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บรรณาธิการ
วารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปริ ท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครสวรรค์ ฉ บั บ นี้ เ ป็ น ปี ที่ ๕ ฉบั บ ที่ ๓
ประจาเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นฉบับที่มีตัวแปรสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพของวารสาร ที่
ได้รับการพิจารณาจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ
TCI ให้อยู่ในกลุ่ม ๒ เป็นแรงจูงใจให้มีคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยและจากสถาบันภายนอกได้นาเสนอผลงานทางวิชาการที่หลากหลายหัวข้อหลากหลาย
สาขาวิชา ทั้งนี้กองบรรณาธิการได้ส่งผลงานทางวิชาการเหล่านี้ไปให้กรรมการกลั่นกรองบทความทาง
วิชาการของแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้อ่าน และมอบให้เจ้าของบทความนาไปปรับปรุงแก้ไขก่อนการตีพิมพ์แล้ว
และสาคัญที่สุดคุณภาพของบทความต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai
Journal Citation Index Centre) เป็นกระบวนการที่จะพัฒนาขึ้นสู่ TCI ฐาน ๑ ต่อไปได้ ฉะนั้น โดย
ฉบับนี้เน้นการนาเสนอบทความวิจัยอันประกอบด้วยบทความวิจัย ๑๖ เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัย
และบทความวิ ชาการ ภายใน ๕ เรื่อง และภายนอก ๑๑ เรื่อง ซึ่ งมีเนื้อหาสาระในเล่ ม ประกอบด้ว ย
นักวิชาการและเรื่องดังที่ปรากฏในเล่มนี้
บทความที่น่าสนใจเรื่องแรกชื่อ ศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ

หลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก โดย บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาก ผลการวิจัยสรุป
ได้ดังนี้ ๑)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก จานวน ๑๔ หัวข้อ
หลักธรรม ได้แก่ (๑) ปัจจยปัจจเวขณะ (๒) คิหิสุข (๓) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (๔) สันตุฏฐี(สันโดษ) (๕)
อริยมรรค (๖) อริยสัจ (๗) กุศลมูล (๘) สัมมัปปธาน (๙) อิทธิบาท (๑๐) พรหมวิหาร (๑๑) สัปปุริสธรรม
(๑๒) พละ (๑๓) สาราณิยธรรม และ (๑๔) กุศลกรรมบถ ๒)ตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ
หลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก มีดังนี้ (๑)ด้านความพอประมาณ มี ๕ ตัวชี้วัดคือ (๑) สัมมาทิฏฐิ:มีความเห็น
ถูกต้อง (๒) มัตตัญญุตา:รู้ประมาณตน (๓) สันตุฏฐี:ความสันโดษ (๔) อัตตัญญุตา:รู้จักสถานภาพของตน (๕)
สัมมาอาชีวะ:ประกอบอาชีพสุจริต (๒) ด้านความมีเหตุผล ๕ ตัวชี้วัดคือ(๑) อัตถัญญุตา:รู้จักเหตุ (๒) ธัมมัญญุตา:
รู้จักผล(๓) สัมมาสติ:ระลึกชอบ (๔) สัมมาสมาธิ:ความตั้งใจชอบ (๕) โยนิโสมนสิการ:การพิจารณาโดยอุบายที่แยบ
คาย (๓) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มี ๕ ตัวชีวัด คือ (๑) อัปปมาทะ:ความไม่ประมาท (๒) พละ:มีความเข้มแข็ง
(๓) สติปัฏฐาน:มีสติ (๔) กุศลกรรมบถ:ทาความดี (๕) อัตตัญญุตา:รู้จักสถานภาพของตน (๔)ด้านการมีความรู้ มี ๕
ตัวชี้วัด คือ (๑) ปัญญา:ความรอบรู้ ๓ อย่าง ได้แก่ (๑) สุตมยปัญญา (๒) จินตามยปัญญา (๓) ภาวนามยปัญญา
(๒) สัทธรรม:พระสัทธรรม ๓ อย่าง ได้แก่(๑) ปริยัติ (๒) ปฏิบัติ (๓) ปฏิเวธ (๓) พหูสูต:ศึกษาเรียนรู้มาก (๔)
มัชฌิมาปฏิปทา:ปฏิปทาที่ดาเนินสู่ทางสายกลาง(สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) (๕) คิหิสุข:รู้จัก
ความสุข ๔ อย่าง ได้แก่ (๑) อัตถิสุข (๒) โภคสุข (๓) อนณสุข (๔)อนวัชชสุข ๕)ด้านการมีคุณธรรม มี ๖ตัวชี้วัด
ได้แก่ (๑)ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (๒)อิทธิบาท (๓)กุศลมูล (๔)พรหมวิหารธรรม (๕)สัปปุริสธรรม (๖)สาราณีย
ธรรม

บทความที่น่าสนใจเรื่องที่สองคือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนใน

อาเซียน โดย อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยจนได้ผลการวิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียนโดยภาพรวมทั้ง ๔ ประเทศ คือ พม่า เขมร ลาว ไทย
ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์นั้นชาวพม่า กัมพูชา ลาว รวมทั้งคนไทย ที่
เขามาทางานในจังหวัดนครสวรรค์นั้นส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งวิถีการดาเนินชีวิตของชาวพม่า กัมพูชา ลาว

ไทย กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้อาศัยอยู่ชุมชนเอราวัณในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนไม่ว่าจะเป็นไทย เขมร ลาว พม่า ก็ตามทั้งทางด้านภาษา
วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนั้น แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันในชุมชนในจังหวั ดนครสวรรค์ ชาวพม่า
เขมร ลาวและคนไทยต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันมีสังคมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน จะมีในส่วนของภาษา
และสังคม วัฒนธรรมบางอย่างที่ทาให้เกิดปัญหาเล็กน้อย เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากต่างเชื้อชาติ
ประกอบกับมาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนทาให้เกิดปั ญหาขึ้นเป็นบางส่วน ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มากนั้นใช้กระบวนการที่
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนคือการนาหลักทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติทั้งคนที่อยู่
ในชุมชนที่เป็นคนไทยและคนต่างเชื้อชาติแล้วเป็นการง่ายที่จะนาหลักธรรมเข้ามาในการสมัครสมานความสามัคคี
เพราะคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นคนไทย พม่า เขมร ลาว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเมื่อนาหลักทางพระพุทธศาสนา
มาเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน ทาให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี ของคนในชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สังคมและวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ที่คล้ายคลึงกันและใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้คน ไทย พม่า เขมร ลาว ได้อยู่อย่างสงบ
และหล่อหลอมความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีต่อกัน เกิดความเมตตาซึ่งกันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา เป็น
หลักแห่งการครองใจคน หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้ วิธีทาให้คนรัก หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักสังคมสงเคราะห์
ประสานใจคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหน ไทย พม่า เขมร ลาว ประสานความสัมพันธ์ทางสังคม ประสาน
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนาเข้าด้วยกันอย่างมีความสุข ประสานวัฒนธรรมแห่งการให้
ด้วยการแบ่งปันปัจจัย ๔ เอื้อเฟื้อการเรียนรู้ และให้โอกาสมีส่วนร่วมในชุมชน กระตุ้นจิตสานึกประพฤติตนในศีล
และวินัยในสังคม และเคารพในกฎระเบียบ ด้วยการยึดหลักปฏิบัติแนวทางเดียวกัน การใช้ภาษาสื่อสารด้วยความ
เมตตาและเข้าใจ ด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจ รับรู้ความรู้สึกด้วยหัวใจแห่งการให้ และมีวาจาแห่งความเป็นมิตรภาพ
ซึ่งกันและกันสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ เพราะสังคมจะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกัน
และกัน ทุก เชื้ อชาติ แล้ว การใช้ หลั กธรรมทางพระพุ ทธศาสนาในการเสริ มสร้า งความสัม พัน ธ์ท างสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนในอาเซียน ทาให้เป็นการแก้ไขการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความทุกท่านที่ได้ มีส่วนร่วมทาให้วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองทุกท่านที่ได้ใช้ความ
เพียรพยายามชี้แนะ แนะนาให้มีการปรับปรุงแก้ไขผลงานของแต่ละท่า นให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่าน
และเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายที่สุดขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้จัดทาให้มี
วารสารฉบับนี้และโปรดติดตามฉบับต่อไป
ด้วยความปรารถนาดียงิ่
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง)
บรรณาธิการ

สารบัญ
กองบรรณาธิการ
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
บทบรรณาธิการ
บทความวิจัย :
บทบาทการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
: สิทธิพร เกษจ้อยและคณะ
การศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของการจัดการศึกษาธรรมศึกษา
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
: สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์, อาภากร ปัญโญ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนจากเลิร์นนิงอ๊อบเจกต์ ระหว่างนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์กับแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์
: จุฬาวรรณ อุไรรักษ์, กอบกุล สรรพกิจจานง
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่
สาหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
: ระพี แสงสาคร
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนในอาเซียน
: อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์, พระครูสิริคีรีรักษ์, พูลลาภ จันทร์เฉลิม, อัครเดช พรหม
กัลป์
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ของนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑
: พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ
การบริหารสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
: ณัฐชานนท์ พันธ์ธีระภักดี, สุเทพ พรหมเลิศ, พระมหาสุขสันต์ สุขวฑฺฒโน
กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดสินค้า OTOP ใน
จังหวัดอุทัยธานี
: รติบดี สิทธิปัญญา
ศึกษาเชิง วิเ คราะห์ ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงที่ส อดคล้อ งกั บหลัก พุทธธรรมในพระ
สุตตันตปิฎก
: บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์

๑
๙
๒๑
๒๙
๔๑
๕๑
๖๑
๖๙
๗๙

การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ
: พิเชฐ ทั่งโต,พระระพิน พุทธิสาโร,ลาพอง กลมกูล
บทความวิชาการ :
สหพันธรัฐ: การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักอปริหานิยธรรม ๗
: พระครูรัตนสุตาภรณ์, เรืองศักดิ์ เดชณุกูล
นวัตกรรม: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธในยุคไทยแลนด์ ๔.0
: พระศรีรัตนมุนี, พระครูปลัดเถรานุวัตร
จรรยาบรรณข้าราชการ
: ศศิภา พึ่งเนียม, วัลลภ ทองห่อ
งานสารบรรณ : หัวใจของฝ่ายอานวยการ
: สังเวียน อันตระโลก
การเขียนหนังสือราชการ
: ศรณรินทร์ เปลรินทร์
การบริหารจัดการเพื่อการเสริมสร้างสมานฉันท์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: สุบัณฑิต จันทร์สว่าง

ภาคผนวก
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
หนังสือส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
ใบตอบรับเป็นสมาชิก
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วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

1

สิทธิพร เกษจ้อย
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลโนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๒.เพื่อศึกษาบทบาทในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และ ๓.เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใน
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบล
โนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูลภาคสนามจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน( อสม.)ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตาบล
โนนท่อน จานวน ๒๐๐ คน นามาวิเคราะห์ผล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น เพศหญิง ร้อยละ ๖๘.๐๐ และเป็น
เพศชาย ร้อยละ ๓๒.๐๐ ส่วนมากมีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๕๙.๐๐ ส่วนมากจบการศึกษาดับ
การศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ ๕๗.๐๐ และส่วนมากมีสถานภาพสมรส ร้อยละ ๘๒.๐๐ มีรายได้ต่า
กว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน ร้อยละ ๘๐.๕๐
บทบาทการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลโนนท่ อ น อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยภาพรวมทั้ ง หมด
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน (อสม.) มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านป้องกันโรคอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน (อสม.) มี
บทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (̅ = ๔.๐๐) ด้านการฟื้น ฟูสภาพ มีบ ทบาทในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๘๖) ด้านการรักษาพยาบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก (̅ = ๓.๘๔) และ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก (̅ = ๓.๗๗)
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) โรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ขภาพต าบลโนนท่อ น อ าเภอเมือ งขอนแก่น จัง หวัด ขอนแก่ น มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.จั ด สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ ครอบครั ว อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นด้ า นการ
รักษาพยาบาลหรือบริการพิเศษจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าตอบแทนความเสียสละ
๒.สร้างความพึงพอใจโดยการยกย่องให้เกียรติ ให้รางวัลตอบแทนในความเสียสละของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน เพราะจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของงานเกิดขึ้น
๓.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น อาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจ าหมู่บ้ านปฏิ บัติ งานอย่า งต่ อเนื่อ ง
เพราะจะทาให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเกิดทักษะ ความชานาญ และได้รับการยอม
ตลอดจนเชื่อถือจากชุมชน
๔.ให้ มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณให้ กั บ ศู น ย์ ส าธารณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชนด้ า นครุ ภั ณ ฑ์
การแพทย์ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละยาให้ เ พี ย งพอในการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
คำสำคัญ: บทบาท, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
Abstract
This research aimed to study: 1. the personal factor of the respondents, 2.
roles of public health village volunteers in performing their work for Tambol
Nonthon Public Health Promotion Hospital, Amphoe Muang Khon Kaen , Khon
Kaen province, and 3. To study the suggestions to develop the performance of
public health village volunteers working for Tambol Nonthon Public Health
Promotion Hospital, Amphoe Muang Khon Kaen , Khon Kaen province. The
researcher collected the data from purposive sampling respondents, public health
village volunteers, by using questionnaires, and analyzed the data by statistic
analytical method, percentage, arithmetic mean, and standard deviation. The
findings were as follows:
Majority percent of the respondents( 68.0)were females, and 32 percent
were males. Most of the respondents( 59.0 percent) were age above 51 years old,
and lot of respondents( 57.0 percent) were graduated primary school. Majority
percent of the respondents( 82.0) were married status, and they have earned lower
than 10,000 bath/month.
The roles of public health village volunteers in performing their work for
Tambol Nonthon Public Health Promotion Hospital, Amphoe Muang Khon Kaen,
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Khon Kaen province was at high mean level, while considering in each classified
domains, it was found that every domain was at high mean level, the domain of
disease protection, ̅ =4.00, the domain of patient recovery, ̅ =3.86, the domain
of medical care, ̅ =3.84, and the domain of health care promotion, ̅ =3.77.
There were four suggestions from this study: 1) the government have to
provide social welfare for the public health village volunteers’ family in return of
their devotion,2) the government and organizations concerned should praise for the
devotion of the public health village volunteers that will have the effect for their
performance, 3) the government and organization concerned continuously support
the public health village volunteer to work and enhance their skills for the benefit
of their social acceptance , and 4) the government and organizations concerned
should support medical equipments and sufficient medicines to promote the
performance of the public health village volunteers.
Keywords: Public Health Village Volunteers, Role, Health Promotion Hospital
๑.บทนำ

แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔ เป็ น ต้ น มา
ประเทศไทยได้นาสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนาสุขภาพอนามัยในระบบสุขภาพ
ของประเทศตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี โดยมีทิศทางการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา เพื่อให้
ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวชุมชนสภาพแวดล้อมและสังคม
โดยรวมได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจเตรียมใจมีจิตสานึกที่ดีและมีศรัทธาในการพัฒนาแต่ปรับ
รูปการทางานใหม่จากวิธีการบริการสู่วิธีการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนลุกขึ้นมาทาด้วยตนเองหรือการ
ทางานสาธารณสุขมูลฐานเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน ๑ สาธารณสุขมูลฐานจึงได้เน้นในเรื่องการ
ขยายบริ การขั้น พื้น ฐานให้ ครอบคลุ มประชากรในทุกพื้นที่ทั่ว ประเทศนับตั้งแต่การให้ สุขศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอนามัย รวมทั้งวิ ธีการป้องกันและควบคุมปัญหาเหล่านั้น อีกทั้งส่งเสริมให้
ชุมชนตระหนักในความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนแรง ซึ่งมีบุคคลในการ
ดาเนินงาน คือ ผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ต่อมาได้มีการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีเพียงระดับเดียว คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้าน หรือเรียกย่อว่า อสม. นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและการปฏิบัติงานต่อประชาชนในหมู่บ้านด้วยความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจเวลาและ
ทุนทรัพย์ในการดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้ด้วยเหตุนี้กระทรวง จึงได้เล็งเห็น
๑

งานส่ งเสริม อสม.“ศู นย์ ฝึ กอบรมและพัฒ นาสุ ขภาพภาคประชาชนการสาธารณสุ ขมู ล ฐาน”.
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๕๕. (อัดสาเนา).
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ถึงความส าคัญและยอมรั บ ว่าอาสาสมัครสาธารณสุ ข คือ ผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชนและเป็นแกนนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ช่วยส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกัน
โรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่ มี สุ ข ภาพที่ ดี แ ละรั บ มื อ กั บ โรคต่ า งๆ ได้ ทุ ก สถานการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น อี ก ครั้ ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านต้องเป็นผู้มีจุดหมายปลายทางใน
การทางานเป็นผู้นาในการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติเ พื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ
พื้น ที่เป็ น ผู้ น าในงานส่ งเสริ มสุ ขภาพป้ องกัน โรครักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการเฝ้ าระวั ง
สุขภาพแบบหุ้นส่วนตัวณรงค์ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ตื่นตัวและรับผิดชอบต่อตนเองชุมชนและ
สภาพแวดล้อมของชุมชนเตรียมและริเริ่มมาตรการทางสังคมใหม่ๆ ที่จะมีผลต่อการขจัดหรือลด
ปัญหาทางสุขภาพสร้างจิตสานึกประชาชนในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพและสร้างโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพร่วมกันในชุมชน
ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมเปลี่ ย นแปลงไปค่ า ครองชี พ สู ง ขึ้ น
ขณะเดีย วกัน ก็พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านต้องดูแลครอบครัว และมีภ าระทาง
ครอบครั ว เพิ่ ม มากขึ้ น จากปั ญ หาต่ า งๆ อาจท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาจากการท างานของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่ไม่มีกระบวนการทางานที่เหมาะสม สอดคล้ องกับบริบทของชุมชน
เพื่อที่จะดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของชุมชนให้ยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนักวิชาการ ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ร่วมกันพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านด้าน
สุขภาพให้ ดีขึ้นและยั่ งยืน อีกทั้งยังมีโครงการและกิจกรรมของอาสาสมัครธนสุ ขประจาหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีจานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่เข้าร่วมลดน้อยลงอีกด้วย
ตาบลโนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มี ๑๔ หมู่บ้าน๒ ,๒๐๒ หลั งคาเรือน มี
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ๒๐๐ คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ๑ คน/๑๐.๙๖
หลังคาเรือน๒ ซึ่งมีจานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านไม่เพียงพอและครอบคลุมหลังคา
เรือนในการดูแลรับผิดชอบ เพื่อความเข้าถึงประชาชน จาเป็นอย่างยิ่งต่อกลวิธีทางสาธารณสุขมูล
ฐานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาสาสมัค รสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนน
ท่อนที่ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเน้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และดาเนิน
กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คลมช.)
จากสภาพปั ญ หาที่ ก ล่ า วมา ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ งบทบาทในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนน
ท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนา
ความรู้ที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านการฟื้นฟูสภาพและด้านป้องกันโรค ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และเพื่อนาผลการวิจัยเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการ ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง
๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔.
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และพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
๒.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
๒.๑ เพื่ อศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลของอาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจาหมู่บ้ า น (อสม.)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒.๒ เพื่อศึกษาบทบาทในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อส
ม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒.๓ เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
๓. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ประชากรที่ได้ทาการศึกษา
ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รวมจานวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่๑ ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าด้านบทบาท แบ่งออกเป็น
๔ ด้าน
๒.๑ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๒.๒ ด้านการรักษาพยาบาล
๒.๓ ด้านการฟื้นฟูสภาพ
๒.๔ ด้านป้องกันโรค
และ เครื่องมือวิจัยแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questions) ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ เพื่อใช้วัดค่าระดับการมีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนน
ท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น
๔.ผลกำรวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน ๒๐๐ คน ส่วนมากเป็นเพศ หญิง ร้อยละ ๖๘.๐๐ และเป็น
เพศชาย ร้อยละ ๓๒.๐๐ ส่วนมากมีอายุอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๕๙.๐๐ อายุ ๔๑-๕๐ ปี ร้อยละ
๓๕.๐๐ จบการศึกษาในระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ ๕๗.๐๐ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ
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๓๔.๐๐ มีสถานภาพสมรส ร้อยละ ๘๒.๐๐ ส่วนมากมีรายได้ต่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน ร้อยละ
๘๐.๕๐ บทบาทในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๘๗) โดย
แบ่งเป็นรายด้านได้ดังนี้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยภาพรวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อส
ม.) มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๗๗)
ด้านการรักษาพยาบาล โดยภาพรวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) มี
บทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๘๔)
ด้า นการฟื้ น ฟู ส ภาพ โดยภาพรวมอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้า น (อสม.) มี
บทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (̅ = ๓.๘๖)
ด้านป้องกันโรค โดยภาพรวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (̅ = ๔.๐๐)
๕.อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง บทบาทในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทั้ง ๔
ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการฟื้นฟูสภาพ ด้านป้องกันโรค ผู้วิจัย
พบประเด็นที่น่าสนใจสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
๑.ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน อาเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้พูดคุยแนะนาให้ความรู้ด้านสุขภาพและจัดอบรมความรู้เรื่อง
สุขภาพแก่ป ระชาชน กิจกรรมเป็น ตัว อย่างแก่ประชาชนในชุมชน เช่น บ้านปลอดลู กน้ายุงลาย
กิจกรรมการออกกาลังกายแก่ประชาชนในชุมชน ทาตนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการดูแลสุขภาพ เป็น
ต้น จึงทาให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนน
ท่อน มีบทบาทในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับมาก (̅ = ๓.๗๗)
๒. ด้ านการรั ก ษาพยาบาล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก อาจเป็ น เพราะ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน อาเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษา การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและ
โรคไม่ติดต่อ เช่น การคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งปากมดลูกแก่ประชาชน ให้
ความรู้คาแนะนาเกี่ยวกับการป้องกันโรคและการควบคุมโรคติดต่อต่างๆ เช่น การทาลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลาย การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลตาม
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น เช็ดตัวลดไข้ การทาน้าเกลือแร่ให้ดื่มในโรคอุจจาระร่วง ให้การปฐม
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พยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผล เป็นลม สุนัขกัด ไฟไหม้ น้าร้อนลวก เป็นต้น จึงทาให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน มีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล อยู่ในระดับมาก (̅ = ๓.๘๔)
๓. ด้านการฟื้นฟูสภาพ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น มีการให้ความช่วยเหลือหรือแนะนาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น วัณโรค โรคเรื้อน หอบ
หืดและลมชัก ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยอัมพาต ผู้พิการและปัญญาอ่อน มีการติดตามดูแลผู้ป่วยที่
ได้รับการส่งตัวกลับมาอยู่บ้านหลังจากได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เป็นต้น จึงทาให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน มีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสภาพอยู่ในระดับมาก (̅ = ๓.๘๖)
๔. ด้านการป้องกันโรค พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น มีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประชุมแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน มีการ
แจ้งข่าวการเกิดโรคให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการติดต่อและการ
ป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคเอดส์ มีการแนะนาการดูแลสุขภาพภายในช่องปาก ในการแจกถุงยาง
อนามัย ทรายอะเบท และโลชั่นกันยุง ชักชวนให้ประชาชนในชุมชนทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มี
การตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจหาน้าตาลในปัสสาวะแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อ ดูโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานให้กับประชาชนในชุมชน จึงทาให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน มีบทบาทในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันโรค
อยู่ในระดับมาก (̅ = ๔.๐๐)

๖.ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง บทบาทในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) โรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ขภาพต าบลโนนท่อ น อ าเภอเมือ งขอนแก่น จัง หวัด ขอนแก่ น มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๖.๑ จัดสวัส ดิการให้กับ ครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านด้านการ
รักษาพยาบาลหรือบริการพิเศษจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าตอบแทนความเสียสละ
๖.๒ สร้างความพึงพอใจโดยการยกย่องให้เกียรติ ให้รางวัลตอบแทนในความเสียสละของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน เพราะจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของงานเกิดขึ้น
๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เพราะจะทาให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเกิดทักษะ ความชานาญ และได้รับการยอม
ตลอดจนเชื่อถือจากชุมชน
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๖.๔ ให้มีการสนั บสนุนงบประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนด้านครุภัณฑ์
การแพทย์ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละยาให้ เ พี ย งพอในการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
๗.กิตติกรรมประกำศ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น ผู้สนับสนุนทุนวิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่นทุกท่าน

บรรณำนุกรม
๑) หนังสือ
คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน. ตำมคู่มือกำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำ
หมู่บ้ำน. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๙.
คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, ส านักงาน. คู่มือกำรปฏิบัติงำนสำธำรณสุขมูลฐำนสำหรั บ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขระดับจังหวัด อำเภอและตำบล. กรุงเทพมหานคร : สานักข่าว
พาณิชย์, ๒๕๓๔.
. สำธำรณสุขมูลฐำน. กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๗.
. กำรดำเนิน งำนสำธำรณสุขมูลฐำนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, ๒๕๕๐.
งามพิศ สัตย์สงวน. หลักมำนุษย์วิทยำวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์รามาการพิมพ์, ๒๕๔๓.
. มนุษย์วิทยำกำยภำพ. วิวัฒนาการทางกายภาพและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ :สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
๒) เอกสำรที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์
งานส่ งเสริม อสม. “ศูน ย์ ฝึ กอบรมและพัฒ นาสุ ข ภาพภาคประชาชนการสาธารณสุ ข มูล ฐาน”.
กรุ ง เทพมหานคร : ศู น ย์ ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาสุ ข ภาพภาคประชาชน กระทรวง
สาธารณสุข. ๒๕๕๕. (อัดสาเนา).
ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. “เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและจัดการตลาด”. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๓. (อัดสาเนา).
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ส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนท่อน, โรงพยาบาล. “ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลโนนท่อน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ”. ขอนแก่น : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลโนนท่อน. ๒๕๕๙. (อัดสาเนา).
สุภาพร อิ่มสาราญรัตน์. “บทบำทของครอบครัว ชุมชน พระ และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในกำรดู
และผู้ติด เชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดร้ อยเอ็ด ”. ร้อยเอ็ด : ส านักงานสาธารณสุ ข
จังหวัด.๒๕๔๐. (อัดสาเนา).

10

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

11

สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์
อาภากร ปัญฺโญ
บทคัดย่อ
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวัง
ของผู้เรียนธรรมศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ๒) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การศึกษาธรรมศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ๓) วิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการศึกษา
ธรรมศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากร ๕๐ รูป/คนและ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตผู้เรียน เพื่อนามาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบการจัดการ
ธรรมศึกษากับความคาดหวัง
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สภาพความเป็นจริงกับการคาดหวังการศึกษาธรรมศึกษาของ
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง เป็นหลักสูตรที่เพิ่มพูน ส่งเสริมเพื่อให้เกิดความรู้ทางพระพุทธศาสนา
เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและสั ง คม ปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนธรรมศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษาและมีการวัดผลจากการเข้าสอบสนามหลวงเป็นประจา แต่กระนั้นก็ตาม การ
เรียนการสอนที่ดีต้องมีความหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน ทาให้เกิดความรู้ เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์เพื่อไปพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมต่อไป จากการศึกษาผู้วิจัยได้พบว่า
๑.ปัจจัยที่ส่งต่อสภาพความเป็นจริงกับความคาดหวังในการจัดการศึกษาธรรมศึกษา
ดังนี้ ๑)นโยบาย ทิศทางการพัฒนาหรือแผนงบประมาณ ๒) แผนงาน กาหนดเป้าหรือยุทธศาสตร์
เพื่อของบประมาณในการสนับสนุน ๓) ผู้รับผิดชอบ กาหนดบุคคลเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยทั้ง ๓ ด้าน ที่นาไปสู่การจัดการเรียนหลักสูตรธรรมศึกษา คือ ๑) ผู้สอน ต้อง
มีทักษะหลายด้านมาผสมผสานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการสอน เทคนิคและทักษะร่วมกับ
ประสบการณ์ เ พื่ อ ให้ ก ารเรี ย นเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละเป็ น ทิ ศ ทางที่ ดี การเป็ น ผู้ ส อนที่ ดี
ประกอบด้วย ๓ ประการ คือ ๑) ทรงความรู้ มีความชานาญในเนื้อหา ๒) สนุกสนาน เทคนิคใน


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์
นครลาปาง

หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาพระพุ ทธศาสนา มหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
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การสอนที่ดึงดูดใจและจู งใจให้ ผู้ เรี ย นรู้ สึ กอยากจะเรียน ๓) เข้าใจผู้ เรี ยน คานึ งความแตกต่าง
ทางด้านเพศ วัยและการศึกษา เพื่อจะใช้วิธีสอนให้ง่ายและเข้าใจตรงกัน
๒. ผู้เรียน ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ผู้เรียนที่ดีจาเป็นจะต้องประกอบด้วย ๓ อย่าง
คือ ๑) เห็ น คุณค่า การสร้ า งคุณค่า และความเข้าใจที่ถูกต้ อง ๒) พัฒ นาตน นาความรู้สู่ การ
ประพฤติ ปฏิบัติพัฒนาตนเอง ๓) มีส่วนร่วม ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการถามตอบกับผู้สอน เพื่อสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียน ๓. กิจกรรม พันธกิจของมหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญที่มีต่อนิสิตและ
มหาวิทยาลั ย เพื่อให้การทางานเรี ย บร้ อยกองกิจการนิสิ ตจะต้องบริห ารงานให้ สอดคล้ องตาม
หลักการ คือ ๑) บริหารเวลา จัดการเวลาให้เกิดความพอเหมาะ เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ภาคส่วนอื่น ๒) บริหารงาน การบริหารกิจกรรมต้องยึดหยุ่นและเหมาะสม โดยการบริหารงาน
เพื่อตัวกาหนดบุคคลผู้ปฏิบัติหรือรับผิดชอบที่ชัดเจน ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ๓) บริหารคน
กาหนดบุคคลที่มีความเหมาะสม พอดีกับการทางาน จะเห็นสภาพความจริงและความคาดหวัด
การศึกษาธรรมศึกษาต้องริเริ่มจากนโยบายของหน่วยงาน องค์กร ไปสู่การวางแผนงานในการปฏิบัติ
โดยกาหนดบุคคลผู้รับผิดชอบให้เหมาะสม บุคลากรผู้สอนต้องมีความชานาญ สร้างความสนุกสนาน
เข้าใจผู้เรียน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของการเรียน เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาตนเอง
สังคมและประเทศชาติ และเป็นไปตามพันธกิจมหาวิทยาลัยที่จะต้องบริหารเวลา งานและคนให้
เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัยในทางทิศดีและก่อประโยชน์สุข
คาสาคัญ : สภาพความจริง, การจัดการศึกษา, ธรรมศึกษา
ABSTRACT
The purposes of this research are: 1) To study the realities and expectations
of the students in Muang District, Lampang Province 2) To study the problems,
obstacles and suggestions of Dhamma Suksa in Muang District, Lampang Province
and 3) Analyze the model form and guidelines for developing Dhamma Suksa in
Muang District, Lampang Province. This Research is used the quantitative by 50
populations of sampling and in depth interview the leaders, teachers and students
in Lampang Buddhist Sangha College for analyzing model of Dhamma Suksa and
expectation.
The result of study is found that : The real situation and expectation of
Dhamma Suksa in Muang District, Lampang Province; it is a complementary course
that be promoted and cultivated the Buddhist knowledge for self-development
and social development. Nowadays, there is a development of teaching and
learning style in educational institutes and the measurement by Dhamma Suksa’s
examination. However, it should be diversified, to be suitable for learner, to get
knowledge and value for self-improvement, community and society. The result of
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study found that; there are factors impacting to the real situation and expectation
of Dhamma Suksa as: 1. Policy; it is Development direction or budget plan. 2.
Planning; targeting plan or strategy for budget support. 3. Person; who can be
responsible to get the setting goal. However, there are also three factors that
impacts to the management Dhamma Suksa program as:
1) the instructor; he should be able many skills for applying suitable
teaching, to get techniques, skills and experience to make knowledge and a good
direction. The good instructor is composed of three parts: 1) Knowledge; to
proficient in the content. 2) Getting fun teaching; the technique encourages and
motivates to learners. 3) Understand learners; to consider different gender, age and
education for using the easy way to teach and understand.
2. Learners; they should be studied regularly. The good learners consist of
three elements: 1) Value, making value and right understanding. 2) Selfdevelopment; to bring knowledge for performing and practicing. 3) Participation; the
learners engage in Q & A with instructors for being a good atmosphere in class.
3. Activity; the mission of the university is influenced to students and
universities. To complete work, the Student Affairs Division will be managed with to
the principles as: 1) Time Management; it should be suitable administration and not
impact other sectors. 2) Work management; it should be flexible and appropriate
by administering a person that responds on the setting goals. 3) People
management; to determine a right person who fit for work.
Therefore, the real situation and expectation of Dhamma Suksa should be
started by using policy in organization and to the planning of practicing by assigning
an appropriate person. The instructor must be skilled, to be made a fun and to be
understood the learner, to raise awareness of the value of learning that are
important for self-improvement, society and nation as well as to university mission
which regards to management of time, work and person. It should be guided to
development of students and universities on the right direction and good benefit.
Key Word: Real Situation, Educational Management, Dhamma Suksa.
๑.บทนา

สถานการณ์และสภาพปัญหาของชาติ ในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่า การที่
ประเทศมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการเงินเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการคลังของ
ประเทศอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และความเจริญทางด้านวัตถุอย่างเห็นได้
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ชัด ทิศทางของการพัฒนานั้นก็มิได้เป็นไปอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั้งด้านคนและวัต ถุ เพราะการ
พัฒนาประเทศโดยมุ่งความเจริญทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องวัตถุอุปกรณ์
อย่างรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจของคนให้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดี ได้ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศจานวนมาก ผลของการ
พัฒนาเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของปัญหาสังคมปัจจุบันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลาดับ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติกาลังประสบปัญหาสังคมหลายด้านที่รุมล้อมคุกคามเด็ก
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาทาให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัยฯ ละทิ้งค่านิยม
ความเป็นไทย และขาดคุณธรรม เป็นปัญหาสังคมที่ควรแก้ไขเป็นการเร่งด่วน
สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขาดความสมดุลในการพัฒนาความเจริญทาง
วัตถุและจิตใจทาให้ทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทยได้รับผลกระทบโดยตรง อดีตที่ผ่านมาสังคมไทย
ส่งบุตรหลานของตนเข้ามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนา๑ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทาให้คนใน
สังคมมีคุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัยด้วยกระบวนการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึ กษาจะทาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา และหลักธรรมคาสอน สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นคนดีของพ่อแม่ ครู เพื่อน และสังคม ดังนั้น กรมการศาสนาจึง
มีนโยบายกาหนดให้มีการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่วิถีการดาเนินชี วิตของเด็กและ
เยาวชน โดยจัดให้มีการศึกษาธรรมศึกษาในระดับชั้น ตรี-โท-เอก มุ่งเน้นในการเรียนรู้หลักธรรมตาม
หลักสูตรของสนามหลวงหลักธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงแก่นแท้แห่งพุทธธรรมสามารถน้อม
นาไปปฏิบัติในวิถีชีวิตประจาวันและนาไปสอบวัดความรู้ทางธรรมได้ด้วย และเป็นแนวทางการ
พัฒนาสถาบันที่มีบทบาทสาคัญในการเผยแพร่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข๒
อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดการศึกษาธรรมศึกษาดังกล่าวยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรค
หลายประการ เช่น ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรวิชาที่เรียน วัตถุป ระสงค์การเรียนรู้ ค่านิยม
ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่ยังมีข้อจากัดทั้งด้านผู้เรียนและผู้สอน กระบวนการวัดและ
ประเมินผล การขาดสอบของผู้เรียน รวมทั้งสถานที่จัดการเรียนการสอน ทาให้จัดการศึกษาธรรม
ศึกษาไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จึงทาให้คณะวิจัยมีความสนใจว่าอะไร คือ ความคาดหวังของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา และความคาดหวังกับสภาพตามความเป็นจริง
ของการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษามีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร เพื่อนาไปเป็นแนวทาง
กาหนดทิศทางการจัดธรรมศึกษา ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรธรรมศึกษาให้สอดคล้อง
๑

พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต), มหาจุ ฬ าฯ งามสง่ า สดชื่ น กลางทะเลแห่ ง คลื่ น ลม,
(กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์ผลิธรรม, ๒๕๕๗), หน้า ๒๒๖.
๒
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด , ๒๕๔๙),
หน้า ๓ - ๕.
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กับความคาดหวังของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความสนใจให้มีผู้สมัครเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น อัน
จะนาไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนซึ่งเป็นกาลังสาคัญของชาติในอนาคตสืบไป
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาในอาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง
๒.๒ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการศึกษาธรรมศึกษาในอาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง
๒.๓ วิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการศึกษาธรรมศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
๓.วิธีดาเนินการวิจัย
๓.๑ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ผสานวิ ธี ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ มี เ นื้ อ หา
ครอบคลุมเรื่องสภาพความจริงการศึกษาธรรมศึกษา แนวคิดการจัดการเรียนการสอน ประวัติ
ความเป็น มาธรรมศึกษา หลักสูตรธรรมศึกษา แนวคิดการจัดการการเรียนการสอนธรรมศึกษา
แนวคิ ด และหลั ก สู ต รการสอนธรรมศึ ก ษา แนวคิ ด การคาดหวั ง การเรี ย นการสอนธรรมศึ ก ษา
การศึกษาแผนงาน/แนวทางการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษา การสารวจภาคสนาม
บริเวณพื้นที่ทาการวิจัย คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ การกาหนดแผน/โครงการ/กิจกรรม
หลักสูตรธรรมศึกษาของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง และจัดทาเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
๓.๒ ประชากร รูปแบบในการศึกษากลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสุ่มตัวอย่างสอบถามนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง จานวน ๕๐ คน เพื่อความมั่นใจในเครื่องมือ
ในการออกแบบสัมภาษณ์การวิจัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเครื่องมือในการวิจัย
๒. การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อวิเคราะห์และประเมิน การศึกษาสภาพความเป็นจริงและ
ความคาดหวังของการจั ดการศึกษาธรรมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยผู้ วิจัยจะทาการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างประกอบจานวน ๒๐ รูป/คน ประกอบด้วย
๒.๑ สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ๓ รูป/คน
๒.๒ สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนธรรมศึกษา ๑ รูป/คน
๒.๓ สัมภาษณ์นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ๑๕ คน
๓.๓ พื้นที่วิจัย พื้นที่ในการวิจัย คือ วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง วัดบุญวาทย์วิหาร ตาบล
หัวเวียง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ในการการศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของการ
จั ดการศึ กษาธรรมศึ กษา เพราะถื อ ได้ ว่ า ส่ งเสริ มและพั ฒ นานิ สิ ตให้ ตรงตามหลั กพั นธกิ จของ
มหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาหรือบริการสังคม ยิ่งในศตวรรษ
ใหม่บุคคลไม่ค่อยได้มีโอกาสในการศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา แต่เนื่องจากวิทยาลัยสงฆ์
นครลาปางเป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้มีความรู้คู่กับหลักคุณธรรม
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ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

จริยธรรมที่เหมาะสมแก่การดาเนินชีวิตประจาวัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องศึกษาถึงสภาพความเป็นจริง
และการคาดหวังต่อการศึกษาธรรมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเรี ยนการสอนจนเป็นรูปแบบใน
การศึกษาธรรมศึกษาที่ถูกต้อง
๓.๔ ระยะเวลา การวิจัยเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๐ ใช้ระยะเวลาในการทาวิจัยทั้งสิ้น ๑๒ เดือน
๓.๕ เครื่องมือและวิธีการศึกษา
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยโดยแบ่งออกตามรูปแบบการวิจัย ได้แก่
๑.เครื่องมือวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาด้านเนื้อหา
สภาพความจริงการศึกษาธรรมศึกษา แนวคิดการจัดการเรียนการสอน ประวัติความเป็นมาธรรม
ศึกษา หลักสูตรธรรมศึกษา แนวคิดการจัดการการเรียนการสอนธรรมศึกษา แนวคิดและหลักสูตร
การสอนธรรมศึกษา แนวคิดการคาดหวังการเรียนการสอนธรรมศึกษา ข้อมูลพื้นฐานและบริบท
พื้น ที่ในการวิจัย เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการหาในการสร้ างเครื่ องมือเชิงปริ มาณ (Quantitative
Research) หรือแบบสอบถาม
๒. เครื่องมือวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) เพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพ
ความเป็นจริงและความคาดหวังของการจัดการศึกษาธรรมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดย
การศึกษากรอบทางด้านเนื้อหา ทฤษฎีเพื่อนาไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจานวน ๒๐ รูป/
คน และการสังเกตการณ์ (Observation) บริบทพื้นที่ที่วิจัย ว่ามีปัจจัย เงื่อนไงและกระบวนการ
อย่างไรในการนาไปสู่การจัดการเรียนธรรมศึกษากับความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของการจัดการศึกษาธรรม
ศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง” ในการศึกษาครั้งนี้แบ่ง ออกเป็น ๒ อย่าง คือ ๑) แบบสอบถาม
และ ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลจากการวิจัย พบว่า ความเป็นจริงในการศึกษาธรรมศึกษาและ
ความคาดหวังในการศึกษาธรรมศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวมระดับความเห็นด้วยมาก = 4.21 โดยการ
คาดหวังธรรมศึกษา = 4.25 รองลงมากิจกรรมธรรมศึกษา = 4.23 รองลงมาหลักสูตรธรรมศึกษา
= 4.22 รองลงมาการจัดการเรียนการสอน = 4.22 รองลงมาการประเมินและวัดผลธรรมศึกษา =
4.17 และสื่อในการเรียนการสอนธรรมศึกษา = 4.17
ความเป็นจริงและความคาดหวังในการศึกษาธรรมศึกษา พบว่า ความเป็นจริงใน
การศึกษาธรรมศึกษาและความคาดหวังในการศึกษาธรรมศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวมระดับความเห็นด้วย
มาก = 4.21 โดยการคาดหวังธรรมศึกษา = 4.25 รองลงมากิจกรรมธรรมศึกษา = 4.23 รองลงมา
หลักสูตรธรรมศึกษา = 4.22 รองลงมาการจัดการเรียนการสอน = 4.22 รองลงมาการประเมิน
และวัดผลธรรมศึกษา = 4.17 และสื่อในการเรียนการสอนธรรมศึกษา = 4.17
การจั ด การเรี ย นการสอน พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก ( X = ๔.๒๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า
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ความเห็ น ด้ว ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้ สอนควรมีความรู้ทางพระพุทธศาสนา ( X =4.26) รองลงมา
ได้แก่ ผู้เรียนควรมีความสนใจที่จะศึกษา ( X =4.24) รองลงมา ได้แก่ ควรมีการประเมินการเรียน
การสอน ( X =4.24) รองลงมา ได้แก่ ควรมีวิธีการสอนอย่างน่าสนใจ ( X =4.22) รองลงมา ได้แก่
ควรจะต้องศึกษาธรรมศึกษา ( X =4.16) และควรมีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน ( X =4.20)
หลักสูตรธรรมศึกษา พบว่า ระดับ ความคิดเห็นต่อหลักสูตรธรรมศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
รวมในระดับความเห็นด้วยมาก ( X = 4.22) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า ความเห็น
ด้วยมากที่สุด ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคม ( X =4.28) รองลงมา ได้แก่ หลักสู ตรธรรมศึกษาช่วยให้เข้าใจความเป็นพุทธมากขึ้น ( X
=4.26) หลั ก สู ต รธรรมศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ วิ ช าที ศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ( X =4.24)
รองลงมา ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาทาให้เข้าใจพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ( X =4.22) รองลงมา
ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาเพิ่ มพูนความรู้มากยิ่งขึ้น ( X =4.16) และหลักสูตรธรรมศึกษาช่วยให้
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ( X =4.14)
กิจกรรมธรรมศึกษา พบว่า ระดับ ความคิดเห็นต่อกิจกรรมธรรมศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
รวมในระดับความเห็นด้วยมาก ( X = 4.23) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า ความเห็น
ด้วยมากที่สุด ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ทุกคนเกิดคุณธรรมและจริยธรรม
อันดีงาม ( X =4.26) รองลงมา ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เข้าใจเนื้อหาที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ( X =4.26) รองลงมา ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมให้เข้าใจวิถีการดาเนินชีวิตปัจจุบัน ( X =4.24) รองลงมา ได้แก่ หลักสูตรธรรมศึกษาเป็น
กิจกรรมส่ งเสริ มภูมิความรู้ ทางพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒ นธรรมไทย ( X =4.22) และ
หลักสูตรธรรมศึกษาเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต ( X =4.16)
สื่อในการเรียนการสอนธรรมศึกษา พบว่า ระดับ ความคิดเห็นต่อสื่อในการเรียนการ
สอนธรรมศึ กษา ซึ่ง มีค่า เฉลี่ ย รวมในระดั บความเห็ น ด้ว ยมาก ( X = 4.17) เมื่อพิ จารณา
รายละเอียดแต่ละข้อพบว่า ความเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ควรใช้สื่อในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย ( X =4.24) รองลงมา ได้แก่ ควรใช้สื่อที่น่าสนใจประกอบการสอน ( X
=4.22) รองลงมา ได้แก่ สื่อที่ใช้ควรสอดคล้องกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ( X =4.16) รองลงมา
ได้แก่ ควรใช้สื่อในการเรียนการสอนให้เหมาะสม ( X =4.12) และสื่อทาให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
บรรยากาศที่ดีต่อการเรียน ( X =4.10)
การประเมินและวัดผลธรรมศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการประเมินและวัดผล
ธรรมศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับความเห็นด้วยมาก ( X = 4.17) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่
ละข้อพบว่า ความเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ควรมีการประเมินหลักสูตรธรรมศึกษาเพื่อให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนได้รู้จุดเด่นจุดด้อย ( X =4.24) รองลงมา ได้แก่ ควรมีการประเมินหลักสูตรธรรมศึกษาเพื่อให้
เกิดความเข้าใจในเนื้อหาทางพระพุทธศาสนาได้ง่าและ ชัดเจน ( X =4.20) รองลงมา ได้แก่ ควรมี
การประเมินหลักสูตรธรรมศึกษาเพื่อปรับกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสม ( X =4.18) รองลงมา ได้แก่
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ควรมีการประเมินหลักสูตรธรรมศึกษาเพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ( X =4.12) และ
ควรมีการประเมินหลั กสูตรธรรมศึกษาเพื่อให้ เข้าใจถึงแนวทางการเรียนการสอนที่ถูกต้อง ( X
=4.10)
การคาดหวังธรรมศึกษา พบว่า ระดับ ความคิดเห็นต่อการคาดหวังธรรมศึกษา ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยรวมในระดับความเห็นด้วยมาก ( X = 4.25) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า
ความเห็ น ด้ว ยมากที่สุ ด ได้แก่ การศึกษาธรรมเป็น การสื บต่ อไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ( X =4.36)
รองลงมา ได้แก่ การศึกษาธรรมเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ( X =4.30) รองลงมา
ได้แก่ การศึกษาธรรมทาให้เข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิต ( X =4.30) รองลงมา ได้แก่ การศึกษาธรรมทา
ให้ สั ง คมเกิ ด ความสงบสุ ข ( X =4.26) รองลงมา ได้ แ ก่ ผู้ ส าเร็ จ หลั ก สู ต รควรได้ รั บ การยกย่ อ ง
สรรเสริญ ( X =4.26) รองลงมา ได้แก่ การศึกษาธรรมช่วยให้เกิดจิตใจที่ดี ( X =4.24) รองลงมา
ได้แก่ การศึกษาธรรมช่วยให้ทุกคนรู้หน้าที่ตนเอง ( X =4.22) รองลงมา ได้แก่ การศึกษาธรรมทาให้
เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ( X =4.22) และการศึกษาธรรมศึกษาควรถูกนามาใช้ประกอบวิชาชีพ
( X =4.12)
๖. อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแนวการพัฒนาถึงสภาพความเป็นจริงกับการคาดหวัง
การศึกษาธรรมศึกษาของอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดยผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงประเด็นที่สาคัญและ
นามาอภิปรายผล ดังนี้
ธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรที่เพิ่มพูน ส่งเสริมเพื่อให้เกิดความรู้ทางพระพุ ทธศาสนาแก่ผู้ใคร่
ในการศึกษา ทั้งความรู้ทางหลักธรรมที่จะนาไปสู่แนวทางการพัฒนาทั้งตนเองและสังคม โดยการ
นาเอาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต แม้ว่าปัจจุบันจะมีการพัฒนารูปแบบการ
เรี ย นการสอนธรรมศึ ก ษาในทุ ก พื้ น ที่ ห รื อ สถาบั น การศึ ก ษาที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ หลั กธรรม
ประวัติศาสตร์และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการบริหารจัดการเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผลของธรรมศึกษาจากการเข้าสอบสนามหลวงเป็นประจา แต่กระนั้นก็ตาม การเรียนการ
สอนที่ดีจะต้องมีความหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เห็นคุณค่า
และประโยชน์ที่จะนามาพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมต่อไป จากการศึกษาผู้วิจัยได้พบว่า ยัง
ปัจจัยที่ส่งต่อสภาพความเป็นจริงกับความคาดหวังในการจัดการศึกษาธรรมศึกษาดังแผนภูมิภาพ
ดังนี้

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

19

รูปแบบการจัดการเรียนธรรมศึกษากับความคาดหวัง
๑. นโยบาย การพัฒ นาองค์กรควรมีการกาหนดนโยบาย เพื่อให้เป็ นทิศทางในการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้อง นโยบายจึงเป็นแผนงานแรกที่บุคลากรระดับผู้บริหาร
ต้องคานึงถึงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือเขียนแผนงบประมาณในแต่ละปี
๒. แผนงาน เมื่อองค์กรได้มีการวางนโยบายแล้ว ต้องมีการกาหนดเป้าหรือยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาเบื้องต้น คือ การเขียนแผนงานเพื่อของบประมาณในการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือ
งบประมาณประจาปี
๓. ผู้รับผิดชอบ นโยบายเปรียบเสมือนตัวกาหนดทิศทางในการพัฒนา แผนงานเป็น
ตัวกาหนดกระบวนที่จะเข้าไปสู่การทางาน ส่วนผู้รับผิดชอบเปลี่ยนเสมือคนบังคับหรือนาพาให้เข้า
ไปสู่เป้าหมายที่นโยบายได้กาหนดไว้
ปั จ จั ย ทั้ ง ๓ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น แนวทางพั ฒ นาเบื้ อ งต้ น ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารวางแผน น าไปสู่
กระบวนการในการดาเนินกิจกรรมในองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ
๑. ผู้สอน สภาพความเป็นจริงกับความคาดหวังในการศึกษาธรรมศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์
นครล าปาง การจั ด การสอนจะมุ่ ง เน้ น คณาจารย์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์ แต่ คุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น
ผู้ ทรงคุณวุฒิ นั้นเป็ นปั จจั ยส าคัญ ต่อการเรียนเพราะแต่ล ะคนมี ลั กษณะหรือเทคนิคในการสอน
แตกต่างกัน (Teaching Skill and Style) สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคคลกรด้าน
การสอนธรรมศึกษาแบบบูรณาการของสานักศาสนศึกษาวัดหลั กร้อย อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา” โดยผู้สอนจะต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาที่หลากหลายให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ๓
มีทักษะหลายด้านมาผสมผสานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการสอน เทคนิคและทักษะร่วมกับ
ประสบการณ์เพื่อให้การเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นทิศทางให้เกิดคุณธรรม ความดีงาม
ให้แก่ตนเองและสังคม โดยกอบด้วยองค์ ๓ ประการ คือ ๑) ทรงความรู้ มีความชานาญในเนื้อหา
อธิบายหรือยกตัวอย่างประกอบในการสอนให้ง่ายต่อความเข้าใจ ๒) สนุกสนาน เทคนิคในการ
๓

พระจีรศักดิ์ แสงประโคน, “การพัฒนาบุคคลกรด้านการสอนธรรมศึกษาแบบบูรณาการของสานักศาสน
ศึกษาวัดหลักร้อย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๘).
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สอนที่ ดึ ง ดู ด ใจและจู ง ใจให้ ผู้ เ รี ย นรู้ สึ ก อยากจะเรี ย น เต็ ม เปี่ ย มไปด้ ว ยความสนุ ก สนาม ตลก
เพลิดเพลิ นและคลายเครียด สอดคล้องงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” หากการเรียนไม่ค่อยเข้าใจ ไม่
สนุกสนาน กิจกรรมไม่ค่อยมี จึงควรจะมีสื่อประกอบ หาแนวทางสอนให้เข้าใจ สร้างบรรยากาศให้
สนุกสนาน กิจกรรมต้องหลากหลาย ๔ ๓) เข้าใจผู้เรียน ความแตกต่างทางด้านเพศ วัยและ
การศึก ษา ท าให้ ผู้ ส อนจ าเป็ น จะต้อ งค านึ งเพื่อ จะได้ง่ ายในการสอนและสร้า งความเข้า ใจ ทาง
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
๒. ผู้เรียน การหมั่นศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า เพื่อให้เกิดท้าท้าย อยากเรียนรู้นั้น ดังนั้น
ผู้เรียนจาเป็นจะต้องประกอบด้วยองค์ ๓ คือ ๑) เห็นคุณค่า การสร้างคุณค่าและความเข้าใจที่
ถูกต้อง โดยการสอนให้เห็นทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติว่ามีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตอย่างแท้จริง
๒) พัฒนาตน ความเข้าใจเนื้อหาทางพระพุทธศาสนานามาประพฤติ ปฏิบัติพัฒนาจิตใจตนเอง ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาในสั งคมไทย: สภาพความเป็ นจริงและความคาดหวังของผู้ เรียนธรรมศึกษาทุก
ระดับชั้น” ที่ต้องพัฒนาให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมและนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ๕ ๓) มีส่วนร่วม
เมื่อเข้าใจและเห็นคุณค่าที่จะนามาพัฒนาตนเอง การมีร่วมมือของผู้เรียนมีในการถามตอบกับผู้สอน
เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความตรงตามเป้าหมายในการได้ความรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยัง
ประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม
๓. กิจกรรม พันธกิจของมหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญ ที่ส่งผลต่อการศึกษาของ
นิสิตและมหาวิทยาลัย เพื่อให้การทางานเป็นอยากมีระบบ ระเบียบ การทางานกองกิจการนิสิต
จะต้องบริหารงานให้สอดคล้อ งตามหลักการ คือ ๑) บริหารเวลา การทางานที่ดีควรต้องบริหาร
จัดการเวลาให้เกิดความพอเหมาะ เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอื่นจนทาให้เกิดความ
ล้มเหลวได้ ๒) บริหารงาน การบริหารกิจกรรมต้องยึดหยุ่นและเหมาะสม โดยการบริหารงานเพื่อ
ตัวกาหนดบุคคลผู้ปฏิบัติหรือรับผิดชอบที่ชัดเจน ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ๓) บริหารคน ถือ
เป็นขั้นตอนหรือกระบวนเพื่อให้เข้าสู่เป้าหมายที่ โดยกาหนดบุคคลที่มีความเหมาะสม พอดี เพื่อ
ความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทตนเองในการพัฒนางานนั้นๆ
จะเห็นสภาพความจริงและความคาดหวัดการศึกษาธรรมศึกษาจาเป็นจะต้องริเริ่มจาก
นโยบายของหน่วยงาน องค์กร ไปสู่การวางแผนงานในการปฏิบัติ โดยกาหนดบุคคลผู้รับผิดชอบให้
เหมาะสม บุคลากรผู้สอนต้องมีความชานาญ หลากหลาย สร้างบรรยากาศการเรี ยนให้สนุกสนาน
เข้าใจถึงภาวะผู้เรียน ส่วนผู้เรียนต้องตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนเพื่อนามาพัฒนา โดยการมี
๔

พระมหาประยอม กลฺยาโณ (ล่มไมล์), “การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลั
ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).
๕
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, “การศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการ สอน
ธรรมศึกษาในสังคมไทย: สภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น”, รายงานการ
วิจัย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด, ๒๕๔๙).
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ส่วนร่วมในการถามตอบ เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ แม้พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับนิสิ ตแต่การทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิ ทธิ ผลควรมีการ
บริหารเวลา งานและคนให้เกิดความเหมาะสม และไม่ส่งผลต่อกิจกรรมอื่นที่กาลังดาเนินอยู่ ปัจจัย
ดังกล่าวถือได้ว่ามีผลต่อการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัยในทางทิศที่สมบูรณ์แบบ
๗.ข้อเสนอแนะ
การวิจัย“การศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของการจัดการศึกษาธรรมศึกษา
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง” ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมนิสิตให้เข้าใจหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ เผยแผ่แนวทางไปสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อให้
เห็นคุณค่าและความสาคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะผลการวิจัย
ดังนี้
๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ส่ งเสริมการศึกษาธรรมศึกษาให้ มากขึ้น เพื่อให้ ทุกคนตระหนั กถึงคุณค่าของ
การศึกษาธรรมศึกษา
๒) ส่ ง เสริ มกิ จ กรรมธรรมศึ ก ษาให้ แ ก่ นิ สิ ต และประชาชนผู้ ส นใจ เพื่ อให้ เ กิ ด ความ
น่าสนใจในการศึกษา
๓) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าการศึกษาธรรมศึกษา
๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) ควรประสานกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเพื่อให้เข้าใจและเห็นถึงคุณค่าการ
เรียนธรรมศึกษา
๒) ควรมีการจัดทาแผนส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และสรรหางบประมาณ
ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรม รวมถึ ง การติ ด ตามผลและประเมิ น ผล เพื่ อ ประเมิ น
ความก้าวหน้าในการทางาน
๓) ควรมีการทางานร่ว มกับสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อจะได้เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
การศึกษาธรรมศึกษากับการนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต การทางาน และการอยู่ร่วมกัน
ภายในสังคมได้อย่างมีความสุข
๔) ควรมีแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดการศึกษาธรรมศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ
๕) ควรมีการศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ล ะพื้น ที่ เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
๗.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรมีการศึกษาวิจัยหลักธรรมที่ได้จากการศึกษาธรรมศึกษาที่นาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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๒) ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังอย่างแท้ จริงใน
พื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ได้รูปแบบแนวทางการพัฒนาการเรียนธรรมศึกษาอย่างแท้จริง
๓) ควรวิเคราะห์เปรีย บเทียบปั จจัย ในแต่ล ะพื้นที่ในการจัดการเรียนธรรมศึกษาและ
ความคาดหวังในการศึกษา เพื่อให้เห็นความแตกต่างทางด้านปัจจัย เงื่อนไข และรูปแบบในการ
ดาเนินงานในแต่ละพื้นที่
บรรณานุกรม
๑.หนังสือ
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จุฬาวรรณ อุไรรักษ์
กอบกุล สรรพกิจจานง
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์และนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบ
ฟิลด์ดิเพนเดนท์ เมื่อเรียนจากเลิร์นนิง อ็อบเจกต์ กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน
๘๐ คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์ จานวน ๔๐ คน
และ มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์ (FD) จานวน ๔๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เรื่อง งานและกาลัง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมิน
คุณภาพเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ สาหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบวัดรูปแบบการคิด ของ ทักษิ ทักษิณพัฒน์ ศรี
ขวาชัย ที่พัฒนาจาก แบบวัดรูปแบบการคิดของ โอลท์แมน แรสกิน และวิทกิน ผลการวิจัยพบว่า
เมื่อเรียนจาก เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพ
นเดนท์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีรูปแบบการคิดแบบ
ฟิลด์ดิเพนเดนท์ อย่างมีนัยสาคัญทางสติที่ .๐๕ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีแบบการคิด
แบบฟิลด์ อินดิเพนเดนท์ (FI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิ
เพนเดนท์
คำสำคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เลิร์นนิงอ็อบเจกต์, รูปแบบการคิด
ABSTRACT
The study aims to compare the learning achievements of Mathayomsuksa
3rd between students with field independent cognitive style and students with


นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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field dependent cognitive style after learning through learning objects.The sample
in this study was 80 Mathayomsuksa 3rd students from Lamplaimas School, Buriram
Province, who enrolled in the first semester of the Academic Year 2016. They were
randomly sampling, and classified by their cognitive styles, which were 40 students
with field independent cognitive style, and 40 students with field dependent
cognitive style. The research tools included learning objects on Work and Power,
learning achievement test, learning object quality assessment form for experts,
Thaksithaksinpat Srikwachai's learning style measurement form (2011) which was
developed from Oltman, Raskin and Witkin’s Group Embedded Figures Test (1977)
to divide cognitive styles into two groups, including field independent and field
dependent cognitive styles. The findings showed that after learning from learning
objects, the learning achievements of Mathayomsuksa 3rd students with field
independent cognitive style and students with field dependent cognitive style were
different at a statistical significance level of.05. It significantly reflected that the
learning achievements of students with field independent cognitive style were
higher than the learning achievements of students with field dependent cognitive
style.
Keywords: Information and Communications Technology, Learning Object,
Cognitive Style
๑.บทนำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๒๒ ได้กาหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาไว้ว่า “…การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ…”๑
ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องจัด ให้
สอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้น
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการการคิด๒
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด เป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เรียนมีความ
แตกต่างกัน ในการจัดการข้อมูลที่ได้รับของแต่ละบุคคลเป็นรูปแบบการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
๑

