต่างๆ ภายในวัด
สำหรับปฏิบัติในการมาท่องเที่ยวหรือจะเป็นการประกอบธุรกรรมต่างๆ ภายในวัด ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ที่ทุกคนจะใช้ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้ คงไว้ซึ่งความเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ สวยงาม สามารถดึงดูดผู้มา
เยือนได้ตลอดไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
1) ผู้บริหารวัดควรมีการปรับปรุงศาสนสถานบางจุดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ภายในวัด
2) ผู้บริหารวัดควรมีการจัดเตรียมจุดบริการต่างๆ เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยว สำหรับ
ผู้มาเยี่ยมเยียน
3) ผู้บริหารวัดควรมีเจ้าหน้าที่วัดเพื่อนำไปอธิบายเรื่องต่างๆ ภายในวัดให้ชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อ
1) ควรศึกษาในลักษณะกลุ่มตัวแปรตัวเดียวกัน โดยขยายขอบข่ายของพื้นที่ในการทำวิจัยให้
กว้างออกไปอีกหลายในจังหวัด เพื่อให้ได้หลายมุมมองที่หลากหลายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
2) ควรมีการขยายขอบข่ายกลุ่มตัวแปรที่ศึกษา โดยเพิ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
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ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานโดยใช้หลักอิทธิบาทธรรม
ของบุคลากรเทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
THE EFFICIENCY IN WORK PERFORMANCE BASED ON IDDHIPADA OF
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบล ในอำเภอเมือง
สุ พ รรณบุ ร ี จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี 3. เพื ่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ติงาน
ของบุคลากรเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) การแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัว อย่างที่นำมาใช้ในงานวิจัย คือ ข้าราชการส่ว นท้องถิ่น
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานภายในเทศบาลตำบล (ทต.
สระแก้ว) (ทต.บางกุ้ง) และ (ทต.สวนแตง) ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีจำนวน
189 คน ใช้ว ิธ ีส ุ่มกลุ่มตัว อย่า งโดยการใช้ส ู ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งใช้ร ะดั บ
ความคาดเคลื่อนที่ 0.05 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 129 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็น แบบสอบถามโดยมี ค่า ความเชื่ อมั่นทั ้งฉบับเท่ากับ 0.969 สถิติที่ใช้ว ิเคราะห์ข ้ อ มู ล
คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) และนำเสนอเป็นบทความ
เรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบคำถามปลายเปิด และการวิจัยเชิงคุณภาพ
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(Qualitative.Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key
Informants) จำนวน 9 ท่าน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท

ผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า
ประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานโดยใช้ห ลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตำบล ใน
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรมี การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท
ธรรมทุกด้านอยู่ ในระดับ มาก ได้แก่ หลักฉันทะ รองลงมาคือ หลักวิริยะ หลักจิตตะ และหลักวิมังสา
ส่วนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุ ค ลากรเทศบาลตำบล ในอำเภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณงาน และด้านความรวดเร็ว รองลงมา
ด้านคุณภาพงาน และด้านความประหยัดคุ้มค่า ตามลำดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับสูง อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันในระดับสูง ได้แก่ ด้านวิมังสา ด้านวิริยะ
รองลงมาด้านจิตตะ และด้านฉันทะ ตามลำดับ
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบล ในอำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
1) หลักฉันทะ : ความพึงพอใจ ต้องพัฒนาที่ตัวบุคลากร โดยพัฒนาตามพื้นฐานทาง จิตใจ
ของแต่ล ะคนเป็น สำคัญ ซึ่งบุคลากรแต่ล ะคนมีพื้นฐานทางจิตใจแตกต่างกัน บางคนมีความรัก
ในการปฏิ บ ั ต ิ ง านแล้ ว แต่ บ างคนก็ ไ ม่ ช อบงานที ่ ท ำ ผู ้ บ ริ ห ารจึ ง ต้ อ งทำให้ บุ ค ลากรมี ค วามสุ ข
กับการปฏิบัติงาน ก็คือผู้ปฏิบัติงานต้องมีความพอใจและ รักในงานที่ตนปฏิบัติอยู่ ด้วยวิธีการพัฒนา
องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร ให้รู้จักพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นๆ
2) หลักวิริยะ : ความเพียรความเพี ย ร คื อ กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ช ัดเจน เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานด้วยความ ขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงานด้วยความขยัน ใจสู้
ไม่ย ่อท่อต่ออุป สรรคและความยากลำบาก เพียรหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
3) หลักจิตตะ : ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำ คือ การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน คือ ผู้บริหารควรมี
การวางแผน กำหนดขั้นตอนในการทำงานให้ชัดเจน ร่วมมือกันปรับปรุง ทบทวนงาน และปฏิบัติงาน
ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจเพื่อให้งานเสร็จตามระยะเวลาและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้
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4) หลั ก วิ ม ั ง สา : ไตร่ ต รอง หรื อ ทดลอง คื อ การใช้ ป ั ญ ญาใคร่ ค รวญหาเหตุ ผ ล
ในการปฏิบัติงาน คือ การบริหารจัดการงานผู้บริหารและบุคลากรควรมีการพัฒนาบุคลากร และมีการ
มาตรฐานที่ชัดเจน วางแผน ทบทวน วิเคราะห์ปัญหา และกำหนดบทบาทภาระหน้าที่ร่วมกัน ภายใต้
ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, หลักอิทธิบาทธรรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
The study consisted of the following objectives: 1) to study the level of
efficiency in work performance of personnel at the Subdistrict Municipality in Mueang
Suphan Buri District, Suphanburi Province; 2) to investigate the correlation between
Iddhipada and the efficiency in work performance of personnel at the Subdistrict
Municipality in Mueang Suphan Buri District, Suphanburi Province; and 3) to study the
guidelines for developing the efficiency in work performance of personnel at the
Subdistrict Municipality in Mueang Suphan Buri District, Suphanburi Province.
The study employed mixed-methods research, in which the quantitative
approach used survey research. The sample group of 189 persons included local
government officials, permanent employees and temporary employees who worked
at Sa Kaeo Subdistrict Municipality, Bang Kung Subdistrict Municipality, and Suan Taeng
Subdistrict Municipality in Suphanburi Province. The Taro Yamane formula was used
for sampling, with a standard error of 0.05 and a sample size of 129 persons. The data
collecting tool was a questionnaire with a reliability of 0.969. The statistics for analyzing
the data were frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), f-test, One Way
ANOVA, and least significant difference (LSD). A table showing the frequency of those
who responded to the open-ended questions was used to present the quantitative
data. The qualitative data were collected via in-depth interview with 9 key informants.
The obtained data were analyzed by content analysis.
From the study, the following results have been discovered:
The efficiency in work performance based on Iddhipada of personnel at the
Subdistrict Municipality in Mueang Suphan Buri District, Suphanburi Province found to
be overall at a high level. When each aspect is considered, personnel has work
performance in all aspects according to Iddhipada at a high level namely, Chanda
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(aspiration), and followed by Viriya (effort), Citta (thoughtfulness), and (investigation).
The efficiency in work performance of personnel at the Subdistrict Municipality in
Mueang Suphan Buri District, Suphanburi Province found to be overall at a high level.
When each aspect is considered, all aspects are found to be at a high level which are
amount of work and speed. Following that, quality of work and being economical,
respectively.
The correlation between work performance based on Iddhipda and the
efficiency in work performance of personnel at the Subdistrict Municipality in Mueang
Suphan Buri District, Suphanburi Province has found to be positively correlated in the
same direction at a high level, with a statistical significance of 0.01. When each aspect
is considered, it has been revealed that all aspects are positively correlated in the
same direction at a high level which are Viriya, Citta, and Chanda.
The guidelines for developing the efficiency in work performance of personnel
at the Subdistrict Municipality in Mueang Suphan Buri District, Suphanburi Province are
as follows:
1) On Chanda (aspiration), which involves personnel development based on
the nature of each individual's thinking. Each person's mentality is different; some
people are enthusiastic about their work, while others despise it. Administrators must
ensure that all personnel are pleased and satisfied with their work performance, which
may be accomplished through the development of body of knowledge and the raising
of personnel awareness.
(2) On Viriya (effort), which entails the creation of clear guidelines for work
performance in order for personnel to act as planned and work with perseverance and
patience in the face of difficulties and hardship, as well as making an effort to gain
additional knowledge in order to improve work performance efficiency and achieve
the set goals.
(3) On Citta (thoughtfulness), which entails paying attention to work
performance, with administrators planning, defining clear work procedures, working
together to improve and review work, and performing work with determination and
attention so that the job may be completed on time and efficiently as planned.
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(4) On (investigation), which entails using wisdom to investigate and find reasons
to perform work, and in which administrators should develop personnel with clear
standards to plan and review work, analyze problems, and define shared roles and
duties under regulations, law, and rules in order to reduce errors in work and set the
correct guidelines for work performance.
Keywords: The Efficiency in Work, Iddhipāda, Government Organization

บทนำ
การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานที่ยึดผลลัพธ์เป็นหลัก และส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างของ
หน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม บทบาทหน้าที่ภาครัฐ การปรับปรุงรูปแบบการบริหารงาน และการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อให้สามารถ ตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศได้และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อน ระบบราชการคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลให้พัฒ นาองค์กรให้ก้าวสู่เป้าหมายและ
พร้อมปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ส ุขของประชาชน ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆให้ความสำคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และแสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ ด้วยวิธีก ารแบ่งงานและหน้าที่ช่วยกันทำ
ตามสายงานที่กำหนด ตามลำดับชั้นอำนาจและหน้าที่
สภาพปัญหาจากความล้าสมัยของโครงสร้างราชการที่ใช้กันมานาน แม้มีการปรับแต่ง
เป็นระยะ ๆ แต่ก็ไม่เคยมีการปรับรื้อทั้งระบบ อีกทั้งการขยายตัวของภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
ด้วยข้ออ้างที่รับใช้ประชาชน แต่ดูเหมือนเป็นการขยายฐานอำนาจไปเรื่อย ๆ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา
ทำให้ เ กิ ด มี ห น่ ว ยงานกระจั ด กระจาย มี ภ ารกิ จ ซ้ ำ ซ้ อ นและสั บ สน ยากต่ อ การประสานงาน
หลายหน่วยงานพยายามสร้างกรอบล้อมรอบเพื่อปกป้องหน่วยงานของตนเอง สร้างกฎระเบียบ
และเงื ่ อ นไขให้ ต ิ ด ขั ด และไม่ ค ล่ อ งตั ว ในทุ ก ขั ้ น ตอนของการบริ ห ารจั ด การ ระบบการบริ ห าร
และตัดสิน ใจเป็น แบบรวมศูน ย์ อำนาจกระจุกตัว อยู่ ในส่ว นกลางและผู้บริห ารระดับสูง ทำให้
การสั่งการล่าช้า ผิดพลาดและไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ ยากที่จะเป็นผู้นำ
หรือผู้ให้การสนับสนุนแก่ภาคธุรกิจเอกชนในการแข่งขันบนเวทีสากลนี้ได้
หลักสอนของพระพุทธศาสนา กล่าวไว้ว่า ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใด ต้องทำตนให้สมบูรณ์
ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “อิทธิบาท” ซึ่ง หลักอิทธิบาทธรรม ประกอบด้วย หลักธรรม 4 ประการถือเป็นคำ
สอนที่มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานอยู่บนฐานแห่งความสำเร็จตามประสงค์ เป็นคำสอนที่เน้นให้การ
ปฏิบัติงานอยู่บนฐานแห่งความสำเร็จตามประสงค์ เป็นหลักคำสอนที่เน้นความสำเร็จของงานเป็นที่ตั้ง
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ความหมายอีกนัยหนึ่งของ หลักอิทธิบาท 4 คือ
คุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จ, คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย ประกอบด้วย
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1) ฉันทะ ความพอใจ คือ ต้องการที่จะทำใฝ่ใจรักที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะ
ทำให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
2) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทนเอา
ธุระ ไม่ ท้อถอย
3) จิตตะ ความคิดมุ่งมั่น คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่
ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ทำ
4) วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตรา
หาเหตุผล แลตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการ วางแผน วัดผล คิดค้น วิธีแก้ไขปรับปรุง หาก
นำคำสอนของหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานก็จะทำให้การ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน (พระพรหมคุณาภรณ์, 2548)
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นเมืองใหญ่มีจำนวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดจำนวน 23 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีสาเหตุสำคัญจาก
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตลอด จนทราบบริบทของการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นเห็นว่าหลักพุทธธรรมในส่วนของหลักอิทธิบาท
ธรรม จะเป็นแนวทางการพัฒนาระบบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลใน
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีได้ อันจะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ เป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรเทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นที่
ได้นำข้อค้นพบจากการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ของบุ ค ลากรเทศบาลตำบล
ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรเทศบาลตำบล ใน
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วสิษฐ์พล กูลพรม (2564) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กรตามหลัก
อิทธิบ าทธรรม ผลการวิจ ัย พบว่า นโยบายการบริหารองค์กรควรที่จะนำหลักอิทธิบาทธรรมมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 1)
ฉันทะ : ความรัก ความพอใจในภาระกิจการงานที่ตนเองกระทำ 2) วิริยะ : ความเพียรพยายามทำใน
ภาระการงานที่กระทำ 3) จิตตะ : การเอาใจใส่หรือฝักใฝ่ในภาระกิจการงานที่กระทำด้วยความตั้งมั่น
และแน่วแน่ 4) วิมังสา : การหมั่นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองภาระการงานที่กระทำด้วยเหตุผล วัด
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ประเมินผลงานที่กระทำผ่านมาว่าประสบผลอย่างไร หรือผิดพลาดประการใด สามารถนำสิ่งผิดพลาด
บกพร่องนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ภาระการงานนั้น ๆ ซึ่งการบริหารจัดการงานในองค์กรนั้นจำเป็นต้อง
ใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการบริหารจัดการเพื่อให้ระบบการจัดการนั้นสามารถบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น
การนำเอาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ จึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางของความเป็นศาสตร์ และ
ศิลป์ในการบริหารจัดการ
ชาตรี แนวจำปา (2552) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ของบุคลากรสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ” ผลการศึกษา
พบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา
ในการ ปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การประยุกต์ใช้
อิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก สำหรับการ
ประยุกต์ใช้ อิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา และตำแหน่ง ที่ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน สรุปได้ว่า ทุกคนต้องใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มี
ความรัก ความพอใจใน งาน ปฏิบัติงานด้วยความพากเพี ยร บากบั่น ด้วยความเอาใจใส่ในงาน และมี
การตรวจสอบ ความสำเร็จในงานอยู่เสมอ

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

หลักอิ ทธิ บาทธรรม
(1) ฉันทะ
(2) วิรยิ ะ
(3) จิตตะ
(4) วิมงั สา

ประสิ ทธิ ภาพการทางาน

วิธีดำเนินการวิจัย

(1) ด้านประมาณงาน
(2) ด้านคุณภาพงาน
(3) ด้านความประหยัด
คุม้ ค่า
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิ
(4) ด้จาัยนความรวดเร็ว

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การศึกษาวิจัยเรื่อง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) จากนั้นนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์และใช้วิธีการผสมผสาน
ระหว่างการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรและ
นำมาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติในการวิจัย
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การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ได้ แ ก่ บุ ค ลากรเทศบาลตำบล 1) เทศบาลตำบลท่ า เสด็ จ
2) เทศบาลบางกุ้ง และ 3) เทศบาลสวนแตง ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวน
บุคลากร 189 คน
กลุ่มตัวอย่า งที่ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรเทศบาลตำบล 1) เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
2) เทศบาลบางกุ้ง และ 3) เทศบาลสวนแตง ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการ
คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 95 ซึ่งได้ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 129 คน
2. พื้นที่ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้กำหนดพื้นที่ในการศึกษา คือ เทศบาลตำบล 1) เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
2) เทศบาลบางกุ้ง และ 3) เทศบาลสวนแตง ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งเป็นคำถามที่สร้างขึ้น
เพื่อตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการนำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 4
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตำแหน่ง รายได้ ประสบการณ์การทำงาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักอิทธิบาทธรรมกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1. ด้านฉันทะ 2. ด้านวิริยะ 3. ด้านจิตตะ
4. ด้านวิมังสา โดยมีระดับความคิดเห็น มีค่าดังนี้ ระดับมากที่สุด, ระดับมาก, ระดับปานกลาง, ระดับ
น้อย, ระดับน้อยมาก ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1. ด้านปริมาณงาน 2. ด้านคุณภาพงาน 3. ด้านความประหยัดคุ้มค่า 4.ด้าน
ความรวดเร็ว ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีลักษณะเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
อย่างเสรี เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างๆ
4. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยประสานงานกับผู้บริหารเทศบาลตำบล 1) เทศบาลตำบลท่าเสด็จ 2) เทศบาลบางกุ้ง
และ 3) เทศบาลสวนแตง ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับคืนด้วยตนเอง จำนวน 129 ชุด
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลหลังจากได้รับแบบสอบถาม
แล้ว ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปทำการตรวจสอบความถูกต้อง นำมาจัดหมวดหมู่ ข้อคำถามที่เป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ผู้วิจัยมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดระดับมาตราส่วนที่
เป็นข้อความให้เป็น ค่าน้ำหนักตัว เลข เพื่อประโยชน์การในไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ ซึ่งจะ
กำหนดค่าน้ำหนัก ตามวิธีการของลิเคร์ท (Likert)
สถิต ิเ ชิงอนุม าน (Inferential Statistics) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ างตัว แปรการ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบล ใน
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อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สถิติที่ใช้คือ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยทั ่ ว ไปนิ ยมใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ (r) แทน
สัมประสิทธิ์ส หสัมพัน ธ์ของกลุ่มการบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์จะใช้ตัว เลขของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์ หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ +1 แสดงถึงการมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง และหากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย
หรือไม่มีเลย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยผู้วิจัยคัดเลื อกจาก
ผู้บริหาร ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบล และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักธรรม ในการวิจัยครั้งนี้ทำ
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 9 รูป/คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured
Interview) ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบคำถามตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อนำไปใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview)
3. วิธีการรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ทำการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื่อสัมภาษณ์
ตามที่กำหนดไว้
2. ดำเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็นโดยขอ
อนุญาตใช้วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์
3. นำข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ โดยวิธีการที่เหมาะสม สรุปประเด็นจากการจัด
สัมมนาในแต่ละประเด็น
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์คําให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสําคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)

ผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากร
เทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า หลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากร
เทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅= 4.09
S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ทั้งสี่
ด้านอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
เทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ระดับ
หลักอิทธิบาทธรรม
S.D.
x̅
การพัฒนา
1. ฉันทะ (ความพอใจ)
4.05
0.67
มาก
2. วิริยะ (ความเพียร)
4.07
0.65
มาก
3. จิตตะ (ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำ)
4.10
0.65
มาก
4. วิมังสา (ไตร่ตรอง หรือทดลอง)
4.12
0.64
มาก
ภาพรวม
4.09
0.65
มาก
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากร
เทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
หลักประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ( x̅= 4.15 S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็น
รายพบว่า ด้านปริมาณงาน และด้านความรวดเร็ว รองลงมา ด้านคุณภาพงาน และด้านความ
ประหยัดคุ้มค่า ตามลำดับ มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
เทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1.
2.
3.
4.

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
ด้านปริมาณงาน
ด้านคุณภาพงาน
ด้านความประหยัดคุ้มค่า
ด้านความรวดเร็ว
รวม

x̅

4.16
4.15
4.12
4.16
4.15

ระดับความคิดเห็น
S.D.
0.63
0.65
0.63
0.60
0.63

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. สรุป ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาล
ตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในทิ ศ ทาง
เดียวกันอยู่ในระดับสูง 0.799 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันในระดับสูง ได้แก่ ด้านวิมังสา 0.780 รองลงมาคือ
ด้านวิริยะ 0.729 และรองลงมาด้านจิตตะ 0.729 ส่วนด้านฉันทะ 0.698 มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ทิศทางเดียวกันในระดับสูง
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ตารางที่ 3 ความสัมพัน ธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับอิทธิบาทธรรม ของบุคลากร
เทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
หลักอิทธิบาทธรรม

1.
2.
3.
4.

ฉันทะ
วิริยะ
จิตตะ
วิมังสา
ภาพรวม

1.ด้าน
ปริมาณ
งาน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.ด้าน
3.ด้าน
4.ด้าน
คุณภาพ ความคุ้มค่า
ความ
งาน
รวดเร็ว

.575**
.626**
.567**
.640**
.657**

.647**
.669**
.706**
.712**
.746**

.637**
.640**
.641**
.675**
.707**

.569**
.599**
.598**
.685**
.668**

ภาพรวม

.698**
.729**
.723**
.780**
.799**

อภิปรายผล
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้หลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาลตำบล ในอำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรของเทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนำหลักอิทธิบาท
ธรรมสำหรับการวิจัย ครั้งนี้คือ หลักอิทธิบาทธรรม มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรวัฒน์ เจริญผล (2561) ได้ศึกษาเรื่องการนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ใน
การปฏิ บ ั ต ิ ง านของข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที ่ ว ่ า การอำเภอลานสกา อำเภอลานสกา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ มีการนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ใ นการปฏิบัติงานที่ว่าการอำเภอลานสกา อำเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และสามารถนำมาอภิปรายผลได้
ดังนี้
1) ด้านฉันทะ พบว่า บุคลากรของบุคลากรเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรสามารถนำ
หลักอิทธิบาทธรรมด้านฉันทะมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี คือ จากการที่บุคลากรมี
ใจรักในงานและองค์กร รักที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง พร้อมที่จะรับฟัง และพัฒนางานเพื่อให้
งานมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่าหลักฉันทะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี แนวจำปา (2552) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ของบุคลากรสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการ ปฏิบัติหน้าที่โดยรวมด้านฉันทะอยู่ในระดับมาก
2) ด้านวิริยะ พบว่า บุคลากรของบุคลากรเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรสามารถนำ
หลักอิทธิบาทธรรมด้านวิริยะมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี คือ บุคลากรปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว สามารถปฏิบัติงานได้ทันที แม้จะมีอุปสรรค ก็เพียรพยายามแก้ปัญหา เพื่อให้
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งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เพิ่มพูนมากขึ ้นซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี แนวจำปา (2552) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ของบุคลากรสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการ ปฏิบัติหน้าที่โดยรวมด้านวิริยะอยู่ในระดับมาก
3) ด้านจิตตะ พบว่า บุคลากรของบุคลากรเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรบุคลากรมีการ
ใส่ใจในงาน ใฝ่รู้ในงานที่ทำ รู้หน้าที่ของตนเอง มีสติ มีความรอบคอบ รับผิดชอบ งานเสร็จตาม
ระยะเวลา และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี แนวจำปา (2552) ได้ศึกษาเรื่อง
การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติ หน้าที่ของบุคลากรสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่โดยรวม
ด้านจิตตะอยู่ในระดับมาก
4) ด้านวิมังสา พบว่า บุคลากรของบุคลากรเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรสามารถนำ
หลักอิทธิบาทธรรมด้านวิมังสามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี คือ บุคลากรมีก ารพินิจ
พิเคราะห์ ทำงานด้วยปัญญาพิจารณางานแล้ว ผลที่สุดงานอ้างคั่งค้างหรือผิดพลาดได้ บุคลากรมีการ
ทบทวนตัวเอง ว่าวันนี้ทั้งวันทำไรบ้าง สรุปกับตัวเองว่าทำเพื่ออะไร และไม่ทำผิดซ้ำซากอีก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระบุญเพ็ง สิทธิวงษา (2562) ได้วิจัยเรื่องการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารจัดการองค์กรส่วนท้องถิ่น ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ เมื่อพิจารณา ในรายด้านพบว่า บุคลากรมีการใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ในการบริหารจัดการองค์กรส่วนท้องถิ่น ด้านวิมังสาอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้หลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรเทศบาล
ตำบล ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ด้านฉันทะ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงานและพร้อมปฏิบัติตาม ดังนั้น ผู้บริหารควรมีแนวทางที่ทำให้บุคลากรรู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของงาน ย่อมสร้างแรงจูงใจที่จะทำให้ทุกคนตั้งใจทำงานได้ ทุ่มเทและจริงใจในการทำงาน เสียสละ
เพื ่ อ งานและส่ ว นร่ ว ม และการประสานงานที ่ ด ีจ ะส่ งผลต่ อ การสำเร็จ ของงาน ร่ ว มกั น พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการทำงาน
2) ด้านวิริยะ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ เพียรพยายามที่จะหาประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานให้เพิ่มพูน ดังนั้น ผู้บริหารควรปรับปรุงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อ
สร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
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3) ด้านจิตตะ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ สามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จได้โดย
ไม่ใช้ความรุนแรงและไม่เกิดความขัดแย้ง ดังนั้น ผู้บริหารควรสนับสนุนความสามัคคีในองค์กร และ
ร่วมกันปรับปรุงข้อบกพร่องนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4) ด้านวิมังสา จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ปฏิบัติงานตามแผนงานและ
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้บริหารควรกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และหมั่นตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ปัญหา ต่างๆ และหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อ
หากมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการดำเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้
1) ควรศึกษาตัว แปรอื่ น ๆ ที่อาจจะเป็ นผลกั บ การนำหลั ก อิ ทธิบ าทธรรมมาใช้ ใ นการ
ปฏิบ ัติงานของบุ คลากรในอำเภอเมื อ งสุ พรรณบุ รี จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น วัฒ นธรรมองค์ ก าร
ผลตอบแทน และภาวะผู้นำ เป็นต้น
2) ควรศึกษาการนำหลักธรรมด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒ นาประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในเขตจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ
3) ควรนำหลักอิทธิบาทธรรมในการวิจัยครั้งนี้คือ หลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่
หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยงานภาคเอกชน ข้าราชการสังกัดอื่น เป็นต้น เพื่อจะได้นำไปพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป
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ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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Mrs. Weena Khamkong1Asst.Prof.Dr.Wichchukorn Narkton2
And Asst. Prof.Dr.Thitiwut Munmee3
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อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ2,3

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ
3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
การดำเนิน การวิจ ัย เป็นการวิจัย แบบผสานวิธ ี (Mixed Methods Research) ระหว่าง
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 125 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยมีการหาคุณภาพ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.969 วิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามโดยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบสมมติฐานโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) และระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการด้ านพระพุทธศาสนา จำนวน 9 คน/รูป ประกอบด้วย บุคลากรท้องถิ่น
ระดับผู้บริหาร (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น) จำนวน 3 คน บุคลากรท้องถิ่นระดับนักวิชาการและระดับ
ปฏิบัติการ (ประเภทวิชาการ หรือประเภททั่วไป) จำนวน 4 คน และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
จำนวน 2 รูป ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis Technique)
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ผลการวิจัยพบว่า
1. การปฏิบัติงานตามหลัก อิ ทธิบาทธรรมของบุ คลากรองค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น
อำเภอศรีป ระจัน ต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามหลั กอิ ทธิบาทธรรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ หลักฉันทะ
หลักวิริยะ หลักจิตตะ และหลักวิมังสา ส่วนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า บุคลากรมี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น ได้ แ ก่
ด้านความรวดเร็ว รองลงมาคือ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน และด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่า
ของทรัพยากร ตามลำดับ
2. ความสัมพันธ์ร ะหว่างการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมกับ ประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับสูง อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
เมื่ อ จำแนกเป็ น รายด้ า นพบว่ า ทุ ก ด้ า นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ใน ระดับสูง
ได้แก่ หลักจิตตะ หลักวิมังสา หลักฉันทะ และหลักวิริยะ ตามลำดับ
3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี คือ 3.1 หลักฉันทะ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ควร
มีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการ และแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน เรียนรู้ทำความเข้าใจในงานร่วมกันเพื่อ
ทดแทนการทำงานกันได้ จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มภายในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
พอใจ มีความรักงาน และเห็นความสำคัญของงาน ส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ 3.2
หลักวิริยะ : ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน คือ จัดระบบการทำงานให้สอดคล้องกับ ระเบียบ
นโยบาย ตัวชี้วัด และเป้าหมาย นำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการงาน แบ่ ง งานตามหน้าที่
ความรับ ผิดชอบและความรู้ความสามารถ เพื่อให้บุคลากรพึงพอใจและเกิดความเพียรพยายาม
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดผลสำเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.3 หลักจิตตะ : การเอาใจฝักใฝ่
ในการปฏิบัติงาน คือ ผู้บริหารควรมีการวางแผน กำหนดขั้นตอนในการทำงานให้ชัดเจน เอาใจใส่บุคลากร
ร่วมมือกันปรับปรุง ทบทวนงาน และปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจเพื่อให้งานเสร็จตามระยะเวลาและ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ และ 3.4 หลักวิมังสา : การใช้ปัญญาใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน คือ การ
บริหารจัดการงานผู้บริหารและบุคลากรควรมีการวางแผน ทบทวน วิเคราะห์ปัญหา และกำหนดบทบาท
ภาระหน้ า ที่ ร่ ว มกั น ภายใต้ ร ะเบี ย บ กฎหมาย และหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ลดความ
ผิดพลาดของงาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หลักอิทธิบาทธรรม
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Abstract
This research aims to: 1) study the level of operational efficiency according and
the operational efficiency of personnel at local government organization, Si Prachan
District, Suphanburi Province; 2) study the correlation between the operational efficiency
according and the operational efficiency of personnel at local government organization, Si
Prachan District, Suphanburi Province; and 3) study the guidelines for developing the
operational efficiency of personnel at local government organization, Si Prachan District,
Suphanburi Province.
The study used a mixed-methods approach that included qualitative and
quantitative methodologies. The quantitative approach used a group sample of 125
persons who were personnel of local government organization, Si Prachan District,
Suphanburi Province, which were obtained using stratified random sampling. A
questionnaire was employed to obtain quantitative data, get the alpha coefficient equal
to 0.969, and the collected data was analyzed using the Statistical Package for the Social
Sciences. The statistics used were frequency, percentage, means, standard deviation (S.D.),
and Pearson correlation coefficient. Purposive sampling was used to collect qualitative
data from 9 persons who worked for the local government organization and Buddhist
scholars, three of whom were administrative personnel (local administrator type), four of
whom were academic and operational personnel (academic or general type), and the
other two were Buddhist scholars. The instrument for data collection was an interview
form and the data obtained were analyzed by way of content analysis.
The following results have been found:
1. The operational efficiency according to Iddhipda of personnel at local
government organization, Si Prachan District, Suphanburi Province is found to be at a high
level. When all aspects are considered, they are found to be at a high level, which consist
of Chanda, Viriya, Citta, and Vimsa. While the operational efficiency of personnel at local
government organization, Si Prachan District, Suphanburi Province is found to be at a high
level. When all aspects are taken into account, they are shown to be at a high level, which
include speed, followed by work quality, amount of work, and living economically or the
worthiness of resources, respectively.
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2. The operational efficiency according to Iddhipda and the operational efficiency
of personnel at local government organization, Si Prachan District, Suphanburi Province
are shown to be positively correlated in the same direction at a high level, with a statistical
significance of 0.01. When all aspects are considered, they are found to be positively
correlated in the same direction at a high level, which include Citta, Vimsa, Chanda, and
Viriya, respectively.
3. The guidelines for developing the operational efficiency of personnel at local
government organization, Si Prachan District, Suphanburi Province are as follows: 3.1
Chanda refers to job satisfaction, which should be achieved via the formation of defined
goals, methods, and operational guidelines. This includes an understanding of work in
order to collaborate and work as a team, as well as organizing activities to promote
participation within the organization in order to achieve job satisfaction and aspiration, as
well as recognizing the importance of work, which will result in determination for a
successful operation; 3.2 Viriya refers to work effort that should be achieved through a
work system that follows policies, regulations, indicators, and goals. In order for personnel
to be happy, technology should be used to administer work and distribute work based on
each person's duty and capability. This will lead to increased effort in the work and
effective achievement of the set goals; 3.3 Citta refers to a dedication to work that requires
administrators to plan and clarify work procedures, care for employees, collaborate to
improve, and operate work with determination in order to finish the work within the
specified timetable and goals; and 3.4 Vimsa refers to the application of wisdom to
discover reasoning in work, in which administrators and personnel should plan, examine,
analyze issues, and identify shared obligations under work regulations and rules in order
to reduce mistakes and be the guidelines for functioning correctly.
Keywords: The Efficiency in Work, Government Organization, Iddhipda

บทนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจาก
เป็นระบบราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง และหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ดังนั้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมาย
ที่ความผาสุกของประชาชน ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4
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รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (จำนวน 76 จังหวัด) เทศบาล (จำนวน 2,472 แห่ง แบ่งเป็น
เทศบาลนคร จำนวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 195 แห่ง และเทศบาลตำบล จำนวน 2,247
แห่ง) องค์การบริหารส่วนตำบล (จำนวน 5,300 แห่ง) และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) รวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.เป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มาก
ที่สุด ซึ่งหากต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบริหารจัดการโดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนด
ทิศทางและวางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำกับดูแลตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ย่อมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดีอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้สึกเชื่อมั่น
และศรัทธาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น อปท. ต้อ งทำงานสามารถสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ตรงเป้าหมาย และมีป ระสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว ่าทางสภาพ
ภูมิศาสตร์ทรัพยากรประชาชนความต้องการและปัญหาย่อมต่างกันออกไปผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไข
ปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็น ผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเป็นอย่างดีการบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ต้อง
เสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติไปยังส่วนเหนือขึ้นไป ท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลงภายในท้องถิ่น
นั่นเองไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น (ชัยวุฒิ เทโพธิ์, 2563)
สำนักงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ก.ถ.) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในด้าน
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นให้มีมาตรฐานมากขึ้นเทียบเท่ากับข้าราชการประเภทอื่นและ
สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงกำหนดให้มีรูปแบบการประเมินผลงาน ความรู้
ทักษะและสมรรถนะที ่เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรมมากขึ้น และได้มีการกำหนดทั กษะความรู้
ความสามารถสมรรถนะประจำตำแหน่งให้แก่ทุกสายงานเพื่อประกอบการ แต่งตั้ง สรรหา และพัฒนา
ข้าราชการให้มีประสิทธิภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพและเป็น มาตรฐานสากล สถาบันที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ จึงได้มีการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นในงานของข้าราชการส่ว น
ท้องถิ่น โดยสามารถจำแนกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร
และสมรรถนะประจำสายงาน โดยในส่วนของสมรรถนะหลักนั้นได้กำหนดให้ข้าราชการส่ว นท้องถิ่น
ทุกตำแหน่งและทุกประเภท จำเป็นต้องมีเพื่อเกิดการหล่อหลอมพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ประกอบด้วย 5 ประการ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์การยืดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ความเข้าใจใน
องค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการทำงานเป็นทีมเพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางใน
การพัฒนา สมรรถนะ และประสิทธิภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงเพื่อให้บุคลากรสามารถแสดง
สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ภายในตัว ตน ซึ่งจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรจึงต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยด้านต่ าง ๆ เพื่อให้
ข้าราชการจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ซึ่งปัจจัยจูงใจ ในการปฏิบัติงานถือเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน มีขวัญกำลังใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง และมีอิทธิพลในการสร้ างความพึงพอใจในการทำงาน ประกอบด้วย
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5 ปัจจัย คือ 1) ความสำเร็จในการทำงาน 2) การได้รับการยอมรับ 3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
ทำงาน 4) ลั ก ษณะงานที ่ ท ำ 5) ความรั บ ผิ ด ชอบอี ก ทั ้ ง แรงจู ง ใจยั ง มี อ ิ ท ธิ พ ลในการกำหนด
ประสิทธิภาพในการทำงานและยังเป็นแรงผลักดันให้ข้าราชการ ปฏิบั ติงานไปสู่เป้าหมายอย่างไม่
ท้อถอย สร้างแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้สำเร็จและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แสดง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ (สุทธิคุณ
วิริยะกุล, 2558)
ในฐานะที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความสนใจที่จะวิจัยปัญหา
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการศึกษาในประเด็นระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างหลักอิทธิบาทธรรมกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นกรณีศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผน
ผลิตบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทีย บพบว่ า
พนั ก งานที่ มี เ พศและอายุ ง าน แตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานแผนกวางแผนผลิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน พนั ก งานที่ มี อ ายุ การศึ ก ษา หน่ ว ยงานและ
ตำแหน่งงาน ต่ า งกัน มี ค วามคิ ดเห็น ต่อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผน
ผลิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มาลินี นกศิริ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานและ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งาน โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ผลการวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาที่ป ฏิบ ัติงาน พบว่า เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และ
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ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ และผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี” จากการศึกษาเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยกำหนด
ศึกษาตัวแปรในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรต้น
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

การปฏิ บตั ิ งานตามหลักอิ ทธิ บาท

ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น

ธรรมของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น
1.
2.
3.
4.

ฉันทะ
วิรยิ ะ
จิตตะ
วิมงั สา

1.
2.
3.
4.

ด้านปริมาณงาน
ด้านคุณภาพงาน
ด้านความรวดเร็ว
ด้ า นความประหยั ด หรื อ ความคุ้ ม ค่ า ของ
ทรัพยากร

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
ศรี ป ระจั น ต์ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ ร ี ” ผู ้ ว ิ จ ั ย ใช้ ร ู ป แบบการวิ จ ั ย แบบผสานวิ ธ ี ( Mixed Methods
Research) กล่าวคือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 125 คน จากนั้นเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม พร้อมทั้งใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และสนทนากลุ่ม (Group Discussion)
กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 180 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 โดยการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane) กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ซึ่งได้ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 125 คน
2. พื้นที่ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) เทศบาลตำบลศรีประจันต์ 2) เทศบาลตำบลปลายนา 3)
เทศบาลตำบลวังยาง 4) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ 5) องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า 6)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ 7) องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 8) องค์การบริหารส่วนตำบล
บางงาม 9) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และ 10) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้ นตาม
กรอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
บุ ค ลากร ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา การดำรงตำแหน่ ง และอายุ ร าชการ เป็ น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้แก่ 1) ด้านฉันทะ (ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน) 2) ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการ
ปฏิบัติงาน) 3) ด้านจิตตะ (ความเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน) และ 4) ด้านวิมังสา (ความใคร่
ครวญหาเหตุ ผ ลในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน) เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ
กำหนดค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพงาน 2) ด้านปริมาณงาน 3) ด้าน
ความรวดเร็ว และ 4) ด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากร ตอนที่ 4 แบบสอบถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะเป็นการตอบแบบเสรี
4. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยประสานงานกับ ผู้บ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 10 แห่ง เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับคืนด้วยตนเอง
จำนวน 125 ชุด
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม
โดยใช้ตารางแสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
ข้อมูล เกี่ย วกับ ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี
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สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานนั้นผู้วิจัยจะทำการ
วิเคราะห์ในส่วนของการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุ พ รรณบุ ร ี ว่ า มี ม ากน้ อ ยเพี ย งใด โดยใช้ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ ส ั น ( Pearson
Correlation) เป็น ค่าวัดความสัมพันธ์ ผู้ว ิจัยเลือกใช้ส ถิติส ัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์แบบเพียร์ สั น
(Pearson Product-moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานเนื่องจากระดับของ
ตัวแปรที่ใช้เป็นระดับอันตราภาคและสามารถคำนวณได้ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ผู ้ ว ิ จ ั ย ทำการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) คั ด เลื อ กผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล สำคั ญ (Key
Informants) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 9 คน/รูป แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1) บุคลากรท้องถิ่นระดับผู้บริหาร จำนวน 3 คน 2) บุคคลากรท้องถิ่นระดับนักวิชาการและ
ระดับปฏิบัติการ จำนวน 4 คน 3) นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จำนวน 2 รูป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured
Interview) ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบคำถามตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อนำไปใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview)
3. วิธีการรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ทำการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื่อสัมภาษณ์
ตามที่กำหนดไว้
2. ดำเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็นโดยขอ
อนุญาตใช้วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์
3. นำข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสม สรุปประเด็นจากการจัด
สัมมนาในแต่ละประเด็น
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์คําให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสําคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท
ธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 4.10 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท
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ธรรมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักฉันทะ 4.20 รองลงมาคือ หลักวิริยะ 4.15 หลักจิตตะ 4.05
และหลักวิมังสา 3.99 ตามลำดับ
ตารางที่ 1 สรุปค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากร
ระดับการ
x̅
S.D.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติ
1. หลักฉันทะ
4.20
0.50
มาก
2. หลักวิริยะ
4.15
0.50
มาก
3. หลักจิตตะ
4.05
0.54
มาก
4. หลักวิมังสา
3.99
0.59
มาก
ภาพรวม
4.10
0.48
มาก
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3.98
และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ด้านความรวดเร็ว 4.04 รองลงมาคือ ด้านคุณภาพงาน 3.97 ด้านปริมาณงาน 3.96 และด้าน
ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากร 3.96 ตามลำดับ
ตารางที่ 2 สรุปค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระดับการ
x̅
S.D.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติ
1. ด้านคุณภาพงาน
3.97
0.52
มาก
2. ด้านปริมาณงาน
3.96
0.56
มาก
3. ด้านความรวดเร็ว
4.04
0.56
มาก
4. ด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากร
3.96
0.61
มาก
ภาพรวม
3.98
0.51
มาก
3. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการปฏิ บ ั ต ิ ง านตามหลั ก อิ ท ธิ บ าทธรรมกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับสูง 0.861 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันในระดับสูง ได้แก่
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หลั กจิตตะ 0.858 รองลงมาคือ หลักวิมังสา 0.835 หลักฉันทะ 0.727 และหลักวิริยะ 0.715
ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งการปฏิ บัต ิงานตามหลั ก อิ ทธิบาทธรรมกับประสิ ทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ภาพรวม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
การปฏิบัติ งานตามหลัก
ด้าน
ปริมาณ
งาน

ด้าน
คุณภาพ
งาน

ด้าน
ความ
รวดเร็ว

หลักฉันทะ
0.731**
หลักวิริยะ
0.622**
หลักจิตตะ
0.762**
หลักวิมังสา
0.784**
ภาพรวม
0.796**
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.673**
0.626**
0.779**
0.775**
0.784**

0.605**
0.676**
0.749**
0.690**
0.746**

อิทธิบาทธรรมของ
บุคลากร
1.
2.
3.
4.

ด้านความประหยัด
หรือความคุ้มค่า ภาพรวม
ของทรัพยากร

0.641**
0.673**
0.826**
0.786**
0.804**

0.727**
0.715**
0.858**
0.835**
0.861**

อภิปรายผล
แนวทางการพัฒ นาประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่น
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
1) หลักฉันทะ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ควรมีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการ และ
แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน เรียนรู้ทำความเข้าใจในงานร่วมกันเพื่อทดแทนการทำงานกันได้ จัด
กิจกรรมเสริมสร้างการมีส ่วนร่ว มภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความพอใจ มีความรักงาน และเห็ น
ความสำคัญของงาน ส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ผดุง วรรณทอง (2561) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนใน
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านฉันทะ มีความจำเป็นและสำคัญต่อการบริหารองค์กรเอกชน
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้บุคลากรเกิดและมีความพอใจในหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็ม
กำลังความสามารถของตนเองรักและพอใจที่จะได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อนำความรู้มาใช้ในหน้าที่ที่
ตนกำลั ง ปฏิ บ ั ต ิ อ ยู ่ กระตื อ รื อ ร้ น พร้ อ มที ่ จ ะให้ ม ี ก ารพั ฒ นาตนเอง ทั ้ ง ด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมที่จะพัฒนางาน และบุคลากรมีความพอใจที่จะมีการพัฒนาอยู่
สม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานและนโยบายขององค์กร มีการจัดการ
ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอยู่เสมอ
2) หลักวิริยะ : ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน คือ จัดระบบการทำงานให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ นโยบาย ตัวชี้วัด และเป้าหมาย นำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการงาน แบ่งงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถ เพื่อให้บุคลากรพึงพอใจและเกิดความเพียรพยายาม
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรวัฒน์
เจริญผล (2561) ได้ศึกษาเรื่องการนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
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เจ้าหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า แนว
ทางการส่งเสริมการนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ ได้แก่ ด้านวิริยะ ความเพียรในการปฏิบัติงาน คือ การ
มอบหมายหน้าที่ให้ทั่วถึงทุกภาคส่วนทั้งท้องถิ่นและท้องที่
3) หลักจิตตะ : การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน คือ ผู้บริหารควรมีการวางแผน กำหนด
ขั้นตอนในการทำงานให้ชัดเจน เอาใจใส่บุคลากร ร่วมมือกันปรับปรุง ทบทวนงาน และปฏิบัติงานด้วย
ความมุ่งมั่น ตั้งใจเพื่อให้งานเสร็จตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ผดุง วรรณทอง (2561) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กร
เอกชนในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า องค์กรเอกชนควรส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4
ด้านจิตตะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน มีระบบที่ตรวจสอบให้บุคลากรมีการเอาใจใส่ในการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตนเองเพื่อพัฒนางานของตนเอง
ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้พร้อมที่จะมาสนับสนุนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำมาพัฒนาองค์กร ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ
4) หลักวิมังสา : การใช้ปัญญาใคร่ครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน คือ การบริหารจัดการ
งานผู้บริหารและบุคลากรควรมีการวางแผน ทบทวน วิเคราะห์ปัญหา และกำหนดบทบาทภาระหน้าที่
ร่วมกัน ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดของงาน และ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสิษฐ์พล กูลพรม (2564)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กรตามหลักอิทธิบาทธรรม ผลการวิจัยพบว่า
นโยบายการบริหารองค์กรควรที่จะนำหลักอิทธิบาทธรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ระบบการบริหาร
จัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักอิทธิบาท 4 คือ วิมังสา : การหมั่นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรอง
ภาระการงานที่กระทำด้วยเหตุผล วัดประเมินผลงานที่กระทำผ่านมาว่าประสบผลอย่างไร หรือ
ผิดพลาดประการใด สามารถนำสิ่งผิดพลาดบกพร่องนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ภาระการงานนั้น ๆ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
1) ด้านฉันทะ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ท่านพึงพอใจในการร่วมงานกับ
เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง และ
แนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ส่งเสริมการ
จัดระบบการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและสามารถทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน
2) ด้านวิริยะ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ท่านมีความอดทน อดกลั้น และ
เอาชนะความยากลำบากในการแก้ปัญหาทุกเรื่ อง ดังนั้นผู้บริหารองค์กรควรให้ความสนใจและเอาใจ
ใส่บุคลากร คอยช่วยเหลือ สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่บุคลากรเมื่อเกิดปัญหาขึ้น เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
3) ด้านจิตตะ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การปฏิบัติงานของท่านมีการแบ่ง
เวลาอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้บริหารควรกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างระบบ และชัดเจน อีก
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ทั้งให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถของ
บุคลากร
4) ด้านวิมังสา จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุ ดคือ ท่านศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อ
นำมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นควรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน และ
จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อ
หากมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการดำเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้
1) ควรศึกษาตัว แปรอื่ น ๆ ที่อาจจะเป็ นผลกั บ การนำหลั ก อิ ทธิบ าทธรรมมาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น
วัฒนธรรมองค์การ ผลตอบแทน และภาวะผู้นำ เป็นต้น
2) ควรศึกษาการนำหลักธรรมด้านอื่น ๆ เช่น ไตรสิกขา สังคหวัตถุ 4 เป็นต้น เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในเขตจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ
3) ควรนำหลักอิทธิบาทธรรมในการวิจัยครั้งนี้คือ หลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่
หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยงานภาคเอกชน ข้าราชการสังกัดอื่น เป็นต้น เพื่อจะได้นำไปพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป
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การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝา่ ยรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
Waste Management of Public Cleansing and Public Park Section Officer,
Suanluang District Office, Bangkok Metropolitan Administration
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์4-6

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บขนมูลฝอยของฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จำนวน 280 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบบสอบถาม ใช้สถิติพรรณนาในการอภิปรายลักษณะตัวแปร ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. เจ้ า หน้ า ที ่ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นการเก็ บ ขนมู ล ฝอยของฝ่ า ยรั ก ษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีอายุ 50-60 ปี มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีสถานภาพสมรส และมีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 16-20 ปี
2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับการบริหารจัดการขยะอยู่ระดับมาก
ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅ = 3.63, S.D.= .415) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ด้านการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅= 3.68, S.D.=
.584) รองลงมา คือด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (x̅= 3.62, S.D.= .531) และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านบุคลากรและงบประมาณที่สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย (x̅= 3.58,
S.D.= .571)
คำสำคัญ: การบริหารจัดการขยะมูลฝอย, สำนักงานเขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
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Abstract
This study aims to study the Management of solid waste by cleaning staff and
parks, Suan Luang District Office, Bangkok Metropolitan Administration. By the samples
used in this research, 280 cleaning staff and parks from Suan Luang District Office
collected data by questionnaire. Use descriptive statistics to discuss the characteristics
of variables frequency percentage average and Standard Deviation.
The results of this research found that:
1. Most cleaning staff and parks are aged 50-60 years with junior high school,
earn a monthly income of 15,001-20,000 Baht, married, for a period of 16 - 20 years of
work.
2. The management of solid waste by cleaning staff and parks, Suan Luang
District Office, Bangkok Metropolitan Administration as a whole has a high level of
Management ( x̅= 3 . 6 3 , S.D.= .4 1 5 ) , When considered in each aspect found that:
maximum average was public relations provide knowledge on waste management
(x̅= 3 . 6 8 , S.D.= .584), following by efficiency in solid waste management (x̅= 3 . 6 2 ,
S.D.= .531), personnel and budget to support solid waste management (x̅= 3.58, S.D.=
.584), respectively.
Keywords: management, solid waste, Suan Luang District Office, Bangkok
Metropolitan Administration

บทนำ
ปัจ จุบ ัน สถานการณ์ขยะโลกในแต่ล ะปี มีขยะมูล ฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste)
เกิดขึ้นปีละมากกว่า 2.1 พันล้านตัน แต่มีเพียง 16% หรือราว 323 ล้านตันเท่านั้น ที่จะถูกนำไปเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล จากรายงานของ Waste Generation and Recycling Indices 2019 ที่จัดทำ
โดย Verisk Maplecroft Environment Dataset ได้ศึกษาและสำรวจตัวชี้วัดกว่า 52 ตัวเกี่ยวกับ
การผลิตขยะ และการรีไซเคิลขยะที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่าการจัดอันดับประเทศที่
ผลิตขยะมากที่สุดในขณะนี้ เมื่ อเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนประชากรต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น พบว่า
สหรัฐอเมริกาที่มีพลเมืองคิดเป็นเพียง 4% ของจำนวนประชากรโลก ผลิตขยะมูลฝอยชุมชนสูงถึง
239 ล้านตันต่อปี หรือราว 12% ของขยะมูลฝอยชุมชนของโลก หรือคิดเป็นพลเมืองอเมริกัน 1 คน
ผลิตขยะสูงถึง 773 กิโลกรัมต่อปี โดยทวีปที่ผลิตขยะมากที่สุดขณะนี้ จึงตกเป็นของทวีปอเมริกาเหนือ
ตามมาด้วยยุโรป แอฟริกา และเอเชีย (Verisk Maplecroft, [Online], 2019: 5-6)
ส่วนปัญหาขยะล้นเมืองของประเทศไทยที่กำลังเผชิญอยู่ สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การอุปโภคบริโภคของประชาชนทำให้เกิดขยะของเหลือใช้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และประชาชนแต่ละคน
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มีพฤติกรรมในการจัดการขยะที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากได้รับความรู้ที่ไม่เท่ากัน มีประสบการณ์ที่
ต่างกัน ทำให้ประชาชนบางครัวเรือนทิ้งขยะมูลฝอยโดยไม่คัดแยก ทำให้เกิดการเสียโอกาสในหลาย ๆ
ด้าน เช่น การนำขยะมารีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรของประเทศ การ
ย่อยสลายขยะเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นต้น (สำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2562: 56-57)
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีการเจริญเติบโตของเมือง เป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ มีประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมาจากการปล่อยของเสียในปริมาณที่มากเกินกว่าจะบำบัดได้โดยธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาขยะ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2528 – 2538 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของขยะสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 7.61
และในระหว่างปี 2539 – 2548 ที่ลดลงเหลือเฉลี่ยร้อยละ 2.75 และในช่วงปี 2549 – 2558 อัตรา
การเพิ่มขึ้นลดลงเหลือเฉลี่ยร้อยละ 1.85 โดยปริมาณขยะปี 2559 ลดลงเหลือ ปริมาณขยะเฉลี่ย
10,130 ตัน ต่อวัน จากปริมาณขยะปี 2558 เฉลี่ย 10,167 ตั นต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าปริมาณขยะที่
คาดการณ์ไว้ในปีเดียวกันว่าจะมีขยะถึง 14,263 ตัน ในการแก้ไขปัญหาขยะที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2556 – 2575 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ด้าน
การจัดการขยะว่า “ขยะ คือ ทรัพยากรบริหารจัดการด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ โดยนำกลับมาใช้ใหม่
และทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล” โดยผลักดันให้เกิด
กระบวนการลด และคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3R ขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะเป็นทรัพยากรของทุกภาคส่วนในสังคม และลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บ
และกำจัดขยะด้ว ยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เริ่มนำเทคโนโลยีการบำบัดมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้
ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยหมักและพลังงานความร้อนผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้น (สำนักสิ่ งแวดล้อม,
2560: 2-3)
สำนักงานเขตสวนหลวงเป็นหนึ่งใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร มีชุมชน มีสถานที่พักผ่อน
มีห้างสรรพสินค้า มีหมู่บ้านจัดสรร ทำให้การจัดการมูลฝอยค่อนข้างเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาด้าน
การจัดการมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอนาคตถ้าไม่มีการดำเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในการลดปริมาณมูลฝอยจะทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดย
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง มีภารกิจหลักด้านการเก็บขนมูล
ฝอย การส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R ซึ่งการคัดแยกขยะนั้นสามารถแบ่งได้ตามการบริหาร
จัดการ เป็น 3 ระยะ คือ 1. ระยะต้นทาง คือการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด คือ ในบ้านเรือน สถาน
ประกอบการนั้น ๆ 2. ระยะกลางทาง เป็นการบริหารจัดการขยะของสำนักงานเขต การจัดเก็บโดย
เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และ 3. ระยะปลายทาง คือการกำจัดตามวิธีของขยะประเภทนั้น ๆ หากการ
คัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิดสามารถทำได้ ประชาชน สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะ และเมื่อมาถึงการบริหารจัดการขยะของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสวนหลวง มีการคัดแยก
หรือบริหารจัดการขยะที่จัดเก็บอย่างไร
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในเรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร”
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เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะกลางทางที่
จะนำไปสู่การบริหารจัดการขยะให้ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื ่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของเจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ยรั ก ษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้มาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บขนมูลฝอยของ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จำนวน 280 คน
กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) จากจำนวน
ประชากรได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 165 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและ
มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือตามลำดับ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
จากนั้นนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย กำหนดนิยาม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. รวบรวมและเรี ยบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบสอบถาม โดยยึดหลักความมี
ประสิทธิผ ล ความเที่ย งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ถึงความถูกต้องของข้อคำถาม ทั้งด้านเนื้อหาและความเหมาะสมในการนำแนวคิดและทฤษฎีใช้ในการ
ตั้งคำถาม
3. การสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาของคำถามออกเป็น 3 ส่วน คือ
แบบสอบถามส่ ว นที ่ 1 เป็ น ข้ อ คำถามเกี ่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บขนมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร มีล ักษณะเป็น แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ 1. อายุ 2. ระดับ
การศึกษา 3. รายได้ 4. สถานภาพการสมรส 5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอย
จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 2) ด้ า นบุ ค ลากรและ
งบประมาณที่สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย และ 3) ด้านการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะ จำนวน 21 ข้อ โดยคำถามที่ใช้จะให้เลือกตอบระดับของการบริหารจัดการมูลฝอยที่
จัดเก็บ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) วิธีการได้มาของเกณฑ์วัดระดับคุณภาพการ
บริการแบ่งออกเป็น 5 ระดับ จากคะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี้
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ระดับคะแนน 1
หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
ระดับน้อย
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
ระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
ระดับมาก
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
ซึ่งเกณฑ์เฉลี่ยระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรคำนวณช่วงความกว้างของชั้น
ดังต่อไปนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
แทนค่า จากสูตร
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้
1.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

=
=
=

ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด− ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุด
5−1

จำนวนชั้น

5

0.8

ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

แบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของการบริห าร
จัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยดำเนินการสร้างตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ดำเนินการตามลำดับ
ขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาจากตำรา เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะมู ล ฝอยของเจ้า หน้ าที ่ฝ ่า ยรัก ษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนั ก งานเขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
2) กำหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำมาใช้เป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม ทั้งชนิดปลายปิดและปลายเปิด
3) นำร่างแบบสอบถามที่ส ร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจ
วิจารณ์ แก้ไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม
4) นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นคำถามปลายเปิด
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจ ัย เรื่องนี้เป็น การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมุ่งศึกษาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานครโดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลผู้วิจัยได้มาจาก 2 แหล่ง ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลทุติ ยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้
รวบรวมไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสร้างแบบสอบถาม
และให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
1.1 หนังสือทางวิชาการบทความวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครจำนวน
280 คน
5. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1. อายุ 2. ระดับการศึกษา 3. รายได้ 4.
สถานภาพการสมรส 5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
2. ปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) ด้านประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 2) ด้านบุคลากรและงบประมาณที ่สนั บสนุ นการจั ดการขยะมูลฝอยและ
3) ด้านการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ในการวิ จ ัย ครั ้ งนี ้ใ ช้ ส ถิ ต ิเ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง หาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation
: S.D.) เพื่ออธิบายข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ 50-60 ปี มากที่สุด จำนวน 59 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมา อายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.7 และอายุ 30-39 ปี จำนวน 83 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.6 ตามลำดับ จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุด
จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา ประถมศึกษา จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2
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และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 และ ปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามลำดับ จำแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,00120,000 บาท มากที่สุด จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน 10,00115,000 บาท จำนวน 45คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท จำนวน 38
คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 มีรายได้ต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1
และ มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 25,001 บาท ขึ้นไป จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามลำดับ
จำแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่า ส่ว นใหญ่มีส ถานภาพสมรส มากที่ส ุด จำนวน 117 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.9 รองลงมา สถานภาพโสด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีสถานภาพหม้าย/หย่า
ร้าง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามลำดับ จำแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พบว่า ส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 16-20 ปี มากที่สุด จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมา มี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1-5 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 6-10 ปี
และ มากกว่า 20 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และ มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 11-15 ปี
จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ตามลำดับ
2. ผลวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ
พื้นฐานคือการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ได้ดังนี้
ตารางสรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง โดยรวม
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง
1. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
2. ด้านบุคลากรและงบประมาณที่สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ค่าเฉลี่ยรวม

x̅

S.D.

3.62
3.58
3.68
3.63

.531
.571
.584
.415

ระดับการ
ปฏิบัติการ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านพบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.63, S.D.= .415) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้
1. ด้านการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอยู่ในระดับมาก ( x̅= 3.68, S.D.= .584)
2. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก ( x̅= 3.62, S.D.= .531)
3. ด้านบุคลากรและงบประมาณที่สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก ( x̅= 3.58, S.D.=
.571)
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจ ัยครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่ส อดคล้องกับ
งานวิจัยของของ พิศิพร ทัศนา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก” ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกทั้งหมด 4 ด้าน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับ
ปานกลาง
ส่วนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก สอดคล้อ งกับงานวิจัยของมาลัย เอี่ยมจำเริญ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล บาง
โฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ในเขตอำเภอ บางพลี จ ั ง หวั ด
สมุทรปราการ
และส่วนบุคลากรและงบประมาณที่สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับความคิดเห็น
มาก ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย ขันโอฬาร (2547) ได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลในการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ สามพราน
จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ ความพอเพียง ของงบประมาณ
คุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ความเพียงพอของอุปกรณ์และยานพาหนะในการเก็บรวบรวมและ
ขนส่งขยะมูลฝอย ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ความ
สะดวกของเส้นทางคมนาคมในพื้นที่

สรุปผล
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ดังนี้
1.1 เจ้าหน้าที่ฝ ่ายรัก ษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ 50-60 ปีขึ้นไป มากที่สุด จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมา
อายุ 40-49 ปี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 อายุ 30-39 ปี จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ
20.6 และ อายุ 18-29 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ตามลำดับ
1.2 เจ้าหน้าที่ฝ ่ายรัก ษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุด จำนวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.0 รองลงมา ประถมศึกษา จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 34 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 20.6 และปริ ญ ญาตรีข ึ ้น ไป จำนวน 7 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.2
ตามลำดับ
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1.3 เจ้าหน้าที่ฝ ่ายรัก ษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มากที่สุด จำนวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.3 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3
มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 มีรายได้ต่อเดือน ต่ำกว่า
10,000 บาท จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และ มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 25,001 บาท
ขึ้นไป จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามลำดับ
1.4 เจ้าหน้าที่ฝ ่ายรัก ษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ส่ว นใหญ่มีส ถานภาพสมรส มากที่ส ุด จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 70.9
รองลงมา สถานภาพโสด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จำนวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามลำดับ
1.5 เจ้าหน้าที่ฝ ่ายรัก ษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 16-20 ปี มากที่สุด จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.7 รองลงมา มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1-5 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 มีระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงาน 6-10 ปี และ มากกว่า 20 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และ มีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 11-15 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ตามลำดับ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก (x̅= 3.63,
S.D.= .415) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้
2.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ อยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก
2.3 ด้านบุคลากรและงบประมาณที่สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายด้าน พบว่า
3.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ พบว่าค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .584 เมื่อพิจารณารายข้อโดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้
1. เห็นด้วยกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะให้ประชาชนทราบ มีระดับการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .954
2. สำนักงานเขตมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่
มีระดับการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .781
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย มีระดับการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .801
4. สำนักงานเขตมีช่องทางให้ประชาชนติดต่อได้หลายช่องทาง มีระดับการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .941
5. ความสามารถในการตอบคำถามประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะได้ มีระดับการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .989
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6. สำนักงานเขตมีเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแจกจ่ายประชาชน
มีระดับการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .892
7. สำนักงานเขตมีการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยผ่านสื่อออนไลน์ มีระดับการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.119
3.2 ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พบว่าค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .531 เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้
1. สำนักงานเขตมีการกำหนดเวลาการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ แน่นอน มีระดับการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .702
2. สำนักงานเขตมีการประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการจัดเก็บขยะ มีระดับการบริหาร
จัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .672
3. อุปกรณ์ และยานพาหนะที่ใช้จัดเก็บขยะได้รับการดูแลรักษาพร้อมใช้งาน มีระดับการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .667
4. อุปกรณ์ที่ ใช้ จ ัดเก็บขยะมี ความทันสมั ยเหมาะสำหรั บใช้เก็ บขยะแต่ละประเภท
มีระดับการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .778
5. จำนวนถังขยะมีเพียงพอที่ตั้งวางเพื่อให้บริการในพื้นที่ มีระดับการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .845
6. ความร่วมมือของประชาชนในการคัดแยกขยะ มีระดับการบริหารจัดการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.216
7. ปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บนำไปทิ้งมีปริมาณลดลง มีระดับการบริหารจัดการ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.363
3.3 ด้านบุคลากรและงบประมาณที่สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย พบว่าค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .571 เมื่อพิจารณารายข้อ
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้
1. ความคิดเห็นต่อหลักการที่ว่าต้องคัดแยกขยะให้มากที่สุด มีระดับการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .863
2. หน่วยงานให้การดูแล เมื่อได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน มีระดับการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .833
3. ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย มีระดับการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .801
4. สวัสดิการที่ได้รับจากหน่วยงานมีความเหมาะสม มีระดับการบริหารจัดการ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .861
5. ค่าจ้าง และค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ มีระดับ
การบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .781
6. จำนวนเจ้าหน้าที่มีเพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บ มีระดับการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .912
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7. หน่วยงานมีรางวัลที่สร้างแรงจูงใจในปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีระดับการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .838

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ควรรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกการ
ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือภายในชุมชนเชิงประจักษ์
2. ด้ า นบุ ค ลากรและงบประมาณที ่ ส นั บ สนุ นการจั ดการขยะมู ล ฝอย ควรจั ด ให้มี
เจ้าหน้าที่เพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บ รวมไปถึงการจัดให้มีรางวัลที่สร้างแรงจูงใจ
ในปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ หรือเจ้าหน้าที่ดีเด่นประจำเดือน เพื่อสร้ างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการ
ทำงาน
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ควรทำโครงการ/
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้คู่ชุมชน จัดให้มี เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแจกจ่าย
ประชาชน และเพิ่มการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยผ่านสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
พื้นที่สวนหลวง เพื่อผลการศึกษาจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. การศึ ก ษาครั ้ ง ต่ อ ไปควรศึ ก ษามู ล เหตุ แ รงจู ง ใจในการจั ด การขยะมู ล ฝอยของ
ประชาชนในเขตพื้นที่สวนหลวง เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุ
ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของ
ผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในภาวะ
วิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 393 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชี ว ิ ต ของผู ้ ส ู ง อายุ ท ั ้ ง 4 ด้ าน โดยอ้ างอิ งทฤษฎี Power, Bullinger and WHOQOL (2002) ของ
องค์การอนามัยโลก สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์สถิติกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
(t-test) และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุ 60 - 69 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท
มีสถานภาพคือสมรส และอาชีพส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงาน
2. คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.56, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ร่างกายมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงสุด (x̅ = 4.14, S.D. = 0.67) อันดับที่สองคือ ด้านจิตใจ (x̅ = 3.66,
S.D. = 0.60) อันดับที่สามคือด้านสังคม (x̅ = 3.26, S.D. = 0.56) และอันดับที่สี่คือด้านสิ่งแวดล้อม
(x̅ = 3.19, S.D. = 0.53) ตามลำดับ
3. ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ และสถานภาพการ
สมรสแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และอาชีพแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
4. ปัญหา อุป สรรค พบว่าผู้ส ูงอายุมีปัญหาด้ า นร่างกาย ที่พบมาก คือ ปัญหาโรค
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ประจำตัว โรคแทรกซ้อน และอาการป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ด้านจิตใจ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
มาก คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง เป็นภาระต่อลูกหลาน เกิดภาวะซึมเศร้า และบทบาททาง
สังคมลดลง ด้านสังคม ปัญหาและอุปสรรคที่พบมาก คือ ปัญหาการได้รับข่าวสารที่ผิด ข่าวปลอม
ปัญหารายได้ต้องดิ้นรนทำมาหากินจนไม่มีเวลาปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัว ถูกทอดทิ้ง มีหนี้สิน
ยากจน และสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ไม่ เพียงพอไม่สามารถตอบสนองปัญหาได้อย่างแท้จริง ด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การเดินทางไปพบแพทย์ รักษา ตรวจร่างกาย และผู้สูงอายุ
มีความต้องการอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต, ภาวะวิกฤต COVID-19

Abstract
The purpose of this research were to study quality of life, To compare the
quality of life during the COVID-19 crisis among, and study problems and obstacles of
the quality of life during the COVID-19 crisis among the elderly in Dusit District, Bangkok
Metropolitan Administration. The sample groups of elderly people was 393. Collecting
date by using questionnaires about quality of life in 4 aspects: Referring to the World
Health Organization's Power, Bullinger and WHOQOL (2002) theory. Statistics used in
research were frequency, percentage, mean, and standard deviation (S.D.) to describe
the data and analyze the content data on the quality of life during COVID-19. By using
inferential statistical analysis in the statistical analysis of two independent sample (ttest) and one-way analysis use to variance (One-way ANOVA). Research results:
1. Most of elderly were female, aged 60 - 69 years, most of them had no
education, average income less 5,000 bahts/mth, married status and unemployee.
2. Quality of life during the COVID-19 crisis of the elderly in Dusit area
Bangkok the overall quality of life was at a high level (x̅ = 3.56, S.D. = 0.43), the highest
level of quality of life ( x̅ = 4.14, S.D. = 0.67), second the mental aspect
(x̅ = 3.66, S.D. = 0.60), third is social relations (x̅ = 3.26, S.D. = 0.56) and fourth is
environment (x̅ = 3.19, S.D. = 0.53), respectively.
3. The results of the research hypothesis test found that the elderly with
different genders and mental states there was no difference in quality of life. The
elderly education level average monthly income and different professions have
different quality of life.
4. Problems. Obstacles other and recommendations on quality of life
during the COVID-19 crisis of the elderly in Dusit area Bangkok found that: Physical
aspects the most common problems and obstacles were found to be congenital
disease problems, complications, illnesses caused by complications, and symptoms of
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various chronic. Psychological aspect the most common problems and obstacles were
the decreased feel self-worth as a burden on the family due to lack of income stress,
depression, decreased social role and did not participate in activities with others. Social
relations aspect the most common problems and obstacles were the problem of
receiving fake news, income problems, struggling to make a living, having no time to
interact with family, poverty, being abandoned by society, debts and social
government welfare not enough for the problems. Environment aspect the most
common problems and obstacles were the trip to doctor, physical examination as
prescribed by doctor and the elderly have a need for protective equipment against
the virus facilities necessary for daily use.
Keywords: Quality of life, Crisis of COVID-19

บทนำ
ในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาประกาศการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
โดยพบผู้ติดเชื้อรายแรกที่ได้รับการรักษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นคนจีนที่รับเชื้อจาก
การระบาดในประเทศจีน และได้เดินทางมาประเทศไทย ในอดีตประเทศไทยเคยมีเหตุการณ์ ที่
คล้ายคลึงกันกับไวรัส COVID-19 คือ การเกิดโรค SARS (พ.ศ. 2545) และ MERS (พ.ศ. 2557) ซึ่งทั้ง
สองโรคนั้นผู้ป่วยจะแสดงอาการหนักและชัดเจน ต้องอยู่ในโรงพยาบาลทำให้สกัดการแพร่ระบาดของ
โรคได้ไม่ยากแต่สำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่แพร่เชื้อนี้ได้มีทั้งผู้ที่แสดงอาการ และไม่แ สดงอาการ
จึงทำให้ควบคุมการระบาดได้ยาก (กรมควบคุมโรค, 2563)
จากวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังกล่าวพบว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
และทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสังคม นอกจากนี้ปัญหาที่สำคัญเนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 เป็น
โรคอุบัติใหม่ทำให้มีการแพร่เชื้อในวงกว้างอย่างรวดเร็วและยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การป้องกันที่ดีท่สี ุด
ในขณะนี้ คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม กักตัวอยู่แต่ภายในบ้าน ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน และการ
ล้างมือเป็นประจำ ส่วนปัญหาด้านจิตใจที่สำคัญคือทำให้เกิดความกลัว ตื่นตระหนก วิตกกังวลต่อ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางทางสังคม (Fragile Group) เช่น เด็ก ผู้หญิง
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน เป็นต้น ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย, 2563)
ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย
กำหนดแผนบูรณาการส่งเสริมสุขภาพมีเป้าหมายประการแรกที่สำคัญ คือ การทำให้ให้ผู้สูงอายุ
สามารถดำเนินชีวิตกิจวัตรประจำวันได้ ใช้แนวทางการวัดคุณภาพชีวิตของ WHOQOL-BREF-THAI
(เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย) ซึ่งเป็นเครื่องมือชี้วัดที่มี
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย (physical domain) คือ การรับรู้
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สภาพทางด้ า นร่ า งกายของบุ ค คลซึ ่ ง มี ผ ลต่ อ การใช้ ช ี ว ิ ต ประจำวั น ด้ า นจิ ต ใจ (psychological
domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง ด้านสังคม (social relationships) คือ การรับรู้
เรื่องความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่น และ ด้านสิ่งแวดล้อม (environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต มาใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมไทย (สุวัฒน์
มหัตนิรันดรกุล และคณะ, 2545)
อย่างไรก็ตาม แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีการเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
และมีการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อเข้าสู่ วัย
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ การสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับ
ผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และการ
พัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ แต่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีผลกระทบและปัญหาหลายด้าน
โดยเฉพาะผู้ ส ู งอายุเ องมี ความกั งวลที่ จ ะต้ อ งเผชิ ญกับช่ว งวัย การเปลี ่ยนผ่า นของชี ว ิต ที่ ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลงมากมายทั้งในด้านร่างกาย (physiological) ด้านอารมณ์ (emotional) ด้านการเรียนรู้
สติ ป ั ญ ญา (cognitive) ด้ า นที ่ เ กี ่ ย วกั บ สถานภาพทางสัง คม (social status) และด้ า นเศรษฐกิจ
(economic) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ต้องมีการปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง รวมไป
ถึงต้องได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562)
สำหรับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวง และเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย
มีจำนวนประชากรหนาแน่นจากการศึกษาข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เฉพาะประชากรที่
มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ถือเป็นสังคมสูงอายุ (aged society) โดยมีจำนวนผู้สูงอายุ
เท่ากับ 1,063,871 คน จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งประเทศไทย 11,136,059 คน มีอัตราผู้สูงอายุร้อยละ
9.55 เขตดุสิตเป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น
23,200 คน แม้จะมีจำนวนผู้สูงอายุไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร แต่
เนื่องจากผู้สูงอายุถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางจำเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังและได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งล้วนได้ รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19
ทั้งสิ้น ผู้สูงอายุจึงควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างเสมอภาคและทั่วถึงเช่นเดียวกันกับเขตอื่น ๆ (กรม
กิจการผู้สูงอายุ, 2562)
ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา “คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” โดยนำความรู้เชิงทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และการศึกษาปัญหา
และอุปสรรคเพื่อนำผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา หรือนำไปปรับปรุงรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุ และโดยนำความรู้จากการศึกษาวิจัยมาบูรณาการเพื่อการเตรียมรับความปกติใหม่
(New normal) ที่จะเกิดขึ้นหลังวิกฤต COVID-19 ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ในภาวะวิ ก ฤต COVID-19 ของผู ้ ส ู ง อายุ ใ นเขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุ
ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้อาศัยกระบวนการและวิธีการของการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative) โดยใช้
แบบสอบถาม (questionnaire) กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาจากผู้สูงอายุที่มี
สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเขตดุสิตจำนวน 23,200 คน ในการวิจัยหากลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) จากจำนวนประชากรได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน
393 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และมีการปรับปรุงให้มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตในภาวะ
วิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต
COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จากนั้นนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
กำหนดนิยาม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบสอบถาม โดยยึดหลักความมี
ประสิทธิผล ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบถึงความ
ถูกต้องของข้อคำถาม ทั้งด้านเนื้อหา ความเหมาะสมในการนำแนวคิด และทฤษฎีใช้ในการตั้งคำถาม
3. การสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาของคำถามออกเป็น 3 ส่วน คือ
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรในพื้นที่เขต
ดุสิต มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
สถานภาพการสมรส และอาชีพ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19
ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 ข้อ โดยจะให้เลือกตอบระดับของคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วิธีการได้มาของเกณฑ์วัดระดับคุณภาพชีวิตแบ่งเป็น 5
ระดับได้แก่ 1หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 2 หมายถึง ระดับน้อย 3 หมายถึง 3 ระดับปานกลาง
4 หมายถึง ระดับมาก 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
แบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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วิธีดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้อาศัยกระบวนการและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
เป็ น แนวทางในการสร้ างคำถามในแบบสอบถาม ผู ้ ว ิ จ ัย ทำการเก็ บ ข้อ มู ล โดยการออกไปแจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ สรุป ประเด็น คำถามและคำตอบที่ได้จากแบบสอบถาม และใช้ช ่ว งเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพการสมรส อาชีพ
2. คุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ส ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูล
ส่วนบุคคลของกลุ่ม ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) เพื่ออธิบายข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19
ของผู้สูงอายุ ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะห์สถิติกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระ
ต่อกัน (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 393 คน สามารถจำแนกได้
พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามเป็น เพศพบว่า ลำดับที่ 1. คือ เพศหญิง จำนวน 263 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.90 ลำดับที่ 2. คือ เพศชาย จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10 อายุพบว่า ลำดับที่
1. คือ อายุ 60 - 69 ปี จำนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 ลำดับที่ 2. คือ อายุ 70 - 79 ปี จำนวน
88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 ลำดับที่ 3. คือ อายุ 80 - 89 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60
ลำดับที่ 4. คือ อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ระดับการศึกษาพบว่า ลำดับที่ 1. คือ
ไม่ได้ศึกษา จำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.90 ลำดับที่ 2. คือ ประถมศึกษา จำนวน 126 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.10 ลำดับที่ 3. คือ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ
11.20 ลำดับที่ 4. คือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00
ลำดับที่ 5. คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พบว่า ลำดับที่ 1. คือ ต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90 ลำดับที่
2. คือ
5,000 - 10,000 บาท จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 ลำดับที่ 3. คือ 10,001 - 20,000 บาท
จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ลำดับที่ 4. คือ 20,001 - 30,000 บาท จำนวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 ลำดับที่ 5. คือ มากกว่า 30,000 บาท จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 สถานภาพ
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การสมรสพบว่า ลำดับที่ 1. คือ สมรส จำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 ลำดับที่ 2. คือ หม้าย
จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ลำดับที่ 3. คือ โสด จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 ลำดับ
ที่ 4. คือ หย่าร้าง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ลำดับที่ 5. คือ แยกกันอยู่ จำนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.50 อาชีพพบว่า ลำดับที่ 1. คือ ไม่ได้ทำงาน จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80
ลำดับที่ 2. คือ ข้าราชการบำนาญ จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 ลำดับที่ 3. คือ ธุรกิจ
ส่วนตัว จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30 ลำดับที่ 4. คือ รับจ้างทั่วไป จำนวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.50 ลำดับที่ 5. คือ เกษตรกร จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 4 ด้าน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ คุณภาพชีวิตในภาวะ
วิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในผลรวมทั้ง 4 ด้าน
(n=393)
ระดับคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVIDS.D. ระดับความคุณภาพ ลำดับ
x̅
19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต
ชีวิตของผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร
4.14
1
1. ด้านร่างกาย
0.67
มาก
2. ด้านจิตใจ
3.66
0.60
มาก
2
3. ด้านสังคม
3.26
0.56
ปานกลาง
3
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
3.19
0.53
ปานกลาง
4
รวม
3.56
0.43
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.56, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ลำดับที่ 1 คือ ด้านร่างกาย ระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.14, S.D. = 0.67) ลำดับที่ 2
คือ ด้านจิตใจ ระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.66, S.D. = 0.60) ลำดับที่ 3 คือ ด้านสังคม
ระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.26, S.D. = 0.56) ลำดับที่ 4 คือ ด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง (x̅ = 3.19, S.D. = 0.53)
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของ
ผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
คุณภาพชีวิตใน
ภาวะวิกฤต
COVID-19
ของผู้สูงอายุ

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
t

Sig.

อายุ
F

Sig.

ระดับ
รายได้เฉลี่ยต่อ
การศึกษา
เดือน
F
Sig.
F
Sig.

สถานภาพ
การสมรส
F Sig.

อาชีพ
F

Sig.
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ด้านร่างกาย

1.901

.058

1.707

.183

10.514

.000*

12.277

.000*

1.033

.390

11.524

.000*

ด้านจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม

0.385

.700

2.804

.062

0.715

.582

0.669

.614

1.661

.158

2.455

.045*

1.730

.084

6.935

.001*

3.751

.005*

3.354

.010*

1.392

.236

2.742

.028*

1.462

.145

2.071

.127

1.678

.154

1.746

.139

0.926

.449

1.159

.329*

โดยรวม

1.906

.058

5.580

.004*

6.320

.000*

6.183

.000*

1.203

.309

6.417

.000*

* นัยสำคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 2 แสดงถึงการเปรีย บเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อ คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต
COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า
เพศ ในภาพรวมพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.058 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ผู้สูงอายุที่
มีเพศแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต ที่ไม่แตกต่างกัน หากพิ จารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งหมด 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่างกาย (0.058 > 0.05) ด้านจิตใจ (0.700 > 0.05) ด้านสังคม (0.084 > 0.05) และด้าน
สิ่งแวดล้อม (0.145 > 0.05) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
อายุ ในภาพรวมพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต ที่ต่างกัน หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพียง 1 ด้านคือ ด้าน
สังคม (0.001 < 0.05) ส่วนผู้สูงอายุที่อายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน พบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย (0.183 > 0.05) ด้านจิตใจ (0.062 > 0.05) และด้านสิ่งแวดล้อม (0.127 > 0.05) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05
ระดับการศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต ที่แตกต่างกัน หากพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า 2 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย (0.000 < 0.05) ด้านสังคม (0.005 < 0.05) ส่วนผู้สูงอายุที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน พบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ (0.582 > 0.05) ด้าน
สิ่งแวดล้อม (0.154 > 0.05) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในภาพรวมพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน หากพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า 2 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย (0.000 < 0.05) และด้านสังคม (0.010 < 0.05) ส่วนผู้สูงอายุ
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่ต่างกัน พบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ (0.614 > 0.05)
ด้านสิ่งแวดล้อม (0.139 > 0.05) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
สถานภาพการสมรส ในภาพรวมพบว่า มีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.309 ซึ่งมากกว่า 0.05
แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีคุณภาพชีวิต ไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย (0.390 > 0.05) และด้านจิตใจ (0.158 > 0.05) ด้านสังคม
(0.236 > 0.05) และด้านสิ่งแวดล้อม (0.449> 0.05) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
อาชีพ ในภาพรวมพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีอาชีพต่างกัน มีคุณภาพชีวิต แตกต่างกัน หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 3 ด้าน ด้านร่างกาย
(0.000 < 0.05) ด้านจิตใจ (0.045 < 0.05) และด้านสังคม (0.028 < 0.05) ส่วนผู้สูงอายุ ที่มีรายได้
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เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน พบเพียงด้านเดียว คือด้านสิ่งแวดล้ อม
(0.329 > 0.05) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
ผลวิ จ ั ย เรื ่ อ ง “คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ในภาวะวิ ก ฤต COVID-19 ของผู ้ ส ู ง อายุ ใ นเขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ระดับ คุณภาพชีว ิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิ ต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.56, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ลำดับที่ 1 คือ ด้านร่างกาย ระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.14, S.D. = 0.67) ลำดับที่ 2
คือ ด้านจิตใจ ระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.66, S.D. = 0.60) ลำดับที่ 3 คือ ด้านสังคม
ระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.26,S.D. = 0.56) ลำดับที่ 4 คือ ด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง (x̅ = 3.19, S.D. = 0.53) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อนรรฆ อิสเฮาะ (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
สะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กัลยารัตน์ ธีรธนชัย (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง“อิทธิพลของแรงสนับสนุนทางด้านสังคม
และคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ ม ี ต ่ อ ความสุ ข ของผู ้ ส ู ง อายุ เ ขต กรุ ง เทพมหานคร ปทุ ม ธานี นนทบุ ร ี และ
สมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาพรวม พบว่า ตามความคิดเห็น
ของผู้สูงอายุ เขต กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการอยู่ในระดับปานกลาง
การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลรายด้านได้ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านร่างกาย ผลการวิจัยพบว่า ระดับ คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต
COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้านร่างกายอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดอยู่เสมอ เลือกใช้อุปกรณ์การรับประทานอาหารที่ผ่าน
การทำความสะอาดและบรรจุภายในภาชนะปิดที่สะอาด รวมไปถึงใช้แอลกอฮอล์ในการทำความ
สะอาดพื้นที่ที่จะสัมผัส และเฝ้าระวังการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กุลวดี กุลสุนทร, เกศรินทร์ วิงพัฒน์ และโชติ บดีรัฐ (2564) ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการดูแล
ผู้สูงอายุในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19” ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุเป็นคนกลุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคและส่งผล ต่อการเกิดอาการอย่างรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น เนื่องจากผู้ สูงอายุส่วนใหญ่ที่
มีโรคประจำตัวมีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันลดลงตามวัยจึงมีความเสี่ยงในด้านสุขภาพและ
ต้องการการดูแลที่มากกว่าดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ได้แก่ การดูแลสุขภาพ
ในด้านอาหาร การออกกำลังกาย ด้านอารมณ์ และ พักผ่อนให้เ พียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ส่วนในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อ COVID-19 ทำได้ด้วยการหมั่นล้าง
มือบ่อย ๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งหากออกนอกบ้าน ลดการสัมผัส ของผู้คนควร
ลดกิจกรรมทางสังคมและรีบเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเองให้เร็วที่สุด
2. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านจิตใจ ผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID19 ของผู ้ ส ู ง อายุ ใ นเขตดุ ส ิ ต กรุ ง เทพมหานคร ด้ า นจิ ต ใจ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต อยู ่ ใ นระดั บ มาก
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(x̅ = 3.66, S.D. = 0.60) ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้สุงอายุยัง รู้สึกห่วงกังวลสถานการณ์แนวโน้มของการ
ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบกับรายได้ แต่ก็มีความหวังว่าสถานการณ์วิกฤต COVID19 จะคลี่คลายลงได้ และมีความเครียดเกี่ยวกับความรุนแรงของโรค COVID-19 ที่ต้องแยกตัวจาก
ผู้อื่นทำให้มีความรู้สึกเหงา และโดดเดี่ยวที่ไม่สามารถพบปะ สังสรรค์กับญาติหรือเพื่อนฝูงได้เช่นใน
สภาวะปกติ มีความรู้สึกซึมเศร้าและสิ้นหวังในชีวิตกับการที่เป็นผู้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการติด เชื้อ
COVID-19 ได้ง่าย สอดคล้องงานวิจัยของ พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“การปรับ พฤติกรรมสุขภาวะองค์ร วมของมนุ ษย์ในสัง คมไทยกับโรค COVID-19 ตามหลักพุท ธ
จิตวิทยา” ผลการวิจัยพบว่า การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างการระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 อย่างนี้ สิ่งแรกที่ต้องมี คือ สติ และสิ่งที่ต้องทำต่อมาคือประเมินปัจจัย และ
เลือกวิธีรับมือกับปัญหา หากเรามีความพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงแล้ว เชื่อแน่ว่าเราจะสามารถอยู่
รอดได้ทุกสถานการณ์แน่นอนเราจะรอดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ไปด้วยกัน
3. คุณภาพชีวิตของผู้สู งอายุด้านสังคม ผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต
COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้านสังคม ระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งเนื่องจากว่า แม้ผู้สูงอายุจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้
สามารถปรั บ ตัว เพื ่ อเข้าสั งคมชีว ิ ต รู ป แบบใหม่ (New normal) ในภาวะวิกฤต COVID-19 แต่
ความพอใจในการช่วยเหลือจากคนรอบตัวในภาวะวิกฤต COVID-19 (เช่นคนในครอบครัว เพื่อน
ภาครัฐ เป็นต้น) หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากผู้อื่น ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรยุทธ นาคอ้าย, กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม และเดชา วรรณพาหุล (2563)
ร่ว มกัน ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่ว มในการป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19 กรณีศึกษา
ผู้สูงอายุพลังชุมชนหนองตะโก” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ในการได้รับ
ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้สามารถสามารถปรับตัว
เพื่อเข้าสังคมชีวิตรูปแบบใหม่ (New normal) และการมีส่วนร่วมสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค
ระบาดที่เกิดขึ้นนั้น แสดงให้เห็นศักยภาพของผู้สูงอายุ เพื่อนำไปสู่การกำหนดคุณค่า และการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ต่อสังคมผู้สูงอายุ ที่มุ่งสร้างสรรค์และเกื้อหนุนสังคม การเป็นผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์ต่อ
สังคมโดยสามารถเกื้อหนุนสังคมตามศักยภาพ และความสามารถแห่งตน จึงเป็นความสุขในรูปแบบ
หนึ่งของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น
4. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในภาวะ
วิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง ทั ้ ง นี ้ เ นื ่ อ งจาก ภาวะวิ ก ฤต COVID-19 มี ผ ลกระทบต่ อ การเดิ น ทาง (เช่ น ไป
โรงพยาบาล ไปตลาด ไปท่องเที่ยว เป็นต้น) ส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตยังไม่มีความปลอดภัยจาก
โรค COVID-19 อีกทั้งยังต้องเฝ้าระวังสถานที่สาธารณะที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นได้รับการทำความสะอาด
มีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 ที่พักอาศัย สถานบริการทางสังคมหรือสถานบริการในการ
รักษาที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวรุฒ ลายคราม (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง“วิกฤตโควิด 19 กับ
มาตรการกักกันทางกฎหมาย” ผลการวิจัยพบว่า มาตรการป้องกันในสถานที่ราชการ โรงพยาบาล
หรือการเดินทางสาธารณะร่วมกันที่ใช้นั้นเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง
ชีวิตคนไทยทุกคนแล้ว ทุกคนย่อมเข้าใจและให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่าง
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แน่นอนเพราะมาตรการเหล่านี้ถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในหลาย ๆ ด้านของประชาชน
อย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่ความไว้วางใจเหล่านี้จะส่งผลให้คนไทยทุกคนปลอดภัย โดยหลังจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สงบลง
ผลการสมมติฐาน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน และอาชีพ
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน และส่วน เพศ และสถานภาพการสมรส
แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ผู้สูงอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาวะวิกฤต COVID-19
เมื่อจำแนกตามเพศ ในภาพรวมพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.058 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า
ผู้สูงอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต ที่ไม่ต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน โดยพบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้ า นร่ า งกาย (0.058 > 0.05) ด้ า นจิ ต ใจ (0.700 > 0.05) ด้ า นสั ง คม (0.084 > 0.05) และด้ า น
สิ่งแวดล้อม (0.145 > 0.05) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด แท
วกระโทก (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ในเขตอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุรายด้าน พบว่าผู้สูงอายุที่มี
เพศ และสถานภาพการสมรสแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ อาชีพ
การศึกษา และรายได้แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่าง
สมมติฐานที่ 2 ผู้สูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาวะวิกฤต COVID-19
เมื่อจำแนกตามอายุ ในภาพรวมพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
ผู้สูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มี คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พบเพียง 1 ด้านคือ ด้านสังคม (0.001 < 0.05) ส่วนผู้สูงอายุที่อายุต่างกัน
มีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน พบมากถึง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย (0.183 > 0.05) ด้านจิตใจ
(0.062 > 0.05) และด้านสิ่งแวดล้อม (0.127 > 0.05) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อภิวดี อินทเจริญ (2564) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัด
สงขลา ทำให้มีคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ แตกต่างกันด้วย
สมมติฐ านที่ 3 ผู้ส ูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีว ิตแตกต่างกัน เมื่อ
เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาวะวิกฤต COVID-19 เมื่อ
จำแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่าง มีคุณภาพชีวิตแตกต่าง
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กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย (0.000 < 0.05) และด้านสังคม
(0.005 < 0.05) ส่วนผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน พบ 2
ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ (0.582 > 0.05) ด้านสิ่งแวดล้อม (0.154 > 0.05) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิญญ์ทัญญู บุญทัน (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการสร้า งเสริ ม สุ ขภาพในการป้ อ งกั น การติด เชื ้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ของ
ผู้สูงอายุ” ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุไทยมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 อยู่ในระดับดี โดยปัจจัยที่อิทธิพลต่อพฤติกรรม การสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของผู้สูงอายุมากที่สุด คือ ปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนเอง และ
พบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ อาชีพ การศึกษา จำนวนบุตร และรายได้ต่างกันต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่าง
กัน ส่วนเพศและสถานภาพสมรสต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันในภาวะวิกฤต COVID-19
สมมติฐานที่ 4 ผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน เมื่อ
เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตผู้ ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาวะวิกฤต COVID-19
เมื่อจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในภาพรวมพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
0.05 แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิต แตกต่างกัน อย่างระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมี
คุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พบ 2 ด้าน ด้านร่างกาย (0.000 < 0.05)
และด้านสังคม (0.010 < 0.05) ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่ต่างกัน
พบ 2 ด้าน ได้แก่ด้านจิตใจ (0.614 > 0.05) และด้านสิ่งแวดล้อม (0.139 > 0.05) ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิวดี อินทเจริญ (2564) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอ
หงส์ จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ ที่
แตกต่างกัน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา ทำให้มีคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ แตกต่างกันด้วย
สมมติฐานที่ 5 ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน เมื่อ
เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตผู้ ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาวะวิกฤต COVID-19
เมื่อจำแนกตามสถานภาพสมรส ในภาพรวม มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.309 ซึ่งมากกว่า 0.05
แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ร่างกาย (0.390 > 0.05) ด้านจิตใจ (0.158 > 0.05) ด้านสังคม (0.236 > 0.05) และ
ด้านสิ่งแวดล้อม (0.449> 0.05) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนรรฆ
อิสเฮาะ (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน ในขณะที่ประชาชนที่มีเพศ สถานภาพและ
จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 ผู้สูงอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบระดับ
คุณภาพชีวิตผู้ ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาวะวิกฤต COVID-19 เมื่อจำแนกตาม
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อาชีพ ในภาพรวมพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มี
อาชีพต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 พบ 3 ด้าน ด้านร่างกาย (0.000 < 0.05) ด้านจิตใจ (0.045 < 0.05) และด้านสังคม
(0.028 < 0.05) ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่ต่างกัน พบเพียง 1 ด้าน
คือด้านสิ่งแวดล้อม (0.329 > 0.05) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิ
วดี อินทเจริญ (2564) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้าน
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา ทำให้มี
คุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ แตกต่างกันด้วย

สรุปผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สถานภาพการสมรส และอาชี พ ผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ส ู ง อายุ ใ นเขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 393 คน จำแนกตามตัวแปร ได้ผลดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 66.90 มีอายุ 60 - 69
ปี จำนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 196
คน คิดเป็นร้อยละ 49.90 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ
50.90 มีสถานภาพคือสมรส จำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 และอาชีพส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงาน
จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80
คุณภาพชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ของผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร คุณภาพชีวิต
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.56, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่างกายมี
ระดับคุณภาพชีวิตที่สูงสุด (x̅ = 4.14, S.D. = 0.67) อันดับที่สองคือ ด้านจิตใจ (x̅ = 3.66, S.D. =
0.60) อันดับที่สามคือด้านสังคม (x̅ = 3.26, S.D. = 0.56) และอันดับที่สี่คือด้านสิ่งแวดล้อม (x̅ =
3.19, S.D. = 0.53) ตามลำดับ
การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ และสถานภาพการสมรสแตกต่าง
กันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากคำถามปลายเปิด ดังนี้ ด้านร่างกาย ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบมาก คือ ปัญหาโรคประจำตัว โรคแทรกซ้อน และอาการป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ด้าน
จิตใจ ปัญหาและอุปสรรคที่พบมาก คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง เป็นภาระต่อลูกหลาน เกิด
ภาวะซึมเศร้า และบทบาททางสังคมลดลง ด้านสังคม ปัญหาและอุปสรรคที่พบมาก คือ ปัญหาการ
ได้รับข่าวสารที่ผิด ข่าวปลอม ปัญหารายได้ต้องดิ้นรนทำมาหากินจนไม่มีเวลาปฏิสัมพันธ์กันใน
ครอบครัว ถูกทอดทิ้ง มีหนี้สิน ยากจน สวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ไม่เพียงพอไม่สามารถตอบสนอง
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ปัญหาได้อย่างแท้จริง ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การเดินทางไปพบแพทย์ รักษา
ตรวจร่างกาย และผู้สูงอายุมีความต้องการอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการใช้
ชีวิตประจำวัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ในภาวะวิกฤต COVID-19 ผลวิจัย ภาพรวม 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมมีระดับต่ำที่สุด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
คือ ให้ร ัฐ บาลควรมีน โยบายส่ง เสริ มระดั บคุ ณภาพชีว ิต ด้านสิ ่ง แวดล้ อ มเพิ่ มขึ้น โดยกระทรวง
สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมดูแล เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และยั่งยืน เมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะรายด้านมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ด้านร่างกาย คุณภาพชีวิตที่มีระดับต่ำที่สุด คือ ปฏิบัติตนโดยเว้นระยะห่างจาก
ผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตรเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ COVID-19 เพราะ ผู้สูงอายุยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจถึงความจำเป็นในการเว้นระยะห่างจากผู้อื่น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อที่ง่ายที่สุด
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตในรูปแบบใหม่ การให้
ความรู้ความเข้าใจถึงความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ที่ดูแล
ผู้สูงอายุ ด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตที่มีระดับต่ำที่สุด คือ เรื่องการมีสมาธิกับการทำงานหรือการดำเนิน
ชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 เพราะ ผู้สูงอายุมีความเครียด ความกังวล จนไม่มีสมาธิในการทำงาน
หรือการดำเนินชีวิต ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ ให้ความรัก ความเข้าใจ การดูแล จากคนใกล้ชิดก่อน
ย่อมส่งผลที่ดีต่อคุณภาพชีว ิตด้านจิตใจ ให้ส ามารถดำเนินชีว ิตต่อไปในภาวะวิกฤต COVID-19
ได้อย่างปกติสุข ด้านสังคม มีคุณภาพชีวิตที่มีระดับต่ำที่สุด คือ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับ
ผู้ส ูงอายุ ในภาวะวิกฤต COVID-19 เพราะกิจกรรมต่าง ๆ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้ว ิจัยมี
ข้อเสนอแนะคือ การอบรม สอนวิธีใช้ เรียนรู้วิธีพบปะพูดคุยระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มญาติโดย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กลุ่ม LINE, Facebook หรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference)
เพื ่ อ สอบถามถึ ง สภาพปั ญ หาสุ ข ภาพและ พู ด คุ ย แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ ่ ง กั น และกั น ด้ า น
สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่มีระดับต่ำที่สุด คือ การมีโอกาสที่ได้รับการพักผ่อนคลายเครียดนอกที่พัก
อาศัย ในภาวะวิกฤต COVID-19 เพราะในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส การออกนอกที่พักอาศัยทำ
ให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ การสอนใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ถูกวิธี และการให้
ความรู้มาตรการป้องกันของสถานที่ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการสถานที่
ต่าง ๆ เช่น สถานพยาบาล สถานที่สาธารณะ เป็นต้น
2. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูง และยังประกอบอาชีพอยู่ จะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีการศึกษาน้อยและไม่ได้ประกอบอาชีพหลังเกษียณ ซึ่งเป็นความ
เหลื่อมล้ำของสังคมไทย ดังนั้นจึงควรสร้างความเท่าเทียมกัน แม้ว่างานวิจัยจะส่งผลว่า อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ต่างกัน แต่ภายในสังคมเดียวกัน
ควรมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมกันในทุกด้าน มีการเรียนรู้และลงมือทำในการหา
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ข้อตกลง กฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกันในสังคม หรือมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมดูแล เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้านอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
3. ควรมีการศึกษาการสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมในบริบทชุมชนที่ส่งผลต่อการรั บรู้
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพทั้งในการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น
เกิดความตระหนักและมีการเตรียมความพร้อมเผชิญกับผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
จากสภาวการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาหรือไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรับมือกับ
เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือภาวะวิกฤตอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูล
เป็นคะแนนจากความคิดเห็นของผู้สูงอายุ แล้วนำมาใช้ในการคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้ผลออกมาเป็นค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน การวิจัยเช่นนี้มีจุดอ่อนในเรื่องความตั้งใจในการ
ตอบคำถามของผู้สูงอายุ เพราะเป็นการตั้งคำถามล่วงหน้าจากผู้วิจัย ที่ต้องการจะรู้ถึงปัญหา แต่
ผู้สูงอายุบางคนมีปัญหาอื่นที่ลึกซึ้งกว่าในแบบสอบถาม นอกจากจะได้พูดคุยหรือสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบ
ปัญหานี้และอยากให้การวิจัยในครั้งต่อไป ถ้ามีผู้สนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในภาวะวิกฤต COVID-19 ผู้วิจัยอยากเสนอแนะเชิงวิชาการ ดังนี้
1. ควรทำการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้แบบสอบถามเชิงลึก และ
นำมาประยุกต์เป็นข้อมูลประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น
2. ควรทำวิจัยในพื้นที่อื่น เพราะแต่ละพื้นที่มีความสำคัญแตกต่างกัน ผู้สูงอายุในแต่
พื้นที่มีความแตกต่างกัน และเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่อไป
3. ควรทำวิจัยในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น ได้แ ก่ กลุ่มเปราะบางที่มีทั้งเด็ก คนพิการ คนไร้บ้าน
ผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูล
ฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว กลุ่มตัวอย่างจำนวน 374 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ที่เกี่ยวข้องกับการมีส ่ว นร่ว มของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ทั้ง 3 ด้าน ด้วย
หลักการ 3 R สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
มากกว่า 40 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า
15,000 บาท มี ส ถานภาพสมรส และอาชี พ ส่ ว นใหญ่ป ระกอบอาชีพ อื ่ น ๆ ที ่ ม ิ ใ ช่ ธ ุ รกิ จส่ว นตัว
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท
2. การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการคั ด แยกมู ล ฝอยที ่แ หล่ ง กำเนิ ด ในพื ้ นที ่ เขต
ลาดพร้าว การมีส ่ว นร่ว มของประชาชนโดยรวมอยู่ ในระดั บมาก (x̅ = 3.62, S.D. = .756) เมื่ อ
พิจ ารณาเป็น รายด้านพบว่า ด้านการลดการใช้ว ัส ดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(Reduce) มีระดับการมีส่วนร่วมที่สูงสุด (x̅ = 3.99, S.D. = .773) รองลงมา คือ ด้านการนำของที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า (Reuse) (x̅ = 3.62, S.D. = .890) และด้านการแปรสภาพวัสดุให้กลับมา
ใช้ใหม่ (Recycle) ( x̅ = 3.24, S.D. = .978) ตามลำดับ
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่พบมาก คือ ความต้องการถังรองรับมูล
ฝอยจากภาครัฐ มากกว่าจะลดปริมาณมูล ฝอยที่ต้นทางของตนเอง ภาครัฐ ไม่มีการติดตามและ
ประเมินผล แผนจัดการมูลฝอยที่ขาดความชัดเจน ขาดการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง
สำหรับการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย ภาครัฐขาดการเข้าถึงประชาชน ขาดการส่งเสริมความรู้ด้านการคัด
แยกมูลฝอยที่ถูกต้อง ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เห็ นประโยชน์จากการคัดแยกขยะมูลฝอยขาดการ
ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะมาใช้ประโยชน์ ถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทไม่เพีย งพอ
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ควรจัดให้มีผู้ค้าเข้ามารับซื้อขยะรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิดโดยตรง
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, ประชาชน, การคัดแยกมูลฝอย

Abstract
The purpose of this research was to study the level of people's participation
in waste segregation at Origin in Latphrao District Area, Bangkok Metropolitan
Administration. The sample groups used in the study were People in the Latphrao
District Area. A sample of 374 people was collected by using a questionnaire related
to the participation of the people in the three aspects of solid waste segregation at
the source using the 3 R principles. The statistics used in the research were frequency,
percentage, mean and standard deviation The results showed that.
1. People in Latphrao District Area Bangkok mostly female, over 40 years
old, have an average monthly income of less than 1 5 ,0 0 0 baht, have marital status
and most other occupations non-personal business civil servants/state enterprises and
company employees.
2. People's Participation in Waste Segregation at Origin in Latphrao District
Area overall public participation was at a high level. ( x̅ = 3.62, S.D. = .756) When
considering each aspect, it was found that: 1. Reducing the use of materials or products
to reduce the amount of waste generated (Reduce) has the highest level of
participation. ( x̅ = 3.99, S.D. = .773) . 2. Place is In terms of reusing used items to be
worthwhile (Reuse) (x̅ = 3.62, S.D. = .890). 3. Place is In terms of transforming materials
to be reused (Recycle) (x̅ = 3.24, S.D. = .978), respectively.
Part 3 Results of data analysis, problems, obstacles and other suggestions
from open-ended questions as follows: The most common problems and obstacle are
the need for garbage collection tanks from the government rather than reducing the
amount of solid waste at its own sources. The government sector has no monitoring
and evaluation. The solid waste management plan lacks clarity. Lack of serious legal
measures for illegal dumping of solid waste. The lack of access to the public by the
government sector. Lack of promotion of knowledge on correct waste separation Lack
of publicity to see the benefits of waste separation. The lack of promotion for people
to separate waste for use. A separate type of solid waste storage tank is insufficient.
should arrange for traders to buy recycled waste directly from the source.
Keywords: participation, people, waste segregation

831

บทนำ
ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่มีปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกปี
เป็นผลเนื่องมาจากขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แม้ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาได้เริ่มมีการ
ปรับทัศนคติเกี่ยวกับขยะมูลฝอย โดยมองว่าขยะมูลฝอยสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งถือ
เป็นทรัพย์สิน (Assets) ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่ประชาชนยังขาดองค์ความรู้และจิตสำนึก
เกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จึงไม่ให้ความสำคัญที่จะลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) และจัดทำเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสีย อันตรายที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป (กรมส่งเสริมคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2548)
กรุงเทพมหานครได้มีการกำหนดแนวทางจัดการขยะในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี
พ.ศ. 2556-2575 โดยมีวิสัยทัศน์ "มุ่งเน้นจัดการขยะที่แหล่ งกำเนิดโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตาม
แนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste Management)" สร้างความตระหนักรู้ในการลดปริมาณ
ขยะตามหลัก 3R คือ Reduce, Reuse and Recycle และทำให้มูลฝอยเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่
เหลื อ (Residue) ด้ ว ยเทคโนโลยี ท ี ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ผ ล พร้ อ มส่ ง เสริ ม การลดและคั ด แยกมู ล ฝอยใน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และพัฒนาเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่
50 เขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำขยะไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยมีผลการดำเนินการเริ่ มตั้งแต่
"การจัดการขยะต้นทาง" โดยการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะที่ต้นทาง ได้แก่ ขยะรีไซเคิล
แยกขายเอง ขยะกิ่งไม้ใบไม้คัดแยกทำปุ๋ย หรือส่งโรงงาน และเศษอาหารแยกหมักทำปุ๋ย น้ำหมัก
ชีวภาพไว้ใช้เอง หรือแยกให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์ "การจัดการขยะกลางทาง" กรุงเทพมหานคร ได้
จัดรถเก็บขนมูลฝอยให้ทุกสำนักงานเขตเข้าบริการจัดเก็บขยะเพื่อนำเข้าสู่ระบบกำจัดอย่างทั่วถึง โดย
ส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป บางส่วนได้จัดเก็บแยกประเภท และ "การจัดการขยะปลายทาง" ขยะที่จัดเก็บ
ได้จาก 50 เขต จะถูกขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและศูนย์
กำจัดมูลฝอยสายไหม โดยนำไปกำจัดด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การเผา การฝังกลบ และการหมักเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ (สำนักสิ่งแวดล้อม, 2556) แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558-2562
เพื่อให้การจัดการขยะเป็นทรัพยากรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการขยะของ
กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดการทรัพยากร โดยบริหารจัดการเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดระบบการ
บำบัดขยะโดยแปรรูปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาหรือฝังกลบ ภายใต้การ
ลดและคัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการคัดแยกที่ปลายทาง เพื่อเป็นกรอบทิศ
ทางการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุเป้าหมาย กรุงเทพมหานครเป็น
มหานครสีเขียว มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และอยู่ดี มีสุ ข
(กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม, 2558)
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เขตลาดพร้าว เป็นหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะพื้นที่เป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับ
การขยายตัวของเมืองทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ) มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่
เขต เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 มีจำนวนทั้งหมด 116,567 คน จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 57,976
หลัง โดยมีสถิ ติประชากรตามทะเบียนราษฎร์ล ดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (สำนักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง, 2564) มีเนื้อที่ประมาณ 22.157 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ได้แก่
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางเขน มีคลองหลุมไผ่ คลองสามขา คลองโคกคราม และคลองตาเร่งเป็นเส้น
แบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับเขต วังทองหลางและเขตห้วยขวาง มีถนนสังคมสงเคราะห์ ถนนโชคชัย 4
คลองทรงกระเทียม และคลองลาดพร้าวเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบึงกุ่ม เขตบาง
กะปิ และเขตวั งทองหลาง มีถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฟากตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตก
ติดต่อกับเขตจตุจักร มีคลองลาดพร้าวและคลองบางบัวเป็นเส้นแบ่งเขต
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตลาดพร้าวเมื่อปีงบประมาณ 2562 มีปริมาณทั้งหมด
78,489.94 ตัน หรือมีปริมาณ 215.04 ตันต่อวั น โดยมีปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดทุกปี
ส่วนในปีงบประมาณ 2563 มีปริมาณทั้งหมด 68,454.66 ตัน หรือมีปริมาณ 187.03 ตันต่อวัน ซึ่ง
ปริ ม าณมู ล ฝอยที ่ ล ดลงมาจากมาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019
(Lockdown) ในพื้นที่ (สำนักสิ่งแวดล้อม, 2563)
สำนักงานเขตลาดพร้าว มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 จนถึง
ปีงบประมาณ 2562 สืบเนื่องมาจากสภาพการเติบโตของเมือง ซึ่งเขตลาดพร้าวเป็นเขตที่อยู่อาศัย
รองรับการขยายตัวของเมืองทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ) ของกรุงเทพมหานคร จัดเป็นเขตพื้นที่อยู่
พักอาศัยของประชาชนที่สำคัญ ทำให้มีประชาชนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมากและมีส่วนร่วมกับ
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดไม่มากนัก จึงทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชน ที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ที่อยู่อาศัยของตนเอง
มีสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยดังนั้น ในการจัดการขยะโดยมุ่งเน้นการลดและคัด
แยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด จึงต้องอาศัยการมี ส่วนร่วมของประชาชน เป็นการจัดการขยะต้นทางใน
ฐานะที่เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดขยะ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ ในภาพรวม
จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
คัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร” เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับ
ประเด็นคำถามดังกล่าว เพื่อสามารถนำเสนอแนวทางที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลดปริมาณมูลฝอย
ในพื้นที่เขตลาดพร้าว การจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง จากกลุ่มเป้าหมายของประชาชนในพื้นที่เขต
ลาดพร้าว ทั้งในส่วนตามทะเบียนราษฎร์ที่มีจำนวนลดลงทุกปี แต่ปริมาณมูลฝอยกลับเพิ่มขึ้น และ
ประชากรแฝงที่เข้ามาในพื้นที่ ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด
รวมถึงการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

วิธีดำเนินการวิจัย
1. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ ม าจากประชาชนภ า ย ใ น พื ้ น ที ่ ล าดพร้ า ว
กรุงเทพมหานครโดยกลุ่มเป้าหมายเป็น ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 116,567 คน หากลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) จากจำนวนประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 399 คนแจกแบบสอบถามได้รับกลับคืนจำนวน 374 คิดเป็นร้อยละ 93.73
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและมีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกั บ วั ต ถุป ระสงค์ แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เ กี่ ยวข้ อง โดยยึดหลักความมี
ประสิทธิผ ล ความเที่ย งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยแบ่งเนื้อหาของคำถามออกเป็น
3 ส่วน คือ
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรในพื้นที่
เขตลาดพร้าว มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับ
การศึกษา 4. รายได้ 5. สถานภาพการสมรส และ 6. อาชีพ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยที่
แหล่งกำเนิด จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การลดการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
2) การนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า และ 3) การแปรสภาพวัสดุให้กลับมาใช้ใหม่ จำนวน 25 ข้อ
โดยคำถามที่ใช้จ ะให้เลือ กตอบระดับ ของการมีส ่ว นร่ว มของประชาชนในการคัด แยกมูล ฝอยที่
แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตลาดพร้าว ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) วิธีการได้มาของ
เกณฑ์วัดระดับ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา โดยนำมาแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยที่ช่องกว้างของคะแนนระหว่าง
ชั้นเท่ากับ 0.8 (ประเวศน์ มหารัตน์กุล, 2557) ได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้
1.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

ระดับการมีส่วนร่วม
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

แบบสอบถามส่วนที่ 3 คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
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3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยดำเนินการสร้างตรวจคุณภาพเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาจากตำรา เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตลาดพร้าว
2) กำหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำมาใช้เป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม ทั้งชนิดปลายปิดและปลายเปิด
3) นำร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจ
วิจารณ์ แก้ไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม
4) นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีดำเนินการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองได้กลับมาจำนวน 374 คิดเป็นร้อยละ 93.73 จากนั้นนำข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาเอกสาร และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นคำถามและ
คำตอบที่ได้จากแบบสอบถาม
5. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา
4.
รายได้ 5. สถานภาพการสมรส และ 6. อาชีพ
2. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดใน
พื้นที่เขตลาดพร้าว ประกอบด้วย 1) การลดการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
2) การนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า และ 3) การแปรสภาพวัสดุให้กลับมาใช้ใหม่
ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดใน
พื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ใ ช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.) เพื่ออธิบ ายข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เชิงเนื้อหาเกี่ยวกับการมีส ่ว นร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย
1. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของประชาชนในพื ้ นที ่ เขตลาดพร้ า ว ได้ แ ก่ ป ระชาชนในพื ้ น ที่ เขต
ลาดพร้าว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 เป็นเพศชาย จำนวน 136 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.4 ตามลำดับ อายุ ส่วนใหญ่ คือมากกว่า 40 ปี จำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ
67.2 รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 อายุ 20 - 30 ปี จำนวน 51 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.6 และต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่
ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 รองลงมา ปริญญาตรี จำนวน 122 คน
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คิดเป็นร้อยละ 32.6 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 รายได้ ส่วนใหญ่คือ
ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมา คือ15,000 - 30,000
บาทต่อเดือน จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 30,001 - 45,000 บาท จำนวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.8 และ มากกว่า 45,000 บาท จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 สถานภาพสมรส ส่วน
ใหญ่คือ สมรส จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมาคือ โสด จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.2 และหย่าร้าง จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 อาชีพ ส่วนใหญ่คือ อื่นๆ จำนวน 108 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และ พนักงานบริษัท จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ
22.2
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 3 ด้าน จำนวน 25 ข้อ ได้แก่ ด้านการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า (Reuse)
ด้านการลดการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) และด้านการแปรสภาพ
วัสดุให้กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ คะแนนเฉลี่ย(x̅) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยก
มูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตลาดพร้าว ด้านภาพรวม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด
แยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขต
ลาดพร้าว
1. ด้านการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้
คุ้มค่า (Reuse)
2. ด้านการลดการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์
เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce)
3. ด้านการแปรสภาพวัสดุให้กลับมาใช้
ใหม่ (Recycle)
รวม

ลำดับ
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
( 𝐱̅ )

2

3.62

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
.890

1

3.99

.773

มาก

3

3.24

.978

ปานกลาง

3.62

.756

มาก

การแปล
ค่า
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตลาดพร้าว ด้านภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.62, S.D. = .756) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ตามลำดับ ดังนี้
1. ด้านการลดการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) มีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.99, S.D. = .773)
2. ด้านการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า (Reuse) มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 3.62, S.D. = .890)
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3. ด้านการแปรสภาพวัสดุให้กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
(x̅ = 3.24, S.D. = .978) ตามลำดับ
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูล
ฝอยที่แหล่งกำเนิด ในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ด้าน ที่พบมากที่สุด คือ ภาครัฐหรือ
หน่วยงานราชการ ควรมีการเข้าถึงประชาชนให้มากกว่านี้ เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญ และ
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของตนเองในการคัดแยกมูลฝอย ควรมีการสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการคัดแยกมูลฝอยที่ถูกต้องกับประชาชน ต้องรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เห็นประโยชน์จาก
การคัดแยกขยะที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ ให้ความสำคัญต่อการใช้ถังรองรับขยะมูลฝอยที่ต้องการจาก
ภาครัฐ มากกว่าการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นของตนเองจากการลดการใช้วัสดุที่ต้นทาง ภาครัฐยัง
ไม่มีการติดตามและประเมินผล แผนการจั ดการขยะมูลฝอยที่ขาดความชัดเจน ภาครัฐใช้มาตรการ
ทางกฎหมายอย่ า งจริ ง จั ง จะทำให้ ล ดปริ ม าณขยะจากการลั ก ลอบทิ ้ ง ขยะได้ ขาดการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากภาครัฐ การสนับสนุนถังรองรับมูล
ฝอยแบบแยกประเภทตามจุดต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ป ระชาชนคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ หน่วยงานต่าง ๆ ควรจัดทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยก
ขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีพ่อค้าเข้ามาจัดซื้อขยะรีไซเคิล
ได้เหล่านี้ที่แหล่งพักอาศัยของประชาชนโดยตรง หากมี การตั้งถังขยะแบบแยกประเภทในรูปแบบที่
ภาครั ฐ กำหนดตามสถานที ่ต ่ า งๆ จะทำให้ เ กิ ด ภาพลั ก ษณ์ ท ี ่ ด ี แ ละสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ป ระชาชน
ดำเนินการแยกขยะได้มากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
ผลวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร” การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลรายด้านได้ดังนี้
1. การมีส่วนร่ว มของประชาชนด้านการนำของที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า (Reuse)
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด้านการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า (Reuse) อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องจาก การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า (Reuse)
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการในระดับมาก เพราะอยู่ในวิสัยของการดำเนินการที่สามารถ
ดำเนินการได้ โดยพิจารณาถึงความประหยัด และไม่มีความยุ่งยากในการดำเนินการ การใช้วัสดุ
สำนักงานให้คุ้มค่าโดยใช้กระดาษสองหน้ามี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ โดยไม่มี
ขั้น ตอนยุ่งยาก การนำกล่องกระดาษหรือหนังสือพิมพ์ไปขายหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ซึ่งก็มีขั้นตอนการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยากเช่นกัน การนำขวดพลาสติก ขวดแก้ว
แก้วพลาสติก นำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ได้อีก การดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ใช้งานต่าง ๆ ให้ใช้งานได้
ยาวนานคุ้มค่า การเก็บถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำกลับมาใส่ของใช้ซ้ำอีก การนำวัสดุเหลือใช้ประเภทไม้
ต่างๆ นำมาดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ได้อีก มีค่าเฉลี่ยในระดับมากรองลงมาตามลำดับ การเลือกใช้
แบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายแบบชาร์จประจุไฟซ้ำได้ และ การนำวัสดุเหลือใช้ประเภทโลหะต่างๆ นำมา
ดัดแปลงเป็นของใช้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาได้ว่า
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ประชาชนตระหนักถึงค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการดำเนินการ เนื่องจากการใช้แบตเตอรี่หรือ
ถ่านไฟฉายแบบชาร์จประจุไฟซ้ำได้ จะมีราคาแพงกว่าแบบธรรมดาทั่วไป รวมทั้งการนำวัสดุประเภท
โลหะมาดัดแปลงเป็นของใช้ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ดำเนินการ รวมทั้งขั้นตอนการดัดแปลงที่
ค่อนข้างยุ่งยาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเดชา พวงงามและคณะ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วมในการลดขยะ
มูลฝอย เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้วหรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ อยู่ในระดับมาก
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการลดการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น (Reduce) ผลการวิจัย พบว่า ระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่
แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด้านการลดการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลด
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการ
ลดการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการในระดับมาก เพราะอยู่ในวิสัยของการดำเนินการที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ยุ่งยาก เป็น
ส่ว นหนึ่งของการดำเนิน ชีว ิตประจำวัน รวมทั้งค่านิยมในสังคมที่เป็ นแรงจูงใจทำให้เกิด การมี
ส่วนร่วม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปภาวรินท์ นาจำปา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด”ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการใช้ถุงผ้า
ปิ่นโต หรือตะกร้ามาซื้อสินค้าเพื่อลดการใช้ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศราวุฒิ
ทับผดุง (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”
ผลการวิจัย พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณมูลฝอยในด้านการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ ถุงพลาสติก
เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน และ การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของจำพวกโฟมหรือพลาสติก
เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน อยู่ในระดับสูง
3. การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนด้ า นการแปรสภาพวั ส ดุ ใ ห้ ก ลั บ มาใช้ ใ หม่ ( Recycle)
ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด้านการแปรสภาพวัสดุให้กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) อยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้ เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการแปรสภาพวัสดุให้กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้าน จะเห็นว่า การมีส ่ว นร่วมของ
ประชาชน มีทั้งระดับปานกลางและระดับมาก ในด้านที่สามารถนำไปขายเพื่อนำไปแปรรูป การมีส่วน
ร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก เพราะมีแรงจูงใจ เช่น เงินจากการขายขยะ เป็นผลประโยชน์ตอบ
แทน ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับปานกลาง จะเป็นการนำขยะมูลฝอยเข้าร่วมกิจกรรม
ของสำนักงานเขตและหน่วยงานต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นว่า สำนักงานเขตและหน่วยงานต่าง ๆ ขาด
การทำงานเชิงรุกและต่อเนื่องในด้านการจัดกิจกรรมด้านการคัดแยกมูลฝอย รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ การอบรมต่าง ๆ ด้านการคัดแยกมูลฝอย จึงทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
การแปรสภาพวัสดุให้กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
เดชา พวงงามและคณะ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
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ฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัยพบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโดยการนำขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาทำเป็นปุ๋ย
หมัก หรือน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ มีค่าเฉลี่ยต่ำ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเบญจพรรณ สุวรรณ
ท้าว(2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริห ารส่ว นตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ” ผลการวิจัยพบว่า การมีส ่ว นร่วมของ
ประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา”การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร” พบว่า
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุมากกว่า
40 ปี ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน สถานภาพสมรส อาชีพ
อื่นๆ ที่มิใช่ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัท
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตลาดพร้าว
ด้านภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.62, S.D. = .756) เมื่อพิจารณาราย
ข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้ ด้านการลดการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลด
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.99, S.D. = .773) ด้านการนำของ
ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า (Reuse) มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.62, S.D. = .890) ด้านการ
แปรสภาพวัสดุให้กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.24, S.D. = .978)
ตามลำดับ
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยก
มูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ด้าน คือ ความต้องการถังรองรับ
มูลฝอยจากภาครัฐมากกว่าจะลดปริมาณมูลฝอยที่ต้นทางของตนเอง ภาครัฐไม่มีการติดตามและ
ประเมินผล แผนจัดการมูลฝอยที่ ขาดความชัดเจน ขาดการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง
สำหรับการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย ภาครัฐขาดการเข้าถึงประชาชน ขาดการส่งเสริมความรู้ด้านการคัด
แยกมูลฝอยที่ถูกต้อง ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เห็นประโยชน์จากการคัดแยกขยะมูลฝอยขาดการ
ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะมาใช้ประโยชน์ ถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทไม่เพีย งพอ
ควรจัดให้มีผู้ค้าเข้ามารับซื้อขยะรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิดโดยตรง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้านการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า (Reuse) ควรส่งเสริมการให้ความรู้ใน
การดัดแปลงวัสดุประเภทโลหะนำมาใช้ประโยชน์ โดยหาวิธีการดำเนินการที่ง่ายขึ้น เพื่อจูงใจให้
ประชาชนสนใจมีส่วนร่วมมากขึ้น
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2. ด้านการลดการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) ควร
ส่งเสริมการสร้างค่านิยมในสังคมเมืองหลวงให้เห็นความสำคัญของสินค้าที่สามารถนำมาใช้ได้หลาย ๆ
ครั้ง โดยอาจอยู่ในรูปแบบรางวัล หรือการยกย่องเชิดชู
3. ด้านการแปรสภาพวัสดุให้กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) สำนักงานเขตและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ควรขอรับการสนับสนุนสิ่งของต่างๆที่จะนำมาแลกกับขยะ โดยขอความร่วมมือจากบริษัทที่
ผลิตสินค้าต่าง ๆ สนับสนุนสินค้าสิ่งของต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการส่งเสริมการขายสินค้า หรือกิจกรรม
ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
แนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรทำวิจัยในพื้นที่อื่น ๆ เพราะแต่ละพื้นที่มีความสำคัญแตกต่างกัน ประชาชนในแต่
พื้นที่มีความแตกต่างกันออกไป
2. ควรทำวิจัยในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มสถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน
สถานศึกษาต่าง ๆ ร้านอาหารต่าง ๆ เพราะประชาชนในพื้นที่เป็นองค์ประกอบที่ต้องดำเนินการใน
กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้
3. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะพัฒนา
ให้ประชาชนและหน่วยงานราชการในทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
4. ควรมีการวิจัยถึงกระบวนการของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า กระบวนการแต่ละ
กระบวนการมีความสำคัญอย่างไร เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแนวทางในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
5. ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
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คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
Service Quality of That Sub-district Administrative Organization
Rattanaburi District, Surin Province
พิษณุ ปุณริบรู ณ์1* เฉลิมพล ไวทยางกูร2 ปกรณ์ ปรียากร3
พระปลัดสุระ ญาณธโร4 พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโฺ ธ5 ลัดดาวัลย์ คงดวงดี6
Pisanu Punriboon 1 Chalermpol Waithayang 2 Pakorn Priyakorn3
Phrapalad Sura Yanatharo4 Phrakhrubaidika Wichan Wisuttho5 Laddawan Khongduangdee6
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1*
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2-3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์4-6