กระทรวงศึกษาธิการ. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ . [ออนไลน์],
แหล่งข้อมูล : http//www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01 [ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘].
๒
เอมอร กฤษณะรังสรรค์. ๒๕๔๕. “ผลของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือคู่ต่อกำรพัฒนำรูปแบบกำรคิด
ของนักศึกษำชั้นปีที่ ๑ สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ.”วารสารวิชาการ แก้วเจ้าจอม. ๒ (๒): ๑๒๒-๑๓๖.
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พื้นฐานข้อมูลที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไป ๓ ซึ่งเรียกว่า รูปแบบการคิด แบ่งเป็น ๒ แบบคือ แบบการ
คิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์ (Field Independent: FI) เป็นผู้มีความสามารถด้านการวิเคราะห์
จาแนกสิ่งเร้าได้ดี สามารถเข้าถึงเนื้อหาย่อยที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อหาสาระส่วนร่วม และ แบบ
ฟิลด์ดิเพนเดนท์ (Field Dependent: FD) การคิดรูปแบบนี้จะรับรู้ข้อมูลสาระได้โดยรวม ขาดการ
วิเคราะห์ในสาระที่ได้รับ เป็นการเรียนแบบตรงไปตรงมา ไม่มีการยืดหยุ่นจากโครงสร้างข้อมูลที่
ได้รับจากผู้สอน๔เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มีการจัดการกับข้อมูลที่รับมาต่างกัน
มีรูปแบบการคิดต่างกัน แต่จากที่ผู้วิจัยได้ไปสังเกตการเรียนการสอนในโรงเรียนพบว่า ผู้สอนขาด
ความสนใจในความแตกต่างของรูปแบบการคิดของผู้เรียน
รูปแบบการคิด (Cognitive Styles) เป็นลักษณะส่วนบุคคลที่เป็นการจัดกระทาข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล และเรียกข้อมูลนั้นออกมาใช้สิ่งดังกล่าวล้วนแล้วขึ้นอยู่กับรูปแบบการคิดของแต่ละ
บุคคลทั้งสิ้น ฉะนั้นก่อนการลงมือทาการสอนหากผู้สอนตรวจสอบรูปแบบการคิดของผู้ เรียนได้จะยัง
ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกวัสดุ สื่อการสอน การวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับรู ปแบบการคิดของผู้เรียนและจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ประกอบกับ
ปัจจุบันสื่อการสอนมีหลากหลาย ผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละแบบ
ได้๔
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุว่า เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เป็นสื่อที่
เน้น ผู้เรีย นเป็น สาคัญที่ออกแบบให้ สอดคล้ องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและช่ว ยให้การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น๕
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงต้องคานึงถึงรูปแบบการคิดของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สามารถช่วยให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น ควรเป็นสื่อการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตาม
รูปแบบการรับรู้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จากสื่อได้ตามความถนัดหรือตามรูปแบบการคิดของ
ตนเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้นา การเรียนเลิร์นนิงอ็อบเจกต์มาใช้ในการวิจัย เพื่อ
ศึกษาว่านักเรียนที่มีรูปแบบการคิดที่แตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่างกันหรือไม่

๓

Messick, S, The nature of
cognitive styles problems and promise in Educational
practice, Educational _Psychologist,
(19 ,5 , 1997). Page 59-74.
๔
Witkin, H.A., Moore, C.A., Goodenough, D.R., and Cox, P.W. Field dependence and
field independence cognitive style and their educational implication, California: Consulting
Psychologists Press., 1977.
๕
กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสำรประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่
ใช้สื่อดิจิตัล. (กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,๒๕๔๙), หน้า ๔.
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๒. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีรูปแบบ
การคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพ
นเดนท์เมื่อเรียนจาก เลิร์นนิงอ็อบเจกต์
๓. สมมุติฐำนงำนวิจัย
การเรียนด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เรื่องงานและกาลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่
มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่มีรูปแบบการคิด
แบบฟิลด์ดิเพนเดนท์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๔. ขอบเขตกำรวิจัย
๑) กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน ๘๐ คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling)
๒) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการคิด ได้แก่ ฟิลด์อินดิเพนเดนท์และฟิลด์ดิเพนเดนท์
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน
๓) เนื้อหาที่ใช้ เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง งานและกาลัง
๕.วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi –Experimental Research) โดยมี
วิธีดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ กลุ่มทดลอง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๘๐ คน โดยมีขั้นตอนการสุ่มดังนี้
๑) ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนทาแบบวัดรูปแบบการคิดการคิด The
Group Embedded Figure Test (GEFT) ของ ทักษิทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย๖ ที่พัฒนาจาก แบบวัด
รูปแบบการคิดของ โอลท์แมน แรสกิน และวิทกิน โดยมีการแบ่งคะแนนดังนี้
๐-๖ คะแนน เป็นนักเรียนที่มีแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์
๑๓-๑๘ คะแนน เป็นนักเรียนที่มีแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์
จากการทาแบบวัดรูปแบบการคิดสามารถแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่มดังนี้
๖

ทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย, “ระบบสื่อหลายมิติแบบปรับตัวที่ใช้วิธีการสนับสนุนนาทางในการสอนบน
เว็ บ ต่ อ การคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔ ที่ มี รู ป แบบการคิ ด ต่ า งกั น ”,
วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔)
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๑) นักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์ มีจานวน ๑๐๙ คน
๒) นักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์ มีจานวน ๑๖๐ คน
๒) กลุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก จากนักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๔๐ คน
๓) ให้กลุ่มทดลองทาแบบทดสอบก่อนเรียน ทั้งกลุ่มที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์
อินดิเพนเดนท์และรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์เพื่อเปรียบเทียบว่าคะแนนจากการทา
แบบทดสอบก่อนเรียนแตกต่างกันหรือไม่
ตำรำงที่ ๑ ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนของกลุ่มทดลองที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน
(n=๔๐)
กลุ่มทดลอง
S.D.
t
Sig
ˉx
ฟิลด์อินดิเพนเดนท์ ๗.๔๓ ๑.๘๙๓
๑.๔๖๙ .๑๔๕
ฟิลด์ดิเพนเดนท์
๘.๐๒ ๑.๘๘๓
จากตาราง พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนไม่แตกต่าง
กัน นั่นหมายถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและกาลัง ก่อนที่จะทาการ
เรียนด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ มีความใกล้เคียงกันมาก จึงเหมาะสมที่จะทาการทดลองในขั้นการเรียน
ด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ต่อไป
๕.๒ กำรสร้ำงเลิร์นนิงอ็อบเจกต์
๑) การกาหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตาม
หลักสูตร ตั้งวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและกาหนดเนื้อหาของเลิร์นนิงอ็อบ
เจกต์
๒) การออกแบบ นาเนื้อหามาออกแบบองค์ประกอบของเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ จัดทา
Flowchart Storyboard ของหน้าจอ
๓) สร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป นาเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ที่สร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค จานวน ๓ ท่าน ทาการตรวจสอบคุณภาพของ เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ และนาคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้กับกลุ่มทดลอง
๔) ตรวจสอบคุณภาพ ด้วยการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เป็น
นักเรียนคนละกลุ่มกับที่ใช้ในการทดลองจริง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จานวน ๓ ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ประเมินแบบหนึ่งต่อหนึง่ ใช้นักเรียนที่มีแบบการคิดต่างกันกลุ่มละ ๑ คน
ครั้งที่ ๒ ประเมินแบบกลุ่มเล็ก ใช้นักเรียนที่มีแบบการคิดต่างกันกลุ่มละ ๕ คน
ครั้งที่ ๓ เป็นการทดลองภาคสนามใช้นักเรียนที่มีแบบการคิดต่างกันอย่างกลุ่มละ
๑๕ คน รวมเป็น ๓๐ คน โดยใช้ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ทดลองใช้ ให้เวลา ๓๐ นาที
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๕.๓ ประเมินคุณภำพของ เลิร์นนิงอ็อบเจกต์
ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ๗ เป็นแบบประเมินประเภทมาตราส่วน
ประมาณค่า ๕ ระดับ คือ ดีมาก(๕) ดี(๔) ปานกลาง(๓) พอใช้(๒) และควรปรับปรุง(๑) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค จานวน ๓ ท่าน ทาการประเมิน พบว่าได้ผลการประเมินคุณภาพของ
เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ อยู่ในระดับ ดีมาก คือมีค่ารวมเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๒๓
๕.๔ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จานวน ๓๖ ข้อ แล้วนาไปตรวจสอบคุณภาพ
ดังนี้
๑) การหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทาการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC)
โดยกาหนดเกณฑ์ดัชนีความสอดคล้องมากกว่า ๐.๕๐ เป็นเกณฑ์ตัดสิน ซึ่งแบบทดสอบทั้ง ๓๖ ข้อ
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ๐.๖๐-๑.๐๐
๒) หาค่าความยากง่าย (p) ได้ค่าอยู่ระหว่าง ๐.๒๐๗-๐.๖๙๐
๓) ค่าอานาจจาแนก (r) ได้ค่าอยู่ระหว่าง ๐.๒๐๐-๐.๗๙๓
๔) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของ KuderRichardson ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากัน ๐.๗๔๖
จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่จะนาไปใช้ในการทดลองจริง จานวน ๑๘ ข้อ โดยใช้เป็น
แบบทดสอบวัดผลก่อนเรียน และทาการสลับข้อเพื่อนาไปใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
๕.๕ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยแบ่งการทดลองเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ทดลองกับกลุ่มทดลองที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์
ครั้งที่ ๒ ทดลองกับกลุ่มทดลองที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์
โดยการทดลองทั้งสองครั้ง มีขั้นตอนในการทดลองเหมือนกัน ดังนี้
๑) ให้กลุ่มทดลองทาแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ ก่อนเริ่ม
เรียนด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ จานวน ๑๘ ข้อ โดยใช้เวลา ๒๕ นาที
๒) ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองเริ่มเรียนเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและกาลัง โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน
๔๐ เครื่อง มีขั้นตอนดังนี้

๗

อุทุมพร จามรมาน, แบบสอบถำม : กำรสร้ำงและกำรใช้ . พิมพ์คครั้งที่ ๑,(กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐) หน้า ๓๗.
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๒.๑) ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมพร้อมในการ
เรียน โดยไม่อนุญาตเข้าเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ก่อนครูผู้สอนให้สัญญาณเริ่มเรียน
๒.๒) อธิบายการใช้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เรื่อง งานและกาลัง และเงื่อนไข
ในการเรียน โดยกลุ่มทดลองต้องเรียนเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ทั้งหมด 6 เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ซึ่งต้องเรียง
ตามสาดับคือ
๑) ความหมายของงาน
๒) สูตรการคานวณเรื่องงาน
๓) การคานวณงานจากสูตร
๔) ความหมายของกาลัง
๕) สูตรการคานวณกาลัง
๖) การคานวณกาลังจากสูตร
๒.๓) ผู้วิจัยให้สัญญาณเริ่มเรียนด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์เป็นเวลา ๓๐ นาที
๒.๔) หลังเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทันทีตรวจแบบทดสอบ การให้คะแนนการทดสอบคือ ข้อใดตอบถูกให้ ๑ คะแนน ข้อใดตอบ
ผิดให้ ๐ คะแนน ใช้เวลา ๒๕ นาที
๓) นาคะแนนจากการทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองกับคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนในการเรียนของกลุ่มทดลองเอาไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ
๕.๖ กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
เรียนเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ของกลุ่มทดลองฟิลด์อินดิเพนเดนท์และฟิลด์ดิเพนเดนท์วิเคราะห์โดยใช้
สถิติ Independent t-test Group statistics
๖. ผลกำรวิจัย
ตำรำงที่ ๒ วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มทดลองนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์และนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบ
ฟิลด์ดิเพนเดนท์ที่เรียนจากเลิร์นนิงอ็อบเจกต์
(n=๔๐)
กลุ่มทดลอง
S.D.
t
sig
ˉx
ฟิลด์อินดิเพนเดนท์ ๑๑.๙๐ ๑.๘๖๕
๔.๙๗๙ .๐๐๐
ฟิลด์ดิเพนเดนท์
๙.๕๕ ๒.๓๓๑
หมายเหตุ: ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .๐๕
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จากตาราง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์เพนเดนท์มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบสูงกว่านักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์ที่เรียนจาก เลิร์น
นิงอ็อบเจกต์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งหมายถึงการเรียนจากเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เหมาะสาหรับ
นักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เรื่องงานและกาลัง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมกับนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์
อินดิเพนเดนท์ที่ชอบความเป็นอิสระที่จะทางานตามลาพัง ชอบทางานอิสระไม่สนใจต่อสิ่งชี้แนะทาง
สังคม รวมทั้งผู้วิจัยได้จัดให้มีการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่องต่อ ๑ คน
ซึ่งจะเป็นลักษณะการเรียนรู้เป็นรายบุคคล จึงเอื้อต่อนักเรียนที่มีรูปแบบความคิดแบบนี้๗๘ ประกอบ
กับเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนด้วยเลิร์นนิง อ๊อบเจ็กต์ ครั้งนี้ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและกาลัง
จึงมีส่วนช่วยเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บุคคลที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์
จะมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ แ ละจ าได้ ดี เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ จ าแนกแยกแยะ มี ค วามคิ ด แบบ
นามธรรม สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และสนใจที่จะเรียนในเรื่องที่เป็นนามธรรมและ
ทฤษฎีต่างๆ ซึ่งต่างจากผู้ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์ที่จะสามารถเรียนได้ดีในในด้าน
สังคมศาสตร์ ผู้ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์จะทางานที่มุ่ง บุคคลอื่น สนใจคนอื่นๆ ชอบ
ทางานเป็นกลุ่ม๙สามารถเรียนรู้ได้ดีกับสภาพที่ต้องมีครูผู้สอนคอยให้การช่วยเหลือแนะนา ส่งผลให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์มากกว่านักเรียนที่
มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์
ประกอบกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องเลิ ร์ น นิ ง อ็ อ บเจกต์ ที่ ส ามารถรองรั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี ร ะดั บ
ความสามารถและวิธีการเรียนแตกต่างกัน สามารถกลับมาทาซ้าและทบทวนเนื้อหาและทักษะได้
อีกทั้งเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในลักษณะที่สามารถนาไปเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์จริงของผู้เรี ยนได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพ
นเดนท์มากกว่าจึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพ
นเดนท์
๗.ข้อเสนอแนะ
๑) ข้อเสนอแนะในกำรนำไปใช้
๑.๑) จากผลการวิจัยพบว่า เลิร์นนิงอ็อบเจกต์เหมาะกับนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบ
ฟิลด์อินดิเพนเดนท์มากกว่านักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์ดิเพนเดนท์ ดังนั้นครูผู้สอนควรทา
๘

Saracho, O.N., and Spodek, B,Teacher’s Cognitive Styles : Educational Implication, The
Education Forum, (55 ,10, 1981). Page 153-159.
๙
สมพร จารุนัฎ, กำรวำงแผนกำรเรียนกำรสอน สื่อและกระบวนกำร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว,๒๕๔๐) หน้า ๑๗.
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การวัดเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนตามรูปแบบการคิด จะช่วยให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน
๑.๒) ครูผู้สอนควรจัดสร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ ในเนื้อหาอื่นๆ ทั้งรายวิชาสาหรับนักเรียน
ที่มีรูปแบบการคิดแบบฟิลด์อินดิเพนเดนท์ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิด
ความสุขในการเรียนที่ได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความถนัดของตนเอง หรือใช้กรณีการสอนแทนของ
ครูผู้สอนท่านอื่นๆ
๑.๓) ครูผู้สอนควรอัพโหลดเลิร์นนิง อ็อบเจกต์ลงในเว็บไซต์ที่นักเรียนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย เพื่อประโยชน์ในทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมของนักเรียน
๒) ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
๒.๑) ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรม เวลาในการเรียน และทัศนคติของ
นักเรียนที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน ต่อการเรียนผ่านเลิร์นนิงอ็อบเจกต์
๒.๒) ควรศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดที่แตกต่างกัน เพื่อใช้
ในการออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดแต่ละแบบ
๒.๓) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการคิดที่ต่างกันกับความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน
๒.๔) ควรศึกษาผลการจัดการเรียนจากเลิร์นนิงอ็อบเจกต์กับกลุ่มที่มีรูปแบบการคิดแบบ
ฟิลด์ดิเพนเดนท์โดยจัดให้มีการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของรูปแบบ
การคิดนี้
บรรณำนุกรม
๑. ภำษำไทย
(๑) หนังสือ
อุทุมพร จามรมาน, แบบสอบถำม : กำรสร้ำงและกำรใช้, พิมพ์คครั้งที่ ๑, . กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐
กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสำรประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่
ใช้สื่อดิจิตัล. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,๒๕๔๙
สมพร จารุนัฎ, กำรวำงแผนกำรเรียนกำรสอน สื่อและกระบวนกำร, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
คุรสุ ภาลาดพร้าว,๒๕๔๐)
(๒) วิทยำนิพนธ์/วำรสำรวิชำกำร
ทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย, “ระบบสื่อหลายมิติแบบปรับตัวที่ใช้วิธีการสนับสนุนนาทางในการสอนบน
เว็บต่อการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีรูปแบบ
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การคิดต่างกัน”, วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔
เอมอร กฤษณะรังสรรค์. ๒๕๔๕. “ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือคู่ต่อการพัฒนารูปแบบการคิด
ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.”วารสารวิชาการ แก้วเจ้าจอม. ๒
(๒): ๑๒๒-๑๓๖.
(๓) ออนไลน์
พระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 . [ออนไลน์ ], แหล่ งข้อมูล :
http//www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01 [ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘].
๒. ภำษำอังกฤษ
(I) Book:
Witkin, H.A., Moore, C.A., Goodenough,
D.R., and Cox, P.W. Field dependence
and field independence cognitive style and their Educational
implication,California:Consulting Psychologists Press., 1977.
(II) Journal:
Messick, S, The nature of cognitive styles problems and promise
in
Educational practice, Educational _Psychologist, (19, 5,1997). Page 59-74.
Saracho, O.N., and Spodek, B, Teacher’s Cognitive Styles : Educational Implication,
The Education Forum, (55 ,10, 1981). Page 153-159.
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ระพี แสงสาคร
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจสถานะองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแนวคิดมนุษย
นิยมและมนุษยนิยมใหม่ ในระดับปัจเจกบุคคล สถาบัน และองค์กรต่างๆ ของสังคมไทยและ 2)
เพื่อสั งเคราะห์ องค์ความรู้ จ ากงานวิจั ย เกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่และการ
ประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
งานวิจัยต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแนวคิดและทฤษฎี, ด้านวิธีวิทยา, ด้านผลการศึกษา
โดยใช้แนวคิดการตีความเชิงวิพากษ์ และมีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ในข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์
งานวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า สถานะขององค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่
ที่มีการศึกษาผ่านมา สามารถแบ่งกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) แนวคิด
พื้นฐานของมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ 2) แนวคิดมนุษยนิยมกับงานวรรณกรรม 3) แนวคิด
มนุษยนิยมทางจิตวิทยา 4) แนวคิดมนุษยนิยมใหม่กับการพัฒนาพฤติกรรม และ 5) แนวคิดมนุษย
นิยมใหม่กับการพัฒนาการเรียนรู้
สาหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย โดยใช้องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย สามารถแบ่งได้
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) แนวคิดพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการ
ต่อยอดความรู้เดิม ซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ หรือบูรณาการเข้ากับ
แนวคิดอื่นๆ ได้ และ 2) แนวคิดประยุกต์ เป็นการศึกษาแนวคิดที่มีพัฒนาการมาจากแนวคิดพื้นฐาน
เดิ ม สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสั ง คมให้ เ กิ ด ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับปัจเจก , ระดับชุมชนหรือสังคม และ
ระดับนโยบาย
คำสำคัญ : มนุษยนิยม, มนุษยนิยมใหม่, การสังเคราะห์งานวิจัย
ABSTRACT
The main purpose of this research is to investigate the progression of
knowledge on concepts of humanism and neo-humanism of individual, institute
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and organization level in Thai society and to synthesize the knowledge from
research.
This research employs in qualitative method and also used coding sheets.
The Analyzed and synthesized knowledge process divide into 3 aspects, i.e. meta
theory, meta method and meta data analysis by using critical interpretative method
and content analysis from data of research synthesis.
The results of the research are as follows.The progression of knowledge on concepts of humanism and neohumanism from the research divide into 5 aspects, i.e. 1) basic concepts of
humanism and neo-humanism 2) concepts of literal humanism 3) concepts of
psychological humanism 4) concepts of humanism and behaviors development and
5) concepts of humanism and learning development
The application for Thai society from the result of research’s knowledge
divide into 2 aspects, i.e. 1) basic concepts is the study for new knowledge or adapt
additional former knowledge which can be based and integrated to apply with
other concepts or knowledges and 2) applied concepts is the study of developed
basic concepts which can apply to the society in concrete and appropriate way in
several group of social which is individual level, community or society level and
policy level.
Keywords: Humanism, Neo-humanism, Research Synthesis
1.บทนำ

มนุษยนิยม เป็นปรัชญาสาคัญยิ่งระบบหนึ่งที่ยกย่องคุณค่าและให้ความสาคัญอย่างสูงสุด
ในความเป็นมนุษย์๑ หมายถึง แนวคิดที่มุ่งเสริมสร้างและพัฒนามนุษยธรรมขึ้นในโลกมนุษย์ อีกทั้ง
ยังมุ่งแสวงหาทางที่ดีงามแก่มนุษย์เพื่อให้สามารถดารงอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข มนุษยนิยมนั้นถือ
มนุ ษย์ เป็ น ศูน ย์ กลางและถือว่าโดยธรรมชาติแล้ ว มนุษย์มีเจตจานงอิส ระ มีพลั งความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ มีความพยายาม มีศักยภาพ มีศักดิ์ศรี และมนุษย์อยู่ในวิสัยที่จะรับผิดชอบต่อการ
กระทาของตนเอง
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีวิกฤตปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในสั งคมมนุษย์ มนุษย์เอง
ก็ไม่มีจุดมุ่งหมายของการดาเนินชีวิตที่แน่นอน ประสบความทุกข์ยากลาบาก และมีความขัดแย้ง
ปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจา ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของชนชั้น ชาติพันธุ์ เพศ ดินแดน ศาสนา เป็นต้น
เมื่อสังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แนวคิดและกระบวนทัศน์แบบเก่าก็ย่อมที่จะถูกวิพากษ์ ตีความ
๑

สิทธิ์ บุตรอินทร์, มนุษยนิยม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. ๒๕๓๒). หน้า ๘.
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และให้ความหมายใหม่อยู่เรื่อยมา แนวคิดของนักมนุษยนิยมเองก็เช่นเดียวกัน จากแนวคิดมนุษย
นิยมแนวจารีต (Traditional Humanism) พบว่ายังมีข้อจากัดอยู่ คือการมองคุณค่าของสิ่งมีชีวิตใน
แนวแคบๆ นักมนุษยนิยมมักมองว่าชีวิตมนุษย์และสิ่งอื่ นที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้นที่มีคุณค่า
เป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่ง โดยไม่สนใจคุณค่าของสิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งในความจริงแล้วมนุษย์ก็ไม่มี
สิทธิพิเศษแต่อย่างใดที่จะเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่น เพียงเพราะเขามองไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่
ประการใด
อย่างไรก็ตามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็ยังเกิดขึ้นอีกมากมายในทุกๆ ด้านจน
แนวคิดมนุษยนิยมเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม ด้วย
เหตุนี้ จึงมีการปรับตัวของอุดมการณ์ทางความคิดและเกิดแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ หรือที่เรียกกันว่า
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (Neo Humanism) โดยได้รับอิทธิพลและแนวทางมาจากความคิดจาก
ปรัชญากลุ่มมนุษยนิยมที่ให้ความสาคัญแก่มนุษย์ เชื่อว่ามนุษย์มีที่มาจากสิ่งเดียวกัน มีพื้นฐาน
ลั กษณะจิ ต ใจที่งดงาม โดยมนุ ษย์ จ ะมี ความรู้สึ กรักและเมตตาผู ก พันต่อมนุษ ยชาติ รวมไปถึ ง
สิ่งมีชีวิตอื่น และธรรมชาติด้วย๒
แนวคิดมนุษยนิยมใหม่ จึงเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ในทวีปอเมริกา ยุโรป และหลายประเทศในเอเชีย โดยหลักเกณฑ์สาคัญ
ของแนวคิดมนุษยนิยมใหม่แสดงความหมายและคุณค่าของมนุษย์ว่า มนุษย์เป็น ผู้รับผิดชอบต่อ
อนาคตของตนเองและมนุษยชาติโดยรวม มนุษย์มีหน้าที่ต้องสร้างอนาคตของมนุษย์เอง พยายาม
ปรับปรุงสังคมและโลกเพื่อตนเองในปัจจุบันและเพื่อคนรุ่นใหม่ในอนาคต บนพื้นฐานของคุณค่า
แนวคิดที่ เชื่ อมั่น ศักยภาพของมนุ ษย์ ในการสร้า งสรรค์แ ห่ ง ตน ในขณะเดีย วกัน ก็ เคารพความ
หลากหลายของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ ฯลฯ ๓
จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อแนวคิดมนุษยนิยมเป็นแนวคิดหนึ่งที่ยกย่องและให้ความสาคัญ
แก่มนุษย์เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นขยายผลและต่อยอดทางความคิด จึงมีความพยายามที่จ ะทาศึกษา
และทาความเข้าใจ รวมถึงการนาไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน
ปัจจุบัน จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่าในประเทศไทยได้มีการทาการศึกษาวิจัยไม่
ว่าจะเป็นในรูปแบบของงานวิจัยทั่วไป หรือวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยม และแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ หรือนีโอฮิวแมนนิส จานวนไม่
น้อย เช่น การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐาน วิเคราะห์ เชื่อมโยงกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องหรือการ
นาเอาแนวคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในด้านต่าง ๆ
๒

เกียรติวรรณ อมาตยกุล, นีโอฮิวแมนนิสต์ เรำทั้งผอง คือพี่น้องกัน, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
จากัดภาพพิมพ์. ๒๕๓๕) , หน้า ๓๘.
๓
ใจรัตน์ จตุรภัทรพร, “มนุษย์ในทัศนะของปรัชญามนุษยนิยมใหม่ ”, วิทยำนิพนธ์ศิลปะศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑), หน้า ๓-๔
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ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การรวบรวมงานวิ จั ย จ านวนมากเหล่ า นั้ น ให้ เ ป็ น ระบบ ผู้ วิ จั ย จึ ง ท า
การศึกษาเรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่สาหรับการ
ประยุกต์ใช้ในสังคมไทย” และในการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ นอกจากมุ่งเน้นสังเคราะห์องค์ความรู้
ที่ได้จากผลการวิจัยแล้ว ยังศึกษากรอบแนวคิดของการวิจัย รวมถึงรูปแบบของการดาเนินการวิจัย
ซึ่งจาแนกตามระเบียบวิธีวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
ผลที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัยครั้งนี้ จะทาให้เข้าใจสภาพการทาวิจัยด้านแนวคิด
มนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันจะเป็นฐานข้อมูลในการที่จะใช้ประกอบ
การศึกษาค้นคว้า และจะเป็นประโยชน์ต่อการนาผลการวิจัยไปใช้ และกาหนดทิศทางในการพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป
2.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อสารวจสถานะองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ ใน
ระดับปัจเจกบุคคล สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ของสังคมไทย
2.2 เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยม
ใหม่และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
3.วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจั ย ในครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ใช้วิธีการสั งเคราะห์ งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Synthesis) เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยต่าง ๆ โดยการ
วิเคราะห์สังเคราะห์เน้นการตีความเชิงวิพากษ์ (Critical Interpretation) ใช้แนวคิดมนุษยนิยม
และแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ มาเป็นกรอบแนวคิดขององค์ความรู้หลักสาหรับการวิเคราะห์สังเคราะห์
ในงานวิจัยนี้ และมีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์
งานวิจัยอันเป็นข้อสรุปในเชิงทฤษฎี เพื่อที่จะเชื่อมโยงนาไปสู่ การประยุกต์ใช้ในสังคมไทยในมิติ
ต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้
1) ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่สนใจศึกษา
และนาไปสู่การกาหนดปัญหาการวิจัย
2) สารวจและรวบรวมงานวิจัยที่จะนามาสังเคราะห์นาร่อง (pilot study) เพื่อกาหนด
ทิศทางในการศึกษาวิจัย ทั้งกระบวนการ ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐานการ
วิจัยในปัญหาที่สนใจศึกษาขั้นสุดท้าย
3) คัดเลือกงานวิจัยที่จะนามาสังเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยม และมนุษยนิยมใหม่
สาหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
4) สังเคราะห์เชิงตีความงานวิจัยตามประเด็นต่อไปนี้ คือ
4.1 วิเคราะห์บริบท (context) ที่มีอิทธิพลต่องานวิจัย
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4.2 ประเมินการออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการวิจัยเพื่อจาแนกประเภทของ

4.3 วิเคราะห์ตีความเนื้อหาข้อค้นพบหรือข้อสรุปจากงานวิจัยเรื่องต่าง ๆ
5) นาเสนอข้อค้นพบจากการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ คือ
5.1 นาเสนอประเภทของงานวิจัย
5.2 องค์ความรู้ใหม่จากข้อค้นพบในการสังเคราะห์งานวิจัย
5.3 ทิศทางและแนวโน้มของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด แนวคิดมนุษยนิยม
และมนุษยนิยมใหม่ สาหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
5.ผลกำรวิจัย
ผลการสังเคราะห์งานวิจัย เกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่สาหรับการ
ประยุกต์ใช้ในสังคมไทย จากงานวิทยานิพนธ์ จานวน 51 เรื่อง สามารถแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้
ดังนี้
5.1 สถำนะองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่
จากผลการศึกษางานวิจัย พบว่า สถานะขององค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและ
มนุษยนิยมใหม่ ที่มีการศึกษาผ่านมาพบว่า สามารถแบ่งกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ออกเป็น 5
ด้าน ได้แก่
1) แนวคิ ด พื้ น ฐานของมนุ ษ ยนิ ย มและมนุ ษ ยนิ ย มใหม่ จ านวน 7 เรื่ อ งเป็ น
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดมนุษยนิยม จานวน 4 เรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดมนุษยนิยม ใน
ปรัชญาขงจื๊อ และพุทธปรัชญาเถรวาท จานวน 1 เรื่อง และเป็นศึกษาวิเคราะห์แนวคิดมนุษยนิยม
ใหม่ จานวน 2 เรื่อง
2) แนวคิดมนุษยนิยมกับงานวรรณกรรม จานวน 5 เรื่องเป็นการศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดมนุษยนิยมที่ปรากฏในงานวรรณกรรม ทั้ง 5 เรื่อง ที่แตกต่างกัน คือ วรรณกรรมของ ฟ.ฮี
แลร์ , พิ บู ล ศั ก ดิ์ ละครพล, ฌอง ปอล ซาร์ ต ร์ , วรรณกรรมเรื่ อ งสั้ น รางวั ล ซี ไ รต์ , แบบเรี ย น
ภาษาไทยวรรณสารวิจักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3) แนวคิดมนุษยนิยมทางจิตวิทยา จานวน 8 เรื่อง เป็นการศึกษาโดยใช้แนวคิด
มนุษยนิยมทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงประยุกต์ที่นามาศึกษาใน
เรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมที่สาคัญ
ได้แก่ มาสโลว์ และโรเจอร์ เป็นการศึกษาสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิด
มนุษยนิยม จานวน 2 เรื่อง และเป็นการศึกษาเชิงทดลอง จานวน 6 เรื่อง
4) แนวคิดมนุษยนิยมใหม่กับการพัฒนาพฤติกรรม จานวน 18 เรื่องเป็นการศึกษา
โดยใช้แนวคิดมนุษยนิยมใหม่ หรือนีโอฮิวแมนนิส เพื่อ พัฒนาพฤติกรรม โดยนาไปประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอาสนะและโยคะ , การนากิจกรรมเข้าไปเสริมกับการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน พบว่า เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการฝึก
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อาสนะและสมาธิ จานวน 3 เรื่อง , การจัดกิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิว แมนนิส จานวน 7 เรื่อง ,
การสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จานวน 3 เรื่อง และเป็นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมขึ้นใหม่ตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ จานวน 5 เรื่อง
5) แนวคิ ด มนุ ษ ยนิ ย มใหม่ กั บ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ จ านวน 13 เรื่ อ ง เป็ น
การศึกษาโดยใช้แนวคิดมนุ ษยนิยมใหม่ หรือนีโอฮิวแมนนิส ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จานวน 7 เรื่อง , การสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จานวน 2 เรื่อง, การ
จัดการเรียนรู้พลศึกษา จานวน 2 เรื่อง และเป็นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมขึ้นใหม่ตามแนวคิดนีโอ
ฮิวแมนนิส เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ จานวน 1 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการนาเอาแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียน อีก 1 เรื่อง
2. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย
ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการงานวิจัย สามารถสรุปประเด็นการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1) กำรสังเครำะห์ด้ำนแนวคิดทฤษฎี (Meta theory)
ผลของการสังเคราะห์องค์ความรู้ ด้านแนวคิดทฤษฎี ทาให้ทราบถึงสถานะของ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการศึกษาแนวคิดพื้นฐานของมนุษยนิยมนี้ พบได้ในลักษณะของปรัชญาจีน ,
พุทธปรัชญา หรือปรากฏในแนวคิดระดับปัจเจกบุคคล เช่น มหาตมะ คานธี และตู้เหวยหมิง ส่วน
แนวคิดพื้นฐานของมนุษยนิยมใหม่หรือนีโอฮิวแมนนิส จะมีลักษณะการพิจ ารณาคุณค่าและหน้าที่
ของมนุษย์ในการฝึกฝนพัฒนาตนเองในทุกองค์ประกอบ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษา ซึ่งจะเป็นวิธี
และกระบวนการพัฒนากายและจิตของมนุษย์ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายในระดับสูงสุด
แนวคิดมนุษยนิยมกับงานวรรณกรรม พบว่าวรรณกรรมที่เลือกมาศึกษาแม้จะมี
ลักษณะแตกต่างกัน เช่น วรรณกรรมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ , แบบเรียนภาษาไทยวรรณสารวิจักษณ์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่างก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะของแนวคิดมนุษยนิยมปรากฏอยู่ในงาน
วรรณกรรมเหล่านั้นทั้งสิ้น นั่นคือ การให้ความสาคัญและความหมายของมนุษย์ การดาเนินชีวิต
เป้าหมายในชีวิต และความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งรอบข้าง วรรณกรรมต่าง ๆ จึงมีอิทธิพลทาง
ความคิดทั้งต่อมนุษย์ และสังคมทั้งการเสนอความจริงและสะท้อนแนวความคิดของคนในสังคม
แนวคิดมนุษยนิยมทางจิตวิทยา ที่มีการนาเอาแนวคิดนี้ไปศึกษาค้นคว้า ปัจจุบัน
พบว่า มีความสัมพันธ์กับรูปแบบของการใช้กิจกรรมกลุ่มทางจิตวิทยา และ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ทั้งรายบุคคล และแบบกลุ่ม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาด้านพฤติกรรม และการเรียนรู้ของมนุษย์ในแต่
ละกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี
สาหรับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส กับการพัฒนาพฤติกรรม และการพัฒนาการเรี ยนรู้
จึงปรากฏอยู่ในรูปแบบของการฝึกอาสนะและโยคะ , การนากิจกรรมเข้าไปเสริมกับการเรียนการ
สอน และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน และสามารถนาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับ
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ปรัชญาการศึกษา ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนทางเลือก ได้เป็น
อย่างดี
2) กำรสังเครำะห์ด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัย (Meta method)
ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ ด้านวิธีวิทยาวิจัย ทาให้ทราบว่างานวิทยานิพนธ์ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีวิธีวิทยาการวิจัย ที่นามาใช้ในการศึกษา สรุปได้ดังนี้
1) วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จานวน 32 เรื่อง
2) วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จานวน 13 เรื่อง
3) วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) จานวน 6 เรื่อง
งานวิจัยในแต่ละวิธีวิทยามีความเหมาะสมในการนามาใช้ในการศึกษาแตกต่ างกันออกไป
เช่น งานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีมนุษยนิยม และมนุษยนิยมใหม่ หรือ
การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร ส่วนงานวิจัยเชิงปริมาณ
เป็นงานที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปในเชิงตัวเลขทางสถิติ มีการใช้เครื่ องมือที่มีความเป็นปรนัยใน
การเก็บข้อมูล งานส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีวิทยาเชิงปริมาณนี้ เป็นแนวคิดเชิงประยุกต์ เช่น การวิจัยเชิง
สารวจความคิดเห็น , การวิจัยเชิงทดลอง ที่ต้องการทราบผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมต่าง ๆ
และเปรียบเทียบพัฒนาการของกลุ่ม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม และกลุ่มตัวอย่าง
นอกจากนี้ งานวิจัยแบบผสมผสาน ที่มีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็น
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ (Research and Development) เช่น การพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมตามแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ เพื่อนาไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง และประเมินผล
ตามวัตถุประสงค์
3) กำรสังเครำะห์ผลกำรศึกษำ (Meta data analysis)
จากข้อค้นพบที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ โดยผู้วิจัยได้แบ่งตามกรอบ
แนวคิดในการสังเคราะห์ออกเป็นด้านต่าง ๆ พบว่า
แนวคิดพื้นฐานของมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ สิ่งที่ค้นพบจากกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล เชิงลึก ทาให้เข้าใจลั กษณะของแนวคิด ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสั มพันธ์กันของ
แนวคิด อื่น ๆ เช่น การทาความเข้าใจแนวคิดมนุษยนิยมของปรัชญาขงจื๊อ หรือ ขงจื๊อใหม่ ทาให้
เห็นลักษณะคาสอน โลกทัศน์การมองโลก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ บทบาทและอิทธิพลของ
แนวคิดขงจื๊อที่มีต่อมนุษย์และสังคม สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดมนุษยนิยมที่ปรากฏอยู่, แนวคิดพุทธ
ปรัชญา พบว่ามีลักษณะมนุษยนิยมในแง่แนวปฏิบัติของมนุษย์ให้บรรลุเป้าหมายที่แท้จริง, ด้านการ
ปฏิบัติตนต่อสังคม รวมถึงอุดมการณ์ด้านต่าง ๆ เช่ น เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของมนุษย์ที่
แสดงออกมาได้อย่างอิสรเสรี และเป็นบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ใน
การอยู่ร่วมกัน
แนวคิดมนุษยนิยมกับงานวรรณกรรม หลังจากที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์วรรณกรรมที่
ได้เลือกมาศึกษา แม้ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้ง ผู้ประพันธ์ , เรื่องราวในการนาเสนอ ,
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บริบททางสังคมและวัฒนธรรม และประเภทของวรรณกรรม พบว่า ผู้ศึกษาได้เสนอมุมมองของ
แนวคิดมนุษยนิยมออกเป็น 3 ด้าน
- มนุษย์ในฐานะปัจเจก ได้แก่ การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง และมองเห็น
คุณค่าของผู้อื่น
- ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์ การรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม การรู้จัก
พัฒนาตนเองด้วยการศึกษาแล้วนาความรู้มาสร้างประโยชน์แก่มนุษย์
- ความสั มพัน ธ์ของมนุ ษย์ กับสั งคม เช่น มนุษย์กับสถาบั น หลั กทางสั งคม,
สถาบันการศึกษา, ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวคิดมนุษยนิยมทางจิตวิทยา ได้มีข้อค้นพบในเรื่องการนาเอาแนวคิดมนุษย
นิยมไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ได้แก่
- ด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ เช่น การเห็นคุ ณค่าในตนเอง, การเอาชนะ
อุปสรรค, การรับรู้คุณความดี, สุขภาพจิต เป็นต้น
- ด้านการเรียนรู้ เช่น ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน
ขณะเดียวกัน จากการศึกษาแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ หรือนีโอฮิวแมนนิส ด้วยการ
นาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตร และ
นอกหลั กสู ตร , การฝึ กอบรมด้านโยคะและสมาธิ ผลการศึกษาพบว่า สามารถทาให้ ผู้ เ ข้าร่ว ม
กิจกรรมหรือกลุ่มตัวอย่างทดลอง เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น
- ด้านพฤติกรรม ประกอบไปด้วย การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ความ
ก้าวร้าว, ความวิตกกังวล เป็นต้น และการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ความพึงพอใจในชีวิต,
ความเชื่อมั่นในตนเอง, การเห็นคุณค่าในตนเอง, การฟันฝ่าอุปสรรค, การเผชิญปัญหาชีวิต
- ด้านการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ความคิดสร้างสรรค์ , แรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้, ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยและเงื่อนไขของการนากิจกรรมพัฒนาในแต่ละรูปแบบไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ที่ต้องพิจารณาและคานึงถึง มีหลายองค์ประกอบ
เช่น กลุ่มผู้เรีย น เป็ นปัจ จัย สาคัญที่ผู้ สอน หรื อผู้จัดกิจกรรมต้องคานึงถึง เลื อกกลุ่ มตัวอย่างให้
เหมาะสมกับรูปแบบ , กิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้ผู้เรียน หรือผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
และทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด , สื่อประกอบกิจกรรม
มีความหลากหลายและเหมาะสม , สภาพแวดล้อม มีความเหมาะสมและเอื้อต่อบรรยากาศในการ
เรี ย นรู้ และการท ากิ จ กรรม เป็ น ต้ น ผู้ ส อนหรื อ ผู้ จั ด กิ จ กรรมจึ ง ต้ อ งศึ กษาเงื่ อ นไขของ
องค์ประกอบเหล่านี้ และนาไปปรับใช้ให้เหมาะสม
3. ทิศทำงและแนวโน้มของกำรศึกษำวิจัย สำหรับกำรประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
เมื่อได้มีการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ที่ได้เลือกมาทั้งหมดแล้ว พบว่าองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
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1) แนวคิดพื้นฐาน พบว่า มีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี หรือข้อมูลเชิงลึก
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็ นการต่อยอดความรู้ เดิม เช่น การวิเคราะห์ วรรณกรรม , การ
วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา , การวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การวิเคราะห์คาสอนทาง
ศาสนา หรือ การศึกษากิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยใช้แนวคิดพื้นฐานของมนุษย
นิยมและมนุษยนิยม เพื่อทาความเข้าใจ ความหมายของมนุษย์ เช่น มนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล ,
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์ , ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสังคม , แนวทางการดาเนินชีวิตของ
มนุษย์ , เป้าหมายของมนุษย์ และการพัฒนามนุษย์ไปสู่เป้าหมาย ซึ่งหลักการนี้จะสามารถนาไป
อธิบายและประยุกต์ใช้ในภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ต่อไป
2) แนวคิดประยุกต์ พบว่า มีการศึกษาแนวคิดเชิงประยุกต์ที่มีพัฒนาการมาจาก
พื้นฐานแนวคิดมนุษยนิยมเดิม เช่น แนวคิดมนุษยนิยมทางจิตวิทยา หรือ จิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม
และได้ มี รู ป แบบของการศึ ก ษาเชิ ง ประยุ ก ต์ ได้ แ ก่ การจั ด กระบวนการกิ จ กรรมกลุ่ ม หรื อ
กระบวนการให้คาปรึกษารายบุคคล หรือ การให้คาปรึกษารายกลุ่ม อีกทั้งการนาแนวคิดมนุษย
นิยมใหม่ หรือนีโอฮิวแมนนิส รวมไปถึงมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมขึ้นมาเอง โดยนาไปประยุกต์ใช้
ในให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยได้แบ่งแนวทางของการประยุกต์ใช้ออกเป็น 3 ระดับ
คือ
2.1 ระดับปัจเจก ได้แก่ การประยุกต์ใช้แนวคิดมนุษยนิยมทางจิตวิทยา หรือ
แนวคิดมนุษยนิยมใหม่ นาไปพัฒนาด้านพฤติกรรม หรือ พัฒนาด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ ผ่าน
กระบวนการ หรือกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แนวคิดกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยา ,
แนวคิดการปรึกษารายบุคคล และรายกลุ่มทางจิตวิทยา , แนวคิดการฝึกโยคะและสมาธิ , แนวคิด
การจัดการเรียนการสอน, แนวคิดการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ เป็นต้น
สาหรับแนวทางการนาแนวคิดไปประยุกต์ใช้สาหรับ การพัฒนาในระดับปัจเจก
บุคคล ต้องคานึงถึงเงื่อนไขและปัจจัยของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมที่เหมาะสาหรับเด็กปฐมวัย,
กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ, กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับผู้ใหญ่ ดังนั้น กิจกรรมจะต้อง
สามารถปรับรูปแบบ วิธีการ และเป้าหมายของให้เหมาะสมกลุ่มบุคคลที่จะพัฒนาด้วย เช่น สาหรับ
เด็กระดับปฐมวัย เน้ นการเสริมสร้ างการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจริยธรรม , ส าหรับ
เยาวชนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ จะต้องเสริมสร้างพฤติกรรมเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเอง , สาหรับ
ผู้สูงอายุ อาจมีการเสริมสร้างเรื่องความพอใจในชีวิต และสาหรับบุคลากรในวัยทางาน มีการพัฒนา
เรื่อง การเผชิญปัญหาและอุปสรรค , พฤติกรรมสุขภาพ , การลดความเครียดและความวิตกกังวล
เป็นต้น
2.2 ระดั บ ชุ ม ช นหรื อ สั ง คม ได้ แ ก่ การที่ อ งค์ ก ร, หน่ ว ยงาน หรื อ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการอบรม, สั่งสอน หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เช่น โรงเรียน, มหาวิทยาลัย , ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน , สถานสงเคราะห์ คนชรา, ศูนย์อบรม
เด็กและเยาวชน, โรงพยาบาล จะสามารถนารูปแบบของกิจกรรมการพัฒนาตามแนวคิดมนุษยนิยม
หรือมนุษยนิยมใหม่ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น
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1) เน้นรูปแบบการสอนในโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
เกิดบรรยากาศที่ดีและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้
2) มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น การเสริมสร้างจินตนาการ เช่น
การเล่านิทาน, การวาดภาพ, การฟังเพลง เป็นต้น มีการฝึกสมาธิ การออกกาลังกาย หรือ การ
เคลื่อนไหวเข้าจังหวะ เป็นต้น
3) จัดบุคลากรให้คาปรึกษากับผู้มีปัญหา หรือต้องการเสริมสร้างทักษะชีวิต , มี
หน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อพัฒนาทั้งร่างกาย
และจิตใจ ในการใช้ชีวิต, การทางาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
4) มีอาสาสมัครชุมชน หรือ จัดตั้งชมรมที่เ กี่ยวข้องกับเยาวชน หรือผู้สูงอายุ จัด
กิจกรรมที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต, อาชีพ, สุขภาพ, กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
โดยเน้นการประยุกต์แนวคิดมนุษยนิยม หรือ นีโอฮิวแมนนิส ไปใช้ในการพัฒนาและเน้นการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน
2.3 ระดั บ นโยบาย โดยหน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เช่ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ,
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ตลอดจนหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สามารถผลั ก ดั น ในเชิ ง นโยบายให้ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรม ที่ จ ะสามารถน าไปสู่
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา, คุณภาพชีวิต, สิทธิและ
เสรีภาพ, ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากนโยบายต่าง ๆ ที่มีการนามาใช้ทั้งในระดับ
ภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ เช่น นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้, นโยบายการประกัน
สุขภาพ, นโยบายคุ้มครองและพิทักษ์สิ ท ธิ จั ดสวัส ดิการช่ว ยเหลื อและพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก , นโยบายการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เป็นต้น ล้วนเป็น
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนรากฐานของแนวคิดมนุษยนิยม
อย่างแท้จริง
6. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยนี้ ทาให้ทราบองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยม
ใหม่ ที่จะเป็นพื้นฐานในการนาไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ของสังคมไทย สามารถที่จะศึกษาต่อใน
ขอบเขตที่ไม่ซ้าซ้อนงานวิจัยเดิม สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้
จริง สาหรับผู้ที่จะทาการศึกษาค้นคว้าวิจัย ในแนวคิดมนุษยนิยมและมนุษยนิยมใหม่ ผู้วิจัยมองเห็น
ประเด็นที่จะสามารถนาไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1) งานวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์ ด้ว ยแนวคิ ดพื้น ฐานของมนุษยนิ ยมและมนุษยนิยมใหม่
พบว่ายังมีจานวนน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาประเด็นปัญหาหรือปรากฏการณ์ทางสังคม
สมัยใหม่ โดยใช้กรอบแนวคิดมนุษยนิ ยม เช่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ , ความแปลกแยกของมนุษย์
ในสังคมปัจจุบัน, การสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในเด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วย ตลอดจนกลุ่มคน
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ผู้ด้อยโอกาส หรือการแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เช่น เสรีภาพทางวิชาการ หรือ การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น
2) มีการศึกษาประเด็นแนวคิดมนุษยนิยมวิพากษ์ เช่น ข้ อจากัดของการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์, การนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตของมนุษย์ในมิติต่าง ๆ
เช่น การรักษาโรค, การทาศัลยกรรมเสริมความงาม, การตัดต่อพันธุกรรมหรือ สเต็มเซลล์ ในวงการ
แพทย์สมัยใหม่ รวมไปถึงการตั้งคาถามต่อมนุษยนิยมแนวจารีตแบบเดิม ๆ ที่ยังยึดโยงอยู่กับพระ
เจ้า หรือ ศาสนา ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายในสังคมร่วมสมัย เช่น แนวคิดมนุษยนิยมเปลี่ยนผ่าน (Post
Humanism or Tran Humanism), แนวคิดอมนุษยนิยม (Anti Humanism) อันเป็นแนวคิดสาคัญ
ทางปรัชญาในกลุ่มหลังสมัยใหม่ หรือ โพสโมเดิร์น (Post Modernism)
3) มีการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัย ทั้งวรรณกรรมในประเทศ และต่างประเทศ
เพราะปัจจุบันพบว่า ยังมีการศึกษาไม่มากนัก เนื่องจากแนวคิดมนุษยนิยม มีรากฐานเริ่มต้นจากการ
สะท้อนแนวคิดผ่านวรรณกรรม อีกทั้ง ผู้ประพันธ์ก็ได้นาเสนอเรื่องราวของมนุษย์ และสังคม ตีแผ่
ออกมาในรู ป แบบของวรรณกรรมกั น อย่ า งแพร่ ห ลาย ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ว่ า การศึ ก ษาวิ เ คราะห์
วรรณกรรมจะเป็นช่องทางในการศึกษาและทาความเข้าใจแนวคิดมนุษยนิยมได้เป็นอย่างดี
4) ทาการศึกษาวิจัยเชิงประยุกต์ ในรูปแบบของการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ที่เน้นสร้างองค์ความรู้ใหม่ เช่น มีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง มาเป็นกรณีศึกษา หรือ
เป็นการศึกษาชุมชน แล้วนาแนวคิดมนุษยนิย ม หรือ มนุษยนิยมใหม่ ไปศึกษาปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้น เนื่องจากสภาวะของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน มีความซับซ้อนและหลากหลาย เปลี่ยนแปลง
ไม่หยุดนิ่ง และขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ ของสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคมที่แตกต่างกันไป ผู้วิจัย
ควรการศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และอธิบายด้วยมุมมองใหม่ๆ จะทา
ให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้
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อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์
พระครูสิริคีรีรักษ์
อัครเดช พรหมกัลป์
พูลลาภ จันทร์เฉลิม
ปัญญา พรหมบุตร
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการและบริบทความสัมพันธ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียน 2) เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียน 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคความสัมพันธ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียนในอาเซียน เก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืองเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พม่า เขมร ลาวและไทย ในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย แต่
ละประเทศใช้เครื่องมือสัมภาษณ์ประเทศละ 4 คน ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน จานวน 5 รวมผู้สัมภาษณ์
จานวน 21 คน เครื่องมือแบบสอบถาม จานวน 200 คน
ผลการวิจัย พบว่า ความสั มพันธ์ทางสั งคมและวัฒนธรรมระดับ ชุมชนในอาเซียนโดย
ภาพรวมทั้ง 4 ประเทศ คือ พม่า เขมร ลาว ไทย ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน
ในจังหวัดนครสวรรค์นั้นชาวพม่า กัมพูชา ลาว รวมทั้งคนไทย ที่เขามาทางานในจังหวัดนครสวรรค์
นั้นส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งวิถีการดาเนินชีวิตของชาวพม่า กัมพูชา ลาว ไทย กลุ่มตัวอย่าง
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เหล่ านี้ อาศัย อยู่ ชุมชนเอราวัณในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ความสั มพัน ธ์ทางสั งคมและวั ฒ นธรรมระดับ ชุ มชนไม่ว่าจะเป็ น ไทย เขมร ลาว พม่ า ก็ต ามทั้ ง
ทางด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนั้น แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันในชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ ชาวพม่า เขมร ลาวและคนไทยต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันมีสังคมและ
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน จะมีในส่วนของภาษา และสังคม วัฒนธรรมบางอย่างที่ทาให้เกิดปัญหา
เล็กน้อย เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากต่างเชื้อชาติประกอบกับมาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนทาให้
เกิดปัญหาขึ้นเป็นบางส่วน ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มากนั้นใช้กระบวนการที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนคือการนาหลักทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติทั้งคนที่อยู่ในชุมชนที่
เป็นคนไทยและคนต่างเชื้อชาติแล้วเป็นการง่ายที่จะนาหลักธรรมเข้ามาในการสมัครสมานความ
สามัคคีเพราะคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นคนไทย พม่า เขมร ลาว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเมื่อนา
หลักทางพระพุทธศาสนามาเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ในชุมชน ทาให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สังคมและวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา ที่คล้ ายคลึ งกัน และใช้ห ลั กธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็น กระบวนการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้คน ไทย พม่า เขมร ลาว ได้อยู่อย่างสงบ และหล่อหลอมความสัมพันธ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีต่อกัน เกิดความเมตตาซึ่งกันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่ง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักสังคหวัตถุ 4 ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา เป็นหลัก
แห่ ง การครองใจคน หลั ก ยึ ด เหนี่ ย วใจกัน ไว้ วิธี ท าให้ ค นรั ก หลั ก สั ง คหวั ต ถุ 4 เป็ น หลั ก สั ง คม
สงเคราะห์ ประสานใจคนทั้ ง หลายไม่ ว่ า จะเป็ น เชื้ อ ชาติ ไ หน ไทย พม่ า เขมร ลาว ประสาน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ประสานความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนาเข้าด้วยกัน
อย่างมีความสุข ประสานวัฒนธรรมแห่งการให้ ด้วยการแบ่งปันปัจจัย 4 เอื้อเฟื้อการเรียนรู้ และให้
โอกาสมีส่ ว นร่ ว มในชุ มชน กระตุ้น จิ ตส านึ กประพฤติ ตนในศีล และวินั ยในสั งคม และเคารพใน
กฎระเบียบ ด้วยการยึดหลักปฏิบัติแนวทางเดียวกัน การใช้ภาษาสื่อสารด้วยความเมตตาและเข้าใจ
ด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจ รับรู้ความรู้สึกด้วยหัวใจแห่งการให้ และมีวาจาแห่งความเป็นมิตรภาพซึ่ง
กัน และกัน สามารถเป็ น อัน หนึ่ งอัน เดี ย วกั น ได้ เพราะสั งคมจะอยู่ ด้ว ยกัน ได้ ต้องมีค วามรัก และ
ปรารถนาดีซึ่งกันและกันทุกเชื้ อชาติ แล้วการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนในอาเซียน ทาให้เป็นการแก้ไขการอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป
คำสำคัญ : การเสริมสร้าง, ความสัมพันธ์, สังคมและวัฒนธรรม, อาเซียน
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study conditions and contexts of the
social and cultural relationship at the community level in ASEAN, 2) to study the process of
strengthening the social and cultural relationship at the community level in ASEAN, and 3) to
analyze the problems and obstacles of the social and cultural relationship at the community
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level in ASEAN. The data was collected by the interview from 22 people, administrators and
leaders and the 200 questionnaires. The sample was 22 people consisting of 4 people in
each nationality and 6 administrators and leaders, and 200 people for answering the
questionnaires.
The results of the research found that overall, the social and cultural relationship
at the community level in ASEAN: Myanmar, Cambodia, Laos and Thailand had the social and
cultural relationship at the community level in Nakhon Sawan Province. The Burmese,
Cambodian, Loa and Thai working in Nakhon Sawan Province were mostly the general
employees. The sample lived in the communities in the area of Nakhonsawan Municipality,
Muang District, Nakhon Sawan Province. The social and cultural relationship at the
community level was similar and different to the languages, cultures and traditions, and
living. When they lived together in the communities, they respected for each other and had
the similar society and culture. Some languages and society and culture made the problems
and misunderstanding because of the different nationalities. It made the problems in the
communities. The process which strengthened the social and cultural relationship at the
community level was the application of the Buddhist principles for the strengthening. It was
easy to apply the Buddhist principles for the unity because they were mostly Buddhists. The
application of the Buddhist principles was the process in the strengthening of the social and
cultural relationship at the community level. It made the love and unity of the people in the
communities. The society, culture and tradition, and religion were similar. The application of
the Buddhist principles for the strengthening was the process in the strengthening of the
relationship for the people in the peaceful living, preaching the good social and cultural
relationship each other, making the kindness and having the good human relations. The
Buddhist principle was the Sanghahavattu 4 (Principles of Service): Dhana (giving), Piyavaca
(kindly speech), Atthacariya (useful conduct and Sananattata (equality consisting in
impartiality) which was the principle of human beings control. The Sanghahavattu 4 was the
principle of connecting the people’s hearts, the social relationship, the cultural relationship,
the languages and the religions happily, connecting the giving culture with apportioning the
four requisites, supporting the learning and giving the opportunity for the participation in the
communities, encouraging the conscious and conduct in Sila and disciplines in the society,
respecting for the rules with the one way practice, communicating the languages with the
kindness and understanding, recognizing the feeling with the hearts of giving and having the
speech of the friendship and being the unity because the society must have the love and
goodness each other in every nationality. The application of the Buddhist principles for the
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strengthening of the social and cultural relationship at the community level in ASEAN was
the problem solving in living together of the people in the society and culture in the
communities sustainably.
Keywords : Strengthening,relationship, Society and culture, ASEAN
1.บทนำ

ประเทศไทยอยู่ภายใต้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น
10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, กัมพูชา, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,บรูไนดารุสซา
ลาม,ลาว,เวียดนามและพม่ามีสัญชาติ เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่อาณาเขตรวมทั้งหมด
4,464,322 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 600 ล้านคน รวมกันเป็นประชาคมอาเซียนโดยมี
จุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสาสมัคร ก่อตั้งในปี พ.ศ.2504 โดยมีประเทศไทย มาเลเซียและฟิลิปปินส์
แต่ไ ด้ถู กยกเลิ กไป ต่อ มาในปี พ.ศ.2510 ได้ล งนามในปฏิญญากรุ ง เทพโดยมี ส มาชิก เริ่ มต้ น 5
ประเทศ คือ ประเทศไทย, มาเลเซีย,ฟิลิป ปิ นส์ , อินโดนีเซียและสิ งคโปร์ โดยประเทศเหล่านี้มี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อความร่ ว มมือ ในการเพิ่ม อัตราการเติบ โตทางเศรษฐกิ จ การพัฒ นาสั งคมและ
วัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศสมาชิก และการดารงเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดทั้ง
เปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2527 ประเทศเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาว และ พม่า เข้าเป็น
สมาชิกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542
ตามลาดับ จากนั้น อาเซียนมีสมาชิกทั้งสิ้น 10 ประเทศ ในปัจจุบันมีกฎบัตรอาเซียน ซึ่งได้มีการลง
นามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ทาให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากขึ้น เริ่มเกิด
เขตการค้าเสรีอาเซียน และในขณะนี้กาลังจะก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.
2558
ประเทศในประชาคมอาเซีย นทั้ง 10 ประเทศ มีป ระชากรเกือบ 600ล้านคน มีความ
แตกต่าง หลากหลาย และมีช่องว่างในการปรับตัวสาหรับรวมกันเป็นประชาคมค่อนข้างมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับชาติในยุโรปก่อนที่จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมยุโรป เช่น มีความแตกต่างในมิติ
ด้านการศึกษา ศาสนา ความเป็นอยู่ ค่านิยม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานด้านการเมือง
เป็นต้น ความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวนี้ ย่อมเป็นทั้งอุปสรรค โอกาส และความท้าทายในการ
รวมตัวกันเป็นประชาคม เพื่อที่ทั้ง 10 ประเทศ จะได้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ ศาสนา การศึกษา
ค่านิยม วัฒนธรรม ตลอดถึงพื้นฐานด้านการเมืองร่วมกัน จึงมีข้อตกลงการดาเนินการร่วมกันใน
ลั ก ษณะ 3 หลั ก เป็ น ส าคั ญ คื อ 1) ด้ า นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น(ASEAN Economic
Community -AEC) 2) ด้านประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน(ASEAN Political Security
Community-APSC) 3) ด้านประชาคมสั งคมวัฒ นธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Cultural
Community – ASCC) ทัง้ 3 เสาหลักนี้มีความจาเป็นต้องดาเนินการไปด้วยกันอย่างสอดคล้องและ
สมดุล แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านพบว่าได้เน้นในเรื่อง AEC เป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากกระแสทุนนิยมและ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