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการ
จำนวน 98 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และสถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ตามลำดับ มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี และมีความถี่ในการใช้บริการเดือนละ 1 ครั้ง
2. คุณภาพการให้บริการขององค์การบริห ารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านความเข้าถึงจิตใจผู้อื่น มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (x̅ = 4.74, S.D. = .307) 2) ด้านความสามารถที่สัมผัสได้ มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับเห็น ด้วยมากที่สุด (x̅ = 4.66, S.D. = .181) 3) ด้านความ
น่าเชื่อถือได้ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (x̅ = 4.64, S.D. =
.262) 4)ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (x̅ = 4.61, S.D. = .313) 5) ด้านความมั่นใจได้ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การบริการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (x̅ = 4.55, S.D. = .295) ตามลำดับ
คำสำคัญ: คุณภาพ, การให้บริการ, องค์การบริหารส่วนตำบล
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Abstract
The purposes of this research were to study service quality of That sub-district
administrative organization Rattanaburi district, Surin province. The samples consisted
98 people who was service recipient. The questionnaire was used for data collecting,
analyzed by using frequency, percentage, mean and Standard Deviation. The research
results revealed that:
1. The questionnaire responses were men, age between 31-40 years, under
bachelor's degree, frequency of get service once a month.
2. Service quality of That sub-district administrative organization
Rattanaburi district, Surin province. overall was at highest level (x̅ = 4.64, S.D. = .171)
and considered in each aspect from highest to lowest found that: Empathy ( x̅ =
4.74, S.D. = .307). Tangibility (x̅ = 4.66, S.D. = .181). Reliability (x̅ = 4.64, S.D. = .262).
Responsiveness (x̅= 4.61, S.D. = .313). Assurance (x̅ = 4.55, S.D. = .295), respectively.
Keywords: Service quality, Sub-district, Administrative Organization

บทนำ
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ที่เป็นผลมาจากแนวคิดในการ
กระจายอำนาจ ซึ่งรัฐบาลได้มอบอำนาจหน้าที่ในการปกครองและจัดบริการสาธารณะ โดยดำเนินงาน
ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของตนเอง จัดตั้งขึ้นในฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบล และองค์การบริห ารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยมีสภา
องค์การตำบลทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารของกรรมการ และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารงาน มีปลัดและรองปลัดเป็นหัวหน้างานบริหาร ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่ง
รับ ผิดชอบอยู่ โดยมีพนักงานประจำที่เป็นข้าราชการส่ว นท้องถิ่นเป็นผู้ทำงานประจำวัน มี
จุดมุ่งหมายและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตามมาตราต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) มีหน้าที่ต้องทำในการจัดให้มีและบำรุงทาง รักษาความสะอาด
ป้องกัน และระงับ โรคติด ต่ อ ป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67) มีหน้าที่ที่
อาจทำในเขตความรับผิดชอบ เช่น การให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ
และสวนสาธารณะ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม เป็นต้น (มาตรา 68) อันผลเนื่องมาจาก
การส่งเสริมให้มีการกระจายอำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีความใกล้ชิดกับประชาชน และสร้าง
เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
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องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลธาตุ เป็น 1 ใน
12 ตำบลในเขตอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีอาณาเขตพื้นที่ทั้งหมด 20 ตารางกิโลเมตร โดยตำบล
ธาตุอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 8
กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่โดยตรงในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขของประชาชน ไป
จนถึงการพัฒนา และบำรุงรักษาเขตพื้นที่ซึ่งตนรับผิดชอบอยู่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ไปจนถึงทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับ
บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวกตรงตามความต้องการของประชาชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั่ ว ถึ ง จากแนวคิ ด ของ Parasuraman, Zeithaml and Berry
(1990) ได้กล่าวถึง คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การประเมินหรือการลงความเห็นเกี่ยวกับความดี
เลิศของการให้บริการโดยรวมเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบของผู้บริโภคระหว่างความ
คาดหวังของพวกเขาเกี่ยวกบคุณภาพบริการและการที่พวกเขาได้รับจริง นอกจากนี้แนวความคิดตาม
แบบจำลองคุณภาพการบริการ SERVQUAL สเกลวัดคุณภาพของบริการ SERVQUAL จึงได้ถูกออกแบบ
ขึ้นมา เพื่อใช้วัดคุณภาพการบริการสำหรับธุรกิจบริการต่างๆ (ฐานุตรา จันทรเกตุ, 2554) จากการศึกษา
องค์ ป ระกอบของคุ ณ ภาพบริ ก ารตามแนวความคิ ด แบบจำลองคุ ณ ภาพบริ ก าร SERVQUAL
ประกอบด้วย (Parasuraman, et al.1988) 1)ความสามารถสัมผัสได้ (Tangibility) ได้แก่ สิ่งอำนวย
ความสะดวกเชิงกายภาพเครื่องรูปลักษณ์ที่ปรากฏของบุคลากร 2) ความเชื่อถือได้ (Reliability)
ได้แก่ความสามารถในการให้บริการได้ตามสัญญาความวางใจ และความถูกต้อง 3) ด้านการสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ (Responsiveness) ได้แก่ ความกระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้า และการให้บริการอย่างทันทีทันใด 4) ความมั่นใจได้ (Assurance) ได้แก่ ความเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้า ความมีอัธยาศัย และความสามารถในการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า และ 5)
ความเข้าถึงจิตใจผู้อื่น (Empathy) ได้แก่ การให้การดูแล ความเอาใจใส่ต่อลูกค้าอย่างเป็นพิเศษ หากกล่าวไป
ถึง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561-2580 ) ที่กำหนดให้มีการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถ้านำแนวทาง
ดังกล่าวมาศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
นับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นของตนเองว่าสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีคุณภาพหรือไม่
อย่างไร
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทำวิจัย เรื่อง “คุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ” ซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้ จะทำให้ทราบถึง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และดูแลในการให้บริการแก่ประชาชนว่ า การ
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ให้บริการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ ที่มาใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย มุ ่ ง เน้ น ที ่ป ระชาชนผู ้ ม าใช้ บ ริก ารในเดื อ นกั นยายน - เดื อ น
พฤศจิกายน 2564 จำนวน 98 คน โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบเลือกตอบ(Check
List) และลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการวัดเพื่อแสดงระดับ มี 5
ระดับและประเภทปลายเปิด (Open Form) ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นจากการศึกษา บทความ แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นข้อคำถามโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ น แบบเลื อ กตอบ (Check List) จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดั บ
การศึกษา 4) อาชีพและ 5) ความถี่ในการใช้บริการ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความสามารถสัมผัสได้ 2.ด้าน
ความเชื่อถือได้ 3.ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ 4. ด้านความมั่นใจได้ และ5.
ด้านความเข้าถึงจิตใจผู้อื่น จำนวนทั้งหมด 25 ข้อมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามแบบของลิเคอร์(Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดย
กำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยนำมาแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยที่ช่องกว้างของคะแนน
ระหว่างชั้นเท่ากับ.08 (ประเวศน์ มหารัตน์กุล, 2557) ได้ดังนี้
ระดับการเตรียมความพร้อม
ระดับคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด
4.21 – 5.00
มาก
3.41 – 4.20
ปานกลาง
2.61 – 3.40
น้อย
1.81 – 2.60
น้อยที่สุด
1.00 – 1.80
ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบคำถามปลายเปิด
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาจากตำรา เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อน
การแข่งขัน
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2) กำหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำมาใช้เป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม
3) นำร่างแบบสอบถามที่ส ร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจ
วิจารณ์ แก้ไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม
3. วิธีดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อาศัยกระบวนการและวิธีการของ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้ความรู้ที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางในการสร้างคำถามในแบบสอบถาม ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูล โดยการ
ออกไปแจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับประชาชนที่มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ได้จากแบบสอบถาม
4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ทำแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ
3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพและ 5) ความถี่ในการใช้บริการ
2. คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความสามารถที่สัมผัสได้ 2.ด้านความเชื่อถือได้ 3. ด้าน
การสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ 4. ด้านความมั่นใจได้ และ5.ด้านความเข้าถึงจิตใจ
ผู้อื่น
ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ในการวิ จ ัย ครั ้ งนี ้ใ ช้ ส ถิ ต ิเ ชิ ง พรรณนา ( Descriptive
Statistics) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย
(x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
1.1 ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมาเป็น
เพศหญิง จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 463.9 ตามลำดับ
1.2 ประชาชนส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 รองลงมามี
อายุมากกว่า 40 ปี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 และมีอายุ 20-30 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.2 ตามลำดับ
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1.3 ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อย
ละ 76.5 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ตามลำดับ
1.4 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0
รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจกับประกอบธุร กิจส่วนตัวซึ่งเท่ากัน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และ
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทกับอื่น ๆ ซึ่งเท่ากัน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลำดับ
1.5 ประชาชนส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.4 รองลงมาความถี่ในการใช้บริการเดือนละ 2-3 ครั้ง จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6
ความถี่ในการใช้บริการเดือนละ 4-5 ครั้ง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลำดับ
2. คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 5
ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณและสวัสดิการ ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย ด้านการฝึกซ้อม ด้านสถานที่
ฝึกซ้อม ด้านอุปกรณ์การฝึกซ้อมและอุปกรณ์การแข่งขัน เป็นการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่
คะแนนเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการของประชาชนที่มาใช้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1. ด้านความสามารถที่สัมผัสได้
2. ด้านความน่าเชื่อถือได้
3. ด้านการสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ
4. ด้านความมั่นใจได้
5. ด้านความเข้าถึงจิตใจผู้อื่น
รวม

2
3
4

4.66
4.64
4.61

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
.181
.262
.313

5
1

4.55
4.74
4.64

.295
.307
.171

ลำดับ ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย ( 𝐱̅ )

ระดับ
คุณภาพ
การบริการ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพการบริการของ
ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวม
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x̅ =
4.64, S.D. = .171)
เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามลำดับ ดังนี้
1. ด้านความเข้าถึงจิตใจผู้อื่น มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด (x̅ = 4.74, S.D. = .307)
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2. ด้านความสามารถที่สัมผัสได้ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด (x̅ = 4.66, S.D. = .181)
3. ด้านความน่าเชื่อถือได้ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด ( x̅ = 4.64, S.D. = .262)
4. ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บริการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x̅ = 4.61, S.D. = .313)
5. ด้านความมั่นใจได้ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
( x̅ = 4.55, S.D. = .295) ตามลำดับ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง “คุณภาพการบริการของประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ” โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.64, S.D. = .171)
ทั้งนี้ เนื่องจากในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีความกระตือรื อร้นที่
จะให้บริการแก่ประชาชน เพื่อตอบสนอง (Responsiveness) ความต้องการของประชาชน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิชิต รัชตพิบุลภพ และดวงตา สราญรมย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณภาพการ
ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” จาก
ผลการสำรวจ 1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางขุนกอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ ดังนี้
1. ด้านการสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ (Responsiveness) โดยภาพรวม
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดีถือว่าผลประโยชน์ของนักศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เปิดให้บริการในเวลาที่
สะดวกสำหรับการมาใช้บริการของประชาชน สามารถจดจำรายละเอียดของประชาชนได้ เช่น เรื่องที่
ติดต่อ ให้ความเอาใจใส่กับประชาชนในแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ กาญจนา ทวินันท์
และ แววมยุรา คำสุข (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ในธุรกิจการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย” ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวสูงสุด
2. ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้เนื่องจาก
การให้บริการที่ตรงตามเวลา เจ้าหน้าที่ให้บริการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และการให้บริการด้วย
ความรอบคอบและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ให้บริการโดย
สามารถให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยของประชาชนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยณัฐ จันทร์เกิด (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณภาพการให้ บริการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ตามการรับรู้ของประชาชน” พบว่า การให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามการ
รับรู้ของประชาชนโดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการตอบสนองต่อ ผู้รับบริการ ด้าน
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การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีคุ ณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
3. ด้านความมั่นใจ (Assurance) คุณภาพการบริการของประชาชนที่มาใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นผู้ ที่มีความรู้ที่สามารถให้คำแนะนำ และตอบข้อ
สงสั ย ของประชาชนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ม าตรฐานในการให้ บ ริ ก ารเป็ น ที ่ ยอมรั บ ของประชาชน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมรารัตน์ บุญภา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี” ผลการศึกษา
พบว่าด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) คุณภาพการบริการของประชาชนที่มาใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
ให้บริการด้วยความรับผิดชอบ อัธยาศัยไมตรี มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลาโดยมีอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการบริการที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปิยณัฐ จันทร์เกิด (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์
ตามการรับรู้ของประชาชน” พบว่า การให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามการรับรู้ของ
ประชาชนโดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการตอบสนองต่อ ผู้รับ บริการ ด้านการให้
ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีคุณภาพการ ให้บริการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจ ผู้รับบริการ มีคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก
5. ด้านความเข้าถึงจิตใจผู้อื่ น (Empathy) คุณภาพการบริการของประชาชนที่มาใช้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านความเข้าถึงจิตใจผู้อื่น) โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ให้ความเอาใจใส่กับประชาชนในแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน ดูแล
เอาใจใส่และตอบสนองความต้องการประชาชนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เก็จวลี
ศรีจันทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณภาพการให้บริการศูนย์บริการทรูช้อปที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการสี่จี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่า งให้
ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมและด้านการให้ความมั่นใจในระดับ
เห็นด้วย

สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ตามลำดับ มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี และมีความถี่ในการใช้บริการเดือนละ 1 ครั้ง
2. คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านความเข้าถึงจิตใจผู้อื่น มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการอยู่ใน
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ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x̅ = 4.74, S.D. = .307) 2) ด้านความสามารถที่สัมผัสได้ มีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการบริการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x̅ = 4.66, S.D. = .181) 3) ด้านความน่าเชื่อถือได้
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x̅ = 4.64, S.D. = .262) 4) ด้ า น
การสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด ( x̅ = 4.61, S.D. = .313) 5) ด้านความมั่นใจได้ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x̅ = 4.55, S.D. = .295) ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ควรนำผลจากการศึ กษาไปเป็ นแนวทางในการบริ หารจั ดการในหน่ วยงานอื ่ นที่
เกี่ยวข้อง
2. ควรมีการศึกษาการประเมินผลการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเพื่อการ
พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
3. ควรสร้างเสริมเป็นค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์เพื่อความเจริญก้าวหน้าสืบไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ
1. ควรมีการศึกษาคุณภาพการให้บริการของ ในทรรศนะของบุคลากรขององค์ การ
บริหารส่วนตำบล
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการขอองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กับหน่วยงานท้องถิ่นอื่น ๆ
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คุณภาพการบริการของร้านกาแฟ Room 11 Cafe
ในสภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด 19
Service Quality of Room 11 Cafe During Covid-19 Crisis
อนุพงศ์ จันทรอด1 อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ2 วิชัย โถสุวรรณจินดา3
พระปลัดสุระ ญาณธโร4 พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทโฺ ธ5 พระประวิทย์ ปวิชฺชญฺญู6
Anupong Chantarod1 Orapin Piyasakulkiat2 Wichai Thosuwanjinda3
Phrapalad Sura Yanatharo4 Phrakhrubaidika Wichan Wisuttho5 Phra Prawit Pawichchanyoo6
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1*
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2-3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์4-6

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของร้านกาแฟ Room 11 Cafe ใน
สภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคุณภาพการให้บริการของ
ร้านกาแฟ Room 11 Cafe ในสภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ได้ แ ก่ ผู ้ ม าใช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟ Room 11 Cafe จำนวน 385 คน โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1) ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง อายุ ต ่ ำ กว่ า 20 ปี
สถานภาพ โสด จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ น 10,000 – 20,000 บาท 2) คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของร้ า นกาแฟ Room 11 Cafe ใน
สภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ด้านการรู้จั กและเข้าใจลูกค้ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ในบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
และด้านการให้ความมั่นใจแก่ ผู้รับบริการ ตามลำดับ 3) ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อ
คุณภาพการให้บริการ พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการบริการและความ
เคร่งครัดในการก)บัติตัวตามมาตรการที่กำหนด ทางผู้บริการควรจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อ
การบริการที่เหมาะสม เช่น ให้บริการเชื่อมต่อ Wifi อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน มากที่สุด
รองลงมาคือ ผู้มาใช้บริการควรปฏิบัติตามมาตรการที่ร้านกำหนด อย่างเคร่งครัด
คำสำคัญ: คุณภาพการให้บริการ, ร้านกาแฟ, โควิด-19
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Abstract
The objectives of this study were to study on service quality of Room 11 Cafe
during Covid-19 crisis and the problems and recommendations in service quality of
Room 11 Cafe during Covid-19 crisis. The samples used to determine in the study are
Room 11 Cafe customers with the total amount 385 people. Data collecting by using
questionnaire with 5 aspects used to analyze include finding the total average,
percentage, mean, and Standard Deviation.
The result has showed that 1) the most respondents were female with the age
under 20 years old, single, graduated in Bachelor’s degree, students, and monthly
income between 10,000 - 20,000 Bath. 2) The service quality of Room 11 Cafe overall
is in the highest level. And in each aspect at the level exceeding the expectations in
all aspects ranked from the highest to lowest, the empathy was found to be the
highest, followed by Tangibility, reliability, responsiveness, and assurance respectively,
and 3) Problems and recommendations were found that there should be equipment
and technology used for service such as free WIFI with no password followed by the
customers should strictly practice in order to prevent the coronavirus 2019.
Keywords: service quality, coffee shop, Covid-19

บทนำ
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ (COVID-19)ที่เชื่อว่ามีต้นกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น
ของประเทศจีนเมื่อปลายปีค.ศ.2019 แล้วลุกลามกลายเป็นโรคระบาดเกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน ได้ส่ง
ผกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมในภาคส่วนต่าง ๆ ของนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยอย่าง
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ผลกระทบในครั้งนี้ นับว่าเป็น ผลกระทบที่รุนแรงกว่าการเกิดวิกฤติทั้งหลาย
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ทำให้มนุษย์ในสังคมเกิด พฤติกรรมดำรงชีวิตในวิถีใหม่ (New normal) หลาย
ประการ ในหลายประเทศต้องใช้มาตรการปิดประเทศ (Lock down) และการประกาศสถานการณ์
ภาวะฉุกเฉิน (State emergency) ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางธุรกิจจำนวนมากที่ต้องปิดตัว ลง
โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญของระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจของนานาประเทศ เพราะเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างรายได้และการจ้างงานให้กับ
ประเทศ และเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการกระจายรายได้ไปสู่ ภาคส่วนที่มี
การพัฒนาอยู่ระดับต่ำกว่าได้อีกด้วย (ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ, 2563) ในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา
กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ (International Monetary Fund (IMF), 2020) ได้ ป ระเมิ น
สถานการณ์การระบาดของโรคระบาดโควิด 19 ว่า การระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะทำให้
เศรษฐกิจโลกหดตัวร้อยละ 3.2 และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนจะลดลง ราวร้อยละ 2.1
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ประเทศไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการ เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ลดลงถึง 6.7 จากสถานการณ์ปกติ ทั้งนี้ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วน
สูงถึงประมาณร้อยละ 17 ในระบบเศรษฐกิจไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) สอดคล้อง กับ
รายงานของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (2563) พบว่า แม้ว่า ประเทศไทยจะ
สามารถจัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรคได้ดี แต่เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบใน
ระดับสูง เนื่องจากการที่เศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศค่อนข้างมาก จึงส่งกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยใน 3 ประเด็นหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ 1) ภาคการท่องเที่ยวซึ่งสถานการณ์โควิดและการ
ปิดประเทศในเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา เป็นสาเหตุทำให้รายได้การท่องเที่ยวติดลบ เกือบ
ทั้งหมด 2) ภาคการส่งออกที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและ
เศรษฐกิจ โลกที ่ถ ดถอยทำให้ คาดการณ์ว ่า ตัว เลขการส่ ง ออกปี 2563 จะติดลบร้อยละ 12.9 3)
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้จ่าย
ในประเทศ โดยคาดการณ์ว่าการปิดประเทศหนึ่งเดือนจะลดการใช้จ่ายบริโภคลงร้อยละ 7.3 ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลงถึง 0.6%
ธุรกิจร้านกาแฟเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการตั้งแต่รายเล็กไปจนถึง
รายใหญ่เห็นได้จากรายงานของ Euromonitor ที่แสดงตัวเลขของตลาดร้านกาแฟในประเทศไทยโดย
มี ม ู ล ค่ า สู ง ถึ ง 21,220 ล้ า นบาท ในปี 2560 หรื อ ขยายตั ว กว่ า ร้ อ ยละ 10 เที ย บกั บ ปี ท ี ่ ผ ่ า นมา
นอกเหนือจากนี้ ปริมาณการบริโภคกาแฟในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 5-6 โดย
เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2558-2560 รวมถึงปริมาณเมล็ดกาแฟชนิดที่ยังไม่ได้คั่วที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ
ในปี 2560 ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 93 ในระยะเวลาเพียงแค่ 5 ปี โดยตัวเลข
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณการบริโภคกาแฟของชาวไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ร้านกาแฟ Room 11 Cafe เป็นธุรกิจรายย่ อ ยขนาดเล็ กที่ จั ด อยู ่ใ นประเภทร้ านกาแฟ
Stand-alone ตั ้ ง อยู ่ พ ื ้ น ที ่ เ ขตลาดกระบั ง กรุ ง เทพมหานคร ที ่ ไ ม่ ใ ช่ Franchise ก่ อ ตั ้ ง มาเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี ลักษณะเป็นร้านกาแฟในสวนท่ามกลางต้นไม้ที่ร่มรื่นซึ่งมีการจัดบรรยากาศของร้านที่
มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นหนึ่งในธุรกิจขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จนทำให้ต้องปิดกิจการในช่วงมาตรการควบคุมการระบาด
ของรัฐบาล และได้เปิดบริการอีกครั้งในช่วงการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมจากภาครัฐ และได้ให้
ความร่วมมือจากภาครัฐในการดำเนินการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่าง
เข้มงวดและเพื่อสร้างรายได้ส่งเสริมการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจ ทางผู้ประกอบการจึงได้ดำเนินการ
ปรับปรุงการ บริหารจัดการกิจการและการให้บริการใหม่ โดยปรับปรุงคุณภาพการบริการทั้งในด้าน
สถานที่ และกระบวนการให้บริการเพื่อให้ ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจต่อความปลอดภัย
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ของการติดเชื้อโควิด 19 รวมไปถึงการสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจ และตัดสินใจในการได้รับ
บริการร้านกาแฟ Room 11 Cafe อีกด้วย
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด คุ ณ ภาพการบริ ก ารของ Parasuraman, Berry, and Zeithaml
(1990) กำหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) ความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ใน บริการ (Reliability) การตอบสนองต่อผู้รับ บริการ (Responsiveness) การให้ความ
มั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) และ การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) ซึ่งร้านกาแฟ Room
11 Cafe จำเป็นต้องมีการบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอันเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการที่ดีและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการธรกิจดังที่กล่าวมา
จากความสำคัญของปัญหาการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “คุณภาพการบริการ
ของร้านกาแฟ Room 11 Cafe ในสภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด 19” ซึ่ง ข้อมูลที่ได้รับทำให้เกิด
ประโยชน์ในการบริหารจัดการกิจการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งส่งผลต่อการสร้าง
รายได้อัน เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการ ของร้านกาแฟ Room 11 Cafe ในสภาวการณ์
ระบาดของโรคโควิด 19
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคุณภาพการให้บริการของร้านกาแฟ Room 11
Cafe ในสภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด 19

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมุ่งเน้นผู้มาใช้บริการที่ร้านกาแฟ Room 11 Cafe เนื่องจากจำนวน
ประชากรที่ไม่แน่นอน การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้สูตรคำนวณของ Cochran (1977) ที่
ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบเลือกตอบ(Check
List) และลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการวัดเพื่อแสดงระดับ มี 5
ระดับและประเภทปลายเปิด (Open Form) ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นจากการศึกษา บทความ แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นข้อคำถามโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่ ว นที ่ 1 ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ต อบแบบสอบถามลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดชนิดเลือกตอบ (Check List) จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3)
อาชีพ 4) ระดับการศึกษาและ 5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ของร้านกาแฟ Room 11 Cafe ในสภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ใน 5 ด้านได้แก่ 1) ความเป็น
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รูปธรรมของการ บริการ 2) ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ใน บริการ 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4)
การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ 5) การรู้จักและเข้าใจลูกค้าโดยมีลักษณะคำถา แบบปลายปิด
จำนวน 25 ข้อ มีล ักษณะมาตราส่ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ (Likert)
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณา
โดยนำมาแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยที่ช่องกว้างของคะแนนระหว่างชั้นเท่ากับ.08 (พิมพา
หิรัญกิตติ, 2552, หน้า 98) ได้ดังนี้
ระดับการเตรียมความพร้อม
ระดับคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด
4.21 – 5.00
มาก
3.41 – 4.20
ปานกลาง
2.61 – 3.40
น้อย
1.81 – 2.60
น้อยที่สุด
1.00 – 1.80
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคุณภาพการให้บริการของ
ร้านกาแฟ Room 11 Cafe ในสภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
(Open-ended)
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาจากตำรา เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อน
การแข่งขัน
2) กำหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำมาใช้เป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม
3) นำร่างแบบสอบถามที่ส ร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจ
วิจารณ์ แก้ไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม
วิธีดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อาศัยกระบวนการและวิธีการของการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้ความรู้ที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางในการสร้างคำถามในแบบสอบถาม ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูล โดยการ
ออกไปแจกแบบสอบถามด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 15
ธันวาคม 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการศึ กษาเอกสาร และข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ได้จากแบบสอบถาม
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อายุ 3.
อาชีพ 4. ระดับการศึกษา 5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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2. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อ คุณภาพการบริการของผู้มาใช้บริการร้านกาแฟ
Room 11 Cafe 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ใน
บริการ 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4) การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ 5) การรู้จักและ
เข้าใจลูกค้า
ตัวแปรตาม ได้แก่ คือ คุณภาพการบริการของ การให้บริการร้านกาแฟ Room 11 Cafe
ในสภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด 19

สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน
276 คน คิดเป็นร้อยละ 71.69 ส่วนใหญ่มีอายุ ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09
มีส ถานภาพสถานภาพโสด จำนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 72.47 จบการศึกษาระดับระดั บ
ปริญญาตรี จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 เป็นนักเรียน/นักศึกษาจำนวน 111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.83 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท/เดือน จำนวน 149 คนคิดเป็น
ร้อยละ 38.7
2. คุณภาพการให้บริการของร้านกาแฟ Room 11 Cafe ในสภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด
19 ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ในบริการ
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและด้านการรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพการให้บริการของร้านกาแฟ Room
11
Cafe ในสภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 โดยภาพรวม
n=
ค่าสถิติ
คุณภาพการให้บริการ
ระดับความสำคัญ ลำดับที่
̅
X
S.D.
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
4.61 0.37
มากที่สุด
2
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ในบริการ
4.61 0.37
มากที่สุด
3
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
4.60 0.37
มากที่สุด
4
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ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า
รวม

4.48
4.61
4.60

0.47
0.40
0.29

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5
1

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพการให้บริการของร้านกาแฟ Room 11 Cafe ในสภาวการณ์
ระบาดของโรคโควิด 19 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.60, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (̅X = 4.61, S.D. = 0.40) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (X̅ = 4.61, S.D. = 0.37) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้
ในบริการ (̅X = 4.61, S.D. = 0.37) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (̅X = 4.60, S.D.= 0.37)
และด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (X̅ = 4.48, S.D. = 0.47) ตามลำดับ

อภิปรายผล
1.ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริการของร้านกาแฟ Room 11 Cafe ในสภาวการณ์
ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับมากที่สุดทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า
ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการและแนวทาง
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และร้าน Room 11 Cafe ถึงแม้จะได้รับผลกระทบดังกล่าว แต่ได้
ปฏิบัติตามมาตรการ ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคนได้คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ า เช่น ร้าน
จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง มีหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ ภายใน
ร้านสะอาด มี ความเป็นระเบียบ มีจุดลงทะเบียน หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ และเต็มใจ ใส่ใจใน
การให้บริการลูกค้า ดังที่ Parasuraman และ คณะ(1985) ได้สรุปถึงคุณภาพการบริการ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ประกอบด้วยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) เป็น
การบริการที่แสดง ให้ผู้รับบริการสามารถคาดคะเนหรือรับรู้คุณภาพการบริการได้อย่างทันที และมี
ความชัดเจนในการรับรู้ เช่น สถานที่ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ความสวยงาม ทันสมัย เป็นต้น
ด้านความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ (Reliability) เป็นกระบวนการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง
และครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขึ้นตอนสุดท้ายของการให้บริการ ด้านการตอบสนองความ
ต้องการ (Responsiveness) หรือความตั้งใจและความพร้ อมของพนักงานในการให้บริการ ตรงตาม
ความต้องการของผู้ร ับ บริการมีการแก้ปัญหาอย่างถู กต้ องและรวดเร็ว ด้านการให้ความมั่นใจ
(Assurance) ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการ และมีความสามารถในการ
ให้บริการส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจที่จะใช้บริการ และ ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการ
ของผู ้ ร ั บ บริ ก าร (Empathy) กล่ า วคื อ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งคำนึ ง ถึ ง จิ ต ใจ และความแตกต่ า งของ
ผู้รับบริการตามลักษณะของแต่ละบุคคล คุณภาพการให้บริการ (Service quality) เป็นสิ่งสำคัญสิ่ง
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หนึ่งในการสร้างความแตกต่างของการให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่
แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามที่ผู้รับบริการหรือลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการจะได้ จากประสบการณ์ในอดีต จากการพูดปากต่อปาก
ผู้รับบริการหรือลูกค้าจะพอใจ ถ้าเขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ (What) เมื่อเขามีความต้อ งการ
(When) ณ สถานที่ที่เขาต้องการ (Where) ในรูปแบบที่เขาต้องการ (How) ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ลูกค้า
ได้รับความ พึงพอใจต่อบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ศต
พร อึงพินิจพงศ์ (2560) ที่ได้ศึกษาพบว่า คุณภาพบริการร้านกาแฟที่ลูกค้าต้องการ กรณีศึกษาร้าน
กาแฟ Lake district จังหวัดสกลนคร โดย รวมอยู่ระดับมากที่สุด
2. จากการศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ ด้านคุณภาพการให้บริการของร้านกาแฟ Room 11
Cafe ในสภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า ควรมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ เพื่อการบริการ
ที่ เหมาะสม เช่น ให้บริการเชื่อมต่อ Wifi อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้
มาใช้บริการควรปฏิบัติตามมาตรการที่ร้านกำหนดอย่างเคร่งครัด ป้ายแสดงจุดคัดกรองไม่ชัดเจนหาก
ลูกค้ามีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองได้ทันที ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะว่า ในปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านกาแฟมีความนิยมมานั่งทำงาน ลูกค้าจึงมีความ
ต้องการการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ ง่ายและสะดวก ดังนั้น ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ร้านกาแฟ Room 11 Cafe เป็นหนึ่งในธุรกิจขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ระบาดดังกล่าว จนทำให้ต้องปิดกิจการในช่วงมาตรการควบคุมการระบาดของรัฐบาล
และได้เปิดบริการอีกครั้งในช่วงการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมจากภาครัฐ (พีรพรรณ สุวรรณ
รัตน์ และ และ กอบสิทธิ์ ศิลป์ชัย, 2564) และได้ให้ความร่วมมือจากภาครัฐในการดำเนินการควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด และเพื่อสร้างรายได้ส่งเสริมการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจทาง
ผู้ประกอบการ จึงได้ดำเนินการ ปรับปรุงการบริหารจัดการกิจการและการให้บริการใหม่ โดยปรับปรุง
คุณภาพการบริการทั้งในด้านสถานที่ และกระบวนการ ให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่น
และมั่นใจต่อความปลอดภัยของการติดเชื้อโควิด 19 รวมไปถึงการสร้างความประทับใจ ความพึง
พอใจ และตัดสินใจในการได้รับ บริการร้านกาแฟ Room 11 Café

สรุปผลการวิจัย
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,000 – 20,000 บาท/เดือน
2. คุณภาพการให้บริการของร้านกาแฟ Room 11 Cafe ในสภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด
19 โดยรวมยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้ามี
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ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้
ในบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และ ด้าน การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ตามลำดับ
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า
2.1 ด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก ารโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า การมีแอลกอฮอล์เจลให้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ เป็นอันดับแรก รองลงมา
คือ ร้านจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง มีจุดคัดกรองเครื่องวัด อุณหภูมิก่อนเข้าร้าน ภายในร้านสะอาด มี
ความเป็นระเบียบ และมีจุดลงทะเบียน หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ตามลำดับ
2.2 ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ในบริการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า พนักงานได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทุกคน มาอันดับแรก รองลงมา คือ
พนักงานให้บริการโดยมีการเว้นระยะกับลูกค้า พนักงานล้างมือด้วยน้ำสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์ทุก
ครั้งก่อนและหลังให้บริการ พนักงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาด และพนักงานสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ตามลำดับ
2.3 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ลูกค้าได้รับความสะดวกในการบริการมาเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ พนักงานแจ้งเวลาที่รอ
รับบริการให้ลูกค้าทราบ จำนวนพนักงานที่ให้บริการเพียงพอ และมีจำนวนไม่มากเกินไป และ
พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ ตามลำดับ
2.4 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบ ว่าพนักงาน แต่งกายสะอาด เรียบร้อย มาเป็นลำดับแรก รองลงมาคือ พนักงานมีความเป็นกันเอง
พนักงานที่มีอาการเสี่ยงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวทันที พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใส
อัธยาศัยดี และพนักงานจัดลำดับลูกค้า ไม่ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการพร้อมกันต่อครั้งมากเกินจำนวนที่
กำหนด ตามลำดับ
2.5 ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าพนักงานเอาใจใส่ดูแลผู้รับบริการเป็นอย่างดีเท่าเทียมกันมาอันดับแรกรองลงมา คือ พนักงาน
เตรียมแอลกอฮอล์ให้บริการเมื่อลูกค้าต้องการ พนักงานจดจำลูกค้าและข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าได้
พนักงานมีหน้ากากอนามัย ให้บริการเมื่อลูกค้าต้องการ และพนักงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ
ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ด้านคุณภาพการให้บริการ ควรกำหนดจุดลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะให้
เห็นชัดเจน
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2. ควรมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ เพื่อการบริการที่เหมาะสม เช่น ให้บริการเชื่อมต่อ Wifi
อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงกลยุทธ์ในการให้บริการของผู้ประกอบการขนาดย่อมในสภาวการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด 19
2. ควรมีการศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการที่มีคุรภาพหลังสภาวะการณ์
ระบาดของของโรคโควิด 19
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in Wadhana District, Bangkok Metropolitan Administration
ฐิชิญา อิ่มเอิบ1 ปกรณ์ ปรียากร2 เฉลิมพล ไวทยางกูร3
พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน4 พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ5 วาสนา ดวงศรี6
Tizhiya Im-erb1 Pakorn Priyakorn2 Chalermpol Waitayangkoon3
Phramaha Yutthapichan Yothasasano4 Phrakhrubaidika Wichan Wisuttho5 Wassana Duangsri6
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของประชาชนเขตวัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเขตวัฒนา จำนวน 398 คน เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบ จำนวน 5 ด้าน สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ ก ษา พบว่ า 1) ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่เ ป็ น เพศหญิง อายุ 26 – 33 ปี
สถานภาพโสด จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า อาชี พ ค้ า ขาย และมี ร ายได้
10,001– 20,000 บาท/เดือน 2) ปัจจัยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาชน
เขตวัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
พบว่า ปัจจัยด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ปัจจัยนโยบายของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ที่
สังกัด และปัจจัยด้านพรรคการเมือง ตามลำดับ
คำสำคัญ: การตัดสินใจ, การเลือกตั้ง, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Abstract
The objectives of this study was to study on the decision making on Bangkok
governor election of residents in Wadhana District. The sample consisted of 398 people
with voting rights in Wadhana District. Collecting data using questionnaire with 5
aspects used to analyze include finding the total average, frequency, percentage,
mean and Standard Deviation and total average.
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The result has showed that 1) the most respondents were female with the age
between 26 -33 years old, single, graduated in Bachelor ’s degree, and monthly income
between 10,001 - 20,000 Bath. 2) The factors affecting the decision making on Bangkok
governor election of residents in Wadhana District was overall at a high level. When
considered on aspect wise ranked from the highest to lowest, how the candidate’s
campaign factor was found to be the highest, followed by influential personal media,
personal qualification, qualification of party policy, and factors of political parties,
respectively.
Keywords: decision, election, Bangkok governor

บทนำ
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีหรือในช่วงของแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) อยู่ในช่วงระยะเวลาของการปฏิรูป
ประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์ความไม่มั่นคงของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่มั่นคงทางด้านการเมือง ประเด็นการเลือ กตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย จึงถูกให้ความสำคัญและถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง “ประเด็น
ย่อยที่ 4.1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่ าประโยชน์
ส่วนตน” ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน “เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิด
ของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกั นแก้ไขปัญหาความมั่นคง”
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง, 2563)
การเลือกตั ้ง ของประเทศไทยเป็น กระบวนการตามรัฐ ธรรมนู ญแห่ง ราชอาณาจัก รไทย
พ.ศ.2560 โดยการที่ราษฎรใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพื่อทำหน้าที่แทนตน
ในการปกครองแต่ล ะระดับ ของประเทศ ซึ่งมีหลายระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับชาติ
กล่าวคือ การเลือกตั้งระดับหมู่บ้าน เช่น การเลือกผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น การเลือกตั้งระดับตำบล เช่น การเลือกกำนันและผู้บริหารท้องถิ่น การเลือกตั้งระดับอำเภอ
เช่น การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเมืองพัทยา การเลือกตั้งระดับจังหวัดเช่น การเลือก
สมาชิ ก สภาจั ง หวั ด และการเลื อ กตั ้ ง ในกรุ ง เทพมหานคร ซึ ่ ง ได้ แ ก่ การเลื อ กตั ้ ง ผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิ กสภาเขต
กรุงเทพมหานครและสุดท้ายคือ การเลือกตั้งระดับชาติ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา (การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย, ออนไลน์, 2554)

864

กรุงเทพมหานครเป็น “เมืองหลวงของประเทศไทย” และเป็ น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รู ป แบบพิ เ ศษ” ที ่ ม ี ฐ านะเป็ น นิต ิบ ุ ค คล จั ด ตั ้ ง ขึ ้น โดยพระราชบัญ ญัต ิ ระเบี ยบบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 โดยกําหนดฐานะกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นนครหลวง
ต่อมาได้มีป ระกาศใช้พระราชบัญญัติร ะเบียบบริห ารราชการกรุงเทพฉบับใหม่ พ.ศ.2528 เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้มีอิสระจากส่วนกลางมากขึ้น ในเนื้อหาสาระของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน แต่ได้ปรับปรุงถ้อยคำและเพิ่ มแนวความคิด
ใหม่ ๆ ในสาระสำคัญหลายประการ เพื่อให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งเพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น
กรุงเทพมหานคร มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ตำแหน่ง
ผู้ว่ าราชการกรุงเทพมหานคร นับ ตั้งแต่ป ี พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2564) มีผ ู้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่มีที่มาจากทั้งการแต่งตั้งและมาจากการเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 16 คน โดยมาจากการ
แต่งตั้ง จำนวน 9 คน และมาจากการเลือ กตั้ง จำนวน 7 คน จากผลการเลือกตั้ งผู้ว ่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาจำนวน 9 ครั้ง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกตั้งจำนวน 7 คน
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งต่อไปนี้ จะเป็นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังจากที่ประเทศไทยไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดต่อกันถึงระยะเวลา
กว่า 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการปฎิรูปสังคมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการเมืองที่เมื่อ
พิจารณาสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย จะพบว่ามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีสิ่งแวดล้อมทางการเมืองที่แตกต่างจากอดี ต การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนมีมากขึ้น การแบ่งแยกแบ่งขั้วปรากฏชัดขึ้น รวมถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
ที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการสื่อสารทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และมี
ผลต่อการเลือกตั้งในที่สุด นอกจากนี้ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายไม่ได้จํากัด
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งต่างจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น
จึงมีผู้สมัครอิสระเป็นจํานวนมากลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นโอกาสของผู้สมัครหน้าใหม่หรือผู้สมัครอิสระ
ที่จ ะเข้ามาแข่งขันลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นทางเลือกให้แก่
ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงที่ไม่ต้องการเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองได้เลือกผู้สมัครอิสระที่ตน
ชื่นชอบนโยบาย
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง “การตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ของประชาชนเขตวัฒนา” โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญที่จะศึกษาถึงเรื่องปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นการแสดงออก ซึ่งการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง เมื่อเปรียบเทียบกับการมีส่วนร่วมทางการเมื องประเภทอื่นแล้ว ในระบบการเมือง
แบบประชาธิปไตยถือว่า การเลือกตั้งเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญอันหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจในการเลื อ กตั ้ ง ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร จะเป็ น ภาพสะท้ อ นแนวคิ ด ของชาว
กรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลานั้น ๆ การเลือกตั้งเป็นหน้ าที่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดและเป็นวิธีการที่
จะทำให้เราได้ผู้ที่เหมาะสมตรงตามความต้องการเพื่อมาทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และบริหารราชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการตัดสิน ใจทางการเมืองในการเลื อกตั้ งผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ของ
ประชาชนเขตวัฒนา

วิธีการดำเนินวิจัย
การวิจ ัย ครั้งนี้ เป็น การดำเนินการวิจัยประเภทงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
ประชากรที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ได้ แ ก่ ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ เ ลื อ กตั ้ ง ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เท พมหานคร เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร จำนวน 56,776 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2563) (สำนักงานเขตวัฒนา,
ออนไลน์, 2563) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษากำหนดโดยการใช้สูตรของ Yamane’s (1973
อ้างถึงใน วัลลภ ลำพาย, 2551) คำนวณจำนวนตัวอย่างภายใต้ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่ ม
ตัวอย่าง จำนวน 398 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1.
เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพ 4. ระดับการศึกษา 5. อาชีพ และ 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นคำถาม
แบบเลือกตอบ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 1. ปัจจัยด้าน
คุณสมบัติของผู้สมัคร 2. ปัจจัยด้านพรรคการเมือง 3. ปัจจัยด้านนโยบาย 4. ปัจจัยด้านวิธีการหาเสียง
เลือกตั้ง และ 5. ปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เป็นคำถามแบบเลือกตอบ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวัดตัวแปรที่สำคัญในการศึกษา ดังนี้ ปัจจัยในการเลือกตั้ง
มีคำถาม 35 ข้อ ผู้วิจัยจะวัดโดยใช้มาตราวัดแบบมาตราส่วน (Liket’s Summated Rating Scale)
วิธีการได้มาของเกณฑ์วัดระดับ ปัจจัยการเลือกตั้งผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ของประชาชน
เขตวัฒนา แบ่งคะแนนที่ได้ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1
หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด
2
หมายถึง
ระดับน้อย
3
หมายถึง
ระดับปานกลาง
4
หมายถึง
ระดับมาก
5
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
สำหรับช่วงคะแนนปัจจัยในการเลือกตั้งเป็นรายข้อ มีคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน โดยแบ่งช่วง
คะแนนรายข้อและให้ความหมาย 5 ระดับ ดังนี้
ระดับปัจจัยในการเลือกตั้ง
ช่วงคะแนน
ระดับน้อยที่สุด
1.00 - 1.80
ระดับน้อย
1.81 - 2.60
ระดับปานกลาง
2.61 - 3.40
ระดับมาก
3.41 – 4.20
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ระดับมากที่สุด
4.21 – 5.00
ส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของปัจจัยในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ของประชาชนเขตวัฒนา
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามตามแนวคิด ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้องที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้คำถามครอบคลุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2. สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 3 ประเด็น คือ
(1) ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
(2) ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกตั้ง
(3) ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของปัจจัยในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนเขตวัฒนา
3. นำแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อความของแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการจะทำวิจัยหรือไม่
เพื่อปรับปรุงแก้ไข
4. ทำการปรับปรุงและนำเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม
5. แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
วิธีดำเนินการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขอความร่วมมือโดยการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา แจกและรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 398 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัย
เชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์และแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องเรียบร้อย
แล้ว
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพการสมรส 4. ระดับ
การศึกษา 5. อาชีพ และ 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 1. ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร 2. ปัจจัยด้านพรรค
การเมือง 3. ปัจจัยด้านนโยบาย 4. ปัจจัยด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง และ 5. ปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของ
ประชาชนเขตวัฒนา
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ครั ้ ง นี ้ ใ ช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา ( Descriptive Statistics)
หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 272 คน คิดเป็น ร้อยละ 68.34 อายุ 26–33 ปี จำนวน 175 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.97 มีสถานภาพโสด จำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.31 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.79 มีอาชีพค้าขาย จำนวน 125 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.41 และมีรายได้ 10,001– 20,000 บาท/เดือน จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70
2. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ของประชาชนเขตวัฒ นา พบว่า การตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครของ
ประชาชนเขตวัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅=4.17, S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและ
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า ปัจจัยด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( x̅=4.37, S.D.= 0.48) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุ ด (x̅= 4.32, S.D.= 0.46) ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅= 4.19, S.D.= 0.45) ปัจจัยนโยบายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่สังกัด
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅= 4.16, S.D.= 0.45) และปัจจัยด้านพรรคการเมืองค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก
(x̅= 3.81, S.D.= 0.34) ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า
2.1 ปัจจัยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนเขตวัฒ นา
ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅=4.19, S.D.= 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับพบว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( x̅= 4.38, S.D. = 0.67)
รองลงมาคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งทำหน้าที่ อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅= 4.30, S.D.= 0.67) และผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ ความสามารถทาง ด้าน
ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.27, S.D.= 0.66) ตามลำดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ย น้อยที่สุ ดคือ ผู้ส มัครรับ เลือกตั้งยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย โดยมีค่าอยู่ในระดับมาก
(x̅= 3.91, S.D.= 0.73)
2.2 ปัจจัยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนเขตวัฒ นา
ปัจจัยด้านพรรคการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅=3.81, S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับพบว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมืองที่
ต่อสู้ในแนวทางประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( x̅= 4.32, S.D.=
0.51) รองลงมาคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅= 4.22, S.D.= 0.66) และผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบ
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มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.04, S.D.= 0.76) ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียง โดยมีค่าอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.05, S.D.= 0.87)
2.3 ปัจจัยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนเขตวัฒ นา
ด้านนโยบายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่สังกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅=4.16, S.D.= 0.45)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับ พบว่า นโยบายที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก
ที่สุด (x̅= 4.43, S.D.= 0.63) รองลงมาคือ การสานต่อนโยบายที่ประสบความสำเร็จในอดีต มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.17, S.D.= 0.68) และ นโยบายมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก(x̅=
4.13, S.D.= 0.70) ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นโยบายมีความสอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคม โดยมีค่าอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.10, S.D.= 0.67)
2.4 ปัจจัยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนเขตวัฒ นา
ด้านวิธีการหาเสียง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.37, S.D.= 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับพบว่า การหาเสียงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น
Facebook, Instagram เป็นต้น) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( x̅= 4.49, S.D.=
0.63) รองลงมาคือ การหาเสียงโดยใช้เครือข่ายสื่อมวลชน (โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์ เป็นต้น) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̅= 4.44, S.D.= 0.62) และผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีวาทศิลป์หรือการ
พูดจาปราศรัยที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.44, S.D.= 0.61) ตามลำดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การพบปะและร่วมกิจกรรมกับชุมชน โดยมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.21,
S.D.= 0.65)
2.5 ปัจจัยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนเขตวัฒ นา
ด้านสื่อบุคคลที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ การตัดสิน ใจโดยรวมอยู ่ในระดับ มากที ่ส ุด ( x̅=4.32, S.D.= 0.46)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับพบว่า บุคคลที่เคารพ นับ
ถือ (เช่น ผู้นำชุมชน, ครู, อาจารย์ และผู้นำทางศาสนา) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก
ที่สุด (x̅= 4.41, S.D.= 0.60) รองลงมาคือ บุคคลแวดล้อม (เช่น เพื่อนที่เรียน, เพื่อนที่ทำงาน, เพื่อน
บ้าน ฯลฯ) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.40, S.D.= 0.63) และบุคคลที่มีชื่อเสียงทางการเมือง
(เช่น นักการเมืองเก่าแก่, นักการเมืองรุ่นใหม่ ฯลฯ) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.35, S.D.=
0.63) ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คนใกล้ชิดของผู้สมัคร/ หัวคะแนน โดยมีค่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅= 4.22, S.D.= 0.68)
3. ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ข้ อ เสนอแนะการตั ด สิ น ใจในการเลื อ กตั ้ ง ผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครของประชาชนเขตวัฒนา จากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัย ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุ งเทพมหานครของประชาชนเขตวัฒนา
ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้ากับประชาชนได้ดี มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งลงพื้นที่สม่ำเสมอ และผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความสามารถในการสื่อสารกับประชาชนทุก
กลุ่ม ด้านพรรคการเมือง คือ เป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่ชื่นชอบมากที่สุด รองลงมาคือ เป็น
พรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล เป็นพรรคการเมืองที่มีหัวหน้าพรรคที่ชื่นชอบ และเป็นผู้สมัครที่ไม่สังกัด
พรรคการเมือง ด้านนโยบายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่สังกัด คือ ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองที่
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มีนโยบายที่ชื่นชอบ มากที่สุด รองลงมาคือ นโยบายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามลำดับ ด้าน
วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง คือ หาเสียงโดยการนำเสนอนโยบายและผลงาน มากที่สุด รองลงมาคือ การ
หาเสียงโดยไม่กล่าวโจมตีผู้สมัครคู่แข่งและหาเสียงโดยไม่ให้ข้อมูลด้านลบของคู่แข่ง และ ด้านสื่อ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือ บุคคลที่เป็นแกนนำในการต่อสู้ทางการเมืองในช่วงระยะเวลาที่
เลือกตั้งเช่น แกนนำประท้วงรัฐบาล

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ของประชาชนเขตวัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและ
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า ปัจจัยด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้สมัครปัจจัยนโยบายของ
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่สังกัด และปัจจัยด้านพรรคการเมือง ตามลำดับ สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ ปนัดดา รักษาแก้ว (2559) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร: ศึกษาในห้ว งเวลาปี พ.ศ.2559” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ศึกษากรณีในห้วงเวลาปี พ.ศ.2559 ในภาพรวมอยู่ในค่าเฉลี่ย
ระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ปิยะ
รัตน์ สนแจ้ง (2562) ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลรายด้าน ได้ดังนี้
1. ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยภาพรวมพบว่า ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้สมัครมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รองลงมาคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งทำหน้าที่อย่าง
ซื่อสัตย์ สุจ ริต โปร่งใส และยุติธ รรม และผู้ส มัครรับเลือกตั้ง มีความรู้ ความสามารถทางด้ า น
ภาษาต่างประเทศ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นภาพร หมื่นจง (2559) ได้วิจัยเรื่อง
“ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง : ศึกษาในห้วงเวลาปี
พ.ศ. 2559” ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง
ด้านตัวผู้สมัครโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ด้านพรรคการเมือง โดยภาพรวมพบว่า ปัจจัยด้านพรรคการเมืองของผู้สมัครมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สังกัดพรรคการเมืองที่ต่อสู้ในแนวทางประชาธิปไตย รองลงมาคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรร ค
การเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง และผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมืองที่ตนเองชอบ ตามลำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ปิยะรัตน์ สนแจ้ง (2562) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณี ประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2562” ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านพรรคการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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3. ด้านนโยบายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่สังกัด โดยภาพรวมพบว่า ปัจจัยด้านนโยบาย
ของผู ้ ส มั ค รหรื อ พรรคการเมื อ งที ่ ส ั ง กั ด มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการเลื อ กตั ้ ง ผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะนโยบายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ รองลงมาคือ การสานต่อนโยบายที่ประสบความสำเร็จในอดีต และนโยบายมีความทันสมัย
ตามลำดับ สอดคล้องกับการวิจัยของ อิทธิ์ณณัฎฐ์ หงส์ชูเวช (2556) และผลการวิจัยของ อภิญญา
ฉัตรช่อฟ้า (2558) ที่มีความสอดคล้องกันคือ ปัจจัยด้านนโยบายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก
4. ด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง โดยภาพรวมพบว่า ปัจจัยด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้งมีผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของประชาชนเขตวัฒนา อยู่ในระดับมาก
ที่ส ุด โดยเฉพาะการหาเสีย งผ่านทางสื่ อสัง คมออนไลน์ (เช่น Facebook , Intragram เป็นต้น )
รองลงมาคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีวาทศิลป์หรือการพูดจาปราศรัยที่ดีและการหาเสียงโดยใช้เครือข่าย
สื่อมวลชน (โทรทัศน์ , วิทยุ , หนังสือพิมพ์ เป็นต้น) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ ปิยะรัตน์ สนแจ้ง (2562) ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยวิธีการหาเสียงมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
5. ด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยภาพรวมพบว่า ปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้ว่ามหานครของประชาชนเขตวัฒนา อยู่
ในระดับ มากที่ส ุด โดยเฉพาะบุคคลที่เคารพนับถือ (เช่น ผู้นำชุมชน, ครู , อาจารย์ , พระ ฯลฯ)
รองลงมาคือ บุคคลแวดล้อม (เช่น เพื่อนที่เรียน, เพื่อนที่ทำงาน, เพื่อนบ้าน ฯลฯ) และบุคคลที่มี
ชื่อเสีย งทางการเมือง (เช่น นักการเมืองเก่าแก่ , นักการเมืองรุ่นใหม่) ตามลำดับ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย (2559) ที่พบว่า สื่อบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นภาพร หมื่นจง (2559) ที่พบว่า
สื่อบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ เสนอแนะจากคำถามปลายเปิ ด เกี ่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ
การตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของประชาชนเขตวัฒนา ด้านคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร พบว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้ากับประชาชนได้ดี มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ลงพื้น ที่ ส ม่ ำเสมอ และผู้ส มัค รรับ เลื อ กตั้ ง มี ความสามารถในการสื ่ อสารกั บ ประชาชน ทุ ก กลุ่ ม
ตามลำดับ ด้านพรรคการเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนั้นจะเป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่
ชื่นชอบ เป็นพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล เป็นพรรคการเมืองที่มีหัวหน้าพรรคที่ชื่นชอบ ด้านนโยบาย
ของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่สังกัด คือ ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่ชื่นชอบ นโยบาย
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง คือ หาเสียงโดยการนำเสนอนโยบาย
และผลงาน หาเสียงโดยไม่กล่าวโจมตี และไม่ให้ข้อมูลด้านลบของคู่แข่ง ส่วนปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจคือ บุคคลที่เป็นแกนนำในการต่อสู้ทางการเมืองในช่วงระยะเวลาที่เลือกตั้งเช่น
แกนนำประท้วงรัฐบาล ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด เชิงเศรษฐศาสตร์มาอธิบายเกี่ยวกับการตัดสินใจใน
การลงคะแนนเลือกตั้งของบุคคลโดยเป็นการพิจารณาพฤติกรรมบนพื้นฐานของความชอบด้วยเหตุและ
ผลของมนุษย์กับการตัดสินใจทางการเมือง ดั งที่ Harrop and Miller (1987, pp. 145-146 อ้างถึงใน
สุว ัฒ น์ ศรีพงษ์ส ุว รรณ, 2544, หน้า 16) กล่าวไว้ว ่า ตามแนวคิดนี้ผ ู้ล งคะแนนเสียงที่ มีเหตุ ผ ล
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(Rational Voter) จะรู้ว่าผลประโยชน์ของเขาจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคืออะไร ทั้งจะสามารถ
ประเมินได้ว่าผู้สมัครจะให้ประโยชน์แก่ตนได้มากน้อยเพียงใด และลงคะแนนเสียงตามผลการประเมิน
ของเขานั้น รวมทั้งผู้ลงคะแนนจะลงคะแนนเมื่อการลงคะแนนนั้น ให้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนของเขา
โดยมีตัวแบบการเลือกโดยเหตุและผล (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2547, หน้า 18) คือ การตัดสินใจลงคะแนน
เสีย งของผู้ล งคะแนน จะพิจ ารณาจากผลประโยชน์ ของตนเป็น ที่ตั ้ง การลงคะแนนเสียงของผู้
ลงคะแนนเสีย งนั้น จุดสนใจมุ่งไปที่เป้าหมายทางการเมืองและการตัดสินใจลงคะแนนเสียง ผู้
ลงคะแนนเสียงจะกระทำอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง โดยใช้ข่าวสารที่มากเพียงพอ

สรุปผลการวิจัย
1) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ เ ลื อ กตั ้ ง ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 – 33 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า อาชีพค้าขาย และมีรายได้ 10,001– 20,000 บาท/เดือน
2) ปัจจัยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนเขตวัฒนา โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (x̅=4.17, S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
พบว่า ปัจจัยด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด (x̅=4.37,
S.D.= 0.48) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก
ที่สุด (x̅= 4.32, S.D.= 0.46) ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅= 4.19,
S.D.= 0.45) ปัจจัยนโยบายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่สังกัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅= 4.16,
S.D.= 0.45) และปัจจัยด้านพรรคการเมืองค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅= 3.81, S.D.= 0.34) ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้เกี่ยวข้องในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม มีความรู้ ความสามารถ เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่มีผลต่อการการ
ตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของประชาชนเขตวัฒนา
2. ด้ า นพรรคการเมื อ ง ผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั ้ ง ที ่ ส ั ง กั ด พรรคการเมื อ งที ่ ต ่ อ สู ้ ใ นแนวทาง
ประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่มีชื่อเสียง
3. ด้านนโยบายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ สังกัด พรรคการเมืองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการกำหนดนโยบายควรกำหนดนโยบายที ่ เ ปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ดำเนินการ เป็นนโยบายที่สานต่อนโยบายที่ประสบความสำเร็จในอดีต และเป็นนโยบายที่มีความ
ทันสมัย
4. ด้านวิธีการหาเสียง ควรปรับเปลี่ยนวิธีการหาเสี ยง โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากสื่อ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram เข้ามามีบทบาทในการหาเสียงให้มากขึ้น เพื่อ
เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง
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5. ด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีกลยุทธ์ในการหาเสียง
โดยใช้สื่อบุคคล เช่น ผู้นำชุมชน ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคคลที่มีชื่อเสียง เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ของประชาชนเขตวัฒนา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่าง ๆ กับการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของประชาชน
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตต่าง ๆ ในการตัดสินใจ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Beach Soccer Management of Kasem Bundit University Club
เฉลิมชัย แซ่ลิ้ม1 ปกรณ์ ปรียากร2 เฉลิมพล ไวทยางกูร3
พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน4 พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ5 บูรณ์พิภพ นิ่มปรางค์6
Chalermchai Saelim1 Pakorn Priyakorn2 Chalermpol Waithayangkoon3
Phramaha Yutthapichan Yothasasano4 Phrakhrubaidika Wichan Wisuttho5 Boonpiphob Nimprang6
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1*
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2-3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์4-6

บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การสโมสรฟุ ต บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด
มหาวิทยาลัย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ทีมงาน ผู้ฝึกสอน
นักกีฬาฟุตบอลชายหาด สโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 33 คน
เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-24 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาที่สังกัดสโมสร 3-4 ปี และเป็นนักกีฬา
ฟุตบอลชายหาด การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (=3.03, =0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง
7
ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดองค์การ (=3.30, =0.53) ด้านการวางแผน (=3.24, =0.55) ด้าน
การสั่งการหรืออำนวยการ (=3.16, =0.58) ด้านการประสานงาน (=3.04, =0.53) ด้านการ
บริห ารบุคคล (=2.90, =0.54) ด้านการรายงาน (=2.81, =0.55) และด้านงบประมาณ
(=2.75, =0.55) ตามลำดับ ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอล
ชายหาด มหาวิทยาลัย เกษมบัณ ฑิ ตคื อการขาดแคลนงบประมาณ จำนวนบุคลากรไม่ เ พี ย งพอ
ทำให้การปฏิบ ัติงานล่าช้า ขาดการวางแผนที่ดี และการบริห ารสั่งการในการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, ฟุตบอลชายหาด, สโมสร

Abstract
The purposes of this research were to study beach soccer management of
Kasem Bundit University Club and problem and obstacle of study beach soccer
management of Kasem Bundit University Club. The samples consisted 33 of executives,
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team work and trainers who trains soccer athletics. The questionnaire was used for
data collecting, analyzed by using frequency, percentage, mean and Standard
Deviation. The research results revealed that:
1. The questionnaire responses were age between 20-24 years, education
at Bachelor's degree, average monthly income less than 10,000 Baht, length of stay at
the club 3-4 years, and soccer athletics status.
2. Soccer management of Kasem Bundit University Club overall was at
moderate level ( = 3. 03, = 0. 55) and considered in each aspect from highest to
lowest found that every aspect at moderate level such as organizing (=3.30, =0.53)
followed by planning (=3.24, =0.55), directing (=3.16, =0.58), co-ordinating
(=3.04, =0.53), staffing (=2.90, =0.54), reporting (=2.81, =0.55) and
budgeting (=2.75, =0.55), respectively.
3. Problem and obstacle of soccer management of Kasem Bundit University
Club were insufficient personnel and budget for management, lack of good planning
and the plans assignment of duties and responsibilities unclear.
Keywords: Management, Soccer beach, Club

บทนำ
กีฬาฟุตบอลชายหาดเป็นชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมน้อยมากในประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่า
กีฬาฟุตบอลชายหาดต้องเล่น บนพื้นทราย ชายทะเล และการจัดสรรสนามต้องมีงบประมาณที่สูง
รวมถึงมีการจัดการแข่งขันที่น้อย ทั้งจำนวนนักกีฬาที่เล่นกีฬานี้มีจำนวนไม่มากนัก แต่เป็นกีฬาที่
ยอมรับในระดับโลกปัจจุบันได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก ทีมชาติไทยยังได้รับ
สิทธิไปแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก ซึ่งจัดการแข่งขันทุก ๆ 2 ปี จากกระแสดังกล่ าวทำให้
กีฬาฟุตบอลชายหาดเป็นที่นิยมในส่วนน้อย ประเทศไทยยังไม่มีการจัดการแข่งขันในระดับยุวชน และ
เยาวชน แต่ได้มีการจัดการแข่งขันลีก “ฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์ประเทศไทย” ในระดับประชาชน
ทั่วไป เพื่อสร้างนั กกีฬาอาชีพ และบริหารการจัดสรรนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อไปแข่งขันฟุตบอล
ชายหาดชิงแชมป์โลก อย่างไรก็ตามรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลชายหาดให้เป็นกีฬาอาชีพ
ของไทย ยังไม่เทียบเท่ากับการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลชายหาดของทวีปยุโรป ด้วยเรื่องการมีผู้ชม
การแข่งขันมากมาย งบประมาณที่ได้ลงทุนไปสามารถกลับคืนสู่รัฐในรูปแบบภาษี ทำให้หน่วยงานของ
เอกชนที่มีเงินทุนมีความรู้ความเข้าใจและมีวิสัยทัศน์กล้าที่จะลงทุนทำให้ธุรกิจให้การสนับ สนุนในการ
พัฒนานักกีฬาฟุตบอลชายหาดให้ก้าวสู่นักกีฬาอาชีพ และค่าตัวของนักกีฬาก็สูงเพิ่มมากขึ้น
สโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ก่อตั้งขึ้นจากทีมนักศึกษาทุนกีฬาฟุตบอล
และนักศึกษาทุนกีฬาฟุตซอล ซึ่งรายการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์ประเทศไทย (ลีกอาชีพ) ซึ่ง
เป็นรายการลีกสูงสุดของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2560

876

จัดขึ้นเป็นปีแรกอย่างเป็นทางการ นักกีฬาทุนทั้งฟุตบอล และฟุตซอล นักกีฬาที่มีความสนใจ ได้
รวมตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ปี 2017 ครั้งที่ 1 ได้อันดับที่ 3 ของประเทศ และมีการแข่งขัน
ต่อมาทุก ๆ ปี ในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 สโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ได้อันดับที่ 2 ของประเทศ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้มีคณะบุคคลที่ดำเนินการบริหารจัดการ แต่ผลการดำเนินงานของสโมสร
ยังไม่สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันของสโมสรมีน้อย
ข่าวสารด้านกีฬาฟุตบอลชายหาดยังไม่สามารถบริหารจัดการตามนโยบายแบบกีฬาอาชีพได้ดี ซึ่งการ
บริหารจัดการย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านดังที่ ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น (2555, หน้า 2-4) ได้กล่าวไว้
ว่ า ปั จ จั ย การพั ฒ นากี ฬ าอาชี พ อยู ่ ท ี ่ ผ ู ้ บ ริ ห ารและการบริ ห ารจั ด การ ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถทางด้านบริหารจัดการการกีฬาอาชีพอย่างแท้จริง
การบริห ารทีมงาน (Team Management) เป็นการจัดการของผู้บริห ารในการนำเอา
ความสามารถในการทำงานของผู้ร่วมทีมทุกคนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานหรือเป้าหมายในการ
ทำงานและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้ร่วมทีมทุกคน ให้สามารถเรียนรู้แล้วทำงานกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทุกองค์กร การทำงานเป็นทีมถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานเป็นทีม
อย่างไรก็ตามการบริห ารจัดการองค์กรหรือหน่อยงานให้เกิดประสิทธิภาพย่อมมีองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องเป็นการวางแผน การจัดการด้านบุคลากร การอำนวยการหรือสั่งการ และงบประมาณในการ
บริหารจัดการ เป็นต้น จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหารงาน POSDCoRB ของ Gulick and
Urwick (1997) ได้กำหนดแนวทางไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองค์การ
(Organizing) 3. การบริหารงานบุคคล (Staffing) 4. การอำนวยการหรือสั่งงาน (Directing) 5. การ
ประสานงาน (Co-ordinating) 6. การรายงาน (Reporting) และ 7. การงบประมาณ (Budgeting)
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจทำวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ
สโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ” ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒ นาปรับ ปรุง การบริห ารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้เป็น
มาตรฐานเกิดความสำเร็จของสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมุ่งเน้นที่ผู้บริหาร ทีมงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬาฟุตบอลชายหาด
สโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 33 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบเลือกตอบ(Check
List) และลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการวัดเพื่อแสดงระดับ มี 5
ระดับและประเภทปลายเปิด (Open Form) ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นจากการศึกษา บทความ แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นข้อคำถามโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) อายุ 2)
ระดับการศึกษา 3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4) ระยะเวลาที่สังกัดในสโมสร ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบเลือกตอบ (Check List)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตจำนวน 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการวางแผน (Planning) 2. ด้านการจัดองค์การ (Organizing) 3.
ด้านการบริหารงานบุคคล (Staffing) 4. ด้านการอำนวยการหรือสั่งงาน (Directing) 5. ด้านการ
ประสานงาน
(Co-ordinating) 6. ด้ า นการรายงาน (Reporting) และ 7. ด้ า นการงบประมาณ (Budgeting)
ลักษณะคำถามแบบปลายปิดจำนวน 35 ข้อ
ระดับการบริหารจัดการ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด
4.21 – 5.00
มาก
3.41 – 4.20
ปานกลาง
2.61 – 3.40
น้อย
1.81 – 2.60
น้อยที่สุด
1.00 – 1.80
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัด การ
สโมสรฟุตบอลชายหาดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาจากตำรา เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม
ก่อนการแข่งขัน
2) กำหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำมาใช้เป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม
3) นำร่างแบบสอบถามที่ส ร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจ
วิจารณ์ แก้ไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม
4. วิธีดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อาศัยกระบวนการและวิธีการของการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้ความรู้ที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางในการสร้างคำถามในแบบสอบถาม ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูล โดยการ
ออกไปแจกแบบสอบถามด้วยตนเองกับกลุ่ม เป้าหมาย จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
และข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น คำถามและคำตอบที ่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบถาม
5. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

878

ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) อายุ 2) ระดับ
การศึกษา 3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4) ระยะเวลาที่สังกัดในสโมสร
2. การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจำนวน 7
ด้ า น ได้ แ ก่ 1. ด้ า นการวางแผน (Planning) 2. ด้ า นการจั ด องค์ ก าร (Organizing) 3. ด้ า นการ
บริหารงานบุคคล (Staffing) 4. ด้านการอำนวยการหรือสั่งงาน (Directing) 5. ด้านการประสานงาน
(Co-ordinating) 6. ด้านการรายงาน (Reporting) และ 7. ด้านการงบประมาณ (Budgeting)
ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัย เกษม
บัณฑิต
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ อายุ 20-24 ปี จำนวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.60 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 75.76 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ระยะเวลาที่สังกัดสโมสร
3-4 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40 และส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักกีฬาฟุตบอลชายหาด
จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 69.70
2. การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 7 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านการวางแผน (Planning) 2. ด้านการจัดองค์การ (Organizing) 3. ด้านการบริหารงาน
บุคคล (Staffing) 4. ด้านการอำนวยการหรือสั่งงาน (Directing) 5. ด้านการประสานงาน (Coordinating) 6. ด้านการรายงาน (Reporting) และ 7. ด้านการงบประมาณ (Budgeting) เป็นการ
วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ คะแนนเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ปรากฏ ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอล
ชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยรวม
ความคิดเห็น
การบริหารจัดการ
ระดับ


1. ด้านการวางแผน
3.24
0.55
ปานกลาง
2. ด้านการจัดองค์การ
3.30
0.53
ปานกลาง
3. ด้านการบริหารบุคคล
2.90
0.54
ปานกลาง
4. ด้านการสั่งการหรืออำนวยการ
3.16
0.58
ปานกลาง
5. ด้านการประสานงาน
3.04
0.53
ปานกลาง
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6. ด้านการรายงาน
7. ด้านงบประมาณ
รวม

2.81
2.75
3.03

0.55
0.55
0.55

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.03, =0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อยพบว่า ด้านการจัดองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (=
3.30, =0.53) รองลงมาคือด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (=3.24, =0.55)
ด้านการสั่งการหรืออำนวยการ ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (=3.16, =0.58) ด้านการประสานงาน
ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (=3.04, =0.53) ด้านการบริหารบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง
(=2.90, =0.54) ด้านการรายงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (=2.81, =0.55) และด้าน
งบประมาณ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (=2.75, =0.55)
3. ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาดมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต พบว่า
3.1 ด้านการวางแผน พบว่า ขาดการวางแผนงานที่ดี รายละเอียดแผนงานไม่ชัดเจน
มากที่สุด รองลงมาคือ การวางแผนไม่กำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจน และการวางแผนงานใน
การเตรียมทีมไม่ชัดเจน ไม่มีกรอบรายละเอียด จำนวน 6 คน
3.2 การจัดองค์กร พบว่า การมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับ
ความถนัดมากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบองค์กรสโมสรไม่ชัดเจนจำนวน 4 คน
3.3 ด้านการบริหารบุคคล พบว่าจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
มากที่สุด รองลงมาคือบุคลากรยังขาดการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เกิดความขัดแย้งในองค์กร
ขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงกับสายงาน และไม่มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จำนวน 12
คน
3.4 ด้านการสั่งการหรืออำนวยการ พบว่า การบริหารบุคคล ผู้ตอบแบบสอบมีความ
คิดเห็นว่าการสั่งการยังไม่มีความชัดเจน ส่งผลกระทบต่องาน มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้นำไม่ได้สั่งการ
โดยตรง เป็นการสั่งงานหลายขั้นตอน และผู้ที่ไม่มีบทบาทเกี่ยวข้อง หรือไม่มีอำนาจหน้าที่ แต่มาสั่ง
การ จำนวน 9 คน
3.5 ด้านการประสานงาน ขาดการประสานงานต่อเนื่องจากการวางแผนในเรื่องต่าง ๆ
ทำให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทีม มากที่สุด รองลงมาคือ การประสานงานของเจ้าหน้ าที่ล่าช้า
การประสานงานขาดความชัดเจน และขาดบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลในการประสานงานแต่ละด้าน
โดยตรง ทำให้การติดต่อสื่อสารไม่ประสบความสำเร็จ จำนวน 10 คน
3.6 ด้านการรายงาน พบว่า การรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ไม่เป็น
ระบบ มากที่สุด รองลงมาคือ การรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ล่าช้า และผู้บริหารไม่
เห็นถึงความสำคัญของการรายงานและการประเมินผล ภายในหน่วยงานของสโมสร ตามลำดับ
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3.7 ด้านงบประมาณ พบว่า การขาดแคลนงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอในการ
บริหารจัดการ มากที่สุด รองลงมาคือ การจ่ายเงินเดือนนักกีฬาล่าช้า ทำให้ส่งผลต่อขวัญและกำลัง
ของนักกีฬา และไม่มีการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 15 คน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ”
ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาเสนออภิปรายผล ดังนี้
1. การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่ าผู้บริหารหรือผู้นำ
ของสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงแนวทางในการ
บริหารจัดการ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลหรือความสำเร็จของสโมสร ดังที่ เกษม นครเขตต์ (2551 ,
หน้า 68-69) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารมีความจำเป็นและสำคัญต่อการดำเนินชีวิ ตของแต่ละบุคคล
หรือกลุ่มคนในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของกลุ่มบุคคล หากผู้บริหารขาดความรู้ความสามารถ ในการ
บริหารแล้วความสำเร็จของกิจ การนั้น ๆ ย่อมเป็นไปได้ยากการบริหารและการจัดการ คือ การ
คาดการณ์และการวางแผนไว้ล่วงหน้า การสั่งการ การจัดหน่วยงาน การประสานงาน และการควบคุม
งาน กระบวนการบริหารเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งในการปฏิบัติงาน เพราะการบริหารเป็นระบบ
สัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การที่ผู้บริหารจะต้องถือปฏิบัติ หรือกระบวนการบริหาร คือ
วิถีทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ กระบวนการบริหารประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการ
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ คือ ภาวะความรับผิดชอบที่ผู้บริหารทุกองค์กร การปฏิบัติทุกครั้งให้ได้มาซึ่ง
ความถูกต้อง ความมีระเบียบ ความมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ
ณัฏฐา ถือซื่อ (2552) ที่ได้ทำการศึกษาสภาพและปัญหาในการดำเนินงานของศูนย์พลศึกษาและกีฬา
จังหวัด กลุ่มตัว อย่างเป็น ผู้บ ริห ารและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พลศึก ษาและกี ฬาจังหวัด 12 คน
ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด ส่วนใหญ่มีการวางแผนปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษร มีการรายงานผลการดำเนินงานงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยังขาด
แบบฟอร์มรายงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก
2. จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบว่า พบปัญหาในการบริหารงานในทุกด้านตัวอย่างปัญหาที่พบ เช่น ด้าน
การวางแผน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นว่า ปัญหาการขาดการวางแผนงานที่ดี รายละเอียด
แผนงานไม่ชัดเจน ด้านการจัดองค์กร พบว่า การมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน
ไม่ตรงกับความถนัดมากที่สุด ด้านการบริหารบุคคล พบว่า ปัญหาจำนวนบุคลากรไม่เพีย งพอทำให้
การปฏิบัติงานล่าช้า ด้านการสั่งการหรืออำนวยการ พบว่า การสั่งการยังไม่มีความชัดเจน ส่งผล
กระทบต่องาน ด้านการประสานงาน พบว่า ขาดการประสานงานต่อเนื่องจากการวางแผนในเรื่อง
ต่าง ๆ ทำให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทีม ด้านการรายงาน พบปัญหาการรายงานผลการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานไม่เป็น ส่วนปัญหาที่ผู้ตอบสอบถามเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด คือ
ปัญหาด้านงบประมาณ ส่วนใหญ่เห็นว่า ขาดแคลนงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหาร
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จัดการ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นตัวชี้วัดการบริหารจัดการของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ไชยรัตน์ คุณาชีวะ (2554) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย พบว่าปัญหาที่ คณะกรรมการบริห ารกีฬามหาวิทยาลัย แห่ ง
ประเทศไทย คณะดำเนินการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยและผู้จัดการทีมมหาวิทยาลัย และหัวหน้าทีม
กีฬา มีความเห็นตรงกันว่า มีปัญหาด้านงบประมาณ และบุคลากรมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ วีระพงษ์ บางท่าไม้ (2554) ที่ได้ทำการศึกษา เรื่อง ปัญหาการจัดและดำเนินการกีฬา
จังหวัด ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่กีฬาประสบมากคือ การขาดแคลนในด้าน
งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเจ้าหน้าที่กีฬาจังหวัด อุปกรณ์และสนามกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้
ตัดสินกีฬา ตลอดจนการขาดการเอาใจใส่ของผู้บริหารงาน ระดับจังหวัด

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา “การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” พบว่า
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-24 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาที่สังกัดสโมสร 3-4 ปี และเป็นนักกีฬา
ฟุตบอลชายหาด
2. การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (=3.03, =0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 7 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดองค์การ (=3.30, =0.53) ด้านการวางแผน (=3.24, =0.55) ด้านการสั่ง
การหรืออำนวยการ (=3.16, =0.58) ด้านการประสานงาน (=3.04, =0.53) ด้านการบริหาร
บุคคล (=2.90, =0.54) ด้านการรายงาน (=2.81, =0.55) และด้านงบประมาณ (=2.75,
=0.55) ตามลำดับ
3. ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตคือการขาดแคลนงบประมาณ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
ขาดการวางแผนที่ดี และการบริหารสั่งการในการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน
ขาดการประสานงานต่อเนื่องจากการวางแผนในเรื่องต่าง ๆ ทำให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทีม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ด้านการวางแผน ผู้บริหารสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาเกษมบัณฑิต ควรมีการ
จัดทำโครงการแผนปฏิบัติการรวมทั้งวิธีปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า ให้ละเอียดและชัดเจน และให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนโดยมีเป้าหมายที่ความสำเร็จของสโมสร
2. ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ฝ่ ายบริหารควรจะปรับปรุงการกำหนดหน้ าที่
ขอบเขตงาน มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชัดเจนเหมาะสมกับตำแหน่งและความสามารถ
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3. ด้านการบริหารงานบุคคล (Staffing) การกำหนดอัตรากำลังและสมรรถนะที่เหมาะสม
กับตำแหน่งงาน และจัดให้มีบุคลากรให้เพียงพอ สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร
4. ด้านการสั่งการและอำนวยการ (Directing) ผู้บริหารควรติดตาม ดูแลและสั่ งการ
โดยการตัดสินใจต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ด้านการประสานงาน (Co-ordinating) ผู้บริหารควรจัดให้มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการ
ประสานงานโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและชัดเจน
6. ด้านการรายงาน (Reporting) บริหารจัดการให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความสำคัญและความ
จำเป็นของการรายงานและการประเมินผลภายในหน่วยงาน นำรายงานหรือผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนา ต่อไป
7. ด้านงบประมาณ (Budgeting) ควรจัดหางบประมาณให้เพียงพอในการบริหารจัดการ
ตลอดถึงระบบการจ่ายเงินเดือนตรงตามกำหนดเวลา
ข้ อ เสนอแนะในการวิ จ ั ย ครั ้ ง ต่ อ ไป เพื ่ อ เป็ น แนวทางในการวิ จ ั ย ครั ้ ง ต่ อ ไป ผู ้ ว ิ จ ั ย มี
ข้อเสนอแนะคือ
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่
ความสำเร็จของสโมสรฟุตบอลชายหาด มหาวิทยาเกษมบัณฑิต
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับสโมสรฟุตบอลชายหาดที่ประสบผลสำเร็จในการ
บริหารจัดการ และประสบความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลชายหาดระดับอาชีพ
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ความคาดหวังของนักกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Athlete’s Expectations of Professional Soccer League according to
Develop Kasem Bundit University’s Soccer
อัมพุ นันใจคำ1 ปกรณ์ ปรียากร2 เฉลิมพล ไวทยางกูร3
พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน4 พระครูใบฎีกาวิชาญ วิสุทฺโธ5 ธีรภัทร แสงศรี6
Aumpu Nanjaikham1 Pakorn Priyakorn2 Chalermpol Waitayangkoon3
Phramaha Yutthapichan Yothasasano4 Phrakhrubaidika Wichan Wisuttho5 Theerapat Saengsri6
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1*
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2-3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์4-6

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีต่อการ
พัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักกีฬา
ฟุ ต บอลสโมสรฟุ ต บอลมหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต จำนวน 33 คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬาฟุตบอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นเพศชาย
ทั้งหมด อายุ 20-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายต่อเดือนจากการฝึกซ้อม 10,001 - 15,000
บาท ระยะเวลาในการเป็นนักกีฬาฟุตซอล 1-3 ปี และได้รางวัลเกียรติยศเหรียญรางวัล 1-3 เหรียญ
2. ความคาดหวั ง ของนั ก กี ฬ าฟุ ต บอลลี ก อาชี พ ที ่ ม ี ต ่ อ การพั ฒ นาสโมสรฟุ ต บอล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.21, S.D. = .138) เมื่อพิจารณา
รายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.77,
S.D. = .179) ด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.00, S.D. = .301) ด้านความ
มั่นคงของอาชีพ อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.99, S.D. = .237) ด้านด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมอยู่
ในระดับมาก (x̅ = 3.93, S.D. = .259) ด้านสวัสดิการและค่าจ้างอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.73, S.D. =
.279) ตามลำดับ
คำสำคัญ: ความคาดหวัง, นักกีฬาฟุตบอล, พัฒนา, สโมสร

Abstract
The purposes of this research were to study the expectations of athletes
towards the development of the football league, Kasem Bundit University Club. The
samples consisted 30 of soccer athletes. The questionnaire was used for data
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collecting, analyzed by using frequency, percentage, mean and Standard Deviation.
The research results revealed that:
1. The questionnaire responses were men, age 20-25 years, bachelor's
degree, professional certificate/ diploma education and average monthly income
10,001-15,000 Baht, period of 1-3 years as a soccer athlete and receive 1-3 medals.
2. The expectations of athletes towards the development of the soccer
league, Kasem Bundit University Club overall was at the highest level (x̅ = 4.21, S.D. =
.138) and considered in each aspect from highest to lowest found that: environment
at high level (x̅ = 4.77, S.D. = .179), relationship with teammates was at high level (x̅
= 4.00, S.D. = .301), occupational security was at high level (x̅ = 3.99, S.D. = .237),
relationship with team staff was at high level (x̅ = 3.93, S.D. = .259) and wages and
welfare was at high level ( x̅ = 3.37, S.D. = .279), respectively.
Keywords: Expectation, Soccer Athlete, Development, Club

บทนำ
ปัจจุบันกีฬาฟุตบอลเป็นเกมกีฬาที่ได้รับความสนใจแพร่หลายในปัจจุบันโดยเฉพาะในหมู่ของ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพราะกีฬาฟุตบอลเป็ นเกมที่ตื่นเต้น สนุกสนาน เร้าใจและ
เป็น เกมที่ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเล่นได้โดยไม่ยาก ปัจจุบันนี้ในสถานศึกษาต่าง ๆ ได้จัดให้มีการเรียน
การสอนวิชาฟุตบอลในรายวิชาบังคับและเลือก รวมทั้งยังจัดให้มีการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต (รัฐพงศ์ บุญญา
นุวัตร, 2542: 1) กีฬาฟุตบอลนอกจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรงได้พบเพื่อนฝูง ฟุตบอลยังเป็นอาชีพที่
หลายคนใฝ่ฝัน ในต่างประเทศนั้นมักส่งเสริมให้เยาวชนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและสามารถ
ประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนได้ในอนาคต ซึ่งประเทศที่พัฒนาด้านกีฬาได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะอาชีพทางด้านกีฬาเพราะปัจจุบันมันไม่ใช่แ ค่การออกกำลังกาย แต่
เป็นวิธีหารายได้ที่มหาศาล นอกจากนี้กีฬาฟุตบอลกลายเป็นธุรกิจหลักในบางประเทศ ซึ่งมีรายได้จาก
การจำหน่ายตั๋วการแข่งขัน ของที่ระลึก การถ่ายทอดสด การโฆษณา ก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องที่มีมูลค่า
เงินเป็นมหาศาล สำหรับกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยรัฐ ส่งเสริมและผลักดัน เพื่อต่อยอดไปสู่นักกีฬา
อาชีพ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 มุ่งเน้น 2 ด้าน คือ การ
สร้าง และการพัฒนานักกีฬาของชาติให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ชื่อเสียง เกียรติยศ และเกียรติภูมิของประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจและเป็นเครื่องมือในการรวมจิตใจซึ่งจะเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศไปสู่การมีอาชีพทางการกีฬาอย่างเต็มตัว
สามารถสร้างรายได้จาก ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
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ที่พร้อมรองรับการพัฒนา ประกอบกับการจัดให้มีระบบสวัสดิการช่วยเหลือ และส่งเสริมการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการร่วมพัฒนาตลอดเส้นทางอาชีพนักกีฬา (สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)
สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เริ่มจากการที่ทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยได้มี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษาในรายการต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2546 ได้รางวัลรอง
ชนะเลิศฟุตบอลยูลีก ต่อมาในปีพ.ศ. 2547 สามารถได้รางวัลชนะเลิศฟุตบอลยูลีกแบบแบ่งกลุ่มและ
ชนะเลิศฟุตบอลยูลีกแบบน็อคเอ้าท์ และสโมสรเคยสร้างผลงาน ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภท ข. ประจำปี 2550 และได้เลื่อนชั้นขึ้นมาแข่งในระดับลีกอาชีพ
เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ฤดูกาล 2551 เป็นต้นมา ในฤดูกาล 2552 เป็นฤดูกาลแรกที่ลีกดิวิชัน 2 แบ่งการ
แข่งขันออกเป็นลีก ภูมิภาค โดยสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตถูกจัดให้อยู่ในโซนกรุงเทพ
และปริมณฑล และสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีลุ้นเข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย แต่ก็ต้อง
พลาดหวัง เมื่อทำได้เพียงแค่จบฤดูกาลด้วยอันดับ 2 ของโซนกรุงเทพและปริมณฑล ต่อมาสโมสรมี
ผลงานตกต่ำลงไปโดยได้อันดับ 8 ในฤดูกาล 2553 และได้อันดับ 15 ซึ่งเป็นอันดับรองสุดท้ายใน
ฤดูกาล 2554 ฤดูกาล 2555 สโมสรเริ่มพัฒนาผลงานขึ้นมา ก่อนจะจบฤดูกาลด้วยอันดับ 14 และ
อันดับ 7 ในฤดูกาล 2556 อันดับ 11 ในฤดูกาล 2557 และอันดับ 5 ในฤดูกาล 2558 ฤดูกาล 2559
สโมสรย้ายมาแข่งขันในโซนกรุงเทพตะวันออก และสามารถคว้าอันดับ 4 ของโซนมาได้สำเร็จ ทำให้
ได้เลื่อนชั้นขึ้นไป แข่งขันในระดับไทยลีก 3 (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต , [ออนไลน์], 2563) ความ
สำเร้าในครั้งล่าสุดเป็นความหวังของทีมที่ต้องการพัฒนาทีมให้เข้าสู่รอบชนะเลิศในที่สุด เพื่อชื่อเสียง
ของสโสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลลีกให้มีความก้าวหน้าในอาชีพใน
อนาคต
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาเรื่อง“ความคาดหวังของนักกีฬาฟุตบอลลีก
อาชีพที่มี ต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” เพื่อนำผลจากการศึกษาให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง นำไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาทีมฟุตบอลลีกอาชีพให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีต่ อการพัฒ นาสโมสรฟุต บอล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษามุ่งเน้นที่ นักกีฬาลีกอาชีพสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตจำนวน 30 คน (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, [ออนไลน์], 2563)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบเลือกตอบ (Check
List) และลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการวัดเพื่อแสดงระดับ มี 5
ระดับและประเภทปลายเปิด (Open Form) ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นจากการศึกษา บทความ แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นข้อคำถามโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ
2) อายุ 3) ระดับ การศึกษา 4) รายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อม 5) ระยะเวลาในการเป็นนักกี ฬา
ฟุตบอล 6) รางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check
List)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคาดหวังของนักกีฬาลีกอาชีพที่มีต่อ การ
พัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสวัสดิการและค่าจ้าง 2. ด้าน
ความมั ่ น คงของอาชี พ 3. ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม 4. ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ก ั บ เจ้ า หน้ า ที ่ ท ี ม 5. ด้ า น
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์
(Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยกำหนดเกณฑ์การ
พิจารณา โดยนำมาแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยที่ช่องกว้างของคะแนนระหว่างชั้นเท่ากับ.
08 (ประเวศน์ มหารัตน์กุล, 2557) ได้ดังนี้
ระดับการเตรียมความพร้อม
ระดับคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด
4.21 – 5.00
มาก
3.41 – 4.20
ปานกลาง
2.61 – 3.40
น้อย
1.81 – 2.60
น้อยที่สุด
1.00 – 1.80
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาจากตำรา เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม
ก่อนการแข่งขัน
2) กำหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจั ย นำมาใช้เป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม
3) นำร่างแบบสอบถามที่ส ร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจ
วิจารณ์ แก้ไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม
3. วิธีดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อาศัยกระบวนการและวิธีการของการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้ความรู้ที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางในการสร้างคำถามในแบบสอบถาม ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูล โดยการ
ออกไปแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และข้อ มูลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ได้จากแบบสอบถาม
4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ทำแบบสอบถาม ประกอบด้วย ได้แก่ 1) เพศ 2)
อายุ 3) ระดับ การศึกษา 4) รายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อม 5) ระยะเวลาในการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
6) รางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัล
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2. ความคาดหวังของนักกีฬาลีกอาชีพที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต 5 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณและสวัสดิการ ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย ด้านการ
ฝึกซ้อม ด้านสถานที่ฝึกซ้อม และด้านอุปกรณ์การฝึกซ้อมและอุปกรณ์การแข่งขัน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคาดหวังของนักกีฬาลีกอาชีพที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ในการวิ จ ัย ครั ้ งนี ้ใ ช้ ส ถิ ต ิเ ชิ ง พรรณนา ( Descriptive
Statistics) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย
(x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

ผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬาฟุตบอลสังกัดสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็น
เพศ ชายทั้งหมด จำนวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ อายุ 20-25 ปี มากที่สุด จำนวน 16
คน คิดเป็นร้อยละ 53.3รองลงมา อายุ 26-30 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ถัดมา และ
สุดท้ายอายุ 31 ปีขึ้นไป จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่
ปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 93.3 และสุดท้ายสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามลำดับ รายได้ต่อเดือนจากการฝึกซ้อม พบว่า จำนวนมากที ่สุ ด
10,001-15,000 บาท จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา 5,001-10,000 บาท จำนวน
6 คน คิดเป็น ร้อยละ20.0 และต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และสุดท้าย
15,001 บาท ขึ้นไป จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามลำดับ ระยะเวลาในการเป็น กี ฬา
ฟุตบอลพบว่า ส่วนใหญ่เล่นในระยะเวลา 1-3 ปีมากที่สุด จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7
รองลงมา ระยะเวลา 4-5 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ถัดมา 6-7 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.0 และระยะเวลา 8 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 น้อยที่สุด ตามลำดับ
รางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัลพบว่า 1-3 เหรียญมากที่สุดจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 และ
สุดท้าย 4-6 เหรียญ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามลำดับ
2. ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ใน
5 ด้าน คือ1. ด้านสวัสดิการและค่าจ้าง 2. ด้านความมั่นคงของอาชีพ 3. ด้านสภาพแวดล้อม 4. ด้าน
ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีม 5. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมเป็น การวิเคราะห์โดยใช้ คะแนน
เฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักกีฬาฟุตบอลที่มี
ต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความคาดหวังของนักกีฬาฟุตบอลที่มีต่อการพัฒนา
สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1. ด้านสวัสดิการและค่าจ้าง
2. ด้านความมั่นคงของอาชีพ
3. ด้านสภาพแวดล้อม
4. ด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีม
5. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับความคาดหวัง

3.73
3.99
4.77
4.00
3.93
4.08

.279
.237
.179
.301
.259
.138

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยรวมและรายด้าน พบว่าความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนา
สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = .138)
เมื่อพิจารณาความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็น
รายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลำดับดังนี้
X = 4.77, S.D. = .179
1. ด้านสภาพแวดล้อม
มากที่สุด
2. ด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีม
มาก
X = 4.00, S.D. = .301
3. ด้านความมั่นคงของอาชีพ
มาก
X = 3.99, S.D. = .237
4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม
มาก
X = 3.93, S.D. = .259
5. ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
มาก
X = 3.73, S.D. = .279

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสร
ฟุตบอลมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต”ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ส ุด ( X = 4.08, S.D. = .138)
ทั้งนี้ เนื่องจากนักกีฬามุ่งเน้นด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมอีกทั้งมีสภาพแวดล้อมในการฝึกซ้อมที่
ดีรวมไปมีถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ทีม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทยา สันตะวงศ์ (2560)
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชากลวิธีการ
ฝึ ก และการจั ด การกี ฬ าฟุ ต บอลสาขาวิ ช าพลศึ ก ษาสถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตอุ ด รธานี ”
ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชากลวิธีการฝึกและการ
จัดการกีฬาฟุตบอลโดยรวม อยู่ในระดับมาก
การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้
1. ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จำแนกตามด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.77, S.D. = .179) ทั้งนี้เนื่องจากในการ
ฝึกซ้อมของนักกีฬามีสนามและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อการฝึกซ้อม และมีการเตรียม
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ความพร้อมในการแข่ง ขัน สอดคล้องกับ ทฤษฎี แห่ งความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ
Victor Vroom (1964) ที่อธิบายถึง Instrumentality ซึ่งหมายถึง สื่อเครื่องมือ วิถีทางที่จะนำไปสู่
ความพึงพอใจ โดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2559: 24-25) ที่กำหนดเป้าประสงค์ให้ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาต่อยอด
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา (Sport Training Hub) ในอาเซียน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
พิทยา สันตะวงศ์ (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและความพึง พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอนวิชากลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอลสาขาวิชาพลศึกษาสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชา
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกวิชากลวิธี
การฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนวิชากลวิธีการฝึกและการจัดการ
กีฬาฟุตบอล ด้านอาจารย์ผู้สอนวิชากลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล และ ด้านการวัดและ
ประเมินผลวิชากลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากและความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับอัคร อัครจิรายุ และประเสริฐไชย สุขสอาด (2559)
ศึกษาวิจ ัย เรื่อง “ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร”
ผลการวิจ ัย พบว่ามีความคาดหวังด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถานที่
อุปกรณ์ และ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = .301) ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ทีมสร้างความเป็นกันเองให้กับนักกีฬา รับฟังความคิดเห็นของนักกีฬา และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บวรนท สุวรรณพันธ์ และดิฏฐชัย
จันทร์คุณา (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาทีมฟุตซอลลีกดิวิชั่น
1 ในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของนักกีฬาด้านการบริหารงานบุคลากรของ
สโมสรอยู่ในระดับมาก
3. ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ด้านความมั่นคงของอาชีพ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = .237) ทั้งนี้เนื่องจากนักกีฬา
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อแข่งขันในระดับต่อ ๆไป สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดั บอาชีพโดยมุ่งการ
สร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และโอกาสในการ
แข่งขันแสดงศักยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับ
นานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสำเร็จจากความเป็นเลิศสู่ก ารประกอบอาชีพ
และมี เ ส้ น ทางอาชีพ ที ่ ม ั่ น คง ควบคู ่ ก ั บ ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น งานวิ จั ย และนวั ต กรรมด้า นการกีฬา
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนำมาใช้
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพและนันทนาการเชิงพาณิ ชย์ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ ธีรภพ หอมดอก (2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของ
นักกีฬาว่ายน้ำ” ผลการวิจัยพบว่า รายได้ คือ ปัจจัยส่วนบุค คลที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับ
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ความคาดหวังผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ นักศึกษาเหล่านี้หลังจากจบการศึกษาแล้วมิได้มุ่งที่จะเป็นนักกีฬา
อาชีพหากแต่ต้องการได้รับการยอมรับและหางานที่ตนเองต้องการได้
4. ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีม พบว่าอยู่ในระดับ มาก ( X =3.93, S.D. =.259) ทั้งนี้เนื่องจาก
นักกีฬาภายในทีมมีความสามัคคีกันรักษาน้ำใจ และให้เกียรติเพื่อนร่วมทีม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ดี เข้ า ใจซึ ่ ง กั น และกั น ตลอดการฝึ ก ซ้ อ มและแข่ ง ขั น สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี แ ห่ ง ความคาดหวั ง
(Expectancy Theory) ของ Victor Vroom (1964) ที ่ อ ธิ บ ายถึ ง V มาจากคำว่ า Valence ซึ่ ง
หมายถึง ความพึงพอใจ และ อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการ
เป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการ
อาชีพ
5. ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลั ยเกษมบัณฑิต
ด้านด้านค่าจ้างและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.73, S.D. = .279) ทั้งนี้เนื่องจาก สโมสร
ฟุตบอลมีสวัสดิการด้านทุนการศึกษาให้เรียนต่อในระดับสูง และมีประกันอุบัติเหตุ และประกัน
สุขภาพ เมื่อนักกีฬามีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้ อม/แข่งขัน เมื่อนักกีฬามีอาการบาดเจ็บ
สวัสดิการมีส่วนสำคัญ และเป็นแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจในการฝึกซ้อมและแข่งขันเพื่อให้ทีมประสบ
ความสำเร็ จ ตามเป้ า หมายที ่ ต ั ้ ง ไว้ สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการกี ฬ า (สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559, น. 24-25) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒ นา
อุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมและจัด
เตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา มีการเชิดชูเกียรติและการ
มอบรางวัลที่เหมาะสมและจัดให้มีสวัสดิการและกองทุนที่เหมาะสมแก่นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาที่
เคยสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่ประเทศ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บวรนท สุวรรณพันธ์
และดิฏฐชัย จันทร์คุณา (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนาทีมฟุต
ซอลลีก ดิวิชั่น 1 ในประเทศไทย”ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคาดหวังของนักกีฬาที่มีต่อการพัฒนา
ทีมฟุตซอล ด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมาก

สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักกีฬาฟุตบอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นเพศชายทั้งหมด
อายุ 20-25 ปี ระดับ การศึกษาปริญญาตรี รายต่อเดือนจากการฝึกซ้อม10,001-15,000 บาท
ระยะเวลาในการเป็นนักกีฬาฟุตซอล 1-3 ปี และได้รางวัลเกียรติยศเหรียญรางวัล 1-3 เหรียญ
2. ความคาดหวังของนักกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตโดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.08, S.D. = .138) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.77, S.D. = .179)
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ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.00, S.D. = .301) ด้านความมั่นคงของ
อาชีพ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.99, S.D. = .237) ด้านด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทีมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 3.93, S.D. = .259) ด้านสวัสดิการและค่าจ้างอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.73, S.D. = .279)
ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
เพื ่ อ ให้ ม ี ค วามสอดกั บ ความคาดหวั ง ของนั ก กี ฬ าที ่ ม ี ต ่ อ การพั ฒ นาสโมสรฟุ ต บอล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้มากขึ้น
2. ควรมีสวัสดิการและโบนัสประจำปีเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นจากแมตการแข่งขัน
3. ควรสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอล
4. การยอมรับความรู้ ความสามารถ และคำตักเตือนของเพื่อนร่วมทีม
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้มีการทำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาสโมสรฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. ควรมีการศึกษาการส่งเสริมการกีฬาฟุตบอลเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้ค้าหาบเร่แผง
ลอย ในพื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 139 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิจ ั ย ได้แก่ การหาค่าความถี ่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ว นเบี ่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเพศหญิง อายุ 36-40 ปี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรส และระยะเวลาการทำ
การค้า 5 ปี -10 ปี
2. ผลกระทบการจัดระเบียบหาบเร่ –แผงลอยในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพบว่า มี
ผลกระทบทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านและเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อยพบว่า ด้านอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านรายได้ และด้านพื้นที่ ตามลำดับ
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ด้านอาชีพ กรุงเทพมหานครควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ในอาชีพกับผู้ค้า ด้านรายได้
กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขต ควรให้การช่วยเหลือชดเชยรายได้ให้กับผู้ค้า เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย และด้านพื้นที่ คือ การผ่อนผันให้ขายในบางพื้นที่ทำให้
ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ค้ากับเจ้าหน้าที่
คำสำคัญ: ผลกระทบ, การจัดระเบียบ, หาบเร่-แผงลอย, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
Abstract
The objectives of this study were to study on the impact of street stalls organizing
policy at Patumwan area Bangkok Metropolis. The population used to determine in
the study are street vendors with the total amount of 139 people. Collecting data
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using questionnaire with 3 aspects used to analyze include finding the total average,
percentage, mean and standard deviation. The result showed that following:
1. The most respondents were female with the age between 36 and 40 years
old, monthly income between 10,000 and 20,000 Baht, graduated in under Bachelor
’s degree, married, and 5-10 years of street vendors operation.
2. The impact of street stalls reorganizing policy at Patumwan area Bangkok
Metropolis was overall and in each individual aspect at a high level. Ranked from the
highest to lowest, the occupation was found to be the highest, followed by income,
and terrestrial features respectively.
3. The study suggested that Bangkok should focus on knowledge developing,
Bangkok or Patumwan district should to assist street vendors and alleviate the impact
of the policy, and temporarily permitted areas reduce conflicts between street vendors
and officials.
Keywords: Impact, Street Stalls, Organizing, Patumwan District, Bangkok

บทนำ
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศไทยที่มีความสะดวกสบาย เป็น
แหล่งที่มีความพร้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมของ
ประเทศที่มีชื่อเสียงขจรไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่รวมของประชาชนในการประกอบอาชีพ
และการทำมาหากินของผู้คนในประเทศ อาจกล่าวได้ว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
5,666,264 ล้านคน (กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ [ออนไลน์], 2562) โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่
อพยพจากชนบทเข้าสู่เมือง โดยมีความมุ่งหวังที่จะหางานทำเพื่อรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว ได้อย่างพอเพีย ง ประชาชนส่ว นหนึ่งได้ห ันมาประกอบอาชี พ ที่มี การลงทุนน้ อ ยและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งอาชีพที่ดึงดูดให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยหัน
มาประกอบอาชีพกันมากและสร้างปัญหาให้กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานตลอดเวลา 40 ปีที่
ผ่านมาคือ อาชีพ“หาบเร่แผงลอย”
จุดเริ่มต้นของหาบเร่ แผงลอยเกิดขึ้นจากสภาพของสังคมไทย ซึ่งมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายการ
ประกอบอาชีพไม่มีความซับซ้อนเป็นการอำนวยความสะดวกในการขนส่งเดินทางนำสินค้าซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นอาหารหรือพืชผักสวนครัวไปขายตามชุมชนบ้านเรือนของประชาชน ต่อมากรุงเทพมหานคร
มีความเปลี่ยนแปลงความเจริญเข้ามา มีบ้านพักอาศัยถูกสร้างขึ้นมากมาย ส่งผลให้หาบเร่ แผงลอย
เพิ่มมากขึ้นและรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ ที่ชัดเจนที่สุดก็คือ การรุกล้ำพื้นที่ทางเท้าข้างถนน หรือ
ในบางครั้งก็รุกล้ำเลยไปบนผิวจราจร เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดปัญ หา ต่างๆ มากมาย เช่น
ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาขยะฯลฯ เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมายาวนานและขยายพื้นที่ไปยังชุมชน
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเจริญมาก ปัญหานี้ก็จะสอดแทรกเข้ามาจนยากเกินที่จะแก้ไขเป็นปัญหา
ซ้ำซากของกรุงเทพมหานครปัญหาหนึ่ง
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ผลกระทบสำคัญที่เกิดจากปัญหาหาบเร่ แผงลอย ก็คือการใช้ทางเท้าของประชาชนและ
ผู้สัญจรไปมาในกรุงเทพมหานคร ทำให้การเกิดการร้องเรียนปัญหาการใช้ทางเท้ามาโดยตลอด
นอกจากนี้ยังทำให้ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครไม่สวยงาม ก่อให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรมมากมาย ต่อมา
กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยซึ่งแน่นอนที่สุดเมื่อนโยบายดังกล่าว
เกิดขึ้นย่อมกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอยที่เรื้อรังมานาน (วิชัย สังข์ประไพ,
2555)
ความเป็นมาของการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยเริ่มจากยุคสมัย พลตรีจำลอง ศรีเมือง
และนายพิจิตร รัตตกุล เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้หยุดขายของ วันพุธ ทำความ
สะอาดและคืนทางเท้าให้ประชาชน 1 วัน เคร่งครัดการจับปรับผู้ฝ่าฝืน จึงเห็นภาพเทศกิจไล่จับแม่ค้า
นอกจุดผ่อนผัน แม้ยังมีผู้ฝ่าฝืนขายของนอกจุดผ่อนผัน แต่ก็จำนวนน้อยได้เ ห็นความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและควบคุมจำนวนผู้ค้าได้ กระทั่งถึงยุคนายสมัคร สุนทรเวช กลับเสนอให้มีการเปิดเสรีกับผู้
ค้าขายของได้ทุกวันและเปิดรับฟังปัญหาจากแม่ค้า การผ่อนปรนการจัดระเบียบทำให้ยุค นายสมัคร
สุนทรเวช ได้มีจำนวนผู้ค้านอกจุดผ่อนผันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงยุคผู้ว่ากรุงเทพมหานคร นาย
อภิรักษ์ โกษะโยธิน ก็ประกาศนโยบายจัดการปัญหาวางกฎเหล็กให้ผู้ค้าในจุดผ่อนผัน 667 จุดราว
20,000 คน ปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบ เช่น ต้องหยุดขายวันจันทร์เพื่อทำความสะอาดทางเท้า
เว้นพื้นที่สัญจรไม่น้อยกว่า 1 เมตร บนแผงค้าใช้ร่มหรือผ้าใบกันแดดได้แต่ต้องสีเดียวกัน ห้ามล้ำผิว
จราจร ต่อมา ยุคของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร เดิมมีนโยบายแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องเร่งด่วนจึงได้กำหนดนโยบายการขยายพื้นที่ค้าขาย โดยขอให้กองบัญชาการ
ตำรวจนครบาลเพิ่มจุดผ่อนผันหรือขยายพื้นที่ในจุดผ่อนผันที่สามารถทำได้ นโยบายดังกล่าวไม่มี
มาตรการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยควบคู่กันไปอย่างรัดกุมทำให้กรุงเทพมหานครถูกผู้ค้าหาบเร่
แผงลอยยึดพื้นที่สาธารณะมากขึ้น จนกระทั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามา
บริหารประเทศมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่าง ๆ และได้กำหนด Road Map การดำเนินงานของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง โดยมีนโยบายการจัดระเบียบเมืองเพื่อ
คืนทางเท้าให้แก่ประชาชนอยู่ใน Road Map ของการบริหารประเทศด้วย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้
สนองรับนโยบายดังกล่าวและดำเนินการเร่งรัดจัดระเบียบอย่างจริงจัง (ฐิติชญาน์ ทรัพย์ญาณกรณ์,
2560)
สำหรับการดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยของสำนักงานเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นเขต
ชั้นในที่อยู่ใจกลางเมืองหลวง มีแหล่งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว มีมหาวิทยาลัย แหล่งผลิตบัณฑิตทุกสาขา
ยังมีห้างสรรพสินค้าพร้อมใจเปิดประชันกันทุกหัวมุมถนน ทั้งย่านราชประสงค์อันเก่าแก่ ก่อนจะขยาย
มาทางสยามสแควร์ ฯลฯ ปัจจุบันเขตปทุมวัน จัดเป็นเขตพื้นที่ธุรกิจที่สำคัญ จึงทำให้มีผู้ค้าจำนวน
มากที่เข้ามาทำการค้าบนทางเท้า ข้อมูล ณ ปี 2562 เขตปทุมวันมีจุดทำการค้าหาบเร่ -แผงลอยที่
ประกาศเป็นจุดผ่อนผันทั้งหมด 23 จุด ผู้ค้าจำนวน 707 ราย ทางเขตได้ดำเนินการยกเลิกจุดทำ
การค้าไปแล้ว 19 จุด ผู้ค้าจำนวน 568 ราย ที่ยังไม่ได้ยกเลิกอีก 4 จุด ณ ปัจจุบันยังคงเหลือผู้ค้าอีก
จำนวน 139 ราย (ฝ่ายเทศกิจ เขตปทุมวัน , 2562) ถือได้ว่าเป็นเขตอันดับต้นๆ มีที่ปัญหาเรื่องการจัด
ระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย
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จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา “ผลกระทบของการจัดระเบียบหาบเร่ –
แผงลอยตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตปทุมวัน”เพื่อทราบถึงปัญหาหาบเร่- แผงลอยในพื้นที่
เขตปทุมวัน และศึกษาผลกระทบความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นมีประสิทธิภาพ
เพี ยงใด เพื ่ อเป็ นข้ อมู ลในการปรั บปรุ งและพั ฒนาการบริ หารจั ดการปั ญหาหาบเร่ -แผงลอยใน
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบของการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร

นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดระเบียบ หมายถึง กระบวนการที่ควบคุมความประพฤติของผู้ค้าอยู่ในระเบียบ กฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่างๆ
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย หมายถึง ประชาชนผู้นำอาหาร น้ำแข็ง เร่ขายในที่ต่าง ๆ ไม่ว่าทางบก หรือ
ทางน้ำ รวมถึงขายในที่ซึ่งจัดไว้ในถนนสาธารณะ รวมทั้งอาคาร แคร่ แท่น โต๊ะ แผงเสื่อ พื้นดิน เรือ
หรือแพสำหรับขายอาหารน้ำแข็งหรือสิ่งของอย่างอื่น ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึงผู้ค้าหาบเร่แผงลอยใน
พื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นโยบาย หมายถึง แนวทางหรือกรอบที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายตามต้องการในการศึกษาได้แก่ นโยบายของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่
แผงลอย สำหรับเป็นแนวทางให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
คืนทางเท้าให้ประชาชน หมายถึง การอำนวยความสะดวกกับผู้สัญจรบริเวณทางเท้าของพื้นที่เขต
ปทุมวัน
ผลกระทบ หมายถึง ผลการเปลี่ยนแปลง ที่คาดว่าจะเกิดผลดีหรือผลเสียในระยะยาว

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
คำว่า “การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ” มาจากภาษาอังกฤษว่า Policy Implementation
โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ บางความหมายก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน บางความหมายก็
อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ดังนี้ สมพิศ สุขแสน (2551) ให้ความหมายว่า การนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ คือ การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะขององค์การ ทั้งบุคคล และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายว่าจะสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวลปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายที่
ระบุไว้หรือไม่เพียงใด ส่วน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2552) ได้กล่าวว่านโยบายสาธารณะ Public policy
คือ เครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการบริหารและพัฒนาประเทศทั้งในทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
แต่นโยบายสาธารณะจะมีความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการนำนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นจริงเพราะ
นโยบายสาธารณะมิใช่เป็นสิ่งที่แสดงเจตจำนงหรือความตั้ งใจของรัฐบาลที่จะกระทำหรือไม่กระทำใน
สิ่งใดเท่านั้นแต่จะต้อง ครอบคลุมถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริง นอกจากนี้ จุมพล

896

หนิมพานิช (2554) กล่าวไว้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การบริหารนโยบาย ที่ครอบคลุมถึงการ
วิเคราะห์พฤติกรรมองค์การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคลสมรรถนะและความร่วมมือของ
ภาครัฐและภาคเอกชน สภาพแวดล้อม สมรรถนะ และความร่วมมือของพนักงานภาครัฐภาคเอกชนที่
มีผลกระทบของการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย
นโยบายสาธารณะมีความสำคัญอย่างมากทั้งในระดับชนชั้นปกครองและผู้ถูกปกครอง ซึ่ง
ในรัฐไม่มีใครปฏิเสธอำนาจของรัฐได้ เพราะตั้งแต่เกิดจนตาย ประชาชนทุกคนต้องแจ้งเกิด จุดเริ่มต้น
ของการเป็น ประชาชนซึ่งเป็น องค์ป ระกอบของรัฐ การศึกษานโยบายสาธารณะย่ อมก่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางวิชาการและในทางปฏิบัติทางวิชาการการเรียนรู้นโยบายสาธารณะจะช่วย
ให้สามารถเข้าใจแนวทางอันเป็ นกรอบการบริหารในภาพรวมทั้งหมด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในสาขาที่ตนเองศึกษา ส่วนในทางปฏิบัตินโยบายสาธารณะจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าใจในเทคนิคและระเบียบวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินผลนโยบาย ช่วยในการ
วางแผนพัฒนานโยบายนำนโยบายไปปฏิ บัติให้ได้ผลมากขึ้น (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2550) นโยบาย
สาธารณะจึงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารประเทศหรือนโยบายสาธารณะคือ สิ่งที่รัฐบาลกระกระทำ
หรือไม่กระทำ (สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2551) ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติคือการวัดระดับ
ความสามารถของการนำนโยบายไปปฏิบั ติหรือการวัดประสิทธิผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติ (วร
เดช จันทรศร, 2552) ซึ่ง Ingram and Mann (1980) ได้กล่าวถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติไว้ว่าแนวคิดที่มีความเป็นนามธรรมสูงเข้าใจยากความล้มเหลวของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติเป็นแนวคิดที่มีความลื่นไหลไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับทัศนคติของปัจเจกบุคคล
บางครั้งความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่ปรากฏในสายตาของบุคคลภายนอกอาจมาจากการสนับสนุน
ของผู้บริหารที่จะให้ผลประโยชน์กับกลุ่มความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำนโยบายอาจ
ก่อให้เกิดการประมวลผลที่ขัดแย้งกันกล่าวคืออาจมีความเห็นที่ต่างกันในระดับการบรรลุเป้าหมาย
หรือเกณฑ์ขั้นตอนที่จะเรียกได้ว่านโยบายนั้นสำเร็จหรือล้มเหลว