49

โลกาภิวัฒน์ที่ประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจได้มีการนาร่องและให้ความสนใจกับด้านเศรษฐกิจ
มากกว่าด้านอืน่ เช่น การทาความตกลงเกี่ยวกับ FTA ระหว่างประเทศมหาอานาจกับประเทศต่างๆ
ในประชาคมอาเซียน เป็นต้น ทั้งๆ ที่การทาความร่วมมือที่ง่ายและเป็นพื้นฐานควรจะเป็นด้านสังคม
และวัฒ นธรรมก่อน ส่ ว นด้านความมั่น คงของประชาคมก็เป็นเรื่องที่จาเป็นต้องให้ ความส าคัญ
เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องดาเนินการอย่างมีจังหวะก้าว จึงจะเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่
ถูกขัดขวางจากประเทศมหาอานาจมากเกินไป
สาหรั บเสาหลั กด้านสั งคมวัฒ นธรรมอาเซียนเป็นมิติที่จะช่วยให้ เกิดความร่วมมือขั้น
พื้นฐานอันจะนาไปสู่การสร้างความร่วมมือในสองด้านที่เหลืออีกด้วย เนื่ องจากเป็นการนาบริบท
ด้านปรัชญาและวัฒนธรรมตะวันออกแบบเอเชียมาใช้เป็นพื้นฐานร่วมกัน และนาไปสู่กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสังคมการจัดสวัสดิการแก่คนในประชาคมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องการคุ้มครองมนุษย์ และความมั่นคงของมนุษย์ ใน
ประเด็นสาคัญต่อไปนี้ 1) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคมวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อให้ประชาชน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักในอัตลักษณ์ ร่วมกันของภูมิภาค ท่ามกลางความเป็นมา ตลอดจน
ความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกันและความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมย่อยของแต่ละชาติ แต่ละ
ชนเผ่า ชาติพันธุ์ในชาติต่างๆ อันจะทาให้เกิดความเข้าใจระหว่างประชาชนของแต่ละประเทศและ
ของแต่ละชุมชนกลุ่มย่อยที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันของ
วัฒนธรรมย่อยในภูมิภาคโดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4 2) ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่อย่าง
มากมายในฐานะประเทศที่อยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกให้เป็นประโยชน์ในการรักษา อนุรักษ์
และพัฒ นาเป็ น แหล่ งอาหารและแหล่ งสมุนไพรที่ใช้เป็นพื้นฐานการเสริมสร้างด้านสุ ขภาวะ 3)
ร่วมมือกันส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้ านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยมีกลไกการพัฒ นาร่วมกันอย่ างสมบูรณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานการป้องกันและจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติร่วมกัน 4) ร่วมมือกันพัฒนาสังคมของประชาชนชาวประชาคมอาเซียนให้เป็นสังคมที่มี
ความเอื้ออาทรมีการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) ถือโอกาสพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ผ่านมายังมี
ปัญหาหลายด้าน เช่น ด้านชนกลุ่มน้อย ด้านความเหลื่อมล้าขาดสิทธิบางประการของประชาชนชาย
ขอบ และด้านปั ญหาชาติพัน ธุ์ เป็ น ต้น โดยให้ ส ามารถได้รั บ สิ ทธิ ต่างๆ ในฐานะประชาชนของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียนอย่างเท่าเทียมกัน
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม และเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพัน ธ์ชุมชนทางสังคมและวัฒ นธรรม ตลอดจนการบริห ารจัดการเกี่ยวกับ ภารกิจความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในชุมชนชายขอบประเทศ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกัน การจัดสวัสดิการสังคม ตลอดจนกลุ่มชุมชนแรงงานต่างชาติ ต่างภาษา
ต่างวัฒนธรรมมารวมกลุ่มเป็นชุมชนเล็กๆ ที่มาอยู่ร่วมกันหลายๆประเทศ ซึ่งอาจมีปัญหาทางด้าน
สั ง คมและวั ฒ นธรรม โดยศึ กษาสภาพบริ บ ทความสั ม พัน ธ์ท างสั ง คมและวัฒ นธรรม ตลอดจน
กระบวนการเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ต่ อ สั ง คมในประเทศต่ า งๆ รวมไปถึ ง การเสริ ม สร้ า ง

50

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอันดีทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นประเทศ
ที่ประชากรส่วนใหญ่เข้ามาศึกษาและเป็นแรงงานต่างด้าว ได้ แก่ พม่า ลาว กัมพูชา ในไทย ทั้งนี้
เพื่อสร้างกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมโดยใช้หลักพุทธธรรมในการ
เชื่อมความสัมพัน ธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนสืบต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการและบริบทความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนใน
อาเซียน
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชน
ในอาเซียน
2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับ
ชุมชนในอาเซียนในอาเซียน
3.วิธีดำเนินกำรวิจัย
เครื่องมือในการศึกษาและแนวคาถามปรับตามสภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีดังนี้
1) คาถามเชิงปริมาณ ได้แก่ ชุดคาถามปลายปิดจานวน 35 ข้อ ใช้กับเก็บข้อมูลกลุ่ ม
ตัว อย่ างประเทศละ 50 คน ทั้งหมด 4 ประเทศ จานวน 200 คน พื้นที่ กลุ่มตัวอย่างจังหวัด
นครสวรรค์
2) คาถามเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง 4 ประเทศ ซึ่ง
ตัวอย่างบางรายจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ถูกศึกษาทั้งเครื่องมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ถูกศึกษาประเทศละ 4 คน ผู้บริหาร และผู้นาชุมชน 5 คน รวมผู้สัมภาษณ์ 21 คน
4. ผลกำรวิจัย
ผลกำรศึกษำข้อมูลภำคสนำมพบว่ำ
1.บริบทควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอำเซียน
ชาวพม่า กัมพูชา ลาว รวมทั้งคนไทย ส่วนใหญ่ที่เข้ามาทางานที่จังหวัดนครสวรรค์คือ
อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพมีความสัมพันธ์กับชุมในอาเซียน โดยเฉพาะอาชีพรับจ้างทั่วไปของชาวพม่า
กัมพูชา ลาว ไทย จะรับจ้างตามโรงงานที่เกี่ยวกับอาหารและการเกษตร โรงงานทาลูกชื้น โรงสีข้าว
ร้านอาหาร ซึ่งวิถีการดาเนินชีวิตของชาวพม่า กัมพูชา ลาว ไทย กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้อาศัยอยู่ชุมชน
เอราวัณในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และบางส่วนในชนบทใน
ตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยพื้นฐานของชาวพม่า กัมพูชา ลาว
ไทย ครอบครัวหรือบรรพบุรุษประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างชาวพม่า
กั ม พู ช า ลาว ที่ เ ข้ า มาอยู่ ร่ ว มกั น ในจั ง หวั ด นครสวรรค์ ที่ มี อ าชี พ รั บ จ้ า งทั่ ว ไปเป็ น ตั ว แปรต่ อ
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ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนในอาเซียน ศาสนาที่ชาวพม่า กัมพูชา ลาว ที่เข้ามา
ทางานที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
จากความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนความสัมพันธ์ชาวต่างเชื้อชาติไม่ว่า
จะเป็นไทย เขมร ลาว พม่า ก็ตามทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน
นั้น แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันในชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ชาวพม่า เขมร ลาวและคนไทยต่างให้ความ
เคารพซึ่ ง กั น และกั น มี สั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น จะมี ใ นส่ ว นของภาษา และสั ง คม
วัฒนธรรมบางอย่างที่ทาให้เกิดปัญหาเล็กน้อย เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากต่างเชื้อชาติ
และไม่ เข้ าใจของชาวต่า งเชื้อ ชาติป ระกอบกั บมาอยู่ ร่ว มกั นเป็น ชุม ชนท าให้ เ กิด ปัญ หาขึ้น เป็ น
บางส่วน แต่กระนั้นเมื่อมีกิจกรรมที่ชุมชนขอความร่วมมือหรือจัดงานในชุมชน ชาวต่างเชื้อชาติไม่ว่า
ชาวพม่า เขมร ลาว รวมทั้งคนไทยด้วยกันเกิดการร่วมมือซึ่งกันและกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ชาวต่างเชื้อชาติจะอยู่ร่วมกับคนไทยปรับตัวเองให้เข้ากับชุมชน อยู่อย่างสงบอ่อนน้อมถ่อมตนและมี
มิตรภาพที่ดีในสังคมและวัฒนธรรมชุมชนเล็กๆในจังหวัดนครสวรรค์
ความสัมพันธ์ของคนไทยในชุมชนมองว่าคนต่างเชื้อชาติ เป็นกลุ่ มคนต่างเชื้อชาติที่มี
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก มักไปทาบุญบ่อย แม้ไม่ใช่วันพระก็มักจะไปกราบไหว้หรือทา
ความสะอาดที่วัดในชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ในการไปทาบุญนั้นการแต่งกายของชาวต่างเชื้อชาติ
จะแต่งกายงดงามตามวัฒนธรรมของเชื้อชาติตัวเอง คนไทยในชุมชนเอราวัณมีความใกล้ชิดกับคน
ต่างเชื้อชาติ คนต่างเชื้อชาติเหล่านั้นมีลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน อีกทั้งยังเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางวัดทั้งกาลังแรงงานและพลังเงิน
เมื่อทางวัดและชุมชนมีการจั ดงานบุ ญขึ้ น คนต่างเชื้อชาติ พม่า เขมร ลาว สามารถปรั บ ตัว ให้
สามารถอยู่ ใ นชุม ชนได้ โดยการฝึ ก พู ด และฟั ง ภาษาไทยให้ เข้ า ใจ การอยู่ร่ ว มกั น เป็น กลุ่ ม เพื่ อ
ช่วยเหลือกัน การให้ความร่วมมือกับชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การใช้แรงงานช่วยงานวัดเมื่อทางวัดมี
ความต้องการ และการใช้บริการต่างๆ จากหัวหน้าคนงานซึ่งมีหน้าที่อานวยความสะดวกในกรณีที่
ชาวต่างเชื้อชาติที่ทางานในชุมชนไม่สามารถดาเนินการเองได้ การที่คนต่างเชื้อชาติสามารถปรับตัว
มีผลต่อการลดแรงผลักดันให้พวกเขากลายเป็นคนต่างเชื้อชาติหรือชายขอบเพราะทาให้คนไทยมี
ความรู้สึกที่ดีขึ้น แต่พวกเขามีจิตอาสาเสนอตัวเพื่อช่วยเหลือชุมชน และการะทาอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย จนคนไทยรู้สึกคุ้นเคยไม่แปลกแยกเมื่อเห็นคนต่างเชื่อชาติเข้ามาอยู่ในชุมชน สถานที่วัด เป็น
ที่พบปะ ไหว้พระ ทาบุญ หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ของชาวต่างเชื้อชาติในชุมชนและคนไทยในชุมชนทา
ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
2. เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนใน
อาเซียนคนในชุมชนเอราวัณจังหวัดนครสวรรค์เหล่านี้ มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติด้วยกันเข้ามาอยู่
ร่วมกันในชุมชน การเคารพและการยอมรับความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่าง สมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้าง เพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้น และ
พยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม มีความระมัดระวังในการกระทา
และคาพูด ที่อาจนามาซึ่งความแตกแยกขัดแย้ง ตลอดจนเคารพในหน้าที่ สิทธิเสรีภาพของกันและ
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กัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยในชุมชนควรเรียนรู้ความแตกต่าง เปิดใจให้กว้าง พร้อมรับ
สิ่งใหม่ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ภาษา ของชาวต่างเชื้อชาติที่เข้ามาอยู่ในชุมชน
ผ่านแหล่งความรู้ที่หลากหลาย และควรศึกษา ด้วยใจที่เป็นกลาง ปราศจากอคติเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่มีคนจากหลายวัฒนธรรมมาทากิจกรรมร่วมกัน การที่เราอยู่
ร่วมกันมากมายหลายสังคมและวัฒนธรรมจึงเสริมสร้างหลักธรรมมาเป็นแนวปฏิบัติดังนี้
1) ทาน คือ การให้ เ อื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ ช่ว ยเหลื อด้ ว ยสิ่ งของทรัพ ย์สิ น เงิน ทอง เสี ยสละ
แบ่งปัน ตลอดถึงให้ความรู้และแนะนาสั่งสอน วิชาความรู้ ช่วยด้วยทุน สิ่งของ หรือความรู้ ฝึกใจให้
รักในการให้ มากกว่าการรับ เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ยิ่งในชุมชนมี
หลากหลายเชื้อชาติแล้วถ้าทุกคนในชุมชนมีทาน เป็นการเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ
ย่อมอยู่กันอย่างสงบและสังคมในชุมชนจะอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป
2) ปิยวาจา คือ มีวาจาที่ดี พูดจาอ่อนหวานน่ารักพูดดีต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ใช้คา
สุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันยิ่งในชุมชนมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายสังคมและวัฒนธรรม
ภาษา ขนบธรรมประเพณีต่ างๆยิ่ ง เข้ามาอยู่ ร่ ว มกัน การพูด จาที่เป็ นมิตรเป็นส่ ว นที่เสริ มสร้ า ง
ศักยภาพในการอยู่ร่วมกัน ส่งผลถึงเจ้าของถิ่นเจ้าของพื้นที่อย่างประเทศไทยของเรา อย่างน้อยให้
คนต่างเชื้อชาติให้รู้ว่าคนไทยที่พักอาศัยในชุมชนแห่งนี้ให้การต้อนรับดี พูดจาดีเป็นมิตรกับพวกเขา
สังคมในชุมชนก็จะยิ่งเกิดความสามัคคี
3) อั ต ถจริ ย า คื อ การท าประโยชน์ โดยการช่ว ยเหลื อ ด้ ว ยแรงกาย และขวนขวาย
ช่วยเหลือกิจการต่างๆ บาเพ็ญประโยชน์ ร่วมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้อื่น ในชุมชนมีผู้คน
มากมายหลายเชื้อชาติ เมื่อมาอยู่ร่วมกันย่อมมีปัญหา แต่ปัญหาจะน้อยลงได้ถ้าคนในชุมชนช่วยกัน
เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการช่วยกันแก้ไขปั ญหาต่างๆเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงจิตใจของผู้อื่น
แสดงความห่วงใยต่อบุคคลรอบข้าง ไม่ซ้าเติมให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์ยากมากขึ้นเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน ทาประโยชน์ร่วมกันในชุมชนอย่างสงบสุข
4) สมานัตตตา คือ การวางตนสม่าเสมอ เอาตัวเสมอสมานร่วมหมู่ ร่วมมือ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ร่วมทุกข์ร่วมสุข ปฏิบัติต่อกันโดยเสมอภาคกันไม่ว่าในชุมชนที่อยู่นั้นจะมีหลายเชื้อชาติหลาย
ภาษาก็ตามแต่สิ่งหนึ่งก็คือการที่ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะเชื้อชาติใด เชื้อชาติหนึ่งแต่ว่าการปฏิบัติที่เท่า
เทียมกันทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา วัฒ นธรรมและประเพณีต่างๆ เป็นการเสริมสร้างความสมัคคีกันใน
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและอยู่อย่างสงบสุข
สรุปได้ว่า การเสริมสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนในอาเซียนนี้ การที่ใช้หลักธรรม
หลักสังคหวัตถุ 4 มาเสริมสร้างเป็นการจัดระเบียบสังคมและวัฒนธรรมให้เกิดสันติสุขเพื่ อการอยู่
ร่วมกันได้ หลักธรรมนี้เป็นหลักที่เสริมสร้างการสงเคราะห์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจกันไว้ เป็นเสริมสร้างเครื่องประสานใจเหนี่ยวรั้งใจคนทุกเชื้อชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้
และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก ความปรารถนาที่ดีต่อกัน
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชน
ในอาเซียนในอาเซียน
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จากการวิเคราะห์ปัญหาชาวต่างเชื้อชาติในชุมชนที่ผ่านมาทาให้เห็นหลายแง่หลายมุม
ของคนต่างเชื้อชาติ(พม่า เขมร ลาว) ที่มีต่อชุมชนที่ตนอยู่ ต่อคนต่างเชื้อชาติด้วยกันและต่ อคนไทย
ในชุมชน ทั้งการทางานและการดารงชีวิต มีทั้งการเผชิญปัญหา การเอาตัวรอด และการปรับตัว
เพื่อให้สามารถดารงอยู่ในชุมชนได้ ดารงอยู่เพื่อวันข้างหน้าจะมีชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมที่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไร
คนต่างเชื้อชาติที่เข้ามาทางานในชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่ ไม่ท้อต่องานหนัก ไม่เกียจคร้าน
คนงานต่างเชื้อชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาทางานในชุมชนต่างก็ตั้งใจทางาน หวังว่าจะเก็บเงินเพื่อนาไป
สร้างอนาคตในวันข้างหน้า การเข้ามาอยู่ในท่ามกลางผู้คนชาวไทย ทาให้คนต่างเชื้อชาติเหล่านี้ต้อง
ทาตัวเป็นคนที่เก็บตัว ไม่กล้าออกไปไหนมาไหนอย่ างคนไทย เมื่อเจอคนไทยก็แสดงความอ่อนน้อม
ถ่อมตน พยายามฝึกพูดภาษาไทยเพื่อจะได้สื่อสารกับคนไทยได้ คนต่างเชื้อชาติส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ และกล่าวได้ว่าเคร่งครัดในการนับถือศาสนามากกว่าคนไทยเสียอีก ซึ่งคนไทยในชุมชน
เมื่อได้สัมผัสกับชีวิตของพวกคนต่างเชื้อชาติเขาก็ เป็นคนหนึ่งที่จากบ้านจากเมืองมาทางานแทนคน
ไทยในสาขาที่งานลักษณะดังกล่าวซึ่งคนไทยไม่นิยมทา ทาให้การประกอบอาชีพของคนไทยบางกลุ่ม
สามารถดาเนินงานต่อไปได้แต่สาหรับคนไทยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเข้าใจและมองว่าคนต่างเชื้อชาติ
นั้นเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาแย่งงานคนไทยทา เข้ามาแย่งใช้ทรัพยากรของคนไทย และก่อปัญหาด้าน
ต่างๆให้กับสังคมไทยในชุมชน เช่น ปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาสังคม เป็นต้น การมีมุมมองที่มอง
คนต่างเชื้อชาติในมุมลบนั้นทาให้ภายในชุมชนที่มีทั้งคนไทยและคนต่างเชื้อชาติที่อาศัยอยู่รวมกัน
ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ต่างคนต่างอยู่ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในชุมชนทาให้ปัญหานั้นๆ
ไม่ได้รับการแก้ไขจากคนภายในชุมชนเอง แต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาซึ่งก็เป็นการ
แก้ไขปัญหาแบบชั่วคราว ไม่สามารถแก้ปัญหาให้คลี่คลายหรือหมดไปได้อย่างยั่งยืน และยังคงเหลือ
ความหวาดระแวงไม่ ไว้วางใจกันระหว่าคนต่างเชื้อชาติ โดยเฉพาะคนต่างเชื้อชาติที่มาทางานพวก
เขาประสบปัญหา ก็ยากที่แก้ไขเยียวยา เนื่องจากพวกเขาไม่มีที่พึ่ง หรือคนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้
ดังนั้น จากการวิเคราะห์ปั ญหาวิเคราะห์ปัญหา อุป สรรคความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียน จึงใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นกระบวนการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนในชุมชนในอาเซียนทุกเชื้อชาติที่อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์
5.อภิปรำยผล
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียน จากข้อมูลภาคสนามบริบท
ทางสั งคมและวั ฒ นธรรมระดั บ ชุ มชนในอาเซี ยนการอยู่ร่ ว มกั นระหว่ างคนที่มี สั ญ ชาติ เชื้อ ชาติ
ต่างกันและมีสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณี ภาษา ที่แตกต่างเมื่อมาอยู่ในสังคมเดียวกัน
ย่อมเกิดปัญหา ความเป็นวิถีชีวิตของแต่ละเชื้อชาติศาสนามีความแตกต่างกัน ซึ่งในที่นี้ชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์มีชาวต่างเชื้อชาติมาอาศัยอยู่เพื่อประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเข้ามาอยู่มากมาย
หลากหลายประเทศ แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะประเทศ พม่า เขมร ลาว ซึ่งเข้ามาอยู่และมี
ความสัมพันธ์กับคนไทยในชุมชน
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ผลการศึก ษาวิจั ย ความสั ม พัน ธ์ ทางสั งคมและวั ฒ นธรรมระดับ ชุมชนในอาเซีย นโดย
ภาพรวมทั้ง 4 ประเทศ คือ พม่า เขมร ลาว ไทย ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน
ในจังหวัดนครสวรรค์นั้นชาวพม่า กัมพูชา ลาว รวมทั้งคนไทย ที่เขามาทางานในจังหวัดนครสวรรค์
นั้นส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพมีความสัมพันธ์กับชุมในอาเซียน โดยเฉพาะอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปทั้งชาวพม่า กัมพูชา ลาว ไทย จะรับจ้างตามโรงงานที่เกี่ยวกับอาหารและการเกษตร โรงงาน
ทาลูกชื้น โรงสีข้าว ร้านอาหาร ซึ่งวิถีการดาเนินชีวิตของชาวพม่า กัมพูชา ลาว ไทย กลุ่มตัวอย่าง
เหล่านี้อาศัยอยู่ชุมชนเอราวัณในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และ
บางส่วนในชนบทในตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยพื้นฐานของชาว
พม่า กัมพูชา ลาว ไทย ครอบครัวหรือบรรพบุรุษประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่ว ไป อีกทั้ง
กลุ่มตัวอย่างชาวพม่า กัมพูชา ลาว ที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
เป็นตัวแปรต่อความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนในอาเซียน ชาวพม่า กัมพูชา ลาว ไทย ที่
เข้ า มาท างานที่ จั ง หวั ด นครสวรรค์ รวมทั้ ง คนไทยส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ซึ่ ง นั บ ได้ ว่ า
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งสี่ประเทศไม่แตกต่างกันมาก
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระดับชุมชนไม่ว่าจะเป็นไทย เขมร ลาว พม่า ก็
ตามทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนั้น แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันใน
ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ชาวพม่า เขมร ลาวและคนไทยต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันมีสังคม
และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน จะมีในส่วนของภาษา และสังคม วัฒนธรรมบางอย่างที่ทาให้เกิด
ปัญหาเล็กน้อย เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากต่างเชื้อชาติและไม่ เข้าใจของชาวต่างเชื้อชาติ
ประกอบกับมาอยู่ร่วมกันเป็ นชุมชนทาให้ เกิดปัญหาขึ้นเป็นบางส่วน แต่กระนั้นเมื่อมีกิจกรรมที่
ชุมชนขอความร่วมมือหรือจัดงานในชุมชน ชาวต่างเชื้อชาติไม่ว่าชาวพม่า เขมร ลาว รวมทั้งคนไทย
ด้วยกันเกิดการร่วมมือซึ่งกันและกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ชาวต่างเชื้อชาติจะอยู่ร่วมกับคนไทย
ปรับตัวเองให้เข้ากับชุมชน อยู่อย่างสงบอ่อนน้อมถ่อมตนและมีมิตรภาพที่ดีในสังคมและวัฒนธรรม
ชุมชนเล็กๆในจังหวัดนครสวรรค์
สาหรับปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนชาวต่างเชื้อชาติในชุมชนที่
ผ่านมาทาให้เห็นหลายแง่หลายมุมของคนต่างเชื้อชาติ(พม่า เขมร ลาว) ที่มีต่อชุมชนที่ตนอยู่ ต่อคน
ต่างเชื้อชาติด้วยกันและต่อคนไทยในชุมชน ทั้งการทางานและการดารงชีวิต มีทั้งการเผชิญปัญหา
สังคมการเอาตัวรอด และการปรับตัว เพื่อให้สามารถดารงอยู่ในชุมชนได้ ดารงอยู่เพื่อวันข้างหน้าจะ
มีชีวิตดี คนต่างเชื้อชาติที่เข้ามาทางานในชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่ ไม่ท้อต่องานหนัก ไม่
เกียจคร้าน คนต่างเชื้อชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาทางานในชุมชนต่างก็ตั้งใจทางาน หวังว่าจะเก็บเงินเพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและครอบครัว การเข้ามาอยู่ในท่ามกลางผู้คนชาวไทย ทาให้คนต่ างเชื้อ
ชาติเหล่านี้ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของคนไทย บางรายกลายเป็นคนเก็บตัว ไม่กล้า
ออกไปไหนมาไหนอย่ างคนไทย เมื่อเจอคนไทยก็แสดงความอ่อนน้ อมถ่อมตน พยายามฝึ กพู ด
ภาษาไทยเพื่อจะได้สื่อสารกับคนไทยได้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา คนต่างเชื้อชาติส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ซึ่งคนไทยในชุมชนเมื่อได้สัมผัสกับชีวิตของพวกคนต่างเชื้อชาติเขาก็เป็นคนหนึ่งที่จากบ้านจาก
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เมืองมาทางานแทนคนไทยในสาขาที่งานลักษณะดังกล่าวซึ่งคนไทยไม่นิยมทา ทาให้การประกอบ
อาชีพของคนไทยบางกลุ่มสามารถดาเนินงานต่อไปได้แต่สาหรับคนไทยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเข้าใจ
และมองว่าคนต่างเชื้อชาตินั้นเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาแย่งงานคนไทยทา เข้ามาแย่งใช้ทรัพยากรของคน
ไทย และก่อปัญหาด้านต่างๆให้กับสังคมไทยในชุมชน เช่น ปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาสังคม เป็น
ต้น การมองคนต่างเชื้อชาติในมุมลบนั้นทาให้ภายในชุมชนที่มีทั้งคนไทยและคนต่างเชื้อชาติที่อาศัย
อยู่รวมกัน ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ต่างคนต่างอยู่ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในชุมชนทาให้
ปัญหานั้นๆ ไม่ได้รับการแก้ไขจากคนภายในชุมชนเอง แต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหา
ซึ่งก็เป็นการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราว ไม่สามารถแก้ปัญหาให้คลี่ คลายหรือหมดไปได้อย่างยั่งยืน
และยังคงเหลือความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจ
ดัง นั้ น เมื่อ เกิด ปั ญหาความสั ม พัน ธ์ ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของคนในชุ ม ชนจั งหวั ด
นครสวรรค์การแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มากก็ตาม กระบวนการที่เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของชุมชนคือการนาหลักทางพระพุทธศาสนามา
ปฏิบัติทั้งคนที่อยู่ในชุมชนที่เป็นคนไทยและคนต่างเชื้อชาติแล้วเป็นการง่ายที่จะนาหลักธรรมเข้ามา
ในการสมัครสมานความสามัคคีเพราะคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นคนไทย พม่า เขมร ลาว ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธเมื่อนาหลักทางพระพุท ธศาสนามาเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน ทาให้เกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งคณะผู้วิจัยได้องค์ความรู้โดย
การใช้หลักทางพระพุทธศาสนามาเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนอาเซียน
โดยอธิบายดังนี้
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คนในชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ไทย พม่า เขมร ลาว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สังคม
และวั ฒ นธรรมประเพณี คล้ า ยคลึ ง กั น ดั ง นั้ น การใช้ ห ลั กธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาเข้ า มาเป็ น
กระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้คน ไทย พม่า เขมร ลาว ได้อยู่อย่างสงบ และหล่อหลอม
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีต่อกัน เกิดความเมตตาซึ่งกันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม คือ การจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันใน
สังคมและวัฒนธรรมให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนคือ
หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักแห่งการครองใจคน หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้ วิธีทาให้คนรัก หลักสังคห
วัตถุ 4 เป็นหลักสังคมสงเคราะห์ ประสานใจคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหน ไทย พม่า เขมร
ลาว ประสานความสัมพันธ์ทางสังคม ประสานความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา
เข้าด้วยกันอย่างมีความสุข ประสานวัฒนธรรมแห่งการให้ ด้วยการแบ่งปันปัจจัย 4 เอื้อเฟื้อการ
เรียนรู้ และให้โอกาสมีส่วนร่วมในชุมชน กระตุ้นจิตสานึกประพฤติตนในศีลและวินัยในสังคม และ
เคารพในกฎระเบียบ ด้วยการยึดหลักปฏิบัติแนวทางเดียวกัน การใช้ภาษาสื่อสารด้วยความเมตตา
และเข้าใจ ด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจ รับรู้ความรู้สึกด้วยหัวใจแห่งการให้ และมีวาจาแห่งความเป็น
มิตรภาพซึ่งกันและกันสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ เพราะสังคมจะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีความรัก
และปรารถนาดีซึ่งกันและกันทุกเชื้อชาติ แล้วการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนในอาเซียน ทาให้เป็นการแก้ไขการอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป
6. ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบของงานศึกษานี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน
ในอาเซีย นในครั้งนี้ ได้ศึกษาความสั มพัน ธ์ของคนไทย พม่า เขมร ลาว ที่อยู่ในชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ ทั้งด้านสังคมการอยู่ร่วมกันวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ภาษา ประเพณี ศาสนา ของคน
หลายเชื้อชาติในชุมชนเดีย วกันที่อาจก่อให้ เกิดปั ญหาต่างๆหลายด้าน ปั ญหาอาจมีเล็กน้ อยใน
ความสั ม พัน ธ์ ทางสั งคมและวัฒ นธรรมในชุ มชนแต่ก ารที่ เราจะอยู่ร่ ว มกั นอย่ างยั่ งยืน นั้นต้ องมี
กระบวนการในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครั้งนี้ผู้วิจัยและคณะใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ยิ่งเป็นการประสานความสัมพันธ์ที่ง่ายแล้วทาให้ทุก
คนทุกท่านมีความสุขเพราะชาวต่างเชื้อชาติ เขมร ลาว พม่า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงเข้าใจ
และเกิดความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ชุม ชนในอาเซี ย นในครั้ ง นี้ ความสั ม พั น ธ์ ข องคนไทย พม่า เขมร ลาว ที่ อ ยู่ ในชุ ม ชนในจัง หวั ด
นครสวรรค์ ทั้งด้านสั งคมการอยู่ร่ ว มกันวิถีชีวิตและวัฒ นธรรม ภาษา ประเพณี ศาสนา โดยใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน คือ 1.ทาน 2. ปิยะวาจา 3. อัตถจริยา 4.สมานัตต
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ตา หลักพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นอย่างดีให้
ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนในแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป
3. ข้อเสนอในการทาวิจัยครั้งต่อไป ควรจะทาการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง (1) ควร
ศึกษาการเสริมสร้างความสั มพันธ์ทางสังคมและวัฒ นธรรมโดยเข้าไปศึกษาในประเทศอื่นๆ ใน
อาเซียน(2) ใช้หลักพุทธศาสนาบูรณากับแนวคิดสมัยใหม่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เข้าใจทุกประเทศในอาเซียน(3) ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมจาก
ประเทศอื่นๆที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่มีความคล้ายคลึงกันเลยโดยผู้วิจัยต้องหาวิธีในการเสริมสร้าง
โดยการพหุวัฒนธรรมเข้าหากันให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
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พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม
พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลี
โดยใช้บทสวดมนต์ ก่อนเรี ยนและหลั งเรี ยน กลุ่ มตัว อย่างในการวิจัยครั้งนี้ คื อนักศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๒๐ รูป/คน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม โดยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัยพบว่า : นักศึกษามีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีก่อนเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ ๑๐.๗๕ และคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๕ หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๕.๒๐ และเป็นร้อยละคิด ๗๖.๐๐
ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษาบาลีไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือร้อยละ ๗๕ และ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
คำสำคัญ : การพัฒนาความสามารถ, ด้านการอ่านภาษาบาลี
ABSTRACT
The purpose of this research was to study and compare Pali reading ability
before and after class by using the chants. The sample group selected by cluster
random consisted of ๒๐ people/monks of 1st year undergraduates, Bachelor of
Education Program in Teaching English at Mahamakut Buddhist University, Isan
Campus, Khonkaen Province in the first semester of the academic year 2016.
Research tools include of Lesson plan and Pali Reading Ability Test. The


หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น

หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น
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percentage, standard deviation and t-test which was not independent samples
were employed to analyze data.
The research were found that : The students’ pretest and posttest scores
on Pali reading ability were 10.75 or 53.75 percent and 15.20 or 76.00 percent
respectively. The average reading ability of Pali is not less than the standard which
was 75% and after the study was significantly higher than before learning at the .01
level.
Keywords: Development, Pali reading
๑.บทนำ

ภาษาบาลีนั้นเป็นภาษาดั้งเดิมที่ใช้ในสมัยพุทธกาล และอาจเรียกได้ว่าเป็นภาษาธรรม
คือเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เทศน์โปรดพุทธบริษัททั้งหลาย และทรงอนุญาตให้ภิกษุศึกษาเล่า
เรียนพุทธพจน์ เพื่อนาไปสั่งสอนประชาชนด้วย อีกทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้ในการจดบันทึกพระไตรปิฎก
(สังคายนา) ตั้งแต่ครั้งแรกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ดังมีคากล่าวว่า "พุทธวจน ปาเลตีติ ปาลี"
(ภาสา) แปลโดยพยัญชนะว่า “ภาษาใดย่อมรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ เพราะเหตุนั้น ภาษานั้นชื่อว่า
ปาลี” แปลโดยอรรถว่า “ภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ” (พระมหาฉลาด ปริญฺญาโณ,คู่มือการ
เรียนบาลีไวยากรณ์, (กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๐), หน้า ๒.) จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาษาบาลีนั้นถือ
เป็นภาษาชั้นสูงและมีความสาคัญ ดังนี้คือ ๑.) มูลภาสา คือ เป็นภาษาหลักหรือภาษาดั้งเดิมของ
เสฏฐบุคคล ๔ จาพวก ได้แก่ อาทิกัปปิยบุคคล พรหม อัสสุตาลาปบุคคล และ พระสัมพุทธเจ้า ๒.)
นิติภาสา คือเป็นภาษาที่มีแบบแผน มีกฎไวยากรณ์ที่ดี ๓.) สกานิรุตติ คือ เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้า
ตรัสและเป็นภาษาหลักในการประกาศพระศาสนา ๔.) อุตตมภาสา เป็นภาษาชั้นสูง กล่าวคือ การ
ที่ภาษาบาลีจัดเป็น อุตตมภาสานั้น พระเทพเมธาจารย์ (เช้า ฐิตปญโญ) ได้ให้เหตุผลไว้ ได้แก่ ๑.)
พระพุทธเจ้า ย่อมทรงแสดงพระพุทธพจน์ด้วยภาษาบาลี ๒.) สังคายนาทุกครั้ง พระสังคีติกาจารย์
กระทาด้วยภาษาบาลี ๓.) การเขียนและการพิมพ์ปริยัติคันถะลงในใบลานก็ดี ท่านจารึกเป็นภาษา
บาลีส่วนตัวอักษรเป็นของชาตินั้นๆได้ เช่น ภาษาบาลีอักษรไทย เป็นต้น ๔.) พระสงฆ์ผู้นาศาสน
ภาระทั้งหลาย ย่อมเล่าเรียนปริยัติคันถะซึ่งเรียบเรียงด้วยภาษาบาลีนับตั้งแต่อยู่ในสามเณรภาวะ
๕.) พระสงฆ์และศาสนิกชนประเทศพุทธศาสนาเถรวาท ย่อมสวดมนต์เป็นภาษาบาลีแม้จะฟังไม่รู้
เรื่องก็ไม่มีใครเบื่อหน่ายหรือรังเกียจ ๑ ทั้งนี้ ภาษาบาลียังเป็นภาษาถิ่นของชาวมคธ บางครั้งจึง
เรียกว่า “มาคธีภาษา” แปลว่า ภาษาของชาวมคธ พระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาครั้งแรกแก่พระ
เจ้าพิมพิสารที่เมืองมคธนี้ และได้ใช้ภาษามคธนี้ในการประกาศศาสนา ตลอดจนใช้จารึกคาสอน
เป็นพระไตรปิฎกตั้งแต่ครั้งแรกและตลอดมา ทั้งนี้ แม้จะมีคติมากมายเกี่ยวกับ ภาษาบาลีว่า มี
๑

๑๓.

สุวิทย์ ภาณุจารี,ภำษำบำลีเพื่อกำรค้นคว้ำพระพุทธศำสนำ,(กรุงเทพฯ: ธนาเพรส,๒๕๕๒),หน้า ๑๒-
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แหล่งกาเนิดอยู่ที่ใด แต่มีสาระที่น่าเชื่ออยู่ข้อหนึ่งคือ ภาษาบาลีในพระไตรปิฎกนั้นเป็นภาษามคธ
อย่างแน่แท้ คาว่า "บาลี" นอกจากจะหมายถึงภาษาอันมีระเบียบแบบแผน คานี้ยังเลือนมาจากคาว่า
"ปาฏลี" ซึ่งหมายถึงเมืองปาฏลีบุตร เพราะฉะนั้นภาษาบาลีก็คือ ภาษาปาฏลีบุตร อันเป็นเมืองหลวง
ของแคว้นมคธต่อจากกรุงราชคฤห์ นั่ น เอง ๒ ทั้งยังมีความเชื่อว่า ภาษาบาลี นั้น เป็นภาษาที่ สื บ
เนื่องมาจากภาษาพระเวทเช่นเดียวกับภาษาสั นสกฤต แต่ภาษาสัน สกฤตนั้นมีผู้ ศึกษามาก จึงมี
ระเบี ย บกฎเกณฑ์ที่ซับ ซ้ อนมากกว่าภาษาบาลี ที่ เป็ น ภาษาแบบชาวบ้ านทั่ว ไป อย่างไรก็ตาม
ภาษาบาลีนี้นับว่ามีอิทธิพลและความสาคัญต่อภาษาไทยอย่างยิ่ง จึงสรุปได้ด้วยเหตุผลสาคัญ ๓
ประการ ได้แก่ ๑) อิทธิพลจากศาสนา เพราะประเทศไทย ชื่อว่า สุวรรณภู มิที่ได้รับอิทธิพลการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนามาจากประเทศอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อรับพระพุทธศาสนา
ซึ่งมีภาษาบาลีในการจารึกคาสอนแล้ว ก็ทาให้ต้องศึกษาภาษาบาลีด้วย ๒) อิทธิพลจากวรรณคดี
วรรณคดีบาลีสันสกฤตมีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่า มีวรรณคดีหลายๆ
เรื่องที่แต่งโดยมีเค้าเรื่องมาจากวรรณคดีบาลีสันสกฤต หรือมีแนวคิดมาจากพระพุทธศาสนา เช่น
มหาเวสสันดรชาดก เป็นต้น ๓) อิทธิพลจากการเมือง การค้าขาย ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอื่นๆ
ที่รับมาจากอินเดีย๓ นอกจากนี้ ภาษาบาลียังได้ชื่อว่า เป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ แต่คนที่ไม่
เคยเรียนบาลีมาก่อนอาจไม่เข้าใจว่า ภาษาบาลีรักษาพระพุทธพจน์ได้อย่ างไร จึงขออธิบายในข้อ
ที่ว่ารักษานั้นหมายถึง เป็นภาษาที่ใช้บันทึกพระธรรมคาสอนและพระวินัยหรือกฎหมายของคณะ
สงฆ์ ซึ่งชาวพุทธไทยสายเถรวาท เช่น ศรีลั งกา พม่า ไทย ลาว เขมร เป็นต้น และเป็น ภาษาที่
พระพุทธเจ้าทรงใช้แสดงธรรม ภาษาบาลีจึงเป็นภาษาของพระพุทธเจ้า ในฐานะที่พระพุทธศาสนา
นิ ก ายเถรวาทเป็ น นิ กายในฝ่ า ยอนุ รั ก ษ์ นิ ยม การอนุรั ก ษ์ พ ระไตรปิ ฎ กซึ่ งเป็ น หนั ง สื อ ประมวล
พระพุ ท ธศาสนาเอาไว้ ใ นรู ป แบบของภาษาบาลี ซึ่ ง แตกต่ า งจากทิ เ บต จี น ญี่ ปุ่ น เป็ น ต้ น ที่
นักปราชญ์ราชบัณฑิตในประเทศนั้นตกลงใช้หรือแปลพระธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาด้วยภาษา
ของตัวเอง และเรียกขานตนว่า นิกายมหายาน๔
ปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนภาษาบาลี ประสบปัญหาเนื่องด้วยเหตุ ๒ ประการก็คือ ๑)
ภาษาบาลีเป็นภาษาตาย เพราะไม่มีใครใช้เรียนเขียนอ่านหรือพูดกันเหมือนภาษาปัจจุบัน ๒) เรียน
ไปแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ แม้จะท่องจาหรือศึกษาอยู่นานหลายปีเพียงใด ก็ลืมเลือนได้ เพราะไม่ได้
นาไปใช้อย่างบูรณาการ อีกทั้งการรับรองการศึกษาของทางรัฐบาลไทย ที่ให้การเรียนภาษาบาลี
สามารถเทียบเคียงได้เพียงระดับปริญญาตรีสาขาภาษาศาสตร์ เท่านั้น และปัญหาก็ใช่จะเกิดเฉพาะ
กับภาษาบาลีเพียงเท่านี้ แต่เพราะทิศทางของการศึกษาไทย และมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง ได้
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย คือมีการบูรณาการวิชาการทางโลก หรือสายสามัญที่สังคมให้การยอมรับมาก
๒

เสถียร โพธินันทะ.ประวัติศำสตร์พระพุทธศำสนำ.พิมพ์ครั้งที่ ๔,(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช-วิทยาลัย
,๒๕๔๓),หน้า ๒๘.
๓
ธนกร ชูสุขเสริม, ภำษำบำลีเพื่อกำรค้นคว้ำเพื่อพระพุทธศำสนำ. (ขอนแก่น: เอกสารประกอบการ
สอน. คณะมนุษยศาสตร์. มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน),๒๕๕๖ หน้า ๒.
๔
เลี่ยงเซียง,พุทธฤทธิ์พิชิตชัย,(กรุงเทพฯ. เลี่ยงเซียงการพิมพ์),๒๕๕๖ หน้า ๗.
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ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

ขึ้ น เพิ่ ม เข้ า มา ท าให้ ค่ า นิ ย มต่ อ การเรี ย นภาษาบาลี เ ปลี่ ย นไป กลายเป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ท าให้
การศึกษาภาษาบาลีในปัจจุบันมีจานวนน้อยลง และค่อยๆเลือนหายไป และจากสภาพปัญหาการ
เรี ยนการสอนภาษาบาลี ของนั กศึกษาปริ ญญาตรีชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลั ย
วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น จากการทดสอบก่อนการเข้าศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า การอ่านออกเสียงภาษาบาลี คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ทั้งนี้เพราะนักศึกษาที่จะ
เข้าศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีพื้นฐานในการอ่านภาษาบาลี
และความรู้ พื้น ฐานเกี่ย วกับ ภาษาบาลี ใ นเกณฑ์ ที่ ต่า และมีความแตกต่ างด้านวิ ช าเอกในระดั บ
มัธยมศึกษา ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ทาให้การอ่านภาษาบาลีไม่ได้รับการ
ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นภาษาที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ในชีวิตประจาวันเพราะสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบันไม่เอื้อต่อการใช้ภาษาบาลี จึงทาให้เกณฑ์การอ่านภาษาบาลีอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า ๕ เหตุผลนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนู ศรีทอง, ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และบรรจง โสดาดี (๒๕๓๙)๖ ที่ได้ศึกษา
สภาพทั่วไปของสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑
เพื่อหาทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแผนกธรรมและบาลี โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง การบันทึกการสังเกต และการสัมภาษณ์นักวิชาการ ๔ รูป/คน ผู้บริหารคณะสงฆ์ จานวน
๕ รูป ผู้บริหารและครูสานักเรียน จานวน ๒๔ รูป และหัวหน้าส่วนราชการสที่เกี่ยวข้องเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๑ ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของสานักเรียนในเขตการปกครอง มีข้อค้นพบ
ดังนี้คือ ๑) ด้านปัจจัยนาเข้า การศึกษาของคณะสงฆ์แผนกธรรมและบาลี กาลังเผชิญกับสภาพ
ปั ญหาการดู แลความพร้ อมของสถานที่ และสภาพแวดล้ อ มที่ไ ม่เอื้อ ต่อบรรยากาศทางวิช าการ
จานวนนักเรีย นที่เข้ าสอบ และที่สอบได้จ านวนลดลง ขาดแคลนครูส อนทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ ปัญหาการบริหารที่รับผิดชอบเฉพาะการวัดผลอย่างเดียว ไม่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
งบประมาณไม่เพียงพอ หลักสูตรมุ่งในแนวดิ่งมากกว่าแนวราบ และขาดความยืดหยุ่น และการ
เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาของภาครัฐในปัจจุบัน ๒) ในด้านปัจจัยกระบวนการ กิจกรรมการ
เรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง ไม่คานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน เป็นต้น
จากความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา การเรียนวิชาภาษาบาลีดังที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิธีการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลี สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๑ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ม
มากขึ้นโดยใช้บทสวดมนต์ ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ ๑) ขั้นนาเข้าสู่
บทเรียน ๒) ขั้นนาเสนอเนื้อหา ๓) ขั้นฝึกฝน ๔) ขั้นสรุปและนาไปใช้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ให้นักศึกษา
๕

มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน,รำยงำนกำรพั ฒนำคุ ณภำพกำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำ
ประจำปี ๒๕๕๗. ( ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน.,๒๕๕๗
หน้า ๑๐.
๖
ธนู ศรีทอง และคณะ กำรศึกษำแนวทำงพัฒนำสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนก
บำลีในเขตกำรปกครองคณะสงฆ์ ภำค ๑๑. (วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).๒๕๓๙
บทคัดย่อ
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ได้พัฒนาการอ่านภาษาบาลีให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการสวดมนต์นั้น มีอานุภาพและอานิสงส์มากมายอย่างที่
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (๒๔๘๐) ได้เล่าว่า ในสมัยที่พักอยู่บน ดอยปะหร่อง (เชียงใหม่) กับ พระ
อาจารย์มนู ตอนเช้า เที่ยวบิณฑบาต พอให้พรเสร็จท่านได้สอนให้ชาวบ้าน กล่าวสาธุ พร้อมกันด้วย
เสียงสูง ท่าน (พระอาจารย์มั่น) เล่าเป็นเชิงตลกว่า มือทั้งสองข้างของเขา ชูขึ้นข้างบนเหมือนบั้งไฟ
จะขึ้นสู่ท้องฟ้า ต่อมาวันหนึ่ง ท่านนั่งพักในส่วนที่ทาเป็นที่พักกลางวันมีเทพพวกหนึ่ง มาจาก เขา
จิตรกูฏ มาถามท่านว่า "เสียงสาธุ สาธุนั้น สาธุอะไร สะเทือนสะท้าน ทุกวันพวกเทพทั้งหลาย ได้ฟัง
มีความสุข ไปตามๆ กัน "ท่านมาพิจารณาว่า เสียงอะไร ที่ไหน จึงระลึกได้ว่า เสียงสาธุการของ
ชาวบ้าน ตอนถวายทาน นั่นเองพอรับทราบแล้ว พวกเทพก็กล่าวว่า" เขาก็สาธุการด้วย "แล้วทา
ประทักษิณ เวียนขวา ลากลั บ ไป ส่ ว นมาก พวกเทพเขาจะทาอย่างนั้น ท่านพระอาจารย์มั่น จึ ง
พิจารณาต่อ ได้ความว่า พุทธมนต์นั้นใครจะสวดก็ตาม ทั้งที่เป็นกิจวัตรของ พระสงฆ์ เช้า-เย็น หรือ
ชาวพุทธทุกคน สวดมนต์ระลึกในใจ ย่อมมีอานุภาพแผ่ไปได้ถึงหมื่นจักรวาล สวดออกเสียงพอฟังได้
ก็มีอานุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาล สวดมนต์เช้าเย็นธรรมดา มีอานุภาพแผ่ไปได้ แสนโกฏิจักรวาล
สวดเต็มเสียงสุดกู่ มีอานุภาพแผ่ไปได้อนันตจักรวาล แม้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสามภพ และที่สุดในอเวจี
มหานรก ก็ยังได้รับความสุขเมื่อแว่วเสียงพุทธมนต์ผ่านลงไปถึง ชั่วขณะชั่วครู่หนึ่งดีกว่าหาความสุข
ไม่ได้เลยตลอดกาล ซึ่งสอดคล้องกับคาเทศนาของ สมเด็จพระพุฒา-จารย์ โต พรหมรังสี ได้กล่าว
ว่า “ยังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การสวดมนต์มีประโยชน์น้อย และเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่อง
ความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมาย เพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงาม
ความดี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าพระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่างไร พระธรรมคาสอน
ของพระองค์มีคุณอย่างไร และพระสงฆ์อรหันต์อริยะเจ้ามีคุณเช่นไร การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจน
จิตเป็นสมาธิ แล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์สูงสุดของการสวด
มนต์นั่นคือ จะทาให้ท่านเป็นผล จนสาเร็จเป็นพระอรหันต์ ที่กล่าวเช่นนี้ มีหลักฐานปรากฏใน
พระธรรมคาสอนที่ว่า โอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มี ๕ โอกาสด้วยกันคือ ๑) เมื่อฟังธรรม
๒) เมื่อแสดงธรรม ๓) เมื่อสาธยายธรรม นั่นคือ การสวดมนต์ ๔) เมื่อตรึกตรองธรรม หรือเพ่งธรรม
อยู่ในขณะนั้น ๕) เมื่อเจริญวิปัสสนาญาณ การสวดมนต์ในตอนเช้าและในตอนเย็นเป็นประเพณีที่
ปฏิบั ติกัน มา ตั้งแต่ส มัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธบริษัท
ทั้งหลาย ต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ โดยแบ่งเวลาเข้าเฝ้าเป็น ๒ เวลา นั่นคือ ตอนเช้าเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้า เพื่อฟังธรรม ตอนเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม การฟังธรรมเป็นการชาระล้าง
จิตใจ ที่เศร้าหมองให้หมดไปเพื่อสาเร็จสู่มรรคผลพระนิพพาน การสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่ง
ประกอบไปด้วยองค์ทั้ง ๓ นั่น คือ ๑) กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและสารวม ๒) ใจ มีความเคารพ
นบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย ๓) วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคาสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐ ใน
พระคุณทั้ง ๓ พร้อมเป็นการขอขมา ในการผิดพลาดหากมีและกล่าวสักการะเทิดทูนสิ่ง ซึ่งสูงยิ่ง ซึ่ง
เราเรียกได้ว่าเป็นการสร้างกุศล ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดที่เดียว อาตมาภาพ ขอรับรองแก่ท่านทั้งหลาย
ว่า ถ้าหากบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าและเย็นไม่ขาดแล้ว บุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดนพระอรหันต์อย่าง
แน่นอน การสวดมนต์นี้ ควรสวดมนต์ให้มีเสียงดับพอสมควร ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่จิตตน และ
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ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

ประโยชน์แก่จิตอื่น ที่ว่าประโยชน์แก่จิตตน คือ เสียงในการสวดมนต์จะกลบเสียงภายนอกไม่ให้เข้า
มารบกวนจิต ก็จะทาให้เกิดความสงบอยู่กับบทสวดมนต์นั้น ๆ ทาให้เกิดสมาธิและปัญญา เข้ามาใน
จิตใจของผู้สวด ที่ว่าประโยชน์แก่จิตอื่น คือ ผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังเสียงสวดมนต์จะพลอย ได้เกิดความรู้
เกิดปัญญา มีจิตสงบลึกซึ้งตามไปด้วย ผู้สวดก็เกิดกุศลไปด้วยโดยการให้ทานโดยทางเสียง เหล่า
พรหมเทพที่ชอบฟังเสียงในการสวดมนต์ มีอยู่จานวนมาก ก็จะมาชุมนุมฟังกันอย่างมากมาย เมื่อมี
เหล่าพรหมเทพเข้ามาล้อมรอบตัวของผู้สวดอยู่เช่นนั้น ภัยอันตรายต่าง ๆ ที่ไหน ก็ไม่สามารถกล้า
กรายผู้สวดมนต์ได้ตลอดจนอาณาเขตและบริเวณบ้านของผู้ที่สวดมนต์ ย่อมมีเกราะแห่งเทพพรหม
และเทวดา ทั้ งหลายคุ้ ม ครองภั ย อัน ตราย ได้ อ ย่ างดี เยี่ ย ม ดู ก่ อน ท่า นเจ้า พระยาและอุบ าสก
อุบาสิกาในที่นี้ การสวดมนต์เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณเมื่อจิตมีที่พึ่ง
คือ คุณพระรัตนตรัย ความกลัวก็ดี ความสะดุ้งกลัวก็ดี และความขนพองสยองเกล้าก็ดี ภัยอันตราย
ใด ๆ ก็ดีจะไม่มีแก่ผู้สวดมนต์นั่นแล”
จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเปรียบเทียบว่า การสอนอ่านภาษา
บาลีโดยใช้บทสวดมนต์นั้น จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีของนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร และมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษา
บาลีโดยใช้บทสวดมนต์อยู่ในระดับใด เพื่อจะได้นาผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับปรับปรุงการ
สอนเขียนให้ดีขึ้นต่อไป
๒.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีของนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนการอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
๒.๒ เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ที่มีต่อการสอนอ่านภาษาบาลี
โดยใช้บทสวดมนต์ก่อนเรียนและหลังเรียน
๓.วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์
ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีวิจัย ดังนี้
๓.๑.ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวั ดขอนแก่ น จ านวน ๒ ห้ อ ง รวม ๕๐ รู ป/คน โดยกลุ่ มตั ว อย่า งที่ใ ช้ในการวิจัย ครั้ง นี้ คื อ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น จ านวน ๒๐ รู ป /คน ซึ่ ง ได้ ม าจากการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบกลุ่ ม (Cluster
Random sampling)
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๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น ๒
ประเภท คือ
๑. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนอ่านบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ของนักศึกษาปริญญา
ตรีชั้นปีที่ ๑ จานวน ๗ แผน ซึ่งได้ผ่านการตรวจแก้ไข ทดลองใช้ และปรับปรุงมาแล้ว มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง ๐.๖๗-๑.๐๐
๒. แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลี จานวน ๑ ข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ (IOC) เท่ากับ ๑.๐๐ ดัชนีความยากง่ายอยู่ที่ ๐.๕๐
มีค่าอานาจจาแนก อยู่ที่ ๐.๕๗ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๐
๓. แบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ โดยใช้การวัดตามวิธีของลิเคิร์ท มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ ๐.๖๗-๑.๐๐ ทุกข้อ
๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
๑.ดาเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาบาลี แบบอัตนัย จานวน ๑ ข้อ
๒.ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์
ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
๓.เมื่อดาเนินการทดลองครบแผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวด
มนต์ แล้วดาเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน
๔.นาแบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ให้นักศึกษาทาหลัง
ทดลองวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อใช้ในการสรุปและอภิปรายผลการทดลอง
๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล จากค่าคะแนนที่ทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีของ
นักศึกษาต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ดังนี้
๑.การวิเคราะห์ ข้อมู ล เพื่ อศึกษาความสามารถด้านการอ่ านภาษาบาลี ข องนั ก ศึกษา
ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ ๖ โดยใช้ ค ะแนนเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและค่ า ร้ อ ยละ และศึ ก ษา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ด้วย
การทดสอบหาค่า ทีแ บบกลุ่ มเดี ย วและเปรี ยบเที ยบความสามารถด้ านการอ่ านภาษาบาลี ข อง
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้การทดสอบที่ไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples)
๒.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวด
มนต์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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๔.ผลกำรวิจัย
ตอนที่ ๑ ผลการศึ ก ษาคะแนนความสามารถด้ า นการอ่ า นภาษาบาลี ข องนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนด้วยการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน ผู้วิจัยได้นาผลการทดสอบของนักศึกษาเป็นรายบุคคลก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน ๑
ข้อ คะแนนเต็ม ๒๒ คะแนน มาวิเคราะห์ในภาพรวมโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ก่อนเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐.๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๕ และคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ
๑๕.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๗๕
ตารางที่ ๑ การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test) ของคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวด
มนต์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑
กำรทดสอบ
xˉ
S.D
ร้อยละ
t
ก่อนเรียน
๑๐.๗๕
๑.๖๕
๕๓.๗๕
๑๘.๑๐**
หลังเรียน
๑๕.๒๐
๑.๒๓
๗๖.๐๐
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
จากตารางที่ ๑ พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาบาลีของนักศึกษาปริญญา
ตรีชั้นปีที่ ๑ มีค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ ๑๐.๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๕ และคะแนน
เฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเท่ากับ ๑๕.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ และเมื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
ตอนที่ ๒ ผลการศึกษาเจตคติของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ต่อการสอนอ่านภาษา
บาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดเจตคติที่มีรายการแสดงความคิดเห็นทั้งทางบวกและทาง
ลบกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน ๒๐ ข้อ หลังจากได้ทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การ
สอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ครบทั้ง ๗ แผน ดังนี้
ตารางที่ ๒ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความผลการศึกษาเจตคติ
ต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑
การทดสอบ
หลังเรียน

N
๓๘

๓.๗๕

S.D
๐.๐๗

แปลความ
ค่อนข้างดี

ตารางที่ ๒ ผลการให้ข้อมูลพบว่า หลังจากนักศึกษาได้รับการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้
บทสวดมนต์ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์เท่ากับ
๓.๗๕ แสดงว่า นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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สรุปผลการวิจัย พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยภาพรวมมีเจตคติต่อการ
สอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ อยู่ในระดับค่อนข้างดี
๕.อภิปรำยผล
จากการศึกษาผลการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้การบทสวดมนต์ ของนักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๑สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
๑. ความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลี จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการ
เรียนอ่านภาษาบาลีของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ที่ได้รับการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวด
มนต์ของนั กศึกษาปริ ญญาตรีชั้น ปีที่ ๑ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ ๑๐.๗๕ คิดเป็นร้อยละ
๕๓.๗๕ และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๑๕.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสถิติที่ตั้งเอาไว้ ทั้งนี้
อาจเอามาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
ประการแรก การสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ ช่วยพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านได้ดี เพราะการสอนอ่านภาษาบาลี โดยใช้บ ทสวดมนต์ เป็ น กระบวนการเรี ยนรู้ ตาม
ธรรมชาติ และเป็นการสอนที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านการอ่าน เห็นได้จากการ
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ทาให้นักศึกษาทุกรูป/คนได้มีส่วนร่วม ทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการ
เรียน และได้เรียนรู้ร่วมกัน การสอนอ่านมีลาดับจากง่ายไปหายากสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปมา
ได้ ซึ่งเป็นการลาดับการเรียนรู้ตามกระบวนการคิดของผู้เรียน เริ่มจากการวางแผนและเตรียม เป็น
กิจกรรมที่จัดทาขึ้นเพื่อที่อาจารย์จะได้หาเนื้อเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาที่นักศึกษาควรจะ
รู้ และได้ใช้ใ นชีวิตประจ าวัน เช่น ใช้ในการศึ กษาต่อในระดับ ที่สู งขึ้น และใช้ใ นการสวดมนต์ใ น
ชีวิตประจาวันกับครอบครัว อาจารย์และเพื่อนๆ ขั้นทาความเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอนป้อน เป็นการให้ตัว
ป้ อนทางภาษาแก่นั กศึกษาทั้งนี้ เป็ น ตัว อย่างที่แท้จริงในชีวิตจริงและตัว บทสวดมนต์ที่อาจารย์
เลือกใช้ในห้องเรียน อาจารย์แสดงบทบาทเป็นผู้ให้ข้อมูลและนักศึกษามีหน้าที่ในการฟัง สังเกตและ
เลี ย นแบบ ขั้นกิจกรรมเพื่อความเข้าใจและฝึ ก เป็น การฝึ กตัว ภาษาในสถานการณ์เดียวกัน กั บ
อาจารย์ที่นาเสนอในขั้นทาความเข้าในสิ่งที่ผู้สอนป้อน ทั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาของ
นักเรียน และนักเรียนมีหน้าที่ในการฝึกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นผล ต้อง
ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถด้านการอ่านในการทาใบงานในเรื่องที่สอน ทั้งนี้
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้การอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ว่องไว และเกิดสมาธิ ใน
ชั่วโมงก่อนๆ และในชั่วโมงที่กาลังเรียน หรือทาแบบฝึกหัดที่อาจารย์มอบหมายตามขึ้นตอนโดย
อาจารย์จะคอยเป็นผู้ให้คาแนะนา และช่วยเหลือนักศึกษาในการอ่านออกเสียงศัพท์และการอ่าน
ประโยค ขั้นประเมินผลเป็นขั้นที่ครูคอยสังเกตการณ์อ่าน การตอบคาถามและการร่วมกิจกรรม เกม
ที่ครูได้จัดทาขึ้น เพื่อสังเกตการณ์อ่านการตอบคาถามรวมไปถึงพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน และเพื่อส่งผลให้นักเรียนกระตือรือร้น ความมั่นใจ และสามารถพัฒนาความสามารถด้าน
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การอ่านภาษาบาลีได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของประยูร ช่ำงกำร๗ ได้ศึกษา การพัฒนา
บทเรียนสาเร็จรู ป เรื่องฐานกรณ์วิชาภาษาบาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเนื้อหาในวิชาดังกล่าว
ค่อนข้างยากสาหรับนักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเป็นนักเรียนที่จบ
มาจากโรงเรียนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งไม่มีพื้นฐานในการเรียนภาษบาลีมา
ก่อน เป็นเหตุให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การศึกษาค้นคว้าครั้ง
นี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนสาเร็จรูป เรื่องฐานกรณ์
วิชาภาษาบาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพ ๘๑.๐๐/๘๕.๒๕ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้ง
ไว้ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ ร้อยละ ๗๕ ดังนั้น ครู นักการศึกษา ควรนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง
ฐานกรณ์ วิชาภาษาบาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้กิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประการที่สอง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์นั้น
เป็นกระบวนการจัดการสอนที่ทาโดยให้ผู้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอน โดยเริ่มจาก ๑) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
อาจารย์แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ทบทวนเนื้อหา เช่น สัมพุทเธ, นะโมการอัฏฐะกะ, ขันธปริตต
สูตร, กรณียเมตตสูตร และมังคลสูตร การจัดกิจกรรมการอ่านนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่ว ม
ตื่ น เต้ น และสนุ ก สนานในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว และยั ง สอดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น
ชีวิตประจาวันของนักศึกษาซึ่งสามารถนาความรู้ที่ได้รับนั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ใช้ใน
การเรียนการสอนภาษาบาลีในระดับที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความมั่นใจในการอ่านภาษา
บาลี ๒) ขั้นนาเสนอ อาจารย์ได้อธิบายว่าในชั่วโมงนั้นเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ก่อนที่จะให้
ศึกษาเนื้อหา โดยอาจารย์จะคอยสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและตื่นเต้นในการเรียน
การสอน จากนั้นจึงนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะสอนนั้นๆ ผ่านเครื่องโปรเจกเตอร์ อธิบายให้
นักศึกษาฟังเกี่ยวกับเนื้อหา ก่อนนาอ่านออกเสียง และหลังจากนั้นให้นักศึกษาได้ฝึกอ่านเป็นลาดับ
ต่อไป ๓) ขั้นฝึกปฏิบัติ อาจารย์แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มโดยให้คละความสามารถ แล้วพาอ่าน
ออกเสียงบทสวดมนต์ โดยอาจารย์จะแสดงบทสวดมนต์ให้ศึกษาดูบนจอโปรเจกเตอร์ หลังจากนั้น
พานั ก ศึก ษาอ่ านออกเสี ย งบทสวดมนต์ ต ามล าดับ จนครบทุ ก กลุ่ ม ๔) ขั้ น การอ่ า น อาจารย์ ใ ห้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมาอ่านบทสวดมนต์ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม โดยให้อาจารย์เป็นผู้
สังเกต ให้คาปรึกษาและคอยให้ คาแนะนาอยู่ ห่างๆ และให้นักศึกษาเป็นผู้ ใช้ความสามารถของ
ตนเองให้ ได้ม ากที่สุ ด ๕) ขั้น สรุ ป อาจารย์ แ ละนั กศึ กษาช่ว ยกั นทบทวนการอ่า นและความรู้ ที่
นักศึกษาได้รับในชั่วโมงที่เรียนนั้นๆ
๒. เจตคติของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บทสวด
มนต์ พบว่า อยู่ในระดับค่อนข้างดี สังเกตได้จากพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน และผลการประเมินแบบวัดเจตคติของนักศึกษาเหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะ
๗