แนวคิดเกี่ยวกับการค้าหาบเร่ แผงลอย
นฤมล นิราทร (2555)ให้แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการค้าหาบเร่ แผงลอยไว้ว่า
“หาบเร่แผงลอย” ใช้เรียกการค้าข้างทางในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสองประเภทคือ การค้าที่เคลื่อนที่
ได้ ซึ่งเรียกว่า “หาบเร่” และการค้าที่อยู่กับที่เรียกว่า “แผงลอย”
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2554 (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2556) ได้ ใ ห้
ความหมายคำว่า “แผงลอย” ไว้ว่า “ที่ที่จัดไว้ในถนนสาธารณะหรือที่สาธารณะ รวมถึงอาคาร แคร่
แท่น โต๊ะ แผง เสื่อ พื้นดิน เรือ หรือ แพ สำหรับขายอาหาร น้ำแข็งหรือสิ่งของอย่างอื่น” ซึ่งหมาย
รวมถึงการค้าในลักษณะ วางแผนหรือตั้งแผงในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด ในลักษณะนี้การขายของ “แบ
กะดิน” จึงถือเป็นการค้าแผงลอยการอยู่ เป็นที่และการเคลื่อนที่ ทำให้เงื่อนไขในการปะกอบอาชีพ
แตกต่างกัน การขายอาหารในที่ที่เป็นหลักแหล่งแน่นอนทำให้ทำเลการค้ามีความสำคัญ บริเวณที่มี
ประชาชนหนาแน่น หรือมีผู้สัญจรไปมามากย่อมเป็นแหล่งทำการค้าที่สามารถทำรายได้ให้ มากกว่า
ส่วนการค้าเร่นั้นรายได้ที่เข้ามาย่อมขึ้นอยู่กับความคล่องตัวในการออกหาลูกค้า และการกำหนดเส้นทาง
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การค้า แต่การเคลื่อนที่มีข้อจำกัดในด้านปริมาณของสินค้าที่จะนำมาติดตัวไปผู้ค้ายังต้องมีสุขภาพ
แข็งแรง สามารถหาบสินค้าในระยะทางไกลได้
การที่ผู้ค้าสองกลุ่มซึ่งมีรูปแบบการค้าที่แตกต่างกัน แต่ถูกเรีย กรวมกันน่าจะมีที่มาจาก
การใช้คำว่า “หาบเร่แผงลอย”เป็นตัวแทนการค้าข้างทางและการปฏิเสธความแตกต่างระหว่างการค้า
ทั้งสองประเภทนี้ ซึ่งหากพิจารณาจากเงื่อนไขด้านพื้นที่ในการประกอบอาชีพน่าจะมีความแตกต่างกัน
ทั้งในด้านคุณลักษณะของผู้ค้า มุมมองของผู้ค้าต่ออาชีพของตน รวมทั้งความสามารถในการสะสมทุน
หรือระดับความสำเร็จที่แตกต่างกันส่วนข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ซึ่งครอบคลุมการค้าทางบก
และทางน้ำไม่ได้ร ะบุคำจำกัดความของคำว่า “หาบเร่ ” แต่ให้ความหมายคำว่า “ผู้เร่ขาย” ซึ่ง
ครอบคลุมผู้ขายทั้งทางบกและทางน้ำ ไว้ว่า หมายถึง “ผู้นำอาหาร น้ำแข็ง เร่ขายในที่ต่าง ๆ ไม่ว่า
ทางบกหรือทางน้ำ”ส่วน “แผงลอย” หมายถึง “ที่ซึ่งจัดไว้ในถนนสาธารณะ รวมตลอดถึงอาคาร แคร่
แท่น โต๊ะ แผงเสื่อ พื้นดิน เรือ หรือแพสำหรับขายอาหาร น้ำแข็งหรือสิ่งของอย่างอื่น ” (วรรณวิศา
รัตนบุรี, 2559)
ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครข้างต้นแสดงถึงความสำคัญของสินค้าประเภทอาหารใน
ขณะเดียวกัน “แผงลอย” ในความหมายของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมถึงการค้าในพื้นที่อื่น ๆ เช่น
ตลาดและอาคารด้วย ไม่เจาะจงเฉพาะบนถนน หรือที่สาธารณะ ทั้งนี้ การค้าในตลาดหรือใน อาคาร
ย่อมมีเงื่อนไขที่ แตกต่างไปจากการค้าบนถนน หรือที่สาธารณะ เช่น โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายใน การ
ประกอบการย่อมสูงกว่าการค้าบนถนน หรือในชุมชน ซึ่งเป็นที่สาธารณะ ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับ
การค้าข้างทางซึ่งเป็นการค้าในที่สาธารณะและเป็นการค้าในเศรษฐกิจนอกภาคทางการรวมทั้งผู้ค้า
เป็นผู้มีรายได้น้อยนั้น ย่อมจะไม่ควรรวมแผงลอยที่เป็นส่วนหนึ่งของการค้าในอาคารด้วย
การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ฯ เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน ตามนโยบาย
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 28 จุดในพื้นที่ 16 เขต รวมจำนวนผู้ค้า
12,575 รายโดยดำเนินการร่วมกับกองบัญชาการตรวจนครบาล เน้นการเจรจาและขอความร่วมมือ
จากผู ้ ค ้ า โดยเฉพาะผู ้ ค ้ าที ่ อยู ่ ในพื ้ นที ่ จ ุ ดผ่ อนผัน ให้ ปฏิ บ ั ต ิ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ และเงื ่ อนไขที่
กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าค่อนข้างดี มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา ทำ
การค้าของแต่ละจุดให้เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยสะดวก เช่น บางจุดแบ่งเป็น 2
กะ บางจุดยกเลิกขายกลางวัน บางจุดที่มีปัญหาและส่งผลต่อการจราจรมากจะกำหนดห้ามตั้งวาง
สินค้าโดยเด็ดขาดตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ดี ในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ฯ ย่อมมีผู้ค้าที่ได้รับ
ผลกระทบไม่มีพื้นที่ทำมาค้าขาย กรุงเทพมหานครจึงได้จัดหาสถานที่ทำการค้ารองรับไว้ทั้งหมด 11
แห่งรองรับผู้ค้าได้จำนวน 12,444 แผงค้า พร้อมทั้งเจรจากับผู้ประกอบการหรือเจ้าของพื้นที่บางแห่ง
ให้ยกเว้นค่าเช่าในช่วง 3-6 เดือนแรก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ ค้าใน
เบื้องต้น มีผู้ค้าบางกลุ่มไม่ยอมย้ายออก แต่กรุงเทพมหานครได้พยายามชี้แจงทำความเข้าใจในการ
ดำเนินการตามกฎหมาย และเพื่อให้ทางเท้าหรือบาทวิถีเป็นพื้นที่ของส่วนรวมอย่างแท้จริงที่ผ่านมา
กรุ งเทพมหานครได้ ร ั บ การร้ อ งเรี ย นจากประชาชนเป็ น จำนวนมากที ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ ความส ะดวกใน
ชีวิตประจำวัน ไม่สามารถใช้ทางเท้าสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปัญหาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย การดูแลความปลอดภัย อุปสรรคในการเข้าถึงพื้นที่กรณีเกิดอัคคีภัย หรือวินาศภัย
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ต่าง ๆ รวมถึงปัญหาความมั่นคง ปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด ซึ่งทำให้กรุงเทพมหานคร ต้อง
เข้าไปจัดระเบียบทางเท้าดังกล่าว

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปุ ณ ิ ก า ทองโสม (2560) ได้ ศ ึ ก ษาวิ จั ยเรื ่อ ง “นโยบายการจัด ระเบีย บทางเท้ าของ
กรุงเทพมหานครกับ การปรับ ตัว ของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย” ผลการวิจัยพบว่า 1) นโยบายการจัด
ระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและชีวิตครอบครัวของผู้ค้า
หาบเร่แผงลอย จากการที่มีรายได้ลดลงในขณะที่ยังคงต้องมีภาระรายจ่ายในครอบครัวเท่าเดิม และ
2) ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีการปรับตัว จำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ก) กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที ่มี
ศักยภาพ สามารถหาสถานที่ขายสินค้าใหม่ทดแทนสถานที่ค้าเดิมได้ ข) กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ไม่
สามารถหาสถานที่ขายใหม่ได้ จึ งไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงที่ขาย ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่เห็นว่า
การใช้วิธีการยกเลิกการขาย เป็นวิธีที่ได้ผลตอบรับที่รุนแรง และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรง
ตามสภาพความเป็ น จริ ง ซึ ่ ง ผู ้ ค ้ า หาบเร่ แ ผงลอยมี ค วามจำเป็ น ในการประกอบอาชี พ สำหรั บ
ข้ อ เสนอแนะที ่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ คื อ ควรปรั บ ปรุ ง นโยบายการจั ด ระเบี ย บทางเท้ า ของ
กรุงเทพมหานคร โดยการควบคุมไม่ให้มีจำนวนผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมากเกินไปและโดยการจัดระเบียบ
ทางเท้าที่คำนึงถึงดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้ทางเท้ากับผลประโยชน์
ของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
วรรณวิศา รัตนบุรี (2559) ได้ศึกษารูปแบบ “การจัดการหาบเร่แผงลอยริมบาทวิถีใน
พื้นที่เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร” โดยเป็นการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบ
การจัดการหาบเร่แผงลอย ริมบาทวิถีในพื้นที่เขตบางรัก มีจำนวนทั้งหมด 6 รูปแบบ คือรูปแบบที่ 1
พื้นที่จุดผ่อนผันที่ให้ทำการค้า ในช่วงเวลาเดิม รูปแบบที่ 2 พื้นที่นอกจุดผ่อนผันที่มีกำหนดรอบเวลา
ขาย 2 รอบเวลารูปแบบที่ 3 พื้นที่นอกจุดผ่อนผัน โดยยกเลิกทำการค้าทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง
รูปแบบที่ 4 พื้นที่อยู่นอกจุดผ่อนผันให้ปรับเปลี่ยนเวลาทำการค้า โดยยกเลิกทำการค้า ในช่วงเวลา
กลางวัน รูปแบบที่ 5 พื้นที่อยู่นอกจุดผ่อนผันให้ปรับเปลี่ยนเวลาทำการค้าโดยยกเลิกทำการค้าใน
ช่วงเวลากลางคืนและรูปแบบที่ 6 พื้นที่ที่ห้ามตั้งวางสินค้าเด็ดขาด ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งรูปแบบที่
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นสอดคล้องที่จะสามารถนำไปใช้ในการจัดการหาบเร่แผงลอยริมบาทวิถี
ในพื้นที่เขตบางรักได้ มีจำนวน 3 รูปแบบ คือรูปแบบที่ 1, 4 และ 5 ถึงแม้ว่า ผลการวิเคราะห์รูปแบบ
ที่เหลือจะมีความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักไม่สอดคล้องกัน ก็ไม่ได้หมายความว่า รูปแบบนั้นจะไม่
สามารถนำไปใช้ได้ทั้งนี้การนำแต่ละรูปแบบไปใช้จะขึ้นอยู่กับบริบทและข้อจำกัดของพื้นที่ทำการค้าแต่
ละจุดซึ่งต้องพิจารณาทั้งในเรื่องของสถานที่ผู้ค้า และผู้ใช้บริการจึงสรุปได้ว่า ไม่สามารถใช้รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งในการจัดการหาบเร่แผงลอยริมบาทวิถีในพื้นที่เขตบางรักทั้งหมดได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่
ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความสำคัญคือทุกรูปแบบจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือ กระทบทาง
ลบต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท้า ประชาชนผู้พักอาศัย ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
นฤมล นิ ร าทร (2557)ได้ ศ ึ ก ษาวิ จ ั ย เรื ่ อ ง“การจั ด การการค้ า หาบเร่ แ ผงลอยใน
กรุงเทพมหานคร” พบว่า สถานการณ์การค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร และความไม่ลงรอย
ของนโยบายและมาตรการในระดับรัฐและระดับท้องถิ่นในประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
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การสร้างงานความไม่สอดคล้องของนโยบายและมาตรการระดั บท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้มาตรการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรแล้ว
ยังทำให้ การจั ดการหาบเร่ แผงมองข้ ามประเด็ นที่ ม ี ความสำคั ญ หลายประการ เช่ น การพั ฒ นา
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก บทบาทในเชิงสังคมของการค้าประเภทนี้ ข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ การจัดการ
การค้าหาบแผงลอยควรอยู่บนพื้นฐานการพิ จารณาในเชิงบูรณาการให้ ความสำคัญ ต่ อการพั ฒ นา
ผู้ประกอบการขนาดเล็กมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การ
จ้างงานในอนาคต
อุดมพร ตรีภักดิ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหาในการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจใน
การจัดการด้านระเบีย บหาบเร่ - แผงลอย กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการจัดการด้านระเบียบหาบเร่ - แผงลอยของกรุงเทพมหานคร อยู่
ระดับปานกลาง ทั้ง 6 ด้านคือด้านกฎหมายด้านการมีส่วนร่วมประชาชน ด้า นอิทธิพล ด้านบุคลากร
ด้านนโยบาย และด้านวัส ดุอุป กรณ์ ในการทำงาน ทั้งนี้ปัจจัยที่ส ัม พันธ์ กับ ระดับปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการจัดการด้านระเบียบหาบเร่ -แผงลอยของกรุงเทพมหานค คือ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพประสบการณ์ในการทำงาน รายได้ต่อเดือนไม่มีค วามสัมพันธ์กับระดับ
ปั ญ หาการปฏิ บ ั ต ิ ง านของเจ้ า หน้ า ที ่ เ ทศกิ จ ในการจั ด การด้ า นระเบี ย บหาบเร่ แ ผงลอยของ
กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิ จ ั ย เรื ่ อ ง“ ผลกระทบของการจั ดระเบี ยบหาบเร่ -แผงลอยในพื ้ นที ่ เขตปทุ มวั น
กรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำปัจจัยที่ส่งผล
กระทบของการจัดระเบียบหาบแร่แผงลอยของ ฐิติชญาน์ ทรัพย์ญาณกรณ์ (2560) มาประยุกต์ใช้
โดยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบที่ 2
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4. ระดับการศึกษา
5. สถานภาพการสมรส
6. ระยะเวลาการทำการค้า

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ

ผลกระทบของการจัดระเบียบ
หาบเร่-แผงลอยในพื้นที่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
1. ด้านอาชีพ
2. ด้ านรายได้

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 139 คน
จากการสำรวจของสำนักงานเขตปทุมวัน (สำนักงานเขตปทุมวัน, [ออนไลน์],2563) โดยศึกษาจาก
ประชากรทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ 1ส่วนที่ เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List)
ได้แก่1. เพศ 2. อายุ 3. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 4. ระดับการศึกษา 5. สถานภาพการสมรสและ 6.
ระยะเวลาการทำการค้า
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2. ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อปัญหาหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขต
ปทุมวัน ด้านอาชีพ ด้านรายได้ และด้านพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale)
วิธีการได้มาของเกณฑ์วัดระดับความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ระดับน้อยที่สุด 2 หมายถึง
ระดับน้อย 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 4 หมายถึง ระดับมาก 5 หมายถึง ระดับมากที่สุดซึ่ง
กำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยใน
พื้นที่เขตปทุมวัน ดังนี้
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด
1.81 – 2.60
น้อย
2.61 – 3.40
ปานกลาง
3.41 – 4.20
มาก
4.21 – 5.00
มากที่สุด
3. ส่ว นที่ 3 เป็น แบบสอบถามปลายเปิดสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบหาบเร่แผงลอย ในพื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วิธีดำเนินการรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง และใช้ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2564

การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วกระทำการลงรหัสข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเ คราะห์ ข้ อมูล ในการวิจัย ครั้ งนี้ ใช้ส ถิติ เชิง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบของการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตปทุมวัน

การอภิปรายผล
1. จากการวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดระเบียบหาบเร่ –แผงลอยในพื้นที่เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่งผลกระทบทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านและเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยพบว่าส่งผลกระทบต่อด้านอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านรายได้ และด้านพื้นที่ ตามลำดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นฤมล นิราทร (2557) ที่ได้ศึกษา
พบว่า สถานการณ์การค้าหาบเร่แผงลอย และความไม่ลงรอยของนโยบายและมาตรการในระดับรัฐ
และระดับท้องถิ่นในประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการสร้างงานความไม่สอดคล้องของ
นโยบายและมาตรการระดับท้ องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ส่งผลกระทบต่อผู้ค้ามาตรการไม่ประสบผลสำเร็จ เท่าที่ควรแล้วยังทำให้การจัดการหาบเร่แผงลอยใน
มองข้ามประเด็นที่มีความสำคัญหลายประการ เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็ก บทบาทในเชิง
สังคมของการค้าประเภทนี้ ข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ การจัดการการค้าหาบแผงลอยควรอยู่บนพื้นฐาน
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การพิจารณาในเชิงบูรณาการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแนวทางที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การจ้างงานในอนาคต ส่วนด้านรายได้นั้น ผู้ค้าส่วนใหญ่
เห็นว่ารายได้ที่ลดลงทำให้คุณภาพชีวิตของบุคคลในครอบครัวต่ำลง รายได้จากการขายหาบเร่ แผง
ลอยไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายทำให้การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยส่งผลกระทบต่อรายได้
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ปุณิกา ทองโสม (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายการจัด
ระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานครกับการปรับตัวของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย พบว่า นโยบายการจัด
ระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและชีวิตครอบครัวของผู้ค้า
หาบเร่แผงลอย จากการที่มีรายได้ล ดลงในขณะที่ยังคงต้องมีภ าระรายจ่ายในครอบครัวเท่า เดิม
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบในด้านพื้นที่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดพื้นที่ใหม่ในการขายสินค้าไม่
เหมาะสม พื้นที่ใหม่ที่จัดให้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนสูงขึ้น และการเดินทางไปพื้นที่ใหม่ที่จดั ให้
มีความสะดวกน้อยลง ดังที่ วรรณวิศา รัตนบุรี (2559) ได้กล่าวว่ารูปแบบการจัดการหาบเร่แผงลอย
ริมบาทวิถีนั้นพื้นที่ทำการค้าแต่ละจุด ต้องพิจารณาทั้งในเรื่องของสถานที่ผู้ค้า และผู้ใช้บริการ และสิ่ง
สำคัญที่สุดคือต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือ กระทบทางลบต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท้า
ประชาชนผู้พักอาศัย ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
2. จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะด้านอาชีพคือกรุงเทพมหานคร
ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ในอาชีพกับผู้ค้ามากที่สุด รองลงมาคือ ส่งเสริมอาชีพอื่นเพื่อ
สร้างทางเลือกหรือความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้ค้า จัดกิจกรรมจูงใจ และเพิ่มขีดความสามารถผู้ค้า
ตามลำดับ ส่วนด้านรายได้ ควรให้การช่วยเหลือชดเชยรายได้ให้กับผู้ค้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย รองลงมาคือ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือจุด
ขายให้ผู้ค้าได้มีรายได้เพิ่มขึ้น และในด้านพื้นที่คือ การผ่อนผันให้ขายในบางพื้นที่ทำให้ลดความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ค้ากับเจ้าหน้าที่ รองลงมาคือ ควรมีการผ่อนผันให้ขายในบางพื้นที่ทำให้เกิดทัศนคติที่ดี และ
ช่วยเหลือผู้ค้า สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ทิฐินันท์ พินิจสอน (2553) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะควร
มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลให้ความรู้และพัฒนาให้ผู้ค้าเข้าใจให้ถูกต้อง ส่วนมธุรส หาญสมสกุล
(2554) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่สนามหลวงไปปฏิบัติ ภาครัฐ
ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ สมบัติ สังข์ในเมือง (2553) ได้เสนอแนะว่า การ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยควรดำเนินการประนีประนอมควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการตั้งคณะกรรมการที่มีพ่อค้าแม่ค้าเป็น
ตัวแทนสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ค้ าปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ยากในทางปฏิบัติและ
ต้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

สรุปผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 36-40 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00020,000 บาท จบการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรสและมีระยะเวลาการทำการค้าตั้งแต่
5-10 ปี
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2. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอยในพื้นที่เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่งผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้า นและ
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยพบว่า ด้านอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านรายได้ มีและ
ด้านพื้นที่ ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า
2.1 ด้ า นอาชี พ พบว่ า การจั ด ระเบี ย บหาบเร่ –แผงลอยในพื ้ น ที ่ เ ขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากำลัง จะ
ปรับ เปลี่ย นรูป แบบการประกอบอาชีพใหม่ มีค่าเฉลี่ยมากที่ส ุดโดยค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุ ด
รองลงมาคือ การหาบเร่ แผงลอยเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง นโยบายการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยทำให้
มีผู้ค้าน้อยลง ประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอยต่อไป และคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าการหาบเร่ แผงลอย เป็น
อาชีพที่ทำให้เกิดปัญหาความสกปรก ความไม่เป็น ระเบียบของสังคม ในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด
2.2 ด้ า นรายได้ พ บว่ า การจั ด ระเบี ย บหาบเร่ –แผงลอยในพื ้ น ที ่ เ ขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายได้ที่ลดลง
ทำให้คุณภาพชีวิตของบุคคลในครอบครัวต่ำลง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ รายได้จากการขาย
หาบเร่ แผงลอยไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยส่งผลกระทบต่อ
รายได้ ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าประจำลดลง ทำให้รายได้ลดลงและมาตรการที่นำมาใช้ในการจัดระเบียบทำ
ให้มีต้นทุนสูงขึ้นรายได้ลดลง ตามลำดับ
2.3 ด้ า นพื ้ น ที ่ พบว่ า การจั ด ระเบี ย บหาบเร่ –แผงลอยในพื ้ น ที ่ เ ขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบโดยรวมระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดพื้นที่ ใหม่ใน
การขายสินค้าไม่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การเดินทางไป
พื้นที่ใหม่ที่จัดให้ มีความสะดวก พื้นที่ใหม่ที่จัดให้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนสูงขึ้น การจัดพื้นที่
ใหม่ให้กับผู้ค้าเป็นไปด้วยความเสมอภาคและพื้นที่ใหม่ที่จัดให้ มีจำนวนผู้บริโภค ตามลำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่ -แผงลอย ในพื้นที่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พบว่า
3.1 ด้านอาชีพกรุงเทพมหานครควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ในอาชีพ
กับผู้ค้ามากที่สุด รองลงมาคือ ส่งเสริ มอาชีพอื่น เพื่อสร้างทางเลือกหรือความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้ค้า
จัดกิจกรรมจูงใจ และควรกำหนดมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าว
และเพิ่มขีดความสามารถผู้ค้าชาวไทย ตามลำดับ
3.2 ด้านรายได้ คือกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานเขต ควรให้การช่วยเหลือ
ชดเชยรายได้ให้กับผู้ค้า จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้ค้าได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3.3 ด้านพื้นที่ ผู้ค้าเสนอแนะว่า การผ่อนผันให้ขายในบางพื้นที่ทำให้ลดความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ค้ากับเจ้าหน้าที่ รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานเขต ควรมีการผ่อนผัน
ให้ขายในบางพื้นที่ทำให้เกิดทัศนคติที่ดี และช่วยเหลือผู้ค้า
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญ กับการพัฒ นาความรู้ในอาชีพกับผู้ค้า จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพอื่น ในการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่หรือความมั่นคงในชีวิต
ให้กับผู้ค้า
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการช่วยเหลือหรือชดเชยผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบด้าน
รายได้ที่ลดลง เพราะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัว โดยการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดขายให้ผู้ค้าได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการผ่อนปรน หรือผ่อนผันให้ขายในบางพื้นที่เพื่อช่วยลด
ความขัดแย้งระหว่างผู้ค้ากับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ค้าให้ผู้ค้ามีทัศนคติที่ดี
4. การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ควรคำนึงถึงหลักอนามัยสุขาภิบาล ความปลอดภัย ไม่
สร้างความรำคาญกับประชาชนส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบหาบ
เร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตปทุมวัน
2. ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ที่เหมาะสมในพื้นที่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปที่มีต่อการจัดระเบียบหาบเร่ -แผง
ลอย ที่เหมาะสมในพื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานี
ดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตั วอย่าง
จำนวน 40 คน ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดั บเพลิงและกู้ภัยบางกะปิส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท มีตำแหน่งงานประเภท
ทั่วไป และมีอายุราชการมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็น ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภ ัยบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านภาพรวมพบว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิง
และกู้ภัยบางกะปิ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.07, S.D. = .496)
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
บางกะปิ กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ด้ า นที ่ ม ี ค ่ า เฉลี ่ ย มากที ่ ส ุ ด ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม
( x̅ = 4.22, S.D. = .572) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก ด้านจิตใจ ( x̅ = 4.16, S.D. = .592 ) ด้านร่างกาย
( x̅ = 4.13, S.D. = .658 ) และด้านสิ่งแวดล้อม ( x̅ = 3.77, S.D. = .590 ) ตามลำดับ
คำสำคัญ: การพัฒนา, คุณภาพชีวิต, เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
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Abstract
This research has the objective to study the level of quality of life development of
firefighters Bangkapi fire and rescue station, Bangkok and to study problems and
obstacles in development quality of life of firefighters at Bangkapi fire and rescue
station, Bangkok the sample consisted of 40 people. Basic statistics are used to analyze
the data, including Frequency percentage Mean and standard deviation used in data
analysis, the research results can be summarized as follows.
1. Most of the firefighters at Bangkapi fire and rescue station are aged 41-50
years old, have a bachelor’s degree, marital status, have an average monthly income
of more than 25,000 bath, have general type of work, and have a service life of more
than 10 years.
2. The results of data analysis of opinions of firefighters’ officers at Bangkapi
fire and rescue station, Bangkok. Towards the development of quality of life overall, it
was found that firefighters at the station fire and rescue Bangkapi there was a high level
of opinion ( x̅ = 4.07, S.D. = .496)
The research results were found that the development of quality of life of
firefighters at the Bangkapi fire and rescue station, Bangkok found that the side with
the highest average social reletions ( x̅ = 4.22, S.D. =.572) , high mean values,
psychological ( x̅ = 4.16, S.D. = .592 ) , physical ( x̅ = 4.13, S.D. = .658 ) and
environmental ( x̅ = 3.77, S.D. = .590), respectively.
Keywords: Development, Quality of Life, Fireman

บทนำ
ในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างหันมาให้ความสนใจกับทรัพยากรบุคคลมาก
ขึ้น โดยนับว่า “คน” เป็น “ทุนมนุษย์”ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์การ ทำให้องค์การหันมาให้ความสนใจ
กับคุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลากรในองค์การเป็นสำคัญ เพราะเชื่อว่าหาก
ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ผลการปฏิบัติงานย่อมมีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปด้วย การบริหาร
องค์การทั้ง ภาครัฐและเอกชนล้วนแล้วแต่มีการแข่งขันที่สูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
องค์การแต่ละประเภทจึงควรจะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาการบริหารงาน โดยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและมีคุณภาพสูงจะนำพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี บุคลากรถือเป็น
หัวใจสำคัญที่สุดขององค์การเนื่องจากมนุษย์เป็นทั้งผู้ขับเคลื่อน และรับผลของการพัฒนา การมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพหรือการที่มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็เสมือนว่าประเทศมีทรัพยากรในการ
พัฒนาประเทศที่มีคุณภาพนั่นเอง (ฐานิฎา เจริญเลิศวิวัฒน์, 2558: 1)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเอง
และสังคมไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนาทั้งในส่ว นบุคคล ครอบครัว จึงต้องมีการพัฒ นาในด้า น
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การศึกษา เพื่อให้มีแนวคิดเจตคติที่ดี รู้จักการบริหารตนเอง การเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น มีอาชีพและ
รายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต มีคุณธรรมศีลธรรม ถ้าหากปฏิบัติได้เช่นนี้เท่ากับเป็นการยกระดับ
ทั้งตนเองและสังคม ทำให้มีคุณค่า มีความเจริญงอกงามปัญหาต่างๆ ในสังคมลดน้อยลง เช่นปัญหา
ครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ยังกระตุ้นให้บุคคลและสังคมเกิด
ความกระตือรือร้นคิดที่จะปรับปรุงตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ทำให้บุคคลรู้จักใช้
ปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักการบริหารเพื่อมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
และสังคม ทั้งยังทำให้บุคคลและสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ งและ
ปัญหาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้บุคคลและสังคม ที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข เกิดความร่วมมือร่วมในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นใน
สังคม ดังจะเห็นได้ว่า หากคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีคุณภาพที่ดี ย่อมนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุดหน้าก้าวไกลขึ้น (สำราญ จู
ช่วย, 2554: 17)
สถานีดับเพลิงและกู้ภ ัยบางกะปิ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภ ัย 1 สำนักป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวการป้องกันกับการระงับอัคคีภัย และ
ภัยพิบัติอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือตามที่ร้องขอตลอดจนช่วยเหลือ
ผู ้ ป ระสบภั ย ตรวจตราป้ อ งกั น อั ค คี ภ ั ย และภั ย พิ บ ั ต ิ อ ื ่ น ๆ จากสภาพควา มเจริ ญ เติ บ โตของ
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวง พื้นที่กว้างขวาง มีชุมชนแออัดและตึกสูงเป็นจำนวนมาก ทำให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีความยากและเสี่ยงต่ออันตราย ต้องอาศัยความรู้ ทักษะการฝึกฝน
และการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจตลอดเวลา ทำงานหนักและการพั กผ่อนไม่เป็นเวลา และมี
ความเครียดจากการทำงานสูง ทำให้มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงมีปัญหากับสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
จากความเป็นมาและเหตุผลข้างต้น จะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานคร” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเจ้าหน้ าที่
ดับเพลิงให้ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานี
ดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดคุณภาพชีวิตการทำงาน
UNESCO (1993: 40 อ้างถึงใน ชุมพร ฉ่ำแสง และคณะ, 2555: 4) ได้นิยามคุณภาพชีวิต
หมายถึง ระดับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และระดับความพึงพอใจ ในความต้องการส่วนหนึ่งของ
มนุษย์ ดังนั้น คุณภาพชีวิตจึงเป็นระดับของการมีชีวิตที่ดี มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิต และ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม
WHO (1998: 17 อ้างถึงใน ทิพย์วัลย์ เรืองขจร, 2554: 15) ให้ความหมายว่าคุณภาพ
ชีวิต หมายถึง การรับรู้หรือความเข้าใจของปัจเจกบุคคลที่มีต่อสถานภาพชีวิตของตนเองตามบริบท
ของวัฒนธรรมและค่านิยมที่ใช้ชีวิตอยู่และสัมพันธ์กับเป้าประสงค์ ความคาดหวัง มาตรฐานและความ
กังวลสนใจที่มีต่อสิ่งต่างๆ คุณภาพชีวิตเป็นมโนมติที่มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่
สลับซับซ้อน ได้แก่ สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต ระดับความเป็นตัวของตัวเองความสัมพันธ์ต่างๆ
ทางสังคม ความเชื่อส่วนบุคคล และสัมพันธภาพที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
องค์การอนามัยโลก (WHO, 1995 อ้างถึงใน ชุติมา เทียนใส, 2551: 7) กล่าวว่า คุณภาพ
ชีวิตของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และค่านิยม ในเวลานั้น ๆ มีความสัมพันธ์
กับจุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานที่แต่ละคนกําหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติดังนี้ 1) มิติ
ด้านสุขภาพกาย (Physical) 2) มิติด้านสุขภาพจิต (Psychological) 3) มิติด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม (Social Relationships) และ 4)มิติด้านสภาพแวดล้อม(Environmental)

องค์ประกอบและปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตการทำงาน
Walton (1973: 12–16 อ้างถึงใน วรเทพ เวียงแก, 2558: 27) ได้ชี้ให้เห็นถึง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นก็คือเงื่อนไขหรือองค์ประกอบต่าง ๆ อยู่ 8 ประการ ของ
คุณภาพชีวิตการทํางานนั่นเอง
1. การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and
Fair Compensation) คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น จะต้องมีความเพียงพอในการ
ดํารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ
2. สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and
Healthy Working Condition) ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีทั้งต่อร่างกายและการ
ทํางาน
3. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน (Security and Growth) ควรให้ความ
สนใจในการให้พนักงานได้รับการศึกษา หรือเพิ่มความสามารถในการทํางานของเขา
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4. โอกาสในการพัฒ นาความสามารถของบุ คคล (Development of Human
Capacities) คือ โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของพนักงาน
5. การบูร ณาการทางสั งคมหรื อการทํ างานร่ว มกัน (Social Integration) คือ การที่
ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามีคุณค่า ได้รับการยอมรับและร่วมมือกันทํางานจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน รู้สึกว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
6. ประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism) คือ พนักงานมีสิทธิอะไรบ้าง และ
สามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างไร ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์การนั้น ๆ
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Total Life Space) คือ บุคคล จะต้องจัด
ความสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิต โดยจะต้องจัดสรรบทบาทให้สมดุล
8. ลักษณะงานที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) คือ การที่พนักงานมี
ความรู้สึกว่ากิจกรรมหรืองานที่ทํานั้น เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน
ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์
(Maslor’s Hierarchy of Needs Theory)
Maslow (1954: 80–84 อ้างถึงใน วรเทพ เวียงแก, 2558: 30) เป็นนักจิตวิทยากลุ่ ม
มนุษยนิยม ซึ่งนักจิตวิทยากลุ่มนี้เชื่อว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เกิดมาดีและพร้อมที่จะทําสิ่งดี ถ้า
ความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ มาสโลว์ (Maslow) เป็นผู้หนึ่งที่ได้ศึกษา
ค้นคว้าถึงความต้องการของมนุษย์ โดยมองเห็นว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีความต้องการที่จะสนองความ
ต้องการให้กับตนเองทั้งสิ้น ซึ่งความต้องการมนุษย์มีมากมายหลายอย่างด้วยกัน เขาได้นําความ
ต้องการเหล่านั้นมาจัดเรียงเป็นลําดับจากขั้นตํ่าไปขั้นสูงสุดเป็น 5 ขั้น ดังนี้
1. ความต้องการทางร่างกายหรือความต้องการทางกายภาพ (Physiological
Needs) ความต้องการนี้เป็นความต้องการขั้นต่ำของมนุษย์ เพราะเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานและ
เป็นสิ่งจําเป็นที่สุดในการดํารงชีวิต เพราะหากร่างกายไม่ได้รับการตอบสนองแล้วชีวิตก็จะดํารงอยู่
ไม่ได้ ได้แก่ ความต้องการเกี่ยวกับอาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การพักผ่อน และความ
ต้องการทางเพศ เป็นต้น แต่ถ้าหากความต้องการขั้นนี้ไม่ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะไม่เกิด
ความต้องการในขั้นต่อไป
2. ความต้องการความปลอดภัยหรือความต้องการความปลอดภัย (Security
Needs หรือ Safety Needs) เป็นความต้องการขั้นต่อมา เมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับการ
ตอบสนองอย่างเพีย งพอแล้ว สําหรับ บางคนอาจจะหมายถึงการปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภั ย
ธรรมชาติ โรคร้ายหรือสงคราม แต่สําหรับบางคนจะหมายถึงการเลือกงานที่จะให้ความมั่นคงแก่เขา
หรือเป็นความปรารถนาที่จะได้ทํางานที่มีหลักประกัน มีรายได้เพียงพอที่จะเก็บออมไว้ใช้ในอนาคต
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3. ความต้องการทางสังคม (Social or Belonging Needs) เป็นความต้องการที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่าความต้องการสองข้อแรก เพราะทันทีที่ความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัย
ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้ว ความต้องการทางสังคมก็จะเกิดขึ้น ความต้องการดังกล่าวเป็น
ความต้องการที่ จะเป็นเจ้าของ ต้องการสมาคม ต้องการความรัก ต้องการเข้าร่วมและได้รับการ
ยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นต้น
4. ความต้องการที่จ ะได้ร ับ การยกย่ องในสั งคมหรื อ ความต้ องการยอมรับ ในสั ง คม
(Egoistic or Esteem Needs) ความต้ อ งการนี ้ ม ี ค วามสํ า คั ญ มากต่ อ การบริ ห ารงาน แบ่ ง ความ
ต้องการนี้ออกเป็น 2 ชนิด คือ ความต้องการได้รับความนิยมนับถือ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความต้องการ
ชื่อเสียง การมีสถานภาพทางสังคมที่ดี มีความรู้สึกว่าตนเป็นบุคคลสําคัญ ได้รับความสนใจ ความเอา
ใจใส่และระลึกถึงจากบุคคลอื่น และความต้องการมีอิสรเสรีภาพ
5. ความต้องการที่จะได้รับความสําเร็จตามความนึกคิดหรือความต้องการความสําเร็จใน
ชีวิต (Self-actualization or Self-realization) ความต้องการขั้นนี้เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของ
มนุษย์เพราะเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มนุษย์ได้รับการตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจ
ในการนําทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ไปใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรผู้บริหารจะต้อง
คํานึงถึงหลักของการสร้างแรงจูงใจ ความต้องการในระดับต่ำอาจได้รับการตอบสนองเพียงบางส่วน
และในส่วนที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป เช่น ในหน่วยงานที่จัด
ให้มีรายได้พอสมควรแล้ว และสภาพแวดล้อมของงานดีแล้ว การปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นจะไม่เพิ่ม
แรงจูงใจเลย เนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับนี้เป็นอย่างดีแล้ว

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและ
มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือตามลำดับ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จากนั้นนำมากำหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย กำหนดนิยาม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กำหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำมาใช้เป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม ทั้งชนิดปลายปิดและปลายเปิด
3. รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบสอบถาม โดยยึดหลักความมี
ประสิทธิผล ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบถึง
ความถูกต้องของข้อคำถาม ทั้งด้านเนื้อหาและความเหมาะสมในการนำแนวคิดและทฤษฎีใช้ในการตั้ง
คำถาม
4. การสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาของคำถามออกเป็น 3 ส่วน คือ

912

แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ได้แก่ 1. อายุ 2. ระดับการศึกษา 3. สถานภาพการสมรส 4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5.
ตำแหน่งงานปัจจุบัน และ 6. อายุราชการ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
ร่างกาย 2. ด้านจิตใจ 3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และ 4. ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 ข้อ โดย
คำถามที่ใช้จะให้เลือกตอบระดับของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและ
กู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) วิธีการได้มาของ
เกณฑ์วัดระดับคุณภาพแบ่งออกเป็น 5 ระดับ จากคะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี้
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
ระดับน้อย
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
ระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
ระดับมาก
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
ซึ่งเกณฑ์เฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและ
กู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรคำนวณช่วงความกว้างของชั้นดังต่อไปนี้
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด− ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุด

ความกว้างของอันตรภาคชั้น

=

แทนค่า จากสูตร

5−1

=

จำนวนชั้น

5

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
ค่าเฉลี่ยที่วัดได้
1.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

=

0.8

ระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

แบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
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5. นำร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจ วิจารณ์ แก้ไข
เสนอแนะ ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม
6. นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1. อายุ 2. ระดับการศึกษา 3.สถานภาพการสมรส
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5. ตำแหน่งงานปัจจุบัน และ 6. อายุราชการ
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1.ด้านร่างกาย 2. ด้านจิตใจ 3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
และ 4. ด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาคุณภาพชีว ิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
S.D.)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1.1 จำแนกตามอายุ พบว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิส่วนใหญ่มีอายุ
41-50 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมามีอายุ 30-40 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
22.5 อายุมากกว่า 50 ปีขึ้น จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 อายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.0 ตามลำดับ
1.2 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมามีการศึกษา
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามลำดับ
1.3 จำแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบาง
กะปิส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมา มีสถานภาพโสด
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จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 มีสถานภาพหย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
7.5 ตามลำดับ
1.4 จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (เงินเดือน + รายได้พิเศษ) พบว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป จำนวน
19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท จำนวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลำดับ
1.5 จำแนกตามตำแหน่งงานปัจจุบัน พบว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบาง
กะปิ ส ่ ว นใหญ่ ม ี ต ำแหน่ ง งานปั จ จุ บ ั น คื อ ทั ่ ว ไป จำนวน 26 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.0 รองลงมา
มีตำแหน่งงานปัจจุบันคือวิชาการ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ตามลำดับ
1.6 จำแนกตามอายุราชการ พบว่ าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิส่วน
ใหญ่มีอายุราชการ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 มีอายุราชการ 7-9 ปี
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 มีอายุราชการต่ำกว่า 3 ปีกับ 4-6 ปี ซึ่งเท่ากัน จำนวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.5 ตามลำดับ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานี
ดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านภาพรวม

1.
2.
3.
4.

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
( x̅ )

ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม

3
2
1
4

4.13
4.16
4.22
3.77
4.07

รวม

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
.658
.592
.572
.590
.496

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านภาพรวม พบว่า เจ้าหน้าที่
ดับ เพลิงสถานีดับ เพลิงและกู้ภ ัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.07, S.D. = .496) เมื่อ
พิจารณารายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามลำดับ ดังนี้
1. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ( x̅ = 4.22, S.D. = .572 )
2. ด้านจิตใจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ( x̅ = 4.16, S.D. = .592 )
3. ด้านร่างกาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ( x̅ = 4.13, S.D. = .658 )
4. ด้านสิ่งแวดล้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ( x̅ = 3.77, S.D. = .590 ) ตามลำดับ
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานี
ดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานคร” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อดุลย์ สารธิยากูล (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสถานีตำรวจ
ดั บ เพลิ ง คลองเตย กองปฏิ ก ารดั บ เพลิ ง 2 สำนั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุงเทพมหานคร” โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปราย
เป็นรายด้านดังนี้
1. ด้านร่างกาย ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น ด้านร่างกาย พบว่า เจ้าหน้าที่
ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้ าที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติ สภาพความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย พอใจกับสุขภาพของตนเอง การมีกำลังเพียงพอที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละวัน และการพอใจ
กับการนอนหลับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รจนีย์ แก้วสุข (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจ จัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ ในสังกัดกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 สำนักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับสูง โดย
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกัน และพบว่าปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย ความสัมพันธ์ทางสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานเพียงด้านเดียว คือ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ
กาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ด้านจิตใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านจิตใจ พบว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความรู้สึกพอใจในตนเอง การมีสมาธิในการทำงานต่างๆ การยอมรับ
รูป ร่างหน้าตาของตนเอง ความรู้ส ึกพอใจที่สามารถทำอะไรๆ ผ่านไปได้ในแต่ล ะวัน และการมี
ความรู้สึกดี รู้สึกมีความหวัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ ยูนุช (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สังกัดสถานีดับเพลิงลาดกระบัง” ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สังกัดสถานีดับเพลิงลาดกระบัง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้าน
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล
ในสถานที่ทำงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานโดยรวม ด้านการทำงานร่วมกัน และ
ความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น ด้านงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งผลการวิจัยอยู่ในระดับม าก
ส่วนด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
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บางกะปิ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ่ใ นระดั บ มากที่ ส ุ ด ทั ้ ง นี ้ เ นื่ อ งจากเจ้า หน้ าที ่ มี ค วามความพอใจกับ
ความสามารถในการทำงาน ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ในสถานีดับเพลิง ความรู้สึกว่าชีวิตมีความ
มั่นคงปลอดภัยดีในแต่ละวัน ความพอใจกับการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอื่นๆ และความพอใจกับการ
ช่วยเหลือที่เคยได้รับจากเพื่อนๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของอดุลย์ สารธิยากูล (2558) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสถานีตำรวจดับเพลิงคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิง
2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ข้าราชการสถานี
ดับเพลิงคลองเตย โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ข้าราชการสถานีตำรวจดับเพลิงคลองเตยมีระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ได้แก่ ความภาคภูมิใจใน
องค์กร มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ ด้านศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
ภาระอิสระจากงาน ด้านลักษณะการบริหารงาน และมีคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. ด้านสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความความพอใจกับการเดินทาง ความพอใจในการใช้
บริการสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น ความพึงพอใจถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ความ
พอใจในการมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด และความพอใจสภาพแวดล้อมรอบๆ บ้านเรือนที่อยู่ใน
ปัจจุบัน (เช่น อากาศ เสียง กลิ่น) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรภัทร คุ่มเคี่ยม (2561) ได้ศึก ษาวิจัย
เรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าฝั่งตะวันตก ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ” ผลของการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าฝั่งตะวันตก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรวมพบว่ามีความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกคุณภาพชีวิตการทำงานเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับ
จากมากไปน้อยตามลำดับ ดังนี้ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับดี รองลงมาคือด้านการ
ทำงานร่วมกันและความผูกพันกับบุคคลอื่น ด้านจังหวะชีวิตหรือความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทำงาน โดยส่วนรวมด้านโอกาสในการใช้และพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล ด้านสิทธิส่วนบุคคล
ในสถานที่ทำงาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานด้าน
สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1.ด้านร่างกาย เนื่องจากงานดับเพลิงเป็นงานที่หนักและมีความเสี่ยง เป็นงานที่ต้องใช้กำลัง
กายความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานควรจะจำกัดอายุ
เพื่อไม่ให้อายุสูงมากเกินไป ส่วนคนที่อายุมากควรเปลี่ยนสายงาน เช่น ให้ทำงานด้านเอกสาร หรือ
ช่วยทำงานด้านธุรการ เป็นต้น ควรมีการบริหารจัดการเรื่องเวลาในการเข้าเวรหรือปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ความเหมาะสม เพื่อลดความอ่อนล้าและความเครียดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้อง
เข้าเวรและเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน ดังนั้ นหากสามารถบริหาร
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จัดการการเข้าเวรให้มีความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านจิตใจ ควรมีการสร้างความมั่นคงในการทำงานให้ส ูงขึ้น โดยการสนับสนุนให้มี
การศึกษาที่สูงขึ้น และสามารถปรั บเงินเดือนให้สูงขึ้นตามวุฒิการศึกษา เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้า
ในสายงานให้มากขึ้น โดยการเพิ่มกรอบอัตราตําแหน่งให้มากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการสอบเปลี่ยน
สายงานที่สูงขึ้น ควรเพิ่มที่พักอาศัยให้มากขึ้นให้เพียงพอกับจํานวนเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางาน และกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่ง
ให้มีความยุติธรรม เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ควรมีการปรับรูปแบบในการทำงานให้มีความเหมาะสม มี
ส่วนร่วมการกําหนดแผนงานในการทำงาน รวมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ ปรับแผนการปฏิบัติงานให้ทัน
ต่อสถานการณ์และมีความยืดหยุ่น ควรส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันภายในหน่วยงาน เช่น การ
จัดการแข่งขันกีฬา การทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมนันทนาการหรือการออก
กำลังกาย เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและช่วยเหลือ
กันในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
4. ด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีการขอและหางบประมาณบริห ารจัดการให้ แต่ล ะสถานี เพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ทํางานที่มีสภาพเก่าและทรุดโทรมให้มีความแข็งแรง มีสภาพน่าอยู่มากขึ้น
ควรจัดให้มีการทํากิจกรรม 5ส ให้บ่อยขึ้น จัดให้มีบริเวณพักผ่อนและออกกําลังกาย ซ่อมแซมอุปกรณ์
ที่ใช้ในการทํางาน ตลอดจนรถดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน วางแผนเรื่องการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ให้เหมาะสม และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและ
กู้ภัยบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอแนะให้มีการ
วิจัยในครั้งต่อไปเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหนี้ที่ดับเพลิงโดยทำการวิจัยแบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประสบ
ปัญหา หรืออุปสรรคใดๆที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับต่ำ หรือต้องเพิ่มเติมในส่วนใด ที่จะทำให้
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งองค์กรจะต้องให้ความสำคัญสอดคล้องและตรงตาม
ความต้องการ
2. ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพ/ศึกษารายกรณี (Case Study) ในหน่วยงานอื่นที่มีผลการ
ดําเนิน การดีเด่น ในเรื่องการพัฒ นาคุณภาพชีว ิตให้กับบุคลากรในหน่ว ยงาน เพื่อให้เห็นปัจจัย
ความสําเร็จตลอดจนขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจนในการสร้างนโยบายและการปฏิบัติ และควร
ขยายทำการวิจัยให้กว้างขึ้นขยายกลุ่มประชากรที่ศึกษาให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุกสถานี
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เพื่อให้ทราบถึงระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ประสิทธิภาพต่อไป
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Administration
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นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1*
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2-3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์4-6
4

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ของหน่ ว ยอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นเขตวั ฒ นา (อปพร.เขตวั ฒ นา)
กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคลที่แตกต่างกันกับการมีส่วนร่วมในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยและ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามุ่งเน้น
ที่ตัวแทนของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา (อปพร.เขตวัฒนา) กรุงเทพมหานคร
จำนวน 269 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การหาความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐาน ใช้ t–test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–way ANOVA) การ
ทดสอบรายคู่ของ เชฟเฟ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า
1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. ประกอบอาชีพรับจ้าง และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า
20,000 บาท
2. ความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 3.77, S.D. = .558) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับระดับมาก (x̅ = 3.72,
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S.D. = .518) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับระดับปานกลาง (x̅ = 3.26, S.D.
= .549) ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการอยู่ในระดับระดับปานกลาง (x̅ = 2.97, S.D. = .536)
3. เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนกับ การมีส่วนร่วมในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า
เพศที่แตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกัน
ภัย ฝ่ายพลเรือนเขตวัฒ นา กรุงเทพมหานคร ไม่ แตกต่างกัน ส่ว นอายุ ระดับการศึกษา รายได้
สถานภาพสมรส และระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีส่วนร่วมในงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
คำสำคัญ: อาสาสมัคร, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การมีส่วนร่วมของประชาชน

Abstract
The purpose of this research was to study 1) people's participation in disaster
prevention and mitigation of the Civil Defense Volunteer Unit, Vadhana District Bangkok
Metropolitan Administration. 2) Compare personal factor to people's participation in
disaster prevention and mitigation of the Civil Defense Volunteer Unit, Vadhana District
Bangkok Metropolitan Administration. 3) Problem and obstacle of people's participation
in disaster prevention and mitigation of the Civil Defense Volunteer Unit, Vadhana District
Bangkok Metropolitan Administration. The samples used in the study were
representatives of members of the Civil Defense Volunteer in Watthana District Bangkok
consisted of 269 people, and data were collected using questionnaires. The statistics
used in the research were frequency, percentage, mean and Standard Deviation, t-test
and F-Test (One way ANOVA).
The research found that:
1 . The majority of the volunteers most of them were females, aged 5 1 years
old and over, with a high school education or a vocational certificate, employed and
has a monthly income of more than 20,000 Baht.
2 . The overall level of public opinion was at high level. Sorted in descending
order: Participation in decision making at a high level (x̅ = 3.77, S.D. = .558) Participation
in evaluation at high level (x̅ = 3.72, S.D. = .518) Participation in Benefit at moderate
level (x̅ = 3.2 6 , S.D. = . 5 4 9 ) Participation in implementation at moderate level (x̅ =
2.97, S.D. = .536), respectively
3. The comparing results of opinions toward people's participation in disaster
prevention and mitigation of the Civil Defense Volunteer Unit, Vadhana District Bangkok
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Metropolitan Administration classified by personal factors found that: gender, age,
education, occupation, and average money income a month no different.
Keywords: volunteer, public participation, disaster prevention and mitigation

บทนำ
ในอดีตประเทศไทยต้องประสบปัญหาการก่อการร้ายการแทรกแซงของลัทธิคอมมิวนิสต์
การโฆษณาชวนเชื่อ รวมถึงภั ยธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย อาคารถล่ม เป็นต้น ซึ่งไม่
สามารถกำหนดหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ใด เมื่อไหร่ มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเป็นงานที่ต้องดำเนินการโดยฉับพลันทันที และต้องดำเนินการ
แข่งกับเวลา การดำเนินการยิ่งล่าช้าภัยก็จะยิ่งขยายทวีความรุนแรงขึ้น และในขณะนั้นรัฐบาล ไม่มี
กำลังบุคลากรที่เพีย งพอในการจัดการกับภัยพิบัติต่า งๆ เหล่านั้น จึงได้มีนโยบายจัดตั้งหน่ว ย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นทั่วประเทศเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยต่างๆ และเป็นกำลังสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานในการป้องกันบรรเทา
และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย
ปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงแม้จะคลี่คลายลงมากแต่สถานการณ์ด้านสาธารณภัยก็
ยังคงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อ พ.ศ. 2547 การเกิดน้ำท่วม
ครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2554 เหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อ พ.ศ. 2558 เหตุท่อแก๊สระเบิดที่จังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อ พ.ศ. 2563 การเกิดไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน การเกิดลมพายุ เป็นต้น ในการ
จัดการสาธารณภัยดังกล่าวทางราชการยังขาดความพร้อมด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความล้าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ฉับพลัน และส่งผลเสียหายกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือและความเสียสละจากประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกั นและบรรเทาสา
ธารณภัยดังกล่าว ซึ่งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเกิดขึ้น โดยพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ. 2522 โดยได้กำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นทุกเขตใน
กรุงเทพมหานครและ ทุกอำเภอทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยเหลือในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 50 ศูนย์ ซึ่งศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนาเป็น 1 ใน 50 ศูนย์ ดังกล่าว โดยอยู่ในความดูแลของ
สำนักงานเขตวัฒนา มีพื้นที่ครอบคลุมจำนวน 3 แขวง ได้แก่ แขวงคลองตันเหนือ แขวงคลองเตยเหนือ
และแขวงพระโขนงเหนือมีพื้นที่ทั้งหมด 12.565 ตารางกิโลเมตร มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่
ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียน จำนวน 819 คน ผ่านการอบรมจำนวน 13 รุ่น และสำนักงานเขตวัฒนา
ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการทำงานร่วมกับภาคประชาชน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเขตวัฒนาจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับราชการ
ส่วนท้องถิ่น
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการของสำนักงานเขตวัฒนา
จึงมีความสนใจทำวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร” เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริห ารและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลและนำไปปรับใช้ในการบริหารงาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานเขตวัฒนา
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคลความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วน
ร่วมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยและฝ่ายพลเรือนเขต
วัฒนา (อปพร.เขตวัฒนา) กรุงเทพมหานคร

สมมตฐานการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา (อปพร.เขตวัฒนา) กรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaires) กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างที่มุ่งเน้น
ประชาชนที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา (อปพร.เขตวัฒนา) กรุงเทพมหานคร
จำนวน 819 คน จากการหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ได้
จำนวนทัง้ สิ้น 269 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและปรับปรุงให้มี ความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา (อปพร.เขต
วัฒนา) กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ นเขตวัฒนา (อปพร.เขต
วัฒนา) กรุงเทพมหานคร จากนั้นนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย กำหนดนิยาม และเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. รวบรวมและเรี ยบเรี ยงข้ อมู ลที ่ เกี ่ ยวข้ อง เพื ่ อสร้ างแบบสอบถาม โดยยึ ดหลั กความมี
ประสิทธิผล ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อความ ทั้งด้านเนื้อหา ความเหมาะสม ในการนำแนวคิด และทฤษฎีใช้ในการตั้งคำถาม
3. การสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาของคำถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
อาชีพ และระดับการศึกษา
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แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา จำนวน 4 ด้าน
ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 3. การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ และ 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล จำนวน 26 ข้อ โดยจะให้เลือกตอบระดับ
ของการมีส่วนร่วมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา วิธีการได้มาของเกณฑ์วัดระดับ
การมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 5 ระดับ จากคะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย ระดับการมีส่วนร่วม
4.51 – 5.00 การมีส่วนร่วมมากที่สุด
3.51 – 4.50 การมีส่วนร่วมมาก
2.51 – 3.50 การมีส่วนร่วมปานกลาง
1.51 – 2.50 การมีส่วนร่วมน้อย
1.00 – 1.50 การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้ความรู้ที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมเป็น แนวทางในการสร้างคำถาม ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูล โดยการออกไป
แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จากนั้น นำข้ อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาเอกสาร และข้อมูล ที่ ได้ จ าก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ สรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ได้จากแบบสอบถาม และใช้ช่วงเวลาใน
การเก็บรวบรวบข้อมูล ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม 2564
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระได้แก่
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชีพ
และ ระดับการศึกษา
2. ปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ แลการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา (อปพร.เขตวัฒนา)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยาย ข้อมูลปัจจัยบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
2. การแจกแจงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์โดยบรรยายระดับค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
3. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ที่ โดยใช้สถิติ Independent t-test เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปร 2 กลุ่ม และสถิติ F-test แบบ (One-way Analysis
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of Variance) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อพบความแตกต่างจึงทำการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ
เชฟเฟ่
สถิ ต ิ ท ี ่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข ้ อมู ลในการวิ จ ั ยครั ้ งนี ้ ใช้ สถิ ต ิ เชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย
ข้อมูล ส่ว นบุคคล
ของกลุ่มตัว อย่าง การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเขต
วัฒนา (อปพร.เขตวัฒนา) กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับารมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้สถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวแปร 2 กลุ่ม และสถิติ F-test แบบ (One-way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
0.05 และเมื่อพบความแตกต่างจึงทำการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 269 คน สามารถ
จำแนกได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศ พบว่า หญิง ลำดับที่ 1. คือ เพศหญิง จำนวน 137 คน
ลำดับที่ 2 คือ เพศชาย จำนวน 132 คน อายุพบว่า ลำดับที่ 1. คือ อายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 99 คน
ลำดับที่ 2. คือ อายุ 41-50 ปี จำนวน 68 คน และลำดับที่ 3. คือ อายุต่ำกว่า 18-30 ปี จำนวน 54
คน รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน พบว่า ลำดับที่ 1. คือ มากกว่า 20,000 บาท จำนวน 139 คน ลำดับที่ 2.
คือ 10,000-20,000 บาท จำนวน 113 คน และลำดับที่ 3. คือ 5,000-10,000 บาท จำนวน 17 คน
อาชีพ พบว่า ลำดับที่ 1. คือรับจ้าง จำนวน 134 คน ลำดับที่ 2 คือ อาชีพค้าขาย จำนวน 63 คน และ
ลำดั บที ่ 3 คื อ รั บราชการ/รัฐวิ สาหกิ จ จำนวน 48 คน ระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า ลำดั บ ที ่ 1. คื อ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. จำนวน 95 คน ลำดับที่ 2. คือ ปริญญาตรี จำนวน 55 คน และลำดับที่
3. คือ อนุปริญญา (ปวท./ปวช.) จำนวน 50 คน
2. ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในงานป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 4 ด้าน
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ การมีส่ว นร่วม
ของประชาชนในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 4 ด้าน
ระดับการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
S.D.
แปลผล
ลำดับ
X
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.77
.558
มาก
1
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การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
3.72
.518
มาก
2
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
3.26
.549
ปานกลาง
3
การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
2.97
.536
ปานกลาง
4
รวมทุกด้าน
3.43
.382
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ของหน่ว ยอาสาสมั ครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนเขตวัฒ นา กรุงเทพมหานคร
ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.43, S.D. = 0.382) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียง
จากมากไปหาน้อย พบว่า 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( X =3.77, S.D. = 0.558) 2. ด้าน
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล ( X = 3.72, S.D. = 0.518) 3. ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มในการรั บ
ผลประโยชน์ ( X = 3.26, S.D. = 0.549) และ 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ( X = 2.97,
S.D. = 0.536) ตามลำดับ
3. ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครจำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แสดงตาม
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
การมีส่วนร่วมของอปพร.
Sig.