ประยูร ช่างการ,การพัฒนาบทเรีย นสาเร็ จรูปเรื่ องฐานกรณ์วิชาภาษาบาลีชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ .
วิทยำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๗. บทคัดย่อ
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การสอนอ่านภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ เป็น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ความน่าสนใจ เพราะทาให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตัวเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จากการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างการเรียนการสอน นักศึกษามีความสนุกสนาน โดยเฉพาะขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
นักศึกษาเกิดความสนใจ และอยากจะเรียนเพราะมีสื่อประกอบการสอนที่ชัดเจน ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจ และรู้สึกว่า ภาษาบาลีไม่อยากจนเกินไป เพราะเนื้อหาที่จะนามาสอนเป็นเนื้อหาง่ายๆ
เห็นได้จากขั้นนาเสนอ เนื้อหาที่ใช้จะเริ่มจากง่ายไปหายาก ส่งผลให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการ
สอนดังกล่าว ทั้งนี้นักศึกษายังได้ฝึกฝนตัวเอง ในขั้นการฝึก ซึ่งอาจามีแบบฝึกที่แจกให้เป็นรายบุคคล
ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียน และยอมรับความสามารถของตนในขั้นนาความรู้
ไปใช้ และขั้นสรุป ซึ่งทาให้นักเรียนได้พบว่า ตนควรจะพัฒนาการอ่านต่อไปได้อย่างไร และจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดเจตคติ พบว่า นักศึกษามีเจตคติอยู่ในระดับค่อนข้างดี
๖. ข้อเสนอแนะ
๖.๑. ข้อเสนอแนะสำหรับผลวิจัยนำไปใช้
๑.การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีเป็นงานวิจัยที่ต้องใช้
การวางแผนที่ดีและเนื้อหาของแบบทดสอบควรจะสอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อให้ได้แบบทดสอบที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับนักศึกษาและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
๒.ด้ านประสิ ทธิ ภ าพของแบบทดสอบความสามารถด้า นการอ่ านภาษาบาลี ส าหรั บ
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการอ่านของ
นั ก ศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น หลั ง จากการเรี ย นการสอนอ่ า นภาษาบาลี โ ดยใช้ บ ทสวดมนต์ และวั ด ด้ ว ย
แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาบาลีสามารถนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อาจ
นาไปใช้ประกอบการสอนปกติหรือใช้ในการสอนซ่อมเสริม
๓.ผู้สอนควรสร้างแบบทดสอบความสามารถที่เหมาะสมจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ดีจะ
ช่วยลดความตรึงเครียดแก่นักเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้
๖.๒. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
๑.ควรจัดให้มีการบูร ณาการหลั กสู ตรในการสอนการอ่านภาษาบาลีส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น
๒.ควรเพิ่มหัวข้อการอ่านให้มากกว่าเดิมเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ครบหลักการอ่าน
๓.ควรมีการเพิ่มสื่ออื่นเพิ่มเติมเช่นสื่อวีดีโอหรือ เว็บไซต์ต่างๆ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจที่จะทากิจกรรมการอ่านที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น
๗. กิตติกรรมประกำศ
ขออนุโมทนาขอบคุณ ท่านอาจารย์มหาวิรุธ วิโ รจโน ประธานที่ปรึกษาโครงการและ
คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้กรุณาช่วยตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงงานวิจัยได้มีความสมบูรณ์และสาเร็จ
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ลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานทุก
ท่านที่สนับสนุนในการทาการวิจัยในครั้งนี้
บรรณำนุกรม

๑.หนังสือทั่วไป
ธนกร ชูสุขเสริม. ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าเพื่อพระพุทธศาสนา. ขอนแก่น: เอกสารประกอบการ
สอน. คณะมนุษยศาสตร์. มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน.๒๕๕๖
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ประจำปี ๒๕๕๗. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหามกุ ฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน.๒๕๕๘.
,หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ (๕ ปี). ขอนแก่น:คณะ
ศึกษาสาสตร์ ภาควิชาวิชาการศึกษา. มหามกุฏราชวิทายลัย วิทยาเขตอีสาน.๒๕๕๔
เลี่ยงเซียง.พุทธฤทธิ์พิชิตชัย. กรุงเทพฯ. เลี่ยงเซียงการพิมพ์.๒๕๕๖
สุวิทย์ ภาณุจารี.ภำษำบำลีเพื่อกำรค้นคว้ำพระพุทธศำสนำ. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.๒๕๕๒
เสถี ย ร โพธิ นั น ทะ.ประวั ติ ศ ำสตร์ พ ระพุ ท ธศำสนำ.พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๔,กรุ งเทพฯ: มหามกุ ฏ ราชวิทยาลัย. ๒๕๔๓
๒.วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
ธนู ศรีทอง และคณะ ,การศึกษาแนวทางพัฒนาสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลี ใ นเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑.รำยงำนวิจั ย .สถาบั น วิจั ย -พุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙
ประยูร ช่างการ.การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปเรื่องฐานกรณ์วิชาภาษาบาลีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑.
วิทยำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๒๕๔๗
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ณัฐชานนท์ พันธ์ธีระภักดี
สุเทพ พรมเลิศ
พระมหาสุขสันต์ สุขวฑฺฒโน
บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง “การบริ หารสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พุทธศาสนา”
ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ข้อคือ ๑) ศึกษาสิ่งแวดล้อมทั่วไปในคัมภีร์พุทธศาสนา ๒) ศึกษาการ
บริ ห ารสิ่ งแวดล้ อมที่เกี่ย วข้องกั บ เสนาสนะในคั มภีร์พุทธศาสนา ๓) ประโยชน์ ของการบริห าร
สิ่งแวดล้อมที่เกีย่ วข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พุทธศาสนา
ผลการวิจั ยพบว่า ความหมายของสิ่ งแวดล้อม หมายถึง ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ซึ่งใน
คัมภีร์พุทธศาสนา เรียกว่า บริวาร หรือ บริขาร ประเภทของสิ่งแวดล้อม ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๒ ประเภท คือ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ กับ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น แนวคิดพระพุทธศาสนากับสิ่ง แวดล้อม ปรากฏทั้งในพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก โดย
มุ่งเน้นให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งป่าไม้ ภูเขา ต้นไม้ ประเด็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อมพบว่า
สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ในฐานะเป็นเสนาสนะวัด ที่อยู่อาศัย อาหาร เภสัช ของภิกษุ ประเด็นปัญหา
ระบบนิเวศพบว่า ปัญหาระบบนิเวศในสมัยพุทธกาลเป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ มีการเทเศษอาหาร
บิณฑบาตตามโคนต้นไม้ การปัสสาวะ-อุจจาระ ลงในน้าสาธารณะเป็นต้น ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวกับเสนาสนะ พบว่า มีการกาหนดเขตพุทธาวาส เขตธรรมาวาส และเขตอื่นๆ คือ สถานที่อยู่
อาศัยของภิกษุณี ศิษย์วัด และศาลาการเปรียญ
ประเด็นประโยชน์ของการบริหารสิ่งแวดล้อมพบว่าการวางแผนการบริหารสิ่งแวดล้อม
พระพุทธเจ้าทรงวางแผนการบริหารสิ่งแวดล้อมด้วยการบัญญัติวินัยไว้เป็นแบบแผนในการบริหาร
สิ่งแวดล้อม การบริหารสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ พบว่ามีการแบ่งแยกบุคคลให้ทาหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนประเด็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ มที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ
พบว่าทรงอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนให้ปลูกป่า รักษาน้า และดิน ประโยชน์ของการ


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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บริหารสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ พบว่ามี ๔ ประการ ได้แก่ ประโยชน์ด้านสัปปายะ ๗
ประโยชน์ด้านทัศนียะ ประโยชน์ด้านรมณียะ และประโยชน์ด้านปสาทนียะ
ABSTRACT
The title is an administration on residential environment in Buddhism
Canonical Texts. A researcher has set of three objectives, they are, 1) to study of an
environment in Buddhism Canonical Texts, 2) to study of an administration on
residential environment in Buddhism Canonical Texts, and 3) the advantage of an
administration on residential environment in Buddhism Canonical Texts.
The result of research found that the study to answer the objectives of
research, the researcher had studied the documents and presented the research
respectively, and it could be concluded the result of research and suggestion as
follows:From the study of documents on environment in Buddhism Canonical
Texts was found that the term of environment means the nature around us in
Buddhist Texts is called followers or requisites. The environments in Buddhist
Scriptures are divided into two kinds, e.g., environment is happened by nature and
environment is happened by human’s creation.
The study of an administration on residential environment in Buddhism
Canonical Texts was found that the concept of Buddhist environment has appeared
in Vinayapitaka and Suttantapitaka, it emphasized the conservation the
environment such as forest, mountain, trees, etc. The main point of environment
was found that the environment is benefit as the resident of temple, food,
medicines for Buddhist monks. The ecology problem was found that in the
Buddha’s time, the ecology is not much problem, there get rid of food scraps on
the tree’s root, urinate and feces in the pool. The point of the residential
environment was found that there is fix the Buddha’s place, Dhamma’s place, and
others places which are the place or resident of nuns, monastery boys, and
Buddhist Hall.
The advantage of an administration on residential environment was found
that the planning of environmental administration by the Buddha, He had laid
down Vinaya for the environmental administration. The residential environment
administration was found that there is separation the personnel to do for
environmental administration clearly. The point of the conservation of residential
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environment was found that the Buddha conserved an environment by plant the
tree, preserved river and earth. The advantage of an administration on residential
environment was found that there are three points of advantage, e.g., beautiful,
joyful, and faithful.
๑.บทนำ

การศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาผู้วิจัย
ต้องการศึกษารวบรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ เนื่องจาก
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิต และมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม มนุ ษย์เรามี
ความสามารถ ในการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีขึ้นมาเองตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นมาโดยฝีมือ
ของมนุษย์ซึ่งมนุษย์มีความสามารถแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่มี
ประโยชน์ หรือเป็นด้านสร้างสรรค์ หรือทาลายล้าง สิ่งต่างๆที่มีอยู่เ องตามธรรมชาติหรือสร้างขึ้น
ใหม่จะเห็นได้ว่ามนุษย์มีการบริหารสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นเองโดยฝีมือ
มนุษย์มาตั้งแต่ยุคของการกาเนิดโลก มนุษย์ก็ว่าได้ ดังจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
ตั้งแต่สิ่งเล็กๆจนถึงสิ่งใหญ่ๆ มนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ไม่ได้มีความแตกต่างหรือเหนือกว่า
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแต่ประการใดถ้าคิดว่าทุกชีวิตเป็นสิ่งแวดล้อมในโลกนี้ เพราะสิ่งแวดล้อมนั้น ถ้า
ปราศจากสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมก็ยังคงมีสภาพอยู่ได้ดังเดิมซึ่งแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เมื่อ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปสภาพความเป็นอยู่หรือการดารงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่
หากจะกล่าวถึงหลักธรรมคาสั่งสอนตามพุทธศาสนาได้กล่าวว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากตัวมนุษย์
หรื อเรี ย กอี กสิ่ งหนึ่ ง ว่า ความโลภ กิ เลส ตัน หา ความอยากได้ อยากมี ที่ไ ม่มี ที่สิ้ นสุ ด ซึ่ง ทาให้
สภาพแวดล้อมต่างๆตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้
อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาสิ่งแวดล้อมแบ่งได้เป็น ๒ประเภท
๑) สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองซึ่งมนุษย์นามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ทางใดก็
ทางหนึ่งได้แก่ ดิน น้าป่าไม้สัตว์ มนุษย์ได้นาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ มาตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ในแง่ของความเป็นอยู่ระบบครอบครัวจนถึง ระบบเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการ
ผลิตซึ่งนับวันสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติก็จะได้ลดน้อยหรือเสื่อมโทรม บางอย่างก็ได้หมดไป
แล้ ว การใช้จึ งต้องใช้ด้วยความประหยั ดและไม่สิ้นเปลืองโดยปล่าวประโยชน์ การนามาใช้ต้อง
ค านึ ง ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ พ ร้ อ มกั น การด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ย่ อ มมี ก ารเกี่ ย วข้ อ งกั บ การน า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมาใช้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเป็ น อยู่ ห รื อ การแปรรู ป
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ เ ป็ น รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต้ อ งการใช้ เ มื่ อ ประชากรมนุ ษ ย์ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ก็ถูกใช้มากยิ่งขึ้นทรัพยากรธรรมชาติในโลกซึ่งมีอยู่จากัดก็ถูกใช้มากจนเกิน
กาลังการผลิตของธรรมชาติก็ทาให้เกิดปัญหาในระบบธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดและมนุษย์ด้วย ดังนั้นเราจึงต้องมีการบริหารสิ่งแวดล้อมที่มีขึ้นเองตามธรรมชาติให้
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เป็นไปอย่างสมดุลและเพียงพอต่อความต้องการในการดารงชีวิตอยู่ ของมนุษย์ มนุษย์เราจาเป็นต้อง
พึ่งสิ่งแวดล้อมในเรื่องของปัจจัย๔ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค มา
ตั้งแต่สมัยเริ่มมีมนุษย์โลกเกิดขึ้น ตั้งแต่สมัยมนุษย์ยุคหินจนถึงยุคปัจจุบันก็ได้อาศัยปัจจัย ๔ ที่กล่าว
มาแล้ว และมีการพัฒนาการนามาใช้ในเรื่องของปัจจัย ๔ มาจนถึงปัจจุบันในการศึ กษาค้นคว้าใน
กรณีนี้คือปัจจัย ๔ กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัยเป็นหลักและมีมาตลอดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
เบื้องต้น
๒) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานสาหรับชีวิตมนุษย์สิ่งหนึ่ง
เช่นเดียวกับ ปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่พระสงฆ์จะต้องทราบเมื่อเข้าสู่สังคมพระสงฆ์เป็นข้อหนึ่ง ใน
นิสัย๔อย่าง คือการเป็นสมาชิกของพระสงฆ์อาศัยเสนาสนะ เมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ทรง
อนุญาตให้เสนาสนะแก่พระภิกษุสงฆ์ หรืออาศัยอยู่ในที่เป็นสิ่งก่อสร้าง พระสงฆ์จะต้องอาศัยอยู่ตาม
ป่า๑เช่น โคนต้นไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง และล้อมฟาง มาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้
ทรงอนุญาต ให้มีการสร้างที่อยู่อาศัย โดยครั้งก่อนที่ พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่เวฬุวันเขต
กรุงราชคฤห์ ครั้งนั้นได้มีเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์คนหนึ่ง มองเห็นพระสงฆ์เดินออกมาจากที่อาศัย
ด้วยอาการสงบสารวม หน้าเลื่อมใส ปรารถนาสร้างที่อยู่ถวายพระสงฆ์ซึ่งในสมัยแรกอนุญาตให้
พระสงฆ์อยู่อาศัยในวิหาร เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้นและถ้า ต่อมา อนาถบิณฑิกะเศรษฐี
ชาวเมืองสาวัตถี ซื้อสวนของเจ้าเชตต์สร้างพระวิหารเชตวัน ได้สร้างวิหาร หลายหลัง ปรับบริเวณ
พื้นที่ สร้างซุ้มประตู ศาลาหอฉัน โรงไฟ โรงเก็บอาหาร วัจกุฏี ที่เดินจงกรม ขุดบ่อน้าศาลาเรือนไฟ
ขุด สระโบกขรณี และมณฑป ในพระเชตวั น มหาวิ ห าร ๒ ดั ง จะเห็ น ได้ ว่า ทรงอนุ ญ าตให้ ส ร้ า ง
เสนาสนะ และมีการสร้างสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนากั บ การบริ ห ารสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระพุ ท ธศาสนา เป็ น ค าสั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ้ า ที่ ไ ด้ ต รั ส ไว้ เ กี่ ย วกั บ ระบบนิ เ วศของมนุ ษ ย์
พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้คุณค่าของธรรมชาติมากที่สุด เพราะพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมที่เป็นอุดมธรรม ทรง
รู้ แจ้งด้วยดี ถึงธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเจริญและความเสื่อมแห่งโลกมนุษย์ พระองค์ได้ทรงทราบ
ถึงการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายว่าขึ้นอยู่กับธรรมชาติคือระบบสิ่งแวดล้อม หากระบบ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น อยู่ สู ญ เสี ย ไปเมื่ อ ไรชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ ก็ ไ ม่ ส ามารถด ารงอยู่ ไ ด้ เ ช่ น กั น
ธรรมชาติสามารถอยู่ได้โดยไม่อาศัยมนุษย์ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้หากปราศจากธรรมชาติ เหตุนี้
เองที่ทาให้พระองค์ทรงรู้จักระบบสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงมีหลักธรรมคาสอนที่มีอยู่ในพระตรีปิฎก
ลายหัวข้อที่ตรัสไว้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ได้สานึกใน
คุณและเห็นความสาคัญของธรรมชาติ จะได้ช่วยรักษาเพื่อที่มนุษย์จะได้มีแหล่งปัจจัย ๔ ไว้ใช้อย่าง
พอเพียงตลอดไปอย่างยั่งยืน หากเปรียบพระบัญญัติเป็นเหมือนกับรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
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ที่ ใ ช้ เ ป็ น กฎหมายกั น ในปั จ จุ บั น ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า พระพุ ท ธศาสนามี ก ฎหมายที่ ใ ช้ คุ้ ม ครองอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรมาแล้วมากกว่า ๒๕๕๘ ปี๓๔
พระสงฆ์ในฐานะผู้ดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยปัจจัยในการดาเนินชีวิต
เพื่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และปฏิบัติศาสนกิจตามหน้าที่ของพระสงฆ์ในแต่ละวันจาเป็นต้องมี
ส่วนในการอาศัยประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของปัจจัย ๔ได้แก่
เครื่องนุ่งห่มอาหารบิณฑบาต ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของพระสงฆ์ที่
มีมาในคัมภีร์พุทธศาสนาดังกล่าวจะเห็นได้จากคัมภีร์พระไตรปิฎก
การที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยสาหรับเป็นกฎหมายข้อบังคับสาหรับ พระสงฆ์นั้น
มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความเป็นระเบียบดีงามและความสามัคคีของพระสงฆ์และเป็นแบบแผนข้อ
ปฏิบัติสาหรับพระสงฆ์และเป็นการควบคุมความประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในขณะเดียวกัน ก็เพื่อการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะอย่างมีคุณค่าและความหมายกับสิ่งแวดล้อมด้วย
จุดสาคัญอีกประการหนึ่งของพระวินัย จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์มีเมตตาต่อสิ่งที่อยู่รอบด้าน
พระสงฆ์จะเบียดเบียนสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ได้ ดังเห็นได้จากบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสงฆ์ ขุดดิน ห้าม
ตั ด ต้ น ไม้ ห้ า มถ่ า ยอุ จ จาระและถ่ า ยปั ส สาวะลงในน้ า เป็ น ต้ น ทุ ก ข้ อ ก็ ล้ ว นแต่ มุ่ ง เน้ น การให้
ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมทั้งสิ้นเป็นการมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับโลกอย่างถูกต้อง
จากการวางหลักการปฏิบัติไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะค้นคว้าว่า
บทบัญญัติหรือสิกขาบทใดที่ได้เสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม และสิกขาบทดั งกล่าวจะมี
ส่วนเกื้อหนุนต่อการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างไร รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการยกเอา
รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไร ความสอดคล้องระหว่าง
พุทธวิธีการบริหารสิ่งแวดล้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี หลักการปฏิบัติดังกล่ าวข้างต้นนั้นมี
ความสอดคล้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด เป็นการศึกษาถึงหลักการ
วิธีการ แนวทางและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ ตลอดจนถึงการปฏิบัติที่คาดว่าจะมีต่อสภาพปัญหา
สิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ก าหนดประเด็ น ปั ญ หาดั ง กล่ า วเป็ น ประเด็ น การศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย ได้ ตั้ ง
วัตถุประสงค์ไว้ ๓ ข้อ คื ๑) ศึกษาสิ่งแวดล้อมทั่วไปในคัมภีร์พุทธศาสนา ๒) ศึกษาการบริหาร
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พุทธศาสนา ๓) ประโยชน์ของการบริหารสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับเสนาสนะในคัมภีร์พุทธศาสนา สาหรับการศึกษาเพื่อตอบวั ตถุประสงค์ของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และได้นาเสนอผลการวิจัยตามลาดับ สามารถสรุปผลของการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะได้ดังนี้
๒.วัตถุประสงค์กำรวิจัย
๓

มั่น เสือสูงเนิน, พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา,(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๒), หน้า ๑-๒.
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๒.๑ เพื่อศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่ อศึก ษาการบริ ห ารจั ด การสิ่ งแวดล้ อมที่ เกี่ย วข้อ งกับ เสนาสนะในคัมภี ร์พุท ธ
ศาสนาเถรวาท
๒.๓ เพื่อศึกษาประโยชน์ของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะใน
คัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท
๓.วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่พระ
ไตรปิฏก อรรถกถา ฏีกาอนุฎีกา และ ปกรณ์วิเสส
๒. ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources)
หนังสื่อตารา เอกสารที่เป็นงานเขียน และวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓. ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาด้วยการวิเคราะห์ ตีความ รวบรวม เรียบเรียง นาเสนอผล
ของการวิจัยด้านเอกสาร
๔. นาข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารมาประมวล และสรุปผลของการวิจัย
๔.ผลกำรวิจัย
จากการศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพบว่า ความหมายของ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ซึ่งในคัมภีร์พุทธศาสนา เรียกว่า บริวาร หรือ บริขาร
ประเภทของสิ่ งแวดล้ อม ในคัมภีร์ พระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๒ ประเภท คือ
สิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น สิ่ ง แวดล้ อ มตามธรรมชาติ ได้ แ ก่
สิ่งแวดล้อมคือป่า สิ่งแวดล้อมคือถ้า สิ่งแวดล้อมคือต้นไม้ สิ่งแวดล้อมคือน้า สิ่งแวดล้อมคือสัตว์
สิ่งแวดล้อมคือดิน สิ่งแวดล้อมคือไฟ
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ กุฎิ อาคาร ศาลา วัดหรืออาราม วิหาร อุทยาน
สิ่งแวดล้อมคือป่า ได้แก่ ป่าที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เช่น ป่าอิติปตนมฤคทาย
วัน เมืองพาราณสี ป่าอันธวัน เมืองสาวัตถี ป่าโคสิงคสาลวัน หมู่บ้านนาทิกะ ป่าเภสกฉาวัน ภัคค
ชนบท ป่ามหาวัน เมืองกบิลพัสดุ์ ป่าไผ่เวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ป่ าสุภควัน เมืองอุกกัฏธา ป่าอัมพ
วัน เมืองราชคฤห์ ป่าอามลกิวัน หมู่บ้านจตุคามป่ากรรนกัตถลมิคทายวัน เมืองอุทัญญา
สิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ ถ้ า ได้ แ ก่ ถ้ าอิ น ทสาละเขาเวทิ ย ก เมื อ งราชคฤห์ เหวทิ้ ง โจร ถ้ า
สัตตบรรณคูหา ข้างภูเขาเวภารบรรพต. เมืองราชคฤห์ เงื้อมเขาสัปปโสณทิกณสีตวัน เมืองราชคฤห์
ภูเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์ ถ้าสุรขาตา เขาคิชฌกูฏเมืองราชคฤห์ ภูเขาอิสิ คิลิ เมืองราชคฤห์
ภูเขาอินทกูฏ เมืองราชคฤห์
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สิ่งแวดล้อม คือ ต้นไม้ จากการศึกษาพบว่ามีต้นไม้เป็นจานวนมากที่ปรากฏอยู่โดยรอบ
เสนาสนะที่สาคัญในที่นี้จะเสนอตัวอย่างเพียง ๘ ต้น ได้แก่ ต้นปาริฉัตตก์, ต้นพหุปุตตนิโครธ , ต้น
พระศรีมหาโพธิ , ต้นพระศรีมหาโพธิ, ต้นต้นมุจจลินทร์, ต้นราชยตนะ, ต้นสาละ ต้นอชปานิโครธ
สิ่ งแวดล้ อ ม คื อ น้ า ได้ แก่ แม่น้าสายต่ างๆ ในชมพูท วีป ในสมั ยพุ ทธกาล ที่ มีค วาม
เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า และถูกบันทึกลงในพระพุทธประวัติ ที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนา
คือ สมิกาฬา กกุธานที คงคา คันธกะ โคธารวรี จัมปา นัมมทา เนรัญชรา ปัญจมหานที ปัญจมหา
นที ภาคะรถี มหี ยมุนา โรหิณี วัคคุมุทา สรภู สัลลวตี สินธุ โสน หิรัญวดี อจิรวดี อโนมา อสิคนี
สิ่งแวดล้อม คือ สัตว์ พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ทุกชนิด
สิ่งแวดล้อม คือ ดิน พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ขุดดิน
สิ่งแวดล้อม คือ ไฟ พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ภิกษุจุดไฟเล่น
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อาคาร อาราม ศาลา อุทยาน วิหาร
ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเสนาสนะ พบว่า มีการกาหนดเขตพุทธาวาส เขตธรรมา
วาส และเขตอื่นๆ คือ สถานที่อยู่อาศัยของภิกษุณี ศิษย์วัดและศาลาการเปรียญ
การบริ ห ารสิ่ ง แวดล้ อ มเกี่ ย วกั บ เสนาสนะในคั ม ภี ร์ พ ระพุ ท ธศาสนา พบว่ า แนวคิ ด
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม ปรากฏทั้งในพระวินัยปิฎก และ พระสุตตันตปิฎก ในพระวินัยปิฎก
พบว่ า ในการพิ จ ารณาในปั จ จั ย ๔ พระองค์ ส อนให้ พิ จ ารณาปั จ จั ย ๔ ได้ แ ก่ จี ว ร บิ ณ ฑบาต
เสนาสนะ คิลานเภสัช ในเสขียวัตรทรงห้ามไม่ให้ภิกษุถ่ายอุจจาระ ปัสสวะ ลงในน้าและของเขียว
เป็นต้น
จากการศึกษาข้อมูลการบริหารสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเสนาสนะในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
พบว่าแนวคิดพระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม ปรากฏทั้งในพระวินัยปิฎก และ พระสุตตันตปิฎก โดย
มุ่งเน้นให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งป่าไม้ ภูเขา ต้นไม้ ประเด็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อมพบว่า
สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ในภาชนะเป็นเสนาสนะวัด ที่อยู่ อาศัย อาหาร เภสัช ของภิกษุ ประเด็น
ปัญหาระบบนิเวศพบว่า ปัญหาระบบนิเวศในสมัยพุทธกาลเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆ มีการเทเศษ
อาหารบิณฑบาตตามโคนต้นไม้ การปัสสวะ อุจจาระ ลงในน้าสาธารณะเป็นต้น ประเด็นสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวกับเสนาสนะ พบว่า มีการกาหนดเขตพุทธาวาส เขตธรรมาวาส และเขตอื่นๆ คือ สถานที่อยู่
อาศัย ของภิ กษุ ณี ศิ ษย์ วั ดและศาลาการเปรี ยญ ประเด็น การวางแผนการบริ ห ารสิ่ งแวดล้ อ ม
พระพุทธเจ้าทรงวางแผนการบริหารสิ่งแวดล้อมด้วยการบัญญัติวินัยไว้เป็นแบบแผนในการบริหาร
สิ่งแวดล้อม จากการศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ พบว่า มีการแบ่งแยก
บุคคลให้ทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ได้แก่ เจ้าหน้าที่แจกภัตตาหาร (ภัต
ตุทเทสกะ) เจ้าหน้าที่ปูลาดเสนาสนะ (เสนาสนปัญญาปกะ) เจ้าหน้าที่แบ่งเสนาสนะ (เสนาสนคา
หาปกะ) เจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง (ภัณฑาคาริกะ) เจ้าหน้าที่รับผ้า(จีวรปฏิคคาหกะ) เจ้าหน้าที่
แจกผ้า (จีวรภาชกะ) เจ้าหน้าที่แจกข้าวต้ม (ยาคุภาชกะ) เจ้าหน้าที่แจกผลไม้ (ผลภัณฑาคาริกะ)
เจ้าหน้าที่แจกของขบฉัน (ขัชชกภาชกะ)
เจ้าหน้าที่แจกของเล็กน้อย (อัปปมัตตกวิสัชชกะ)
เจ้าหน้าที่แจกผ้าสาฎก(สาฏิกคาหากปะ) เจ้าหน้าที่แจกบาตร(ปัตตคาหาปกะ) เจ้าหน้าที่จัดส่งคน
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วัด(เดินสาส์น)(อารามเปสกะ) เจ้าหน้าที่ผู้ใช้สามเณร(สามเณรเปสกะ) เจ้าหน้าที่ทางาน (นวกัมมิ
กะ) เจ้าหน้าที่อานวยการก่อสร้างหรือควบคุมการก่อสร้าง(นวกัมมทายก) เป็นต้ น ประเด็นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ พบว่า ทรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนให้
ปลูกป่า รักษาน้า และดิน
จากการศึกษาข้อมูลในบทนี้ จึงสรุปได้ว่า ประเด็นประโยชน์ด้านสัปปายะพบว่า การ
บริ หารสิ่ งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อ สัป ปายะ ๗ ได้แก่ อาวาสสั ปปายะ (ที่อยู่อาศัย) คือ ที่อยู่ซึ่ง
เหมาะสมกัน โคจรสัปปายะ คือ แหล่งอาหาร ที่เที่ยวบัณฑบาตรที่เหมาะดี ภัสสสัปปายะ คือ การ
พูดคุยที่เหมาะกัน ปุคคลสัปปกายะ คือ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน โภชนสัปปายะ คือ อาหารที่เหมาะ
กัน เช่น ถูกกับร่างกาย อุตุสัปปายะ คือ ดินฟ้าอากาศ ธรรมชาติที่แวดล้อมที่เหมาะสมกัน เช่น ไม่
หนาวเกินไม่ร้อนไป อิริยาบถสัปปายะ คือ อิริยาบถที่เหมาะสม เช่นการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ
หรือ การเคลื่อนไหวต่างๆ
ประโยชน์ด้านทัศนียะ คือ ทาให้เสนาสนะเหมาะสาหรับการปฏิบัติธรรมเกิดความงดงามสบาย
ตาแก่ผู้พบเห็น ทาให้เสนาสนะมาสกปรก
ประโยชน์ด้านรมณียะสถาน ทาให้เกิดความรื่นรมย์ เหมาะสาหรับการพักผ่อนส่งเสริมทาให้เกิด
ความสงบจิตของผู้ปฎิบัติธรรม ทาให้จิตสงบได้เร็วยิ่งขึ้น
ประโยชน์ ด้ านปสาสนี ยะ คื อ เสนาสนะเป็ นที่ ตั้ ง แห่ งความเลื่ อมใสศรั ทรา ซึ่ งเกณฑ์ วั ด
ประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ทาให้ผู้มีศรัทรา เลื่อมใส เป็นอย่างดี และจะทาให้ผู้ที่เลื่อมใสแล้ว
เลื่อมใสยิ่งขึ้นแล้วช่วยกันสร้างเสนาสนะไว้ในพระพุทธศาสนา ทาให้พระพุทธศาสนา เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
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รติบดี สิทธิปัญญา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า ศึกษา
รูปแบบการสื่อสารการตลาดและศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานีใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ผลิต
สินค้า OTOP จานวน ๑๖ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง นามาวิเคราะห์เนื้อหา และการ
วิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลโดยอาศัยแบบสอบถาม สอบถามผู้จาหน่ายและผู้ซื้อสินค้า จานวน
ทั้งหมด ๒๓๐ คน ผู้ซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ มาจาก
การแนะน าและบอกต่ อ จากบุ ค คลอื่ น มากที่ สุ ด ส่ ว นสื่ อ ที่ เ ข้ า ถึ ง ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด คื อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แผ่นพับ และการบอกต่อจากคนที่เคยซื้อสินค้า
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสินค้า OTOP สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า จากการ
นาเสนอผ่านสื่อ เช่นวิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และสื่อบุคคลหรือ
พนักงาน กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ได้แก่ สินค้า ราคา สถานที่จัดจาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดอื่น ๆ เช่น ลดราคา ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ผู้ที่ซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้า ตราสินค้า มาจากการแนะนาและบอกต่อจากบุคคลอื่นที่เคยซื้อมากที่สุด ส่วนสื่อที่
เข้าถึงผู้ซื้อสินค้า OTOP ในจังหวัดอุทัยธานี มากที่สุด คือ สื่อทางวิทยุกระจายเสียง และสื่อบุคคล
และมีผลต่อการเลือกซื้อ นอกจากนี้ส่วนใหญ่มองว่าภาพลักษณ์ของสินค้า OTOP ไม่ค่อยโดดเด่น
เท่าที่ควรเนื่องจาก การผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง รูปแบบของสินค้ายังไม่มีการพัฒนาให้เป็นมาตรฐาน การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ยังไม่มีการปรับปรุงให้มีความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์ไม่
ครอบคลุมเท่าที่ค วรเนื่องด้วยข้อจากัดของการสื่อสารรูปแบบของการสื่อสารการเข้าถึงสารของ
ผู้บริโภค และการกระจายสินค้าในจังหวัดเพียงอย่างเดียวเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ผู้บริโภครู้จักน้อย จาก
การสอบถามผู้ซื้อและใช้สินค้า OTOP ส่วนใหญ่ให้คาตอบว่าดี มีประโยชน์ ตรงกับความต้องการ
หาซื้อได้ง่ายเพราะมีการผลิตอยู่ในชุมชน และจาหน่ายอยู่ใกล้บ้านหรือที่ทางาน ช่วงเวลาที่ ซื้อก็จะ
เป็นตอนเช้า โดยภาพรวมจากการสอบถามผู้ซื้อ สินค้า OTOP มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ยกเว้นความเหมาะสมด้านราคา สินค้า OTOP บางชนิดมีราคาค่อนข้างสูงเช่น ผ้าทอ และสินค้าที่มี
ต้นทุนวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน
Abstract
To study the process of creating a brand image. Study patterns of
communication, marketing analysis and study of OTOP products in the province of
Uthai Thani. This research used two methods: qualitative research study, which
collected data from documents and in-depth interviews with the producers of
OTOP, 16 of which have been selected by model. The content analysis and
quantitative research Data collected by questionnaire For suppliers and buyers of
all 230 people who buy OTOP products mainly receive information about products
and services. From the introduction and Tell. Someone most. The media access to
the services most radio and television, leaflets and word of mouth from people
who have previously purchased.
The research found that. OTOP products manufacturer and the image of
the product. Presented through the media Such as radio, print, Internet and
personal media, such as Facebook or line staff. Strategic Marketing Communications
and Product Distribution. Marketing promotions and other discounts such as buy
one get one free. Most people who buy OTOP goods received information about a
brand from the introduction and tell someone who bought the most. The media
reach buyers in Uthai Thani OTOP products, most radio and broadcast media, the
media and influence buying. In addition, most viewed image of OTOP products less
prominent as they should due. Discrete manufacturing. The format of the product
has developed into a standard. Packaging design to improve the reliability of
consumers. PR is not comprehensive as it should be because of the limitations of
the communication modes of communication reach of the consumer. And
distribution in the province, mostly alone, making consumers less known. Inquiries
from buyers and OTOP products mostly to answer that is beneficial needs. Easy to
find because it is produced in the community. And distribution near home or work.
During the time of purchase, it will be morning. Overall inquiries from buyers, OTOP
satisfaction at the high level. Except for the right price, OTOP some relatively high
price of goods such as textiles and raw material costs and a complex manufacturing
process.
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โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เป็นโครงการพัฒนาประเทศเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของวิสั ยทัศน์ ร วมภายใต้ “ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อวางรากฐานการพัฒ นา
ประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรู้เท่าทันโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาดุล
ภาพทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการที่ดีและลดความยากจน (กรมพัฒนา
ชุมชน, ๒๕๔๕ : ๑) ในปัจจุบันพบว่า สินค้า OTOP มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทาให้ผลผลิต
ล้นตลาดการส่งเสริมให้ชาวบ้านผลิตนั้นง่าย แต่ให้ขายได้ขายดีนั้นยาก ขายได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่วันนี้
ผู้ผลิตสินค้าต่างก็ลดกาลังการผลิตและมีอีกหลายกลุ่มเลิกผลิตไป ปัญหาสาคัญของ OTOP เป็น
ปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง คือ ตั้งโจทย์ผิด คิดจะทาอะไรทีก็ตั้งคาถามว่าทาอย่างไร มีเทคนิควิธีการ
อะไรดี ๆ มีสูตรสาเร็จอะไรบ้าง ทาอย่างไรจึงจะทาได้เยอะ ๆ เพื่อจะได้ขายมาก ๆ ปัญหาของชุมชน
วันนี้เป็นปัญหาวิธีคิด ไม่ใช่วิธีทา ไปบอกไปสอนชาวบ้านทาอะไรก็ทาได้ทาเป็นหมด ชาวบ้านถูก
สอนให้สนใจแต่เพียงว่า "ทาอย่างไร" ไม่ได้เริ่มต้นด้วยคาถามว่า "ทาไปทาไม" ถูกทาให้คิดเอาง่าย ๆ
ว่า ทาแล้ ว รวย แต่พอเกิดปั ญหาขึ้น มาก็ไม่มีห น่ว ยงานเข้ามารับทราบและช่ว ยแก้ปัญหาที่เป็น
รูปธรรม สินค้า OTOP ในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายอย่าง การส่งเสริมงานขายไม่มี ไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิตมากกว่าที่จะหาจุด ลงตัว
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาผสมผสานกับเทคโนโลยีเพื่อยกระดับสินค้า
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขณะที่ต้นทุนในการผลิตปัจจุบันสูงซึ่งมาจากหลายปัจจัย
การขนส่งปรับราคา ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น วัตถุดิบภายในประเทศ ผลผลิตน้อยลงจากปั ญหาภัย
ธรรมชาติ สินค้า OTOP ผู้ผลิตขาดทักษะความชานาญด้านการตลาดในต่างประเทศ เนื่องจากการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจอยู่ในวงจากัด นอกจากนี้รูปแบบสินค้าไทยขาดความ
หลากหลาย และไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ เนื่องจากผู้ผลิตขาดการพัฒนาด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งการผลิตสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามที่ผู้บริโภคต้องการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจจึงมีความสาคัญในการสร้างค่านิยมและทา
ให้ สิ น ค้ าผลิ ต ภัณฑ์เป็ น ที่รู้ จั กมากขึ้น การพัฒ นาสิ น ค้า ให้ ได้มาตรฐานสิ น ค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศด้านส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจาหน่ายด้านเงินทุนและเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน
ด้านการส่งเสริมให้สามารถดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ได้แก่ การสารวจ
ข้อมูลสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต่าง ๆ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการเพื่อการยกระดับการผลิตและพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยี
การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าและบริการด้วยข้อความที่แสดงถึงความตั้งใจในการผลิต
สินค้าและบริการ เพื่อต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อสินค้าและบริการมี
ภาพลักษณ์ดี ภาพลักษณ์นั้นก็จะเข้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นภาพลักษณ์
สินค้าและบริการ คือ ภาพในสมองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนเรา ภาพลักษณ์เมื่อ
เกิดขึ้น แล้ ว จะเปลี่ ย นแปลงได้ย าก เพราะการเปลี่ยนแปลงภาพลั กษณ์ต้องไปกระทบความคิด
ความเชื่อ ทั ศนคติ ค่ านิ ย ม และพฤติกรรมเดิมของบุคคล การโฆษณาประชาสั มพัน ธ์สิ น ค้ า
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ประเภทต่าง ๆ ผ่านทางสื่อหลัก เช่นสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา
ติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ มีจุดประสงค์หลักอย่างเดียวกัน คือ ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายซื้อและใช้
สินค้าของตนเอง ดังนั้นสื่อโฆษณาต่าง ๆ จึงมีลักษณะที่มีเนื้อหาที่เข้มข้น มุ่งตรงสู่จุดเด่นที่เป็นจุด
ขายของสินค้าให้แน่นอนชัดเจนมากที่สุด เพราะการโฆษณามีเวลาที่จากัด และมีช่วงระยะเวลาใน
การโฆษณาสั้น ด้วยการจากัดพื้นที่ และระยะเวลาจึงต้องนาเทคนิคในการนาเสนอที่หลากหลายเพื่ อ
โน้มน้าวใจให้คนมาซื้อและใช้สินค้าและบริการของตน ซึ่งกลยุทธ์ในการโฆษณาที่สั้นกระชับ เป็นรูป
ประโยคง่ายๆ ไม่ซับซ้อน กินใจ หรือเป็นคาขวัญที่จาได้ง่าย เพื่อให้เกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยน
การบริโภคตามสื่อที่ผู้ผลิตได้ผลิต
ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้า OTOP เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมและโน้มน้าวใจให้บุคคลนั้นสนใจในผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
โดยผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ ป้าย
โฆษณาสินค้าไม่ใช่เพียงแต่ ภาพ เสียง ตัวหนังสือ ที่น่าสนใจเท่านั้น สื่อโฆษณาเหล่านี้ได้สะท้อนให้
เห็นถึงคุณสมบัติของตัวสินค้า อีกด้วย จึงนับได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการทาการศึกษาวิจัย
เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการศึกษากระบวนการสร้างภาพลักษณ์ (ตรา
สินค้า) และการสื่อสารการตลาดสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาดังกล่าวคาดว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ผลิตสินค้า OTOP
ผู้บริโภคสินค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะสามารถนาข้อมูลจากการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้
ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานี
๒.๒ เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดของสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานี
๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานี
๓. ระเบียบวิธีวิจัย
๑.วิธีกำรศึกษำวิจัย
๑.๑ การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
หรือหลักฐานต่าง ๆ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยให้ผู้ผลิตสินค้า
OTOP จังหวัดอุทัยธานี เป็นพื้นที่เป้าหมายตอบคาถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการกระบวนการสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด
๑.๒ การวิจัยจากกลุ่มสารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้า OTOP ที่ตอบคาถามตามแบบสอบถาม ซึ่ง
เกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจที่มีต่อ
การจาหน่ายสินค้า OTOP ในจังหวัดอุทัยธานี โดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องเหมาะสม

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ดังนี้
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๒.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำย การวิจั ย ครั้ ง นี้ ได้ จาแนกตามกลุ่ มเป้ าหมาย

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยผู้ผลิต
สินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานี (ชุมชน,อุตสาหกรรม,ครัวเรือน) เลือกแบบเจาะจงจากผู้ผลิตที่
ประสบความสาเร็จ จานวน ๑๖ คน
๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ซื้อ
สินค้า OTOP และร้านค้าที่จาหน่ายสินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียนกับพาณิชย์จังหวัด ในเขตจังหวัด
อุทัยธานี จานวน ๒๓๐ คน
๓. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
๑. แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ตอนที่ ๑ ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ จานวน ๕ ข้อ ตอนที่ ๒ ข้อมูลการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ และ
พฤติกรรมการซื้อสินค้า OTOP ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจที่มีต่อสินค้า OTOP
๒. แบบหรือแนวทางการสัมภาษณ์ (Interview guideline) จะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) ซึ่งเน้นที่การทดสอบสมมติฐานและการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้
แบบสอบถาม
๔.ผลกำรวิจัย
ส่วนที่ ๑ ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ
แนวคิดด้านกระบวนการสร้ างภาพลั กษณ์ ตราสิ น ค้าและการสื่ อสารการตลาดสิ น ค้ า
OTOP ในจังหวัดอุทัยธานี
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ คุณทองลี้ ภูมิพล ประธานศูนย์ผ้าทอพื้นบ้าน
เมืองบ้านผาทั่ง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสินค้า OTOP เป็นสินค้าที่เกิดขึ้นโดยการรวมตัวกัน
ของคนในชุมชน ช่วยกันผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในครัวเรือนหรือจาหน่ายเพื่อหารายได้ใช้จ่ ายใน
ครอบครัว เป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจาหน่ายในท้องถิ่นแต่ละตาบล สร้างความเจริญ
แก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรื อจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลั กษณ์ของตนเองที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น แนวคิดในการผลิตสินค้าเพื่อต้องการให้ชุมชนในกลุ่มมี
สินค้าที่ดีมีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพตรงใจตลาดและเพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้าจน
สามารถนาส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ ต้องคิดค้นวางแผนทาลวดลายใหม่ๆ ประยุคให้ทันสมัย
เข้าสู่อาเซียนเพื่อไม่ให้ ตกกระแส ตรงกับความต้องการทุกเพศทุกวัย นิยมซื้อเป็นของฝาก การ
โฆษณาขายเป็นทางพาณิชย์ องค์การชุมชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านวัฒนธรรมเข้า
มามีส่วนช่วยในการโฆษณาสินค้า OTOP ของชุมชน และโฆษณาทางปากต่อปากจากนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน ในอดีตมีการโฆษณาทางวิทยุแต่ในปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้า
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มามีบทบาทในการโฆษณามากขึ้น ได้ซื้อขายกันทางเฟสบุ๊คก็มี แล้วก็มีรายการทีวีเข้า มาถ่ายทาใน
ชุมชน ทาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีการออกบูธ แสดงในงานเทศกาลต่างๆ จะมีการโปรโมทให้
ในงานส่วนใหญ่สินค้าจะเป็นลายโบราณ มีกระเป๋า ย่าม ผ้าถุง ช่วงนี้จะขายได้ดี มีการประกวดชนะ
ระดับประเทศหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการเลี้ยงไหมเองตามฤดูกาล จากการศึก ษาเอกสารและ
การสั ม ภาษณ์ คุ ณ คณิ ศ รา โกวิ ท ผู้ ผ ลิ ต ปลาร้ า ทรงเครื่ อ ง บ้ า นสวนลู ก แชมป์ เป็ น ธุ ร กิ จ ใน
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวบริหารกันเอง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในอดีตมีไม่มากนัก มีเพียง
การบอกต่อกันปากต่อปาก แต่ในปัจจุบันมีการโฆษณาสินค้าในหนังสือพิมพ์และวิทยุของจัง หวัด
เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่ในปัจจุบันมีการซื้อขายและโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตด้วย
เริ่มมีแนวคิดที่จะทาแพ็คเกจแบบใหม่ให้ทันสมัย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า
มากยิ่งขึ้น และจะทาการส่งออกขายยังต่างประเทศ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จ ะเป็นลูกค้าประจาซื้อเพื่อ
บริโภค เป็นของฝาก และจาหน่าย ซึ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดียวกันออกจาหน่ายเป็น
จานวนมาก ทาให้ช่วงหลังขายได้กาไรน้อยลงจากเดิมมาก มีการแข่งขันกันมากขึ้น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างจึงเป็นแนวทางที่ดีที่จะทาให้ภาพลักษณ์สินค้าเป็นที่รู้จัก และต้องการของ
ผู้บริโภค
ในส่วนนี้จะสรุปผลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาดสินค้า OTOP ในจังหวัดอุทัยธานี ผ่านการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยสรุปได้ว่า
สินค้าเกิดขึ้นโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน ช่วยกันผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในครัวเรือนหรือ
จาหน่ายเพื่อหารายได้ใช้จ่ ายในครอบครัว เป็น ผลิตภัณฑ์ลั กษณะเฉพาะที่ผลิ ตและจาหน่ายใน
ท้องถิ่นแต่ละตาบล สร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แนวคิดในการผลิตสินค้าเพื่อต้องการให้ชุมชนในกลุ่มมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพ
มีเอกลักษณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพตรงใจตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจนสามารถนาส่งออกไป
ขายยั ง ต่ า งประเทศได้ มี ก ารคิ ด ค้ น วางแผนออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละสิ น ค้ า ที่ มี ล วดลายใหม่ ๆ
ประยุกต์ให้ทันสมัย เพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคในกลุ่มอาเซียนเพื่อไม่ให้ตกกระแส ตรงกับความต้องการ
ทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่จะนิยมซื้อเป็นของฝาก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในอดีตมีไม่มากนัก มีเพียง
การบอกต่อกันปากต่อปาก การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ จึงเป็นแนวทางที่ดีที่จะทาให้
ภาพลักษณ์สินค้าเป็นที่รู้จัก และต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ส่วนที่ ๒ ผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ
จากจ านวนผู้ ต อบแบบสอบถาม ๒๓๐ คน ลั กษณะส่ ว นบุค คลที่ เ ป็น กลุ่ มประชากร
เป้าหมายตามแบบแบบสารวจ ผู้ซื้อและใช้สินค้า OTOP ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อย
ละ ๖๐) มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๒๕ ปี จานวน ๘๑ คน (ร้อยละ ๓๕.๒) รองลงมาได้แก่ อายุ ๒๐ ปี
หรือต่ากว่า จานวน ๕๗ คน (ร้อยละ ๒๔.๘) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน ๑๒๖ คน
(ร้อยละ ๕๔.๘) รองลงมาได้แก่ ต่ากว่าอนุปริญญา/ปวช. จานวน ๖๒ คน (ร้อยละ ๒๗.๐) มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๓.๙)
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ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเพื่อบริโภค (ร้อยละ ๒๐.๙) ประเภทที่นิยมซื้อจะเป็นข้าวเกรียบ (ร้อย
ละ ๔๔.๘) รองลงมาคือกล้วยตาก (ร้อยละ ๓๙.๑) ซื้อสินค้าช่วงเช้า (ร้อยละ ๓๕.๒) รองลงมาคือ
ช่วงกลางวัน (ร้อยละ ๒๘.๓) จะซื้อสินค้าวันจันทร์ -วันศุกร์ (ร้อยละ ๔๓.๙) ซื้อ๑ครั้งต่อสัปดาห์
(ร้อยละ ๕๓) ระยะเวลาที่ซื้อสินค้าน้อยกว่า ๑ เดือน (ร้อยละ ๓๘.๗) ซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ๒-๓ ชิ้น
(ร้อยละ ๔๔.๓) ซื้อเพื่อเป็นของฝาก (ร้อยละ ๔๒.๒) รองลงมาซื้อเพื่อบริโภคในครอบครัว (ร้อยละ
๓๙.๖) ปัจจั ยในการเลือกซื้อสิ นค้าด้านราคาค่าบริการ (ร้อยละ ๓๕.๒) รองลงมาคือมั่นใจเรื่อง
คุณภาพ (ร้อยละ ๒๒.๖) สื่อโฆษณาที่ผู้ซื้อสินค้ารับรู้ข้อมูลข่าวสารคือ สื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ ๕๐.๔)
รองลงมาคื อสื่ อวิท ยุ (ร้ อ ยละ ๓๐.๙) สื่ อที่ ส ามารถเข้าถึ งผู้ ซื้อ คือสื่ อโทรทั ศน์ (ร้ อยละ ๔๓.๙)
รองลงมาคือ สื่ อแผ่ น พับ /โบชัว ร์ (ร้ อยละ ๑๗.๘) การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าเป็นผลมาจากการรับ รู้
ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่คิดว่าค่อนข้างมีผล (ร้อยละ ๓๖.๕) การตัดสินใจซื้อสินค้า ส่วนใหญ่
คิดว่าภาพลักษณ์ค่อนข้างเหมือนที่มีการประชาสัมพันธ์ไว้ (ร้อยละ ๕๐.๙) เมื่อซื้อสินค้า ส่วนใหญ่จะ
ประทับใจกับภาพลักษณ์ (ร้อยละ ๕๙.๖) ผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้า OTOP มีความพึงพอใจ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๙๔) โดย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้ามีความพึงพอใจในเรื่อง ความ
รวดเร็วในการให้บริการสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๑๖) รองลงมาได้แก่ ความถูกต้องของสินค้า
อยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๙)
๕.อภิปรำยผล
วิเคราะห์จุดแข็งของสินค้า OTOP จากการศึกษาพบว่า จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี
การวิเคราะห์จุดอ่อนของสินค้า OTOP จากการศึกษาพบว่าการประชาสัมพันธ์และการ
สร้างแบรนด์รวมถึงตราสินค้ายังไม่ดี อีกทั้งภาครัฐยังขาดการสนับสนุนและส่งเสริมด้านทุนและให้
คาแนะนาการแก้ปัญหา การวิเคราะห์อุปสรรคของสินค้า OTOP จากการศึกษาพบว่าไม่มีผู้ให้การ
สนับสนุน ผู้บริโภคให้ความสนใจน้อยเพราะสินค้าบางชนิดมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
สินค้าชนิดเดียวกัน เนื่องจากต้นทุนการผลิต ภาพลักษณ์ของผู้ผลิต การออกแบบตราสินค้า การ
วางแผนการตลาดที่ดี
การวิเคราะห์ โอกาสของสิน ค้า OTOP จากการศึกษาพบว่า การเป็นสิ นค้า OTOP
สามารถกระจายสินค้าได้กว้างขวางมากขึ้น การได้รู้แนวคิดของผู้ผลิตรายอื่นที่มีชื่อเสียงมาก่อน
พร้อมทั้งเคยผ่านการอบรมจะช่วยให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น
๖.ข้อเสนอแนะ
๖.๑ ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
๑. ในการวางแผนงานทางด้ า นการตลาด ช่ อ งทางหรื อ สิ่ ง ที่ จ ะน ามาใช้ เ พื่ อ สร้ า ง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสินค้า OTOP ได้ดี คือ สื่อจากโทรทัศน์ และแผ่นพับ / โบชัวร์ และ
วิทยุกระจายเสีย ง และสื่ ออิน เทอร์ เน็ต เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่ ม ผู้ ใช้บริการได้
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หลากหลายเป็นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ซึ่งจะเป็นส่วน
ช่วยให้ผู้บริโภครู้จักและสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า OTOP ได้มากขึ้น
๒. นอกจากสื่อต่าง ๆ ควรให้ความสาคัญกับสื่อประเภทบุคคลเข้ามามี ผลอย่างมากใน
การเลือกใช้และซื้อสินค้า OTOP เนื่องจากผู้ใช้และซื้อสินค้า OTOP จะแสวงหา ความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะจากบุ คคล เพราะได้รั บ ผลของข่าวสารการตอบกลั บ และปรั บ เปลี่ ยนได้ตาม
สถานการณ์ได้ดีและรวดเร็ว
๓. การสื่อสารการตลาด ซึ่งหมายถึง สินค้า / บริการ ราคา สถานที่และช่องทางจาหน่าย
และการส่งเสริมการขาย เนื่องจากสินค้า OTOP มีการผลิตและจาหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวและใน
ชุมชนที่ผลิต ดังนั้นผู้ผลิตและผู้จาหน่ายจะต้องอาศัยการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์
เข้ามาเป็นเครื่องมือในเรื่องของการส่งเสริมการขาย เพื่อกระจายสินค้าให้ ผู้บริโภคหาซื้อได้ง่ายและ
จดจาสินค้าได้ดี
๔. ในกระบวนการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารการตลาดสินค้า OTOP ในเขตจังหวัด
อุทัยธานีนั้นผลสรุปจากข้อแนะนาของกลุ่มตัวอย่าง ทาให้ทราบว่าการที่จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
และความประทับใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนั้นผู้ผลิตสินค้า OTOP ควรดาเนินการปรับปรุง
กระบวนการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารการตลาดสินค้า OTOP ในเขตจังหวัดอุทัยธานี
ดังต่อไปนี้
๔.๑. เพิ่มการโฆษณาให้มากขึ้นทุกสื่ อโดยเฉพาะสื่ ออินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์
เนื่องจากเป็นสื่อที่ผู้คนให้ความสนใจและใช้ในการติดต่อสื่อสารถึงกัน รวมถึงออกแบบสร้างสรรค์
งานโฆษณาใหม่ให้น่าประทับใจและน่าจดจาแก่ผู้ใช้บริโภค เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้
ภาพลักษณ์ของสินค้า OTOP
๔.๒ สร้างกิจกรรมพบปะตัวแทนจาหน่าย และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าทั้ง
ด้านขนาด รูปแบบ รสชาด ให้มากขึ้น
๔.๓ การส่งเสริมการขาย ควรมีอย่างต่อเนื่อง เน้นคุณภาพวัตถุดิบและลดแลกแจก
แถมให้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง
๔.๔ การติดต่อสั่งสินค้า ลูกค้าหรือตัวแทนจาหน่ายควรได้รับความสะดวกรวดเร็ว
กว่าโดยอาศัยสื่ออินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น
๖.๒ ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
นอกจากจะศึกษากระบวนการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารการตลาดสินค้า OTOP
ในเขตจังหวัดอุทัยธานีแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะศึกษาเปรียบเทียบกับสินค้า OTOP ในจังหวัดและ
ภูมิภาคอื่น ๆ ที่จาหน่ายสินค้าในรูปแบบเดียวกัน อาจจะศึกษาวิจัยในแง่ของภาพลักษณ์ตราสินค้า
ในเชิงเปรียบเทียบ หรือศึกษาการสื่อสารการตลาดที่แตกต่างกัน
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๗.กิตติกรรมประกำศ
การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาและการให้คาปรึกษาที่ดีจาก
ผศ.ดร. มานิตย์ สิงห์ทองชัย อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สายทิตย์ ยะฟู อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น ซึ่ง
ท่า นได้ กรุ ณ าสละเวลาเพื่อ ให้ ค าแนะน า คาปรึ ก ษา ข้ อ คิ ดเห็ น ต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ขอขอบพระคุ ณ
คณาจารย์ ทุ ก ท่า นที่ไ ด้ ให้ ค วามรู้ ค าปรึ กษาที่ ดี ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการทุ ก ท่า นที่ไ ด้ ใ ห้
คาแนะนาเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม แต่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในงานวิจัยเล่มนี้
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บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ 
บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมใน
พระสุต ตั น ตปิฎก มีวัต ถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ๑)เพื่อ ศึกษาเชิงวิ เคราะห์ ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันติปิฎก ๒)เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ
หลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก
การวิจั ยครั้ง นี้ เป็น การวิ จัยเชิง คุณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้ก ารวิจัย เชิ งเอกสาร
(Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎก เอกสาร ตาราทางวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณด้านพระพุทธศาสนาจานวน ๕ รูป/คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจานวน ๒ คน และการประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีส่ว นร่วม
(Work-Shop) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรัชญาและศาสนาจานวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗ รูป/คน โดยทั้ง ๓ กลุ่ม
ผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Contest Analysis)และนาเสนอผลการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา(Descriptive Analysis)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
๑) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิ ฎก จานวน ๑๔
หัวข้อหลักธรรม ได้แก่ (๑) ปัจจยปัจจเวขณะ (๒) คิหิสุข (๓) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (๔) สันตุฏฐี(สันโดษ)
(๕)อริยมรรค (๖) อริยสัจ (๗) กุศลมูล (๘) สัมมัปปธาน (๙) อิทธิบาท (๑๐) พรหมวิหาร (๑๑) สัปปุริส
ธรรม (๑๒) พละ (๑๓) สาราณียธรรมและ (๑๔) กุศลกรรมบถ
๒) ตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก มีดังนี้ (๑)
ด้านความพอประมาณ มี ๕ ตัวชี้วัดคือ (๑) สัมมาทิฏฐิ:มีความเห็นถูกต้อง (๒)มัตตัญญุตา:รู้ประมาณตน (๓)
สันตุฏฐี:ความสันโดษ (๔)อัตตัญญุตา:รู้จักสถานภาพของตน (๕)สัมมาอาชีวะ:ประกอบอาชีพสุจริต (๒)ด้าน
ความมีเ หตุผ ล ๕ ตั วชี้วัดคือ (๑)อัตถัญญุตา:รู้จักเหตุ (๒)ธัมมัญญุต า:รู้จักผล(๓)สัมมาสติ :ระลึกชอบ (๔)
สัมมาสมาธิ:ความตั้งใจชอบ (๕)โยนิโสมนสิการ:การพิจารณาโดยอุบายที่แยบคาย (๓)ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี มี ๕ ตัวชีวัด คือ (๑)อัปปมาทะ:ความไม่ประมาท (๒)พละ:มีความเข้มแข็ง (๓)สติปัฏฐาน:มีสติ (๔)กุศล
กรรมบถ:ทาความดี (๕)อัตตัญญุตา:รู้จักสถานภาพของตน (๔)ด้านการมีความรู้ มี ๕ ตัวชี้วัด คือ (๑)ปัญญา:
ความรอบรู้ ๓ อย่าง ได้แก่ (๑)สุตมยปัญญา (๒)จินตามยปัญญา (๓)ภาวนามยปัญญา (๒)สัทธรรม:พระสัทธรรม
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๓ อย่าง ได้แก่(๑)ปริยัติ (๒)ปฏิบัติ (๓)ปฏิเวธ (๓)พหูสูต:ศึกษาเรียนรู้มาก (๔)มัชฌิมาปฏิปทา:ปฏิปทาที่
ดาเนินสู่ทางสายกลาง(สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) (๕)คิหิสุข:รู้จักความสุข ๔ อย่าง ได้แก่
(๑)อัตถิสุข (๒)โภคสุข (๓)อนณสุข (๔)อนวัชชสุข ๕)ด้านการมีคุณธรรม มี ๖ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑)ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ (๒)อิทธิบาท (๓)กุศลมูล (๔)พรหมวิหารธรรม (๕) สัปปุริสธรรม (๖) สาราณียธรรม
คาสาคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หลักพุทธธรรม, พระสุตตันตปิฎก
ABSTRACT
The objectives of the research “Analytical Study of Sufficiency Economy
Philosophy consistent with the Buddhist principles in Suttanta Pitaka” were 1) to analytically
study Sufficiency Economy Philosophy consistent with the Buddhist principles in Suttanta
Pitaka, and 2) to develop indicators of Sufficiency Economy Philosophy consistent with the
Buddhist principles in Suttanta Pitaka.
This qualitative research was conducted through the documentary research of
Tripitaka, and related documents, academic textbooks and researches, including in-depth
interviews of five Buddhism-qualified persons and two Sufficiency-Economy-Philosophyqualified persons and the brainstorming workshop of ten philosophy-and-religion-qualified
persons. All three groups of qualified persons were selected by the purposive method. The
data were analyzed by the contest analysis and the research result was presented through
the descriptive analysis.
The research findings were summarized as follows:
1. Sufficiency Economy Philosophy was found consistent with fourteen Buddhist
principles in Suttanta Pitaka: 1) PajayaPaccavekkhana (Facts to be again contemplated), 2)
Gihi-sukha (Four blisses for a layman), 3) Ditthadhammikattha (Four virtues conducive to
benefits in the present), 4) Santutthi (Contentment), 5) Ariya-magga (the Noble Eight-fold
Path), 6) Ariya-sacca (Four Noble Truths), 7) Kusala-mula (Wholesome roots of good actions),
8) Sammappadhana (Four right exertions), 9) Iddhi-pada (Four paths of accomplishment), 10)
Brahma-vihara (Four sublime states of mind), 11) Sappurisa-dhamma (Seven virtues of a
gentleman), 12) Bala (Power), 13) Saraniya-dhamma (Six virtues of conciliation), and 14)
Kusala-kammapatha (Wholesome courses of action).
2. Indicators of Sufficiency Economy Philosophy consistent with fourteen Buddhist
principles in Suttanta Pitaka were found as follows:
1) Moderation: it was comprised of five indicators, namely, (1) Samma-ditthi: Right
View, (2) Mattanyuta: moderation, (3) Santutthi: contentment, (4) Attanyuta: knowing oneself,
(5) Samma-ajiva: Right Livelihood.
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2) Reasonableness: it was comprised of five indicators, namely, (1) Atthanyuta:
knowing the consequence, (2) Dhammanyuta: knowing the cause, (3) Samma-sati: Right
Mindfulness, (4) Samma-samadhi: Right Concentration, (5) Yonisomanasikara: critical
reflection.
3) Self-immunity: it was comprised of five indicators, namely, (1) Appamada:
heedfulness, (2) Bala: power, (3) Satipatthana: four foundations of mindfulness, (4) Kusalakammapatha: Wholesome courses of action, (5) Attanyuta: knowing oneself.
4) Knowledge: it was comprised of five indicators, namely, 1) Panya: wisdom,
namely, (1) Sutamaya-panya: wisdom resulting from study, (2) Cintamaya-panya: wisdom
resulting from reflection, (3) Bhavanamaya-panya: wisdom resulting from mental
development, 2) Saddhamma: the true doctrine, namely, (1) Pariyatti: the true doctrine of
study, (2) Patipatti: the true doctrine of practice, (3) Pativedha: the true doctrine of
penetration, 3) Bahusuta: scholarship, 4) Majjhima-patipada: Path leading to the suffering
cessation (Samma-ditthi: Right View, Samma-samkappa: Right Thought, Samma-sati: Right
Mindfulness, Samma-samadhi: Right Concentration), 5) Gihi-sukha (Four blisses for laymen): (1)
Atthi-sukha: the bliss of ownership, (2) Bhoga-sukha: the bliss of enjoyment, (3) Anana-sukha:
the bliss of debtlessness, (4) Anavajja-sukha: the bliss of blamelessness.
5) Morality: it was comprised of six indicators, namely, (1) Ditthadhammikattha
(Four virtues conducive to benefits in the present), (2) Iddhi-pada (Four paths of
accomplishment), (3) Kusala-mula (Wholesome roots of good actions), (4) Brahma-viharadhamma (Four sublime states of mind), (5) Sappurisa-dhamma (Seven virtues of a
gentleman), (6) Saraniya-dhamma (Six virtues of conciliation).
Keywords: Sufficiency Economy Philosophy,Analytical Study, Buddhist Principle,
Suttanta Pitaka
๑.บทนา

นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติและได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดย
ธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกินกว่า ๖๐ปี ที่พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้า อยู่หัวได้ ท รงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่เป็น ประโยชน์ต่อ พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกสารทิศ มี
โครงการในพระราชดาริมากกว่า ๔,๐๐๐โครงการเพื่อช่วยให้ประชาชนชาวไทยและผู้เกี่ยวข้องได้ น้อมนาไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ๑ทรงพระวิริยะอุตสาหะตรากตราพระวรกายเพื่อความสุขเกษมแห่ง
๑

สุวกิจ ศรีปัดถา,การประยุกต์ใช้หลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
วิสาหกิจชุมชน, (มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐-๑๑
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ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

อาณาประชาราษฎร์ ทรงแผ่พระบารมีคุ้มเศียรเกล้านาความร่มเย็นเป็นสุขและความพัฒนาสถาพรมาแก่
ประเทศชาติและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่า งทั่วหน้า ๒พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทรงตั้งมั่นในพระราช
ปณิธานที่จะทรงปกครองประเทศโดยธรรม ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานไว้ มีพระราช
ประสงค์ที่จะทรงบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์เป็นสาคัญ ทรงพระดาริว่าหาก
ประชาชนอันเป็นโครงสร้างสาคัญของประเทศมีความกินดีอยู่ดีย่อมก่อให้เกิดพลังอันจะส่งผลไปถึงความมั่นคง
ของประเทศชาติและพัฒนาการด้านต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนัน้ เกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการคิดค้นดัดแปลง ปรับปรุง
แก้ไขให้ปฏิบัติได้ง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งยากทรงทาที่ยากให้กลายเป็นสิ่งง่ายทรงนาหลักความรู้ จริงในความเป็นไป
ของธรรมชาติมาเป็นหลักในการพัฒนา เช่น การนาน้าดีมาไล่น้าเสีย การใช้ผักตบชวาดูดซับสิ่งสกปรกในน้า
เสีย เป็นการใช้ธรรมปราบอธรรม ๓แนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนานั้นจะ
เห็นได้ชัดเจนจากพระบรมราโชวาทส่วนหนึ่งที่ได้พระราชทานแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ความว่า “...การพัฒนาประเทศจาต้องทาตามลาดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน
คือความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้ปูพื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญ
และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่
ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและประชาชน โดยสอดคล้องด้วยก็จะ
เกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...”๔ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดาริและตรัสสอนไว้มีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมที่
ปรากฎในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทได้แก่พระไตรปิฎก เช่น คาสอนเรื่องความขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพต่าง ๆ โดยรู้จักฝึกฝนให้มีความชานาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่องหาวิธีการที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการ รู้จักรักษาโภคสมบัติที่ได้มาด้วยความขยันหมั่ นเพียร ไม่ให้เป็นอันตรายหรือ
เสื่อมเสีย รู้จักเลือกคบหาเสวนากับกัลยาณมิตร ไม่คบค้าสมาคมกับคนที่จะนาความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง
นอกจากนั้น ต้องรู้จักกาหนดรายรับรายจ่าย ไม่ให้ฝืดเคือง หรือฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดาเนินชีวิต
แบบพอดี พออยู่ พอกิน สอดคล้องกับพระมหา ศิริวัฒน์ อริยเมธี ที่กล่าวว่า๕ พุทธธรรมที่สนับสนุนแนวคิด
๒

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙,
๒๕๕๐),หน้า ๓๖
๓
สานักงานกปร.,แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒-๑๘
๔
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย,๘๐ พรรษา ๘๐ ปรัชญาชี้นาชีวิต,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
อาสารักษาดินแดน,๒๕๕๐), หน้า ๒๗
๕
พระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี(จันต๊ะ) “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมอง
พระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๔๗.
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เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ คาสอนเรื่องสุขของคฤหัสถ์ 4 ประการ หลักเบญจศีลเบญจธรรม หลักคาสอน
เรื่องสันโดษ หลักอบายมุข เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็ นอยู่พอดี
พออยู่ พอกิน บนฐานมัชฌิมาปฏิปทาคือดาเนินชีวิตแบบพอมีพอกินเป็นสัมมาอาชีวะก่อน ต่อจากนั้นจึง
พัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวคิดที่มีหลักการช่วยพัฒนาชีวิตมนุษย์และสังคมให้มุ่งสู่
ความยั่งยืนด้วยการรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง พอเพี ยง พอประมาณ ไม่โลภมาก ไม่ประมาท มีเหตุผลในการ
ดาเนินชีวิตขณะที่โสภณ ขาทัพ กล่าวว่า๖ เศรษฐกิจพอเพียงมีรากฐานมาจากเศรษฐกิจแนวพุทธ ซึ่งเป็นหลัก
คาสอนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมและมีกระบวนการของไตรสิกขาอยู่ในฐานะที่เป็น
ปทั ส ถานให้ เ กิ ด ดุ ล ยภาพระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ มนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม และกายกั บ จิ ต อั น เป็ น หลั ก
มัช ฌิ ม าปฏิ ป ทาในการด ารงชี วิ ต อย่ า งมีดุ ล ยภาพ และด าเนิ น ชี วิ ต แบบสั ม มาอาชี ว ะก่อ นเป็ น เบื้ อ งต้ น
ต่อจากนั้น จึงพัฒนาชีวิตและสังคมไปสู่ความยั่งยืนด้วยการู้จักตัวเองด้วยการพึ่งตนเอง มีความพอประมาณ
ไม่โลภ มีเหตุผลในการดาเนินชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันในตนด้วยความไม่ประมาทตามหลักธรรมที่มีปรากฎใน
พระไตรปิฎก ส่วนสหัทยา พลปัถพีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนาเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษะตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ผลสรุปว่า ๗ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบ่งเป็น ๓ประการคือ (๑) พอประมาณ ได้แก่ ความพอประมาณกับศักยภาพของตนพอประมาณกับ
สภาพแวดล้อม และไม่โลภเกินไปจนเบียดเบียนผู้อื่น (๒) มีเหตุผล ได้แก่ ไม่ประมาท รู้สึกสาเหตุ พิจารณา
ค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระทา (๓) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ได้แก่
พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองได้ในทางสังคม คานึงถึงผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้น รู้เท่าทันและ
พร้อมยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทั้ง ๓ นี้ จะเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาความรู้และคุณธรรม ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขหลักของการพัฒนาคน ส่วนพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้การสร้าง
ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ วิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยเปรี ย บเที ย บกั บ พุ ท ธเศรษฐศาสตร์ ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า ๘ พุ ท ธ
เศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด องค์ประกอบของพุทธธรรมที่
น ามาใช้ ใ นพุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ มั ช ฌิ ม าปฎิ ป ทา โยนิ โ สมนสิ ก ารและอั ป ปมาทธรรมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
คุณลักษณะด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมัชฌิมาปฏิปทากับความพอประมาณ เป็นวิธีการหรือหนทางในการพัฒนาตน โยนิโสมนสิการกับความมี
เหตุผล เป็นเครื่องอานวยสนับสนุนการพัฒนาตนและอัปปมาทธรรมกับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดเี ป็นเครื่องกากับ
การพัฒนาตน
๖

โสภณ ข าทั พ ,เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในบริ บ ทวิ ถี ชี วิ ต แบบพุ ท ธตามที่ ป รากฏในพระไตรปิ ฎ ก
[ออนไลน์]http://www.cybervanaram.net/ [๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙]
๗
สหัทยา พลปัถพี, “การนาเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลั กษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง”วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.๒๕๔๘.
๘
พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, “การใช้การสร้างตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับ
พุทธเศรษฐศาสตร์”.ปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. (วิชาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐.
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ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนวิชาด้านปรัชญาและศาสนามี ความเชื่อว่า การใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นต่าง ๆ ทั้ง ๕ ประเด็นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ จะ
ทาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักพุทธธรรมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การนามาพัฒนาส่งเสริมด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม ซึ่งจะส่งผลสังคมไทยมีความเจริญ มั่นคง มี
ความสมดุลทั้งด้านสังคมและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคล้องกับพุท ธธรรมในพระสุตตัน ตปิฎกและเพื่อพัฒนาตั วชี้วัดปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้องกับพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบตัวชี้วัดการดาเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและสถาบันการศึ กษาอื่นที่สนใจทั่วไป และ
นอกจากนั้นการวิจัยครั้งนี้ จะได้ประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นอื่น ๆ ต่อไป
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก พุ ท ธธรรมในพระ
สุตตันตปิฎก
๒.๒ เพื่ อ พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก พุ ท ธธรรม-ในพระ
สุตตันตปิฎก
๓.วิธีดาเนินการวิจัย
๓.๑ ด้านเนื้อหา การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม
ในพระสุตตันตปิฎก ครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดเนื้อหาการวิจัยเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ
หลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก ๕ ด้าน ประกอบด้วยด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านการมีความรู้ และด้านการมีคุณธรรม
๓.๒ ด้ า นประชากร ประกอบด้ วย ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ า นพระพุท ธศาสนา จานวน ๕ รูป/คน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๒ คน รวม ๗ คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรัชญา/ศาสนาจานวน ๑๐
รูป/คน โดยเลือกแบบเจาะจง
๓.๓ ด้านวิธีการ การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้อง
กับพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎกครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview guide) และประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Woke shop guide) ต่อจากนั้นทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แล้วนาเสนอ
แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)
๔.ผลการวิจัย
๔.๑ ผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ หลักพุทธธรรม-ในพระ
สุตตันตปิฎก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก จานวน ๑๔
หลักธรรม ได้แก่
๔.๑.๑ ปัจจยปัจจเวกขณะ ๙คือการพิจารณาก่อนใช้ส อยบริโภคปัจจัย ๔ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม
อาหาร เสนาสนะ และ ยารักษาโรค พระพุทธศาสนาก็สอนให้ใช้สอยบริโภคเพียงเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปได้
เพื่อจะได้พากเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมหรือพัฒนาจิตให้ก้าวหน้าต่อไป ไม่ใช้สอยบริโภคตามความอยาก
ความต้องการของตนเอง เรียกว่า “ปัจจยสันนิสิตศีล”
๔.๑.๒.คิหีสุข๑๐ คือความสุขของคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือน ในเบื้องต้นพระพุทธศาสนาสอนสอนให้ผู้
ครองเรือนรู้จักและรู้สึกคุ้นเคยกับสาเหตุที่ทาให้การดาเนินชีวิตมีความสุข เป็นไปโดยสะดวกใน ๔ ลักษณะ คือ
(๑)อัตถิสุข:สุขเพราะมีทรัพย์สินไว้ใช้จ่ายบริโภคใช้สอย (๒)โภคสุข:สุขเพราะสามารถใช้สอยบริโภคทรัพย์สินที่
มี ไม่ตระหนี่ถี่เหนียวเกินไป หรือไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ (๓)อนณสุข:สุขเพราะไม่มีหนี้สินจนล้นพ้นตัว และ
(๔)อนวัชชสุข:สุขเพราะทางานหรือประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม
๔.๑.๓.ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์๑๑คือประโยชน์หรือแนวทางที่จะทาให้ชีวิตประสบสุขในปัจจุบัน ๔
ประการ คือ (๑)อุฏฐานสัมปทนา:ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ (๒)อารักขสัมปทา:รู้จักรักษาหวง
แหนสิ่งที่หามาได้ (๓)กัลยาณมิตตตา:รู้จักคบหา เลือกเสวนากับคนดี และ (๔)สมชีวิตา:รู้จักวางแผนในการ
ดาเนินชีวิต ไม่กินหรือใช้มากหรือน้อยเกิน
๔.๑.๔.สันตุฏฐี๑๒คือความสันโดษ ๓ ประการคือ (๑)ยถาลาภสันโดษ ได้มาเท่าไร ก็พอใจเพียง
เท่านั้น ไม่นาตนเองไปเปรียบเทียบกับของคนอื่น เพราะหากนาไปเปรียบเทียบก็อาจเป็นทุกข์ (๒)ยถาพล
สันโดษตนเองมีกาลัง มีเรี่ยวแรงทาได้เท่าไร ก็พอใจเท่านั้น รู้ข้อจากัดของตนเอง เมื่อมีเท่าไรก็พอใจตาม
ความสามารถตนเองและ (๓)ยถาสารุปปสันโดษ เมื่อพิจารณาทุกมิติแล้ว ก็พอใจ ยินดี แต่เพียงเท่านั้ น ไม่เป็น
ทุกข์ โศกเศร้าว่าของตนเองมีน้อยกว่าคนอื่น หรือของคนอื่นมีมากกว่าตนเอง
๔.๑.๕.อริ ย มรรค ๑๓คือ หนทางอันประเสริฐที่จะนาพาไปสู่ชีวิต ที่ดี งาม ๘ ประการ ได้แก่ (๑)
สัมมาทิฏฐิ:มีความเห็นชอบ เห็นถูกต้องตามทานองคลองธรรม เช่นเห็นว่า ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว ผลบุญผลบาป
มีจริง เป็นต้น (๒)สัมมาสังกัปปะ:มีความดาริ หรือนึกตรึกตรองชอบ ได้แก่ ตรึกในการออกจากกาม ตรึ กใน
ความไม่พยาบาท ตรึกในทางไม่พยาบาท (๓)สัมมาวาจา:เจรจาชอบ คือ เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคา
หยาบ พูดเพ้อเจ้อ (๔)สัมมากัมมันตะ:ทาการงานชอบ ทาหน้าที่อันใด ก็ทาหน้าที่อันนั้นให้ดี (๕)สัมมาอาชีวะ:
ประกอบอาชีพชอบ ไม่ประกอบอาชีพที่ทุจริต ผิดกฎหมายและผิดหลักศีลธรรม (๖)สัมมาวายามะ:พยายาม
ชอบคือพยายามละชั่ว ทาดี ทาจิตใจให้ผ่องใส (๗)สัมมาสติ:มีสติโดยชอบ คือ มีความรอบคอบ ระมัดระวัง มี
สติ ไม่ประมาทในการดาเนินชีวิต และ (๘)สัมมาสมาธิ:มีสมาธิชอบ คือ มีจิตใจแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ขุ่นมัว มี
จิตใจที่ดีงาม
๙

วิสุทธิ.๑/๑๙
องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๖๒/๙๐
๑๑
องฺ.อฏฐก.(บาลี)๒๓/๑๔๔/๒๘๙.
๑๒
ที.อ.(บาลี) ๑/๒๕๓
๑๓
ที.ม.(บาลี)๑๐/๒๙๙/๓๔๘.
๑๐
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๔.๑.๖.อริยสัจ๑๔ คือ หนทางอันประเสริฐหรือวิธีการที่จะนาบุคคลเข้าสู่สภาวะชีวิตที่ดีงาม ๔
ประการ คือ (๑)ทุกข์:ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้องบรรจบพบเจอ (๒)สมุทัย:
สาเหตุที่ทาให้เกิดทุกข์(๓)นิโรธ:ความดับทุกข์ และ (๔)มรรค:ข้อปฏิบัติหรือแนวทางที่จะดาเนินไปสู่ควา มดับ
ทุกข์
๔.๑.๗.กุศลมูล๑๕คือบ่อเกิดความดี ๓ ประการคือ (๑)อโลภะ:ความไม่โลภ ไม่อยากได้จนเกินควร
(๒)อโทสะ:ไม่โกรธ ไม่โมโหฉุนเฉียว ความยับยั้งช่างใจ เมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารักใคร่ ไม่
น่าพอใจ และ (๓)อโมหะ:ความไม่หลง มองสภาวการณ์และสรรพสิ่งตามเป็นจริง ไม่เข้าใจอะไรผิด ๆ
๔.๑.๘.สัมมัปปธาน๑๖ คือความเพียรชอบ ๔ ประการ คือ (๑)สังวรปธาน:เพียรระวังไม่ให้บาป
อกุศลที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น (๒)ปหานปธาน:เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว (๓)ภาวนาปธาน:เพียรสร้างบุญ
กุศล เพียรทากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดและ (๔)อนุรักขนาปธาน:เพียรรักษาบุญกุศลที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไป
๔.๑.๙.อิทธิบาท๑๗คือคุณธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนให้บุคคลประสบความสาเร็จในการทาหน้าที่
การงาน ๔ ประการ คือ (๑)ฉันทะ:มีความรัก ความสนใจ ความชอบใจในสิ่งที่จะประกอบกระทาเป็นพื้นฐาน
(๒)วิริยะ:ความพากเพียร ความพยายาม กระทาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดกลางคัน (๓)จิตตะ:เอาใจใส่ เอาจิตจดจ่อ
ต่อสิ่งที่ปฏิบัติกระทา และ (๔)วิมังสา:ไตร่ตรองพิจารณาทบทวนสิ่งที่ปฏิบัติกระทา ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
๔.๑.๑๐.พรหมวิหาร ๑๘:คุณธรรมสาหรับผู้เป็นใหญ่ เป็นหัวหน้า เป็นผู้นา ๔ ประการ คือ (๑)
เมตตา: ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลหรือหวังสิ่งใดตอบแทน (๒)กรุณา:ความสงสารเห็นใจ
ผู้ที่ด้อยกว่าตน ทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ (๓)มุทิตา:ความชื่นชมยินดีในความสาเร็จของผู้อื่น ไม่ริษยา ไม่
อิจฉาคยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี และ (๔)อุเบกขา:ความวางเฉย ความมีใจเป็นกลาง ดารงตนมั่นคงในความยุติธรรม
ซื่อสัตย์ ไม่เอนเอียง ไม่เป็นทาสของอานาจฝ่ายต่า
๔.๑.๑๑.สัปปุริสธรรม๑๙คือคุณธรรมของคนดี ๗ ประการ คือ (๑)ธัมมัญญุตา:รู้เห็นคือ รู้ว่าสิ่งนี้
เป็นเหตุให้เกิดสิ่งนี้ เมื่อไม่ต้องการผลเช่นนี้ ก็ไม่ทาเหตุอย่างนี้ เป็นต้น (๒)อัตถัญญุตา:รู้จักผลคือรู้ว่าสิ่งนี้เป็น
ผลหรือเกิดจากสิ่งนี้ เมื่อได้ผลเช่นนี้ ทั้งที่เป็นผลดี และผลไม่ดี ก็รู้และเข้าใจ ดังนั้น เมื่อต้องการผลดี ต้องสร้าง
เหตุดี (๓)อัตตัญ ญุตา:รู้จักตน คือรู้จัก สถานะ รู้จักบทบาท รู้จักหน้าที่ของตนเองว่า ตนเองมีสถานะ มี
ตาแหน่งอะไร ก็ปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับสถานะของตนเอง (๔)มัตตัญญุตา:รู้จักประมาณคือรู้จักประมาณ
ในการใช้สอยบริโภคสิ่งต่าง ๆ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะของตนเอง (๕)กาลัญญุตา:รู้จักกาลคือรู้คุณค่าของ
เวลา บริหารเวลาเป็น รู้ว่าเวลาไหนควรทาอะไร (๖)ปริสัญญุตา:รู้จักชุมชนคือรู้ชุมชน รู้สิ่งแวดล้อมที่ตนเองอยู่
ปรับตัวให้เข้ากับชุมชนที่อยู่ และ (๗)ปุคคลัญญุตา:รู้จักคนคือรู้จักอุปนิสัยของคนที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง ปรับ
ตนเองให้เข้าได้กับคนที่มีลักษณะนิสัยต่าง ๆ
๑๔

ส.ม. (บาลี)๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘.
ที.ปา.(บาลี)๑๑/๓๙๔/๒๘๒.
๑๖
องฺ.จตุกฺก.(บาลี)๒๑/๖๙/๙๙๖.
๑๗
ที.ปา.(บาลี)๑๑/๒๓๑/๒๓๓.
๑๘
ที.ม.(บาลี)๑๐/๑๘๔/๒๒๕.
๑๙
ที.ปา.(บาลี)๑๑/๓๓๑/๒๖๔/๓๑๒.
๑๕

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

99

๔.๑.๑๒.พละ๒๐คือธรรมที่เป็นกาลังสนับสนุนให้คนประสบความสาเร็จในการทางาน ๕ ประการ
คือ (๑)สัทธาพละ:มีศรัทธาคือความเชื่อที่ถูกต้องเป็นพื้นฐาน ไม่เชื่ออะไรแบบงมงายปราศจากเหตุผล (๒)วิริย
พละ:มีความเพียรพยายาม ทาอะไรก็ทาอย่างสม่าเสมอ ไม่ทิ้งขว้าง ไม่ละกลางคัน (๓)สติพละ: มีสติ รู้ตัวทั่ว
พร้อม ไม่ประมาทในกิจการงานทั้งปวง ไม่ประมาทในการดาเนินชีวิต (๔)สมาธิพละ:มีสมาธิ มีจิตใจมั่นคง ไม่
หวั่นไหว ในสิ่งและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบ และ (๕)ปัญญาพละ:มีปัญญา มีความรอบรู้ มีปฏิภาณไหวพริบ
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและคนอื่น
๔.๑.๑๓.สาราณียธรรม๒๑คือธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ๖ ประการได้แก่ (๑)เมตตากายกรรม:จะ
ทาอะไรต่อกัน ก็ทาด้วยความรักความเมตตา (๒)เมตตาวจีกรรม:จะพูดอะไรด้วยกัน ก็พูดด้วยความรักความ
เมตตา(๓)เมตตามโนกรรม:จะคิดอะไรต่อกัน ก็คิดด้วยความรักความเมตตา (๔)สาธารณโภคี:ได้อะไรมาก็แบ่ง
กันกิน กันใช้ ไม่หวงแหน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว มีจิตอาสา (๕)สีลสามัญญตา:มีความเสมอกันในศีล มีความ
ประพฤติและการกระทาไปในทิศทางเดียวกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามัคคีกัน และ (๖)ทิฏฐิสามัญญ
ตา:มีความเสมอกันในความเห็น มีมุมมอง มีโลกทัศน์สอดคล้องกัน มีความปรองดอง มีสมานฉันท์
๔.๑.๑๔.กุศลกรรมบถ๒๒คือแนวทางการทาความดีหรือพฤติกรรมที่เป็นความดี ๑๐ประการ คือ(๑)
ปาณาติปาตา เวรมณี: เว้นจากการฆ่า การทาลาย การทาร้ายกัน ไม่เบียดเบียนกัน มีมนุษยธรรม ไม่ละเมิด
สิทธิสภาพชีวิตของกันและกัน (๒)อทินนาทานา เวรมณี:เว้นจากการลักขโมย ไม่ทุจริต ไม่คอรัปชั่น ไม่ฉ้อโกง
ไม่ถืออภิสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น (๓)กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี:เว้นจากมิจฉาอาจาระคือความประพฤติ
เสียหายในสถาบันครอบครัว สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ไม่ทาลายน้าใจของคนอื่น ด้วยการประพฤติสา
ส่อน (๔)มุสาวาทา เวรมณี: เว้นจากการพูดเท็จ ไม่พูดจาโกหกหลอกลวงผู้อื่น ไม่ทาลายความเชื่อถือของตน
ด้วยคาพูด (๕)ปิสุณาวาจา เวรมณี:เว้นจากคาพูดส่อเสียด ไม่พูดคาพูดที่มีเจตนาให้ผู้อื่นบาดหมาง หรือ
ทะเลาะเบาะแหวงกัน ไม่ยุแหย่ให้คนอื่นแตกแยกกัน (๖)ผรุสวาทา เวรมณี:เว้นจากการพูดจาหยาบคาย
พูดจาด้วยถ้อยคาสุภาพ ฟังแล้วสบายใจ ไพเราะรื่นหู (๗)สัมผัปปลาปา เวรมณี:เว้นจากการพูดจาเพ้อเจ้อ
เหลวไหล ไม่มีเหตุผล กลั่นกรองคาพูดก่อนพูดจา (๘)อนภิชฌา : เว้นจากการเพ่งเล็งของผู้อื่น ไม่อยากได้ของ
ผู้อื่น ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น (๙)อัพพยาบาท:เว้นจากการพยาบาท ไม่คิดปองร้าย ผู้อื่น มีจิตเมตตา มองผู้อื่น
เหมือนตนอง ไม่พยาบาทคนอื่น และ (๑๐)สัมมาทิฏฐิ:มีความเห็นชอบ มีแนวคิดที่ถูกต้องดีงาม ไม่มองอะไร
ผิดจากความเป็นจริง มีสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้
๔.๒ ตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ด้านที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎก
รายละเอียด มีดังนี้
ตารางที่ ๑ ตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ด้านที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๕ ด้าน
๒๐

ที.ปา.(บาลี)๑๑/๓๐๐/๒๕๒.
ที.ปา.(บาลี)๑๑/๓๑๗/๒๕๗.
๒๒
ที.ปา.(บาลี)๑๑/๓๖๐/๒๘๔
๒๑
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ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

๑.ด้านความพอประมาณ

๒.ด้านความมีเหตุผล

๓.ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

๔.ด้านการมีความรู้

๕.ด้านการมีคุณธรรม

๑.สัมมาทิฏฐิ:มีความเห็นถูกต้อง
๒.มัตตัญญุตา:รู้จักประมาณ
๓.สันตุฏฐี:สันโดษ ๓ อย่างคือ ยินดีตามได้ ยินดีตาม
กาลัง ยินดีตามสมควร
๔.อัตตัญญุตา:รู้สถานะภาพของตนเอง
๕.สัมมาอาชีวะ:ประกอบอาชีพสุจริต
๑.อัตถัญญุตา:รู้จักเหตุ
๒.ธัมมัญญุตา:รู้จักผล
๓.สัมมาสติ:ระลึกชอบ
๔.สัมมาสมาธิ:ความตั้งใจชอบ
๕.โยนิโสมนสิการ:พิจารณาโดยแยบคาย
๑.อัปปมาท:ความไม่ประมาท
๒.พละ:มีความเข้มแข็ ง ๕ (สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปัญญา)
๓.สติปัฏฐาน:มีสติ ๔ ฐาน (กาย เวทนา จิต ธรรม)
๔.กุศลกรรมบถ:แนวทางทาความดี๑๐ ประการ
๕.อัตตัญญุตา:รู้จักตนเอง
๑.ปั ญ ญา:ความรอบรู้ ๓ (สุ ต มยปั ญ ญา จิ น ตามย
ปัญญา ภาวนามยปัญญา)
๒.สัทธรรม ๓ (ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ)
๓.พหุสูต:การศึกษาเรียนรู้มาก
๔.มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา(สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั ป ปะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ)
๕.คิหิสุข:รู้จักความสุข ๔ อย่าง
๑.ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์๔ ( ขยันหา ขยันรักษา รู้จัก
คบมิตร ดาเนินชีวิตพอเหมาะ)
๒.อิทธิบาท๔ (พอใจ ตั้งใจ ใส่ใจ เข้าใจ)
๓.กุศลมูล๓ (ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง)
๔.พรหมวิหารธรรม๔(เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
๕.สัปปุริสธรรม
๖.สาราณียธรรม

๕.อภิปรายผล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปิฎกนั้น ผู้วิจัยขอนาเสนอ
การอภิปรายผลดังนี้
(๑) ด้านความพอประมาณ หมายถึง ต้องมีความเห็นถูกต้อง(สัมมาทิฏฐิ) ต้องมีความรู้ประมาณ
ตน(มัตตัญญุตา) ต้องมีความสันโดษ(สันตุฏฐี) ต้องรู้จักสถานะของตนเอง(อัตตัญญุตา)และต้องประกอบอาชีพ
สุจริต(สัมมาอาชีวะ) สอดคล้องกับพระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี ที่สรุปว่า ๒๓เศรษฐกิจพอมีความสอดคล้องกับ
๒๓

พระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี(จันต๊ะ ) “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมอง
พระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๔๗.
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พระพุทธศาสนาโดยเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้อง ยึดหลักความสมดุล ๓ ด้านคือ (๑) ด้านมนุษย์
กับธรรมชาติ (๒)มนุษย์กับมนุษย์ (๓)วัตถุกับจิตใจ และสอดคล้องโสภณ ขาทัพที่สรุปว่า ๒๔เศรษฐกิจพอเพียง
มาจากเศรษฐกิจแนวพุทธ เป็นระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของไตรสิกขา ทาให้เกิดดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ มนุษย์กับสังคม และกายกับจิต เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเศรษฐกิจที่มีความพอดี ๕ ด้าน คือ ๒๕(๑)
จิตใจพอดี ไม่สุดโต่ง เอื้ออาทร (๒)สังคมพอดี สร้างความสัมพันธ์กั บบุคคลรอบข้างให้เกิดความพอดี (๓)
เศรษฐกิจพอดี รู้จักพอ ไม่ก่อหนี้ ช่วยตัวเองได้แค่ไหนเอาแค่นั้น (๔)เทคโนโลยีพอดี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสม (๕)ทรัพ ยากรธรรมชาติ พ อดี รู้จักใช้ท รัพ ยากร ไม่ใช้แบบทิ้งขว้า ง ใช้ท รัพ ยากรอย่า งรู้คุณค่า
สอดคล้องกับพระภัทรธรรมสุธีที่กล่าวว่า๒๖ “ความพอประมาณก็คือการดาเนินชีวิตแบบมักน้อย ต้องการน้อย
ไม่โลภมาก มีสติในการดาเนินชีวิต จะทาให้เศรษฐกิจ สังคม การเมืองมีการพัฒนาก้าวหน้า
(๒) ด้ า นความมีเ หตุ ผ ล หมายถึง ต้ อ งเป็ น คนที่ รู้จั กเหตุ ( อั ต ถัญ ญุต า) ต้ อ งเป็ น คนที่ รู้จั กผล
(ธัมมัญญุต า) ต้ องมีผู้มีความระลึกชอบ (สัมมาสติ) ต้อ งเป็น ผู้มีความตั้งใจชอบ(สัมมาสมาธิ) ต้ องเป็นผู้มี
สติปัญญาพิจารณาโดยอุบายที่แยบคาย (โยนิโสมนสิการ)
(๓) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง ต้องเป็นผู้ไม่ประมาท (อัปปมาทะ) ต้องเป็นผู้มีความ
เข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ต้องเป็นผู้มีสติ (สติปัฏฐาน) ต้องเป็นผู้ดาเนินชีวิตตามแนวทางการทาความดี
(กุศลกรรมบถ) ต้องเป็นผู้รู้จักสถานะภาพของตนเอง สอดคล้องกับเฉลิมชัย อินทรชัยศรีที่กล่าวว่า ๒๗ ใจเป็นสิ่ง
สาคัญที่สุด ใจก็คือธรรม ถ้าใจไม่พอเพียงก็ไม่มีธรรม จบไม่ลง วางไม่ลง วางไม่เป็น ว่างไม่เป็น ถ้าพอเพียงก็
จบเป็น วางเป็น ว่างเป็น
(๔)ด้านการมีความรู้ หมายถึง ต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ ๓ ระดับคือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่า
เรียน ความรู้ที่ได้จากการคิดพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญ ความรู้ที่เกิดจากลงมือปฏิบัติ กล่าวคือมีทั้งด้านปริยัติ
ปฏิบัติ ปฏิเวธ ต้องเป็นพหูสูตคือศึกษาเรียนรู้มาก และมีความเห็นชอบ ความดาริชอบ ความระลึกชอบ และ
ตั้ ง ใจชอบ ๒๘ความรู้ ใ นทางโลกได้ แ ก่ วิ ช าการแขนงต่ า ง ๆ และความรู้ ใ นทางธรรมได้ แก่ ค วามรู้ ท าง
พระพุทธศาสนา
(๕)ด้านการมีคุณธรรม หมายถึง ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์สิน รู้จัก
ถนอมรักษาสิ่งที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรนั้น รู้จักเสวนาคบหากับมิตรที่ดี ดาเนินชีวิตแบบพอเหมาะ
พอดีกับสถานะภาพของตนเอง มีความพอใจ เอาใจใส่ ใคร่ครวญการทางานและเข้าหลักการวิธีการทางาน ไม่
โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง มีเมตตาธรรม กรุณาธรรม มีสัปปุริสธรรมคือคุณสมบัติของคนดีตามหลักพระพุทธศาสนา
๒๔

โสภณ ข าทั พ ,เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในบริ บ ทวิถี ชี วิตแบบพุ ท ธตามที่ ป รากฏในพระไตรปิ ฎ ก
[ออนไลน์]http://www.cybervanaram.net/ [๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙]
๒๕
สุเมธ ตันติเวชกุล.หลักธรรมหลักทาตามรอยพระยุคลบาท.(พิมพ์ครั้งที่ ๑๕).กรุงเทพนคร:ด่านสุท
ธาการพิมพ์,๒๕๔๙.
๒๖
สัมภาษณ์ พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ), ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙.
๒๗
สัมภาษณ์ เฉลิมชัย อินทรชัยศรี ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย,
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙.
๒๘
สัมภาษณ์ วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก ผู้ทรงคุณด้านพระพุทธศาสนา, ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙.
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มีความเป็นผู้รู้เหตุผลเป็นอาทิ มีสาราณียธรรม คือจะคิด จะทา จะพูดสิ่งใด ก็คิด ทาและพูดด้วยความเมตตา
มีใ จกว้ า ง มี ค วามประพฤติ ความคิ ด เห็ น ประสานสอดคล้ อ งกั น เว้น จากพฤติ ก รรมที่ เ ป็น อกุศ ลคือ การ
เบียดเบียน ทาร้าย ประหัตประหาร การลักขโมยกัน การละเมิดในคู่ครองของกันและกัน พูดจามีสัจจะ ไม่พูด
มดเท็จส่อเสียด เพ้อเจ้อหยาบคาย ไม่คิดละโมบอยากได้ของคนอื่น ไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนคนอื่นและมี
ความเห็นถูกต้องตามทานองคลองธรรม
๖.ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สาหรับผู้เกี่ยวข้องในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับ
หลักพุทธธรรมไปประยุกต์กับการบริหารจัดการของทุกภาคส่วน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไป
ปฏิบัติสาหรับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
ส่วนแรก เป็นระดับปฏิบัติ ครูและอาจารย์ ในสถานศึกษาควรนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
หลักพุทธธรรม สอนควบคู่กัน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรม
ส่ว นที่ ส อง เป็น ส่วนที่ค วรศึก ษาวิจั ยต่ อ ยอด ควรมีการพั ฒ นาแบบตั ว ชี้วัด องค์ข องปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมทั้ง ๕ ด้าน เพื่อให้ได้แบบตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม
ส่วนที่สาม เป็นส่วนนโยบาย เมื่อได้แบบตัวชี้วัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๕ ด้านที่สอดคล้อง
กับหลักพุทธธรรมแล้ว ให้ผู้บริหารสถานศึกษาดาเนินการศึกษาสารวจการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
ที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม และนาสิ่งที่ได้ไปขยายผลให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “ปรัชญาชีวิต” คือ
ทุกคนในสังคมปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตต่อไป
บรรณานุกรม
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช
๒๕๔๙,๒๕๕๐.
คูณ โทขันธ์.พระพุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย.กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕.
รัตนะ ปัญญาภา(บรรณาธิการ).มนุษย-สังคมศาสตร์ปริทรรศ์ เล่มที่ ๑ ชุด ไขชีวิต ไขวรรณกรรม นาความรู้
สู่สังคมมนุษย์.อุบลราชธานี:ทองพูนทรัพย์การพิมพ์,๒๕๕๗.
สุเมธ ตันติเวชกุล.หลักธรรมหลักทาตามรอยพระยุคลบาท.(พิมพ์ครั้งที่ ๑๕).กรุงเทพนคร:ด่านสุทธา-การพิมพ์
,๒๕๔๙).
สุวกิจ ศรีปัดถา,การประยุกต์ใช้หลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง-กับวิสาหกิจ
ชุมชน.มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,๒๕๔๙.
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สานักงานกปร.แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพระบาทสมเด็จ -พระเจ้าอยู่หัว
,กรุงเทพมหานคร:๒๑ เซ็นจูรี่,๒๕๕๑.
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย.๘๐ พรรษา ๘๐ ปรัชญาชี้นาชีวิต,กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน,๒๕๕๐.
โสรีช์ โพธิแก้ว. การประยุกต์อริยสัจ ๔ ของพระพุทธศาสนากับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตรักษา.
กรุงเทพมหานคร:คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
ทัศนา จิรสิริธรรม. “การครองชีวิตของสตรีโสดตามหลักพุทธธรรม” .วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘)
(๓)วิทยานิพนธ์
กาญจนา พิมพ์สุข. “การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑” วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๖.
พระจารัส ฐิตธมฺโม (สวาสโพธิ์กลาง). “การประยุกต์ใช้หลั กสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารจัด การชุมชน:
กรณีศึกษา ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.
ทนงค์ ลาประไพและนารีรัตน์ พลบจิตต์ “การใช้ปัจจเวกขณวิธีในการดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชน”
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. (การบริหารจัดการคณะสงฆ์)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓.
นพรัตน์ สมสวาสดิ์. “การศึกษาวิเคราะห์อริยมรรคมีองค์ 8 เพื่อการหลุดพ้นจากกรรม”.ปริญญา-พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต.(พระพุทธศาสนา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ผศ.ดร.และคณะ“การใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองลุ่ม
แม่น้ามูล อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ”ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.(การบริหารจัดการคณะ
สงฆ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
พระมหาศิ ริ วั ฒ น์ อริ ย เมธี ( จั น ต๊ ะ ) “การศึ ก ษาเชิ ง วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจากมุ ม มอง
พระพุท ธศาสนา”,วิท ยานิพ นธ์ป ริญ ญาพุท ธศาสตรมหาบัณฑิต ,(สาขาวิช าพระพุท ธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๗.
สหัทยา พลปัถพี, “การนาเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.๒๕๔๘.
พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, “การใช้การสร้างตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์”.ปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัย -มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
พระมหาพรสวรรค์ กิตฺติ วโร (จันโปรด). “ศึกษาการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ต ามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐
ประการ” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัย -มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
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พระวรมน ขนฺติโก (วัดถุมา). “ศึกษาสัมมัปปธาน ๔ อันเป็นองค์แห่งการบรรลุธรรม” วิทยานิพนธ์-ปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิปัสสนาภาวนา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕.
(๔) การสัมภาษณ์
เฉลิมชัย อินทรชัยศรี, ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย. สัมภาษณ์ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๕๙.
พระภัทรธรรมสุธี, เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ), สัมภาษณ์๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙.
พระสิริรัตนเมธี,รองเจ้าคณะจังหวัดเลย (ม),สัมภาษณ์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙.
วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก,ผู้ทรงคุณด้านพระพุทธศาสนา, สัมภาษณ์๘ มิถุนายน ๒๕๕๙.
อธิษพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ,ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, สัมภาษณ์ ๑๘ มิถุนายน๒๕๕๙.
(๕) เว็ปไซต์
พระครูใบฎีกาเสมอ ธมฺมวฑฺฒโน (เป๋ากระโทก), วิธีการประยุกต์หลักพละ ๕ ในพระพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการตารวจ [ออน์ไลน์] http//www.nkr.mcu.ac.th [๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐].
โสภณ ข าทั พ ,เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในบริ บ ทวิ ถี ชี วิ ต แบบพุ ท ธตามที่ ป รากฏในพระไตรปิ ฎ ก
[ออนไลน์]http://www.cybervanaram.net/ [๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙]
โสวิทย์ บารุง ภักดิ์ และ พุทธรักษ์ ปราบนอก. .วิธีคิดหลักพรหมวิหารสู่การทาวิจัยทางพระพุทธศาสนา.
[ออนไลน์] http//www.mcukk.com.[ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐]
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พิเชฐ ทั่งโต
พระระพิน พุทธิสาโร
ลาพอง กลมกูล
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูที่มีเจต
คติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ๒) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการ
สร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธและ ๓) เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอผลการพัฒนา
เจตคติและจิตวิในญญาณความเป็นครูตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธตัวแปรที่ศึกษาคือ ๑) กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็น
ครูในวิถีพุทธ และ ๒) เจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ ออกแบบโดยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระยะกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะที่ ๑ จานวน ๓๖ คน
ระยะที่ ๒ จานวน ๑๘ คน และ ๑ โรงเรียน และระยะที่ ๓ จานวน ๕๐ คน ได้จากการเลือกแบบ
เจาะจงทั้ง ๓ ระยะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนวคาถามในการสัมภาษณ์และประเด็นใน
การสนทนากลุ่ม และคู่มือการพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
๑. แนวทางการปฏิบัติของครูที่มี เจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมีประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ หลักพุทธธรรมสาหรับครูในวิถีพุทธส่วนที่ ๒ รูปแบบการ
สร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ ส่วนที่ ๓ กระบวนการในการพัฒนาครูตามรูปแบบการ
สร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ
๒. รูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่พัฒนาขึ้นมี ๓ ส่วน
คือ ๑) หลักพุทธธรรมสาหรับครูในวิถีพุทธ๒) องค์ประกอบของรูปแบบการสร้างเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ มี ๓ องค์ประกอบ และ ๓) กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการ
สร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธเรียกว่า กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ มี ๖
วิถีประกอบด้วย วิถีที่ ๑ รู้หน้าที่การเป็นครูในวิถี พุทธวิถีที่ ๒ ปรับตัวตามหลักไตรสิกขาวิถีที่ ๓
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เรียนรู้ให้เป็นแบบอย่างที่ดี วิถีที่ ๔ เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธวิถีที่ ๕ บูรณาการธรรมนาสู่ผู้เรียน
และวิถีที่ ๖ เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม
๓.ผลการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ พบว่า
๑) ครู มีวิธีการเรี ยนรู้ วัฒ นธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธที่หลากหลาย มีแนวทางในการสร้าง
ความรู้สึกให้เกิดศรัทธาในวิถีพุทธจากประสบการณ์ตนเอง และนาแนวทางวิถีพุทธมาเป็นแนวปฏิบัติของ
ตน ๒) ครูดีในดวงใจของผู้เรียนคือครูที่มีคุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรมและหลักกัลยาณมิตร
ธรรม ๓) ครูมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติของตนเองโดยการตระหนักถึงความสาคัญของการเป็นครูใน
วิถีพุทธตามกระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ ๖ วิถี ๔) การสะท้อนคิดในวิถีพุทธของครูมีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินครูโดยผู้เรียน และ ๕) ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการได้มีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับรู้ว่ามีครูในวิถีพุทธทั่วประเทศกาลังจัดกิจกรรมวิถีพุทธเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียนและครูมีเจตคติต่อการเข้าร่วมโครงการวิถีพุทธสาหรับผลการพัฒนาเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธพบว่า ครูตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาตนให้มีเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ จัดกิจกรรมบูรณาการวิถีพุทธให้ผู้เรียน และพัฒนาโรงเรียนให้มี
รูปแบบการบริหารจัดการในวิถีพุทธอย่างเป็นระบบ
คำสำคัญ: เจตคติต่อวิชาชีพครู, จิตวิญญาณความเป็นครู, ครูในวิถีพุทธ
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study in practical way of best
practice teachers who had teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way, 2) to
develop and examine model of creation teacher’s attitude and spirituality in
Buddhist way, and 3) to analyze and propose developing result of teacher’s
attitude and spirituality using model of creation teacher’s attitude and spirituality in
Buddhist way. The first variable was the process of teacher development using
model of creation teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way, and the
second variable was teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way. Qualitative
research was used for the research design which divided into three phases. The
target group of this research was Buddhist way teachers from office of the basic
education commission, Ministry of Education which consisted of 36 teachers in the
first phase, 18 teachers and 1 school in the second phase, and 50 teachers and
educators in the third phase. Purposive sampling was used for three phases. Interview
questions, topic of focus group discussion, and a manual of teacher development using
developing model of teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way were prepared as
the measurement design. Qualitative data were analyzed by using both content analysis
and analytic induction. Research results were as follows:
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1. Best practice teachers who had performed the attitude and spirituality
in Buddhist way consisted of three parts in practices which were 1) Buddhist
principles for teachers, 2) model of creation teacher’s attitude and spirituality in
Buddhist way, and 3) the process of teacher development using model of creation
teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way.
2. There were three parts for developing model of creation teacher’s
attitude and spirituality in Buddhist way. Buddhist principle for teachers was the first
part. The second part was the three components of model for creation teacher’s
attitude and spirituality in Buddhist way. The third part was the process of teacher
development using model of creation teacher’s attitude and spirituality in Buddhist
way which had been developed and called “Six ways of reflection process in
Buddhist way”. The first way was to know role of Buddhist way teacher. The second
way was to adjust oneself followed by threefold training. The third way was to learn
to be a best practice. The fourth way was to change a good attitude in Buddhist way.
The fifth way was to integrate Buddhist principles into the classroom, and the sixth way
was to create Dhamma innovation.
3. There were five aspects of showing results using model for creation teacher’s
attitude and spirituality in Buddhist way: 1) teachers had variety of learning Buddhist
culture and tradition, created their own faith in Buddhist way through personal
experience, practiced Buddhist way in daily life, 2) the best teacher for students normally
showed that aspect of qualities of a good man (Sappurisa-Dhamma) and qualities of a
good friend (Kalayanamitta Dhamma), 3) teachers had changed their attitudes and
realized of being teacher followed by six ways of reflection process in Buddhist way, 4)
teacher’s reflection had a correlation with students’ writing assessment, 5) teachers who
attended the workshop had the opportunity of sharing knowledge, learned how to
enhance students learning from others, showed intellectual aspects, and had great
attitude of joining in Buddhist activities. In addition, results of development of teacher’s
attitude and spirituality in Buddhist way found that teachers realized of self-development
to have teacher’s attitude and spirituality in Buddhist way, students had gain the
usefulness from attending Buddhist integrated activities, and school had also shown
educational management model with systematically.
Keywords: Attitude to teaching profession, teacher’s spirituality, Buddhist way teacher
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ครูคือบุคลากรทางการศึกษาที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพในอนาคต อาชีพครูมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้เรียน รวมทั้งมีความเข้าใจในจิตวิทยาการศึกษาได้เป็นอย่างดี ครูจึงควรมีเจตคติที่ดีและจิต
วิญญาณความเป็นครูซึ่งเป็นหัวใจสาคัญยิ่งในการเป็นครูผู้ซึ่งมีบทบาทในการสร้างคนให้เป็นบุคลากรที่
มีศักยภาพในการพัฒนางานในยุคโลกาภิวัตน์ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒–
๒๕๖๑) มีการกาหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมี
เป้าหมายหลัก ๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย (quality) ๒)
โอกาสทางการศึกษา (opportunity)และ ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมใน
การบริหารการจัดการศึกษา (participation) โดยทั้งสามประเด็นหลักนี้จะส่งผลให้คนยุคใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาอย่างลุ่มลึก สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สื่อสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีนิสัยในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, ๒๕๕๔)
อย่างไรก็ตาม ครูผู้ที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวนี้ได้นั้นจาเป็นจะต้องมี
เจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างยั่งยืน จึงจะเป็นกลไก
สาคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้
ครูนั้นหาเพียงการทาหน้าที่ให้ความรู้แล้วก็หมดหน้าที่ หากแต่ครูนั้นเป็นอาชีพที่ต้อง
อาศัยใจรัก มีความอดทน เอาใจใส่ศิษย์ มีเจตคติและที่สาคัญต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งถือว่า
เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ครู โดยที่ ค รู ที่ มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ต้ อ งมี คุ ณสมบั ติ
ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความรักในอาชีพ การรักและเมตตา
เพื่อมนุษย์ ความเสียสละ ความอดทน ความยุติธรรม และการเป็นแบบอย่างที่ดี อย่างไรก็ตามครูที่
มีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูที่ปรากฏให้เห็นเป็นเพียงระดับมาตรฐานที่สังคมยอมรับ (ณัฏฐ
ภรณ์ หลาวทอง และปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ, ๒๕๕๓) ดังนั้น ครูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ และครูที่มีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูที่แท้จริงแล้วควรมี
คุณลักษณะอย่างไร จึงเป็นประเด็นให้คณะผู้วิจัยสนใจในการศึกษาครั้งนี้
โดยในโครงการวิจัย นี้ได้มุ่งเน้น การวิจัยเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มี
คุณลักษณะที่เหมาะสมตามวิชาชีพ และที่สาคัญคือการเป็นครูที่มีเอกลักษณ์และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตามบริ บ ทที่แตกต่างกัน และด้ว ยทางคณะผู้ วิจัยมีบ ทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒ นา
บุคลากรทางการศึกษาในบริบททางพระพุทธศาสนา และจากความเป็นมาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
จึงทาการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามแบบวิถีพุทธ ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์การ
วิจัยเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความ
เป็นครูอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง และเพื่อให้เข้ากรอบในการพัฒนาตามแบบอย่างวิถีพุทธ โดยการ
วิจัยครั้งนี้ใช้การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ โดยเน้นกระบวนการออกแบบ
การวิจัยเพื่อให้ได้รูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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๒.วัตถุประสงค์กำรวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูที่มีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
๒.๒ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธ
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูตาม
รูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ
๓.วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) แบ่งเป็น ๓
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธระยะที่ ๒ การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทดลองใช้รูปแบบการสร้างเจตคติ
และจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่พัฒนาขึ้นระยะที่ ๓ การนาเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะที่ ๑ จานวน ๓๖ คน
ระยะที่ ๒ จานวน ๑๘ คน และ ๑ โรงเรียน และระยะที่ ๓ จานวน ๕๐ คน ได้จากการเลือกแบบ
เจาะจงทั้ง ๓ ระยะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนวคาถามในการสัมภาษณ์และ
ประเด็นในการสนทนากลุ่ม และคู่มือการพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในวิถีพุทธ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (analytic induction)
๔.สรุปผลกำรวิจัย
การนาเสนอสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๓ ด้าน ตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย คือ ด้านแรกคือการศึกษาแนวทางการปฏิบัติของครูที่มีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ด้านที่สอง คือ การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการสร้างเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ และด้านที่สาม คือ การวิเคราะห์และนาเสนอผลการพัฒนาเจตคติ
และจิตวิญญาณความเป็นครูตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ
สรุปผลการวิจัยแต่ละด้านได้ดังนี้
๑. กำรศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติของครูที่มีเจตคติและจิตวิญญำณควำมเป็นครูในวิถีพุทธ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
จากการศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ ครูในวิถีพุทธที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
พบว่า แนวทางการปฏิบัติของครูที่มีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ หลักพุทธธรรมสาหรับครูในวิถีพุทธส่วนที่ ๒ รูปแบบการสร้างเจต
คติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ และส่วนที่ ๓ กระบวนการในการพัฒนาครูตามรูปแบบการ
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สร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธประกอบด้วย ๖ ขั้น คือ ๑) รู้หน้าที่การเป็นครูใน
วิถีพุทธ ๒) ปรับตัวตามหลักไตรสิกขา ๓) เรียนรู้ให้เป็นสัตบุรุษ๔) เปลี่ยนเจตคติที่ดีตามวิถีพุทธ ๕)
บูรณาการธรรมนาสู่ผู้เรียนและ๖) เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม
๒. กำรพัฒนำและตรวจสอบรูปแบบกำรสร้ำงเจตคติและจิตวิญญำณควำมเป็นครูในวิถี
พุทธ
จากการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความ
เป็นครูในวิถีพุทธพบว่า รูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธที่พัฒนาขึ้นมี
๓ ส่วน คือ ๑) หลักพุทธธรรมสาหรับครูในวิถีพุทธ คือ หลักพุทธธรรมที่ครูยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติวิชาชีพครูและหลักธรรมที่ครูนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน๒) องค์ประกอบ
ของรู ป แบบการสร้ า งเจตคติ แ ละจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ใ นวิ ถี พุ ท ธ ๓ องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
องค์ประกอบที่ ๑ คุณลักษณะของครูในวิถีพุทธ องค์ประกอบที่ ๒ หน้าที่ของครูในวิถีพุทธ
องค์ประกอบที่ ๓ แนวทางการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ(สัตตวิธีของครูใน
วิถีพุทธ) และ ๓) กระบวนการพัฒนาครูตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูใน
วิถีพุทธเรียกว่า กระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ มี ๖ วิถีประกอบด้วย วิถีที่ ๑ รู้หน้าที่การเป็นครู
ในวิถีพุทธวิถีที่ ๒ ปรับตัวตามหลักไตรสิกขาวิถีที่ ๓ เรียนรู้ให้เป็นแบบอย่างที่ดี วิถีที่ ๔ เปลี่ยนเจต
คติที่ดีตามวิถีพุทธวิถีที่ ๕ บูรณาการธรรมนาสู่ผู้เรียนและวิถีที่ ๖ เพียรสร้างนวัตกรรมทางธรรม
๓. กำรวิเครำะห์และนำเสนอผลกำรพัฒนำเจตคติและจิตวิญญำณควำมเป็นครูตำม
รูปแบบกำรสร้ำงเจตคติและจิตวิญญำณควำมเป็นครูในวิถีพุทธ
จากผลการวิเคราะห์การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูตามรูปแบบการสร้าง
เจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธสรุปได้ดังนี้ ๑) ผลการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเจต
คติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ แบ่งเป็น ๕ ด้าน คือ ๑.๑) ผลของครูในวิถีพุทธประเมิน
ตนเองพบว่าครูมีวิธีการเรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมเนียมวิถีพุทธที่หลากหลาย ครูมีแนวทางในการ
สร้างความรู้สึกให้ เกิดศรัทธาในวิถีพุทธจากประสบการณ์ตนเอง ครูได้นาแนวทางวิถีพุทธมาเป็นแนว
ปฏิบัติของตน ๑.๒) ผู้เรียนประเมินครูในวิถีพุทธ พบว่า ครูดีในดวงใจของผู้เรียนคือครูที่มีคุณลักษณะ
ตามหลักสัปปุริสธรรมและหลักกัลยาณมิตรธรรม ๑.๓) ผลการบันทึกการสะท้อนคิดในวิถีพุทธของ
ครูพบว่า ครูมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติของตนเองโดยการตระหนักถึงความสาคัญของการเป็นครูใน
วิถีพุทธตามกระบวนการสะท้อนคิดในวิถีพุทธ ๖ วิถี ๑.๔) ผลการวิเคราะห์จากบันทึกการสะท้อนคิดใน
วิถีพุทธของครูมีความสอดคล้องกับผลการประเมินครูโดยผู้เรียน ๑.๕) ผลการเรียนรู้ของครูในวิถีพุทธจาก
การบันทึกบัตรการสะท้อนคิดหลังเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ครูได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ได้รับรู้ว่ามีครูในวิถีพุทธทั่วประเทศกาลังจัดกิจกรรมวิถีพุทธเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และครูมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมโครงการ
วิถีพุทธและ ๒) การนาเสนอผลการพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธในกิจกรรม
ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่า ครูตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาตนให้มีเจตคติและจิต
วิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
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การบูรณาการในวิถีพุทธผ่านครูที่มีเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธอย่างแท้จริง และ
โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการตามแนววิถีพุทธอย่างเป็นระบบ
๕.ข้อเสนอแนะ
๕.๑ ข้อเสนอแนะในกำรนำผลวิจัยไปใช้
๑. ควรนากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็น
ครูในวิถีพุทธ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ หรือ
ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะนิสิตในระดับชั้นปีที่ ๕
๒. ควรนากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูใน
วิ ถี พุ ทธ ไปใช้ ใ นสถานศึ ก ษากั บ ครู โ รงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธที่ เ ป็ น ครู ป ฏิ บั ติ ก าร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนครูและผู้บริหารโรงเรียน
๓. ในการพัฒนาครู ทั้งโรงเรี ยนควรเป็ นโรงเรี ยนที่ ผู้ บริ หารโรงเรียนมีความตระหนักและให้
ความสาคัญกับการนากิจกรรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถี
พุทธไปใช้ในโรงเรียน
๔. ในการดาเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณครู ครูหรือโรงเรียนที่
จะนาไปใช้ควรปรับหรือเพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละสถานศึกษา
รวมถึงการส่งเสริมให้ครูได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๕. ในการพัฒนาครูในวิถีศาสนาอื่นๆ สามารถใช้เป็นแนวทางได้ในการออกแบบกิจกรรมและสื่อ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของตน อย่างไรก็ตามควรมีการปรับเนื้อหาภายในกิจกรรมให้มีความเป็นพหุ
วัฒนธรรมทางศาสนาทั้งนี้เพื่อให้แนวทางการพัฒนาครูตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นเผยแพร่ไปสู่ครูทั่วประเทศ
๕.๒ ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรมีการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผลการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการ
พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ เพื่อศึกษาความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
๒. ควรมีการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาเป็นทฤษฎีฐานรากเกี่ยวกับตัวแปร
เจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ ซึ่งเป็น กระบวนการวิจัยที่มีความท้าทายและเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือขยายองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
๓. ควรมีการออกแบบการวิจัย ที่เป็นการวิจัยและพัฒนาที่มีการดาเนินการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับ การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณครูและขยายผลการศึกษาในทุกประเภทของ
สถานศึกษาในระดับต่างๆ โดยมีฐานจากงานวิจัยครั้งนี้
๔. ควรออกแบบการวิจัยโดยการนารูปแบบการสร้างเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครู
ในวิถีพุทธที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้แล้วออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตการจัดการ
เรียนการสอนของครูในวิถีพุทธร่วมด้วย
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๕. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาครูหรือการพัฒนาเจตคติความเป็นครูของประเทศอาเซียน
หรืออื่นๆ ที่ประสบความสาเร็จ แล้วนามาออกแบบการวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับของไทยเพื่อต่อยอดหรือ
เติมเต็มให้แนวทางในการพัฒนาครูของไทยมากยิ่งขึ้น
๖.กิตติกรรมประกำศ
ขอบขอบคุณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ผู้จัดสรรทุนวิจัยมุ่งเป้าประจาปี
๒๕๕๘ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมบริหารดูแลคณะนักวิจัย ในการการ
ดาเนินการวิจัยตลอดเวลาต่อเนื่องมา รวมถึงขอขอบคุณโรงเรียนวิถีพุทธที่กลุ่มเป็นตัวอย่างจาก
จังหวัดต่าง ๆ เช่น กระบี่ สุ ร าษฎร์ ธ านี นครราชสี มา สระแก้ว ราชบุรี สระบุรี เชียงราย น่าน
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยาฯ ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญใน
การดาเนินการวิจัย รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอันมี ศ.ดร.กาญจนา เงารังสี พร้อมคณะติดตาม
ประเมิ น งานวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอด ๑ ปี จนกระทั้ ง งานวิ จั ย แล้ ว เสร็ จ รวมทั้ ง ขอขอบคุ ณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.ดร.กาญจนา เงารังสี รศ.ดร.สุธี อักษรกิตต์ ดร.จินตนาภา โสภณ เป็น
ต้น เป็นประธานและคณะกรรมการตรวจรับประเมินงานในการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ครั้งสุดท้าย
และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา ที่
สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในฐานะนั ก วิจัย ให้ ดาเนิ นการวิ จัย เพื่ อให้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ง กลไกในการพั ฒ นา
บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยดังปรากฏ
บรรณำนุกรม
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และปิยวรรณ วิเศษสุ วรรณภูมิ. การพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู.
รำยงำนฉบับสมบูรณ์, มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.๒๕๕๓
ทิศนาแขมมณี. ศำสตร์กำรสอน: องค์ควำมรู้เพื่อกำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ.
พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.๒๕๕๐
นงลักษณ์ วิรัชชัย. วิจัยและสถิติ: คำถำมชวนตอบ. กรุงเทพฯ : ไอคอนพริ้นติ้ง.๒๕๕๒
พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (๒๕๕๔). เนื้อหำและวิธีสอนจริงๆ. ในวิทยาจารย์ ๑๑๐ ปี ๑๑๐ (๑๑) : ๗๙.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.๒๕๕๕
Taylor. (2015). Transformative learning theory— An Overview. Retrieved on 15
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พระครูรัตนสุตาภรณ์
เรืองศักดิ์ เดชณุกูล
บทคัดย่อ
สหพันธรัฐ เป็นรัฐอธิปไตย มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ปกครองตนเองบางส่วนที่
รวมเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลกลาง ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ก่อตั้งขึ้นจากความตกลง
ร่วมกันระหว่างรัฐอธิปไตย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน ในพุทธกาล สหพันธรัฐ มี
แคว้นวัชชีที่ปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรม หรือสมาพันธรัฐ ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่เข้มแข็ง
อานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองมิได้อยู่ที่ประมุขของรัฐแต่เพียงผู้เดียว หากแต่มีรัฐสภาเป็นผู้กาหนด
นโยบาย และมีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองที่เป็นขบวนการในการบริหารประเทศที่
ชัดเจน ซึ่งจะต้องร่วมกัน ของทุกภาคส่วน มีความสอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาล ๖ ในปัจจุบัน
กล่าวคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุ้มค่า นอกจากนี้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น มีการประยุกต์ เอาหลักพุทธ
ธรรม คือ อปริหานิยธรรม ๗ ประกอบด้วย การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทากิจที่พึงทา ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้ม
ล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว สักการะ เคารพ นับถือผู้มีอายุมาก และสาคัญถ้อยคาของท่านว่าเป็นสิ่งควร
รับฟัง ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีให้อยู่ร่วมด้วย สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ และไม่ละเลยการ
บูชาอันชอบธรรมที่เคยสักการะต่อเจดีย์ให้เสื่อมสูญไป และประการสุดท้าย จัดการรักษา คุ้มครอง
ป้องกันพระอรหันต์โดยชอบธรรมด้วยตั้งใจว่า ขอให้พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา
และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก มาประยุกต์ใช้ในการบริหารประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้บริหารประเทศเมื่อมีการประยุกต์หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก ธรรมาภิ
บาล ๖
ให้ประสานสอดคล้องเข้ากับหลัก อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการ มีการผนวกรัฐหรือ
จังหวัดต่างๆ เข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกันตามหลักพันธสัญญา ย่อมจะมีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคง ปลอดภัย ไม่มีศึกสงคราม ทาให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีเสถียรภาพ ไม่
ต้องสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารไว้อย่างมากมาย ด้วยเหตุผลว่า เมื่อทุกคนนาเอาหลักอปริ
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หานิยธรรมทั้ง ๗ ซึ่งเป็นพุทธนโยบายมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แล้ว ย่อมจะทาให้ประเทศชาติมั่งคั่ง
มั่นคง มีความสามัคคี มีความปรองดองกัน และมีสันติภาพภายในประเทศได้อย่างแท้จริง
คำสำคัญ: สหพันธรัฐ: การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, อปริหานิยธรรม ๗
ABSTRACT
The federal government is the sovereign state which population consists
of different types of races. The partially self-governing states are centralized by the
central government and they are protected under the constitution. The federal
government is established by agreement, based on mutual benefits, between the
self-governing states. The federal system existed since the ancient Buddhist era.
The Vijjian Confederacy of Mithila was one of the first examples of a republic which
was governed under the system of republic. The system of republic was strong
government system. The authority enforcement was not limited to the king only.
The congress was the unit which set the government policy and had authority
enforcement under the agreement and cooperation from other sections. This form
of government followed the six principles of good governance which consist of the
rule of law, morality, accountability, participation, responsibility and cost
effectiveness or economy. Moreover a principle of Aparihaniya Dhammas (7
conditions of welfare) is applied to good governance. Those 7 conditions are 1)to
hold regular and frequent meetings 2) to meet together in harmony, to disperse in
harmony and to do their business and duties in harmony 4) to introduce no
revolutionary ordinance or break up no established ordinance 5) to honor and
respect the elders amomg the vijjians and deem them worthy of listening to 6) the
women and girls of the families are to dwell without being forced or abducted 7) to
provide the rightful protection, shelter and support for the Arahants and wish that
the Arahants who have not come may enter the realm and those who have
entered may dwell pleasantly therein. All principles above are applied to country
government to make the most benefits for people living in the country.
If the leader of the country applies the six principles of good governance
and the principles of 7 condition welfare to manage the country by forming the
unity of states or provinces under the agreement and commitment, the country will
be safe and secure. There will be no war and conflict, therefore the economic
system and political system will be stable. It is not necessary to have many
weapons. When the principles of 7 condition welfare, which is the Buddha’s
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guidline, are seriously applied, there will be peace and harmony, safe and security
in the country.
Keywords: the federal government, good governance, the 7 conditions welfare
๑. บทนำ

สหพันธรัฐ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า รัฐสหพันธ์ เป็นรัฐอธิปไตยประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะของ
สหภาพรัฐหรือภูมิภาคที่ปกครองตนเองบางส่วน ที่รวมเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาล
สหพั น ธ์ ในสหพั น ธรั ฐ สถานการณ์ ป กครองตนเองของสหพั น ธรั ฐ นั้ น ได้ รั บ การคุ้ ม ครองตาม
รัฐธรรมนูญและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยการตัดสินใจฝ่ายเดียวของรัฐบาลกลาง ระบอบการ
ปกครองหรือโครงสร้างตามรัฐ ธรรมนูญที่พบในสหพันธรัฐนั้น เป็นที่เข้าใจตรงกันในชื่อ ระบอบ
สหพันธรัฐ เป็นระบอบการปกครองที่ตรงข้ามกับรูปแบบรัฐ อีกประเภทหนึ่ง คือ รัฐเดี่ยว ตัวอย่าง
สหพันธรัฐ เช่น ประเทศเยอรมนี ซึ่งประกอบด้วยสิบหกรัฐ ที่รวมเข้ากันเป็นสหพันธ์ สหพันธรัฐนั้น
อาจประกอบไปด้ ว ยประชาชนที่ ห ลากหลายทางเชื้ อ ชาติ และมี พื้ น ที่ ก ว้ า งใหญ่ เช่ น ความ
หลากหลายอย่างที่สุดในอินเดีย แม้สหพันธรัฐ จะไม่จาเป็นต้องประกอบด้วยทั้งสองประการที่กล่าว
มาก็ตาม สหพันธรัฐนั้น ส่วนมากก่อตั้งขึ้นจากความตกลงแต่เดิมระหว่างรัฐอธิปไตยจานวนหนึ่ง โดย
ตั้งอยู่บนความกังวลหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ความตกลงแรกเริ่มได้สร้างเสถียรภาพ ซึ่งเกื้อหนุ น
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยนาดินแดนที่แตกต่างกันสิ้นเชิงมาใกล้ชิดกัน และให้ดินแดนทั้งหมดมีหลัก
ความเห็น (Common ground) กว่าแต่ก่อน ในขณะเดียวกัน ความตกลงนี้ ได้รับการรับรองและมี
การจัดขบวนการ เพื่อผสานรวมกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
สหพันธรัฐ ในพุทธกาลนั้น มีแคว้นวั ชชี ที่ปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรม ที่มีระบอบ
การปกครองที่เข้มแข็ง มีเมืองหลวง คือ เมืองไพศาลี หรือเวสาลี โดยมีพระเจ้าลิจฉวีปกครองโดย
ระบบสามัคคีธรรม (Republic State) หรือ สมาพันธรัฐ ซึ่งอานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองมิได้อยู่ที่
ประมุขของรัฐแต่เพียงผู้เดียว จะมีรัฐสภาเป็นผู้กาหนดนโยบายและมีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการ
บ้านเมือง รัฐสภาจะทาหน้าที่เลือกสมาชิกเป็นหัวหน้า ฝ่ายบริหาร เรียกว่า ราชา เป็นการรวมตัวกัน
ของหลายๆ รัฐ แล้วเลือกผู้นาเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งเทียบเท่ากับระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน
กล่าวคือ การปกครอง การกาหนดนโยบาย การออกกฎหมาย การตัดสินปัญหาต่างๆ ผู้ปกครองจะ
ก ร ะ ท า โ ด ย มี ก า ร ป รึ ก ษ า ห า รื อ กั น ก่ อ น มี ก า ร ถื อ เ สี ย ง ข้ า ง ม า ก ใ น ก า ร ตั ด สิ น
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖, น. ๖๕๙).
อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริย์วัชชี หรือวัชชีอปริหานิยธรรม ๗ เป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้ง
แห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว สาหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมือง
จะเห็ น ได้ ว่ า แคว้ น วั ช ชี มี ร ะบอบการปกครองที่ เ ข้ ม แข็ ง แต่ ภ ายหลั ง ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
กล่าวคือ ในรัชทายาทลาดับที่ ๑ อายุน่าจะราวๆ ๓๐ ชันษา ได้ดวงตาเห็นธรรม พากันสละราชย์
ออกบวช รัชทายาทลาดับที่ ๒ อายุน่าจะราวๆ ๒๐ ชันษา ถูกเจ้าชายพันธุละมหาเสนาบดี แคว้น
โกศลใช้วิชาธนุรเวทสังหารไปทั้ง ๕๐๐ องค์ และรัชทายาทลาดับที่ ๓ อายุน่าจะราวๆ ๑๐ ชันษา
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ถูกวัสสการพราหมณ์ เสี้ยมสอนยุยงจนแตกแยก ทาให้ถูกแคว้นมคธยึดครองได้โดยไม่ต้องใช้กาลังใด
ๆ
๒. นำคำวโลกเจดีย์: ทรงทอดพระเนตรนครเวสำลีครั้งสุดท้ำย
ในพรรษาที่ ๔๕ อันเป็ นพรรษาสุ ดท้ายแห่ งพระชนมายุ ในช่ว งเหมัน ตฤดู พระบรม
ศาสดาสัมมา สัมพุทธเจ้า เสด็จประทับ ณ บ้านเวฬุคาม เขตเมืองเวสาลี หรือไพศาลี แคว้นวัชชี อัน
เป็นสถานที่ทรงพิจารณาชราธรรมแสดงโอฬาริกนิมิต และปลงมายุสังขาร ต่อจากนั้น พระผู้มีพระ
ภาค จึงนาภิกษุจานวน ๕๐๐ รูป เสด็จประทับ ณ กูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน ในครั้งนั้นบรรดา
กษัตริย์ลิจฉวีแห่งแคว้นวัชชีทั้งหมด ซึ่งร่วมกันปกครองแบบสามัคคีธรรม ได้ทราบข่าวการเสด็จมา
ของพระพุทธองค์ จึงนาเครื่องสักการบูชามาถวายเป็นอันมาก พร้อมน้อมฟังพระธรรมเทศนาบังเกิด
ความรื่ น เริ ง ในธรรม ครั้ น รุ่ ง เช้ า พระบรมศาสดาพร้ อ มกั บ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ไ ด้ เ สด็ จ เข้ า ไปรั บ อาหาร
บิณฑบาตตามที่บรรดากษัตริย์ลิจฉวีทูลนิมนต์ และจัดถวายในพระราชนิเวศ ครั้นทา ภัตกิจและ
แสดงพระธรรมเทศนาโปรดแล้ว จึงนาเหล่าภิกษุสงฆ์เสด็จออกจากพระนครเวสาลี พระบรมศาสดา
เสด็จประทับยืนอยู่หน้าประตูเมืองเวสาลี เยื้องพระกายผินพระพักตร์มาทอดพระเนตรเมืองเวสาลี
เป็นครั้งสุดท้าย พร้อมรับสั่งว่า
“ดูก่อนอานนท์ การเห็นเมืองเวสาลีของตถาคตครั้ งนี้ เป็นปัจฉิมทัศนะ คือ เป็นการเห็น
ครั้งสุดท้าย”
สถานที่เสด็จประทับยืนทอดพระเนคร โดยพระอาการที่แปลกจากเดิม พร้อมทั้งรับสั่ง
เป็นนิมิตเช่นนั้น เป็นเจดีย์สถานอันสาคัญเรียกว่า "นำคำวโลกเจดีย์" คือ การเหลียวมองอย่างพญา
ช้ า ง คื อ การยื น หั น หลั ง ให้ กั บ สิ่ ง นั้ น หรื อ เดิ น จากสิ่ ง นั้ น แล้ ว หั น พระพั ก ตร์ เ อี้ ย วคอหั น ไป
ทอดพระเนตรสิ่งของ หรือสถานที่ที่อยู่ทางเบื้องหลัง ซึ่งเป็นอาการที่พระพุทธเจ้าทรงทาเป็นครั้ง
แรกและครั้งเดียว เหตุที่พระบรมศาสดาตรัสเช่นนี้ถือเป็นมรณญาณ คือ เป็นลางบอกให้พระสงฆ์
สาวกและพุทธบริษัททราบล่วงหน้า เพราะเป็นเวลาใกล้ที่จะปรินิพพานจึงไม่อาจกลับมาเห็นเมืองเว
สาลี และอีกประการหนึ่งคือ พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณล่วงหน้าถึงความเป็นไปภายหลัง
พุทธปรินิพพานว่า นอกจากพระองค์แล้ว แม้มหาชนทั่วไปก็ไม่อาจได้เห็นเมืองเวสาลีอีก เนื่องจาก
เมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้ว กองทัพของพระเจ้าอชาตศัตรู ผู้เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้มี
ชัยเหนือเมืองเวสาลี เอกราชของบรรดากษัตริย์ลิจฉวีที่ปกครองโดยสามัคคีธรรม ก็สูญสิ้นไปนับแต่
นั้นมา ทั้งนี้เพราะบรรดากษัตริย์ลิจฉวีมิได้ตั้งมั่นอยู่ใน “ลิจฉวีอปริหำนิยธรรม” อันเป็นธรรมที่พระ
บรมศาสดาประทานสาหรับใช้ปกครองร่วมกันแบบสามัคคีธรรม ซึ่งสามารถต้านทานกองทัพอัน
เกรียงไกรของพระเจ้าอชาตศัตรูไว้ได้ถึง ๒ ครั้ง แต่ในครั้งที่ ๓ พระเจ้าอชาตศัตรู ได้ส่งวัสสการ
พราหมณ์ เข้ามายุยงปลุกปั่นให้บรรดากษัตริย์นักรบทั้งหลายแตกร้าวในความสามัคคี ไม่ตั้งมั่นอยู่ใน
หลักอปริหานิยธรรม เมืองเวสาลีก็ถึงกาลอันล่มสลาย
ควำมสำคัญของเมืองเวสำลี เมืองเวสาลี หรือไวศาลี คือ เมืองโบราณในสมัยพุทธกาลมี
ความสาคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของคณะเจ้าลิจฉวี ที่มีการปกครองแคว้นวัชชี ด้วยระบอบ
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คณาธิปไตยแห่งแรก ๆ ของโลก บ้างก็ว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย เมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง
อย่างยิ่งในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองที่มั่นแห่งสาคัญของพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น โดยพระพุทธเจ้า
เคยเสด็จเยี่ยมเมืองแห่งนี้ในปีที่ ๕ หลังการตรัสรู้ ตามการกราบบังคมทูลเชิญจากเจ้าผู้ครองแคว้น
และในช่ว งหลั งพุทธกาล เมืองแห่ งนี้ ได้ตกเป็นของแคว้นมคธโดยการนาของพระเจ้าอชาตศัตรู
พระราชาแห่งเมืองราชคฤห์ และหลังการล่มสลายของราชวงศ์พิมพิสารในเมืองราชคฤห์ พระราชา
องค์ต่อมา จึงได้ย้ายเมืองหลวงแห่งแคว้นมคธมายังเมืองเวสาลี ทาให้เมืองแห่งนี้เจริญถึงขีดสุด และ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง เมืองนี้ ได้เป็ นสถานที่ทาทุติยสังคายนาของพระพุทธศาสนา ก่อนที่จะเสื่ อม
ความสาคัญและถูกทิ้งร้ างลงเมื่อมีการย้ายเมืองหลวงของแคว้นมคธไปยังเมืองปาฏลีบุตร หรือ
เมืองปัตนะอันเป็นเมืองหลวงของรัฐพิหารในปัจจุบัน เวสาลีมีความสาคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล
โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากแคว้นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แคว้นของชมพูทวีป
มีการปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรม หรือคณาธิปไตย ที่สามารถเรียกได้ว่า เป็นการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยระบบหนึ่ง คือ ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทรงอานาจสิทธิ์ขาด มีแต่ผู้เป็นประมุข
แห่งรัฐ บริหารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งจะประกอบไปด้วยเหล่าสมาชิกจากเจ้าวงศ์ต่าง
ๆ ซึ่งรวมเป็นคณะผู้ครองแคว้น ในคัมภีร์พระพุทธศาสนากล่าวว่า เจ้าวงศ์ต่าง ๆ มีถึง ๘ วงศ์ และ
ในจานวนนี้ วงศ์เจ้าลิจฉวีแห่งเวสาลี และวงศ์เจ้าวิเทหะแห่งเมืองมิถิลา เป็นวงศ์ที่มีอิทธิพลที่สุด
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครั้ง แต่ละครั้งจะทรงประทับที่
กูฏาคารศาลาป่ามหาวันเป็นส่วนใหญ่ พระสูตรหลายพระสูตรเกิดขึ้นที่เมืองแห่งนี้ และที่กูฏาคาร
ศาลานี่เอง ที่เป็นที่ ๆ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระน้านางของ
พระพุทธองค์ พร้อมกับบริวาร สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้เป็นครั้งแรกในโลก และในการเสด็จ
ครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ พระองค์ได้ทรงรับสวนมะม่วงของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจา
เมืองเวสาลี ซึ่งนางได้อุทิศถวายเป็นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ทรงจาพรรษาสุดท้าย
ทีเ่ วฬุวคาม และได้ทรงปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีย์ และเมื่อหลังพุทธปรินิพพานแล้วได้ ๑๐๐ ปี ได้
มีการทาสังคายาครั้งที่ ๒ ณ วาลิการาม ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ในเมืองเวสาลี ในช่วงไม่นานหลังพุทธ
ปริ นิ พพาน เมือ งเวสาลี ได้ตกไปอยู่ ในอานาจของแคว้น มคธ โดยการน าของพระเจ้ าอชาตศั ต รู
กษัตริย์แห่งราชคฤห์ คัมภีร์พระพุทธศาสนา กล่าวว่า สำเหตุของกำรเสียเมืองแก่แคว้นมคธ เพรำะ
ควำมแตกสำมัคคีของเจ้ำวัชชี ด้วยกำรยุยงของวัสสกำรพรำหมณ์ พราหมณ์ที่พระเจ้าอชาตศัตรู
ส่งเป็นไส้สึก เพื่อบ่อนทาลายภายใน เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูยกกองทัพมายึดเมือง จึงสามารถยึดได้
โดยง่าย เพราะไม่มีเจ้าวัชชีองค์ใดต่อสู้ เพราะขัดแย้งกันเอง ทาให้แคว้นวัชชีล่มสลาย และเมืองเว
สาลีหมดฐานะเมืองหลวงแห่งแคว้น และตกไปอยู่ในอานาจของแคว้นมคธ แต่จากเหตุการณ์ย้าย
เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธหลายครั้งในช่วง พ.ศ. ๗๐ ที่เริ่มจากอามาตย์และราษฎรพร้อมใจกันถอด
กษัตริย์นาคทัสสก์แห่งราชวงศ์ของพระเจ้าพิมพิสาร แห่งราชคฤห์ออกจากพระราชบัลลังก์ และยกสุ
สูนาคอามาตย์ ซึ่งมีเชื้อสายเจ้าลิจฉวีในกรุงเวสาลีแห่งแคว้นวัชชีเก่าให้เป็นกษัตริย์ ตั้งราชวงศ์ใหม่
แล้ว พระเจ้าสุสูนาค จึงได้ทาการย้ายเมืองหลวงของแคว้นมคธไปยังเมืองเวสาลีอันเป็นเมืองเดิมของ
ตน ทาให้เมืองเวสาลีมีความสาคัญในฐานะเมืองหลวงอีกครั้ง แต่ทว่าก็เป็นเมืองหลวงได้ไม่นาน

118

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

เพราะกษัตริย์พระองค์ต่อมา คือ พระเจ้ากาลาโศกราช ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุสูนาค ได้
ย้ายเมืองหลวงของแคว้นมคธอีก จากเมืองเวสาลี ไปยังเมื องปาตลี บุตร ทาให้ เมืองเวสาลีถูกลด
ความสาคัญลงและถูกทิ้งร้าง ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เมืองแห่งนี้ถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิง
๓. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
สถาบันราชประชาสมาสัย ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมายถึงขบวนการหรือขั้นตอนในการทางานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่จัดขึ้นในสถาบัน เริ่มจากงานในหน้าที่
รับผิดชอบแต่ละคน งานที่ได้รับคาสั่งให้ทา หรืองานที่ร่วมกันทา จะต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล ๖ (สถาบันราชประชาสมาสัย, ๒๕๔๙, น.๖). คือ
๑. หลักนิติธรรม เคารพและปฏิบัติตามกติการะเบียบแบบแผนและกฎหมายต่างๆ โดย
ไม่ละเมิดอย่างตั้งใจ หรือจงใจหลีกเลี่ยงหรือไม่ตั้งใจ เพราะฉะนั้น ถ้าไม่แน่ใจต้องศึกษาก่อนว่า จะ
ผิดหลักนิติธรรมหรือไม่ ก่อนที่จะทาลงไป
๒. หลักคุณธรรม ในหลายแง่มุม เช่น เมตตาธรรม คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข
จริยธรรมทาอะไรให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน กตัญญูกตเวทิตา การรู้จักบุญคุณและคิดจะตอบแทน
หิริโอตัปปะ การรู้จักละอายและเกรงกลัวบาปกรรมไม่ดี โดยการมีคุณธรรม จะช่วยยกคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ให้สูงขึ้นเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป
๓. หลักควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกเรื่องราวในการทางานตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อยู่ ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนทุกคาถาม
๔. หลัก กำรมีส่วนร่วม พึงระลึกไว้ว่า ตนเองเป็นสมาชิกของสถาบันนอกเหนือจากงาน
ในหน้าที่แล้วกิจกรรมอื่นที่มีผลต่อสถาบันจะต้องร่วมมือกันทา อะไรที่ไม่ดตี ้องทักท้วง
๕. หลักควำมรับผิดชอบ ต่อผลงานที่ทาเอง ทาโดยกลุ่ม ทาในนามสถาบัน ถ้าดีอยู่แล้ว
ให้ดียิ่งขึ้น ถ้าผิดพลาดบกพร่องต้องช่วยกันแก้ไขไม่วางเฉย
๖. หลักควำมคุ้มค่ำ ทั้งในแง่รูปธรรมและนามธรรมที่สัมผัสจับต้องมองเห็นได้ หรือรู้สึก
คุ้มค่า หรือไม่คุ้มค่า ถ้าทาตามหลักข้างต้นทั้ง ๕ มาครบถ้วนแล้ว เมื่อพิจารณาถึงหลักความคุ้มค่า
แล้ว ไม่ผ่านก็ควรทบทวน ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อผลงานให้มากที่สุด
การนาหลักธรรมาภิบาล ไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของภาครัฐเป็นการส่งสัญญาณว่ า ประเทศไทย มีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
และอธิบายองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, ๒๕๔๔, น.
๔๙). ไว้ดังนี้
๑. ควำมชอบธรรม (Legitimacy) ซึ่งมีความหมายรวมถึงหลักนิติธรรม (rule of law)
และความเป็นอิสระของกระบวนการยุติธรรม (independence of judiciary) ได้แก่ การทาให้
กฎหมายเป็นบรรทัดฐานและทุกคนเคารพกฎหมายโดยกรอบกฎหมายที่ใช้ในประเทศต้องมีความ
ยุติธรรม และบังคับใช้กับคนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
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๒. ควำมโปร่งใส (Transparency) เป็นการพิจารณาที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
กระบวนการทางาน กฎกติกา และความตั้งใจจริงในการบริหารงานของหน่วยงานต่อสาธารณชน มี
ความอิสระในการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งทางเศรษฐกิจ การค้า สังคม และสิ่ งแวดล้ อม ข้อมูลที่
เผยแพร่ต้องมีความทันสมัย
๓. ควำมรับผิดชอบและกำรตรวจสอบได้ (Accountability) การตัดสินใจใด ๆ ต้อง
กระทาโดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทากับสาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หน่วยงานโดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตใจเสียสละและเห็นคุณค่า
สังคมที่ตนเองสังกัดอยู่
๔. ควำมมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)
กระบวนการ และสถาบันของรัฐ สามารถจัดสรรและใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมโดยรวม รวมถึงการทางานที่รวดเร็ว มีคุณภาพและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๕. กำรมีส่วนร่วม (Participation) หลักธรรมาภิบาลข้อนี้อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หมายรวมถึงคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ต้องรู้จักสิทธิและการใช้สิทธิ
ต้องตื่นตัว กระตือรือร้นที่จะรับรู้ ตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ที่มีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ สนับสุนนการมีส่วนร่วมของคนอื่น สร้างภาคประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง มีทัศนคติต่อ
ส่วนรวมที่ถูกต้องและมีคุณธรรมหลักธรรมาภิบาลต้องคานึงถึงหลักความสาคัญ คือ ความโปร่งใส
ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความสามารถในการ
แข่งขัน (Competitiveness) (โสมนัส ณ บางช้าง, วารสารนักบริหาร, ๒๑ กรกฎาคม–กันยายน
๒๕๔๔: น. ๔๘-๕๐). ประกอบด้วย ความสมเหตุสมผลที่อธิบายได้ (Accountability) ความโปร่งใส
เข้าใจตรงกัน ความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเสมอภาคและความ
เป็นธรรม (Equitable Treatment) (สมหมาย ปฐมชัยวัฒน์, วารสารนักบริหาร ๒๑, กรกฎาคม–
กันยายน ๒๕๕๔: น.๕๑-๕๓). การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักความรับผิดชอบ
ต่ อ หน้ า ที่ (Responsibility) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตั ด สิ น ใจ และการกระท าของตน
(Accountability) ความยุติธรรม ความโปร่งใส คุณค่าระยะยาว (Long-term Value) และการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (best practices) (อัจรา โยมสินธ์, วารสารนักบริหาร ๒๑, กรกฎาคม–กันยายน
๒๕๔๔: น.๔๘-๕๐). องค์ประกอบของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เน้นเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล และการให้บริการของรัฐ เป็นองค์ประกอบของธรรมาภิบาล ที่เสนอโดยสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๓, น. ๒). ไว้
ดังนี้
๑) หลักนิติธรรม ประกอบด้วยกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความเป็นธรรม สามารถ
ปกป้องคนดีและลงโทษคนไม่ดีได้ มีการปฏิรูปกฎหมายอย่างสม่าเสมอ ให้เหมาะกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนไป การดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และได้รับการยอมรับจากประชาชน
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๒) หลักควำมโปร่งใส ประกอบด้วยการสารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จานวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน หรือสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐ เกณฑ์ใน
การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของส่ ว นราชการ มี ค วามชั ด เจนเป็ น ที่ ย อมรั บ ส่ ว นราชการเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ
๓) หลักควำมรั บผิดชอบ ประกอบด้ว ยการได้รับการยอมรับและความพอใจจาก
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ของงานที่ปฏิบัติ คุณภาพของ
งานทั้งด้านปริมาณ ความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจานวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
และจานวนการร้องเรียนหรือการกล่าวหาที่ได้รับ
๔) หลักควำมคุ้มค่ำ ประกอบด้วยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
๕) หลักกำรมีส่วนร่วม ประกอบด้วยความสัมฤทธิ์ผลของโครงการต่างๆ รวมถึงการ
ประหยัดงบประมาณ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ได้รับผลกระทบ จานวนผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็น หรือจานวนข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินงานเรื่อง
ต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วม
๖) หลักคุณธรรม ประกอบด้วยการร้องเรียน หรือร้องทุกข์ในการดาเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรลดลง คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรในชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด สังคมมีเสถียรภาพ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความมี
ระเบียบวินัย
๔. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักอปริหำนิยธรรม ๗
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แม้จะยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ประการ กล่าวคือ หลักนิติ
ธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
แล้วก็ตามถึงอย่างนั้น ผู้บริหารประเทศ ยังต้องประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ เพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งหลักอปริหานิยธรรม ๗ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ คือ ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งควำมเสื่อม เป็นไปเพื่อควำมเจริญฝ่ำยเดียว
สำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหำรบ้ำนเมือง เป็นหลักกำรสร้ำงมหำนคร อันเป็นบทที่พระพุทธเจ้ำทรง
ประทำนแก่กลุ่มกษัตริย์จ้ำวลิจฉวี เพื่อเป็นหลักกำรปกครอง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),
๒๕๕๘, น.๒๘๙-๒๙๐). ดังนี้
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (to hold regular and frequent meetings)
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทากิจที่พึงทา
(to meet together in harmony, disperse in harmony, and do their business and
duties in harmony) ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า : พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อม
เพรียงกันทากิจทั้งหลาย
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๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ อันขัดต่อหลักการเดิม ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ ถือปฏิบัติ
มั่นตามวัชชีธรรมที่วางไว้เดิม (to introduce no revolutionary ordinance, or break up no
established ordinance, but abide by the original or fundamental Vijjan norm and
principles) : ยกกรณีสมมุติ เช่น หากเดิมมีการบัญญัติว่าด้วยเรื่องการประกาศเตือนภัยแก่
ประชาชน ก็จะไม่ถอดบัญญัตินั้นออก แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนแล้วก็ตาม และไม่บัญญัติ
เรื่องใหม่ใดๆ ก็ตามที่ขัดแย้งกับข้อบัญญัติเดิมที่มีอยู่ แต่อาจขยายบัญญัติเดิมออกไปอีกได้ เช่น การ
บัญญัติให้เพิ่มช่องทางการประกาศเตือนภัยแก่ประชาชนให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยคาของท่า น
ว่า เป็นสิ่งอันควรรับฟัง (to honor and respect the elders among the and deem them
worthy of listening to)
๕. บรรดากุล สตรี กุ ล กุ ม ารี ทั้ง หลาย ให้ อยู่ ดี โ ดยมิถู ก ข่ม เหง หรื อฉุ ด คร่ า ขืน ใจ (the
women and girls of the families are to dwell without being forced or abducted) :
กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองสตรีถูกประกาศขึ้นจากพุทธวจนะ เป็นข้อที่ ๕ ในอปริหานิย
ธรรมทั้ง ๗ ข้อ
๖. เคารพสักการะบูชาเจดีย์ ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ ของวัช
ชีทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้ เคยทาแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อม
ทรามไป (to honor and worship the Vajjian shrines, monuments and objects of
worship, both central and provincial, and do not neglect those righteous
ceremonies held before for them) : คือ ความเชื่อดั้งเดิมใดๆ ที่มีมาก่อนศาสนาพุทธนั้น หาก
ไม่เป็นความเชื่อที่ขัดต่อหลักคาสอนในศาสนาพุทธ และไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ก็ให้ทา
การสักการะต่อไปตามปกติ ห้ามละทิ้งความเชื่อเหล่านั้นเด็ดขาด ซึ่งผลที่ได้ คือ การผนวกกลื น
วัฒนธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธ โดยไม่ต้องใช้กาลังต่อต้านดึงดันกันไปมา และเป็นการ
ปฏิบัติตามหลักการที่ว่า พึงเที่ยวไปดุจแมลงภู่มุ่งไปสู่ดอกไม้ เพื่อหมายน้าหวาน คือ รับความรู้จาก
ความเชื่อและวัฒนธรรมนั้นๆ และผสมเกสร คือเผยแพร่คาสอนที่ถูกต้อง โดยไม่ทาให้ดอกไม้นั้น
(วัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมของดินแดนนั้นๆ) ต้องบอบช้า จนพัฒนากลายเป็นภูมิความรู้ที่สร้าง
ความมั่นคงแข็งแกร่งเป็นเอกลักษณ์ และเอกภาพของประเทศ
๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อั นชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลายตั้งใจว่า
ขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก (to
provide the rightful protection, shelter and support for the Arahants and wish that
the Arahants who have not come may enter the realm and those who have
entered may dwell pleasantly therein) : ใน ๑๖ แคว้นทั้งหมดของสมัยพุทธกาลนั้น มีเพียง
แคว้นวัชชีเท่านั้น ที่กล้าประกาศกฎหมายคุ้มครองพระอรหันต์ ซึ่งเป็นการประกาศหลั งจากคนใน
แคว้นมคธทาร้ายพระมหาโมคคัลลานะจนปรินิพพาน
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อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจ้า ตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลาย ผู้ปกครองรัฐ
โดยระบอบสามัคคีธรรม (Republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะ
เอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี แต่ทว่า ความ
เจริญรุ่งเรืองของแคว้นวัชชีนี้ กลับยั่งยืนอยู่ได้ไม่ถึง ๑๐๐ ปี เนื่องจากมีเหตุการณ์พลิกผลัน ทาให้
ประวัติศาสตร์แห่งแคว้นวัชชี ถูกทาลายความมั่นคงลง จนทาให้เกิดปางก่อนปรินิพพาน ซึ่งเป็นปาง
เกือบท้ายสุดของพระพุทธองค์ คือ ปางนาคาวโลก ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยนั ยยะพุทธศิลป์ของ
ปางนี้ แสดงถึงความอาลัยต่อแคว้นวัชชีที่พระองค์ได้ทรงประทานนโยบายการสร้างมหานครไว้ แต่
กลับไม่สาเร็จ เพราะจะสิ้นพุทธกาลเสียก่อน
๕. วิเครำะห์หลักอปริหำนิยธรรม ๗ เพื่อกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร พระราชาแห่งแคว้นมคธ มีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบ
แคว้นวัชชี ทรงรั บสั่งว่า “เราจะโค่นล้มพวกวัชชี ผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ ให้
พินาศย่อยยับ” จึงทรงรับสั่งเรียกวัสสการพราหมณ์ มหาอามาตย์แคว้นมคธมา ตรัสว่า “มาเถิด
พราหมณ์ ท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับ กราบพระยุคลบาทด้วยเศียรเกล้า แล้วทูล
ถามถึงพระสุขภาพ ความมีพระโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สาราญ
ตามคาของเราว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระราชาแห่งแคว้นมคธ พระนามว่า อชาตศัตรู เวเทหิ
บุตร มีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชชี มีรับสั่งอย่างนี้ว่า “เราจะโค่นล้มพวกวัชชี ผู้มีฤทธิ์
มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ ให้พินาศย่อยยับ ” พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านอย่างไร
ท่านพึงจาคาพยากรณ์นั้นให้ดีแล้วมาบอกเรา เพราะว่า พระตถาคตทั้งหลาย ย่อมไม่ตรัสคาเท็จ
เมื่อวัสสการพราหมณ์ มหาอามาตย์แคว้นมคธ ทูลรับสนองพระดารัสแล้ว เทียมยานพาหนะ คัน
งามๆ ขึ้นยานพาหนะ ออกจากกรุงราชคฤห์ไปยังภูเขาคิชฌกูฎ จนสุดทางที่ยานพาหนะจะเข้าไปได้
ลงจากยานพาหนะ เดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ
พอเป็ น ที่ร ะลึ กถึงกัน จึ งนั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูล พระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่ท่านพระโคดม
พระราชาแห่งแคว้นมคธ พระนามว่า อชาตศัตรู เวเทหิบุตร ขอกราบพระยุคลบาทของพระโคดม
ด้วยพระเศียร ทูลถามถึงพระสุขภาพ ความมีพระโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัย
สมบูรณ์อยู่สาราญ พระราชาแห่งแคว้นมคธ พระนามว่า อชาตศัตรู เวเทหิบุตร มีพระประสงค์จะ
เด็จไปปราบแคว้นวัชชี มีรับสั่งอย่างนี้ว่า “เราจะโค่นล้มพวกวัชชี ผู้มีฤทธิ์มากนี้ มีอานุภาพมาก
อย่างนี้ ให้พินาศย่อยยับ” (อฺง สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๒/๓๒-๓๖).
สมัยนั้น พระอานนท์ ยืนถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคอยู่ ณ เบื้องพระปฤษฎางค์ พระผู้
มีพระภาคได้ตรัสหลักอปริหานิยธรรม ๗ ซึ่งสอดคล้องกับที่ทรงตรัสไว้ในสารันททสูตร ว่าด้วยการ
แสดงอปริหานิยธรรม ๗ แก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ที่สารันททเจดีย์ เขตกรุงเวสาลี (ที.ม. ๑๐/๑๓๔/๖๖๖๘). ดังนี้
๑. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียังหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันมากครั้ง
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๒. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียังพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทากิจที่พวกเจ้า
วัชชีพึงทา
๓. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียัง ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นในวัชชีธรรมที่ วาง
ไว้เดิม
๔. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาชนชาววัชชีผู้มีพระชนมายุมาก และสาคัญถ้อยคาของท่าน
เหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง
๕. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียัง ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย
๖. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ในแคว้นวัชชี ของชาววัชชีทั้งในเมืองและนอกเมือง และ
ไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้ เคยกระทาต่อเจดีย์เหล่านั้นให้เสื่อมสูญไป
๗. พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่พวก
เจ้าวัชชียังจัดการรักษา คุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม ด้วยตั้งใจว่า ทาอย่างไร
พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก
ล าดั บ นั้ น พระผู้ มี พ ระภาค รั บ สั่ ง กั บ วั ส สการพราหมณ์ มหาอ ามาตย์ แ คว้ น มคธว่ า
“ดูก่ อ นพราหมณ์ สมั ย หนึ่ ง เราอยู่ ที่ ส ารั ท ทเจดี ย์ เขตกรุ ง เวสาลี ได้ แ สดงอปริ ห านิ ย ธรรม ๗
ประการนี้ แก่พวกเจ้าวัชชี พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ตราบ
เท่าที่พวกเจ้าวัชชียังมีอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้อยู่ และใส่ใจอปริหารนิยธรรมทั้ง ๗ ประการ
นี้อยู”่
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ วัสสการพราหมณ์ มหาอามาตย์แคว้นมคธได้กราบทูล
ดังนี้ว่า
“ข้าแต่ท่านพระโคดม พวกเจ้าวัชชี มีอปริหานิยธรรมแม้เพียงข้อเดียว ก็พึงหวังได้แต่
ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ไม่จาต้องกล่าวว่ามีครบทั้ง ๗ ประการ ข้าแต่ท่านพระโค
ดม พระรำชำแห่งแคว้นมคธพระนำมว่ำ อชำตศัตรู เวเทหิบุตร ไม่ควรทำสงครำมกับพวกเจ้ำวัช
ชี นอกจำกจะใช้วิธีปรองดองทำงกำรทูต หรือไม่ก็ทำให้แตกสำมัคคีกัน ข้าแต่ท่านพระโคดม ถ้า
อย่างนั้น บัดนี้ ข้าพระองค์ขอทูลลากลับ เพราะมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทาอีกมาก พระพุทธเจ้า
ข้า”
จะเห็นได้ว่า วัสสการพราหมณ์ เป็นตัว ละครที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการออกอุบาย
วางแผนและด าเนิ น การยุ ย ง จนเหล่ า กษั ต ริ ย์ แ ตกความสามั ค คี ท าให้ พ ระเจ้ า อชาตศั ต รู เ ข้ า
ครอบครองแคว้นวัชชีได้สาเร็จ วัสสการพราหมณ์ เป็นพราหมณ์อาวุโส ผู้มีความสามารถ สติปัญญา
ดี รอบรู้ ศิลป์ วิทยาการและมีว าทศิล ป์เป็ นที่ไว้ว างใจจากฝ่ายศัตรู และสามารถโน้มน้าวเปลี่ ยน
ความคิดของฝ่ายตรงข้าม ให้เป็นไปตามแผนที่ว างไว้สาเร็จ บางทรรศนะอาจเห็นว่า วัสสการพ
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ราหมณ์ เป็นคนที่ขาดคุณธรรมใช้อุบายล่อลวงผู้อื่น เพื่อประโยชน์ฝ่ายตน แต่อีกมุมหนึ่ง วัสสการพ
ราหมณ์ มีคุณสมบัติที่น่ายกย่อง กล่าวคือ มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอชาตศัตรูและบ้านเมืองเป็น
อย่างมาก ยอมเสียสละความสุขส่วนตน ยอมลาบากเจ็บตัว ยอมเสี่ยงไปอยู่ในหมู่ศัตรูต้องใช้ความ
อดทดสูง และรู้จักรักษาความลับได้ดี เพื่อให้อุบายสาเร็จ ส่วนเหล่ากษัตริย์ลิจฉวีขาดวิจารญาณ จน
ในที่สุดทาให้แตกความสามัคคีจนเป็นเหตุให้แคว้นวัชชีตกเป็นของแคว้นมคธ
หลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นเครื่องป้องกันความเสื่อม และสร้างความเจริญก้าวหน้า ควร
ค่าแก่การที่จะเป็นที่สนใจในการนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ยึดเป็นธรรมาภิบาลในองค์กรที่ทรงคุณค่า
ยิ่งได้นาเสนอถึงหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๑ การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ คือ ธรรมข้อแรกในหลั กอปริ
หานิยธรรม ๗ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้ และดูเหมือนคนทางานในยุคสมัยนี้ ก็
นิยมการประชุมกันเป็นนิตย์ เพราะเป็นการได้พูดคุยบ่อยๆ งานก็จะก้าวหน้าไปด้วยดี นอกจากนี้
การประชุมกันเนืองนิตย์ ยังเป็นการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมสติปัญญาใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ (ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และดร.ปาริชาต สถา
ปิตานนท์, ๒๕๔๗, น. ๔๕).
อย่างไรก็ตาม การประชุมรวมหมู่คณะเป็นนิตย์ ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการดารงรักษา
องค์กร ให้มีอุดมการณ์ร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้ เพราะการรวมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา จะทา
ให้สมาชิกขององค์กรเกิดความรู้สึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างน้อย ๓ ประการ คือ ๑) รู้สึกว่าตนเป็น
เจ้าขององค์กร ๒) รู้สึกว่าตนมีโอกาสในการสร้างสรรค์องค์กร และ ๓) รู้สึกว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบ
องค์กร องค์กรใดที่สมาชิกมีความรู้สึกที่ดีทั้ง ๓ ประการนี้ ย่อมจะนาไปสู่ความมีอุดมการณ์เป็นหนึ่ง
เดียวกัน และพร้อมที่จะพิทักษ์ปกป้องรักษาองค์กรอย่างเต็มกาลังความรู้ ความสามารถ แม้แต่ชีวิต
ก็อุทิศให้กับองค์กรได้ นี้คืออานุภาพของการประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอขององค์กร (พระภาวนาวิ
ริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), ๒๕๔๘, น. ๑๙). ดังนั้น การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ก็เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมถึงการ
พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และโดยเฉพาะการประชุมนั้น จะต้อง
เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ไม่นามาซึ่งความเบื่อหน่ายหรือร้าวฉาน
อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๒ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อม
เพรียงกันทากิจที่จะพึงทา ความพร้ อมเพรียงกันของหมู่คณะทั้ง ๓ วาระนี้คือ การแสดงออกถึง
เอกภาพของหมู่คณะหรือความพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกทั้งหมู่คณะ ยินดีเต็มใจที่จะร่วม
เป็นร่วมตายกัน ทั้งในยามทุกข์และในยามสุข เพื่อแบกรับภารกิจของหมู่คณะ ให้สาเร็จลุล่วงไปได้
ตามเป้ าหมายและกาหนดเวลา ขณะเดีย วกัน หากยามใด ที่มีภัยอัน ตรายมากล่ ากราย สมาชิก
ทั้งหมด ต่างก็พร้อมใจกันพิทักษ์รักษาองค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรค และวิกฤติอันตรายไปได้อย่าง
ปลอดภัยและสง่างาม โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลาบากใดๆ ทั้งสิ้นนี้คือ อานุภาพแห่งความเป็น
เอกภาพของหมู่คณะ ซึ่งทาให้องค์กรมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้
การพร้อมกันประชุมและพร้อมกันเลิกประชุม โดยเลิกพร้อมกันไม่หนีการประชุม รับเบี้ยประชุม ก็
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อยู่จนเลิก ไม่ใช่รับเบี้ยประชุมเสร็จก็หายไป จะได้รู้ว่า เขาประชุมกันเรื่องอะไร มอบหมายภารกิจ
อะไรให้ใครบ้าง จะได้ติดตามงานกันได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เลิก
ประชุมโดยพร้อมเพรียง และพร้อมเพรียงกันปฏิบัติของหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ดาเนิน
ไปอย่ างพร้ อมเพรี ย งและเมื่อถึงตอนทางานก็ต้องทางานของส่ ว นรวมให้ ดี (พระเทพคุณาภรณ์
(โสภณ โสภณจิตฺโต), ๒๕๕๐, น.๑๐).
จะเห็นได้ว่า การพร้อมเพรียงกันประชุม และพร้อม
เพรียงกันเลิกประชุมนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเข้าให้ตรงเวลา อยู่ร่วมประชุมจนครบกาหนดเวลา
ร่วมรับผิดชอบหน้าที่ในการประชุมร่วมกัน
อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๓ ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม ในทางพระพุทธศาสนา
สิกขาบททุกข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว ใครๆ ไม่พึงถอน คือไม่ตัดออก ไม่ยกเลิก แม้บางข้อ อาจไม่
เหมาะแก่กาลสถานที่ก็มีพระพุทธานุญาตพิเศษไว้แล้ว จึงไม่จาเป็นต้องถอนสิกขาบทใดๆ ทั้งสิ้น
เหมือนกฎหมายทางฝ่ายอาณาจักร ใครๆ ไม่พึงถอน เพราะถ้าต่างคนต่างเลิกถอนสิกขาบทที่ทรง
บั ญ ญั ติ ไ ว้ ต ามความต้ อ งการของตน ผลสุ ด ท้ า ยก็ ไ ม่ มี อ ะไรเหลื อ เป็ น หลั ก ไว้ ค วบคุ ม หมู่ ค ณะ
พระพุท ธศาสนาก็ย่ อ มตั้งอยู่ ไม่ได้ เหมือ นกฎหมาย ถ้ าต่างคนต่างถอนทีล ะมาตราไม่ช้ าก็ห มด
ประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีกฎหมาย ก็เหมือนบ้านเรือนไม่มีขื่อไม่มีแปก็มีแต่พินาศ (พระเทพวิสุทธิ
ญาณ (อุบล นนฺทโก), ๒๕๕๒, น.๑๘๔-๑๘๕). อย่างไรก็ตาม การไม่บัญญัติสิ่งที่ได้บัญญัติ ไม่ล้มล้าง
สิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ สาหรับข้อนี้ ถือเป็นความมั่นคง
สูงสุดของพระพุทธศาสนา เปรียบเหมือ นประเทศชาติ จะมั่นคงสูงสุดก็ต้องมีบทบัญญัติที่เรียกว่า
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแม่บทกฎหมายสูงสุดที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม ใครจะละเมิดมิได้ จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามใจชอบมิได้ เพราะรัฐธรรมนูญ คือ โครงสร้างของระบอบการปกครองประเทศ การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญตามใจชอบก็คือการทาลายโครงสร้างระบอบการปกครองของประเทศโดยตรง ซึ่ง
จะเป็ น เหตุให้ เกิดความสั บ สนวุ่ นวายไร้ ร ะเบียบวินัยขึ้น ในสั งคมและประเทศชาติ อัน จะน าพา
บ้านเมืองไปสู่ความล่มสลายในที่สุด พระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมอบไว้ให้เป็นศาสดา
แทนพระองค์ ก็เปรียบได้กับรัฐธรรมนูญของพระพุทธศาสนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระธรรมคา
สอนตามใจชอบ ย่อมเป็นการทาลายโครงสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาโดยตรง เป็นเหตุให้
เกิดการปฏิบัติผิดๆ ขึ้นในหมู่สงฆ์ ซึ่งจะยังผลให้พุทธบริษัททั้งหลายสิ้นศรัทธา แล้วเกิดสิ่งเลวร้าย
ตามมาอีกมากมาย จนกระทั่งทาให้พระพุทธศาสนาต้องสูญหายไปจากโลกนี้โดยปริยาย ดังนั้น หมู่
สงฆ์ทั้งหลาย จาเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้ครบถ้วนทั้ง ๓ ประการ คือ ปริยัติ
ปฏิ บั ติ และปฏิ เ วธ ชนิ ด อุ ทิ ศ ชี วิ ต เป็ น เดิ ม พั น เพื่ อ ให้ ป ระจั ก ษ์ แ จ้ ง ในอริ ย ผลระดั บ ต่ า ง ๆ ใน
พระพุทธศาสนาด้วยตนเอง แม้เพียงระดับต้นก็ตาม ซึ่งย่อมจะสามารถค้าจุนพระพุทธศาสนาให้
ยืนยงมั่นคงต่อไปได้ โดยไม่อันตรธานหายไปจากโลกนี้คืออานุภาพของการรักษาพระธรรมวินัยไว้
ด้วยการศึกษา และปฏิบัติของหมู่สงฆ์พร้อมกันทั้งแผ่นดิน ซึ่งจะยังผลให้พระพุทธศาสนามีความ
มั่นคงเป็นปึกแผ่นจากการทาหน้าที่เผยแผ่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ของหมู่สงฆ์ (พระภาวนาวิริยคุณ
(เผด็จ ทตฺตชีโว), ๒๕๔๘, น. ๒๐-๒๑). นอกจากนี้ การไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อบัญญัติเดิม ข้อนี้สาคัญ
เพราะพูดถึงวัฒนธรรมขององค์กรว่า สิ่งไหนที่ดีงาม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่ดีของบ้านเมือง
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ของชาติ ขององค์กร ซึ่งสืบทอดกันมานั้นเป็นสิ่งสาคัญ เพราะนั้น คือ ความเป็นชาติ เป็นเอกลักษณ์
หรือสัญลักษณ์ ถือเป็นธรรมาภิบาลอันสาคัญยิ่ง องค์กรนั้นย่อมเข้มแข็งและแกร่งได้นาน ดังนั้น การ
ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิมนั้น จะต้องมีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วย
ความเต็มใจผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอานาจจะต้องไม่ทาการยกเลิก หรือตั้งบัญญัติอื่นให้ขัดต่อของเดิม แต่
หากการตั้งกฎใหม่ขึ้นมาแล้วเพื่อต่อของเดิมก็สามารถกระทาได้
อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๔ มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา การให้ความเคารพนับถือ
ต่อผู้บังคับบัญชา องค์กรใดๆ ย่อมมีผู้นา หากเราให้เกียรติผู้นา เชื่อฟังกันปฏิบัติตามความคิดในทาง
ที่ ดี ข องผู้ น า เดิ น ไปในกรอบในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ไม่ ล บหลู่ ผู้ น า ความมั่ น คงในองค์ ก รก็ เ กิ ด ขึ้ น
นอกจากนี้ การให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา อปริหานิยธรรมข้อที่ ๔ ให้ความเคารพภิกษุที่
เป็นประธานสงฆ์ และรับฟังถ้อยคาของท่าน สาหรับข้อนี้ มุ่งใช้การเคารพนับถือซึ่งกันและกัน อัน
เป็นหัวใจในการปกครองสงฆ์ กล่าวคือในพระภิกษุสงฆ์หมู่หนึ่ง ๆ ที่บวชกันมานาน จะประกอบด้วย
สมาชิก ๔ ประเภท คือ ๑) พระเถระผู้บวชมานานและมีอายุมาก ๒) พระเถระผู้มีพรรษามาก ๓)
พระอุปัชฌาย์ผู้เป็นสังฆบิดร ๔) สังฆปรินายกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าและมีอานาจในการ
ปกครองสงฆ์หมู่นั้น การที่สงฆ์ยังปกครองกันอยู่ได้ก็เพราะอาศัยความเคารพอยู่ ๒ สถานะ คือ
๑. ในด้ำนกำรปกครอง ก็อาศัยความเคารพนับถือเชื่อฟังตามฐานะของท่านผู้มีอานาจที่
ได้รับการแต่งตั้งนั้น
๒. ในด้ำนควำมประพฤติ อาศัยความเคารพเชื่อฟังผู้มี อายุพรรษามากกว่า ผู้สามารถ
เป็นต้นแบบความประพฤติให้กับเราได้ ดังนั้น การปฏิบัติด้วยความเคารพนับถือ และเชื่อฟังถ้อยคา
ของพระเถระผู้ใหญ่เช่นนี้ย่อมทาให้การปกครองสงฆ์ มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง เพราะมีพระเถระผู้
ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแบบด้านความประพฤติ เป็นผู้ชี้นาและเป็นต้นแบบด้านการปฏิบัติ
ธรรม เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้คืออานุภาพของการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ย่อมทาให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น
อย่างไรก็ตาม การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าในอาชีพ โดยอาจส่งไป
อบรมสัมมนาค้นคว้าวิจัย สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ทางานที่เหมาะสมแก่ตน ทั้งด้าน
ความสามารถและบุ ค ลิ ก ภาพ เพื่ อให้ ท างานได้ ด้ ว ยดี แ ละมีค วามสุ ขในการทางาน สื่ อ สารกั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน
เมื่อต้องการให้ทางานใดหรือปฏิบัติอย่างไร หลีกเลี่ยงการสื่อสาร
ทางเดียวให้มากที่สุด รักษาผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ทุกคนอยู่ได้อย่างไม่ลาบากและ
เป็นสุข ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียสละและทาประโยชน์ให้หน่วยงานเพิ่มขึ้น ยกย่อง
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรากฏแก่ผู้อื่น เมื่อเขาทาดี แต่เมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นควรเชิญเข้าพบพูดคุย
เป็นการส่วนตัวในบรรยากาศของความจริงใจ (นันทรัตน์ จาปาแดง, ๒๕๔๘, น.๒๗). ดังนั้น การ
ทางานในหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม บุคลากรทุกคนทุกฝ่าย จะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ หากพบปัญหาใด ๆ ก็ยังมีบุคคลอื่น ๆ ภายใน
องค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ ความถนัดที่แตกต่างกันไป การวางตนให้เหมาะสมตามบทบาท
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หน้าที่ของตน ย่อมทาให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน การยอมรับนับถือซึ่งกันและกันย่อมทาให้เกิดความ
ร่วมมือในการทางานที่ดี และมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่ดีและมีความสุขในการทางาน
อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๕ ให้ความเคารพต่อเพศสตรี การให้ความเคารพต่อเพศสตรีข้อนี้
สาคัญมิใช่น้อย เพราะเตือน เพราะห้ามมิให้ล่วงเกินบุตร ภริยาของใคร เรื่องบุตรภริยาของผู้ร่วมงาน
ของคนอื่น ควรให้ เกีย รติกันไม่นิน ทาว่าร้ าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญใน
องค์กรใด ๆ ก็ตาม หากเว้นไม่ปฏิบัติเช่นนี้เสียได้ ย่อมมีแต่ความสงบ มีแต่ความสามัคคี อย่าลืมว่า
ลูกเมียมีอิทธิพลต่อจิตใจของทุกคน การให้ร้าย การนินทาว่ากล่าว มีผลกระทบต่อผู้นาและบุคลากร
ในองค์กร องค์กรใดมีเรื่องเช่นนี้มาก ๆ ย่อมขาดความมั่นคง อย่างไรก็ตาม การให้ความเคารพต่อ
เพศสตรี ไม่ทา ไม่พูด ไม่คิดอะไรตามอานาจของความอยากอันธรรมดาปุถุชนทุกคนยังมีตัณหา คือ
ความอยากจึงจาเป็นต้องระวังตน คอยข่มจิตตน อดทนต่อความอยากไม่ปล่อยให้จิตตกอยู่ภายใต้
อานาจความอยากนั้น เมื่อควบคุมจิตได้ก็ไม่ทา ไม่พูด ไม่คิดด้วยอานาจความอยาก ชื่อว่า ไม่ลุ
อานาจแก่ความอยาก ก็มีแต่ความเจริญ (พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก), ๒๕๕๒, น. ๑๘๖).
ดังนั้น ทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติต่อเพศ
สตรี โดยการไม่ทาร้าย ไม่ประพฤติตนในทางชู้สาว ไม่กดขี่ทางเพศ ซึ่งจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ
องค์กร จะเห็นได้ว่า หลักการทางพระพุทธศาสนานั้น ไม่ได้กีดกันสตรีเพศแต่อย่างไร ตรงกันข้าม
ยังให้เกียรติและสอนให้เคารพต่อสตรีเพศ เพราะทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ มีสิทธิ เสรีภาพเท่าเทียม
กัน
อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๖ ให้ความเคารพต่อสถานที่ การให้ความเคารพต่อสถานที่สาคัญ
ของหน่วยงาน คนไทยส่วนมากนับถือถึงความสาคัญของสถานที่ที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ทางาน
หากใครไม่เชื่อถือ ใครดูถูกสถานที่ของคนในองค์กรทีเ่ ขาเชื่อถือหรือเซ่นไหว้บูชา กราบไหว้อยู่ ก็ต้อง
เกิดอาการขัดใจกัน องค์กรก็อยู่ไม่ได้ ข้อนี้หมายรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา ซึ่ง
คนในองค์กรจักต้องให้เกียรติกันไม่ลบหลู่ของของใคร ถือเป็นธรรมาภิบาลที่ต้องใช้จิตวิทยาเข้ามา
ช่วยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ทุกสถานที่มีสิ่งที่สาคัญและเป็นที่เคารพบูชาของคนในองค์กรนั้น ๆ ทุกคน
จะต้องให้ความเคารพไม่ ดูหมิ่นหรือลบหลู่ โดยเฉพาะสถานที่ทางศาสนาอันตั้งอยู่บนหลักการของ
ศรัทธาของศาสนิกชน
อปริหำนิยธรรมข้อที่ ๗ ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน การให้ความดูแลเอาใจ
ใส่ต่อท่านผู้มาเยือน องค์กรแต่ละแห่งในบ้านเมือง ในชาติ แต่ละชาติย่อมมีคนดี คนอาวุโส มีคน
สาคัญ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญยิ่งต่อองค์กรนั้น ๆ บุคคลเหล่านี้ ถือเป็นหลักขององค์กร ซึ่ง
เป็นขุมพลังความคิด ขุมประสบการณ์ เป็นสิ่งอันทรงคุณค่าขององค์กร ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่ก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคงขององค์กร นอกจากนี้ การต้อนรับและสร้างความประทับใจ และ
ค่ า นิ ย มแก่ ผู้ ที่ ม าเยื อ นได้ ว่ า ควรจั ด สถานที่ ใ ห้ เ หมาะสม ให้ ค วามเอาใจใส่ ต่ อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ การ
เตรียมการล่วงหน้าสาหรับผู้มาติดต่อ ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม การต้อนรับผู้มาติดต่อที่นัดหมาย
ไว้ล่วงหน้า ควรเอ่ยชื่อได้ถูกต้อง การสนทนากับผู้มาติดต่อควรสนทนาในเรื่องทั่ วๆ ไป การแนะนา
(Introductions) การขัดจังหวะควรใช้วิธีการขัดจังหวะที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ การรักษา
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เวลานั ด หมายไม่ ใ ห้ ล่ ว งเลยเวลาจนเกิ น ไป การขอเข้ า พบของพนั ก งานในหน่ ว ยงาน หาก
ผู้บังคับบัญชาไม่ว่างควรบอกให้เขากลับไปยังแผนกของตนเองก่อน เมื่อผู้บังคับบัญชาว่างแล้วจึงโทร
เรียก การต้อนรับผู้มาติดต่อที่มิได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า ควรแสดงความเป็นมิตรเสมอ การปฏิเสธการ
ขอเข้าพบโดยการปฏิเสธอย่างสุภาพ การปฏิบัติเมื่อผู้มาติดต่อกลับควรจัดทาสมุดทะเบียนผู้มา
ติดต่อให้เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักฐานประจาวัน (สมศรี มงคลชัย, ๒๕๔๕, น. ๒๒). ดังนั้น การให้
ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือนนั้น จะต้องให้ความเคารพอย่างจริงใจ มีการปฏิสันถารพร้อมทั้ง
เชื่อฟังคาแนะนาจากท่านผู้รู้เหล่านั้น ที่ได้มาเยือนถึงองค์กรของเรา
๖. บทสรุป
สหพันธรัฐ หรือรัฐสหพันธ์ เป็นรัฐอธิปไตย ซึ่งมีลักษณะของสหภาพรัฐ ที่ปกครองตนเอง
บางส่วน ที่รวมเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลสหพันธ์ สถานการณ์ปกครองตนเองของ
สหพันธรัฐนั้น ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยการตัดสินใจฝ่าย
เดียวของรัฐบาลกลาง สหพันธรัฐนั้น อาจประกอบไปด้วยประชาชนที่หลากหลายทางเชื้อชาติ และมี
พื้นที่กว้างใหญ่ เช่น ความหลากหลายอย่างที่สุดในอินเดีย สหพันธรัฐนั้น ก่อตั้งขึ้นจากความตกลง
แต่เดิมระหว่างรั ฐอธิป ไตยจานวนหนึ่ง โดยตั้งอยู่บนความกังวลหรือผลประโยชน์ร่ว มกัน ซึ่ง
สหพัน ธรั ฐ ในพุท ธกาลนั้ น มี แคว้น วัช ชี ที่ป กครองโดยระบอบสามัค คีธ รรม ที่มี ร ะบอบการ
ปกครองที่เข้มแข็ง มีเมืองหลวงคือ เมืองไพศาลี โดยมีพระเจ้าลิจฉวีปกครองโดยระบบสามัคคีธรรม
(Republic State) หรือสมาพันธรัฐ ซึ่งอานาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง มิได้อยู่ที่ประมุขของรัฐแต่
เพี ย งผู้ เ ดี ย ว หากแต่ จ ะมี รั ฐ สภาเป็ น ผู้ ก าหนดนโยบาย และมี อ านาจตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ กิ จ การ
บ้านเมือง รัฐสภาจะทาหน้าที่เลือกสมาชิกเป็นหัวหน้า ฝ่ายบริหาร เรียกว่า ราชา เป็นการรวมตัวกัน
ของหลายๆ รัฐ แล้วเลือกผู้นาเข้ามา บริหารจัดการ ซึ่งเทียบเท่ากับระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน
การบริ ห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ดี เป็ น ขบวนการหรื อขั้นตอนในการทางานที่ จัดขึ้นใน
สถาบัน เริ่มจากงานในหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคน ซึ่งจะต้องร่วมกันทาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล ๖ หลักนิติธรรม เคารพและปฏิบัติตามกติกา ระเบียบแบบแผน และกฎหมายต่างๆ หลั ก
คุณธรรม คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข จริยธรรมทาอะไรให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน โดย
การมีคุณธรรม จะช่วยยกคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้น หลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ทุกเรื่องในการทางานตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ หลักการมีส่วนร่วม ตนเองเป็นสมาชิกของ
สถาบัน นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้ว กิจกรรมอื่นที่มีผลต่อสถาบัน จะต้องร่วมมือกันทา อะไรที่
ไม่ดตี ้องทักท้วง หลักความรับผิดชอบ ต่อผลงานที่ทาเอง ทาโดยกลุ่ม ทาในนามสถาบัน ถ้าดีอยู่แล้ว
ให้ดียิ่งขึ้น ถ้าผิดพลาดบกพร่องต้องช่วยกันแก้ไข ไม่วางเฉย หลักความคุ้มค่า ทั้งในแง่รูปธรรมและ
นามธรรมที่สัมผัสจับต้องมองเห็นได้ หรือรู้สึกคุ้มค่า
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ที่พระพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ใน
สารันททสูตร ว่าด้วยการแสดงอปริหานิยธรรม ๗ แก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ที่สารันททเจดีย์ เขตกรุงเว
สาลี ใจความว่า
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๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันมากครั้ง
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทากิจที่พวก
เจ้าวัชชีพึงทา
๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นในวัชชีธรรมที่
วางไว้เดิม
๔. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาวัชชีผู้มีพระชนมายุมากของชาววัชชี และสาคัญถ้อยคา
ของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง
๕. ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย
๖. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ในแคว้นวัชชีของชาววัชชีทั้งในเมืองและนอกเมือง
และไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้ เคยกระทาต่อเจดีย์เหล่านั้นให้เสื่อมสูญไป
๗. จัดการรักษา คุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม ด้วยตั้งใจว่า ทา
อย่างไรพระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก
ผู้ปกครองประเทศชาติเมื่อได้ประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ ผนวกรัฐหรือ
จังหวัด ต่าง ๆ เข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวตามหลักพันธสัญญา หรือตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ ย่อมจะมีความ
เข้ ม แข็ ง เป็ น ปึ ก แผ่ น มี ค วามมั่ น คง ไม่ เ กิ ด ศึ ก สงคราม และไม่ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งซื้ อ สะสมอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ทางทหารด้วยการรบไว้อย่างมากมายเหมือนในปัจจุบัน หากแต่การจะทาให้เกิดความ
สามัคคีกันนั้น จะต้องใช้วิธีปรองดองทางการทูต หากจะทาให้ประเทศชาติล่มสลาย ก็ใช้วิธียุยงทา
ให้ แ ตกสามัค คีกั น เหมือนวัส สการพราหมณ์ มหาอ ามาตย์แ คว้ นมคธได้ท าส าเร็จ ต่อ เจ้ าลิ จฉวี
ทั้งหลายมาแล้วเป็นอุทาหรณ์นั่นแล
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พระศรีรัตนมุนี
พระครูปลัดเถรานุวัตร
บทคัดย่อ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ เป็น กระบวนการบริห ารจัด การงานและการจัด การคน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตก และตามหลักการทาง
พระพุท ธศาสนา มี ความแตกต่า งกัน กล่ าวคือ ทฤษฎี ตะวัน ตกเน้ น การพัฒ นาเพื่อ สนองความ
ต้องการ การแสวงหาผลประโยชน์แก่ตน กลุ่มของตนให้ได้มากที่สุด แต่พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการ
พัฒนาที่ยั่งยื น โดยมีปรั ชญาที่ว่า มนุษย์ เป็นผู้ มีจิตใจสูง และเป็นสั ตว์ประเสริฐที่ สามารถฝึกฝน
พัฒนาให้ดีได้ กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เริ่มต้นที่ตัวบุคคล เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมี
ความมุ่งมั่นและทุ่มเทพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์การ พัฒนาสังคม และประเทศชาติ ให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
คำสำคัญ: นวัตกรรม, การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย์, ไทยแลนด์ ๔.๐
ABSTRACT
The human resource development is the process of work and personnel
management to achieve goals. The goals of the western HRD is different from of
the Buddhist applying HRD. The western HRD focuses on the development to
response the demand and to get self or own group benefits, however, the Buddhist
applying HRD focuses on the sustainable development. The Buddhist philosophy is
that human being is the noble being which can be trained to be the better being.
The HRD process begins with personal training for developing knowledge, skills,
good attitude, better performance in responsible work, and determination for self