X

S.D.

t-test

F-test

3.48
3.38
3.37
3.39
3.50
3.43
3.30
3.46
3.42
3.42
3.46
3.48
3.40
3.44

3.79
3.80
.414
.342
.352
.398
.405
.361
.395
.272
.3366
.428
.380
.356

2.181

-

.952

-

1.696

.187

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน
ปฏิเสธ
สมมติฐาน
ปฏิเสธ
สมมติฐาน

.280

ปฏิเสธ
สมมติฐาน

.729

ปฏิเสธ
สมมติฐาน

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ

ชาย
หญิง

อายุ

18 -30 ปี
31-40 ปี
41 -50 ปี
51 ปีขึ้นไป
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
เกษตรกร
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ค้าขาย
รับจ้าง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายได้

อาชีพ

-

1.279

.509
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ระดับ
การศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา (ปวท./ ปวส.)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

3.45
3.33
3.52
3.41
3.38
3.38

.079
.389
.329
.346
.411
.472

-

1.819

.109

ปฏิเสธ
สมมติฐาน

นัยสำคัญทางสถิติที่ .05

จากตารางที่ 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครจำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วน
ร่วมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05
4. ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสิน ใจ พบว่า ประชาชนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินในขั้นตอนการ
กำหนดโครงการ ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของ
แต่ละชุมชน จึงไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร รวมทั้งการจัดประชุมกำหนดจัดในวัน
และเวลาราชการ ซึ่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนบางส่วนติดภารกิจงานประจำ อาจไม่สะดวก
ในการเข้าร่ว มประชุม บางครั้งจะต้องลางานเพื่อมาเข้าร่ว มประชุม ด้านการมีส ่ว นร่ว มในการ
ดำเนินการ พบว่า การฝึกอบรมหรือสาธิตด้านการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่เพียงพอทั้งใน
ด้านความเข้าใจในการปฏิบัติงานและจำนวนผู้ผ่านการอบรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่จัดกิจกรรม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวันและเวลาราชการ ซึ่งประชาชนติดงานประจำทำให้ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ ตลอดจนปัญหาในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ไม่เพียงพอ มีสภาพชำรุด ไม่ทันสมัย การมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า การได้รับแจ้งข่าวสารหรือสถานการณ์ล่วงหน้า มีเฉพาะสา
ธารณภัยบางประเภทเท่านั้น ส่วนด้านอัคคีภัย ไม่สามารถแจ้งข่าวสารหรือสถานการณ์ล่วงหน้าได้
รวมทั้งการรับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาเยียวยาจากหน่วยราชการ จะต้องดำเนินการตามระเบียบ มี
ขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้า และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบเกี่ยวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ข้อเสนอบางครั้งก็ไม่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง เนื่องจากเกินอำนาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ

อภิปรายผล
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนเข้ามามีการมีส่วนร่วมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย
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ฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนาได้เข้านำเสนอประเด็นต่างๆ รวมทั้งการร่วมคิดการตัดสินใจ โดยมิได้หวัง
ผลประโยชน์ส่วนแต่แต่อย่างใดอีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอๆเพื่อนำไปพัฒนาประปรุง
งานให้ดียิ่งขึ้นไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสมจิตร แสงธรรม (2558) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก อปพร. มีส่วน
ร่วมในด้านการฝึกอบรมและด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ในระดับน้อย และมีส่วนร่วมร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานราชการในการบริการสังคมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก
สมาชิก อปพร.ได้มีการร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการ
เข้าร่วมประชุมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดโอกาสให้ได้มีโอกาส
มีส่วนร่วมในการลงมติให้มีการจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย สอดคล้องกับแนวคิดของสนิ คำคง (2560: 13-14) ได้กล่าวว่าขั้นตอนการมีส่วนร่วมมี 4
ขั้นตอนคือ1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ คือ เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือ ต้องร่วมการตัดสินใจเลือก
กิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด 2) การมีส่วนร่วมปฏิบัติตามกิจกรรม คือ เข้า
ร่ว มในกิจ กรรมตามวิถีทางและแนวทางให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3) การมีส ่ว นร่ว มในการรับ
ผลประโยชน์ คือ ร่วมในการรับผลประโยชน์อันเกิดจากผลของกิจกรรมหรือการดำเนินงานของ
สมาชิกเอง 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ ร่วมในการประเมินผลการทำงานของตนกลุ่มและ
ประเมินสถานการณ์ภายนอกด้วย
1.2 ส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในการประเมินผล พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากอปพร. เขตวัฒนา ได้มีการร่วมประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมของอาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนในการปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และยังมี
การควบคุมกฎเกณฑ์หรือระเบียบเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเข้มงวดอีกด้วย
สอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980, อ้างถึงใน วิษณุ หยกจินดา, 2557)ที่กล่าวว่า
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งสำคัญที่จะต้องสังเกตุคือ ความเห็น ความชอบ และ
ความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มได้
1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
แม้ว่าการได้รับแจ้งข่าวสาร/สถานการณ์ล่วงหน้าจะได้รับความรวดเร็ว แต่เนื่องจาก การงบประมาณ
และสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เช่น การได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาเยียวยา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ความช่วยเหลือด้านถุงยังชีพ รวมไปถึงความช่วยเหลือด้าน
ยานพาหนะขนส่งในการอพยพยังไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประมวล สุขพอ (2559)
ได้ศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร
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ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลในจังหวัดปราจีนบุรี” พบว่าการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลอยู่ในระดับมากที่สุด
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เนื่องจาก อพปร.ที่เข้ามามีการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสารเคมี อุบัติภัยและ
อุทกภัยยังมีอยู่น้อย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมจิตร แสงชาติ (2558) ได้ศึกษา เรื่อง “การมี
ส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย:
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร” พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน มีส่วนร่วมในด้านการฝึกอบรม และด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อยู่ในระดับน้อย
3 ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครจำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษาของอปพร.ที่แตกต่างกันมี
ส่วนร่วมในงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต
วัฒนา กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานเขตวัฒนาได้
สนับสนุนกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม มีการสร้างช่องทางใน
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน โดยระบบต่างๆ ของทางราชการ เอื้ออำนวยและเพิ่มโอกาสให้
ประชาซนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน มีการจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาของกระบวนการมีส่วนร่วมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และมีผู้นำที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่กระตุ้นให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในงานพัฒนาพื้นที่ ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมจิตร แสงชาติ (2558) ได้ศึกษา เรื่อง
“การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร” พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ด้านสังคม และด้านการติดต่อสื่อสารของ อปพร. กับการมีส่วนร่วมในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ด้านบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้
อาชีพที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลศรี
ฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุปผล
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของประชาชนในงานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของหน่ ว ย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 269 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 51 ปีขึ้น มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท มีอาชีพรับจ้าง มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.
การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
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การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสูงสุด อันดับที่สอง คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อันดับที่สาม
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และอันดับที่สี่ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ
ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา ไม่แตกต่างกัน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะพบว่า ประชาชนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วม
ตัดสินในขั้นตอนการกำหนดโครงการ ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
และความต้องการของแต่ล ะชุมชน รวมทั้งการจัดประชุมกำหนดจัดในวันและเวลาราชการ ซึ่ ง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนบางส่วนติดภารกิจงานประจำ อาจไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุม
บางครั้งจะต้องลางานเพื่อมาเข้าร่วมประชุม ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ พบว่า การฝึกอบรม
หรือสาธิตด้านการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่เพียงพอทั้งในด้านความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
และจำนวนผู้ผ่านการอบรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวันและเวลาราชการ
ซึ่งประชาชนติดงานประจำทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตลอดจนปัญหาในด้านอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ไม่เพียงพอ มีสภาพชำรุด ไม่ทันสมัย การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า การ
ได้รับแจ้งข่าวสารหรือสถานการณ์ล่วงหน้า มีเฉพาะสาธารณภัยบางประเภทเท่านั้น ส่วนด้านอัคคีภัย
ไม่สามารถแจ้งข่าวสารหรือสถานการณ์ล่วงหน้าได้ รวมทั้งการรับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาเยี ยวยา
จากหน่วยราชการ จะต้องดำเนินการตามระเบียบ มีขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารจำนวนมาก ทำ
ให้เกิดความล่าช้า และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อเสนอบางครั้งก็ไม่ได้รับ การ
แก้ไขหรือปรับปรุง เนื่องจากเกินอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 ด้ านการมี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ดสิ น ใจ สำนั กงานเขตวั ฒ นาเปิ ดโอกาสให้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จึงควร
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจด้านอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ อาทิ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น
1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ สำนักงานเขตวัฒนาเปิดโอกาสให้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มี
ข้อที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ข้อ คือ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้านอุทกภัย ด้านอุบัติภัย และด้านสารเคมี เนื่องจากปัจจุบันยังมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อย
1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ สำนักงานเขตวัฒนาเปิดโอกาสให้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
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ควรส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น อาทิ การช่วยเหลือด้านยานพาหนะ
การช่วยเหลือด้านถุงยังชีพ การช่วยเหลือด้านเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาเยียวยา
รวมทั้งสนับสนุนการ มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อื่น ๆ อาทิ การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น
การยกย่องเชิดชูเกียรติ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ การดูแล ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน
อื่นให้กับสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการให้ กับสมาชิก อปพร. ที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วย การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล สำนักงานเขตวัฒนาเปิดโอกาสให้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จึงควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง และเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ แต่อาจมีข้อจำกัดเนื่องจากการประเมินผลต้อง
ใช้ความรู้และความสามารถและหลักการในการประเมินผลด้วย ซึ่งสมาชิก อปพร.อาจยังไม่มีศักยภาพ
เพียงพอ แต่หน่วยงานราชการสามารถให้คำแนะนำหรือชี้แจงให้สมาชิก อปพร.เข้าใจในหลักการ
ประเมินผลในเบื้องต้นได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่าย
ทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 336 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการแจกแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
2. ทัศนคติของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดทั้ง 5 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ 1) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 2) ด้านการ
รู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ 3) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในบริการ 4) ด้านการสนองต่อผู้รับบริการ
และ 5) ด้านความเป็นธรรมของการบริการ
3. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต
วัฒนา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึก ษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อ
คุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05
คำสำคัญ: ทัศนคติ คุณภาพการบริการ ฝ่ายทะเบียน

Abstract
The purpose of this research was to study attitude of people towards the
service quality of Register section Vadhana District office, Bangkok Metropolitan
Administration from samples of 336 people who giving away questionnaires for
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collective data by questionair, statistical data to be analyzed by frequency, percentage
mean and Standard Deviation. The research found that
1. Most of the respondents were female, aged 30-39 years with a bachelor's degree.
Most of them work as employees of private companies and have monthly income
10,001-20,000 baht.
2. People's attitude towards the service quality of the registration section,
Vadhana District, Bangkok revealed was at the highest level. When considering each
aspect, it was at the highest level in all 5 aspects. In descending order 1) Provide
reliability to service recipients 2) Understanding and showing empathy to service
recipients 3) Service reliability 4) Service response 5) Service impartiality. Considering
each item individually, it will be as follows.
3. The comparing results of people’s attitude towards the service quality of
Register section Vadhana District office, Bangkok Metropolitan Administration classified
by gender, age, education, income were found to be difference, accept occupation
had no difference significant at the level of 0.05.
Keywords: attitude, quality service, register sector

บทนำ
การบริหารราชการในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การ
พัฒนาประเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ สร้างระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ให้แก่ประชาชน ทั้งในเรื่องความเสมอภาค เป็นธรรม สะดวกรวดเร็ว และมีการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การปฏิบัติงานในมิติเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งคุณภาพการบริการ โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป็นหลัก
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เป็นพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ สั่งการให้ส่วนราชการและ
ข้าราชการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ ต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น และประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการและได้รับการอำนวย
ความสะดวก รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การปฏิบัติงาน
ราชการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนสูงสุดจะต้องยึดหลักการตาม
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กฎหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบั ติ
ราชการ เพื่อนำไปสู่คุณภาพในการให้บริ การแก่ประชาชน ตามบทบาทหน้าที่ห รือภารกิ จ ของ
หน่วยงานที่กำหนดไว้ (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ,
2546) นอกจากนี้ได้มีการปฏิรูประบบราชการและมีการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การบริหารราชการ
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อมิให้มีการปฏิบัติงานที่ซ้ ำซ้อนกัน
ก่อให้เกิดการบริหารงานที่เป็นเอกภาพรวมถึงหลักการในการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนและ
กำหนดการบริหารราชการแนวใหม่ เพื่อให้ระบบบริหารราชการสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8), 2553)
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่สำคัญในการให้บริการประชาชน
ด้านงานทะเบียนราษฎรได้แก่ การรับแจ้งเกิด -ตาย การย้ายเข้า-ย้ายออก การออกสูติบัตร มรณบัตร
การกำหนดเลขหมายประจำบ้ าน ด้านทะเบี ยนบั ตรประจำตัว ประชาชน จัดทำบัตรประจำตั ว
ประชาชนตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2551 และด้านทะเบียนชื่อบุคคลได้แก่ การ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว เช่น การจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
การรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและการพิจารณากำหนดหน่วย
เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานที่มีประชาชนมาใช้บริการตลอดจำเป็น ต้องมี
การปรับปรุงการให้บริการที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม สามารถสร้างความพึงพอใจที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด (กรุงเทพมหานคร, 2562)
ในส่วนของงานให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นงาน
บริการด้านทะเบียนราษฎรสำหรับประชาชนที่มารับบริการ ที่มีผู้รับบริการมารับบริการโดยตรง ซึ่ง
ผู้รับบริการย่อมจะต้องคาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของหน่วยงาน
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีผู้มารับบริการ
ค่อนข้างมาก และจากรายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานเขตวัฒ นา, 2564) พบว่า ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒ นา
กรุงเทพมหานคร มีระดับความ ไม่พึงพอใจเฉลี่ยภาพรวมการปฏิบัติงานมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ผล
การสำรวจนั ้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ ศ ึ ก ษาการให้ บ ริ ก ารครบทุ ก มิ ติ 5 ด้ า นตามทฤษฎี ข อง Parasuraman,
Zeithaml and Berry (1990) ดั ง นี ้ มิ ต ิ ที่ 1 ความเป็ น รู ป ธรรมของบริ ก าร (Tangibility) มิ ต ิ ที่ 2
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) มิติที่ 3 การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) มิติที่
4 การให้ความเชื่อมั่น ต่อผู้ร ับ บริ การ (Assurance) และมิติที่ 5 การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริ ก าร
(Empathy) และไม่ได้ศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร” โดยทำการศึกษาคุณภาพการให้บริการและ
ระดับคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษา
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ที่ได้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาหรือปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ อันจะนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ทุกระดับอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
2.เพื่อเปรีย บเทีย บระดั บ คุณภาพการให้บริ การของฝ่า ยทะเบียน สำนักงานเขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร กับปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามเพศ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้อาศัยกระบวนการและวิธิการของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้มาจากประชาชนที่มาใช้บริการฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน
2,100 คน หากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 336 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัย คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและปรับปรุงให้มี ความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จากนั้นนำมากำหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย กำหนดนิยาม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. รวบรวมและเรี ยบเรี ยงข้ อมู ลที ่ เกี ่ ยวข้ อง เพื ่ อสร้ างแบบสอบถาม โดยยึ ดหลั กความมี
ประสิทธิผล ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นำเสนอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อความ ทั้งด้านเนื้อหา ความเหมาะสม ในการนำแนวคิด และทฤษฎีใช้ในการตั้งคำถาม
3. การสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาของคำถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่มารับ
บริการที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความ
เป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)
2) ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ในบริการ (Reliability) 3)
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ(Responsiveness) 4) การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance)
และ 5)การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy) จำนวน 25 ข้อ โดยจะให้เลือกตอบระดับ
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คุณภาพของการให้บริการของฝ่ายทะเบี ยน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วิธีการได้มาของ
เกณฑ์ ว ั ด ระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารการมี ส ่ ว นร่ ว ม แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ จากคะแนนที ่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบถาม ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพการให้บริการ
4.21 – 5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
3.41 – 4.20
เห็นด้วยมาก
2.61 – 3.40
เห็นด้วยปานกลาง
1.81 – 2.60
เห็นด้วยน้อย
1.00 – 1.80
ไม่เห็นด้วย
แบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้อาศัยกระบวนการและวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้ความรู้ที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมเป็นแนวทางในการสร้างคำถาม ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มตัวอย่างผู้มาใช้บริการฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จากนั้น นำข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาเอกสาร และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ สรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่
ได้จากแบบสอบถาม และใช้ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวบข้อมูล ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระได้แก่
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ในบริการ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนคติของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัว อย่าง การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
อธิบายข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ของฝ่ายทะเบีย น สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ในการ
วิเคราะห์สถิติกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One way ANOVA)
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 336 คน สามารถจำแนก
ได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศ พบว่า หญิง ลำดับที่ 1. คือ เพศหญิง จำนวน 206 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.3 ลำดับที่ 2 คือ เพศชาย จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 อายุพบว่า ลำดับที่
1. คือ อายุ 30-39 ปี จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 ลำดับที่ 2. คือ อายุ 40-49 ปี จำนวน 75
คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และลำดับที่ 3. คือ อายุ 50 ปี ขึ้นไป จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3
ระดับการศึกษา พบว่า ลำดับที่ 1. คือ ปริญญาตรี จำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 ลำดับที่ 2.
คือ ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ลำดับที่ 3. คือ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน
22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 อาชีพ พบว่า ลำดับที่ 1. คือ พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 171 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.9 ลำดับที่ 2 คือ อาชีพรับจ้าง จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 และลำดับที่ 3 คือ
ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ลำดับที่ 1. คือ 10,00120,000 บาท จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 ลำดับที่ 2. คือ 20,001-30,000 บาท จำนวน 83
คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และลำดับที่ 3. สูงกว่า 30,000 บาท จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7
2. ผลการวิเคราะห์ข้ อมูล เกี่ ย วกั บคุ ณภาพการให้บริ การ ของฝ่ายทะเบียน สำนักงาน
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 5 ด้าน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงาน
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
ระดับคุณภาพการให้บริการ
ลำดับ คุณภาพการให้บริการ
ที่
ของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา
S.D.
แปลผล
1
การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ(Assurance)
4.44
.483
มากที่สุด
2
การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ(Empathy)
4.40
.507
มากที่สุด
3
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในบริการ (Reliability)
4.34
.516
มากที่สุด
4
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) 4.32
.528
มากที่สุด
5
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility)
4.31
.444
มากที่สุด
รวมทุกด้าน
4.36
.495
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.36, S.D. = 0.495)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
( = 4.44, S.D. = 0.483) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ( = 4.40, S.D. = 0.507) ด้าน
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในบริการ ( = 4.34, S.D. = 0.516) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (
= 4.32, S.D. = 0.528) และด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร ( =4.31, S.D. = 0.444)
ตามลำดับ
3. 3. ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แสดง
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
การมีส่วนร่วมของอปพร.
ปัจจัยส่วนบุคคล
Sig.
ผลการทดสอบ
t-test
F-test
สมมติฐาน
เพศ
3.357
.001*
ยอมรับสมมติฐาน
อายุ
4.646
.003*
ยอมรับสมมติฐาน
รายได้
3.325
.020*
ยอมรับสมมติฐาน
อาชีพ
2.180
.056
ปฏิเสธสมมติฐาน
ระดับ
-9.252
.000*
ยอมรับสมมติฐาน
การศึกษา
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05
จากตารางที่ 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครจำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน
งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ยของหน่ ว ยอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภัย ฝ่ ายพลเรื อ น เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ส่วนอาชีพที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05

อภิปรายผล
จากการวิ จ ั ย เรื ่ อ ง “ทั ศ นคติ ข องประชาชนต่ อ คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของฝ่า ยทะเบียน
สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร” สามารถนำผลการศึกษามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ทัศนคติของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้ง 5 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ 1) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
2) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ 3) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในบริการ 4) ด้านการสนองต่อ
ผู้รับบริการ และ 5) ด้านความเป็นธรรมของการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรารัตน์ บุญ
ภา (2557) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลพวา
อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรศบงกช ศรีคงศรี (2556) ที่ได้ศึกษา
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คุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
พบว่ า คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารงานทะเบี ย นราษฎร์ ข องฝ่ า ยทะเบี ย นสำนั ก งานเขตคลองสาน
กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ คุ้มคง (2557)
ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบล นายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวั ดจันทบุรี พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลนายายอามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการให้บริการประชาชนของฝ่าย
ทะเบียน และของหน่วยงานราชการในปัจจุบันได้เน้นให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มารับบริการ อาทิ มีแบบแสดงความคิดเห็น แบบประเมินความพึงพอใจให้ประชาชนที่มารับบริการ
ทำการประเมินได้ ทำให้หน่วยงานราชการต้องมีการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล กับทัศนคติต่อคุณภาพการ
ให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒ นา กรุงเทพมหานคร พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังนี้
2.1 เพศของประชาชนที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อมรารัตน์ บุญภา (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่ งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลพวา อำเภอ แก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ คุ้มคง (2557) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนายาย
อาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรศบงกช ศรีคง
ศรี (2556) ที่ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 อายุของประชาชนที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุทิน นพเกตุ (2562) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบล วัดสิงห์
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พบว่า ประชาชนผู้ได้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิทธิกร สมบูรณ์พร้อม (2563) ที่ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียน
อำเภอศรีส งคราม จังหวัดนครพนม พบว่า คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียน อำเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม จำแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.3 ระดับการศึกษาของประชาชนที่ต่างกัน มีทัศนคติต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่าย
ทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิฑูรย์ ขาวดีและคณะ (2563) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่
มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร อำเภออัพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่า ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร ที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิกร สมบูรณ์พร้อม (2563) ที่ได้ศึกษา
คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน
2.4 อาชีพของประชาชนที่ต่างกัน มีทัศนคติต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตวัฒ นา กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิกร สมบูรณ์พร้อม (2563) ที่ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการของสำนัก
ทะเบียน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำแนกตามอาชีพ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิฑูรย์ ขาวดีและคณะ (2563) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร อำเภออั พวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ผู้รับบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชาชนที่ต่า งกัน มีทัศนคติต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่าย
ทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ วิฑูรย์ ขาวดีและคณะ (2563) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่า ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิกร สมบูรณ์พร้อม (2563) ที่ได้ศึกษา
คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่แตกต่างกันมีทัศนคติ
หรือความคิดเห็นต่อการให้บริการของหน่วยงานราชการ ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงยังไม่อาจจะสรุปได้ว่าปัจ จัยส่วนบุคคลของประชาชน
ส่งผลต่อทัศนคติหรือความคิดเห็นของประชาชนได้โดยตรง และเห็นว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อทัศนคติหรือความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน
ราชการ
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สรุปผล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ
รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษา พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่ ม าใช้
บริ ก ารฝ่ า ยทะเบี ย น สำนั ก งานเขตวั ฒ นา กรุ งเทพมหานคร จำนวน 336 คน จำแนกตามตัวแปร
ได้ผล ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายทะเบีย น สำนักงานเขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง จำนวน 206 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.3 มี อ ายุ 30-39 ปี
จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ
68.8 อาชีพ พนักงานบริษัท จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00120,000 บาท จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2
ส่วนที่ 2. คุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลำดับที่หนึ่ง ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ ลำดับที่สอง ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ลำดับที่สาม ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
ในบริการ ลำดับที่สี่ ด้านการสนองต่อผู้รับบริการ และลำดับที่ห้า ด้านความเป็นธรรมของการบริการ
ส่วนที่ 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านบุคคล พบว่า
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน แตกต่างกัน ส่วนอาชีพที่แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำหรับนำงานวิจัยไปใช้
1.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมในการแต่งกาย ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ ผ ู้ให้บริการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตวัฒนาปฏิบัติเช่นเดิมต่อไปอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และควรมีการจัดสถานที่ให้บริการที่
สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มมากขึ้น
1.2 ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในบริการ (Reliability) ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรมของขั้นตอนการให้บริการเรียงลำดับก่อนหลังอย่างเสมอ
ภาค เท่าเทียมกัน จึงควรสนับสนุนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
1.3 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ควรพัฒนาปรับปรุงเรื่องการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กรณี เจ้าหน้าที ่ควร
ตอบสนองทันที
1.4 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้ประชาชนที่มารับบริการ และไม่
เลือกปฏิบัติมากที่สุด ควรส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
1.5 ด้านการรู้จ ักและเข้าใจผู้ร ับ บริการ (Empathy) ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวัฒ นา
กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการมากที่สุด ควรสนับสนุนให้ปฏิบัติ
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อย่างต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ควรกระตือรือร้นและมีความจริงใจในการให้บริการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับ
ประชาชนผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงาน
เขตอื่นของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดเหมือน จุดต่าง และนำมาพัฒนาการให้บริการของ
สำนักงานเขตต่อไป
2.2 ควรศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงาน
เขตวัฒนา หรือสำนักงานเขตอื่นของกรุงเทพมหานคร อาทิ ความต้องการด้านบริการของประชาชน
ที่มาติดต่อราชการกับฝ่า ยทะเบียน/หน่วยงานภาครัฐ ปัญหาและอุปสรรคเมื่อมาใช้บริการฝ่าย
ทะเบียน/หน่วยงานภาครัฐ ข้อเสนอแนะการให้บริการกับประชาชน เป็นต้น
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Parasuraman, A.; Berry, L. L. and Zeithaml, V. A. (1990). Delivering Quality Service:
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บทคัดย่อ
บทความนี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื ่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก ทั ก ษะเรื ่ อ งการ
พัฒ นาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีสาระประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของ
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 41 คน โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ได้แก่การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบแบบฝึกทักษะจำนวน 6 แผน, แบบฝึกทักษะจำนวน 4 ชุด, แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ
, แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scales) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ.

ผลการวิจัยพบว่า
1) จากการศึกษางานวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของ
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีสาระประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานปรากฏ
ว่าแบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีมีประสิทธิภาพ 86.70 /85.72
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐานที่ตั้งไว้คือ (E1/ E2) 80/80
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2) ผลการวิเคราะห์คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี พบว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้จำนวน 40 ข้อ มีค่าเฉลี่ยที่ 22.39 และ
หลังจากการจัดการเรียนรู้แล้วทำการทดสอบหลังเรียนด้วยข้อสอบชุดเดิมจำนวน 40 ข้อ มีค่าเฉลี่ยที่
34.29 ซึ่งสรุปได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 22.39 /34.29
3) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีสาระประวัติศาสตร์ โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
จากงานวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ครูสามารถใช้
แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คำสำคัญ : แบบฝึกทักษะ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ

Abstract
This article aimed 1) to study the learning achievement of the development
of Thonburi history by using the skill exercises of Secondary School students at Sawai
Wittayakarn School, Sawai Subdistrict, Mueang District, Surin Province to be effective
according to the 80/80 criteria: 2) to compare learning achievements before and after
the learning: 3) to study the satisfaction of Mathayomsuksa 2 students towards learning
management by using the skill exercises on the development of the history of
Thonburi. The sample group included 41 Mathayomsuksa 2 students through specific
selection. The statistics used were the percentage and the mean. The tools used in
the research were learning management plans together with 6 plans of skills exercises,
4 sets of skills exercises, and an achievement test created by the researcher which is
a multiple choice of 4 0 items, a satisfaction questionnaire for Mathayomsuksa 2
students, which is a 5 level-rating scales of 20 items.
The results showed that
1) The results of the research showed that the efficiency of the skill training
in the development of Krung Thonburi history to develop the achievements of
Mathayomsuksa 2 students at Sawai Wittayakarn School, Sawai Subdistrict, Mueang
District, Surin Province compared to the standard criteria, it appears that the skill
training on the development of Krung Thonburi history has an efficiency of 86.70
/85.72, which is more than the performance benchmark at (E1/ E2) 80/80.
2) The results of a comparative score analysis of learning achievement
before and after learning management by using a skill exercise on the development
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of Krung Thonburi History was found that the average score before learning with the
pre-test of 40 items had an average value of 22.39 and after the learning management
and after taking the post-test with the same test paper of 40 items. The mean was
34.29, It was concluded that the learning achievement after school was higher than
before.
3) The level of satisfaction of Mathayomsuksa 2 students towards learning
management by using the skill exercises on the development of Krung Thonburi
History, overall, the satisfaction level was at the highest level.
Keywords : skill exercises, learning achievement, satisfaction.

บทนำ
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ได้ระบุในมาตรา 24 ไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ต้อง
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและ
สมดุลกันรวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน จะต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย ความรู้คุณธรรม และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลเมืองของโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ : 2551) ในปัจจุบันการเรียนการสอนโดยให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นสิ่งสำคัญ การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจใน
ชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เป็นไปตามแนวความคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ซึ่ ง จั ด ทำขึ ้ น เพื ่อ ให้ส ถานศึก ษาได้น ำไปใช้ เ ป็ น กรอบและทิ ศ ทางในการจั ด ทำหลั กสูตร
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงได้ดำเนินการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนำข้อมูลจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 มาใช้เป็นกรอบและทิศทาง ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจน
ยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ : 2551) ซึ่งสาระประวัติศาสตร์นั้นเป็น วิชาที่มีคนเป็นจำนวนมากเห็น
ว่าการเรียนประวัติศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่มีเนื้อหามาก แต่การจดจำของนักเรียนนั้นมีน้อยเพราะเป็น
วิชาที่ว่าด้วยอดีตที่ส่งผลถึงปัจจุบัน การให้นักเรียนท่องจำเหตุการณ์ตลอดเวลาไม่ชวนให้สนใจทำให้มี
ผลการเรียนที่ต่ำจึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องพัฒนากระบวนการ การเรียนการสอนให้ทันสมัยมี
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แบบทดสอบ
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ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการสร้างความรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์เป็นเรื่องไม่ง่ายนักเพราะอาศัยการ
อ่านมากและอ่านอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวโยงถึงประวัติศาสตร์ ข้อมูล
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
ผู้สอนยังขาดแผนและวิธีการสอนที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
เรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ผู้ วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสบการณ์การสอนมานาน และพบว่าปัญหาที่สำคัญของการสอน
นั้นคือการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ยังขาดสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม ที่จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การสถาปนากรุงธนบุรี การปราบปราม
ชุมนุม การเมืองการปกครอง สั งคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวและจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและผู้สอนต่อไป
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าเทคนิคและสื่อ การเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนควบคู่กันไป และจากการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยภพว่า แบบฝึกทักษะเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มีความชำนาญ และเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เตือนใจ ตรีเนตร (2544, 7) และแบบฝึกทักษะยังเป็นเครื่องมือจำเป็นต่อการ
ฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน และการฝึกแต่ละทักษะนั้ นควรมี
หลายแบบ เพื่อนักเรียนจะได้ไม่เบื่อ และนอกจากนั้นแบบฝึกทักษะยังมีประโยชน์สำหรับครูในการ
สอน ทำให้ทราบถึงพัฒนาการทางทักษะนั้ น ๆ ของเด็กและเห็นข้อบกพร่องในการเรียน เพื่อจะได้
แก้ไขปรับปรุงได้ทันท่วงที ช่วยทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนได้ดี พรพรหม อัตตวัฒนากุล
(2547, 23) การใช้แบบฝึกทักษะในการสอนจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และยังมีประโยชน์ในการที่
ผู้เรียนสามารถบันทึก และมองเห็นความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ เตือนใจ
ตรีเนตร (2544, 6)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการพัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์ 4 ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การ
พั ฒ นาการของประวั ต ิ ศ าสตร์ ก รุง ธนบุร ี เพื ่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุง การจั ด การเรี ย นรู ้ใ ห้เ หมาะสมมี
ประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และมีความพึงพอใจในการเรียน ซึ่ งจะส่งผลถึงสังคมประเทศชาติให้เกิดความสงบสุข
ร่มเย็น ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุง
ธนบุรีสาระประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย
อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นเรื่องพัฒนาการของประวัติศาสตร์ของกรุง
ธนบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวาย
วิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร
ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การพัฒนาการของประวัติศาสตร์
กรุงธนบุรี

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ห้อง มีนักเรียน 141 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียน 41 คน
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะผู้วิจัยได้สอนห้องนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 4 อย่าง คือ 1. แบบฝึกทักษะสาระการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่อง การพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี จำนวน 4 ชุด 2. แผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบแบบฝึกทักษะจำนวน 6 แผน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ
คุณภาพของเครื่องมือ
เมื่อผู้วิจัยสร้างเครื่องมือแล้วได้นำไปหาคุณภาพโดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยใช้เกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้
+1 =
แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
0 =
ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
-1 =
ไม่มีความสอดคล้อง
เมื่อผู้เชี่ย วชาญได้ป ระเมินเรี ยบร้ อยแล้ว ผู้ว ิจัยได้นำเครื่องมื อ มาหาค่า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป แล้วนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยได้ทำการติดต่อประสานงานกับศูนย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อขอหนังสือรับรองขอความร่วมมือในการทำการวิจัยจากศูนย์
บัณฑิตศึกษาเพื่อนำไปประสานและยืนยันต่อโรงเรียนที่จะเก็บข้อมูล
2. ติดต่อและประสานงานผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวายวิทยาคาร เพื่อนำเครื่องมือ
เข้าไปทำการเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. ทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) นักเรียน จำนวน 40 ข้อ เวลา 40 นาที
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4. ดำเนิน การสอนตามแผนการจั ดการเรี ยนรู้โ ดยใช้ แบบฝึ ก ทั กษะสาระการเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์เรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี กับนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
5. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องพัฒนาการของ
อาณาจักรธนบุรีครบ 4 ชุดแล้ว จากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน
40 ข้อ หลังเรียน ( Post-test ) โดยแบบทดสอบหลังเรียนเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน
6. เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ผล
ต่อไป
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
1. นำแบบประเมินเกี่ยวกับความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของ
ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านมาตรวจสอบความสอดคล้อง
ในองค์ประกอบต่าง ๆ ของแบบฝึกทักษะโดยหาค่าเฉลี่ย ( x̅ ) เทียบกับเกณฑ์ที่ระดับความสอดคล้อง
ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปถือว่าเป็นแบบฝึกทักษะที่มีความสอดคล้อง
2. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี
ด้วยการวิเคราะห์จากสูตร (E1 / E2)
3. นำแบบตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์ตรวจสอบความ
สอดคล้องและนำค่าดัชนีความสอดคล้องที่คำนวณได้มาเทียบกับเกณฑ์ที่มีค่ามากหรือ เท่ากับ 0.50
ขึ้นไป ถือว่าเป็นแบบทดสอบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุง
ธนบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ โดยการหาค่าเฉลี่ย แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์
กรุงธนบุรี สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่า คะแนนจากการทำกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 86.70
และคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.72 สรุปได้ว่าแบบฝึกทักษะเรื่อง
การพั ฒ นาการของประวั ต ิ ศ าสตร์ ก รุ ง ธนบุร ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 86.70 /85.72 ซึ ่ ง มากกว่ า เกณฑ์
ประสิทธิภาพมาตรฐานที่ตั้งไว้คือ (E1/ E2) 80/80
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ตารางที ่ 1 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ค ะแนนเพื ่ อหาค่ าประสิท ธิภ าพของแบบฝึ ก ทั ก ษะเรื่ อ งการ
พัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี
รายการ

จำนวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนนจากการทำกิจกรรมระหว่างเรียน (E1)

41

คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน (E2)

41

̅
𝒙

ร้อยละ

60

52.02

86.70

40

28.16

85.72

2. ผลการวิจัย พบว่าผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเท่ ากั บ
22.39 คิดเป็นร้อยละ 55.97 และได้คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีค่าเท่ากับ
34.29 คิดเป็นร้อยละ 85.72 ซึ่งสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการ
พัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี
การทดสอบ

จำนวน คะแนน คะแนน
นักเรียน เต็ม
รวม

𝑥̅

S.D.

ร้อยละ

ก่อนเรียน

41

40

918

22.39

1.72

55.97

หลังเรียน

41

41

1,406

34.29

1.68

85.72

t
41.09**

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์งานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการ
ของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี
สาระประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ
82.38/84.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะที่มี
กระบวนการออกแบบ และพัฒนาอย่างเป็นระบบมีวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะ เทคนิค วิธีการ เนื้อหา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒ นาแบบฝึกทักษะ เพื่อเป็น แนวทางในการสร้าง ได้ผ ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพ และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริง และแบบฝึก
ทั ก ษะที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น เป็ น นวั ต กรรมที ่ ม ี ค วามเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ วั ย ระดั บ สติ ป ั ญ ญา และ
ความสามารถของนักเรียนและตอบสนองต่อกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้เป็น
อย่างดียิ่ง นักเรียนได้ฝึกทำงานร่วมกันกับเพื่อนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ได้พัฒนาความคิดอย่า ง
อิสระ รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ถวัลย์ มาศจรัล (2546, 18)
ได้ให้ความหมายไว้ว่า แบบฝึกหัด หมายถึง กิจกรรมพัฒนาทักษะเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม มีความหลากหลาย และปริมาณเพียงพอที่ สามารถตรวจสอบและพัฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนสู่การสรุปความคิดรวบยอดและหลักการสำคัญ
ของสาระการเรียนรู้ รวมทั้งทำให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความ เข้าใจในบทเรียนด้วยตนเองได้ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2540, 106) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง การจัด
ประสบการณ์ฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้ องอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่
แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียน การสร้างแบบ
ฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบและลักษณะของแบบฝึกทักษะเพื่อ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บิลโลว์ (Billow)
บิลโลว์ กล่าวถึง ลักษณะของแบบฝึกที่ดีนั้นจะต้องดึงดูดความสนใจและสมาธิของผู้เรียน เรียงลำดับ
จากง่ายไปหายากเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกเฉพาะอย่างใช้ภาษาเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิหลังทางภาษาของผู้เรียน แบบฝึกที่ดีควรจะเป็นแบบฝึกสำหรับผู้เรียนที่เรียนเก่ง และซ่อมเสริม
สำหรับผู้เรียนที่เรียนอ่อนในขณะเดียวกัน นอกจากนี้แล้วควรใช้หลายลักษณะและมีความหมายต่อผู้
ฝึกอีกด้วย
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงเยาว์ ทองกำเนิด (2558, 120 ) ได้ศึกษาการ
พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภ าษาไทยสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ประกอบด้วยแบบฝึกย่อย 5 แบบฝึก
และมีประสิทธิภาพ 82.42/83.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 ที่กำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นหลังเรีย น โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรั บนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีระดับคะแนนสูงกว่าก่อนการได้รับการเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวลิต เกตุมงคลสิทธิ์ (2560,
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างแบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่อ ง ภูมิศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)
แบบฝึกทักษะการเรียน 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่อง ภูมิศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
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ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.98/87.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สูงขึ้น ร้อย
ละ 87.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
จึ ง สรุ ป ได้ ว ่ า แบบฝึ ก ทั ก ษะเรื ่ อ งการพั ฒ นาการของประวั ต ิ ศ าสตร์ ก รุ ง ธนบุ ร ี ส าระ
ประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกบาปีที่ 2 เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สอดคล้องกับเนื้อหา และช่วยให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรียนด้วย
แบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีสาระประวัติศาสตร์ มีพัฒนาการของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ
สามารถพัฒนาทักษะทางการเรียนเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุ งธนบุรีได้ดี ทำให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อาจเป็นเพราะว่าแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้โดยมีคำชี้แจงและ
คำสั่งที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ช่วยให้การทำแบบฝึกทักษะง่ายขึ้น ซึ่งในแบบฝึกทักษะมีขั้นตอนการสร้าง
ตามหลักและแนวทางในการจัดทำเป็นอย่างดี จากสาเหตุดั งกล่าวทำให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ ที่กล่าวว่าถ้าบุคคลได้
ฝึกหัดหรือกระทำบ่อยๆ จะทำให้การเรียนรู นั้นคงทนถาวร โดยผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชวลิต เกตุมงคลสิทธิ์ (2560, บทคัดย่อ)
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 สูงขึ้น
ร้อยละ 87.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนทั้งนี้เพราะนักเรียนได้รับการฝึกทักษะจนทำให้ตอบแบบทดสอบได้
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึ ก
ทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี โดยภาพรวมแล้วมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะผู้เรียนมีการวิเคราะห์เนื้อหา และจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียง
จากเนื้อหาง่ายไปหายาก มีความต่อเนื่องตามลำดับขั้นตอน การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้องสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล่าวยกย่องนักเรียนที่ทำคว ามดี การให้
รางวัลแก่นักเรียน การจัดบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข อบอุ่น ทำให้ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียน และได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ
มากขึ้น เนื้อนาสาระในแบบฝึกทักษะนั้นมีเกร็ดความรู้ สรุปความรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเนื้อหาแต่ละตอนเป็นอย่างดี แบบฝึกทักษะแต่ละชุดเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
ตรวจสอบความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ช่วยให้ผู้เรียนใส่ใจต่อการเรียน และเรียนรู้ที่จะ
รับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two
Factor Theory) ศรีเรือน ใกล้ชิด (2557, 40) การจูงใจทำให้เกิดความพึงพอใจเมื่อการจูงใจได้รับ
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การตอบสนองผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจซึ่ง เฮอร์ซเบิร์ก ได้ค้นพบทฤษฎีในการสร้างความพึงพอใจ
ให้เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับกฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลได้รับ
ผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้นการได้รับ
ผลที่พึงพอใจ กฎข้อนี้นับว่าเป็ นกฎที่สำคัญและได้รับความสนใจจาก ธอร์นไดค์ มากที่สุด กฎนี้มี
ใจความว่า พันธะหรือตัวเชื่อมระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองจะเข้มแข็งหรืออ่อนกำลัง ย่อมขึ้นอยู่
กับผลต่อเนื่องหลังจากที่ได้ตอบสนองไปแล้วรางวัลจะมีผลให้พันธะสิ่งเร้าและการตอบสนองเข้มแข็ง
ขึ้น ส่วนการทำโทษนั้นจะไม่มีผลใด ๆ ต่อความเข้มแข็งหรือการอ่อนกำลังของพันธะระหว่างสิ่งเร้า
และการตอบสนอง ทัศนวรรณ รามณรงค์ (2556, บทคัดย่อ)
ดังนั้นการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ จึงเป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมที่จะใช้ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้สามารถพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา สามารถพัฒนาการปรับตัว
เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีในสังคมได้ และการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจำได้และ
เป็นความจำแบบถาวร เพราะผู้เรียนได้ลงมือทำด้ว ยต้นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจอย่าง
แท้จริง ผู้เรียนจะมีดวามเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนและจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี ดังนั้นแบบฝึกทักษะจึง
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนได้อย่างดี

ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการของประวัติศาสตร์
กรุงธนบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 การทำการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะกับการใช้สื่อวีดีทัศน์ในสาระการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องอื่น ๆ เช่น ศิลปวัฒนธรรม
บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา เป็นต้น
1.2 ควรมีการศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะในสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ หรือหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการข อง
อาณาจักรอยุธยา เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
2.1 การใช้แบบฝึกทักษะในการเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนปฏิบัติหาก
นักเรียนไม่สนใจ หรือขาดความกระตือรือร้นจะทำให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไม่เสร็จทันตามเวลา
ดังนั้นครูควรชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เพื่อให้เสร็จทันเวลา
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.2 การใช้แบบฝึกทักษะแต่ละครั้ง พบว่านักเรียนกลุ่มอ่อนจะทำกิจกรรมไม่เสร็จทัน
ตามเวลาที่กำหนด ครูควรชี้แจงให้นักเรียนช่วยกันทำงานเป็นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน โดยให้คนเก่งช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าจะทำให้ผลงานประสบผลสำเร็จและผลงานออกมาดีด้วย
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2.3 ในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนที่เรียนอ่อนมักจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น
เป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำ ครูจึงควรเตรียมคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด และสร้าง
บรรยากาศเป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนกล้าเสดงออก และเป็นผู้นำในบางโอกาส เพื่อให้เกิดแนวคิด
และทักษะในการแก้ปัญหา เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคม
ได้
3. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ สามารถพัฒนาทักษะการคิด รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนอย่างได้ผล ดังนั้น ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนรู้โ ดยใช้แบบฝึกทักษะ ในเนื้อหาอื่น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับชั้นอื่น ๆ ด้วย
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การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ 6 กลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL READING BOOKS FOR THE
SUBJECTS OF HISTORY 6, UNDER THE SUBJECT GROUP OF
SOCIAL STUDIES, RELIGION,AND CULTUREON HISTORICAL
LEARNING RESOURCES IN SURIN FOR GRADE 6 STUDENTS
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SURIN PROVINCE.
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ 6 เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัด
สุรินทร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน หลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ 6 เรื่อง
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพน
ครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนบ้านโพน
ครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จำนวน 25 คน
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม
วิชาประวัติศาสตร์ 6 เรื่อง แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ในจังหวัดสุรินทร์
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ผลการวิจัยพบว่า
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 88.55 /86.17 มากกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐานที่ตั้งไว้และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ผลการวั ด ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นก่ อ นและหลั ง ใช้ ห นั ง สื อ อ่ า นเพิ ่ ม เติ ม วิ ช า
ประวั ต ิ ศ าสตร์ 6 เรื ่ อ งแหล่ ง เรี ย นรู ้ ท างประวั ต ิ ศ าสตร์ ใ นจั ง หวั ด สุ ร ิ น ทร์ สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สูงกว่าก่อนเรียนอยู่ในระดับ
18.32 /30.16

คำสำคัญ: หนังสืออ่านเพิ่มเติม, ประวัติศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์.
ABSTRACT
The research subject development of additional reading books for the
subject of history 6, under the subject group of social studies, religion, and culture on
historical learning resources in Surin for grade 6 students at Ban Phonkhrok School,
Tha Tum District, Surin Province has 2 objectives as follows: 1 ) to develop additional
reading books in 6 history subjects on historical learning resources in Surin Province of
grade 6 students to be effective according to the 8 0 /8 0 criteria: 2 ) to compare the
learning achievement before and after learning by using the additional reading book
history 6 on the topic of the sources for learning history in Surin of students in grade
6, Ban Phonkhrok School, Tha Tum District, Surin Province.
The samples in this research were 25 students of Prathom Suksa 6 studying
in the second semester of the academic year 2021 at Ban Phonkhrok School, Tha Tum
District, Surin Province. This research is action research in which the research
instruments consisted of 1 ) the reading books on history subjects, 6 titles, historical
learning resources in Surin province; 2 ) the quiz to measure learning achievement
before and after using additional reading books titled historical learning resources in
Surin province.
The results showed that
The results of the research found that: 1. Additional reading books about
historical learning resources in Surin for students in grade 6 , Ban Phonkhrok School,
Tha Tum District, Surin Province has an efficiency value of 88.55/86.17, more than the
standard performance criteria and meets the specified criteria 2 . The results of
measuring learning achievement before and after using 6 additional reading books on
history subjects on historical learning resources in Surin Province for students in grade
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6, Ban Phonkhrok School, Tha Tum District, Surin Province is higher than before at the
level of 18.32 / 30.16
Keywords: additional reading books, history, achievements.

บทนำ
ยุคที่เทคโนโลยี มี การเติบโตอย่ างรวดเร็ว ในทั ่ว ทุก มุมโลก มีการใช้เทคโนโลยี อ ย่ า ง
แพร่ ห ลาย เยาวชนในประเทศไทยก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ได้ เ ข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ เทคโนโลยี เ หล่ า นั้ น
ปรากฏการณ์ของสังคมสมัยใหม่ทำให้เยาวชนขาดความผูกพันและความรักในท้องถิ่น มองไม่เห็น
คุณค่าของโบราณสถาน โบราณวัตถุและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง
เป็นสาเหตุให้เยาวชนไม่ทราบประวัติความเป็นมาและเรื่องราวในท้องถิ่น ขาดความภาคภูมิใจ และ
ความหวงแหนในสมบัติของชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ดังพระโอวาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า “จะพัฒนาบ้านเมืองให้รุ่งเรืองได้ ต้องเริ่มจากให้คนไทยรักชาติ
เป็นเสียก่อน มีความจริงใจให้กันอีกทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ถ้าไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครแล้วจะรักชาติ
เป็นได้อย่างไรกัน” หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุล (2564).
จากพระโอวาทดังที่กล่าวมานี้ทำให้เรามองเห็นว่าแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง
ได้บ่งบอกความเป็นตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ความประพฤติและการหล่อหลอมล้วนเกิดจากการบ่มเพาะ
จากสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ การจะพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ มีความรักใ น
ประเทศชาติบ้านเมืองได้นั้น ล้วนต้องอิงอาศัยการรู้จักแหล่งกำเนิดของตนเองให้ดีเสียก่อน ในแต่ละ
ท้องถิ่นล้วนมีองค์ความรู้ทั้งในด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และประเพณีอัน
เป็นมรดกอันล้ำค่าที่จะต้องช่วยกันสืบทอดพร้อมทั้งเรียนรู้ทำความความเข้า ใจกับท้องถิ่นของตนเอง
เพื่อส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
พระธรรมปิฎก ปอ.ปยุตฺโต ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นไว้
ว่าการศึกษาสมัยใหม่ได้มีผลทำให้นักเรียนห่างไกลออกจากชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง เพราะการ
เรียนการสอนได้อิงไปกับหลักสูตรแกนกลางที่เข้ามาบังคับให้นักเรียนต้องเรียนรู้ตามที่หลักสูตร
กำหนดมาทำให้เกิดความแปลกแยกรุนแรง นักเรียนบางคนถึงกับดูถูกวิถีชีวิตของชุมชน ไม่ยอมรับ
และไม่ศึกษา ไม่เกิดความภาคภูมิใจในวัฒ นธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ไม่มี การสืบสาน
ภูมิปัญญาทำให้คุณค่าเหล่านั้นค่อยๆสูญหายไป จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา
ในปัจจุบันที่อิงการศึกษาของชาวตะวันตกมากเกินไป ไปสู่การจัดการศึกษาที่ให้ความสำคั ญกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ใกล้ตัวนักเรียนเอง และนำความรู้ในท้องถิ่นนั้นมาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนมีความภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง พระธรรมปิฎก ปอ.ปยุตฺโต (2539).
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้มีนโยบายในการจัด
การศึกษาโดยระบุไว้ในมาตราที่ 80 ว่ารัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
ระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องและทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จัดให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติและกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของชาติ รวมทั้งปลูกฝังให้นั กเรียนมีจิตสำนึกของ
ความเป็นชาติไทย มีระเบียบวินัย คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นการปกครองในระบอบ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สนับสนุนค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จากจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวนี้ รัฐจึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ในมาตราที่ 7 โดยมีเนื้อหาสำคัญบัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกั บการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาค และศั ก ดิ ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ มี ค วามภาคภู ม ิ ใ จในความเป็ น ไทย รู ้ จ ั ก รั ก ษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริ มศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ในด้านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 27 วรรค 2 ได้กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2546)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการกำหนดให้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ มี
คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของครอบครัวของชาติและ
สังคมโลกในการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั้น สื่อการเรียนรู้มีความสำคัญ
เพราะสามารถตอบสนองมาตรฐานการเรียนรู้และเป้าหมายของโรงเรียน สื่อสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สร้างอุปนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ไปตลอด
หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้เรียน จัด
ว่าเป็นสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ที่มีบทบาทต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้เนื้อหาสาระ เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหาและบทเรียนที่ผู้สอนต้องการให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน และเป็นสื่ออย่างแรกๆที่เด็ก
มีความผูกพันมาตั้งแต่เล็กจนโต สามารถหยิบมาใช้ศึกษาได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการ และยังมีราคา
ถูกกว่าสื่อในด้านอื่น ๆ พกพาไปได้ในทุกที่ทุกเวลา หนังสือจึงมีคุณสมบัติที่แตกต่างที่เทคโนโลยี และ
สื่อสมัยใหม่ยังทำไม่ได้ หนังสือจึงเปรียบเสมือนแหล่งรวมความรู้นานา ๆ ชนิด ที่จะนำพาให้สังคมเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พร้อมสร้างอุปนิสัยที่รักการอ่านให้เกิดขึ้นสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเข้ามาเติมเต็มเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ในแต่ละวิชาที่ยังขาดความสมบูรณ์ ครูผู้สอนเอง
หรือนักวิจัยจึงสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมขึ้นมา และมีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาเป็นหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการ์ตูน ภาพถ่าย ภาพวาด การเล่าเรื่อง และสารคดี ให้มีความ
สอดคล้องกับวัยของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น ทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดมุมมองใหม่ในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ผู้เรียนยังมีการฝึกอ่านหนังสือไปพร้อม ๆ
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กัน ถือเป็นประสบการณ์ของผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพียงมีหนังสืออ่านเพิ่มเติมอยู่ในมือ
ก็เหมือนมีอาวุธคู่กายไว้ติดตัว
ผู้วิจัยได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อให้ได้
หนั ง สื อ อ่ า นเพิ ่ ม เติ ม ที ่ ม ีค ุ ณ ภาพใช้เ ป็น สื ่อ กลางในการเผยแพร่ เ รื ่อ งรา วของแหล่ ง เรี ยนรู ้ทาง
ประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ รับรู้ถึงภูมิหลังความเป็นมา เข้าใจ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดสุรินทร์ และสถานที่ ๆ ปรากฏหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ในหลาย ๆ มุม ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงมีความ
มุ่งหวังให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหนในแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน
จะได้ช่วยกันเป็นกำลังในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ให้คง
อยู่ และนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้มีความสอดคล้องกัน
โดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นฐานในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้เจริญรุ่งเรือง
ควบคู่กับการเห็นคุณค่าของความเป็นท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์6 เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ในจังหวัดสุรินทร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน หลังการใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์6 เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบการวิจัย one grop Pre-test ,Posttest Desig มาเรียม นิลพันธุ์ (2551).
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
โพนครกตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนจำนวน 25 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้วิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพน
ครก ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้อง นักเรียนจำนวน 25 คน ซึ่งได้มาแบบ
เจาะจงโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ 6 เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัด
สุรินทร์
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่ม เติม
เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1
ฉบับเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 35 ข้อ
ขั้นสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551
2. ศึกษาหลักสูตรโรงเรี ย นบ้านโพนครก เพื่อศึกษาถึง หลั ก การ จุดมุ่งหมายรวมทั้ ง
โครงสร้างของหลักสูตร
3. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรวบรวมเป็น
ข้อมูลในการเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือ
4. ลงพื้นที่สำรวจแหล่งประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งถ่ายภาพเก็บข้อมูลจาก
สถานที่จริง และจากการสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลไปเป็น
เนื้อหาประกอบในการศึกษาพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด
สุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก
5. ศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ซึ่ง
ประกอบด้วยความหมายของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ลักษณะที่ดีของหนังสืออ่านเพิ่มเติม รูปแบบในการ
สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ประโยชน์ของหนังสืออ่านเพิ่มเติม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม
6. วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการนำเสนอเนื้อหา ในการเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
โพนครก ว่าจุดมุ่งหมายต้องการอะไร จากนั้นจึงนำไปกำหนดจุดมุ่งหมายของหนังสือต่อไป
ขัน้ สร้างแบบทดสอบ
1. ผู้สร้างแบบทดสอบลงมือสร้างแบบข้อสอบตามรายละเอียดในตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
คำนึงถึงความยากของข้อสอบ ระยะเวลาที่ใช้สอบ คะแนนและการตรวจให้คะแนน
2. ตรวจทานข้อสอบผู้สร้างต้องทบทวนแบบทดสอบ เพื่อให้ข้อสอบที่สร้างขึ้นมานั้น มี
ความถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับทดลองเพื่อ
นำไปใช้ต่อไป
ขั้นหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
เมื่อผู้วิจัยสร้างเครื่องมือได้แล้วผู้วิจัยได้นำเครื่องมือไปหาคุณภาพโดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านวัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ด้านสื่อการสอนและด้านการวัดผลประเมินผล โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินดังต่อไปนี้
+1 =
แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
0
=
ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
-1
=
ไม่มีความสอดคล้อง
เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) มีค่าเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป แล้วจัดพิมพ์เพื่อนำไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 25 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยต่อไป
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ตามลำดับ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.นำแบบประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องใน
องค์ป ระกอบต่าง ๆ ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) เทียบกับเกณฑ์ที่ระดับความ
เหมาะสม สอดคล้องตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปถือว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย
ของระดับคะแนนความคิดเห็นแล้วจึงนำมาแปลผล
2. การหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยการวิเคราะห์จากสูตร (E1/E2)
3. นำแบบตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านตอบมาตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้อง และนำค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ งที ่ ค ำนวณได้ ม าเที ย บกั บ เกณฑ์ ท ี ่ ม ี ค ่ า มากหรื อ เท่ า กั บ 0.50 ขึ ้ น ไป ถื อ ว่ า เป็ น
แบบทดสอบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก จังหวัดสุรินทร์ สรุปผลการวิจัยได้ 2 ส่วน ดังนี้
1. พบว่าค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ใน
จังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ โดยสรุปได้ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม
(n=25)
ประสิทธิภาพ
คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ
1.คะแนนการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
65
1,439
57.56
88.55
( E 1)
2.คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลั ง
35
754
30.16
86.17
เรียน (E2 )
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนการทำแบบฝึกท้ายบทเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ มีค่าเฉลี่ย 57.65 คิดเป็นร้อยละ 88.55 คะแนนที่ได้
จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ใน
จังหวัดสุรินทร์ 35 ข้อ มีค่าเฉลี่ย 30.16 คิดเป็นร้อยละ 86.17 สรุปได้ว่าจากการใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติม เรื่อง แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ที่ผ ู้ว ิจ ัย ได้ส ร้างขึ้น โดยการทดลองกับ กลุ่มตัว อย่างจำนวน 25 คน ปรากฏว่า มีประสิทธิภ าพ
88.55/86.17 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐานที่ตั้งไว้คือ (E1/ E2) 80/80
2. คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติม เรื่อง แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีผลการเปรียบเทียบตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติม เรื่อง แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านโพนครก จังหวัดสุรินทร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

N

คะแนนเต็ม

∑𝒙

𝒙

ก่อนเรียน

25

35

458

18.32

หลังเรียน

25

35

754

30.16

จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนโดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ด้วยการทดสอบก่อนเรียนจำนวน 35 ข้อมีค่าเฉลี่ย 18.32
แล้วทำการทดสอบหลังเรียนจำนวน 35 ข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ย 30.16 ซึ่งมากกว่าก่อนการใช้หนังสือ
สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ หลังการใช้
หนังสือสูงกว่าก่อนใช้ในระดับที่ 18.32 /30.16

อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1) ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก จังหวัดสุรินทร์ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้คือ อารีรักษ์ ดาราวิโรจน์ (2548) ได้ทำการศึกษาการสร้าง
และทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หญ้ายักษ์สารพัดประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หญ้ายักษ์สารพัดประโยชน์สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการประเมินคุณภาพของหนังสือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า อำเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 30
คน และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม จำนวน 30 คน ใช้รูปแบบการทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อน
และหลังการทดลอง (The Pre-test and Post-test Control Group Desing) ผลการวิจัยปรากฏว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการอ่านหนังสือสูงกว่าคะแนนก่อนการอ่าน
หนังสือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดและมากต่อหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึ้น ส่วนหนังสือได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมากและดีมีความ
เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการอ่านเพิ่มเติมประกอบการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6 ใน
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หลักสูตรการศึ ก ษาขั ้น พื ้น ฐาน พ.ศ.2544 ได้ ส อดคล้อ งกับ นายบุ ญ เถิ ง มลี ร ั ต น์ (2556) ได้
ทำการศึกษาการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องผญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัด
อำนาจเจริญมีว ัตถุป ระสงค์เพื่อ (1) สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ผญ า สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดอำนาจเจริญ และ (2) ตรวจสอบคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้าง
ขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จำนวน 10 คน
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ผญา ที่
สร้างขึ้น แบบประเมินคุณภาพหนังสือ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1)
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องผญา ที่ สร้างขึ้นประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 4 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับผญา ผญาม่วนซื่นและผญาย่อย ผญาเครือหรือผญาเกี้ยว และผญาภาษิตและผญาปริศนา แต่
ละบทประกอบด้ว ยคำอธิบายศัพท์ ภาพประกอบ และกิจกรรมท้ายบท และ (2) การตรวจสอบ
คุณภาพหนังสือโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หนัง สืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ผญา ที่สร้างขึ้นในภาพรวมมีความ
เหมาะสมโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมในภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก สอดคล้องกับ จีรนันท์ ชมชื่น
(2556) ได้ทำการศึกษาการสร้ างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องของดีเมืองสี่แควสำหรับนักเรีย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพนมเศษ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้ตั้งวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้าง
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องของดีเมืองสี่แคว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพนมเศษ
จังหวัดนครสวรรค์ และ (2) ตรวจสอบคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องของดีเมืองสี่แคว กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพนมเศษ
จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสื ออ่าน
เพิ่มเติม เรื่องของดีเมืองสี่แควที่สร้างขึ้น แบบประเมินคุณภาพหนังสือ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องของดีเมืองสี่แคว ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย
เนื้อหาจำนวน 6 บท ได้แก่ เมืองสี่แควที่น่ารู้จัก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ประเพณีท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น และของฝากที่มีชื่อเสียง และ (2) การตรวจสอบ
คุณภาพหนังสือโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าในภาพรวมของหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีความเหมาะสม โดยมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ระดับ 1.00 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้หนั งสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้คือ ธัญภา พันชนะ (2557) ได้ทำการค้นคว้างานวิจัย
เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติและสารเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภายหลังการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสารเสพติดหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ จุฑารัตน์ อ่วมแก้ว,ฉวี มีผึ้ง และอมรรัตน์ แสงนาค
(2521) ได้ทำการค้นคว้าและพัฒนางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมด้วยบทร้อยกรอง
เรื่อง “รู้จักเมืองพรหม” กลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการอ่านหนังสือด้วยบทร้อยกรอง
เรื่อง “รู้จักเมืองพรหม” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่าก่อนการอ่า น
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ด้วยบทร้อยกรองเรื่อง “รู้จักเมืองพรหม” อยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับ นันต์ทา เลิศวิไล
นริศ (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเรื่องเทศกาลที่น่ารู้ ที่
มี ต ่ อ ผลสั ม ฤทธิ ์ ก ารอ่ า นจั บ ใจความของนั ก เรี ย นชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 โรงเรี ย นราชิ นี
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนที่
เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่องเทศกาลที่น่ารู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้อง
กับ รัตนา ศรีตระกูล (2549) ได้ทำการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัย สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคามเขต 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ในเรื่องที่เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ
วิลาสินี พ้องพงษ์ศรี (2552) ได้ทำการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง
ตำนานเมืองสระบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าหลังการใช้หนังสออ่านเพิ่มเติมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก จังหวัดสุรินทร์ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
และสร้างขึ้นมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1) จากการวิจัยพบว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ใน
จังหวัดสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนครก จังหวัดสุรินทร์ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นหนังสือที่ผู้ส อนสามารถนำไปใช้สอนในห้องเรียนได้
ครูผู้สอนควรมีกิจกรรมเสริมในการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย เช่น การเล่นเกมส์การตอบ
คำถามกับเรื่องที่กำลังสอน เป็นต้น
2) ครูผู้สอนควรมีการจัดการเรียนรู้ ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ด้วย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม
2) ควรศึกษาการสอนที่ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมและนำมาทำการวิจัยในการจัดการ
เรียนรู้ของสาระอื่น ๆ ด้วย
3) ควรสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย เช่น ในรูปแบบของหนังสือ
การ์ตูน และรูปแบบที่แปลกใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
4) ในจังหวัดสุรินทร์ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายหลายด้านที่ควรนำมาสร้างเป็น
หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียน
5) ในการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมส่วนมากจะมีรูปภาพประกอบ ซึ่งจะดีไม่น้อยหาก
รูปภาพนั้นสามารถถ่ายภาพจากมุมสูงได้ และนำมาสร้างเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม จะช่วยให้นักเรียน
เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
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บดคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/ 80 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 28 คน โดยวิธีการ
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้เรื่องวันเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ จำนวน 5
ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30
ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การหาประสิทธิภ าพ 𝐸1𝐸2 และทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยใช้ค่า t-test แบบ
Dependent

ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เรื่องวันเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม” มีประสิทธิภาพ 86.57 /85.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80
2) ผลการเปรียบเทียบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง
"สุร วิทยาคม" พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3) ผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้เรื่องเครื่องมื อ ทาง
ภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ชุดการเรียนรู้, เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ABSTRACT
The objectives of this research are 1) to develop a learning kit on Geographic
Apparatus 2) to compare the learning achievements before and after learning the topic
of Geographical Apparatus of Mathayom Suksa 1 students at Nongtong Surawittayakom
School 3 ) to study the satisfaction of Mathayom Suksa 1 students at Nongtong
Surawittayakom School towards the learning kit on Geographical Apparatus. The
sample group consisted of 28 Mathayomsuksa 1 students obtained by a simple random
selection method. The research tools were 1 ) 5 learning sets on Geographical
Apparatus Day 2 ) 5 lesson plans 3 ) 3 0 items of learning achievement test 4 ) a
satisfaction assessment form with 10 items. The statistics used were percentage, mean,
standard deviation, 𝐸1 /𝐸2 efficacy, and hypothesis testing using a dependent t-test.
The results showed that
1 ) The results of finding the efficiency of the learning kit on Geographical
Apparatus Days of Mathayom Suksa 1 students at Nongtong Surawittayakom School
had an efficiency of 8 6 . 5 7 / 8 5 . 2 3 , which was higher than the specified standard of
80/80.
2) The results of comparison of the pre and post achievement test with the
learning kit on the Geographical Apparatus of Mathayomsuksa 1 students at Nongtong
School Sura Wittayakhom School, it was found that the average score after learning
through the kit was higher than the average score before learning through the kit with
a statistically significant level of 01.
3 ) The results of the assessment of the students' satisfaction towards the
Geographic Apparatus of Mathayomsuksa 1 students at Nongtong School Sura
Wittayakhom, that overall had the highest level of satisfaction.
Keywords: achievement, learning kit, Geographic Apparatus
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บทนำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕1 มุ่งที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ความสามารถคุณธรรม และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย
และผลเมืองของโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีความรู้ทักษะพื้นฐานรวมถึงเจต
คติที่จำเป็นในการศึกษาต่อการศึกษาตลอดชีวิต และการประกอบอาชีพโดยมุ่ งเน้นให้ผู้เรียนเป็น
สำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ได้เต็มตามศักยภาพ
และได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพเมื่อนักเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ ว นักเรียนจะต้องเป็นผู้ ที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตัวเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และศาสนาที่ตนเองนับถือในปัจจุบันการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางเป็นสิ่งสำคัญ การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรี ยนให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ เป็นไปตามแนวความคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาได้นำไปใช้เป็น กรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำเนินการ
ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2251 โดยนำข้อมูลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560
- 2579 มาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระ คือ 1)
ศาสนา ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม 2) หน้ า ที ่ พ ลเมื อ ง วั ฒ นธรรมและการดำเนิ น ชี ว ิ ต ในสั ง คม 3)
เศรษฐศาสตร์ 4) ประวัติศาสตร์ 4) ภูมิศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีเนื้อหาเยอะมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้ง
ในฐานะปัจ เจกบุคคล การอยู่ร ่ว มกันในสังคม และการปรับตัว ตามสิ่งแวดล้อม การจัดการกั บ
ทรัพยากรซึ่งมีอยู่ ไม่มากนัก เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตามเวลา ตามเหตุและ
ปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตัวเอง เข้าใจในคนอื่นและสามารถนำองค์ความรู้ไปเพื่อใช้สำหรับการ
สอนนักเรียนที่ได้กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์ ซึ่งมีมาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะ
ทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่กับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนการใช้ภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) : ๓-๔.
ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม” ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบปัญหาหลาย
ประการ เนื่องจากนักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์ไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหา
เนื่องจากว่าเนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากสลับซับซ้อนและยังมีการระบาดของโรค
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ไวรัส Covid-19 แพร่ระบาดหนักในช่วงที่นักเรียนเปิดเรียนทำให้ นักเรียนได้เรียนแบบออนไลน์ ซึ่ง
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
ชุดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย คำนำ คำชี้แจงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์ของการ
เรียนรู้ คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนขั้นตอนและวิธีการใช้ชุดการเรียนรู้ ใบความรู้ แบบสรุปเนื้อหา ใบ
กิจกรรม พร้อมเฉลยใบกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อเป็นสิ่งส่งเสริมของการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้าใจมากขึ้น ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรียนการสอนของครูและนักเรียนซึ่งชุดสื่อประสมที่ผลิต
ขึ ้ น มาอย่ า งเป็ น ระบบมี ค วามสมบูร ณ์ แ บบในตั ว เองที ่ ม ีค วามสั ม พั น ธ์ ต รงตามเนื้ อ หาวิ ช าและ
ประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
การที่ครูผู้สอนนำเอาสื่อการสอนหลายๆอย่างมาเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาให้กับผู้เรียนในลักษณะสื่อแต่ละ
ชนิดส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ครูผู้สอนได้กำหนดไว้ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ เรื่องเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เพื่อ
ใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจให้กับ
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ได้เต็มใจเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางภูมิศาสตร์ อันจะส่งผลดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตและสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" ตำบลนอกเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการนำชุดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญญาในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/ 80
2. เพื่อเปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ที่เรียนโดยใช้ชุดการ
เรียนรู้
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
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วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิ จ ั ย นี ้ เ ป็ น การวิ จ ั ย แบบกึ ่ ง ทดลอง (Quasi - Experimental Research) โดยมี
วิธีดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 จำนวน
4 ห้อง มีนักเรียนจ้านวน 116 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ห้อง 1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ปีการศึกษา 2564 จำนวน 28 คน โดยวิธีการเลือก
แบบกลุ่ม (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังต่อไปนี้
2.1 ชุดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" จำนวน 5 ชุด
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" จำนวน 5 แผน 10 ชั่วโมง
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย
เลือกตอบ ก ข ค ง แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการตามลำดับดังนี้
3.1 อธิบายเกี่ยวกับการวิจัย เป้าหมาย วิธีการและเกณฑ์การประเมินให้กั บกลุ่ ม
ตัวอย่างทราบ
3.2 ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนเรียน จำนวน 30 ข้อ
3.3 ชี้แจงวิธีการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการทำ
กิจกรรมระหว่างเรียนให้นักเรียนเข้าใจ
3.4 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดการเรียนรู้
เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ชุด โดยใช้เวลา 10 ชั่วโมง
3.5 หลังจากนักเรียน เรียนครบทุกบทแล้ว ให้นักเรียนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
3.6 ให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
3.7 นำผลคะแนนที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเป็นลำดับ
ต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
4.1 ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่
ค่าความ เที่ยงตรง ค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากง่าย และค่าความเชื่อมั่น
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4.3 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 𝐸1/ 𝐸2
4.4 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติแบบ t-test Dependent Samples

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล้าดับขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐
ดังที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
จำนวน คะแนน 𝑥̅
ร้อย
รายการ
นักเรียน เต็ม
ละ
คะแนนจากการทำกิจกรรมระหว่างเรียนใน แต่ละชุด (𝐸1 )
28
50 43.46 86.57
คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนครบ ทุกชุด (𝐸2 )
28
30 28.09 85.23
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนจากการทำกิจกรรมระหว่างเรียน ( 𝐸1) ด้วยชุดการเรียนรู้เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" คิดเป็นร้อย
ละ 86.57และคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน ( 𝐸2) ด้วยชุดการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม คิดเป็นร้อยละ 85.23 สรุป
ได้ว่าชุดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง
"สุรวิทยาคม" ประสิทธิภาพ 86.57/85.23 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน ที่ตั้งไว้คือ 80/80
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการ
เรียนรู้ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
ดังที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการ
เรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
การ
จำนวน
คะแนน
ทดสอบ
นักเรียน
เต็ม
ก่อนเรียน
28
30
หลังเรียน
28
30
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0.1

∑X
472
732

𝑥̅
16.85
26.14

S.D.
3.01
1.57

t
13.69**
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด
การเรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยา
คม" แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ดังที่แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดการเรียนรู้ เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
รายการประเมิน
1. เนื้อหาของชุดการเรียนรู้เรียงลำดับได้อย่างเหมาะสม
2. เนื้อหาในชุดการเรียนรู้มีความชัดเจน เหมาะสม
3. คำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรม มีขั้นตอนชัดเจน เข้าใจง่าย
4. เนื้อหาในชุดการเรียนรู้มีความหลากหลาย น่าสนใจ
5. บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม
7. ภาษาที่ใช้ในบทเรียนถูกต้องเข้าใจง่าย
8. รูปเล่มของบทเรียนสำเร็จรูปมีความสวยงามและน่าสนใจ
9. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง
10. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ

ความ

𝑥̅

S.D.

หมาย

4.61
4.79
4.64
4.36
4.43
4.64
4.46
4.61
4.86
4.79
4.62

0.50
0.42
0.49
0.49
0.50
0.49
0.51
0.50
0.36
0.42
0.09

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 เมื่อพิจารณารายข้อที่นักเรียนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.86 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
5.5.1 ชุดการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ของความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและ
ผลลัพธ์ เท่ากับ 86.57 /85.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาชุด
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้เพราะชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้าง ขึ้นมีกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบตามหลักการสร้างชุดการเรียนรู้ ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการ
สร้างชุดการเรียนรู้ แบ่งออก เป็น 4 ส่วนคือ ขั้นที่ 1 คู่มือสำหรับครูผู้ใช้ชุดการสอน ขั้นที่ 2 คำสั่งหรือ
มอบหมายงาน ขั้นที่ 3 เนื้อหาสาระและสื่อ ขั้น 4 การประเมินผล เพื่อนําบทเรียนฉบับจริงไปใช้และมี
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ชุดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านและนําไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ในทุกขั้นตอนการตรวจสอบมีการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทำให้ได้
ชุดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์เมื่อนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และ
สอดคล้อง กับงานวิจัยของ สุพรรษา สุลีทัศน์ (2555, 64-66) ได้พัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องศาสนพิธี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพในภาพรวมเท่ากับ 81.24/ 82.21 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
80/ 80
5.5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" เฉลี่ยแล้ว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องมาจาก
ชุดการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อสนองความสามารถ ความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพมีส่วนประกอบที่หลากหลาย ได้แก่
คําชี้แจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน สาระสำคัญ แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดถนอม ธีระคุณ (2555) ได้ทำการศึกษาวิจัยผล
การใช้บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องการพัฒนาชุดการสอนด้วยเทคนิคการจัดการ ความรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาย
ปัญญารังสิต โดยใช้ชุดการสอน จำนวน 5 ชุด มีประสิทธิภาพที่ 85.33/85.18 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
5.5.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" โดยรวมแล้วมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด เนื่องจากชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีรูปเล่มมีความสวยงามขั้นตอนและเนื้อหามีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะในการนําไปปฏิบัติสามารถทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ซึ่ง สักรินทร์ อยู่ผ่อง
(๒๕๕๒) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงความรู้สึก หรือวิธีแสดงออกในทางบวกของ
องค์กร บุคคลงานที่ทำและผู้ร่วมงานได้แก่ การแสดงความชื่นชม ยินดี การคิด การร่วมมือ สร้างสรรค์
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ร่วมแรงร่วมใจและการมีความสุขในการทำงาน ในพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของนักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" มีข้อเสนอแนะดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การทำการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้ชุดการเรียนรู้
เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อื่นๆ หรือ
หน่วยการเรียนรู้อื่นๆ
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. การใช้ชุดการเรียนรู้ในการเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนปฏิบัติหาก
นักเรียนไม่สนใจ หรือขาดความกระตือรือร้นจะทำให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไม่เสร็จทันตามเวลา
ดังนั้นครูควรชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เพื่อให้เสร็จทันเ วลา
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. การใช้ชุดการเรียนรู้แต่ละครั้ง พบว่านักเรียนกลุ่มอ่อนจะทำกิจกรรมไม่เสร็จทัน
ตามเวลาที่กำหนด ครูควรชี้แจงให้นักเรียนช่วยกันทำงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยให้
คนเก่งช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าจะทำให้ผลงานประสบผลสำเร็จและผลงานออกมาดีด้วย
3. ในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนที่เรียนอ่อนมักจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นเป็น
ผู้ตามมากกว่าผู้น ำ ครูจ ึงควรเตรียมคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด และสร้าง
บรรยากาศเป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนกล้าเสดงออก และเป็นผู้นำในบางโอกาส เพื่อให้เกิดแนวคิด
และทักษะในการแก้ปัญหา เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคม
ได้
5.3.3 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาทักษะการคิ ด
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนอย่างได้ผล ดังนั้น ควรมีการวิจัย
เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ในเนื้อหาอื่น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมในระดับชั้นอื่น ๆ ด้วย
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบอื ่ น ๆ ที ่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในด้านอื่น ๆ ของผู้เรียน
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กับนวัตกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆ ต่อ
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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั้ ง นี้ มีว ัต ถุป ระสงค์ คือ 1) เพื่อพั ฒ นาบทเรี ยนสำเร็ จรูป เรื่ อ งวั นสำคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรีย นและหลังเรีย นด้ว ยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
3) เพื ่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจที ่ ม ี ต ่ อ บทเรี ย นสำเร็ จ รู ป เรื ่ อ งวั น สำคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2) แผนการ
จัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ E1/E2 และทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัยโดยใช้ค่า t-test แบบ Dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 โรงเรี ย นบ้ า นกาเกาะระโยง ตำบลท่ า สว่ า ง อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ ร ิ น ทร์
มีประสิทธิภาพ 85.77/86.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง
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อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทางพระพุ ทธศาสนา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, บทเรียนสำเร็จรูป, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Abstract
The objectives of this research were 1) to develop ready-made lessons on
Important Buddhist days of Prathomsuksa 6 students at Ban Ka Ko Rayong School, Tha
Sawang Sub-district, Mueang District, Surin Province to be effective according to the
80/80 criteria, 2) to compare the pre-test and post-test of student’s learning
achievement through the learning package on Important Buddhist days and 3) to study
the students’ satisfaction towards the learning package on Important Buddhist days.
The sample group consisted of 26 students in grade 6 chosen by a selective method.
The research instruments were 1) ready-made lessons on Important Buddhist days, 2)
a learning management plan, 3) an achievement test, and 4) a satisfaction assessment
form. The statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation,
determination of E1/E2 efficiency, and testing the research hypothesis by using a
Dependent t-test.
The results of the research showed as these followings:
1. The efficiency of the learning package on Important Buddhist days of
Prathomsuksa 6 students at Ban Ka Ko Rayong School, Tha Sawang Sub-district, Mueang
District, Surin Province was 85.77/86.92, which was higher than the standard set for
80/80.
2. The students’ learning achievement before and after learning with the
learning package on Important Buddhist Day showed the average score after learning
through the learning package was higher than the average score before learning
through the learning package. The difference was statistically significant at the level of
.01.
3. The students' satisfaction towards the learning package on Important
Buddhist days, overall, the satisfaction level was at the highest level.
Keywords: learning achievement, learning package, Important Buddhist days
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บทนำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็น
ต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และได้กำหนดจุดหมายคือ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เมื่อ
นักเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที ่ ต นเองนั บ ถือ ยึ ด หลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง มี ค วามรู ้ อ ั น เป็ นสากลและ
มี
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีสุขภาพ และ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและสุดท้ายคือมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 3-4)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระซึ่งมีเนื้อหา
เป็นจำนวนมาก ประกอบไปด้วย สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที่
5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรีย นรู้ส ัง คมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ช่ว ยให้ผ ู้เรียนมี ค วามรู้
ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัว
ตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัย ตามเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น
ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต เป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 132) ตลอดจนการน้อมนำ
ความรู้ทางจริยธรรม หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตอนเองและ
สังคม ทำให้สามารถอยู่ร่วมกัน กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งมีมาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติความสำคัญ ศาสดา หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็น ศาสนิกชนที่
ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ และตัวชี้วัดได้กำหนดให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจ
ประวัติความสำคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรม
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คำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ
โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พบปัญหาหลายประการ เช่น ครูจบไม่ตรงตามสาขาวิชาโดยตรงและอีกทั้งยัง
เน้นการจัดการเรียนการสอนเฉพาะในรายวิชาหลัก ๆ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาสังคมศึกษาลดลง ส่วนของเนื้อหาเรื่องวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนามีเนื้อหายาก ซับซ้อน และมากเกินไป ทำให้ครูและนักเรียนต้องใช้ความจำ
มาก นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาและการปฏิบัติตนในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่
ไม่
ถูกต้อง มีความเชื่อแบบผิด ๆ นักเรียนเกิดความ เบื่อ หน่าย ไม่ตั้งใจเรียน สื่อการเรียนการสอนไม่
เหมาะสม อีกทั้งครูผู้สอนยังมีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบอีกมากมาย ทำให้ไม่มีเวลาจัดการเรียนการสอน
อย่างเต็มที่ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การเรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์และส่งผลต่อคุณภาพทาง
การศึกษาทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นลดลง โรงเรียนบ้านกาเการะโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่ง
จัดการศึกษาให้นักเรียน มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คือ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข
บทเรียนสำเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างมากในการนำมาใช้ประกอบ
ในการจัดการเรียนการสอน เพราะบทเรียนสำเร็จรูปทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า ทำกิจกรรม
การเรียนการสอนและประเมินผลด้วยได้ตนเอง เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นโดยกำหนด
เนื้อหา วัตถุประสงค์ วิธีการตลอดจนอุปกรณ์การสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ โดยลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายากแต่ละกรอบจะมีคำถาม
และคำตอบเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ (ศรีเรือน ใกล้ชิ ด, 2557, น. 3) เมื่อเกิด
ความไม่เข้าใจเนื้อหาสามารถกลับไปทบทวนแล้วจึงค่อยเรียนเนื้อหาต่อไป อาจกล่าวได้ว่าบทเรียน
สำเร็จรูปเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าทำ
กิจกรรมการเรีย นและประเมินผลด้วยตนเองตามลำดับขั้นที่กำหนดไว้ล่ว งหน้าเหมาะสมในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปสู่ผู้เรียนให้สมบูรณ์ได้เรียนเป็นขั้นตอนช่วยให้เกิดความสนใจ ที่จะเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ในการแสวงหาความรู้และเป็นการสนองความแตกต่างในด้านความสามารถของบุคคลได้เป็น
อย่างดี (ทิศนา แขมมณี, 2552, น. 16)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม สำหรับนักเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรีย นบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
จากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการนำบทเรียนสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
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วัฒนธรรม เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังช่วยให้นักเรียน
สามารถปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื ่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นสำเร็ จ รู ป เรื ่ อ งวั น สำคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนาของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมีวิธีดำเนินการ
วิจัย ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ประชากรที ่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 โรงเรี ย นบ้ า นกาเกาะระโยง ตำบลท่ า สว่ า ง อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ ร ิ น ทร์
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ห้อง มีนักเรียนจำนวน 53 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านกาเการะโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 26 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังต่อไปนี้
2.1 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปี
ที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 ชุด
2.2 แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ เรื ่ อ งวั น สำคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน
6 แผน 10 ชั่วโมง
2.3 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น แบบปรนั ย
เลือกตอบ ก ข ค ง แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการตามลำดับดังนี้
3.1 อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัย เป้าหมาย วิธีการ และเกณฑ์การประเมินให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างทราบ
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3.2 ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนเรียน จำนวน 30 ข้อ
3.3 ชี้แจงวิธีการเรียนรู้จากบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและการ
ทำกิจกรรมระหว่างเรียนให้นักเรียนเข้าใจ
3.4 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ชุด โดยใช้เวลา 10
ชั่วโมง
3.5 หลังจากนักเรียน เรียนครบทุกบทแล้ว ให้นักเรียนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
3.6 ให้น ักเรีย นประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั กเรีย นที่ มี ต่ อ การเรีย นโดยใช้บ ทเรี ย น
สำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะ
ระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
3.7 นำผลคะแนนที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมู ลด้วยวิธีการทางสถิติเป็นลำดับ
ต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
4.1 ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ค่าความ
เที่ยงตรง ค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากง่าย และค่าความเชื่อมั่น
4.3 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป E1/ E2
4.4 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติแบบ t-test Dependent Samples

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่างอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ห าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์
รำยกำร

จำนวน คะแนน 𝒙
̅
นักเรียน เต็ม
คะแนนจากการทากิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละ
26
60
51.46
ชุด (E1)

ร้อย
ละ
85.77
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คะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนครบทุก
ชุด (E2)

26

30

26.08

86.92

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนจากการทำกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 85.77 และคะแนนจากการทำแบบทดสอบ
หลังเรียน (E2) ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 86.92
สรุปได้ว่าบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีประสิทธิภาพ 85.77/86.92
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
สำเร็จรูป เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกา
เกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ดังที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
สำเร็จรูป เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกา
เกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
กำร
ทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จำนวน
นักเรียน
26
26

คะแนน คะแนน
เต็ม
รวม
30
412
30
678

̅
𝒙
15.84
26.08

S.D. ร้อยละ
3.49
1.52

52.82
86.92

t
13.62**

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
กาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่
ระดับ .01
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ ดังที่แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์
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รายการประเมิน
1. เนื้อหาของบทเรียนสำเร็จรูปเรียงลำดับได้อย่างเหมาะสม
2. เนื้อหาในบทเรียนสำเร็จรูปมีความชัดเจน
3. คำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรม มีขั้นตอนชัดเจน เข้าใจง่าย
4. เนื้อหาในบทเรียนสำเร็จรูปมีความหลากหลาย น่าสนใจ
5. บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม
7. ภาษาที่ใช้ในบทเรียนถูกต้องเข้าใจง่าย
8. รูปเล่มของบทเรียนสำเร็จรูปมีความสวยงาม
9. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง
10. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
𝑥̅
4.54
0.51
4.65
0.49
4.27
0.45
4.42
0.50
4.42
0.50
4.73
0.45
4.77
0.43
4.81
0.40
4.65
0.49
4.77
0.43
4.60
0.09

ความ
หมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.09 เมื่อพิจารณารายข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ รูปเล่มของบทเรียนสำเร็จรูปมีความ
สวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ เท่ากับ 85.77/86.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นของนั ก เรี ย นสู ง ขึ ้ น ผลการวิ จ ั ย เป็ น เช่ น นี ้ เ พราะบทเรี ยนสำเร็ จ รู ป ที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ส ร้ า งขึ้นมี
กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปอย่างเป็นระบบตามหลักการสร้างบทเรียน
สำเร็จรูปของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, น. 80) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป แบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ขั้นที่ 2 ขั้นดำเนินการ ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองและปรับปรุง และ
ขั้นที่ 4 ขั้นพิมพ์บทเรียน เพื่อนำบทเรียนฉบับจริงไปใช้ และมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
บทเรียนสำเร็จรู ป โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านและนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ในทุกขั้นตอนการ
ตรวจสอบมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทำให้ได้บทเรียนสำเร็จรูปที่ สมบูรณ์
เมื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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อรอนงค์ มั ย รั ต น์ และคณะ (2561, น. 101) ได้ พ ั ฒ นาบทเรี ย นสำเร็ จ รู ป เรื ่ อ งวั น สำคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเบิก
ไพร จังหวัดราชบุร ี ผลการวิจ ัย พบว่ า ประสิทธิภ าพของบทเรีย นสำเร็จ รูป เรื่ อ งวั นสำคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวม 3
เล่ม ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.00/82.80 สูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด และงานวิจัยของ กมลณัฐ พิชัย และคณะ (2564, น. 114) ได้การพัฒนาบทเรียน
สำเร็จรูป เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นมีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/82.86 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องมาจากบทเรียนสำเร็จรูปเป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัยได้ส ร้างขึ้นเพื่อสนอง
ความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี
มี
ประสิทธิภาพมีส่วนประกอบทีหลากหลาย ได้แก่ คำชี้แจงในการใช้บทเรียนสำเร็จรูป จุดประสงค์การ
เรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน สาระสำคัญ แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียนและเฉลย เนื้อหา
เรียงลำดับจากง่ายไปยากซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2552, น. 16) กล่าวไว้ว่า บทเรียนสำเร็จรูปหมายถึง
สื่อการจัดการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้นโดยกำหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์วิธีการตลอดจนอุปกรณ์การสอนที่
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ โดยลำดับ
เนื้อหาจากง่ายไปหายาก แต่ละกรอบมีคำถามและคำตอบเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ศักยภาพของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารดา พลอาษา (2555, น. 96) ได้ศึกษาผลการ
ใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วั ฒ นธรรม ของนั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3 ผลการวิ จ ั ย พบว่ า บทเรี ย นสำเร็ จ รู ป ชุ ด กรุ ง
รัตนโกสิน ทร์ตอนต้น กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ส ัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรมของนักเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 86.85./84.55 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรระวี มณีขัติย์ (2562, น.
49) ได้ทำกาวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้บทเรียนสำเร็จรูป Augmented Reality Book (AR) เพื่อพัฒนา
ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที ่ 21 ของนั ก เรี ย นชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 5 โรงเรี ย นวั ด สั น ป่ า สั ก
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนสำเร็จรูป Augmented Reality Book (AR) ที่พัฒนามีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ/ผลลัพธ์ เท่ากับ 69.53/76.0 คะแนนสอบกหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากบทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีขั้นตอนชัดเจน
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เข้าใจง่าย รูปเล่มมีความสวยงาม เนื้อหาในบทเรียนสำเร็จรูปมีความชัดเจนเข้าใจง่ายและง่ายต่อการ
นำไปปฏิบัติสามารถทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ซึ่ง อุทัยพรรณ สุดใจ (2544, น. 7) กล่าวว่า ความพึง
พอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมิน
ค่าว่า ความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศรีเรือน ใกล้ชิด (2557, น. 70-71) ได้พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป โดยรวมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ พระสิทธิพงษ์ สุทสฺส
โน และคณะ (2564, น. 176) ได้พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องหน้าที่ชาวพุทธ โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning (MIAP) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิม
วันวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง
หน้าที่ชาวพุทธ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1. จากการสังเกตนักเรียนในขณะทำกิจกรรม พบว่านักเรียนใช้เวลาในทำกิจกรรม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 1 มากว่าชุดอื่น ๆ เนื่องจากนักเรียนยังไม่คุ้นเคย ฉะนั้นผู้สอนต้องปฐมนิเทศ
วิธีการใช้นักเรียนให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนจะเริ่มทำกิจกรรม
1.2. จากการสังเกตนั กเรีย นในขณะทำกิจ กรรม นักเรียนแจ้ งว่ าเนื้ อ หาในบทเรี ย น
สำเร็จรูปมีเนื้อหามากเกินไป อ่านแล้วเข้าใจยากและมีความสับสน จับใจความยาก ฉะนั้นผู้สอนต้อง
ปรับเนื้อหาให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับนักเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรพัฒนาต่อยอดวัตกรรมให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 ควรมีการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปในระดับชั้นต่าง ๆ และเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ เช่น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ เป็นต้น
2.3 ควรนำบทเรียนสำเร็จรูปไปทดลองหาประสิทธิภาพกับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อที่จะได้
ข้อสรุปของการวิจัยได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นิสิต และ 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ วิจัยเป็นแบบ
ผสมผสานระหว่ า งการวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และการวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณดำเนินการโดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน
105 รูป/คน ซึ่งเป็นนิสิตที่กำลังศึกษา และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบั ณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการ
โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 9 รูป/คน ซึ่งทำการคัดเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราห์เนื้อหาประกอบบริบท สรุปข้อมูลโดยวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตใน
หลักสูตรครุศ าสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าสังคมศึ ก ษา โดยภาพรวมมีค วามคิด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก
ค่าเฉลี่ย x̅ = 4.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ได้แก่ ทางหลักสูตรควรจะมีการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่ย ังไม่เพีย งพอ เครื่องมือในการเรียนการสอนยังมีไม่เพียงพอเท่าที่ ควร
นิสิตส่วนหนึ่งยังไม่รู้จักสื่อด้านสังคมมากเพียงพอ ควรให้ครูบาอาจารย์ได้พบปะกับนิสิตมากขึ้น นิสิต
ไม่เข้าใจในวิธีการประเมินผลของการเรียน ซึ่งทำให้นิสิตไม่ค่อยมีความกระตือรือร้น หรือใส่ใจต่อ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่เป็นผลกระทบต่อการเรียนของนิสิตเอง ควรจะมีวิธีการวัดผลอย่างเป็นขั้นตอนที่
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ชัดเจน โดยมีการแสดงการวัดผลให้นิสิตได้รับรู้และเข้าใจในเกณฑ์ให้คะแนน เพื่อให้นิสิตได้รับรู้และ
นำไปแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นิสิตเป็นอย่างมาก
คำสำคัญ: ปัจจัย, สัมฤทธิ์ทางการศึกษา, สาขาวิชาสังคมศึกษา

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the factors affecting the
students' educational achievement and 2) to study the recommendations for
improving the students' achievements of students in the Bachelor of Education
Program, Teaching Social Studies Major, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Surin Campus. Research methodology is a combination of quantitative research and
qualitative research. The quantitative research was conducted by collecting data from
a sample of 10 5 people/ persons, who were students studying and alumni who
graduated from the Bachelor of Education program Social Studies The research
instruments were questionnaires and qualitative research conducted by in- depth
interviews with 9 key informants/persons who were selectively selected.
The results showed that the level of students' opinions on factors affecting
the educational achievement of students in the Bachelor of Education program Social
Studies, overall, the opinions were at a high level, on the average of x̅ = 4. 39 When
considering each aspect, it was found out that there were opinions at a high level in
every aspect and there are suggestions for improving student achievement, such as
the curriculum should provide additional instruction on insufficient language, teaching
tools are not sufficient as they should be. Moreover, some students do not know
enough about social media and teaching tools are not sufficient as they should be.
Some of the students do not know enough about social media. Teachers should meet
students more often. The students do not understand the assessment method of their
learning which makes the students less enthusiastic or pay attention to the problems
that may arise and affect their learning. There should be a clear step-by-step method
for measuring results by showing the results for the students to know and understand
the scoring criteria for students to be aware of and to correct the defects which will
be very useful to students.
Keywords: factors, educational achievement, teaching Social Studies Major
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บทนำ
การพัฒนากำลังคนที่สำคัญที่สุด คือ การให้โอกาสทางการศึกษา ฉะนั้นการศึกษาจึงเป็น
ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนากำลังคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ต่อเนื่อง
ฉบับที่ 10 ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคนในทุกด้าน องค์ประกอบสําคัญในการพัฒนา คือ การศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง 2546 – 2562 มาตรา
ที่ 4 กล่าวว่าการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยที่เกื้อหนุนและเอื้อให้บุคคล
เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในทุกระดับที่มุ่งพัฒนาความพร้อมทาง
ร่างกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม และพัฒ นาทักษะสู่ความเป็นเลิ ศทางด้ านปัญ ญาและวิช าการ
ตลอดจนพัฒนาความคิดด้านต่างๆ โดยเน้นให้คิดเป็น ทําเป็น แก้ ปัญหาเป็น สอดคล้องกับหลักคํา
สอนของพระราชวรมุนีที่ว่าการศึกษา สามารถพัฒนาคนไทยให้เป็นคนเก่ง คนดีและสามารถเรียนได้
อย่างมีความสุข เพื่อนําไปสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์
การศึกษามีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาคนทั้งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและ ช่วยให้
ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ความเป็น
เลิศซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังที่มาตรา 6
กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556): 5.
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย (มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง คณะสงฆ์ ไ ทย) ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาขึ้น
เพื ่ อ เป็ น สถานศึ ก ษาพระไตรปิ ฎ กและวิ ช าชั ้น สู ง สำหรั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณรและคฤหั ส ถ์ ท ั่ว ไป
มหาวิทยาลัยมีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการ
ด้านต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ให้การศึ กษา ค้นคว้า วิจัย แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนาและประยุกต์เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็น
สากลด้านแหล่งให้บริการความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนามวลมนุษย์ สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา (Apinan Jantanee,
2017): 126. โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎี บัณฑิต โดยแบ่งเป็น
5 คณะ ได้แก่ 1. บัณฑิตวิทยาลัย 2. คณะพุทธศาสตร์ 3. คณะครุศาสตร์ 4. คณะมนุษยศาสตร์
และ 5. คณะสั ง คมศาสตร์ ในการก้ า วไปสู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนานั้ น
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการ 4 ประการ คือ 1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 9 ประการ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่า
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ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพที่ จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม 2. การวิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการ
สอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมา
ประยุกต์ใช้แก้ป ัญหาศีล ธรรมและจริยธรรมของสั งคม รวมทั้ งพัฒ นาคุณภาพงานวิช าการด้ า น
พระพุทธศาสนา 3. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมตามปณิธ านการจั ดตั้ง
มหาวิทยาลัยด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องเอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุน
กิจการคณะสงฆ์สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา
ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอนและเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง 4.
เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อ การศึกษาเพื่อสร้าง
จิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของ
การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ให้ความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา และได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai
Qualifications Framework: TQF) ที่เน้นคุณภาพและมาตรฐานประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์เพื่อเป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ในอันที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้สาขาวิชา
สังคมศึกษา ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการสอนวิชาสังคมศึกษา มีคุณภาพในการผลิต
บัณฑิตตามคุณลักษณะพึงประสงค์ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรและได้รับการรับรอง
ปริญญาจากครุสภา เมื่อนิสิตสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนดมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนรับใบ
ประกอบวิชาชีพครูได้ และจากรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดขึ้น
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ “หลักสูตรได้มาตรฐาน” และมีคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบอยู่ที่ระดับคุณภาพดีและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นความแตกต่างของการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรนี้ กล่าวคือ ในบางรายวิชานิสิต
ให้ความสนใจในการเรียนดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง แต่ในบางรายวิชานิสิตสนใจเรียนน้อย
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตํ่า
ดังนั้น ผู้ว ิจ ัย จึงมีความสนใจอย่ างยิ่ งที ่จ ะศึ กษาถึ งปัจจัยที ่งผลตส่ อผลสั มฤทธิ ์ ท าง
การศึกษาของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต เพราะปัจจัย
เหล่านี้ อาจทําให้เกิดความสำเร็จต่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นสิ่งที่สถาบันควรนำข้อมูล
มาศึกษา เพื่อจะได้เป็น แนวทางในการนำมาพัฒ นาปรับปรุงในการผลิตบัณฑิตของสถาบันให้มี
คุณภาพเพิ่มยิ่งขึ้น อีกทั้งหลักสูตรยังสามารถนําผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรในอนาคตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ได้แก่ 1) คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 9 รูป/คน 2) นิสิตนักศึกษาที่
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 - 5 จำนวน 60 รูป/คน และ 3) นิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ปี
การศึ ก ษา 2561 ถึ ง ปั จ จุ บ ั น จำนวน 76 รู ป /คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) สถิติเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าความเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการสั มภาษาณ์ เชิ งลึ ก (In-depth
interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยใช้การเลือแบบเจาะจง จำนวน 9 รูป/คน
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท สรุ ปข้อมูลโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.แบบสอบถาม
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากเอกสาร และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี ่ยวกั บข้ อ มูล ทั ่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ อายุ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (Grade point average : GPA)
ตลอดปีการศึกษา 2564 และชั้นปีที่กําลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนิสิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา จำนวน 3 ด้าน ดังนี้
1. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย
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1.1 เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนิสิต
1.2 พฤติกรรมการเรียนของนิสิต
2. ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา ประกอบด้วย
2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
2.2 คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการสอนของอาจารย์
2.3 การสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
3. ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน ประกอบด้วย
3.1 การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเพิ่มเติม
ได้อย่างอิสระ
2. แบบสัมภาษณ์
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์”ผู้วิจัย
สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ เก็บข้อมูล โดยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีสาระสำคัญของการ
สัมภาษณ์ ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์
2) คำถามความคิดเห็นต่อแนวทางหลักการเรียนรู้ สำหรับนิสิตในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 105 รูป/คน ส่วนมากเป็นบรรพชิตจำนวน33 รูป
คิดเป็นร้อยละ 53.5 เพศของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยส่วนมากเป็นเพศชาย จำนวน 59 รูป/
คน คิดเป็นร้อยละ 56 ระดับชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยส่วนมากอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ 1
(คบ. 4 ปี) จำนวน 13 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการ
วิจัย จำนวน 62 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 59 คะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้ ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ส่วนมาก คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.00-3.49 จำนวน 36 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 34 และคะแนน
เฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.50 – 3.00 จำนวน 36 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 34
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนิสิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยจำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต
จำนวน 3 ด้าน เมื่อพิจารณาภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 4.39 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.42 ปั จ จั ย ด้ า น
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ครอบครัวและเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 4.40) และปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.35)
ตามลำดับ
3. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสั งคม
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้แก่ ทางหลักสูตรควรจะมีการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่ยังไม่เพียงพอ เครื่องมือในการเรียนการสอนยังมีไม่
เพียงพอเท่าที่ควร นิสิตส่วนหนึ่งยังไม่รู้จักสื่อด้านสังคมมากเพียงพอ ควรให้ครูบาอาจารย์ได้พบปะกับ
นิสิตมากขึ้น นิสิตไม่เข้าใจในวิธีการประเมินผลของการเรียน ซึ่งทำให้นิสิตไม่ค่อยมีความกระตือรือร้น
หรือใส่ใจต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่เป็นผลกระทบต่อการเรียนของนิสิตเอง ควรจะมีวิธีการสวัดผลอย่าง
เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน โดยมีการแสดงการวัดผลให้นิ สิตได้รับรู้และเข้าใจในเกณฑ์ให้คะแนน เพื่อให้
นิสิตได้รับรู้และนำไปแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นิสิตเป็นอย่างมาก

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรครุศ า
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดย
ความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัยทั้งสามด้านต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ถือว่าปัจจัยทั้งสามด้านเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อันจะส่งเสริมการศึกษาให้
เกิดสัมฤทธิ์ผล ด้านที่นิสิตมีความคิดเห็นมากที่สุด คือด้านเจตคติต่อการเรียนและแรงจูงใจต่อการ
เรียน เพราะ เจตคติและแรงจูงใจถือเป็นแรงขับภายในที่จะส่งเสริมให้คนเราจะทำอะไรสู่จุดมุ่งหมาย
ให้เกิดความสำเร็จได้ เจตคติมีทั้งทางบวก และทางลบ โดยเจตคติเชิงบวกและ เจตคติเชิงลบ ทำให้
เกิดพฤติกรรมทางบวกและทางลบได้ สอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิทยาของ เฮอร์ซเบอร์ก เชื่อว่า แรงจูงใจ
มีผลต่อพฤติกรรมเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิด
ความพึงพอใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้สอดคล้องกับการศึ กษาของ สุพิชญ์กฤตา พักโพธิ์
เย็น (2559, 65) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุ คคล ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา และ
ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อนของนักศึกษา ส่วนรายข้อที่นักเรียนมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความ
ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของผู้เรียน เพราะความตั้งใจเรียนส่งผลมาจากพฤติกรรมการเรียนอันเกิดจาก
แรงจูงใจและเจตคติในการเรียนที่มุ่งมั่น แนวแน่ อันจะส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการ
เรียน สอดคล้องกับการศึกษาของ ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา (2553, 99) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีการปฏิบัติตัวใน
การสอบ และด้านการทำงานที่ได้รับมอบหมาย อยูในระดับมาก ส่วนด้านการเตรียมตัวก่อนเรียน
ด้านการปฏิบัติตัวในชั้นเรียน ด้านการจัดระบบการเรียนและด้านการทบทวนบทเรียนอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนั้น นิสิตควรมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีมีความตั้งใจเรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ
ในการเรียน
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นิสิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ มีการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน แต่มีปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 1) ปัญหาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับวิชาชีพของผู้เรียน เนื้อหาหลักสูตรเน้นไปใน
ทิศทางเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และบริการสังคม 2) ปัญหาด้านความรู้ของผู้ส อน
ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ไม่อยู่ในระดับเชี่ยวชาญ ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษชั้นสูงได้ แต่
ท่านสามารถสื่อสารเพื่อนำเนื้อหาเสนอต่อนิสิตได้ 3) ผู้เรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน มีอุดมการณ์ในการ
เรียนรู้แตกต่างกัน สนใจเข้าชั้นเรียนไม่เต็มเวลากำหนด ฝึกการทดลองสอนไม่เพียงพอต่อระดับชั้น
การศึกษา ปัญหาดังกล่าวทำให้ยากต่อการพัฒนา ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันในระดับชั้นปี 4) อุปกรณ์
การสอนขาดประสิทธิภาพ ในการจัดให้บริการการศึกษา เช่น มีสภาพ เก่า สภาพการใช้ไม่ดี มีจำนวน
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 5) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต เมื่อวัดความสามารถถึง
ชั้นปีที่๔ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยมีการฝึกใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะน้อย ส่วนใหญ่นิสิตจึง
มีปัญหาการทดสอบและประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตา ม
มาตรฐานวิชาชีพครู
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนิสิตต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำไปใช้ดำเนินการ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล คือ พฤติกรรมการเรียนของนั กศึกษา ที่มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับมาก เนื่องการจัดการศึกษาแบบทวิภาค เป็นการจัดการศึกษามี
ระยะเวลาที่ยาวและมีเนื้อหามากในแต่ละรายวิชา ต้องอ่านหนังสือล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัว ไปถก
ประเด็นปัญหากับ อาจารย์และเพื่อนเรียนในห้อง ซึ่งแต่ล ะวัน วิชาเรี ยนก็ส ลับสับเปลี่ยนกัน ไป
บางครั้งสับสน เหนื่อยและกดดัน แต่เมื่อนิสิตเลือกแล้ว จึงต้องมุมานะเรียนต่อไปให้จบตามหลักสูตรที่
วางไว้ ซึ่งผู้สอนอาจมีกิจกรรมที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้นิสิตอยู่เป็นระยะ ๆ
2. ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาสังคมศึกษา
และการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับมาก ความรู้ ความเข้าใจ การฝึกทักษะ รายวิชาต่างๆที่หลักสูตรกำหนดไว้รวมทั้งการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อที่ได้รับจากหลักสูตรทำให้นิสิตสามารถนำไปหรือประยุกต์ใช้ในการทำงานและการ
ดำรงชีวิตทำได้เฉพาะในวันที่นิสิตมาเรียนเท่านั้น ถ้าจัดวันปกติก็ไม่สะดวก ด้วยเวลาและการเดินทาง
ใช้เวลามาก ทำให้เสียเวลา การจัดการเรียนรู้เพิ่มหรือกิจกรรมต่างๆ บางครั้งอาจต้องใช้วันนักขัตฤกษ์
ส่วนสภาพแวดล้อมควรประสานงานกับหน่วยงานในสถานศึกษาเพื่ อจัดทำขึ้น เช่น ห้องค้นคว้าและ
การทำงานเป็นกลุ่มเล็ก มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปรินท์ เป็นต้น
3. ปัจจัยด้านครอบครัวและเพื่อน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับมาก เนื่องจากนักศึกษาส่วนมากมาจากต่างอำเภอ ต้องใช้เวลาการ
เดินทางค่อนข้างมาก ถึงเวลาก็ต้องรีบเดินทางกลับไปทำงานประจำจึงทำให้การที่จะช่วยเหลืออำนวย
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ความสะดวกการทํางานร่วมกันทำได้เฉพาะในห้องเรียน ส่วนนอกห้องเรียนก็มีเวลาน้อย บางคนติดต่อ
ได้ลำบากเพราะอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ถึง บางครั้งนิสิตและเพื่อนจะรวมกลุ่มกันทบทวนบทเรียนก่อนสอบ
เมื่อนิสิตไม่ได้เข้าเรียน เพื่อนจะนำเอกสารหรืออธิบายเนื้อหานั้นทำให้นิสิตเรียนได้ทันเพื่อน แต่เวลา
และโอกาสน้อย ดังนั้นนักศึกษาที่มีความสัพนธ์กับเพื่อนน้อยจึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำไป
ด้วย ปัจจัยนี้หลักสูตรอาจต้องให้ความช่วยเหลือโดยประสานงานกับนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงเข้ามามีส่วนผลักดันเพื่อไม่ให้ท้อถอยและมีกำลังใจที่จะสู้
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ทางหลักสูตรควรจะมีการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่ย ังไม่เพีย งพอ เครื่องมือในการเรียนการสอนยังมีไม่เพียงพอเท่าที่ ควร
นิสิตส่วนหนึ่งยังไม่รู้จักสื่อด้านสังคมมากเพียงพอ ควรให้ครูบาอาจารย์ได้พบปะกับนิสิตมากขึ้น นิสิต
ไม่เข้าใจในวิธีการประเมินผลของการเรียน ซึ่งทำให้นิสิตไม่ค่อยมีความกระตือรือร้น หรือใส่ใจต่อ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่เป็นผลกระทบต่อการเรียนของนิสิตเอง ควรจะมีวิธีการวัดผลอย่างเป็นขั้นตอนที่
ชัดเจน โดยมีการแสดงการวัดผลให้นิสิตได้รับรู้และเข้าใจในเกณฑ์ให้คะแนน เพื่อให้นิสิตได้รับรู้และ
นำไปแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นิสิตเป็นอย่างมาก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรนำไปใช้ดำเนินการ ดังนี้
1. ควรสนับสนุนให้เกิดการสร้างเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา โดยอาจมี
แนวปฏิบัติ เช่น การให้นิสิตทำแฟ้มสะสมผลงานตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนหลักสูตร เพื่อให้นิสิตเก็บรวมรวบ
องค์ความรู้ที่ได้รับในแต่ละรายวิชา วางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชา หาจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง หรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเรียนเพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ทันท่วงที อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวินัยให้กับนิสิต
2. เป็นแนวทางสำหรับอาจารย์หรือผู้เกี่ย วข้องในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง ส่งเสริมหรือพัฒนาสติปัญญาความสามารถและทักษะต่างๆอันจะ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
1. ควรศึกษาสภาพปัญหา และวิธีการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่นิสิต
ต้องการ และตอบสนองความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเลือก
2. ควรศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อการส่งเสริมคุณภาพ และประสิทธิภาพให้มากยิ่งๆขึ้นของงหลักสูตรการ
เรียนรู้ด้านสังคมศึกษา
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บดคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ข้อ
ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง แผน
ที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร ที่มีต่อ
ชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 คน โดยวิธีการเลือกแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้เรื่องเรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ จำนวน 5 ชุด 2)
แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ 4)
แบบประเมิน ความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ E/1, E/2 และทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยใช้ค่า t-test แบบ
Dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร มีประสิทธิภาพ
84.40/84.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80

999
2) ผลการเปรียบเทียบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
ชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์เรื่องแผนที่
เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: ชุดการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ

ABSTRACT
The research titled “The development of a learning kit in geography to develop
the learning achievement of Grade 3 students at Sanom Wittayakarn School Surin” has
3 objectives as follows: 1) to develop a Geography Learning Kit on Thematic maps
and Geographical Apparatus of Mathayom 3 students at Sanom Wittayakarn School
with the efficient benchmarks of 80/80 2) to compare the pre and post-learning
achievements in Geography subject on the topic of Thematic maps and Geographic
Apparatus of Grade 3 students who learned by using the learning kit. 3) to study the
satisfaction of Mathayom Suksa 3 students at Sanom Wittayakarn School towards the
Geography Learning Kit on Thematic maps and Geography Apparatus. The sample
group consisted of 40 Mathayomsuksa 3 students obtained by simple random
selection. The research tools were 1) 5 learning sets on Thematic maps and
Geographic Apparatus 2) 5 lesson plans 3) 40 items of learning achievement test
4) a satisfaction assessment questionnaire of 10 items. The statistics used were
percentage, mean, standard deviation, efficacy E1/E2, and hypothesis testing by using
the Dependent t-test.
The results showed that
1) The results of finding the efficiency of the Geography Learning Kit on
Thematic maps and Geographical Apparatus of Mathayomsuksa 3 students at Sanom
Wittayakarn School have an efficiency of 84.40/84.43, which is higher than the required
benchmark of 80/80.
2) The results of comparison of the achievement test before and after
learning with the Geography Learning Kit on Thematic maps and Geographical
Apparatus of Mathayomsuksa 3 students at Sanom Wittayakarn School, it was found

1000
that the average score after studying with the kit was higher than the average score
before studying with the kit with a statistically significant level of .01.
3 ) The assessment results of the students' satisfaction with the
Geography Learning Kit on Thematic maps and Geographical Apparatus of
Mathayomsuksa 3 students at Sanom Wittayakarn School, overall, the satisfaction level
was at the highest level.
Keywords: learning kit, learning achievement, satisfaction.

บทนำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึด
มั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่ อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และได้กำหนดจุดหมายคือมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเมื่ อ
นักเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที ่ ต นเองนั บ ถื อ ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามรู ้ อ ั น เป็ น สากลและมี
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีสุขภาพและ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและสุดท้ายคือมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ : 2551)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหนึ่งใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดอยู่ในลำดับที่ 4 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระซึ่งมีเนื้อหาเป็นจำนวนมาก ประกอบไป
ด้วย สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตใน
สังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์
ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตามเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง
ๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการสอนนักเรียน ซึ่งได้กำหนด
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์ ซึ่งมีมาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และ
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์
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และสรุป ข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิส ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิส ัมพันธ์ระหว่ างมนุษ ย์ก ับสิ่ง แวดล้ อ มทางกายภาพที ่ก่ อ ให้เ กิ ด การ
สร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ : 2551) ซึ่งเป็นวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจว่า
มนุษย์ดำรงชีวิตได้อย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจของการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงตรานยุค สมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเอง
และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในการเปลี่ ยนแปลงของโลก และธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก
ในปัจ จุบ ัน การจัดการเรียนการสอนในสาระวิช าภูมิศาสตร์ นั้นมีเนื้อหาสาระมากและ
ส่วนมากจะเน้นเฉพาะการท่องจำ จึงทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย เนื้อหาในหนังสือแบบเรียนมี
เนื้อหามากเกินไป ขาดการจัดระบบความรู้ ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนเกิดความคลาดเคลื่อนของความรู้ที่
ถูกต้อง นอกจากนี้สาเหตุอีกประการหนึ่งกล่าวคือ ครูผู้สอนนั้นใช้เทคนิควิธีการสอนแบบบรรยาย
เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง และยึดเนื้อหาในหนังสือแบบเรียนมาก
เกินไป ตลอดจนครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมิได้ดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการปิดกั้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและจากสาเหตุดังกล่าว
ข้างต้นนั้น จึงได้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษาได้
กำหนดไว้ ส่วนครูผู้สอนนั้นก็ไม่ประสบผลสำเร็จในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีปัจจัยมาจากวิธีการสอน
ที่ครูผู้สอนเลือกสื่อการสอนที่ไม่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนชอบ
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นพบว่า โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ของกลุ่มสาระการะเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมยังประสบปัญหาสำคัญหลายประการโดยเฉพาะในสาระการเรี ยนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาสาระนี้ความสำคัญกับการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด ซึ่งทักษะดังกล่าว
นั้นการคิดมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อผู้เรียนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ในการเลือก
ตัดสินใจ ในการรับรู้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมาก ทำให้ขาดการตัดสินใจอย่างรอบคอบส่งผล
ให้เกิดการจัดสินใจที่ผิดพลาด ขาดการรับรู้ รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผล ขาดความรอบคอบใน
การตัดสินใจปัญหาต่างๆ โดยนักเรียนส่วนใหญ่นั้นขาดประสบการณ์ในการศึกษาการค้นคว้าความจริง
ด้วยตนเอง และการเลือกรักข้อมูลข่าวกสารที่มีอยู่อย่างมากมายทั้งข้อจริงทั้งข้อเท็จ ผู้เรียนไม่อาจ
แยกความจริงกับเท็จได้ ทั้งการเรียนการสอนไม่ได้สอบกระบวนการคิด โดยเฉพาะเนื้อหารายวิชา
ภูมิศาสตร์มีเนื้อหาที่ยากและสลับซับซ้อน ต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์ และตัดสินใจกับปัญหาต่างๆ
ที่มีส่งผลให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากเหตุผลดังกล่าวและประกอบด้วยสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยยิ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนเป็นสอนเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โรงเรียนต้องใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการเรียน
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จัดการเรียนด้วยระบบออนไลน์ก็มีปัญหาหลายประการตามมาเช่นกัน จึงทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียน
ได้เต็มที่ตามหลักสูตรของการจัดการเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์ ปัญหาดังกล่างจึงเป็นปัญหาท้าทาย
อย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอน และในความสำคัญในกระบวนการจัดกเรียนการสอนดังกล่างจำเป็นต้องใช้
เทคนิคและวิธีการของเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมโดยจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนนั้นจะต้อง
นำมาพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ให้กิจกรรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพ เทคนิคและวิธีการ
สอนแบบใหม่ ๆ เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ เ รี ย นสนใจในบทเรี ย นเพิ ่ ม มากยิ ่ ง ขึ้ น เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทัก ษะ
กระบวนการคิดของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชานั้น จึงต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดและแก้ปัญหาที่ใช้การสอนให้เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโดย
ได้สร้างชุดการเรียนรู้ชุดนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องเมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง ใจแต่และเรื่องที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ในแต่ละชุดการเรียนรู้ ทั้ง ๕ ชุด โดยเริ่มจาก
เนื้อหาที่ง่าย ๆ ไปสู่เนื้อหน้าที่ยากขึ้นไปตามลำดับ เป็นบทเรียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขี้นโดยได้กำหนด
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมินผลการ
เรียนด้วยตัวของผู้เรียนเองได้ตามลำดับ ของขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญของชุดการ
เรียนรู้ คือ การออกแบบเนื้อหาและสาระการเรียนรู้หน่วยย่อย ๆ ดังกว่างลงไปในกรอบแต่ละกรอบมี
ความสัมพันธ์และเรียงลำดับเนื้อหาจากง่าย ไปหายาก เพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ และสามารถ
นำผลการวิจัยที่ได้มานี้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภูมิศาสตร์ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒ นาชุดการเรีย นรู้วิช าภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาภูมิศาสตร์เรื่องแผน
ที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคารที่มีต่อ
ชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ผู้วิจัยได้กำหนด
กรอบ แนวคิดการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรต้น

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง แผนที่
เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรี ย นสนมวิ ท ยาคาร
จังหวัดสุรินทร์

ตัวแปรตำม

1.ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้เรื่อง แผนที่เฉพาะ
เรื ่ อ งและเครื ่ อ งมื อ ทางภู ม ิ ศ าสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แผนที่เฉพาะเรื่อง
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๓ โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
3. ความพึงพอใจของนักเรียนเรื่อง แผนที่เฉพาะ
เรื ่ อ งและเครื ่ อ งมื อ ทางภู ม ิ ศ าสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

ระเบียบวิจัย
แบบการวิจ ัย เป็น การวิจ ัยกึ่งทดลอง ( Quasi - Experimental Research ) ดำเนินการ
ทดลอง ตามแบบแผนการวิจัย one-group Pretest-Posttest Design
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 โรงเรียนสนมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ห้อง
มีนักเรียนจำนวน 148 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง 3/4 ของโรงเรียนสนมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังต่อไปนี้
2.1 ชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์เรื่อง แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร จำนวน 5 ชุด
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภูมิศาสตร์เรื่อง แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมื อ ทาง
ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร จำนวน 5 แผน 10 ชั่วโมง
2.3 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น แบบปรนั ย
เลือกตอบ ก ข ค ง แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
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2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์เรื่อง แผนที่เฉพาะเรื่อง
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการตามลำดับดังนี้
3.1 อธิบายเกี่ยวกับการวิจัย เป้าหมาย วิธีการและเกณฑ์การประเมินให้กับกลุ่มตัวอย่าง
ทราบ
3.2 ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนเรียน จำนวน 40 ข้อ
3.3 ชี้แจงวิธีการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ วิชาภูมิศาสตร์เรื่อง แผนที่เฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการทำกิจกรรมระหว่างเรียนให้นักเรียนเข้าใจ
3.4 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดการเรียนรู้เรื่อง
วิชาภูมิศาสตร์เรื่อง แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ จำนวน 5 ชุด โดยใช้เวลา 10
ชั่วโมง
3.5 หลังจากนักเรียน เรียนครบทุกบทแล้ว ให้นักเรียนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลัง เรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
3.6 ให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดการเรียนรู้
รายวิชาภูมิศาสตร์เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร
3.7 นำผลคะแนนที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเป็นลำดับ
ต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
4.1 ค่าสถิติพนื้ ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ค่าความ
เที่ยงตรง ค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากง่าย และค่าความเชื่อมั่น
4.3 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 𝐸1/ 𝐸2
4.4 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติแบบ t-test Dependent Samples

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล้าดับขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่อง
และเครื่อ งมื อทางภูม ิ ศาสตร์ ของนักเรี ย นชั ้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที ่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังที่แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการวิชาภูมิศาสตร์เรื่อง แผนที่เฉพาะ
เรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร
จำนวน คะแนน 𝑥̅
ร้อย
รายการ
นักเรียน เต็ม
ละ
คะแนนจากการทำกิจกรรมระหว่างเรียนใน แต่ละชุด (𝐸1 )
40
50 42.22 84.40
คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนครบ ทุกชุด (𝐸2 )
40
30 32.37 84.43
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนจากการทำกิจกรรมระหว่างเรียน ( 𝐸1) ด้วยชุดการเรียนรู้ชุด
การเรีย นรู้ว ิชาภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร คิดเป็นร้อยละ 84.40 และคะแนนจากการทำแบบทดสอบ
หลังเรียน (𝐸2) ด้วยชุดการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร คิดเป็นร้อยละ 84.43 สรุป
ได้ว่าชุดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสนมวิทยา
คาร มีประสิทธิภาพ 84.40/84.43 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน ที่ตั้งไว้คือ 80/80
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการ
เรี ย นรู้ วิ ช าภูม ิ ศ าสตร์ เรื ่ อ ง แผนที ่ เ ฉพาะเรื ่ อ งและเครื ่อ งมื อ ทางภูม ิ ศ าสตร์ ของนั ก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร ดังที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการ
เรียนรู้ วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร
การ
ทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จำนวน
นักเรียน
40
40

คะแนน
เต็ม
40
40

∑X
846
1330

𝑥̅
21.25
33.25

S.D.
2.05
1.33

t
33.30**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด
การเรีย นรู้ วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง
แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยา
คาร ดังที่แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ร ะดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่ อ ชุดการเรียนรู้ ว ิ ช า
ภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภู มิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสนมวิทยาคาร
รายการประเมิน
1. เนื้อหาของชุดการเรียนรู้เรียงลำดับได้อย่างเหมาะสม
2. เนื้อหาในชุดการเรียนรู้มีความชัดเจน เหมาะสม
3. คำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรม มีขั้นตอนชัดเจน เข้าใจง่าย
4. เนื้อหาในชุดการเรียนรู้มีความหลากหลาย น่าสนใจ
5. บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม
7. ภาษาที่ใช้ในบทเรียนถูกต้องเข้าใจง่าย
8. รูปเล่มของบทเรียนสำเร็จรูปมีความสวยงามและน่าสนใจ
9. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง
10. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
𝑥̅
4.73
0.67
4.70
0.56
4.78
0.47
4.83
0.44
4.48
0.87
4.53
0.89
4.45
0.84
4.43
0.89
4.80
0.60
4.63
0.70

4.63

0.69

ความ
หมาย
มาก
ทีส่ ุด
มาก
ทีส่ ุด
มาก
ทีส่ ุด
มาก
ทีส่ ุด
มาก
มาก
ทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
ทีส่ ุด
มาก
ทีส่ ุด
มำก
ที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ย คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียน สนมวิทยาคาร ที่มีต่อชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 เมื่อ
พิจารณารายข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักเรียนสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมได้ด้วย
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60