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช.
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development, organization development, social development as well as nation
development to response the changes of the world.
Keywords: innovation, development, human resource, Thailand 4.0
๑.บทนำ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ เป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ โดยการนาเอาคา สั่ง
สอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นฐานความคิด ให้มีความรู ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีความ
เจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ด้วยวิธีการพัฒนาตนตามหลักภาวนา ๔ คือ
การทาให้เป็นให้มีขึ้น และการฝึกอบรม ซึ่งสามารถที่จะเป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้ด้วย เพราะผู้ที่พัฒนาตนตามหลักภาวนา ๔ ประการนี้ ถือเป็นบุคคลที่สู งสุด
ในทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นบุคคลที่มีปัญญา ทางานต่าง ๆ อย่างมีสติ ไม่มีข้อผิดพลาด สังคม
จะพัฒนาไปมากน้อยเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในสังคมนั้น ๆ เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์ จะก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
วั ฒ นธรรม เป็ น ต้ น จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ สั ง คมจะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ดารงชีวิตอยู่ในกฎระเบียบที่สังคมได้วางเอาไว้ เมื่อทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกพัฒนาให้มี
ทั้งความรู้ และความดีแล้วก็จะทาให้ระบบอื่น ๆ ในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไปในทาง
ที่ดีงามตามมาอีกด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นการพัฒนาตน เป็นการพัฒนาคุณสมบัติที่
อยู่ในตัวบุคคล ทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ที่พัฒนาตนแล้ว ย่อมได้รับความเคารพนับถือ ยกย่องเชิดชู
การพัฒนาตนจะช่วยให้บุคคลสารวมกายและใจมากขึ้น รู้จักควบคุมตนเองในการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม รู้จักข่มใจ มีความอดทนอดกลั้น เพื่อรักษาความดี ความงามของตน จนได้ชื่อว่าเป็น
กัลยาณมิตร การพัฒนาตน คือ การสร้างคนใหม่ในตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี มี
ทักษะในด้านกาลังใจและจุดมุ่งหมายของชีวิต (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ๒๕๔๓: น.๑๔๕-๑๔๖.)
การศึกษามีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาชีวิตของบุคคล ให้ดารงคงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการศึกษานั้น จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกาลังที่สาคัญของชาติ เพราะ
การศึกษาจะสร้างและพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และทางานได้
อย่างดี เกิดประสิทธิภาพในทุกวงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จากสภาพสังคมในปัจจุบัน เป็นสังคมที่นิยม
ความเจริญด้านวัตถุและเทคโนโลยีอันทันสมัย อันเป็นผลให้ค่านิยมของคนมุ่งไปที่วัตถุมากกว่าจิตใจ
การดาเนินชีวิตจึงเป็นไปด้วยความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพราะต่างคนต่างมุ่งคิดที่จะเอาตัวรอด
โดยจะดาเนินชีวิตไปตามบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับ ซึ่งบางครั้ง อาจเป็นไปในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
กับบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็น (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, ๒๕๔๒ : น.๒.)
ประเทศไทยเข้าสู่ยุค “Thailand ๔.๐” แนวโน้มที่กาลังจะเกิดขึ้น คือ จะมีสังคมผู้สูงอายุ
(Aging Society) เพิ่มขึ้น องค์การจะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับคนยุคใหม่ ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยน
ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี
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ดิจิทัล การเชื่อมโยงของโลกในยุคโลกาภิวัตที่มีความเข้มข้นทาให้เรามีโอกาสเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วและคาดไม่ถึง การเกิดที่ทางานแบบใหม่ที่เรียกว่า Digital Workplace ข้อมูลแทบทุก
อย่ า งในอนาคตจะถู ก เชื่ อ มโยงอยู่ ใ นโลกอิ นเตอร์ เ น็ ต ทุ กสิ่ ง ทุ ก อย่ า งในชี วิ ต จะอยู่ ใ น Mobile
Technology วัฒนธรรมการเชื่อมโยงกันของคนในอนาคตจะเป็นการติดต่อที่ทาได้ทุกที่ทุกเวลา
สังคมของการมีส่วนร่วม ในอนาคตสังคมจะต้องการการมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้แต่การผลิต
สินค้าใด ๆ ก็ตาม หากผู้ซื้อสามารถมีส่วนในการออกแบบ แลกเปลี่ยนไอเดีย สินค้านั้นจะขายดี มี
การเรียนรู้ผ่าน Social ไม่ว่าจะเป็น Social networking, Social media หรือ Social Learning
และองค์การในอนาคต ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น และให้ความสาคัญกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โลกยุคใหม่กาลังขับเคลื่อนจาก CSR (Corporate Social Responsibility) ไปเป็น CSV
(Creating Shared Value) ที่ปลูกฝังจิตสานึกค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต
สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ เพราะเหตุนี้ ผู้บริหารองค์การจึงควรประยุกต์ใช้นวัตกรรม ๔ ประเภท
คือ ด้า นการผลิ ต ด้ านการบริ การ ด้ า นกระบวนการ และด้ านการจั ด การ มาพั ฒ นาศั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ให้ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
๒.ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
คาว่า “กำรพัฒนำ” คือ การมุ่งให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มุ่งให้ทุกคนมีความสุข เป็น
กระบวนการที่นามาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีการวางแผนและกาหนด
เป้าหมายไว้ การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง ซึ่งกาหนดให้มีคุณค่าและเป็นไปตามขั้นตอน
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องและความต้องการของมวล
มนุษยชาติ ที่มุ่งให้เกิดความเสมอภาค และการกระจายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่าง
คนจนกับคนรวยให้น้อยที่สุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ดาเนินงานขององค์การ เพราะมนุษย์เป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้ องค์การไปสู่ความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวได้และถ้าองค์การใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพ องค์การนั้นก็จะประสบกับความสาเร็จ
หรือเป็นกระบวนการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ ดังนั้น มนุษย์จึงเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกลไกสาคัญในการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
องค์การ สังคม และประเทศชาติ การตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของมนุษย์ จึงได้มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กัญญา แซ่โง้ว
, ๒๕๔๖ : น. ๙.)
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๔๓ : น. ๕๑.) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นการมองมนุษย์ในฐานะทรัพยากร คือ
เป็นทุน เป็นปัจจัยในการที่จะนามาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการพัฒนามนุษย์โดยมองคนใน
ฐานะเป็น มนุษย์ มีความหมายว่า มนุ ษย์มีความเป็นมนุษย์ของเขาเอง ชีวิตมนุษย์นั้นมีจุดหมาย
จุดหมายของชีวิต คือ ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล
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ในด้านรัฐศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การเตรีย มประชาชนสาหรับการ
เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการทางการเมื อ ง โดยเฉพาะประชาชนในระบอบประชาธิ ป ไตย
(จีระ หงส์ลดารมภ์, ๒๕๔๐,น.๕.) และปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในการทางานให้แก่บุคลากร
นั้น โดยองค์การเป็นผู้จัดขึ้นให้แก่บุคลากรในระยะเวลาที่จากัด ผ่านกระบวนการพัฒนาปัจเจก
บุคคล เช่น การฝึกอบรม และกระบวนการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้ เพื่อดึงเอาศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเอื้ออานวยต่อการช่วยองค์การให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (กีรติ ยศยิ่งยง, ๒๕๔๘: น.๒.) ในส่วนของการส่งเสริมให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีความรู้
ความสามารถและมีสมรรถนะในการทางานสูงยิ่งขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่
จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ
และวิธีการทางานที่จะนาไปสู่ประสิทธิภาพในการทางานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญ
ต่อองค์การอันเนื่องมาจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้ องค์การประสบความสาเร็จ
หรือความล้มเหลว ถ้า องค์การใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถมาก องค์การนั้นก็จะมี
โอกาสจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ (เชาว์ โรจนแสง, ๒๕๔๕ : น.๓๙๓.)
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (๒๕๔๙ : น.๓๙.) ได้อธิบายถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังจะเห็นได้จาก
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการและวุฒิภาวะของผู้เรียน โดยที่พระพุทธเจ้าทรง
เทียบความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนของบุคคลเข้ากับบัวสี่เหล่า และทรงจาแนกประเภทของ
บุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่สาคัญคือ พระพุทธเจ้ามุ่งให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การบริ หารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่การรับคนเข้ามา
บวช ที่ต้องมีการกลั่นกรองโดยคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ในการให้
การอุ ป สมบทแก่ กุ ล บุ ต ร เมื่ อ บวชเข้ า มาแล้ ว พระบวชใหม่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก หั ด อบรมและ
การศึกษาเล่ าเรี ย นจากพระอุปั ช ฌาย์ โ ดยอยู่ ภ ายใต้การปกครองดูแลขอท่านจนพรรษาครบ ๕
พรรษา
๓. ควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เป็นการดาเนินงานบนพื้นฐาน
กระบวนการลูกโซ่ ตั้งแต่การวางนโยบาย กาหนดแผนงาน อัตรากาลังคน การสรรหาคัดเลือกคนดีมี
ความสามารถเข้ า มาท างานในอั ต ราค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสม การวางโครงสร้ า งและก าหนด
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การฝึกอบรมให้คนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลการ
ปฏิ บั ติง าน การเลื่ อ นตาแหน่ ง โยกย้ า ย การพั ฒ นาศั กยภาพให้ ค นในองค์ ก ารท างานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีขวัญกาลังใจ และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในองค์การ
มีความจงรักภักดีจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นคนในองค์การ ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้
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ทางานให้

๑. ธุรกิจอุตสาหกรรมแข่งขันกันมากขึ้น จึงเกิดความต้องการคนดีมีความสามารถสูงมา

๒. รัฐเล็งเห็นความสาคัญของการใช้คน ภายใต้เงื่อนไขของยุคสมัยทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง เช่น ตามหลั กมนุ ษยธรรมสากล สิ ทธิมนุษย์ช นขององค์การสหประชาชาติ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทุกหน่วยธุรกิจถือปฏิบัติ
๓. ความซับซ้อนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการ
และเครื่องมือ เครื่องใช้มาอานวยความสะดวกสบายให้แก่การดารงชีวิตในลักษณะที่แข่งขันกันสนอง
ความต้องการของมนุษย์มากขึ้น
๔. พลังของสถาบันแรงงานที่เติบโตและแข็งแรงขึ้น เป็นแรงผลักดันให้นายจ้างต้องให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแรงงานซึ่งจะบั่นทอน
ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงขององค์การ
๕. องค์การใหญ่โตซับซ้อนมากขึ้น ตามสภาพแข่งขันและความเจริญทางเศรษฐกิจการ
แบ่ งงานกันทาในองค์การขนาดเล็ ก จะมีลักษณะคนเดียวทางานได้ห ลายอย่าง แต่เมื่อ องค์การ
ขยายตัวใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น ก็ต้องการความชานาญเฉพาะอย่างมากขึ้น
๖. บทบาทของการจัดการเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอันมาก เพราะต้องการผู้บริหารมืออาชีพ
จริง เพื่อมาบริหารงานยามวิหกฤตได้ หรือจัดการงานได้ตามสถานการณ์โดยใช้สหวิทยาการเพื่อการ
แก้ปัญหา เพราะความเปลี่ย นแปลงของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
๗. พฤติกรรมศาสตร์ก้าวหน้าและเข้าไปมีบทบาทในการบริหารงานมากขึ้น เพราะผู้
บริหารจะต้องเข้าใจธรรมชาติของคน และธรรมชาติของงานมากขึ้นด้วย จึงจะอยู่กับเพื่อนร่วมงาน
ในองค์การได้ดีมีสมานฉันท์ (บรรยงค์ โตจินดา, ๒๕๔๖ : น. ๒๐-๒๑.)
จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า ความส าคั ญ ของการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นั้ น ช่ ว ยให้ บุ ค คลที่
ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและกาลั งใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อ องค์การที่ตน
ปฏิบัติงาน ช่วยพัฒนาให้ องค์การเจริญเติบโต เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นสื่อกลางใน
การประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทางาน
ในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดทาให้ องค์การเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น และช่วยเสริมสร้าง
ความมั่ น คงแก่ สั ง คมและประเทศชาติ ถ้ า การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด าเนิ น การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การและผู้ปฏิบัติงาน ทาให้สภาพสังคม
โดยส่วนรวมมีความสุข ความเข้าใจที่ดีต่อกัน ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็น
การพัฒนาที่ใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
คุณค่ามากที่สุดในองค์การ นั่นคือบุคคลที่ทางานทั้งกรณีที่ทางานรวมกันและกรณีที่ทางานคนเดียว
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้
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๔. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมแนวพระพุทธศำสนำ
มีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง ใจความว่า “ทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสสุ” แปลว่า ในหมู่มนุษย์
ผู้ที่ฝึกแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุด” (ขุ.ธ.๒๕/๕๗) เพราะมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา กล่าวคือ
มนุษย์ต้องเป็นผู้กระทาด้วยการฝึกอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติทางกาย
ทางศีล ทางจิ ต และทางปั ญญา ที่ส่ งผลไปสู่ ภ ายนอกตน เป็นความสั มพันธ์ กับมนุษย์ และวัต ถุ
ซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรมทางกายและวาจา ดังนั้น มนุษย์จึงเป็นผู้กระทา หรือผู้ สร้างให้เกิดมี
คุณ สมบั ติ ดั ง กล่ า วนี้ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาในแง่ ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ และมนุ ษ ย์ ก็ ยั ง เป็ น ผู้ ที่ ถ่ า ยทอด
คุณสมบัติที่ตนทาให้มีขึ้นไปสู่ภายนอก ซึ่งเป็นการพัฒนาในแง่ของทรัพยากรมนุษย์
คาว่า “มนุษย์” หมายความว่า ผู้มีใจสูง สูงโดยหนาขึ้น มากขึ้น พอกพูนขึ้น ก่อขึ้น สั่งสม
ขึ้น คือ ปฏิบัติฝึกหัดอบรมสั่งสมขึ้นนั้นเอง ใจที่ประกอบด้วยมนุษยธรรม คุณธรรม มีศีลธรรมหรือใจ
ที่คิดเป็ น บุ ญเป็ น กุศล ส่ ว นอีกนั ย หนึ่ งหมายถึง การวัดผลแห่ ง การปฏิบั ติ ว่า มนุษย์ มีคุณสมบั ติ
ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไร โดยใช้หลักภาวนา ๔ ซึ่งผู้ที่สามารถพัฒนาครบทั้ง ๔ ด้าน โดย
สมบูรณ์ ก็คือคุณสมบัติของพระอรหันต์นั่นเอง (พิทยา ศรีโกตะเพ็ชร, ๒๕๔๕ : น. ๑๔.) ธรรมชาติ
ของชีวิตมนุษย คือ เปนสัตวที่ตองฝกและฝกได การที่มนุษยเราจะมีชีวิตที่ดีงาม เราจะตองศึกษาฝ
กฝนพัฒนาตนเองใหดีขึ้นไป ในระบบการดาเนินชีวิตของเราซึ่ง ประกอบ ดวยพฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา เมื่อเราฝกฝนพัฒนามีการศึกษา ก็ทาให้การดาเนินชีวิตของเราดีขึ้น แตถาเราไมเรียนรู ไมฝก
เราที่เป็นมนุษย์นั้นก็จะดาเนินชีวิตให้ไมดีเลย ทั้งนี้ เพราะมนุษย์อยู่ด้วยสัญชาตญาณอย่างเดียวไม
พอ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๐ : น. ๓๐.) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ว่าคือศิลปะในการเลือกสรรคนใหม่และใช้คนเก่าในลักษณะที่จะได้ผลงานและ
บริการจากบุคคลเหล่านั้นสูงสุดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ (Nigeo Felix A., ๑๙๕๙ : p. ๘๖.)
๔.๑ ควำมคิดพื้นฐำนทำงพระพุทธศำสนำ
ความคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนามี ๔ อย่าง คือ
๑.พระพุทธศาสนา มีทัศนะว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตาม
ธรรมชาติ ในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย และมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบความสัมพันธ์แห่ง
เหตุปั จ จัย ของธรรมชาตินั้น เมื่อธรรมชาติเป็ นระบบความสั มพันธ์ของเหตุปัจจัย มนุษย์ซึ่งเป็น
ธรรมชาติส่วนหนึ่งด้วย ก็จึงเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยที่เป็นองค์รวม อัน
นี้ การที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี้ เราเรียกว่า ความเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัย
๒. ชีวิตและการกระทาของมนุษย์ ย่อมเป็นไปตามระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปั จจัย
เพราะฉะนั้น มนุษย์ทาอะไรขึ้นมา ก็มีผลในระบบเหตุปัจจัยนี้ กระทบต่อสิ่งภายนอกบ้าง กระทบ
ตัวเองบ้าง และในทานองเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ก็มีผลกระทบต่อตัวมนุษย์ด้วย คือทั้งในมุม
กิริยาและปฏิกิริยา ตัวเองทาไปก็กระทบสิ่งอื่น สิ่งอื่นเป็นอย่างไรก็มากระทบตัวเอง
๓. มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และต้องฝึก ทางพระเรียกว่า เป็นทัมมะ คือ เป็นสัตว์ที่พัฒนา
ได้ ข้อนี้ถือว่าเป็นความคิดรากฐานที่สาคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็
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เพราะถื อ ว่ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น สั ต ว์ ที่ ฝึ ก ได้ แ ละต้ อ งฝึ ก หลั ก นี้ เ ป็ น แกนส าคั ญ ของจริ ย ธร รมใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งทาให้จริยธรรมมีความหมายเท่ากับการศึกษา และเพราะเหตุที่มนุษย์เป็นสัตว์ที่
ฝึกฝนพัฒนาได้ จริยธรรมจึงเป็นระบบที่มีความประสานกลมกลืน เช่น ทาให้จริยธรรมกับความสุข
เป็นสภาพที่พัฒนาไปด้วยกันได้หรือเป็นจริยธรรมแห่งความสุข หลักการนี้ถือว่า ความประเสริฐของ
มนุ ษย์ อยู่ ที่การฝึ กฝนพัฒ นา ถ้าไม่พัฒ นาแล้ ว มนุษย์ไม่ประเสริฐ และมนุษย์นั้นเมื่อพัฒ นาแล้ ว
สามารถเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้จริง
๔. ความสามารถของมนุษย์ที่พัฒนาแล้วอย่างหนึ่ง คือ การทาให้ความแตกต่างกลายเป็น
ความประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดความสมบูรณ์และดุลยภาพ เมื่อมนุษย์
ยังไม่พัฒนา ทาให้เกิดความแตกต่างเป็นขัดแย้ง หรือเกิดความสับสนแล้วความแตกต่างก็กลายเป็น
ความขัดแย้ง
เครื่องวัดการพัฒนาของมนุษย์ที่แท้จริง คือการที่ความสามารถยิ่งขึ้น ๆ ในการทาให้
ความเป็ น อยู่ ร่ ว มกั น ระหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละสรรพสิ่ ง ทั้ ง หลายเกื้ อ กู ล เอื้ อ ประโยชน์ แ ก่ กั น มากขึ้ น
เบียดเบียนกันน้อยลง และทาให้โลกอุดมสมบูรณ์งดงามเหมาะแก่การอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๐ : น.๑๕๑.)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ต้องพัฒนาตนให้เป็นคนดีก่อน
แล้ว สังคมก็จะดีไปด้วย ซึ่งตรงกับข้อความที่ว่า “หลักแห่งควำมประพฤติ ” หรือแนวทางของการ
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบของการดาเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะหลักศีลธรรมเป็นแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติตนที่สร้างสรรค์ชีวิตคนให้เป็นคนดี ทั้งเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิต เพื่อบรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทางสูงสุดของชีวิต (พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ๒๕๓๓ : น. ๓๑.)
จุดเริ่ มต้นของการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ เชิงพุทธ คือ เริ่ มจากการพัฒ นา “ตนเอง”
ซึ่ง เป็ น หน่ ว ยย่ อยของสั ง คม การพั ฒ นาตนตามแนวพุ ท ธศาสนา ได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรม
(การกระทาของคน) ไว้ในสองลักษณะ คือ
๑) พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทุกข์ เกิดจากการไม่รู้หรืออวิชชา ตัณหา เช่น ความโลภอยากได้
ของคนอื่น เกิดการลักขโมยเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทุกข์
๒) พฤติกรรมสลายทุกข์ (การแก้ปัญหา) เมื่อคนเราเกิดความทุกข์จะก่อให้เกิดพฤติกรรม
ในการแก้ปั ญหาคือสร้ างปั ญญาและฉัน ทะ เพื่อให้ เกิ ดการศึกษา รู้ วิธีการในการแก้ปัญหาจาก
พฤติกรรมดังกล่าว
๔.๒หลักพุทธธรรมสำหรับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงพุทธ
หลักพุทธธรรมสาหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธนั้น การที่บุคคลจะพัฒนาได้ ก็
ด้วยการน้อมจิตใจมารองรับเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้กระบวนการในการ
พัฒนาทรัพยากรนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะโดยที่สุด และสาคัญที่สุด การพัฒนานั้น จะต้องเริ่ม
ที่การพัฒนาตนก่อนเป็นลาดับแรก เพราะพระพุทธศาสนานั้น ให้ความสาคัญที่ตนมากที่สุ ด เมื่อตน
พัฒนาแล้วบุคคลรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็จะถูกพัฒนาตามไปด้วย เหมือนกับห่วงโซ่ของ
การพัฒนา หลักธรรมสาหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ภาวนา ๔ คือ หลักของความเจริญ
การทาให้เป็นให้มีขึ้น การฝึกอบรมซึ่งเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือหลักของการพัฒนา ๔ ประการ ซึ่ง
สามารถที่จะเป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลการพัฒนาบุคคลได้ด้วย เพราะผู้ที่พัฒนาตนตามหลัก
ภาวนา ๔ ประการนี้ถือเป็นบุคคลที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา เพราะท้ายที่สุดผู้ที่พัฒนาแล้วนั้นก็
จะกลายเป็นบุคคลที่มีปัญญา ทางานต่าง ๆ ก็จะไม่ผิดพลาด เพราะคาว่าภาวนานี้ เป็นหลักที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจ เมื่อจิตใจมีการภาวนาอยู่อย่างต่อเนื่อง สติก็จะไม่หาย เมื่อสติไม่ขาดหายผู้นั้นก็จะได้
ชื่อว่า ผู้มีปัญญาซึ่งถือเป็นบุคคลที่พัฒนาแล้วทั้งด้ายกาย วาจาและใจ ซึ่งบุคคลสามารถปฏิบัติตาม
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หลักธรรมนี้ เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์ ๔ ประการ (ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๘/๑๗๘) มีรายละเอียด
ดังนี้
๑) กำยภำวนำ คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้อง
กับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ ให้กุศล
ธรรมงอกงามให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กาย
ภาวนานี้ เป็นวิธีการพัฒนาบุคคลด้านพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและวาจา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมให้บุคคลแสดงออกเฉพาะพฤติกรรมในด้านดีเท่านั้น
๒) ศีลภำวนำ คื อ การเจริ ญ ศี ล พัฒ นาความประพฤติ การฝึ ก อบรมศีล ให้ ตั้งอยู่ ใน
ระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ด้วยดี
๓) จิตภำวนำ คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอก
งามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย ทาให้มนุษย์มีจิตใจที่สูงและมีอารมณ์มั่นคง เป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แก่คนอื่นเป็นคนที่เห็ นแก่ประโยชน์ ส่ว นรวม พระพุทธเจ้าสอนให้ บุคคลงดเว้นความโลภ ความ
พยาบาทแล้วให้ประพฤติแต่มโนสุจริต ไม่มีความโลภ ไม่มีความพยาบาท หรื อมีจิตใจเสียสละและ
ยินดีให้อภัยตามมโนสุจริต เป็นการพัฒนาจิตใจตามหลักของสมาธิที่เรียกว่า จิตภาวนา
๔) ปัญญำภำวนำ คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทาจิตใจให้เป็นอิสระ ทาตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ และทาให้มนุษย์ได้รู้และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นสัมมาทิฐิ ละมโนทุจริต ปฏิบัติตามมโนสุจริตเป็นการพัฒนาบุคคลตาม
หลักปัญญา เรียกว่า ปัญญาภาวนา การปฏิบัติข้อนี้ เป็นการพัฒนามนุษย์ให้เข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง
จนถึงสัมมาญาณและบรรลุ สัมมาวิมุติ คือ ความหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งถือเป็นปัญญา
ภาวนาเช่นกัน (โกศล เพ็ชรวงศ์, ๒๕๔๓ : น. ๓๓.)
๕. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในยุค ๔.๐
ประเทศไทย ๔.๐ โมเดลพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ใหม่ เป็ น วิ สั ย ทั ศน์ เ ชิ ง นโยบายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศไทย หรื อโมเดลพัฒ นาเศรษฐกิจของรัฐ บาล ภายใต้การน าของ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามา
บริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้
เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ได้ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในยุคแรก เรียกว่า “ประเทศไทย ๑.๐” เน้นการเกษตรเป็นหลัก
เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น ยุคสอง เรียกว่า “ประเทศไทย ๒.๐” เน้นอุตสาหกรรมแต่
เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่อง
เขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และยุคที่สาม เรียกว่า ”ประเทศไทย ๓.๐” เป็นอุตสาหกรรม
หนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นนามัน แยกก๊าซธรรมชาติ
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ไทยในยุค ๑.๐ ๒.๐ และ ๓.๐ รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลางอยู่
อย่ างนี้ ไม่ ได้ ต้องรี บ พัฒ นาเศรษฐกิจ สร้ างประเทศ จึงเป็นเหตุให้ นาไปสู่ ยุ คที่สี่ ให้ ร หั ส ใหม่ว่ า
“ประเทศไทย ๔.๐” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูงโดย
วางเป้าหมายให้เกิดภายใน ๕-๖ ปีนี้ คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของ
ประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation”
อินเดีย “Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative
Economy” ประเทศไทย ๔.๐ เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมี
ฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ดังมีรายละเอียดดังนี้
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ควำมมั่นคง: การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งสังคม ชุมชน ปัจเจกบุคคล และความมั่นคงในมิติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่ ง แวดล้ อ ม การเมื อ ง ประเทศมี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ดังนั้น ระบบ
การเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนา องค์กรและชุมชนมีความเข้มแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุ่น ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้า ให้มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ควำมมั่งคั่ง: ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมี พลัง ดังนั้น ความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควำมยั่งยืน : การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตให้ เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกินพอดี และไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิต
และการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มี
เสถียรภาพและยั่งยืน
๖. นวัตกรรม: กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงพุทธในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
๑. Product Innovation ด้ำนกำรผลิต คือ เปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product) คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่
หรือมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมของธุรกิจให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยได้มีการวิจัยพัฒนาคิด
สร้างสรรค์ออกมาเป็นครั้งแรก และยังไม่มีมาก่อนในตลาด เช่น iPhone รุ่น ๑ หรือ iPad รุ่น ๑
ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ ในประเภทนี้ เราเรียกว่า “นวัตกรรม” นอกจากนี้ ยังเป็นการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้ดีขึ้น ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ได้แก่ ทีวีที่ใช้เทคโนโลยีสูงหรือ High
Definition TV (HDTV) ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ธุรกรรมการเงินธนาคารโดยผ่านทาง
โทรศัพท์ (telephone finance banking) นวัตกรรม มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการ
จะยืนอยู่บนเวทีโลกอย่างเข้มแข็ง ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับ
เทคโนโลยี ในกระบวนการผลิ ตของอุต สาหกรรมสู่ การทานวัตกรรมเป็น เรื่อ งที่จาเป็น โดยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า ขณะนี้ การใช้เทคโนโลยีที่
คิดค้นเองในประเทศเพิ่งเริ่ มต้น จึงต้องมีการเร่งกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหาร
จัดการภายใต้แนวคิดและรูป แบบใหม่ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและระดับท้องถิ่น โดยสร้างให้เกิด
กระบวนการมีส่ว นร่ว มระหว่างประชาชนกับหน่ว ยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนให้ เกิดนวัตกรรม
จานวนมากพอที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างรวดเร็ว
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงพุทธในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีการร่วมมือร่วมใจ หรือมี
ส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการที่จะส่งเสริมด้านการผลิต ให้เป็นสินค้า เชิง
นวัตกรรม การจะก้าวไปสู่จุดหมายนั้นได้ หลักการทางพระพุทธศาสนา เน้นให้มีการฝึกฝน อบรมตน
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พัฒนาตนให้มีปัญญา ที่เรียกว่า ปัญญำภำวนำ คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา
การ
ฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทา
จิตใจให้เป็นอิสระ และทาให้มนุษย์ได้รู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องตามความ เป็นจริง
๒. Service Innovation ด้ำนกำรบริกำร คือ เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสิ นค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการ เพราะการบริการ เป็นกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า ให้เพิ่มขึ้น และยังทาให้องค์กรได้ประโยชน์ด้วย ในทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่
ยอมรับกันว่า เศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีภาคบริการเป็นพื้นฐาน และไม่เพียงเท่านั้น
ในทุกๆ ภาคส่วนของธุรกิจ ก็เน้นการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ด้วยคุณลักษณะด้านการ
บริการที่จะต้องโดดเด่นเหนือคู่แข่งของตนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมการบริการ (Service
Innovation) เป็นการนาเอาความคิดและแนวทางการดาเนินงานใหม่ ๆ ที่ผ่านการคิดอย่างเป็น
ระบบ และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ มาใช้เป็นแนวทางการสร้างการบริการที่แตกต่าง
เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ที่มักจะอยากได้บริการที่เกินความคาดหวังเสมอ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เป็นการพัฒนาองค์รวมของการพัฒนาบุคคล (ID)
เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารผลิ ต สู ง สุ ด คุ ณ ภาพ โอกาสและการเพิ่ ม พู น สู ง สุ ด เพื่ อ ท าให้ อ งค์ ก ารเป้ า หมาย
(โกศล เพ็ชรวงศ์, ๒๕๔๓ : น. ๓๓.)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีการพัฒนากาย การเจริญกาย
การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น บริการด้วยความรวดเร็ว มั่นใจ นั่งอยู่ในใจ
ของลูกค้า ทาให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ พึงพอใจ ประทับใจ และมีเยื่อใยสัมพันธ์ พัฒนาความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กำยภำวนำนี้ เป็นวิธีการพัฒนาบุคคลด้านพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
กายและวาจา ที่เกี่ยวข้องกับสังคมให้บุคคลแสดงออกเฉพาะพฤติกรรมในด้านที่ดี ดังนั้น การพัฒนา
บุคคล (ID Individual Development) ช่วยให้พนักงานเห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตน เสริมจุดแข็ง
และพั ฒนาจุ ดอ่ อนโดยใช้ ศั กยภาพทั้ งหมด เพื่ อสร้ างประสิ ทธิ ภาพองค์ การ ขณะเดี ยวกั นก็ บรรลุ
เป้ าหมายส่ วนบุ คคลด้วย เป็ นการพัฒนาบุ คคลที่เกิดจากการผ่ านทักษะงานหลายตาแหน่ง เช่น ผู้
วิเคราะห์ วางแผน สร้างโปรแกรม บรรยาย เป็นต้น เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ทัศนคติทักษะใหม่ ๆ และ
พฤติกรรมให้ ดีขึ้น เพื่อที่จ าทาให้ผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและดีขึ้น อาจกระทาผ่ านแผนงานที่เป็น
ทางการหรือไม่เป็น หรือการอบรมขณะปฏิบัติงานก็ได้
๓. Process Innovation ด้ำนกระบวนกำร คือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เป็นการเปลี่ยนแนวทาง
หรือวิธีการผลิตสินค้าหรือการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม จะเห็นได้ว่านวัตกรรม
ขบวนการทางเทคโนโลยี (Technological process Innovation) : เป็นสินค้าทุนที่ถูกใช้ใน
ขบวนการผลิต ซึ่งถูกปรับปรุงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ เป็น
ต้น นวัตกรรมขบวนการทางองค์กร (Organizational process Innovation) : เป็นขบวนการที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของการจัดการองค์กรให้สูงขึ้น ตัวอย่างของนวัตกรรมชนิดนี้ เช่น
โรงพยาบาล Karolinska ในกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน สามารถลดเวลาในการรอตรวจรักษา
ของผู้ป่วยลงได้กว่า ๗๕% โดยการจัดรูปแบบขององค์กรใหม่ ซึ่งเน้นหนักในด้าน คุณภาพ ความ
รวดเร็ว และประสิทธิภาพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีการพัฒนาจิต เพื่อให้เป็นผู้ที่มี
แนวคิดในการสร้างสรรค์ การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรม มีจิตใจที่
สูงและมีอารมณ์มั่นคง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตใจเสียสละ และยินดีให้
อภัยตามมโนสุจริต เป็นการพัฒนาจิตใจตามหลักของสมาธิ ที่เรียกว่า จิตภำวนำ ตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนาแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการ เป็นการการพัฒนา
วิชาชีพ (CD Career Development) เน้นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบความสนใจ ค่านิยม ความรู้
ความสามารถ กิ จ กรรม และการมอบหมายงานให้ บุ ค คลปฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะส าหรั บ การ
ปฏิบัติงานในอนาคตการพัฒนาอาชีพนั้น ทั้งบุคลากรและองค์การต่างต้องมีกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ
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ทั้ง ๒ ฝ่าย ทางฝ่ายบุคลากรจะต้ องมีการวางแผนอาชีพ ตระหนักในอาชีพตน
ใช้ประโยชน์
จากศู น ย์ พั ฒ นาอาชีพ ในหน่ ว ยงานตนให้ ม ากที่ สุ ด ส่ ว นกิจ กรรมองค์ ก ารครอบคลุ ม ระบบให้
คาปรึกษา จัด Workshop สัมมนา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนงานเส้นทางอาชีพ
๔. Management Innovation ด้ำนกำรจัดกำร คือ มีการจัดการด้านการตลาด
การเงิน หรือองค์การเข้าไว้ด้วยกัน พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าของการเทคโนโลยี อาจกล่าวได้ว่า นวัตกรรมการจัดการ เป็นงานบริหารไม่ใช่สินค้าใหม่ แต่
เป็นระบบการทางานใหม่ วิธีการทางานใหม่ การผสมผสานการทางานใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ใน
การบริหารจัดการ และสิ่งที่เป็นประโยชน์ ได้รับการยอมรับ ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง
ทั้งในด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภคและกฎหมาย ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการ
หรื อ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รต้ อ งรี บ ดาเนิ น การ คื อ การน านวั ต กรรมใหม่ ๆ มาใช้บ ริ ห ารจัด การและ
พัฒ นาการท างานให้ ส อดคล้ อ งกับ โลกปั จ จุบัน ซึ่งเป็นยุค ดิจิตัล (Digital) และยุ คโลกาภิวั ต
(Globalization)
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงพุทธในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีการพัฒนาความประพฤติ
การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้ด้วยดี ที่เรียกว่า ศีลภำวนำ ฉะนั้น องค์กรจะต้องยึดหลักกฎระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด มีการ
พัฒนาองค์การ (OD Organization Development) อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาวิธีแก้ปัญหา
องค์การด้วยวิธีการใหม่ ๆ และสร้างสรรค์โดยพยายามปรับโครงสร้าง วัฒนธรรม กระบวนการ
บริหารและกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกันวิธีการแก้ปัญหาโดยปรับส่วน
ต่าง ๆ ให้กลมกลืนกัน สามารถทาให้องค์การปรับตัวได้ด้วยตนเอง และมองเห็นปั ญหาและความ
อ่อนแอของตนเองแล้วนามาแก้ไข
การเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เริ่มที่การพัฒนากายให้พร้อม และเรียบร้อย
ด้วยการมีศีลเป็นบาทฐานในการพัฒนา และเมื่อมีศีลบริบูรณ์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการบาเพ็ญเพียร
ทางจิต ให้จิตมีพลัง มีความเข้มแข็ง สามารถที่เข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนาขั้นสุดท้าย นั่นคือ การ
เจริญปัญญา โดยการใช้ปัญญาพิจารณาสภาพสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง เรียกให้เข้าใจก็คือ การไม่
เผลอสติ นั่ น เอง การมี ส ติ อ ยู่ ทุ ก ขณะนี่ เ องที่ เ รี ย กว่ า ปั ญ ญา (ที . ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒).
หลั ก ธรรมส าหรั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ชิ ง พุ ท ธ คื อ หลั ก ภาวนา ๔ นั้ น สามารน ามา
ประยุกต์ใช้ได้กับหลักนวัตกรรมทั้ง ๔ ประเภท ข้างต้นได้เป็นอย่างดีและมีความสอดคล้องเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันเป็นเหตุปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นพลวัตเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์ก าร
ได้เป็นอย่างดียิ่ง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นต้องพัฒนาร่วมกันหลายอย่างเช่น
การพัฒนากาย การพัฒนาจิต การพัฒนาปัญญา เข้าด้วยกันจึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่เน้น
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะการพัฒนา เป็นการทาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น เจริญ ขึ้น กล่าวคือ เป็น
การพัฒ นาทรั พยากรบุคคลที่มีอยู่แล้ ว ให้ ดีขึ้น ให้เจริญขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ ด้ว ยการนาเอา
หลักธรรมคาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ ซึ่งมีผลอยู่เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับเบื้องต้น ส่งผล
ให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นกัลยาณชน ระดับท่ามกลาง ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนา เป็นกัลยาณ
ปุถุชน คือ ปุถุชนผู้มีคุณธรรมสูง และระดับที่สุด ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนา เป็นอริยบุคคล การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในทางพระพุทธศาสนามองว่าทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่สาคัญใน
การบรรลุถึงการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ จนถึงขั้นเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดคือปัญญานั่นเอง
เนื่ องจากมนุ ษย์ส ามารถพัฒ นาศักยภาพได้ และมีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลั กดันสั งคมให้
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาได้
๗. บทสรุป
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการบริหารจัดการงานและจัดการคน เพื่ อให้
บรรลุเป้าหมาย พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มที่ตัวมนุษย์ ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐที่
สามารถฝึกฝนพัฒนาได้ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกันข้ามกับ
ทฤษฎีตะวันตก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด หลักการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาปัญญา เป็นหลักการพัฒนามนุษย์ให้เกิดความรู้ตามความ
เป็นจริงในสองส่วน คือ ในส่วนที่เป็นวิชาชีพ จัดว่าเป็นปัญญาที่ใช้ในการประกอบอาชีพการงาน
บุคคลต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น และในส่วนที่เป็นทางธรรม เป็นความรอบรู้ชี วิตและ
ธรรมชาติที่แท้จริงจนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้หมดสิ้น การพัฒนามนุษย์ที่เป็นเป้าหมายของ
พระพุทธศาสนามีหลั กสุ ดท้ายอยู่ ที่ปั ญญา ที่จะทาให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ หรือบรรลุ อิส รภาพที่
แท้จริง ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางหลักการพัฒนาด้วยปัญญาไว้ก็เพื่อให้มนุษย์ มีความรู้ความ
เข้าใจในสิ่งทั้งหลายอย่างแท้จริง หรือตามที่เป็นอยู่จริง ๆ จนทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ความคิดเห็น เปลี่ยนค่านิยม มีโลกทัศน์และชีวทัศน์อ ย่างใหม่ได้ ตลอดทั้งเป็นปัจจัยนาไปสู่การพ้น
ทุกข์คือหมดกิเลสได้ และการพัฒนาคนตามหลักพุทธศาสนาเป็นทั้งการพัฒนามนุษย์ โดยเน้นการ
สร้างเสริมคุณภาพของคน ที่จะมาเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของ ยุคสมัย และเป็นการพัฒนา
คนที่สอดคล้องกับจุดหมายระยะยาว แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย ไม่ใช่เป็นเพียงการพัฒนา
มนุษย์เพื่อมาสนองความต้องการด้านทรัพยากรคนเฉพาะกาล เฉพาะกรณี การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นั้น ให้ความสาคัญกับเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ภาพของคนในองค์การ เพราะการที่จะทาให้
องค์การมีผลประกอบการที่ดีขึ้น องค์การจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรใน
องค์การให้เหมาะสม และเมื่อบุคลากรได้รับการตอบสนองที่ดีก็จะเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทาให้
องค์การเกิดภาวะอยู่ดีมีสุขทางสังคมขึ้น อันจะนาไปสู่คุณภาพและปริมาณงานที่ดีขึ้น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญที่สามารถเอื้ออานวยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย เพราะว่า งานด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานที่มุ่งเลือกสรร คนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาทางาน
โดยมีการดาเนินการฝึกอบรม พัฒนาปรับปรุงให้พนักงานมีความรู้ ความสามรถ ทันสมัยต่อสภาพ
สังคม เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์การหรือที่เรียกว่า “ทุนมนุษย์”
และยังเป็นปัจจัยสาคัญที่จะบ่งชี้ถึงความสาเร็จหรือล้มเลวในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ
สังคมปัจจุบันเป็นยุคที่เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทั้งด้านการผลิต มีสินค้า
เชิงนวัตกรรม ด้านการบริการ เน้นภาคบริการที่เป็นเลิศ ด้านกระบวนการ มีการขับเคลื่ อนด้วย
เทคโนโลยี แ ละความคิ ด สร้ า งสรรค์ และด้า นการจั ดการ มี ก ารจั ด การด้ านการตลาด การเงิ น
องค์การเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความเป็นเอกภาพของการพัฒนาคน พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาองค์การ
เพื่อให้ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่ งยื น อย่ างไรก็ตาม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิ ด
ทฤษฎีตะวันตก แม้จะพัฒนาความเจริญได้อย่างมั่นคงเพียงใด แต่ในสังคมปัจจุบัน ก็ยังมีปัญหา มี
ความสับ สนวุ่นวายอยู่มาก ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น ปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิด ปัญหาความรุนแรงทางอาชญากรรม ยาเสพติด เป็นต้น เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มุ่งการ
พัฒนาแต่ทางวัตถุมากกว่าทางด้านจิตใจ แต่เมื่อได้นาเอาแนวคิดทฤษฎีตะวันตกมาบูรณาการกับ
หลักการทางพระพุทธศาสนาทีเ่ ป็นองค์รวม คือ การพัฒนากาย พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา โดย
นาเอาหลักภาวนา ๔ คือ การทาให้เป็นให้มีขึ้นและการฝึกอบรม มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร เพื่อ
เพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเจริญมั่งคั่งให้กับประเทศชาติและสังคม
โลก ขณะเดี ย วกั น ก็ พั ฒ นาโดยให้ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ด้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก การทาง
พระพุ ท ธศาสนาไปด้ ว ย เพื่ อ ขั ด เกลาทางด้ า นจิ ต ใจ จึ ง จะเป็ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนในที่สุด
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ศศิภา พึ่งเนียม

บทคัดย่อ
จรรยาบรรณเป็ นข้ อ ก าหนดเชิ งปรั ช ญา และอุ ดมการณ์ เป็ น เรื่ องละเอี ย ดอ่ อ นมาก
จรรยาบรรณมีความหมายลึกลา และกว้างไกลซึ่งเริ่มจากคุณค่าของตัวตน หรือค่านิยมของเราต่อตัว
เรา ต่อหน่วยงาน ต่อส่วนรวม ต่อสังคมนีเป็นจุดเริ่มต้นของจรรยาบรรณ เพราะว่าคุณค่า หรือค่านิยม
จะไปกาหนดทัศนคติ และทัศนคติก็จะไปกาหนดพฤติ กรรมเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ จรรยาบรรณ
มาจากคาภาษาอังกฤษว่า “Ethics” ซึ่งหมายถึงจริ ยธรรม หรือจริยศาสตร์ที่เป็ นแขนงหนึ่งของ
ปรัชญาทางศีลธรรม หรือหมายถึงมาตรฐานความประพฤติทางวิชาชีพ และมาตรฐานทางศีลธรรม
สาหรับที่จะกล่าวในบทความนีจะเน้นจรรยาบรรณในประเด็น มาตรฐานความประพฤติทางวิชาชีพ
เท่านัน

ABSTRACT
Ethics is a philosophical and ideological requirement. Code of Conduct has
a deep meaning. And the distance that starts from the value of identity. Our values
for ourselves, our society, are the starting point of our ethics. Because value Or
values will go to determine the attitude. And the attitude is going to define the
behavior as it appears. Ethics comes from the English word "Ethics", which means
ethics. Or ethics that is a branch of moral philosophy. Or refers to the professional
conduct standard. And moral standards In this article, we will focus on the Code of
Conduct for Professional Ethics.
๑. บทนำ

สังคม และเศรษฐกิจได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปไกล มีการมุ่งเน้นการแข่งขันสร้างความมั่ง
คั่งด้านรายได้ หรือทางเศรษฐกิจจนมีผลกระทบต่อค่านิยมของคนในสังคมอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือใน
ปัจจุบันคนยึดถือค่านิยมความมั่งคั่งทางวัตถุมากกว่าจิตใจอันเป็นผลให้คนในสังคมมุ่งแสวงหาวัตถุ
มากกว่าการพัฒนาจิตใจทาให้วิถีชีวิต และค่านิยมที่ดีงามของคนในสังคมสูญหายไป ค่านิยมสร้าง
ความมั่งคั่งดังกล่าวได้ขยายวงกว้างเข้ามาในระบบข้าราชตารวจ ซึ่งข้าราชการตารวจบางส่วนได้ละทิง
ค่านิยมด้านจิตใจหันไปยึดถือค่านิยมทางวัตถุ พฤติกรรมของข้าราชการตารวจดังกล่าวจึงเบี่ยงเบน
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เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นขาดจิตสานึก และทัศนคติที่ในการปฏิบัติหน้าที่ การเอา-รัดเอา
เปรียบประชาชน ให้บริการโดยขาดนาใจต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประชาชนผู้มารับบริการ
ไม่ได้รั บความสะดวก รวดเร็ ว เสมอภาค เป็ นต้น ซึ่ งมีผลให้ ประชาชนไม่เลื่ อมใส ศรัทธา ในตั ว
ข้าราชการตารวจ ดังนัน สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย คณะกรรมการข้าราชการตารวจ (ก.ตร.) จึง
ได้กาหนดให้มีประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจขึนไว้เพื่อไว้เป็นแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติตนของข้าราชการตารวจให้มีความประพฤติดี สานึกในหน้าที่ ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน ๑
๒. ควำมหมำยของจรรยำบรรณ
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พุทธศักรำช ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เป็น
ประมวลความประพฤติที่ผู้ ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึนเพื่อรักษา และส่ งเสริม
เกียรติ-คุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้”
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “จรรยาบรรณ คือมาตรฐาน
แห่งความชอบธรรม และเกียรติฐานะของความเป็นข้าราชการ” ทังนีเพราะจรรยาบรรณเป็นกติกา
ของสั งคมที่กาหนดขึนไว้ให้ ปฏิบั ติร่ วมกัน เพื่อให้ เกิดความเท่าเทียมกันในสั งคม ผู้ ที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณย่อมแสดงออกถึงการมีวัฒนธรรมและคุณธรรมของผู้นัน จึงเป็นผู้มีเกียรติอันสมควรเชิด
ชูยกย่อง
ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ รองเลขาธิการ ก.พ. ได้อธิบายว่า จรรยาบรรณเป็นข้อกาหนดเชิง
ปรัชญา และอุดมการณ์ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก จรรยาบรรณมีความหมายลึกลา และกว้างไกลซึ่ง
เริ่มจากคุณค่าของตัวตน หรือค่านิยมของเราต่อตัวเรา ต่อหน่วยงาน ต่อส่วนรวม ต่อสังคมนีเป็น
จุดเริ่มต้นของจรรยาบรรณ เพราะว่าคุณค่า หรือค่านิยมจะไปกาหนดทัศนคติ และทัศนคติก็จะไป
กาหนดพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้
จรรยาบรรณ มาจากคาภาษาอังกฤษว่า “Ethics” ซึ่งหมายถึงจริยธรรม หรือจริย-ศาสตร์
ที่เป็ นแขนงหนึ่งของปรัชญาทางศีล ธรรม หรือหมายถึงมาตรฐานความประพฤติ ทางวิชาชีพ และ
มาตรฐานทางศีลธรรม สาหรับที่จะกล่าวต่อไปนีจะเน้นจรรยาบรรณในประเด็นมาตรฐานความ
ประพฤติทางวิชาชีพ
๓. คำที่มีควำมหมำยเชื่อมโยงถึงคำว่ำจรรยำบรรณ
จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หลักเกณฑ์ หรือกฎ
ที่สังคมใช้ตัดสินว่าการกระทาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ควรปฏิบัติ และการกระทาใดเป็นสิ่งที่ ไม่ควร
ปฏิบัติ
๑

แ ห ล่ ง อ อ น ไ ล น์ https://www.rmutsb.ac.th/rmutsbkm/document/goodpratice/good_practice_๕๖/๑๒_๕๖.pdf (เข้าถึงข้อมูล ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)
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คุณธรรม (Virtue) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงาม และสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ถูกต้องและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักธรรมและคาสอนของศาสนา สามารถ
จาแนกความถูกผิดได้ สามารถอบรมสั่งสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรฐานของพฤติกรรมที่ถูกต้อง มี
สติสัมปชัญญะ มีความรับผิดชอบชั่วดีตามทานองคลองธรรม มีอุปนิสัยความตังใจ และเจตนาที่ดี
งาม
กฎหมาย (Law) หมายถึง กฎที่สถาบัน หรือผู้มีอานาจสูงสุดในรัฐตราขึนหรือที่เกิดขึน
จากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตาม
หรือเพื่อกาหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล หรือระหว่างรัฐกับบุคคล
ศีลธรรม (Morals) ความประพฤติที่ดีสาหรับบุคคลพึงปฏิบัติ
ตำรำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงจรรยำบรรณกับกฎหมำย
จรรยาบรรณ
กฎหมาย
๑.เป็นการควบคุมจากภายใน
๑. เป็นการควบคุมจากภายนอก
๒ .เ ป็ น ก า ร ส มั ค ร ใ จ ท า เ อ ง ด้ ว ย ๒. เป็นข้อบังคับของรัฐ
จิตสานึก และความภาคคูมิใจในการ ๓. เป็นข้อบังคับขันต่าของสังคม
กระทาที่ถูกต้อง
๔.
เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งมี เ จ้ า หน้ า ที่
๓. เป็นอุดมคติที่สูงกว่ากฎหมาย
ดาเนินการ
๔. ไม่มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามสภาพบังคับ
๕.เป็ น สิ่ ง ที่ คิ ด ขึ นเพื่ อ ป้ อ งกั น การ ๕.เป็ น สิ่ ง ที่ คิ ด ขึ นได้ ภ ายหลั ง การ
กระทาผิด
กระทาความผิด
จากตารางเปรียบเทียบด้านบนจึงพอสรุปสาระสาคัญของคาว่าจรรยาบรรณได้ดังนี
๑. เป็นประมวลความประพฤติที่กาหนดขึนไว้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นข้อเตือนใจ และ
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ข้าราชการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. กาหนดขึนโดยมีเป้าหมายให้การปฏิบัติงานของข้าราชการมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
และตัวข้าราชการมีคุณธรรม ไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะทาให้ภาพพจน์ของข้าราชการเป็น
ภาพพจน์ที่ดีในสายตาของบุคคลทั่วไป
๓. อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ทังนีในอดีตจรรยาบรรณของข้ าราชการมี
ปรากฏในรูปของนโยบายรัฐบาล แต่ในในปัจจุบันได้กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง พ.ร.บ. ตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ วินัย และการรักษาวินัย มาตรา ๗๗ ได้กาหนดไว้ว่า “ข้าราชการ
ตารวจต้องถือ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณ
ของตารวจตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร. และต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนีโดยเคร่งครัด ”
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โดยสรุปจรรยาบรรณ๒ เป็นเครื่ องช่วยให้เราพิจารณาได้ว่าอะไรถูก อะไรผิ ด เป็นเครื่องช่วยตอบ
คาถามให้กับตัวเราว่า เราควรจะทาอย่างไร เป็นเครื่องบ่งชีว่าคุณค่า หรือค่านิยมที่แท้จริงของเราเป็น
อย่างไร และเราแสดงออกอย่างไร ในการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน
๔. ที่มำของจรรยำบรรณ
ที่ ม าของประมวลจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของข้ า ราชการนั น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑๓ จริย ธรรมของผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อง และ
เจ้าหน้ าที่ของรัฐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติไว้ว่า “มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนด
ขึน
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไก และระบบในการดาเนินงาน เพื่อให้
การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังกาหนดขันตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระทา
การฝ่ าฝืน หรือไม่ป ฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการ
กระทาผิดวินัย ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระทา
ผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดาเนินการ
โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตาแหน่งตามมาตรา ๒๗๐
การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตังบุคคลใด เข้าสู่ตาแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การใช้อานาจรัฐ รวมทังการโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคล
นัน จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม และคานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย”
และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว จรรยาบรรณยังมีที่มาดังต่อไปนี
๑. จรรยาบรรณที่ได้จากอิทธิพลของพระพุทธศาสนา คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
และการดาเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมมีความผูกพันกับแนวทางคาสอนของพระ
พุทธองค์ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภก ดังนันคนไทยซึ่งมีพระมหากษัตริย์อัน
เป็นศูนย์รวมของคนในชาตินับถือพุทธศาสนา และข้าราชการตารวจก็ได้นาเอาหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตนตลอดมา จรรยาบรรณ
ประเภทนีที่เรารู้จักกันมากคือ ทศพิธราชธรรม ซึ่งทศพิธราชธรรมไม่เพียงแต่เป็นธรรมของพระราชา
เท่านัน แต่เป็นหลักธรรมที่ข้าราชการควรปฏิบัติตามด้วย ซึ่งมี ๑๐ ประการ คือ๓
๑.๑ ทาน การให้ การสละทรัพย์ สิ่งของเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน
๒