1007

อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะ
เรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอ
สนม จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาค้นคว้าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้
ดังนี้
1. ชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์เรื่อง แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ในการนำไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ ดังนี้ 84.40 /84.43 ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพของร้อยละ
และคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทุกคนทำได้จากแบบฝึกหัดระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.00 และจาก
การทำแบบทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.25 เห็นได้ว่า ชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง
แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้ ประการแรกในการพัฒนาชุดการ
เรียนรู้นั้น ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามขั้นตอน โดย
สอดคล้องกับกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามหลักการสร้าง
ชุดการเรียนรู้ เช่นนี้เพราะชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้าง ขึ้นมีกระบวนการในการออกแบบและพัฒนา
ชุดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามหลักการสร้างชุดการเรียนรู้ ของชัยยงค์ พรหมวงศ์(2537,120) ได้
กล่าวถึงองค์ประกอบการสร้างชุดการเรียนรู้ แบ่งออก เป็น 4 ส่วนคือ ขั้นที่ 1 คู่มือสำหรับครูผู้ใช้ชุด
การสอน ขั้นที่ 2 คำสั่งหรือมอบหมายงาน ขั้นที่ 3 เนื้อหาสาระและสื่อ ขั้น 4 การประเมินผล เพื่อนํา
บทเรียนฉบับจริงไปใช้และมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ชุดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
และนําไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ในทุกขั้นตอนการตรวจสอบมีการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ได้ชุดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์เมื่อนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จึงมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้และสอดคล้อง กับงานวิจัย ของสุพรรษา สุลีทัศน์(2555, 64-66) ได้ศึกษาการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนพิธี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ อำเภอพะ
โต๊ะ จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน ที่
ได้มาจากการสุ่มห้องเรียนที่มีอยู่ 2 ห้องเรียนด้วยวิธีการจับ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องศาสนพิธีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สําหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมเท่ากับ 80.24/ 82.21 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องแผน
ที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร นี้
ได้ผ่านการทดสอบภาคสนามและเมื่อนำมาทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษาต่อมาแล้ว พบว่า
เป็นชุดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง
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แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยา
คาร ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย ของกิตติพงษ์ ร่มพฤกษ์(2557, 73-84) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้น
มัธ ยมศึกษาปี ที ่ 2 โรงเรีย นพรหมานุส รณ์ จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ย มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.15/82.60 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะ
เรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร ผลการ
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่ องแผนที่เฉพาะ
เรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นมีรูปเล่มที่มีความสวยงาม มีขั้นตอนและเนื้อหามีความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใน
การนําไปทำกิจกรรมเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัย ของกานต์กนิษฐา ทองนา, ราตรี
นันทสุคนธ์ และนวลอนงค์ บุญฤทธิพงศ์ (2559,28)ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา
นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการศึกษาที่พบ
แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสนใจชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นในระดับมาก และมีความเห็นว่าชุดการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม น่าสนใจ ตลอดจนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องการักษาดุลยภาพของ
ร่างกายของนักเรียนได้เป็นอย่างดี อาจเป็นเพราะชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นผ่านการดำเนินการสร้าง
อย่างเป็นระบบ ผสมผสานกับประสบการณ์ด้านการสอนวิชาสังคมศึกษาของผู้ศึกษาค้นคว้า ทำให้มี
ความเข้าใจในหลักการสอนการอ่านเป็นอย่างดี ซึ่งทัศนคติในทางบวกที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นไปด้วย
ผลจากการศึกษา แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสนใจต่อชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นในระดับ
มาก และมีความเห็นว่าชุดการเรียนรู้มีความเหมาะสม น่าสนใจ ตลอดจนสามารถพัฒนาการเรียนรู้
ในเรื่องการรักษาดุลยภาพของร่างกายของนักเรียนได้เป็นอย่างดี อาจเป็นเพราะชุดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นผ่านการดำเนินการสร้างอย่างเป็นระบบ ผสมผสานกับประสบการณ์ด้านการสอนวิชาสังคมศึกษา
ของผู้ศึกษาค้นคว้า ทำให้มีความเข้าใจในหลักการสอนการอ่านเป็นอย่างดี ซึ่งทัศนคติในทางบวกที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นไปด้วย

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์เรื่อง แผนที่เฉพาะ
เรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร ตำบล
สนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสรุปประเด็นได้ ดังนี้
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1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ครูผู้สอนควรมีการทำการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
การใช้ชุดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์เรื่อง แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
1.2 ครูผู้สอนควรมีการศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้
อื่นๆ หรือหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ
1.3 โรงเรียน ควรมีการเพิ่มวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการจัดการเรียน
การสอน สื่อการสอน เช่น แผนที่ ลูกโลก และหนังสือเรียนเสริมในรายวิชาภูมิศาสตร์ ที่ยังขาดแคลด
ให้เพียงพอ และควรเป็นสื่อที่มีความทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
ในการสืบค้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
2.1 นักเรีย นควรนำชุดการเรียนรู้ว ิช าภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ในการเรียนด้วยตนเองอย่างอิสระทั้ง
ในและนอกเวลาเรียนตามความพร้อมและความสนใจ
2.2 นักเรี ย นควรนำชุดการเรียนรู้ว ิช าภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้เพื่อทบทวนบทเรียนในกรณีที่เรียนไม่
ทันเพื่อน หรือใช้ในการเรียนเสริมหากไม่ได้มาเรียน
2.3 ในการนำชุดการเรียนรู้ไปใช้ หากผู้เรียนศึกษากิจกรรมต่าง ๆ และยังทำ
แบบฝึกหัดไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ นักเรียนควรกลับไปศึกษาทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาแล้วทำ
แบบฝึกหัดซ้ำอีกครั้ง หรืออาจใช้วิธีขอคำแนะนำจากเพื่อนหรือครูให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติม จึงทำให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
3. ข้อเสนอแนะของการนำผลการวิจัยไปใช้
3.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ กับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้ชุดการเรียนรู้
3.2 ควรพัฒนาต่อยอดวัตกรรมให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
เพื่อเป็นกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
3.3 ควรมีการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ในระดับชั้นต่าง ๆ และเนื้อหาสาระ การ
เรียนรู้อื่น ๆ เช่น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วน
ตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 3 ด้านคือ 1) จริยธรรมด้านค่านิยม 2) จริยธรรม
ด้านความร่วมมือ 3) จริยธรรมด้านเทคโนโลยี 2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรจริยธรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ผลการวิจัยพบว่า
1. หลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จังหวัด
สุร ิน ทร์ 3 ด้านคือ 1) จริย ธรรมด้านค่านิยม 2) จริยธรรมด้านความร่ว มมือ 3) จริยธรรมด้าน
เทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรีตนเองมีคุณธรรมจริยธรรม เตรียมตัวเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุอยางมีศักยภาพโดยมีจุดม่งหมายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พัฒนากาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญานำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2. ผลการใช้หลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จากการประเมิน ความพึงพอใจที่มี
ต่อกระบวนการสอนหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุพบว่ามีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาสาระการ
จัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 82.10 รองลงมาคือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อ
การดำเนินชีวิตคิดเป็นร้อยละ 75.78 ต่อมาคือตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญและพลังของผู้สูงอายุ
โดยการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 74.73 และมีส่วน
ร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอคิดเป็นร้อยละ 74.73
คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, โรงเรียนผู้สูงอายุ, องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ, จังหวัดสุรินทร์
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Abstract
Research on the Development of Ethics Curriculum of Schools for the
Elderly, Chom Phra Subdistrict Administrative Organization Surin Province has the
following objectives: 1. To develop an ethics curriculum for the School for the Elderly,
Chom Phra Subdistrict Administrative Organization. Surin Province in 3 areas: 1) values
ethics 2) cooperation ethics 3) technology ethics Surin Province
1) Ethics Curriculum of Schools for the Elderly, Chom Phra Subdistrict
Administrative Organization Surin Province has 3 aspects: 1 ) Values Ethics
2 ) Cooperation Ethics 3 ) Technology Ethics It is a course that promotes continuous
learning throughout life. Encourage the elderly to realize their self- worth and dignity
with morality and ethics Prepare to enter a potential old age with the aim of enabling
the elderly to develop physically, mentally, emotionally and intellectually, leading to
a good quality of life for the elderly.
2) The results of using the ethics curriculum in older schools from the
satisfaction assessment of the teaching process of the ethics curriculum in older
schools found that the content satisfaction in learning management was the highest
satisfaction was management. The study was in accordance with the philosophy and
objectives of the curriculum, accounting for 82.10%, followed by providing the elderly
with knowledge and understanding of matters that are important to life, accounting
for 75.78%. The importance and power of the elderly by creating an area to promote
learning and develop the potential of the elderly accounted for 74.73% and participate
in the activities of the school for the elderly regularly representing 74.73%
Keyword: Curriculum Development, Senior School, Chom Phra Subdistrict
Administrative Organization, Surin Province

บทนำ
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” (Aged Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ราวปี พ.ศ.
2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete Aged Society) และราว
ปี พ.ศ. 2578 เมื่อประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดจะกลายเป็น “สังคม
สูงอายุระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุมานาน มีการ
วางแผนนโยบายผู้สูงอายุแห่งชาติระยะยาว ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลของสังคมต่อค่าใช้จ่ายทาง
สุขภาพที่สูงขึ้นของผู้สูงอายุ เนื่องจากความเจ็บป่วยเรื้อรังที่มักเกิดในผู้สูงอายุสามารถป้องกันไม่ให้
ลุกลามได้และสามารถเห็นผลลัพธ์ของการดูแลได้ชัดเจน ในแง่ของภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ อีก
ทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณการรักษาพยาบาลของชาติลงได้บางส่วนอีกด้วย(กรมกิจการผู้สูงอายุ :
2559) ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและสุขภาพ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
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ของคนมีอายุ (Physiologic aging) ทำให้ร่างกายมีความสูญเสียสมรรถภาพทางกาย ความคล่องแคล่ว
ว่องไวลดลง สูญเสียการทรงตัว เคลื่อนไหวลำบาก ข้อติด ข้ออักเสบ ความคิดเชื่องช้า ทำให้เป็น
ปัญหาในการดำเนินชีวิต รวมทั้งปัญหาด้านสังคม ซึ่งมักเกิดจากการไม่สามารถปรับตัวหรือเป็น
ยอมรับจากสังคมที่มีสาเหตุจากช่องว่างระหว่างวัย การมีทัศนะที่แตกต่ างกันทำให้มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน หรือขัดแย้งกันในบางโอกาส ส่งผลให้ถูกละเลย ทอดทิ้ง หรือแยกตัวอยู่โดดเดี่ยว และการ
ย้ายถิ่นอาศัยของบุตรหลานเพื่อไปประกอบอาชีพนอกภูมิลำเนา ทำให้ปัญหาด้านสุขภาพทั้งทางกาย
และจิตใจกลายเป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุในยุคปัจจุบัน
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ คือ ลักษณะกิจกรรมที่สถาบัน หน่วยงานหรือ
ชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผ่านการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบที่ผู้สูงอายุเรียนรู้
อย่างสนุกสนาน รื่นเริงเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เพราะเป็นการจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะและการจัดกิจกรรมในหัวข้อหรือเรื ่อ งที่
ผู้สูงอายุให้ความสนใจ เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรจิตอาสาหรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็จะได้แสดงศักยภาพโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สั่ง
สมมาให้แก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญ ญาให้คงอยู่กับชุมชนอีกด้วย ด้วยรูปแบบที่สามารถวัดและ
เห็นผลความสำเร็จจากการดำเนินงานกลุ่มผู้สูงอายุ จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นในชุมชนแต่ยังไม่
ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร นอกจากความใหม่ของรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนซึ่ง
ถือเป็นเรื่องปกติ ทั่วไปของการยอมรับของบุคคลที่มีต่อสิ่งใหม่ ๆ แล้ว การขาดการบริหารจัดการ
หลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม รวมถึงการกำหนดแผนตารางเวลาและเนื้อหาการเรียนรู้ที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของสมาชิกกลุ่มมากนักทำให้มีผู้เข้าร่วมไม่สม่ำเสมอ ผู้สูงอายุในชุมชนตระหนักและให้
ความสำคัญกับโรงเรียนผู้สูงอายุของชุมชนน้อย ซึ่งอาจเพราะการมีทัศนคติเชิงลบต่อการเข้าร่วม
เรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุไม่ได้มีส่วนร่วมในการคิด การสร้างเนื้อหาและกระบวนการ
การเรีย นรู้ ทำให้ไม่มีแรงจูงใจที่อยากเข้าร่วม รวมถึงการขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่ วถึงและมี
ประสิทธิภาพไปยังกลุ่มเหล่านั้น อีกทั้งปัญหาด้านการเดินทางที่สิ่งที่ลำบากยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่จะ
เดินทางมาเรียนรู้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร: 2560)
กรุณา ใจใส กล่าวว่า การดำรงชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุต้องเผชิญกับสถานการณ์และประสบกับ
ปัญหาที่มาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ไม่แตกต่างจากผู้สูงอายุในชุมชนทั่วไป ที่เป็นเรื่องของสุขภาพและการ
อยู่โดยลำพังขาดคนดูแลเอาใจใส่ ทั้งนี้อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในชุมชนคือ ความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทั่วไป
แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุของชุมชนยังคงมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความ
พยายามในการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุขึ้นมาเป็นประจำ แต่ผู้สูงอายุไ ม่ตระหนักถึงประโยชน์และเข้า
ร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาจเนื่องจากจัดขึ้นโดยมุ่งตอบสนองตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ แต่ขาดการบูรณาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ สูงอายุในการวางแผนการดำเนินงาน
กิจกรรมมีน้อย ทำให้ลักษณะกิจกรรมไม่จูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากไม่สอดคล้องกับความ
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ต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้
อย่างต่อเนื่อง และในที่สุดไม่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ดีเท่าที่ควร นั่นคือ
กิจกรรมเหล่านั้นไม่ครอบคลุม “คุณภาพชีวิต” ตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลกที่ได้ให้คำจำกัด
ความของคุณภาพชีวิตว่า “คุณภาพชีวิต คือการรับรู้ของแต่ละบุคคลต่อสถานะในชีวิตของตน ภายใต้
บริบทของวัฒนธรรมและความหมายของระบบ ในสัง คมที่พวกเขาอาศัยอยู่และสัมพันธ์กับเป้าหมาย
ความคาดหวัง มาตรฐานของสังคมและสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวความคิดที่กว้างเต็มไปด้วยความ
ซับ ซ้อน ครอบคลุมในประเด็น สุขภาพร่างกายของแต่ล ะคน สภาพจิตใจ ระดับของความอิส ระ
สัมพันธภาพทางสังคม ความเชื่อและความสัมพันธ์ที่มีต่อสภาพแวดล้อม” (กรุณา ใจใส : 2553 )
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ เป็นการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะกว้าง ๆ โดยยึดถือแผนการ
ศึกษาของชาติ เพื่อให้ผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ นำไปขยายหรือปรับเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
สำหรับการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น หมายถึง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จะเป็น
การนำหลักสูตรระดับชาติมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น ส่วนการพัฒนา
หลักสูตรระดับชั้นเรียนเป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นการ
ขยายและปรับให้มีความสอดคล้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการพัฒนาระดับหลักสูตร
ชั้นเรียน เป็นการพัฒนาที่เน้นความต้องการและความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ซึ่งเป็นการปรับ
จุดประสงค์ เนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูผู้เรียน จากแนวคิดของนักศึ กษา
เกี่ยวกับการพัฒนาสูตรพบว่า เป็นกระบวนการทำงานที่เป็นระบบเป็นวงจรเชื่อมโยงกันในมิติต่าง ๆ
นักพัฒนาหลักสูตรดำเนินการให้มิติต่าง ๆ เป็น ไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ วิชัย วงษ์ใหญ่ ได้
เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรไว้ 3 ระบบโดยเริ่มต้นจากระบบการร่างหลักสูตร
ระบบการนำหลักสูตรไปใช้ และระบบการประเมินหลักสูตรซึ่งแต่ละระบบมีรายละเอียดและขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ระบบการร่างหลักสูตร ประกอบด้ วย การกำหนดหลักสูตร โดยดูความสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองหลังจากนั้นกำหนดรูปแบบหลักสูตร ได้แก่ การ
กำหนดหลักการ โครงร้าง องค์ประกอบหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหา ประสบการณ์การเรียนและ
การประเมินผลกหลังจากนั้นดำเนินการตรวจสอบคุณภาพหลัก สูตรโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ หรือการ
สัมมนาและมีการทดลองนำร่อง พร้อมทั้งรวบรวมผลการวิจัยและปรับแก้หลักสูตรก่อนนำไปใช้
2. ระบบการใช้หลักสูตร ประกอบด้วยการขออนุมัติหลักสูตรจากหน่วยงานหรือกระทรวง
ดำเนินการวางแผนการใช้หลักสูตร โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร จัดงบประมาณและวัสดุหลักสูตร บริหารสนับสนุนจัดเตรียมอาคารสถานที่ ระบบ
บริหารและจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และติดตามผลการใช้หลักสูตร หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบการ
บริหารหลักสูตร โดยการดำเนินการตามแผน กิจกรรมการเรียนการสอนแผนการสอน คู่มือการสอน
คู่มือการเรียนเตรียมความพร้อมของผู้สอน ความพร้อมของผู้เรียนและการประเมินผลการเรียน
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3. ระบบการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนการประเมินผลการใช้หลักสูตร ทั้งการ
ประเมินย่อย การประเมินระบบหลักสูตร ระบบการบริหารและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หลังจากนั้นเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานข้อมูลตามลำดับ
การจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรนั้นมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพิจารณาที่สำคัญ คือ การกำหนด
เป้าหมายเบื้องต้อนของหลักสูตรที่จัดทำนั้นให้ชัดเจนว่าเป้าหมายเพื่ออะไร ทั้งโดยส่วนรวมและ
ส่วนย่อยของหลักสูตร หลังจากนั้นจึงเลือกเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล และ
กำหนด รูปแบบการนำหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน ซึ่งการดำเนินการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจะทำให้
การพัฒนาหลักสูตรดำเนินไปอย่างครบถ้วนและเกิดผลดีนั่นคือ ได้กลักสูตรที่มีประสิทธิภาพการ
พัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับคนส่วนมากจึงต้องมีการวางแผน
อย่างรอบคอบด้วยการศึกษาข้อมูล และความจำเป็นพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรในหลายๆด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน(หมายถึง สภาพของบ้าน ครอบครัวชุมชน) เกี่ยวข้อง
กับสังคมและเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ข้อมูลและความจำเป็นเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการ
กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การเลือกเนื้อหาวิชา และประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพื้นฐาน ( วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2537 )
การจัดทำหลักสูตรด้านจริยธรรมมุ่งหวังเพื่อให้ผู้สูงอายุมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ใช่
เพียงแค่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น แต่มนุษย์ ทุกคนในสังคม ควรนำเอาหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมมาปรับ ใช้ในชีว ิตด้วย โดยหลักปฏิบัติเหล่านี้จะส่งผลให้มนุษย์แต่ ล ะคน
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สังคมก็จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วคุณธรรม
เป็นคุณงามความดีที่มนุษย์ควรนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อ ก่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของ
ตัวเองรวมทั้งส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวม บุคคลที่เป็นพลเมืองดีควรยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมต่างๆ
จริยธรรม เป็นความประพฤติอันถูกต้องดีงาม ไม่กระทำในสิ่งที่ไม่สมควร ดำรงชีวิตอย่างเฉลียวฉลาด
มีสติปัญญา จริยธรรมเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับ ทุกคน , ทุกอาชีพ สังคมไทยจะสามารถอยู่อย่าง
ร่มเย็นเป็นสุขได้ ก็ด้วยจริยธรรม
จากข้างต้นที่กล่าวมาเห็นได้ว่าผู้สูงอายุนั้น มิต้องการเพียงแต่จะเป็นฝ่ายรับ จากบุตรหลาน
หรือจากสังคมเท่านั้น อันที่จริงท่านพยายามที่จะช่วยตนเองมากที่สุด เท่าที่ท่านจะทำได้ ไม่ ว่าจะเป็น
เรื่องอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ ท่านจะอาศัยพึ่งพาลูกหลาน ต่อเมื่อท่านทำไม่ไหวแล้วเท่านั้น แม้
กระนั้นก็ตาม ท่านก็ยินดีที่จะช่วยเหลือครอบครัว ช่วยเหลือสังคมตามศักยภาพ ที่ท่านจะทำได้ ไม่ว่า
จะเป็นในด้านแรงกาย แรงสติปัญญา ทักษะฝีมือ คำแนะนำต่าง ๆ เท่าที่ ท่านจะให้ได้หลายคนที่
เกษียณอายุแล้ว อาจจะยังมีไฟอยู่ มีความรู้ ความสามารถสูง มีประสบการณ์ หลายคนอาจเคยเป็นครู
อาจารย์ แพทย์ พยาบาล เป็นผู้นำทางกฎหมาย บัญชี การบริหาร หรือ การจัดการ ครั้นเกษียณอายุ
แล้ว ยังอาจเป็นที่ต้องการทำประโยชน์ให้สังคมอยู่ มีความพอใจในงานที่จะทำ คนที่คิดว่าตัวเองยัง
เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้บ้างดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลจอมพระจังหวัด
สุรินทร์ก็มุ่งหวังเพื่อที่ให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและจูงใจให้กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในตัวของผู้สูงอายุเอง นำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ
สามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งเหล่านี้คือจริยธรรมในการดำเนินชีวิตดังนั้น
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการทำวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์3 ด้านคือ 1) จริยธรรมด้านค่านิยม 2) จริยธรรมด้านความร่วมมือ 3) จริยธรรมด้านเทคโนโลยี
2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรด้านจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การ
บริห ารส่ว นตำบลจอมพระจังหวัดสุร ิน ทร์งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง ปฏิบัติก าร (Action
research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรด้านจริยธรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 3 ด้านคือ 1) จริยธรรมด้านค่านิยม
2) จริยธรรมด้านความร่วมมือ 3) จริยธรรมด้านเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรจริยธรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
ตารางวิเคราะห์รูปแบบการวิจัย
ประชากร
ขั้นตอนการ
เครื่องมือการทำ สถิติในการวิเคราะห์
ปฏิบัติการวิจัย
หลักสูตร
หลักสูตร
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
1. การสร้างสัมพันธ์
โรงเรียนผู้สูงอายุ
อันดีในเบื้องต้นกับ
องค์การบริหารส่วน
โรงเรียนผู้สูงอายุและผู้
ตำบลจอมพระจังหวัด มารับบริการใน
สุรินทร์ประกอบด้วย โรงเรียนผู้สูงอายุใน
ผู้นำชุมชน 10 คน
ตำบลจอมพระ
ปราชญ์ชาวบ้าน 10
2. ศึ ก ษาแนวทางใน เ อ ก ส า ร ต ำ ร า พรรณาวิเคราะห์
คน กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้า การจั ด ทำหลั ก สู ต ร งานวิจัยและแบบ
มามีส่วนร่วมใน
จากเอกสารต่างๆ
สัมภาษณ์
กิจกรรมโรงเรียน
3.วางแผนการ
ผู้สูงอายุ 10 คน รวม ดำเนินงาน
30 คน
4.จัดทำหลักสูตร
5.ใช้หลักสูตร
แบบประเมิน
ค่ า เฉลี ่ ย ร้ อ ยละในการ
ประเมิน
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6. ประเมินหลักสูตร

แบบประเมิน

ค่ า เฉลี ่ ย ร้ อ ยละในการ
ประเมิน

การสร้างเครื่องมือการวิจัย
แบบสัมภาษณ์
ขั้นสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้มีการแสดงทัศนะเกี่ยวกับศึกษารูปแบบหลักสูตรด้านจริยธรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระจังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยได้ทำการสร้างแบบสัมภาษณ์
ตามขั้นตอนดังนี้ คือ
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับเนื้อหารูปแบบหลักสูตรด้านจริยธรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระจังหวัดสุรินทร์ และเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
เพื่อเป็นแนวทางในการคิดคำถามสัมภาษณ์
2) ยกร่างแบบสัมภาษณ์
3) นำแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยตรวจสอบ
4) นำแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์
5) ปรับปรุง แก้ไข
6) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 30 ชุด เพื่อนำไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป
7) ชี้แจงโครงการวิจัยและความสำคัญของการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
ก. ผู้วิจัยอธิบายถึงโครงการวิจัยและความสำคัญของการสัมภาษณ์เพื่อ
เก็บข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์และองค์ความรู้ที่จะได้จากการวิจัย
ข. ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยแนะนำคณะผู้วิจัยเพื่อให้ผู้ให้การสัมภาษณ์
รู้จักหน้าที่การงานและหน่วยงานที่ทำการวิจัยพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สอบถามเป็นเบื้องต้น
และขออนุญาตสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจนครบทุกคน
แบบสอบถาม
ขั้นสร้างแบบประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้
เป็นการประเมินหลักสูตรด้านจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระจังห วัด
สุรินทร์ ผู้วิจัยได้ทำการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนดังนี้ คือ
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาแบบประเมินผล
2) ยกร่างแบบประเมินผล
3) นำแบบประเมินผลไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยตรวจสอบ
4) นำแบบประเมินประสิทธิผลไปให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ ยวชาญด้านการ
วิจัย ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเนื้อหาของแบบประเมินผล
5) ปรับปรุง แก้ไข
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6) จัดพิมพ์แบบประเมินผลฉบับสมบูรณ์ จำนวน 30 ชุด เพื่อนำไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป
7) ชี้แจงโครงการวิจัยและความสำคัญของการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ ว ิ จ ั ย ดำเนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตามเนื ้ อ หา (Content analysis) แล้ ว สรุ ป ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยจะนำ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์จากเอกสาร ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Information) นำมาวิเคราะห์เชิง
พรรณนาสังเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ โดยวิเคราะห์เนื้อหาส่วนด้านการประเมินผลหลังจากนำหลักสูตรไป
ใช้คือการสอบถามจากแบบประเมินโดยใช้การหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน
การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การเก็บข้ อมูล
ภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบหลักสูตรด้านจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การ
บริหารส่วนตำบลจอมพระจังหวัดสุรินทร์สรุป และอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจาก
นั้นผู้วิจัยจะนำเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) พร้อมอ้างอิง
คำพูดผู้ให้ข้อมูลสำคัญและนำเสนอรูปภาพประกอบเหตุการณ์ของเรื่องเพื่อยืนยันประเด็นที่ พรรณนา
วิเคราะห์ตามความเหมาะสม โดยเป็นการนำเสนอผลการวิจัยองค์ความรู้ในการสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุ ณ ภาพประกอบการบรรยายตามวั ตถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ัย โดยการพรรณนาความ ( Descriptive
Presentation) ประกอบภาพถ่ายพร้ อมการบรรยาย จากผลการลงพื้น ที่ส ำรวจเก็บ ข้ อ มู ล และ
สัมภาษณ์ โดยเลือกพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระจังหวัดสุรินทร์ สัมภาษณ์
ที่ใช้สัมภาษณ์ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ผู้นำชุมชน 10 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 10 คน กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 10 คนตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ เพื่อหาข้อมูล
ที่จะนำมาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน แล้วนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบหลักสูตรด้าน
จริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระจังหวัดสุรินทร์แล้วนำข้อมูลไปสู่การ
จัดทำเวทีประชาคมในชุมชนหรือพื้น ที่ โดยการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นต้นแบบในการพัฒนาแก่ชุมชน โดยการประเมินผลจากการสอบถามทัศนคติ
ของคนในพื้นที่ เพื่อจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ผลงานวิจัย วีดิทัศน์นำเสนอ และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่
สาธารณชน รวมทั ้ ง การจั ด ทำแผ่ น พั บ โบว์ ช ั ว ส์ หนั ง สื อ สรุ ป องค์ ค วามรู ้ และการเผยแพร่ สู่
สื่อสารมวลชน สื่อสารสนเทศและการจัดพิมพ์เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอม
พระ จังหวัดสุรินทร์มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การ
บริหารส่วนตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์3 ด้านคือ 1) จริยธรรมด้านค่านิยม 2) จริยธรรมด้านความ
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ร่วมมือ 3) จริยธรรมด้านเทคโนโลยี 2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์งานวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาเป็นลักษณะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action research)ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคั ญเพื่อหาแนวทางใน
การจัดทำหลักสูตร ศึกษาเอกสาร รวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์จากการวิจัยพบว่า
1 . หลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 3 ด้าน
คือ 1) จริยธรรมด้านค่านิยม 2) จริยธรรมด้านความร่วมมือ 3) จริยธรรมด้านเทคโนโลยี เป็นหลักสูตร
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีตนเองมี
คุณธรรมจริยธรรม เตรียมตัวเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุอยางมีศักยภาพโดยมีจุดมุ่ งหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้
พัฒนากาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญานำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2. ผลการใช้หลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการ
สอนหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุพบว่ามีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาสาระการจัดการเรียนรู้มี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคิด
เป็นร้อยละ 82.10 รองลงมาคือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนิน
ชีวิตคิดเป็นร้อยละ 75.78 ต่อมาคือตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญและพลังของผู้สูงอายุ โดยการสร้าง
พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 74.73 และมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอคิดเป็นร้อยละ 74.73

อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จากสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์3 ด้านคือ 1) จริยธรรมด้านค่านิยม 2) จริยธรรมด้านความร่วมมือ 3) จริยธรรมด้านเทคโนโลยี
ก็มุ่งหวังเพื่อที่ให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและจูงใจให้กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่าในตัวของผู้สูงอายุเอง นำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งพา
ตนเอง และดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งเหล่านี้คือจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อุบล นววงศ์เสถียร และนิตยา แก้วคำสอน ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน ผู้สูงอายุเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพผู้ส ูง อายุ กลุ่ มติ ดสัง คม ตำบลศรีว ิไล อำเภอศรีว ิไล จังหวัด บึงกาฬ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุและเพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมสุขภาพด้วย
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ของ
หลักสูตรเดิมที่มีอยู่ ระยะที่ 2 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุและนำไปใช้ โดยได้มีการเสนอแนว
ทางการส่งเสริมความสุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบไปด้วยมิติด้านสุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า
สุขสว่าง และสุขสงบ และระยะที่ 3 การประเมินผลหลักสูตรที่นำมาใช้โดยประเมินจากกลุ่มตัวอย่างที่
เข้าร่วมกิจกรรม สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมส่งเสริมความสุข 5
มิติสำหรับผู้สูงอายุ มาส่งเสริมสุขภาพผู้ส ูงอายุกลุ่มติดสังคมในโรงเรียนผู้สูงอายุนั้น ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ กล่าวคือทำให้ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์และ
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สังคม ส่งผลให้โรคที่เป็นอยู่มีอาการคงที่ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน แสดงถึงสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุที่
ควรจะเป็น ตามอัตภาพ ตามที่กรมอนามัย ได้เสนอไว้ ซึ่งประกอบด้วย 1) การประกอบกิจวัตร
ประจำวัน 2) การทำงานของสมอง 3) สภาพจิตใจ 4) สุขภาพทางกาย 5) การเข้าถึงบริการ และ 6)
การมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ( อุบล นววงศ์เสถียร และนิตยา แก้วคำสอน: 2561:70)
2. ผลการใช้หลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ผลจากการนำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสำหรับผู้สูงอายุในอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์มีทั้งหมด 3 วิชา คือ 1) วิชาจริยธรรมค่านิยม
2) วิชาจริยธรรมด้านความร่วมมือ 3) วิชาจริยธรรมด้านการใช้เทคโนโลยีจากการนำหลักสูตรไปใช้า
ผลของการดำเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรทำให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะมีการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและอีกประการหนึ่งทำให้ผู้สูงอายุได้ มีกิจกรรมในการมา
พบปะสังสรรค์พูดคุยในวัยเดียวกันนำไปสู่ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้านหลักสูตร
จริยธรรมของผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น

สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์เป็นหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุที่มุ่งพัฒนาผู้สูงอายุให้เกิดการ
เรียนรู้โดยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและจากการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนพบว่ามีผลการตอบรับจากผู้เรียนได้อย่างดีทำให้ผู้เรียนเกิดคความพึงพอใจต่อหลักสูตรนอกจากนี้
หลักสูตรจริยธรรมผู้สูงอายุ สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตของตนเอง
และแบ่งปันความรู้สึกดี ๆ ให้กัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม
1.2กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับบุคลากร
ด้านผู้สูงอายุ
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนฝึกการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นให้
มากขึ้น
2.2ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการต่อยอดความรู้จากหลักสูตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง อริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION IN
SOCIAL LEARNING ON THE FOUR NOBLE TRUTHS FOR
MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS
UNDER THE GENERAL EDUCATION DIVISION
SURIN PROVINCE
ศาสินี ผ่องศรี1, พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์2, พระครูสาธุกจิ โกศล3
Sasinee Phongsri1 , Phrakhru Wiriyapunyapiwat2 , Phrakhru Sathukitkosol3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์1-3
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Surin Campus1-3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
อริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช่ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา) วัดจุมพลสุทธาวาส และโรงเรียน
บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ วัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
สุร ิน ทร์ ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนนักเรียน 43 รูป เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อริยสัจ 4 ชนิด 4 ตัวเลือก และแบบประเมินความพึงพอใจ
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.12 /82.67 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่
กำหนดไว้ 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่
เรียนด้วยบทเรีย นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอริยสัจ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอริยสัจ 4 โดยภาพรวมนักเรียนมีความเห็นที่ดีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหาด้านการนำเสนอ ด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และด้าน
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ความพึ ง พอใจในการเรี ย นอยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด (x̅ = 4.5960, x̅ = 4.5272, x̅ = 4.5947
ตามลำดับ)
คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, อริยสัจ ๔, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Abstract
The objectives of this research were 1) to develop a computer- assisted
instruction lesson on the 4 Noble Truths for Mathayomsuksa 3 students; 2) to compare
pre and post-test scores by using computer-assisted instruction on the subject of the
4 Noble Truths and 3) to study the satisfaction of students who received the learning
management by using the Computer-Aided Teaching Lesson on the 4 Noble Truths for
students in grade 3, Phrapariyattidhamma School Group, General Education
Department in Surin. The sample group in this research were Mathayomsuksa 3
students in the second semester of the academic year 2021 at Pariyatikhunroswittaya
School ( Phra Pariyat Dhamma, General Education Department) Wat Chumphon
Sutthawat and Bali Satit School, Sala Loi Temple, Sala Loi Temple (Phra Aram Luang),
Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Surin Province obtained by selecting a specific
model ( Purposive Sampling) of 43 students. The data were collected by using the
Computer- Aided Teaching Lesson on the 4 Noble Truths, the 4 choices pre- test and
post- test after learning through the Computer Aided Teaching lesson on the 4 Noble
Truths, and the satisfaction assessment form towards the use of computer- assisted
instruction on the subject of the 4 Noble Truths, learning subject groups, social studies,
religion and culture for Grade 3 students. The results showed that 1) the efficiency of
the computer-assisted instruction lessons created by the researcher was 80.12 / 82.67,
higher than the specified 80/80 criteria. 2) The sample group of students studying with
computer- assisted instruction of the 4 Noble Truths had a statistically significantly
higher educational achievement than before at the 0. 05 level, and 3) Satisfaction of
Mathayomsuksa 3 students towards computer- assisted instruction on the subject of
the 4 Noble Truths, overall, the students had a good opinion on the content of the
computer- assisted instruction lesson in presentation, computer- assisted instruction
design and the satisfaction in learning was at the highest level ( x̅ = 4. 5960, x̅ =
4.5272, x̅ = 4.5947, respectively).
Keywords: computer assisted instruction, 4 noble truths, Phrapariyattham School
Department of General Education
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บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาไว้ในมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่
ร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข มาตรา 22 การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ว่ า นั ก เรี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเองได้และถือว่านักเรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้น ักเรีย นสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม, 2542 :5 – 12) ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี
มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้ อกำหนดคุณภาพของนักเรียนทั้งด้าน
ความรู้ทักษะ กระบวนการและคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 :5)
กลุ่มสาระการเรีย นรู้ส ังคมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม ได้มีเป้าหมายสำคัญในด้านการพัฒ นา
คุณลักษณะต่าง ๆ ของนักเรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านความซื่อสัตย์สุจริต การรู้จักพึ่งตนเอง
การมีวินัยในตนเอง (กรมวิชาการ, 2544 :3) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติให้คนไทยเป็น คนไทยที่ส มบูร ณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดีมีจิต
สาธารณะและมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ออนไลน์)
มาตรฐานการเรี ย นรู ้แ ละตัว ชี ้ว ัด ในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ส ัง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551ประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 สาระย่อย ได้แก่ สาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระที่
3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ในส่วนของสาระศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรมนั้นเป็นสาระที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การนำหลักธรรมคำ สอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสัน ติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยม ที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้ง
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 :1-2)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาระเกี่ยวกับพระพุ ทธศาสนาและศาสนาในชุมชนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่เน้นการ
บรรยายหน้าชั้นเรียนไม่เร้าใจขาดสิ่งเร้าหรือสิ่งจูงใจในการเรียน และไม่มีสื่อการจัดการเรียนการสอน
เสริม ทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายขาดแรงกระตุ้นขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้และจดจำเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาและศาสนาในชุมชนท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 :45) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การ
เรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ยังไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควรโดยที่จุดล้มเหลวได้เริ่ม
ตั้งแต่การบริหารวิชาการและครูผู้สอนที่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับสาระพระพุทธศาสนาน้อยเป็นเหตุให้
นักเรียนไม่ค่อยสนใจและเห็นว่าเป็นสาระที่น่าเบื่อหน่ายไม่น่าสนใจ (คูณ โทขัน, 2547 :35) วิธีการ
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สอนสาระพระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้ได้ผลนั้นทำได้ยาก เพราะแต่เดิมจะใช้วิธีสอนแบบให้เนื้อหา
มากกว่าจะส่งเสริมและสร้างความเข้าใจความซาบซึ้งและนำไปปฏิบัติในชีวิตจนเป็นกิจนิสัยได้ที่สำคัญ
การสอนในเรื่องนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้นทำได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยสื่อการสอนในรูปกิจกรรม
การเรียนรู้การฝึกฝน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถทำให้เด็กรู้เข้าใจ ซาบซึ้งจนนำไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจำวันได้
หลั ก คำสอนในพระพุ ท ธศาสนายั ง ไม่ ไ ด้ พ ั ฒ นาสื ่ อ เพื ่ อ ช่ ว ยในการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ม ี ค วาม
หลากหลายเท่าที่ควร จากปัญหาที่พบจากการสังเกตการสอน สัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงในชั้นเรียน
วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบคำถามของผู้เรียนในใบกิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ พบว่า การ
เรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กำหนด
หรือสถานการณ์ที่นักเรียนเผชิญได้หรือขาดทักษะการคิดแก้ปัญหานั่นเอง ซึ่งผู้เรียนมองว่าเป็นเรื่องที่
ยากเกินไปจึงไม่คิดที่จะลงมื อแก้ปัญหาด้วยตนเอง อีกทั้งยังพบว่านักเรียนขาดความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้หาวิธีการ จึงทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ครูให้ได้และการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องมาจากเนื้อหาของรายวิชาในกลุ่ม
สาระการเรีย นรู้ส ังคมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรมมีจำนวนมาก การเรียนรู้ส ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเรื่องที่ยาก เพราะนักเรียนต้องใช้ทักษะหลายๆด้านเข้ามาช่วย ประกอบกับ
ครูผู้สอนยังขาดวิธีสอนที่เหมาะสมการจัดการเรียนการสอน ครูมักเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลมากกว่าเป็นผู้
ชี้แนะวิธีห าความรู้ การวัดผลที่ใช้ข้อสอบวัดเฉพาะความจำ การเรียนการสอนมิได้ปลูกฝัง ให้ มี
กระบวนการคิดแก้ปัญหา นักเรียนจึงขาดทักษะในการวางแผนการทำงานและ ไม่มีความอดทนที่จะ
ใช้การคิดเป็นเวลานาน ๆ
หลักธรรม เรื่อง อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่มีนัยละเอียดอ่อนทำให้มองเห็นภาพรวม
เกี่ย วกับ คำสอนในพระพุทธศาสนา บรรจุอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เมื่อนำมาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ย่อมจะช่วยเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
ยิ่งขึ้น เกิดความน่าสนใจ เพิ่มเติมประสิทธิภาพการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ก้าวหน้า
ต่อไปได้
จากปัญหาและความสำคัญดังที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นที่ตนนับถือ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอย่างสันติสุข และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นไปตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นการสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคลครูผู้สอนไม่ต้องเสียเวลาใน
การสอนซ้ำ หรือจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมกับผู้เรียนที่เรียนตามไม่ทัน ผู้เรียนสามารถนำบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปเรียนด้วยตนเอง เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถ
นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองและให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช, 2560: 62)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื ่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช ่ ว ยสอน เรื ่ อ ง อริ ย สั จ 4 สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
3. เพื ่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที ่ ไ ด้ ร ั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) เพื่อสร้างและ
ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา (พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา) วัดจุมพลสุทธาวาส และโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ วัดศาลาลอย
(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จำนวนนักเรียน 43 รูป
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 ชนิด 4 ตัวเลือก และแบบประเมิน
ความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
หาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชสูตร E1/E2 และเปรียบเทียบคะแนน
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นก อนเรี ย นและหลั ง เรี ย น ด วยการทดสอบคาที (t-test dependent
samples)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. บทเรีย นคอมพิวเตอร์ช่ว ยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
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2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ชนิด 4 ตัวเลือก
3. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์

ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ พบว่า เมื่อทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้คะแนนเฉลี่ยกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.12 และคะแนนเฉลี่ยผลลัพธ์ (E2)
เท่ากับ 82.67 โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ _80.12 /82.67 ซึ่งค่าประสิทธิภาพที่ได้นี้สูงกว่าเกณฑ์
และเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดหนดไว้ แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้สามารถนำไปใช้
ประกอบการจัดการเรียนเรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้
2. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเรื่อง อริยสัจ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจดีขึ้น
เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า เนื้อหาด้านการ
นำเสนอ ด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และด้านความพึงพอใจในการเรียน อยู ่ ใ นระดั บ
มากที่สุด (x̅ = 4.8960, x̅ = 4.5272, x̅ = 4.5947 ตามลำดับ)

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ได้ข้อสรุปที่เป็นประเด็นสำคัญ และน่าสนใจในการ
อภิปรายผล ดังนี้
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1. จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.12 /82.67 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของนรินทร์ อินทรี (2558) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
การสร้างเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 81.77/81.33
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของแก้วตา ชมพูอาจ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื ่ อ ง นาฏลี ล าและนาฏยศั พ ย์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลิศพัฒนศึกษา พบว่ า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่อง นาฏลีลาและนาฏยศัพย์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลิศพัฒนศึกษา เท่ากับ
80/80
2.ผลการวิจ ัย เปรีย บเที ย บคะแนนทดสอบก่ อนเรีย นและหลัง เรียน โดยใช้บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องเรื่อง อริยสัจ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดง
ให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4 ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจดีขึ้น
เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลั งเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ด้วยบทเรียนความพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานกั บ งานวิ จ ั ย ของแก้ ว ตา ชมพู อ าจ (2557) ได้ ศ ึ ก ษาเรื ่ อ งการพั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง นาฏลีลาและนาฏยศัพย์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียน
เลิศพัฒนศึกษา นักเรียนที่เรีย นรู้ ด้ว ยวิธีการสอนแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสูงกว่ า ของ
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปรารถนา สืบค่า (2557) ได้ศึกษาเรื่องพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่อง หิน แร่สําหรับ
นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 2 โรงเรี ย นศึ ก ษานารี ว ิ ท ยา พบว่ า นั ก เรี ย นที ่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า นักเรียนที่เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศรี นวลศรี (2556) ได้ศึกษาเรื่องพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประกอบและซ่ อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนั้น บทเรีย นคอมพิว เตอร์ช ่ว ยสอนเป็นสื่อการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล นัก เรียนแต่ละคนสามารถศึกษาได้เร็ว
ช้าตามวุฒิภาวะด้านสติปัญญาและความพร้อมของแต่ละคน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้าง
ขึ้นนี้ ผู้เรียนมีโอกาศควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง แต่มีข้อตกลงกันคือ ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนนอกจากนั้นต้องทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนทุกหน่วย จากการทดลอง
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ครั้งนี้ผู้วิจัยสังเกต พบว่า นักเรียนที่มีการเรียนรู้เร็ว จะมีความกระตือรือร้นในการศึกษาบทเรียน เพื่อ
ต้องการเรียนรู้ในหน่วยเรียนต่อ ๆไป ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนมากขึ้น โดยไม่ต้องรอ
เรียนไปพร้อมกับคนอื่น จึงทำให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนทำให้คะแนนผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น แต่
ในทางกลับกันก็พบว่า นักเรียนที่เรียนค่อนข้างอ่อนจะเกิดความท้อถอย เพราะนักเรียนต้องอ่านทำ
ความเข้าใจบทเรียน ทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบด้วยตนเอง ซึ่งจะศึกษาได้ช้า ผู้วิจัยจึงคอย
กระตุ้นให้นักเรียนมีกำลังใจที่ จะศึกษาบทเรียนและทำแบบฝึกในหน่วยการเรียนต่อไป สอดคล้องกับ
กนก จันทร์ทอง (2544 :70) ที่กล่าวว่า ลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอนที่ดีต้องสามารถ
ตอบสนอง หรือให้ผลย้อนกลับโดยทันที (immediate feedback/response) และตามกฎแห่งการ
ฝึกหัด (law of excercise) กฎนี้กล่าวถึง การสร้างความมั่นคงของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนอง การฝึกหัดทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้และคงทน รูปแบบการนำเสนอ
บทเรียน ถือเป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่ง ผู้วิจัยเสนอ เนื้อหาในลักษณะของมัลติมีเดีย ประกอบด้วย
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อนไหว และเสียง ประกอบกันให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และน่าสนใจ
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนให้นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้ เช่น การพิมพ์ชื่อ
การคลิกปุ่มต่าง ๆ เพื่อศึกษา และทำแบบฝึกระหว่างเรียน จะช่วยให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้มากกว่า
หนึ่งรูปแบบ และความสามารถในการสร้างสถานการณ์โดยใช้ศักยภาพด้านต่าง ๆ ของสื่อเพื่อเป็นการ
ทบทวนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ควบคุมกิจกรรมการเรียนได้ จะช่วยให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ที่มี
ประสิทธฺภาพ
ความพร้อมของอุปกรณ์และตัวผู้เรียน ความพร้อมของอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ชัดเจน มีหูฟังพร้อม นักเรียนสามารถ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล ไม่รบกวนกบคนอื่น และความพร้อมของตัวผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนมีความรู้
พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้าน มีความรับ ผิดชอบ และเข้าเรียน
ตรงต่อเวลาทุกครั้ง แต่ในบางครั้งการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถเกิดปัญหาโดยที่เราไม่
คาดคิดได้เสมอ ครูผู้สอนควรแจ้งกับนักเรียนก่อนว่าเมื่อพบปัญหา เกี่ยวกบับคอมพิวเตอร์ใหร้รีบบอก
กบครูผู้สอน เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเครื่องต่อไป
3. จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ 4
พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความเห็นที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหาด้านการ
นำเสนอ ด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และด้านความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.5960, x̅ = 4.5272, x̅ = 4.5947 ตามลำดับ) สอดคล้องกับงานวิจัยของนรินทร
อินทรี (2558) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสร้างเว็บเพจ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ พบว่ า ความพึงพอใจของนักเรียนที่ ได้รับการเรียนรู้จากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชัย โชติกิตภิวาทย์ (2554) ได้ทำการ
วิจัยเรื่องผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ วิชาประวัติศาสตร์ การออกแบบที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พบว่า นักศึกษามีความ
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พึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ วิชาประวัติศาสตร์ การออกแบบ สำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ในระดับมากที่สุด
กล่าวโดยสรุปการวิจัยในครั้งนี้ นักเรียนชอบที่จะเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เนื่องจากบทเรียนมีรูปภาพ มีภาพเคลื่อนไหว มีภาพนิ่งประกอบ มีเสียงประกอบ ทำให้นักเรียน
เรียนได้เข้าใจมากขึ้น เพราะเป็นสื่อที่ทันสมัยและเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน จากเดิมที่มี
ครูผู้สอนเป็นผู้สอนบรรยายเพียงอย่างเดียว

ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ช ่ว ยสอน เรื่อง อริยสัจ ๔ สำหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีข้อเสนอแนะ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้เรียนควรมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ก่อนการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หาก
ผู ้ เ รี ย นมี พ ื้ น ฐานทัก ษะการใช้ ค อมพิว เตอร์ น ้อ ยควรมี ก ารแนะนํา ผู ้ เรีย น และฝึ ก ทั ก ษะการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับผู้เรียนก่อน เช่น การใช้เมาส์ การใช้แป้นพิมพ์ เนื่องจากการเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้เรียนจะต้องศึกษาจากบทเรียนด้วยตนเอง และต้องมีปฏิสัมพันธ์ กับ
เครื่องคอมพิว เตอร์ ในหลายลั กษณะ และเพื่อป้องกั นการผิ ดพลาดในการคลิ ก หรือ การพิ ม พ์
นอกจากนั้นผู้สอนควรแนะนำวิธีการใช้บทเรียน
2. การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนห้องอื่น ๆ ได้ศึกษาและ
เรียนรู้ตามความสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมกับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ในรายวิชาต่าง ๆ
3. ควรให้ผู้เรียนระดับปานกลางหรืออ่อน มีเวลาที่จะศึกษาเนื้อหามากขึ้น ทั้งนี้อาจให้
ผู้เรียนนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปศึกษาด้วยตนเอง
4. ควรนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อริยสัจ ๔ ไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต
เพราะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป สถานที่ ทุกเวลาที่ต้องการไป และ
สามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาที่ต้องการ
5. โรงเรียนควรจดให้มีหูฟัง ติดอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการนักเรีย เพราะ
ปัจจุบันมีสื่อที่โต้ตอบกับนักเรียนด้วยการฟังเสียง ซึ่งจะมีผลดีคือ ทำให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และไม่รบกวนผู้อื่น
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
ผลจากการวิจัย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำไปใช้ดำเนินการ ดังนี้
1. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียในรายวิชาอื่น ๆ ให้ มีมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้นผู้เรียนยังสามารถทบทวนบทเรียนที่ไม่
เข้าใจได้ และนําไปศึกษานอกห้องเรียนได้ทุกเวลา
2. เป็นแนวทางสำหรับอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรม
และกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจะเป็น
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ประโยชน์ต่อการปรับปรุง ส่งเสริมหรือพัฒนาสติปัญญาความสามารถและทักษะต่างๆอัน จะนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
1. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่โดยไม่ต้องมีโปรแกรมหรือแผ่นซีดีในการใช้งาน
2. ควรศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อการส่งเสริมคุณภาพ และประสิทธิภาพให้มากยิ่งๆขึ้นของหลักสูตรการเรียนรู้ด้าน
สังคมศึกษา
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โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2
The 2nd MCUSR National Conference
พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
The Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable
Social Development
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
----------------------------------------1. ชื่อโครงการ : โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2
The 2nd MCUSR National Conference
“พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
The Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable
Social Development

2. ชื่อส่วนงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
4. โครงการมีความสอดคล้องกับ :
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย
ทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ
4.2 ตัวบ่งชี้ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

5. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง คณะสงฆ์ ไ ทย ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนา
ขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาวิชาการชั้นสูง โดยมีปรัชญาว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม” มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และเห็น
ความสำคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการพัฒนาประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นทิศทางแก่
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิวทยา
ลั ย ได้ ท ำการผลิ ต องค์ ค วามรู ้ เ พื ่ อ เสนอสู ่ ส าธารณะ โดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ การบู ร ณาการ
พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมในอีกหลากหลายด้าน
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มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นส่ว นงานสังกัดของ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ผ ลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ ด้วยการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน จึงร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, สถาบัน
ภาษา, วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ, ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตาม
นโยบายของรั ฐ บาล จั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั ้ ง ที ่ 2 The 2 rd MCUSR National
Conference ภายใต้หัวข้อ “พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ” The
Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable Social
Development เพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุ คคล
ทั่ว ไป ได้แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ในมิติต่าง ๆ ผ่านบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
6.2 เพื่อเป็นเวทีการขับเคลื่อนวิชาการ และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
นิสิต นักศึกษาทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับวิจัยและบูรณาการเชิงพุทธแนวใหม่ เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่ งยืน สู่
สังคมในท้องถิ่นและระดับชาติ
6.3 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสายวิชาการนักวิจัยทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

7. รูปแบบการประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนพุทธธรรมสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น” โดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
3) การนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ภาคบรรยาย (Oral Presentation/
ภาคภาษาไทย) แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขา ดังนี้
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3.1) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
ประกอบด้วย พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, ศาสนา, วัฒนธรรม, คติชนวิทยา,
อักษรศาสตร์ และวรรณคดี
3.2) กลุ่มสังคมศาสตร์
ประกอบด้ว ย การเมืองการปกครอง, การจัดการภาครัฐ และเอกชน, การ
พัฒนาชุมชน, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3) กลุ ่ ม ศึ ก ษาศาสตร์ ประกอบด้ ว ย การศึ ก ษาช่ ว งวั ย , นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี, การสื่อสาร

8. อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ
8.1 ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ (อัตรานี้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
เครื่องดื่ม และเอกสารการสัมมนา ซึ่งรวมผลงานเรื่องเต็มของผู้นำเสนอภาคบรรยาย)
นำเสนอแบบบรรยาย
ผู้นำเสนอผลงาน
(Oral Presentation)
คณาจารย์ / นักวิจัย / บุคคลภายนอก
2,500 บาท
คณาจารย์ / เจ้าหน้าที่ มจร
1,500 บาท
คณาจารย์จากเครือข่ายเจ้าภาพร่วม
1,000 บาท
นิสิต / นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
1,000 บาท
นิสิต / นักศึกษา ระดับปริญญาโท
1,500 บาท
นิสิต / นักศึกษา ระดับปริญญาเอก
2,000 บาท
8.2 วิธีชำระค่าลงทะเบียน
ชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา โรบินสันสุรินทร์ ชื่อบัญชี
กองทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เลขที่ 982 -4-14092-1

9. เป้าหมาย
9.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
9.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานวิชาการ จำนวน 150 รูป/คน ประกอบด้วย
1) พระสังฆาธิการ
2) ผู้แทนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
3) อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 4) นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
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10. วันเวลา สถานที่ จัดงาน
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์ 305 หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระเพอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ติดต่อสอบถาม ส่งแบบตอบรับ และส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์
htttp://www.surin.mcu.ac.th/mcusrnc2022 E-mail: mcusrnc2022@gmail.com พระปลั ด
วัชระ วชิรญาโณ, ผศ.ดร., โทร. 087-239-5066, พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน โทร. 097-3366608,รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ โทร. 081-725-8693, ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง โทร. 089-947-8822 ดร.
ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม โทร. 086-465-4195

11. งบประมาณ จำนวน 279,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
11.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ดังนี้
1) คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
3) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
4) วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
11.2 เงินอุดหนุนโครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทั้งโครงการ
ที่
1
2

รายการ

ค่าเอกสารประกอบกิจกรรมในโครงการ,เกียรติบัตร,ป้ายชื่อ
ค่าพิมพ์หนังสือสูจิบัตรการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จำนวน
100 เล่ม
3 ค่าพิมพ์หนังสือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2
4 ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตรวจบทความ
5 ค่าตอบแทนประธานเปิด/ปาฐกถาพิเศษ
6 ค่าดำเนินการจัดทำระบบส่งบทความ
7 ค่าติดต่อประสานงาน
8 ค่าพิธีการ และสถานที่
9 ค่าโปสเตอร์/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์โครงการ
10 ค่าอาหารกลางวัน
11 ค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง
12 ค่าของชำร่วย ของที่ระลึก โล่เกียรติคุณ

จำนวนเงิน/
บาท
10,000
10,000
10,000
150,000
9,000
20,000
10,000
10,000
5,000
10,000
5,000
10,000
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ที่

รายการ

จำนวนเงิน/
บาท
10,000
10,000
279,000

13 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงาน
14 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมเป็นเงิน (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

12. กิจกรรมดำเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65

ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งกรรมการ
ติดต่อประสานงาน
ดำเนินการตาม
โครงการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
สรุปผลการ
ดำเนินการ

แผนดำเนินกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ
1 เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ (Full Paper)
พร้อมลงทะเบียน
2 วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full
Paper)
3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน (Full Paper)
4 วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ที่
ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
5 ประกาศผลงานวิ จ ั ย ที ่ ไ ด้ ร ั บ การคั ด เลื อ กในการ
นำเสนอ
6 ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย /ร่วมงาน

ระยะเวลา
9 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565
8 เมษายน 2565
20 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2565
17 เมษายน 2565
20 เมษายน 2565
3 พฤษภาคม 2565
3 พฤษภาคม 2565
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13. ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
13.1 ผลผลิต (Output)
1) หนังสือสูจิบัตรงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จำนวน 100 เล่ม
2) หนังสือรวมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 จำนวน 100 เล่ม
3) ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมีความพึงพอใจในการจัดประชุมมีความรู้สึก
และความพึงพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00
13.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ
บูรณาการเชิงพุทธแนวใหม่เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่ว มโครงการสามารถแลกเปลี่ยนเรีย นรู้
ประสบการณ์ในทางวิชาการร่วมกัน
3) ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา ได้คะแนนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสามารถรวบรวมเป็นผลงานเพื่อนำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

14. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการดำเนินการตามโครงการใน
ปีที่ผ่านมา
14.1 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา :
14.2 ผลการปรับปรุงแก้ไขปีที่ผ่านมา :

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 มีการตีพิมพ์บ ทความวิจัย หรือบทความวิช าการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
15.2 เกิดเวทีการขับเคลื่อนวิชาการ และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต
นักศึกษาทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการวิจัยและบูรณาการเชิงพุทธแนวใหม่เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน สู่สังคม
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
15.3 เกิดเครือข่ายหน่วยงานวิจัยทั้งระดับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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กำหนดการ
โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2
The 2nd MCUSR National Conference
พุทธบูรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน
The Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable
Social Development
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
เลขที่ 305 หมู่ที่ 8 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา 08.00 น.

เวลา 09.00 น.

เวลา 09.30 น.

เวลา 10.00 น.
เวลา 11.30 น.
เวลา 12.30 น.

เวลา 16.3o น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Form
และเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ
ZOOM Meeting ID: 9779 933 546
พิธีเปิด
• การถวายรายงาน โดย รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
• กล่าวเปิดงาน โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี
รับฟังสาส์นจากคณะผู้บริหาร
• พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
• พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ชมวีดิทัศน์แนะนำ มจร วิทยาเขตสุรินทร์
และหน่วยงานเจ้าภาพร่วมจำนวน 12 แห่ง
ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย
กลุ่มมนุษยศาสตร์ ZOOM Meeting ID : 9943795362
กลุ่มสังคมศาสตร์ ห้องที่ 1 ZOOM Meeting ID : 6588147038
กลุ่มสังคมศาสตร์ ห้องที่ 2 ZOOM Meeting ID : 6348611215
กลุ่มศึกษาศาสตร์ ZOOM Meeting ID : 5833479259
พิธีปิดมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส่งบทความ / บทความวิจัย
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ
สุรินทร์ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ออนไลน์ผ่านระบบ
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ZOOM Meeting ID: 9779 933 546
โดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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สรุปสัดส่วนกองบรรณาธิการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Review)
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2
3 พฤษภาคม 2565
1.สรุปสัดส่วนกองบรรณาธิการ
ที่
รายการ
1 หน่วยงานภายนอก
2 หน่วยงานภายใน มจร
รวม

จำนวน
18
4
22

คิดเป็น %
81.82 %
18.18 %
100 %

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็น %

หมายเหตุ

50
30
80

62.5 %
37.5 %
100 %

2.สรุปสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Review)
ที่
รายการ
1 หน่วยงานภายนอก
2 หน่วยงานภายใน มจร
รวม
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สรุปสถิติการส่งบทความเข้าร่วม
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 2
หน่วยงานภายนอก
ที่
1
2
3
4
5

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย นครปฐม

จำนวนบทความ หมายเหตุ
22
11
2
1
1
รวม
37
บทความ

หน่วยงานภายใน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่

หน่วยงาน

จำนวนบทความ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

มจร วิทยาลัยสุพรรณบุรี ศรีสุวรรณภูมิ
มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มจร วิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
มจร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
มจร วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
มจร วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
มจร วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ หลักสูตร พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
มจร วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ หลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มจร วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ หลักสูตร ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
มจร วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ หลักสูตร พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
มจร วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ หลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มจร วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ หลักสูตร ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
รวม

8
2
1
3
1
1
1
9
4
8
1
5
5
49

หมายเหตุ

บทความ
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ที่
1
2

รายการ

สรุปสัดส่วนบทความ
จำนวน

หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายใน
รวม

37
49
86

คิดเป็น %

หมายเหตุ

42.02 %
56.98 %
100 %

บทความ

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565
ดำเนินการจัดทำโดย
ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายบดินทร จีนเปีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์