๒๕๖๐)

๓

https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-instituteZ( เข้าถึงข้อมูล ๑๒ มิ.ย.
ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖.
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๑.๒ ศีล คือความประพฤติดีงามเรียบร้อยตามกฎหมาย จารีตประเพณี
๑.๓ ปริจาคะ การบริจาค การให้ การสละความสุขของตนเพื่อส่วนรวม
๑.๔ อาชวะ ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ มี ๖ ประการ คือ ตรงต่อบุคคล ตรงต่อเวลา ตรงต่อ
วาจา ตรงต่อหน้าที่ ตรงต่อความดี และตรงต่อตนเอง
๑.๕ มัทวะ ความอ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง ดูหมิ่นผู้อื่นด้วยอานาจมานะ เพราะชาติ เพราะ
โคตร เพราะยศ เพราะทรัพย์ มีกิริยาสง่างามที่เกิดจากความสุภาพนิ่มนวล มีสัมมาคาระ
๑.๖ ตบะ ความพากเพียร รู้เท่าทันตัณหา ระงับยับยังชั่งใจ ไม่หลงใหลและหมกมุ่นอยู่ใน
ความสุขสบาย ความสาราญ ความปรนเปรอ
๑.๗ อักโกธะ ความไม่โกรธ ไม่มุ่งร้ายผู้อื่น ไม่ลุแก่อานาจความโกรธจนเป็นเหตุให้การ
วินิจฉัยความผิดพลาดจากหลักธรรม ไม่หลงระเริงในอานาจ มีเมตตาประจาใจ
๑.๘ อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ลาบาก ไม่ก่อทุกข์ยากให้แก่ชีวิตผู้อื่น ไม่ทาร้าย
และรังแกชีวิตผู้อื่นเพื่อความบันเทิงใจของตน ไม่บีบคันกดขี่ ข่มเหงเพราะความอาฆาต และเกลียดชัง
ด้วยการลาเอียงด้วยอคติ ๔ คือ ฉันทาคติ ลาเอียงเพราะรัก โทสาคติ ลาเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ
ลาเอียงเพราะกลัวภัย และโมหาคติ ลาเอียงเพราะเขลา
๑.๙ ขันติ ความอดทน อดกลัน อดทนต่อความตรากตรา ไม่ท้อถอยต่อความยากลาบาก
คากระทบกระเทียบเสียดสี ถากถาง เป็นต้น
๑.๑๐ อวิโรธะ ความหนักแน่น เป็นกลางไม่เอนเอียงด้วยลาภสักการะ อารมณ์ดี อารมณ์
ร้าย มีความเที่ยงธรรม ยุติธรรมตามแบบแผนการปกครอง และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
๒. หลั กราชการพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “หลักราชการ” ไว้ซึ่งมีอยู่ ๑๐ ประการพอสรุปได้ว่า การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการจะอาศัยวิชาความรู้อย่างเดียวยังไม่พอจะต้องมีคุณวิ เศษอื่น ๆ ประกอบด้วย ซึ่ง
ได้แก่ความสามารถ ความเพียร ความไหวพริบ ความรู้เท่าถึงการณ์ ความซื่อตรงต่อหน้าที่ และต่อคน
ทั่วไป ความรู้จักนิสัยคน ความรู้จักผ่อนผัน ความมีหลักฐาน และความจงรักภักดี โดยพระองค์ท่านได้
ทรงอธิบายในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างละเอียดทุกแง่มุม ซึ่งหลายเรื่องมีปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณของ
ตารวจด้วยเช่น ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคา หรือการซักถาม
ผู้กระทาความผิดผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ หรือ
บุคคลอื่น ข้าราชการตารวจต้องแสดงความเป็นมืออาชี พโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ตารวจ รวมทังใช้ปฏิภาณไหวพริบ และสติปัญญา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และธารงไว้ซึ่งความยุติธรรม
เป็นต้น
๓. พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช
รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ข้าราชการพลเรือนในวันข้าราชการพลเรือน และ
ในวันพระราชทานกระบี่แก่ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตารวจเป็นประจาทุกปี ซึ่งพระบรมราโชวาทดังกล่ าวมี เรื่ องเกี่ย วกั บการประพฤติปฏิ บัติ ของข้ าราชการตารวจอยู่ หลายประการซึ่ ง
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ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ น้ อ มน ามาเป็ น แนวทางในการก าหนดประมวลจริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของตารวจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
๔. นโยบายของรั ฐ บาล นโยบายของรั ฐบาลตังแต่ อดี ตจนถึ งปั จจุ บันได้ มีการกาหนด
นโยบายในส่วนที่เกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบัติตน และการทางานของข้าราชการไว้ซึ่ งอาจออกเป็น
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนต่าง ๆ
๕. จรรยาบรรณของข้ าราชการพลเรื อ น จรรยาบรรณของต ารวจได้ แม่ แ บบมาจาก
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนแล้วนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ เช่น
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ้องทุกข์กล่าวโทษ ขออนุ ญาต ขอข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อ
ราชการอื่น ด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ หรือ
เสรีภาพตามกฎหมาย, สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพื่อให้เกิดความน่าเคารพยาเกรง ไม่
ใช้ถ้อยคา กริยา หรือท่าทางที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน, แสดงถึงการ
อุทิศตน และจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญ และมีสติปัญญา เป็นต้น
๖. จรรยาบรรณเฉพาะวิชาชีพ ซึ่งจรรยาบรรณเฉพาะวิชาชีพมีมากตามแต่ละวิชาชีพซึ่งได้
กาหนดขึนเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานนะของสมาชิก เช่น จรรยาบรรณแพทย์
จรรยาบรรณครู ซึ่งในที่นีจะกล่าวถึงจรรยาบรรณของข้าราชการตารวจ
โดยที่จรรยาบรรณเป็นข้อกาหนดว่าด้วยแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของบุคคลที่
ประกอบอาชีพอย่างเดียวกัน เช่น แพทย์ วิศวกร ครู และตารวจ เป็นต้น และโดยที่การรับราชการ
เป็นอาชีพอย่างหนึ่ง ดังนัน จึงต้องมีจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นเครื่องมือในการกาหนด
แนวทางประพฤติปฏิบัติของผู้ประกอบอาชีพราชการ เพื่อให้ข้าราชการตระหนักในศักดิ์ศรี และ
ชื่ อเสี ย ง เกี ย รติ คุ ณ เกี ย รติ ฐ านะของตน มี จิ ต ส านึ กในหน้ าที่ สามารถประสานงานกั บทุ กฝ่ า ย
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทาให้เป็นที่เชื่อถือ และ
ศรัทธาของบุคคลทั่วไป
๕.จรรยำบรรณกลำง
จรรยาบรรณกลาง๔ หมายถึงกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ และพนักงาน
หรือลูกจ้างอื่นของรัฐ ซึ่งมีพืนฐานจากแนวความคิดที่ว่า บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างอื่นของรัฐพึงประพฤติ ปฏิบัติ หรือรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สถาบันองค์กรวิชาชีพ หรือ
สังคมอย่างไรบ้าง ควรมีคุณลักษณะที่จาเป็นในการประพฤติปฏิบัติอย่างไร
จากการระดมความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดทาจรรยาวิชาชีพ สามารถสรุปแนวทาง
ในเรื่ องนีออกมาได้ว่าข้าราชการ และพนั กงาน หรือลู กจ้างอื่นของรัฐพึงมีหน้าที่ต่อสถาบัน และ
๔

๒๕๖๐)

แหล่งออนไลน์ที่มา : http://www.okkbkk.net/index.php?mo=3&art=589412(๒๒ มิถุนายน
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องค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นแกนหลักในการปฏิบัติหน้าที่ และการดาเนินชีวิตอย่างน้อย ๙ ประการ ซึ่ง
กาหนดออกมาเป็นจรรยาบรรณกลางได้ดังนี
๕.๑ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม
๑) พึงเป็นผู้มีความสานึกในความเป็นไทย และนิยมไทย โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างใน
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทังการใช้ของที่ผลิตในประเทศไทย
๒) พึงเทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๓) พึงเป็นผู้มีวัฒนธรรม และศีลธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ และไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา
อื่น
๔) พึงรักษาประโยชน์ของชาติ
๕) พึงเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ได้ ไม่เข้าข้างคนผิด เป็นคนซื่อตรงทังต่อหน้า และ
ลับหลัง
๖) พึงประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ เพื่อให้อนุชนได้สืบทอดต่อไป
๕.๒ ระบอบประชาธิปไตย
๑) พึ ง เลื่ อ มใสศรั ท ธา และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒) พึงยึดถือคุณค่าประชาธิปไตย มีนาใจ ประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน และทางาน
ร่วมกันตามอุดมการณ์ และรู ปแบบของประชาธิปไตยด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเสมอภาค ไม่ใช้
อภิ สิ ทธิ์ ปฏิ บั ติ งานตามขั นตอนด้ ว ยความโปร่ ง ใส การมี ส่ ว นร่ ว ม และรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของ
ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ รวมทังการไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
และในการปฏิบัติหน้าที่
๓) ไม่พึงอ้างประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง
๕.๓ รัฐธรรมนูญ
๑) พึงศรัทธา ปกป้ อง คุ้มครอง ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบจากช่องว่างของ
รัฐธรรมนูญ รวมตลอดทังปฏิบัติหน้าที่ และใช้สิ ทธิเสรีภาพตามตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดย
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
๒) พึงส่งเสริมประชาชนชาวไทยให้มีความเลื่อมใสในระบอบการปกครองของประเทศไทย
๓) พึงนาความในรัฐธรรมนูญไปดาเนินการให้บังเกิดผลดีต่อประเทศ และความผาสุกของ
ประชาชน
๔) พึงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และ
เกิ ดประสิ ทธิผ ลโดยคานึ งถึงความเจริ ญมั่นคงของบ้านเมือง ความผาสุ ก และความคิดเห็ นของ
ประชาชน
๕.๔ กฎหมาย
๑) พึงเคารพกฎหมายของบ้านเมือง และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการ
กระทาทีส่ ่อไปในทางละเมิดกฎหมาย หรือมาตรฐานทางจรรยาบรรณ
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๒) พึงตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
๓) พึ ง ปฏิ บั ติ ต นในทางที่ ช อบ และซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตามกระบวนการของกฎหมาย
โดยเฉพาะไม่ประพฤติปฏิบัติ หรือส่งเสริมให้เกิดการทุจริต
๔) พึงถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะร่วมมือกันป้องกัน ป้องปราม ทักท้วง ทัด
ทาน และเปิดเผยการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๕) พึงเสนอแนะ ปรับปรุง พัฒนา และใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ
๖) พึงถือเป็นหน้าที่ที่จะแจ้งให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องทราบถึงสิทธิ หน้าที่ และขันตอนตาม
กฎหมาย ตลอดจนเหตุผล และผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๗) พึงส่งเสริ ม ดูแล ปกป้อง และคุ้มครองผู้ ปฏิบัติตามกฎหมายตามจรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพ และผู้เปิดเผยการทุจริต และประพฤติมีชอบ
๘) พึงสนับสนุน ส่งเสริมการรักษากฎหมายให้เป็นไปโดยยุติธรรม สม่าเสมอ และถูกต้อง
ตามทานองคลองธรรม
๙) พึงถือเป็นหน้าที่ในการชาระภาษีด้วยความถูกต้อง
๕.๕ ปทัสถาน และวัฒนธรรมขององค์กร
๑) พึงส่งเสริม เคารพ รักษาศักดิ์ศรี และปฏิบัติตามปทัสถาน และวัฒนธรรมขององค์กร
โดยเคร่งครัด
๒) พึงปฏิบัติตนในทางที่ชอบธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีต่อองค์กร
๓) พึงยึดถือความจริง และความถูกต้องในสิ่งที่พู เขียน และกระทา เพื่อความเจริญมั่นคง
ขององค์กร
๔) พึงยึดมั่นในหน้าที่ และพันธะที่มีต่อองค์กรโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
๕) พึงเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และความถูกต้องในองค์กร
๖) พึงรั กษา ส่ งเสริ ม และสื บสานเกียรติ ภูมิ และคุณงามความดีขององค์การ และไม่
กระทาการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
๗) พึงถือเป็นหน้าที่ในการป้องกัน ป้องปราม ทักท้วง ทัดทาน และเปิดเผยการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในองค์กร
๘) พึงประหยัด และใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างถูกต้อง และคุ้มค่า
๙) พึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ขององค์กร
๑๐) พึงยกย่องผู้ที่ประพฤติ ปฏิบัติตามกรอบแห่งวินัย และจรรยาบรรณ และผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
๑๑) พึงสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานในองค์กรให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
๑๒) พึงรักษาความสามัคคีในองค์กร
๕.๖ วิชาชีพ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑) พึงซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน
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๒) พึงปฏิบัติงานโดยไม่ขัดต่อหลักวิชา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันตลอดจน
ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) พึ งมี ความรั บ ผิ ดชอบต่อสิ่ ง และผลที่ ศึ กษาวิ จั ย และต่ อพันธกรณีกั บหน่ วยงานที่
สนับสนุนการวิจัย และพึงปฏิบัติตนในทางที่ชอบธรรมต่อผู้รับบริการเพื่อนร่วมอาชีพ และมหาชน
ส่วนรวม
๔) พึงปฏิบัติตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่บนพืนฐานของ
คุณธรรม มีความยุติธรรม มีใจเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติด้วยอคติ ไม่นาความรู้สึกที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนไปปะปนกับการปฏิบัติหน้าที่
๕) พึงรักษาความลับในงานที่รับผิดชอบ
๖) พึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างของอนุชนในวิชาชีพเดียวกัน
๗) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน อดกลัน และเป็นระเบียบเรียบร้อย ติดตามผลงานจน
แล้วเสร็จ
๘) พึงสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
๙) พึงใช้วิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ
๑๐) พึงพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
๑๑) พึ งหาวิธี ป้ องกัน แก้ ไข ขจั ดความขัดแย้ ง และแสวงหาทางออกที่ เหมาะสมเพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๒) ไม่ใช้อานาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และถือเป็นหน้าที่ในการ
ป้องกัน ป้องปราม ทักท้วง ทัดทาน และเปิดเผยการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๑๓) พึงประพฤติตนให้ถูกต้องตามศีลธรรม ทานองคลองธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
๑๔) ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่ งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดย
เสน่หา
๑๕) พึงละเว้นการดาเนินธุรกิจ หรือกิจการที่อาจอาศัยอานาจหน้าที่ของตนให้คุณให้โทษ
ในกิจการที่เกี่ยวกับหน้าที่นัน
๑๖) พึงมีความกล้าหาญที่จะปฏิเสธความไม่ถูกต้อง ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของกรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
๑๗) พึงละเว้นการลอกเลียน หรืออ้างเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ให้เกียรติ
แก่เจ้าของผลงาน
๑๘) พึงดารงรักษา ส่งเสริม และสืบสานชื่อเสียง เกียรติคุณ และศักดิ์ศรีของวิชาชีพ
๑๙) พึ ง ศึ กษาหาความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองให้ ก้ า วหน้ า มี ทั ศ นคติ ส ร้ า งสรรค์ ทั น ต่ อ
เหตุการณ์ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพอยู่เสมอ
๒๐) พึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อวิชาชีพของตน
๒๑) พึงส่งเสริมให้มีความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา และความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน
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๒๒) พึงให้บริการประชาชนด้วยความยุติธรรม รวดเร็ว มีนาใจ และสุภาพเรียบร้อย
๒๓) พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งปกป้องสิทธิของประชาชน
๒๔) พึงสนับสนุนกิจกรรม และสวัสดิการของชุมชนที่เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ หรืองานในหน้าที่
๒๕) พึงรักษาคามั่นสัญญา ไม่รับปากเพียงให้พ้นตัวโดยไม่สนใจว่าจะทาได้ตามที่รับปาก
หรือไม่
๒๖) พึงอุทิศเวลาให้กับงาน
๕.๗ ครอบครัว และเพื่อน
๑) พึงตระหนักในความสาคัญ และเคารพศักดิ์ศรีของสถาบันครอบครัว ไม่ประพฤติเสื่อม
เสียในทางเพศ และศีลธรรม
๒) ไม่ยิ นยอม หรือรู้ เห็ นเป็ นใจให้สมาชิกในครอบครัว เพื่อน และบุคคลใกล้ชิดอาศัย
อานาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๓) พึงช่วยเหลือเกือกูลเพื่อนร่วมงานในทางที่ชอบ รวมทังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคี และร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๔) พึงมีความปรารถนาดี และความจริงใจในการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
ด้วยความสุภาพ มีนาใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี
๕) พึงเป็นแบบอย่าง และปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัว
๕.๘ ประโยชน์สาธารณะ ชุมชน และสังคม
๑) พึงช่วยเหลือ และวางตัวให้เป็นที่เชื่อถือ และประพฤติจนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
๒) พึงประพฤติตนให้เหมาะสม และถูกต้องตามทานองคลองธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของสังคมไทยในฐานะเป็นพลเมืองดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
๓) พึงยกย่อง ส่งเสริม สนับสนุน ปกป้อง คุ้มครองคนดีของสังคม และไม่ส่งเสริมคนไม่ดี
ให้มีอานาจ
๔) พึงถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ
ขวนขวาย และอาสาในการให้บริการแก่ชุมชน และสังคมโดยเฉพาะในยามวิกฤติ
๕) พึงให้ข่าวสารข้อมูล และคาแนะนาแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเสมอ-ภาค
๖) พึงกระทาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และสังคม
๕.๙ มวลมนุษยชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑) พึงเป็นผู้มีคุณธรรม ตระหนักในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาคของบุคคล และพึงละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติ
๒) พึงละเว้นการนา หรือยอมให้ผู้อื่นนาผลงานทางวิชาการไปใช้ในทางทุจริต หรือเป็นภัย
ต่อมวลมนุษยชาติ และสิ่งแวดล้อม
๓) พึงมีนาใจต่อมวลมนุษย์ เมตตาต่อสรรพสัตว์ อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๔) พึงทางาน และสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อความเจริญงอกงามของสภาพแวดล้อม
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๕) พึงส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ
๖) พึงเป็นผู้นาในด้านความคิด และการกระทาในการอนุรักษ์ และพัฒนา ภูมิธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาที่ยั่งยืน
๗. จรรยำบรรณข้ำรำชกำรพลเรือน
จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนนี ต้องศึกษาโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๕)
และมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ออกข้อบังคับ
ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้ดังต่อไปนี๕
๑.จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่ อตนเอง จุ ด มุ่งหมายอยู่ ที่ตั ว ข้ าราชการผู้ ปฏิ บัติ งาน ซึ่ งเป็นผู้ ที่ไ ด้รั บ
มอบหมายให้ทางานเพื่อนาความสุข ความเจริญให้กับประชาชน และประเทศชาติ ข้าราชการจึง
เป็นผู้ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี จึงต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีของการเป็น
ข้าราชการโดยยึ ดหลักสร้ างความเชื่อถือศรัทธา คือให้ บุคคลทั่วไปมีความเชื่อถือ ศรัทธาในตัว
ข้าราชการ ซึ่งมี ๓ ข้อ คือ
ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการ
เป็นข้าราชการ
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกาหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตาม
จรรยาวิชาชีพนันด้วย
ข้ อ ๓
ข้ า ราชการพลเรื อ นพึ ง มี ทั ศ นคติ ที่ ดี และพั ฒ นาตนเองให้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม รวมทังเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการทางานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึน
๒.จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ตังแต่ส่วนย่อยจนถึงส่วนใหญ่โดยมีจุดมุ่งหมายให้หน่วยงาน
ดังกล่าวสามารถตังมั่นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการซึ่งเป็นกลไกของหน่วยงานนันจึงต้องยึด
หลักประโยชน์ราชการ ด้วยการประพฤติตนในทางที่จะช่วยกันทาให้หน่วยงานของตนสามารถตังมั่ น
อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมี ๔ ข้อ คือ
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติห น้ าที่ร าชการด้ว ยความสุ จริตเสมอภาคและ
ปราศจากอคติ

๕

แหล่งออนไลน์ ที่มา http://www.ocsc.go.th/ ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.๒๕๓๗. (เข้าถึง ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐)
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ข้อ ๕ ข้าราชการพลเรื อนพึงปฏิบั ติห น้ าที่ร าชการ อย่ างเต็มกาลั งความสามารถ
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นสาคัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสินเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
๓. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
จรรยาบรรณกลุ่มนี จุดมุ่งหมายอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานทัง ๓ ฝ่าย คือผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานในอันที่จะให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด
ไม่ขัดแย้ง มีบรรยากาศการทางานที่ดี โดยยึดหลักมนุษยสัมพันธ์ โดยได้กาหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ ๕
ข้อ ดังนี
ข้อ ๘ ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทังในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน
รวมทังการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
ข้อ ๙ ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทังใน
ด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
ข้อ ๑๐ ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกือกูลกันในทางที่ชอบ รวมทังส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
ข้อ ๑๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มี
นาใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี
ข้อ ๑๒ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
๔. จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม
จรรยาบรรณกลุ่มนี จุดมุ่งหมายอยู่ที่ประชาชนผู้รับบริการโดยมุ่งหมายที่จะให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ และบังเกิดความพึงพอใจในการบริการของรัฐ ข้าราชการผู้ให้บริการจึง
ตองยึดหลักการให้บริการ ซึ่งกาหนดไว้ ๓ ข้อ คือ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถด้วย
ความเป็นธรรม เอือเฟื้อ มีนาใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชีแจงเหตุผล หรือแนะนาให้ติดต่อยัง
หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนัน ๆ ต่อไป
ข้อ ๑๔ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
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ข้อ ๑๕ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนัน หากได้รับไว้แล้ว และทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่รับ
ไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการตามสมควรแก่กรณี
๘.สรุปท้ำย
โดยที่ ข้ า ราชการพลเรื อ นมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศ รวมทังการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจาเป็นต้องทางานร่วมกันหลายฝ่าย ฉะนัน เพื่อให้
ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติดี สานึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึน จึงสมควรให้มีข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วย
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรื อนไว้เป็ น ประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ
ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่
เลื่อมใส ศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป
บรรณำนุกรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับภำษำไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
https://www.rmutsb.ac.th/rmutsbkm/document/good-pratice/good_practice๕๖/๑๒_
๕๖.pdf (เข้าถึงข้อมูล ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)
https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-instituteZ( เข้าถึงข้อมูล ๑๒ มิ. ย.
๒๕๖๐)
http://www.okkbkk.net/index.php?mo=3&art=589412(๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
http://www.ocsc.go.th/ ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗.
(เข้าถึง ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐)
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บทคัดย่อ

สังเวียน อันตระโลก
วัลลภ ทองห่อ

งานสารบรรณส่วนใหญ่ก็คือการทางานด้านเอกสาร ผู้ที่จะทางานสารบรรณต้องมีความรู้
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ ซึ่งกาหนด ไว้ว่า งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่
การจั ด ท า การรั บ การส่ ง การเก็ บ รั ก ษา การยื ม จนถึ ง การท าลาย แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ก าร
บริหารงานเอกสาร หรือกระบวนการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง
พิมพ์ จดจา ทาสาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ การรับ การบันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง
เสนอ การสั่งการ ตอบโต้ ทารหัส เก็บเอกสาร การค้นหา การติดตามและการทาลาย รวมถึงการ
ประสานงานภายในหน่วยและภายนอกหน่วยงาน จะเห็นได้ว่าหน่วยงานราชการจะให้ความสาคัญ
กับงานสารบรรณ เพราะงานสารบรรณเป็นเครื่องในการบริหารเอกสาร การจัดทาหนังสือติดต่อทา
ความเข้าใจกัน เป็นแหล่งรวมหลักฐานข้อมูล สามารถค้นคว้าอ้างอิง ประกอบการตัดสินใจ ในการ
วางแผน การสั่งการของผู้บริหาร และเสมือนเป็นเครื่องเตือนความจาของหน่วยงาน
คำสำคัญ : งานสารบรรณ, หัวใจของฝ่ายอานวยการ
ABSTRACT
Most correspondence is document work. For those who work in the
journal, the knowledge and knowledge of the Office of the Prime Minister on the
Official Journalism Act BE 2526 (1983) and the Amended Document (No. 2) BE 2548
(2005). Document From the preparation, receipt, delivery, storage, borrowing to
destruction. But in practice, document management. Or document management
process, starting with thinking, reading, drafting, memorizing, copying, sending or
receiving messages, receiving notes, taking minutes, summaries, presentations,
countermeasures, coding, search, tracking, and destruction. Including internal and


อาจารย์ (สบ๓) กลุม่ งานอาจารย์ ศฝร.ภ.๖ จังหวัดนครสวรรค์
อาจารย์ (สบ๓) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๖ จังหวัดนครสวรรค์



160

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

external coordination. It will be seen that government agencies will focus on
journalism. The documentary is a document management. Make a contact book to
understand each other. A source of evidence. Can be researched. Decision-making
in executive order planning. And as a reminder of the unit.
Keyword: Documentation: Director's Heart
๑.บทนำ

งานสารบรรณ เป็นหัวใจของระบบการบริหารในการขับเคลื่อนของหน่วยงาน และเป็น
หัวใจของฝ่ายอานวยการด้วย บุคลากรที่จะทางานสารบรรณในหน่วยงานราชการ ต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ นอกจากนี้มีระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภั ยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๒
ได้กล่ าวถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับ เอกสารชั้นความลั บ ของหนังสื อ ระเบียบว่าด้ว ยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ มาประกอบใช้ในการปฏิบัติงาน
ผู้เขียนในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอานวยการ มีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับ
การจัดทาหนังสือ การรับส่งหนังสือ การเก็บรักษาหนังสือ การทาลายหนังสือ พบปัญหาความไม่
เข้าใจ ไม่ยึดระเบียบ ทาตามแบบรุ่นพี่ คิดว่าถูกต้อง จึงมีจิตที่จะสื่อสารให้ผู้อ่านได้เห็นความสาคัญ
ของงานสารบรรณซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติง านอานวยการ และผู้ปฏิบัติงานสารบรรณจะต้อ งยึด
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ นาไปปฏิบัติงาน เพื่อจะทางานให้ มีความถูกต้อง เป็น ระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในผลงาน สุดท้าย
ความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งก็ตามมาในที่สุด
๒.ควำมหมำยของงำนสำรบรรณ
งำนสำรบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การ
รับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย แต่ความหมายในทางปฏิบัติการบริหารงาน
เอกสาร หรือกระบวนการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิ มพ์ จดจา
ทาสาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ การรับ การบันทึก จดรายงานการประชุม สรุปย่อเรื่อง เสนอ การ
สั่งการ ตอบโต้ ทารหัส เก็บเอกสาร การค้นหา การติดตามและการทาลาย
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ หนังสือผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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๓.ควำมสำคัญงำนสำรบรรณ
งานสารบรรณมีความสาคัญต่อผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอานวยการและผู้บริหารองค์กร คือ
๑.เป็นเครื่องมือในการบริหารเอกสาร หรือหนังสือที่จัดทาขึ้นเป็นหนังสือในการติดต่อทา
ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน หน่วยงานกับบุคคล และบุคคลกับบุคคล
๒.เป็นแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การวางแผนการวินิจฉัย การสั่งการของผู้บริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาคัญต่อระบบงาน
๓.เป็นแหล่งรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรไว้เป็นบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติงาน
๔.เพื่อค้นคว้า อ้างอิง เพื่อสานต่อ หรือเท้าความเรื่องเดิม
๕.เป็นเสมือนเครื่องเตือนความจาของหน่ว ยงาน เป็นหลั กฐานการอ้างอิง มีคุณค่าใน
การศึกษา ค้นคว้า
๔.ประโยชน์งำนสำรบรรณ
๑.ทาให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือของทางราชการเป็นระบบและมีมาตรฐานในการ
ทางานเหมือนกัน
๒.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทางาน
๓.ทาให้ประหยัดเวลา แรงงานและประหยัดเงินงบประมาณ และมีประสิทธิภาพในการ
ทางาน
๔.ทาให้เกิดความต่อเนื่องในการทางาน
๕.ทาให้กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำนสำรบรรณ
๑.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
๒.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๒ (ความปลอดภัยเอกสาร)
๓.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
๔.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๕.ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณตารวจ
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แผนภำพแสดงวงจรของงำนสำรบรรณ
๑.กำรจัดทำหนังสือ

๒.กำรรับหนังสือ

วงจร
งำนสำรบรรณ

๖.กำรทำลำย

๕.กำรยืม

๓.กำรส่งหนังสือ

๔.กำรเก็บหนังสือ

ที่มำ: สังเวียน อันตระโลก ๒๕๖๐
งานสารบรรณเป็นกระบวนการบริหารงานเอกสารตามวงจรดังกล่าว ในทางปฏิบัติมี
หลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคิดว่าจะทาอะไร ทาที่ไหน ทาอย่างไร ทาทาไม ใครเป็นคนทา เมื่อคิดได้
แล้วก็ต้องศึกษาค้นคว้า โดยการอ่านให้เข้าใจในงานที่จะทา จดจา นามา ร่างหนังสือ หรือแต่งเติม
หรือเขียนตามความเข้าใจที่ได้ศึกษามา แล้วทาการทบทวนงานที่ร่างว่ามีความถูกต้องชัดเจนหรือไม่
ก็ดาเนินการจัดพิมพ์หนังสือ ซึ่งการจัดทาเป็นหนังสือถือว่าเป็นหลักฐานของทางราชการ การพิมพ์
หนังสือราชการต้องมีสาเนา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนต้นฉบับส่ง
ให้แก่ผู้รับ เพื่อเป็นการสื่อสารข้อความให้ผู้รับได้รับทราบข้อความ หรืออาจมีการโต้ตอบหนังสือกัน
โดยผู้รับจะต้องลงรับหนังสือราชการและลงบันทึกในทะเบียนหนังสือรับ เลขที่เท่าใด เมื่อวันเดือนปี
ใด เรื่องอะไร ใครส่งมา และหลักฐานที่ทุกหน่วยงานต้องจัดเป็นหลักฐานคือการจดบันทึกรายงาน
การประชุม มีการสรุป ย่อเรื่อง แล้วแต่ประธานในที่ประชุมจะสั่งการว่าจดรายงานการประชุมแบบ
ใด แล้วทาการเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการในบันทึกนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบใน สั่ง
การ ก็ต้องมีการจัดเก็บเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน โดยการจัดทารหัสแฟ้มเพื่อสะดวกในการค้นหา
การติดตามเรื่องเมื่อต้องการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทางานเอกสารมานานเป็น ๑๐ ปี ๒๐ ปี
เอกสารที่ไม่จาเป็นก็ต้องทาลาย เพื่อมิให้งานล้นสานักงาน แต่อย่างไรก็ตาม การประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและนอกหน่วยก็เป็นงานสารบรรณทั้งสิ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นวงจรที่ครบรอบงานสาร
บรรณดังกล่าว
๕.ปัญหำและแนวทำงปฏิบัติงำนสำรบรรณ
๑.การจัดทาหนังสือโต้ตอบ การส่งตัวข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ จะต้ อ งจั ด ท าหนั ง สื อ ภายใน โดยใช้ ก ระดาษบั น ทึ ก ข้ อ ความ แต่
ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณจัดทาหนังสือภายนอก และใช้กระดาษตราครุฑ ซึ่งผิดรูปแบบหนังสือราชการ
และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งระเบียบกาหนดไว้ ดังนี้
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หนังสือภำยนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็น
หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือ ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือ มี
ถึงบุคคลภายนอก
ข้อสังเกตหนังสือภายนอก มีดังนี้ ๑)เป็นหนังสือที่เป็นแบบพิธี ๒)ใช้กระดาษตราครุฑ
๓)เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ เช่น สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
มีหนังสือถึงศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ๔)ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด
ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ เช่น ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ มีหนังสือถึง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ๕)ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก เช่น ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร
ภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์มีหนังสือถึงนายเกรียงไกร อันตระโลก
หนังสือภำยใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็น
หนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
ข้อสังเกต หนังสือภายใน มีดังนี้ ๑)หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ
ภายนอก ๒)ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ๓)เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือ
จั ง หวั ด เดี ย วกั น เช่ น กรมธนารั ก ษ์ มี ห นั ง สื อ ถึ ง กรมบั ญ ชี ก ลาง หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค์ มี ห นั ง สื อ ถึ ง ส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา (อยู่ ใ นกระทรวงเดี ย วกั น ) หรื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีหนังสือถึง ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่
ในจังหวัดเดียวกัน) ก็กระทาได้ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
แต่ถ้ าศู น ย์ ฝึ ก อบรมตารวจภู ธ รภาค ๖ จั ง หวั ดนครสวรรค์จ ะมี ห นั งสื อถึ งมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค์ จะกระทามิได้เนื่องจาก สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะ
ที่ ๕๔ ว่าด้วยงานสารบรรณ ที่เรีย กกัน ว่างานสารบรรณตารวจ ซึ่งกาหนดว่า หนังสือราชการ
ภายในที่ใช้หรือติดต่อกันภายในหน่วยงานสานักงานตารวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๕๔ คือ ชื่อส่วนราชการ วัน เดือน ปี และข้อความ
ในหนังสือกาหนดไว้ให้ใช้ คาย่ออย่างไร ก็ให้ใช้ คาย่อตามนั้น ดังนั้น การจัดทาบันทึกข้อความของ
หน่วยงานตารวจ จะต้องใช้คาย่อ เช่น คาย่อหน่วยงานตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๖ เป็น
ศฝร.ภ.๖ จึงมีผลที่ว่าถ้าศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๖ จะทาหนังสือไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จะต้องทาหนั งสือภายนอกเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเดียวกันตามที่กล่าวข้างต้น
ถ้ า จะท าหนั ง สื อ เป็ น บั น ทึ ก ข้ อ ความ เป็ น หนั ง สื อ ภายในก็ ก ระท าได้ แต่ ง านสารบรรณต ารวจ
กาหนดให้ การจัดทาหนังสือโดยใช้กระดาษบันทึกข้อความจะต้องใช้คาย่อ ก็เกรงว่าบุคคลภายนอก
ซึ่งมิใช่ข้าราชการตารวจหรือหน่วยงานตารวจ จะไม่เข้าใจในคาย่อของหน่วยงานตารวจจะต้อง
จัดทาหนังสือภายนอก ดังนั้น ถ้ามีการส่งตัวข้าราชการตารวจเข้าอบรมภายในหน่วยงานสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จะต้องจัดทาหนังสือภายใน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
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๒.การพิมพ์เนื้อความในหนังสือมักพิมพ์ผิดบ่อย ๆ เช่น กฎหมาย ปฏิบัติ ปรากฏ นิเทศ
สัมมนา สังเกตการณ์ อนุญาต กระตือรือร้น กะทันหัน กะทัดรัด คานวณ ชะลอ เซนติเมตร เซ็นชื่อ
ลายเซ็น ศีรษะ ฉะนั้น นะคะ รสชาติ ทยอย ทะนุถนอม เว็บไซต์ เฟชบุ๊ก ไอศกรีม คลินิก เป็นต้น
๓.การรับหนังสือมีความล่าช้า ไม่ระบุตัวผู้มีหน้าที่รับหนังสือให้ชัดเจน เอกสารที่มีชั้น
ความเร็วไม่ได้รับการดาเนินงานตามลาดับชั้นความเร็ว เส้นทางเดินเอกสารวกวน เอกสารมีปริมาณ
มาก ในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณจะต้องปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ด้วย อีกทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือจ่าหน้าซองระบุชื่อผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงาน
สารบรรณเปิดซอง นั่นก็หมายความว่าเปิดซองจดหมายซึ่งเป็นจดหมายส่วนตัว หรือเอกสารที่เป็น
ความลับ ผู้ปฏิบัติงานเปิดซอง โดยมิได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารชั้นลับนั้น ๆ
กำรรั บ หนั งสื อ คื อ หนั ง สื อที่ ได้ รั บเข้า มาจากภายนอก ให้ เจ้ า หน้ าที่ ข องหน่ ว ยงาน
สารบรรณกลาง ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้
ข้อสังเกตการรับหนังสือราชการ เป็นวิธีการและลาดับขั้นตอนการรับหนังสือเข้ามาจาก
ภายนอก เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลางจะต้องตรวจสอบว่าหนั งสือส่ งถูกหน่ วยงานของตนเอง
หรือไม่ การ จ่าหน้าซองเป็นชื่อบุคคล หรือลงตาแหน่ง ถ้าลงตาแหน่งสามารถเปิดซองลงรับหนังสือ
ได้ ถ้าเป็นชื่อบุคคลห้ามเปิดซองจดหมาย และพิจารณาดูว่าเป็นหนังสือชั้นความลับหรือไม่ ถ้าเป็น
หนังสือชั้นความลับ ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าถึงชั้นความลับ ลงทะเบียนในทะเบียน
เอกสารลับ หรือมีชั้นความเร็ว เรียงลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อดาเนิน
ก่อนหลังและให้ ผู้ เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้อง ให้ ติดต่อส่ ว นราชการเจ้าของเรื่องหรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือ เพื่อดาเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็ นหลักฐาน แล้วจึง
ดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือ
๔.การส่งหนังสือผิดหน่วยงาน เรื่องที่ส่งสลับหน่วยงาน หนังสือส่งไม่ถึงผู้รับ เนื่องจาก
พิมพ์หน้าซองจดหมายไม่ชัดเจน ไม่ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง รวมถึงเอกสารที่จะส่งไป
ด้วยไม่ครบถ้วน ไม่ได้ลงวันที่ และไม่ได้อ อกเลขที่หนังสือ ลืมเก็บสาเนาคู่ฉบับเข้าแฟ้ม การส่งไม่ได้
ปฏิบัติตามชั้นความเร็วของเอกสาร
กำรส่งหนังสือ คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้
ข้อสังเกตการส่งหนังสือที่ได้เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณคือ
เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ การลงวันที่ การออกเลขที่
หนังสือ หนังสือส่งถึงใคร ตรงกับหน้าซองจดหมายหรือไม่ ตรวจข้อความ ตลอดจนสิ่งที่ต้องส่งไป
ด้วยให้ครบถ้วน และจะต้องมีการลงทะเบียนส่งไว้เป็นหลักฐานก่อนดาเนินการส่งออกไปนอกหน่วย
อาจจะส่งทางไปรษณีย์ หรือข้อความผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทหนังสือที่ไม่สาคัญ ส่งได้โดย
วิธียึดติดแถบกาว พับ แทนการ บรรจุซอง หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติ หรือหนังสือที่มีชั้น
ความลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และกาหนด
ชั้นความเร็ว ของหนังสื อ การจ่ าหน้าซองจดหมายให้ ระบุชื่อผู้รับและสถานที่อย่างชัดเจนตามที่
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การสื่อสารแห่งประเทศไทยกาหนด รวมถึงสาเนาต้องเก็บใส่แฟ้มเมื่อออกเลขที่หนังสือส่ง ส่วน
สาเนาคู่ฉบับคืนเจ้าของเรื่อง
๕.การเก็บเอกสารไม่เป็นที่ ไม่มีระบบ ไม่แยกชนิดแฟ้มงาน เอกสารสูญหาย หายาก ต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการค้นหา การจัดเก็บมีความซ้าซ้อน เมื่อผู้จัดเก็บเอกสารไม่อยู่ ไม่มีใครสามารถ
ค้นหาเอกสารได้
กำรเก็บรักษำหนังสือ จาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๓ ประเภท คือ
๑.การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บระหว่างปฏิบัติยังไม่เสร็จ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเจ้าของเรื่อง โดยกาหนดการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.การเก็บ เมื่อปฏิบั ติเสร็ จ แล้ ว คือ การเก็บหนังสื อที่ปฏิบัติเสร็จแล้ ว และไม่มีอะไร
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าของเรื่องจัดทาบัญชีหนังสือส่งเก็บไปให้หน่วยเก็บที่ส่วนราชการนั้น
กาหนด
๓.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว แต่จาเป็นต้อง
ใช้ในการตรวจสอบ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบก็ได้
ข้อสั งเกตการจั ดเก็บ หนั งสื อ ให้มีระเบียบง่ายต่อการค้นหา ไม่สูญหาย รวบรวมและ
จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในแหล่งเดียวกัน กาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน จัดแฟ้มให้เป็นระบบ
หมวดหมู่ หรือเรียงลาดับหมายเลข หรือเรียงตามแฟ้มสี ถ้าผู้รับผิดชอบไม่อยู่ บุคคลอื่นสามารถ
ค้นหาได้
๖.เจ้ าหน้ าที่ป ฏิบั ติง านในการทาลายไม่รู้ระเบี ยบการทาลาย ทาลายไม่ถูก ต้อง ไม่ รู้
ขั้นตอนการทาลาย ไม่ได้สารวจเอกสารที่ต้องทาลาย ไม่ทาลายเอกสารในแต่ละปี กลัวความผิด
ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ให้ความสาคัญ เป็นภาระในการจัดเก็บ ไม่มีพื้นที่สาหรับจัดเก็บเอกสารใหม่
ข้อสังเกตการทาลาย มีการกาหนดขั้นตอนตามระเบียบงานสารบรรณ วิธีการในการ
ปฏิบัติคือ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สารวจ
หนั งสื อ เอกสารที่ครบกาหนดอายุการเก็บในปีนั้น แล้ว จัดทาบัญชีหนังสือขอทาลายและเสนอ
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กรมเพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการท าลาย โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทาลายหนังสือมีประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อย ๒ คน โดยปกติให้
แต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะกรรมการทาลายหนังสือมีหน้าที่พิจารณา
หนังสือที่ขอทาลายตามบัญชีหนังสือขอทาลาย ซึ่งหนังสือที่ขอทาลายดังกล่าวต้องครบอายุการเก็บ
แล้วตามประเภทของหนังสือนั้น ๆ ถ้าเป็นหนังสือที่มีอายุการเก็บยังไม่ครบกาหนด ต้องเก็บไว้ให้
ครบอายุเสียก่อน กรณีหนังสือนั้นครบอายุการเก็บแล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือนั้น
ยังไม่ควรทาลาย และควรขยายเวลาการจัดเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บถึงเมื่อใด
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า หนังสือเรื่องใดควรทาลายผู้มีอานาจอนุมัติให้ทาลายหนังสือ
ได้ จึงทาลายหนังสือโดยการเผาหรือโดยวิธีอื่นที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องราวได้ ซึ่งอาจทาได้
หลายวิธี เช่น ฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือการเข้าเครื่องย่อย หั่นเป็นฝอยหรื อตัด การทาลายเอกสาร
จะต้องตรวจสอบ ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ กล่าวคือ หนังสือราชการที่มีระยะเวลาของการ
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จัดเก็บมี ๖ ประเภท คือ ๑)หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งไม่มีความสาคัญและเป็นเรื่องที่เกิดเป็น
ประจา ซึ่งดาเนินการเสร็จแล้ว เก็บรักษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๒) หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว และ
เป็นคู่สาเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๓) หนังสือที่ต้องสงวนเป็น
ความลับ ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๒ ๔)
หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สานวนของศาล หรือของพนักงานสอบสวน หรือหนังสืออื่นใดที่
มี ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บแบบแผนก าหนดไว้ เ ป็ น พิ เ ศษ ๕)หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สถิติ หลักฐานหรือเรื่องที่ต้องใช้สาหรับการค้นคว้าหรือหนังสืออื่นใน
ลักษณะเดียวกัน เก็บหลักฐานทางราชการตลอดไปหรือตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติกาหนด ๖)
หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิที่เห็นว่าไม่มีความจาเป็นต้องเก็บถึง ๑๐ ปี ให้ความ
ตกลงกระทรวงการคลัง เพื่อขอทาลาย
๖.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำนสำยอำนวยกำร
๑. ต้องมีความรู้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ต้องมีความรู้หลักภาษาไทย โดยยึดพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕
๓. ต้องเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจ
ของหน่วยงาน เข้าใจผู้บังคับบัญชา ทราบนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการบริหารองค์กร เพื่อให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้อง
๔. ต้องมีมวลชนสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยและประสานกับหน่วยงาน
ภายนอกเป็นอย่างดี
๕. มีความรู้ความสามารถในการอ่านการตีความและสรุปสาระสาคัญ
๖. มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน
๗. มีความสามารถในการจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร)
๘. มีความสามารถในการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและกาหนดงานในห้วงระยะเวลาต่าง
ๆ ได้
๙. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ
๑๐.ทางานอย่างเต็มใจ เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา
๑๑.เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
๑๒.มี ค วามรู้ แ ละสามารถใช้ ง านในระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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๗.บทสรุป

การบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทาหนังสือ การรับหนังสือ การส่งหนังสือ การเก็บ
รั ก ษาหนั ง สื อ การยื ม จนถึ ง ท าลาย เป็ น วงจรของการบริ ห ารงานสารบรรณ ซึ่ ง รวมถึ ง การ
ประสานงานภายในหน่วยและภายนอกหน่วยงาน การปฏิบัติงานเอกสารแต่ละขั้นตอน มีปัญหา
เรื่องการจัดทาหนังสือผิดรูปแบบ หนังสือส่งติดต่อภายในสานักงานตารวจแห่งชาติ ต้องจัดทาเป็น
หนั ง สื อ ภายใน ใช้ ก ระดาษบั น ทึ ก ข้ อ ความก็ จั ด ท าเป็ น หนั ง สื อ ภายนอก ใช้ ก ระดาษตราครุ ฑ
กระบวนการรับและส่งหนังสือล่าช้า ไม่มีขั้นตอนการรับหนังสือ การส่งหนังสือ ไม่มีผู้รับผิดชอบ
ชิ้นงานที่ชัดเจน ไม่มีสมุดคุมงาน ทาให้ไม่รู้ว่าหนังสือเดินทางถึงขั้นไหน ตามหางานไม่ถูก เสียเวลา
งานเสียหาย ผู้บังคับบัญชาตาหนิ ดังนั้น ทุกชิ้นงานที่รับหนังสือเข้ามาต้องตรวจสอบ ถ้าเป็นหนังสือ
ราชการลับ ต้องแยกให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงชั้นความลับ ลงทะเบียนรับเอกสารลับ ถ้าเป็น
หนังสือที่มีชั้นความเร็ว ก็ต้องลงทะเบียนหนังสือรับ ตามลาดับชั้นความเร็ว ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
รับและส่งหนังสือ การเก็บเอกสารไม่แยกแฟ้มงานให้ชัดเจน ทาให้หางานยาก ใช้เวลานาน งานสูญ
หาย การเก็บเอกสารต้องตั้งชื่อแฟ้มงานให้ชัดเจนกับเรื่องที่เก็บ เรียงแฟ้มตามลาดับหมายเลข หรือสี
แฟ้มให้ดูง่ายต่อการค้นหา ผู้จัดเก็บไม่อยู่ คนอื่นสามารถค้นหางานได้ เก็บเอกสารไว้น านเป็นภาระ
ต่อการจัดเก็บ ก็ต้องทาลายเอกสารบ้างเมื่อครบอายุการเก็บ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ไม่ยอมทาลาย
กลัวความผิด โดนตั้งกรรมการ ขั้นตอนการทาลาย คิดว่ายากและต้องใช้เวลานาน ผู้บังคับบัญชา
ไม่ให้ความสนใจ ทาให้เอกสารการเก็บเต็มสานักงาน
ดังนั้ น ผู้เขียนมีความเห็นว่ าผู้ ปฏิบัติงานสารบรรณที่ดี ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๕๔ สารบรรณตารวจ นอกจากนั้น ต้องมีความรู้การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมเอ็กเซล การใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เป็นอย่างดี สิ่งที่สาคัญที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ต้องมีใจรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ ทางาน
ด้วยความเต็มใจ เต็มศักยภาพและเต็มเวลา เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ทาให้งานที่
ได้รับมอบหมาย มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อันจะทาให้งานฝ่ายอานวยการเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานรอบข้างและผู้บังคับบัญชาพึงพอใจ ส่งผลให้หน่วยงานอื่นมีความเชื่อมั่นอย่าง
แน่นอน
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ศรณรินทร์ เปลรินทร์
บทคัดย่อ
งานสารบรรณได้ดีจาเป็นต้องมีบุคคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ รู้งานด้านธุรการด้วย เช่นการ
ประสานงาน การติดต่อโต้ตอบ มีความคล่ องแคล่ ว ว่องไว ต้องมีความรู้ ด้านภาษาเป็ น อย่ างดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย การใช้อักขระ ตัวสะกด การันต์ วรรคตอนให้ถูกต้อง ใช้คาธรรมดาที่
เข้าใจง่าย แต่เป็นสานวนราชการ ใช้ถ้อยคาสุภาพ เหมาะสมกับฐานะของผู้รับหนังสือ ควรรู้ ระบบ
ข่าวสาร ทั้งปวง มีความรู้ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากปัจจุบันการส่งเอกสารในบางเรื่องจะใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รู้คาศัพท์ใหม่ ๆ พิมพ์งานได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว และที่สาคัญต้องเป็นผู้ที่
ร่างหนังสือที่ดี การร่างหนังสือ คือการเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ ไป
ยังผู้รับหรือผู้ที่ต้องทราบหนังสือนั้นก่อนที่จะพิมพ์เป็นต้นฉบับ ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญมากในการจัดทา
หนังสือราชการทุกชนิดหากประสงค์ให้ได้ข้อความเหมาะสมรัดกุม ควรผ่านการร่างที่ดีด้วย ถึงแม้ว่า
การร่างหนังสือจะไม่มีการสอนในสถานศึกษาใด ๆ แต่ก็สามารถฝึกปฏิบัติให้เป็น ผู้ร่างหนังสือที่ดีได้
ถ้าให้ความสนใจ และเป็นนักสังเกต
คำสำคัญ : การเขียนหนังสือราชการ
ABSTRACT
Journalists need to have a staff member who knows the administrative tasks. Such
as coordinating Interactions Fluency in English is required. Especially in Thai. Use punctuation,
punctuation, punctuation. Use plain words that are easy to understand. But it is a phrase.
Politely Suit the status of the book recipient. Should know all the information system with
computer knowledge. Currently, some electronic documents are sent electronically. Know
new words, print well, be accurate, fast and important to be a good book. Drafting the book
This is a basic text based on the subject of the request. To the recipient or those who need
to know the book before printing the original. This is very important in the preparation of all
kinds of government books if you want to have a strong message. It should be through a
good body. Although the drafting of the book is not taught in any institution, it can be
practiced as a good bookworm if interested. And as an observer.
Keyword: Official Letter
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ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้ อ ๖ ได้ ก าหนด
ไว้ว่า งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย ซึ่งในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง
หรือกระบวนการ งานสารบรรณ จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ ตอบ ทาสาเนา
บันทึกรับ ส่ง จดรายงาน การประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ เก็บรักษา การยืม การติดตาม
การทาลาย
งานสารบรรณ เป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน เพราะการดาเนินงานทั้งปวง ต้องดาเนินงาน
ด้วยระบบเอกสาร ดังนั้นจึงต้องมีการกากับ ดูแล รับผิดชอบระบบงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่
สอดส่องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย ตาแหน่งที่กากับดูแลรับผิดชอบ
งานสารบรรณนั้น อาจกาหนดไว้แตกต่างกันตามความสาคัญและลักษณะของหน่วยงานนั้น ๆโดย
อาจมีตั้งแต่อธิบดี เจ้ากรมเสมียนตรา เลขานุการกรม ผู้อานวยการกอง หน้าหน้าฝ่าย หรือหัวหน้า
งานสารบรรณ นายทหาร ฝ่ายสารบรรณเป็นต้น ส่วนฐานะของหน่วยงาน อาจเป็น กรม กอง ฝ่าย
หรือหน่วยงานที่เล็กกว่าฝ่ายก็ได้
งานสารบรรณนั้นเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ที่เป็นศาสตร์ได้แก่ตัวระเบียบงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตาราคู่มือต่าง ๆ ส่วนที่เป็นศิลปะได้แก่แนวทาง วิธี
ปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัย การสังเกต จดจา เรียนรู้ และมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณได้ดีจาเป็นต้องรู้งานด้านธุรการด้วย เช่นการประสานงาน
การติดต่อโต้ตอบ มีความคล่องแคล่ว ว่องไว ต้องมีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาไทย การใช้อักขระ ตัวสะกด การันต์ วรรคตอนให้ถูกต้อง ใช้คาธรรมดาที่เข้าใจง่าย แต่เป็น
สานวนราชการ ใช้ถ้อยคาสุภาพ เหมาะสมกับฐานะของผู้รับหนังสือ ควรรู้ระบบข่าวสาร ทั้งปวง มี
ความรู้ ด้านการใช้คอมพิว เตอร์ เนื่ องจากปั จจุ บั น การส่ งเอกสารในบางเรื่ องจะใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รู้คาศัพท์ใหม่ ๆ พิมพ์งานได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว และที่สาคัญต้องเป็นผู้ที่ร่างหนังสือที่
ดี
การร่ า งหนั ง สื อ คื อ การเรี ย บเรี ย งข้ อ ความขั้ น ต้ น ตามเรื่ อ งที่ จ ะแจ้ ง ความประสงค์
ไปยั ง ผู้ รั บ หรื อ ผู้ ที่ ต้ อ งทราบหนั ง สื อ นั้ น ก่ อ นที่ จ ะพิ ม พ์ เ ป็ น ต้ น ฉบั บ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ มาก
ในการจั ด ท าหนั ง สื อ ราชการทุ ก ชนิ ด หากประสงค์ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ ความเหมาะสมรั ด กุ ม ควรผ่ า น
การร่างที่ดีด้วย ถึงแม้ว่าการร่างหนังสือจะไม่มีการสอนในสถานศึกษาใด ๆ แต่ก็สามารถฝึกปฏิบัติ
ให้เป็น ผู้ร่างหนังสือที่ดีได้ถ้าให้ความสนใจ และเป็นนักสังเกต ซึ่งมีข้อแนะนาดังนี้
๑. ผู้ร่างต้องรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน แยกประเด็นที่เป็นเหตุผล และความมุ่งหมายที่จะ
ทาหนังสือนั้น โดยตั้งหัวข้อว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
๒. ต้ อ งเข้ า ใจว่ า เรื่ อ งเดิ ม เป็ น อย่ า งไร รู ป แบบใด มี ห นั ง สื อ มาเพื่ อ จุ ด ประสงค์ ใ ด
การร่างหนังสือให้ขึ้นต้นเริ่มใจความที่เป็นเหตุก่อน จึงตามด้วยข้อความที่เป็นความต้องการหรือ
ข้อตกลง หรือเป็นคาตอบในกรณีตอบหนังสือราชการ ถ้ามีหลายข้อให้แยกเป็นข้อ ๆเพื่อให้ชัดเจน
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เข้าใจง่าย ข้อความใด อ้างกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือเรื่องตัวอย่างต้องระบุให้
ชัดเจนพอที่ฝ่ายรับหนังสือจะค้นหามาตรวจสอบได้สะดวก
๓. ใช้ข้อความสั้น ๆ เป็นสานวนราชการ ไม่ใช้ถ้อยคามีความหมายหลายทาง เขียนให้
ผู้รับหนังสืออ่านเข้าใจง่าย และต้องระลึกเสมอว่าผู้รับหนังสือจะเข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ ที่มี
หนังสือไป
๔. เขียนให้เป็นผลดี เนื่องจากหนังสือราชการเป็นตัวแทนการติดต่อระหว่างส่วนราชการ
ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นท่าทีวัฒนธรรมของหน่วยงานจึงควรเขี ยนให้รักษาความสัมพันธ์อันดีไว้ และ
ให้เกิดผลดีแก่บุคคลและหน่วยงาน
๕. ระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษา การเขียนตัวสะกด การันต์ ย่อหน้า เครื่องหมายวรรค
ตอนและการเขียนคาทับศัพท์ต่าง ๆ ซึ่งควรยึดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหลัก
๖. ต้องรู้จักชื่อตาแหน่ง ชื่อส่วนราชการที่ถูกต้อง ซึ่งต้องพยายามศึกษาให้รู้อย่างถ่องแท้
๗. ต้องพิจารณา สังเกต จดจาการใช้ถ้อยคาสานวนหนังสือราชการต่าง ๆ ที่เห็นว่ าเป็น
แบบอย่างที่ดี และนามาปรับปรุงแก้ไขการร่างหนังสือของตนอยู่เสมอ
๘. ถ้าเป็นการปฏิเสธคาขอควรแจ้งเหตุผลในการที่ต้องปฏิเสธเพื่อให้ผู้ขอเข้าใจในที่นี้จะ
กล่าวถึงหนังสือติดต่อราชการ ๒ ชนิด ไปพร้อม ๆกัน คือ หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน
๒.ส่วนหัวเรื่อง
๑. “ที่” ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะสองตัว แล้วต่อด้วยเลขประจาของเจ้าของเรื่อง ทับเลขทะเบียน
หนังสือส่งซึ่งจะมีในหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา
๑.๑ รหัสตัวพยัญชนะสองตัว ใช้แทนชื่อกระทรวง ทบวง หรือส่วนราชการที่ไม่
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี หรือจังหวัด การกาหนดรหัสพยัญชนะนี้ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้เป็นผู้กาหนด สาหรับรหัสพยัญชนะประจาจังหวัดก็ให้กาหนดโดย
หารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อมิให้การกาหนดตัวอักษรซ้ากัน
รหั ส พยั ญ ชนะประจ ากระทรวง ทบวง และส่ ว นราชการที่ ไ ม่ สั ง กั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี เช่น นร กห, กค, กต, คค, รล, รถ, ตช, อส, ฯลฯ
รหัสพยัญชนะประจาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร กาหนดไว้เช่น กบ, พย, ชน, พล พช
, สบ ฯลฯ
๑.๒ เลขประจาของเจ้าของเรื่อง ประกอบไปด้วยเลขสี่ตัวให้กาหนดดังนี้
สาหรับราชการบริหารส่วนกลาง
เลขสองตัวแรกสาหรับกระทรวง หรือทบวง หมายถึงส่วนราชการระดับกรม โดย
เริ่มจาก ตัวเลข ๐๑ เรียงไปตามลาดับส่วนราชการ หากยุบส่วนราชการใดให้ปล่อยตัวเลขนั้นว่าง หากมี
การจัดตั้ง ส่วนราชการขึ้นใหม่ให้ใช้เรียงลาดับถัดไป
ถ้ากระทรวง หรือทบวงใดมีกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม
ตั้งแต่ ๑๐๐ ส่วนราชการขึ้นไปให้ใช้เลขได้สามตัว โดยเริ่มจาก ๐๐๑ เรียงไปตามลาดับ

172

ตัวเลข ๐๐

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

สาหรั บ ส่ว นราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐ มนตรี กระทรวง หรือทบวงให้ ใช้

เลขสองตัวหลังหมายถึง สานัก กอง หรือส่วนราชการที่เทียบเท่ากองโดยเริ่มจาก
ตัวเลข ๐๑ เรียงไปตามลาดับส่วนราชการ
ตัวอย่างเลขที่หนังสือออก
ที่ ตช ๐๐๑๖............/ หมายถึง ตารวจภูธรภาค ๑
ที่ ตช ๐๐๐๑(.........) / หมายถึง สานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ที่
ตช ๐๐๐๑(จต) / หมายถึง สานักงานจเรตารวจแห่งชาติ ซึ่งเลขสองตัวแรก จะขึ้นต้นด้วย ๐๐
ทั้งหมด
สานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติให้ใช้อักษรย่อชื่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติภายในวงเล็บ
ส่วนส านั กงานรองผู้ บัญชาการตารวจแห่ งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ให้ ใช้อักษรย่ อ
ลักษณะงาน ที่ได้รับมอบหมาย และหมายเลขลาดับอาวุโสแล้วแต่กรณีภายในวงเล็บต่อท้าย
แนวทางปฏิบัติในการกาหนดเลขประจาส่วนราชการเจ้าของเรื่องของส่วนราชการระดับ บก.,
กก. และงาน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ให้หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด กาหนดเลขไม่ให้เกินสามตาแหน่ง
โดยให้ใส่จุดหลังเลขประจาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องระดับ บช. และ บก.
การกาหนดเลขสามตาแหน่ ง นี้ ให้ เริ่ มจากเลข ๑ เรี ยงไปตามล าดับ ส่ ว นราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งเลขแต่ละตาแหน่งให้ใช้แทนส่วนราชการดังนี้
ก. ส่วนราชการระดับ บช. หรือเทียบเท่า
- เลขหลังจุดตาแหน่งแรก ให้ใช้แทน บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า
- เลขหลังจุดตาแหน่งที่สอง ให้ใช้แทน กก.
- เลขหลังจุดตาแหน่งที่สาม ให้ใช้แทนงาน
ข. ส่วนราชกรระดับ บก.ในสังกัดสานักงาน ผบ.ตร. หรือหน่วยงานเทียบเท่า
- เลขหลังจุดตาแหน่งแรก ให้ใช้แทน กก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า
- เลขหลังจุดตาแหน่งที่สอง ให้ใช้แทนงาน หรือหน่วยงานเทียบเท่า
การใช้ตัวรหัสพยัญชนะ และเลขประจาหน่วยงาน ให้ปฏิบัติดังนี้
- หนังสือที่มีไปยังหน่วยงานภายในสังกัด ตร. ให้ใช้เลขประจาหน่วยงานโดยไม่ต้องมี
รหัสตัวพยัญชนะ ตช
- หนั งสื อที่มีไปยั งส่ ว นราชการนอกสั งกั ด ส านักงานตารวจแห่ งชาติ ให้ ใช้รหั ส
พยัญชนะ ตช และตามด้วยเลขประจาของเจ้าของเรื่อง
- ตารวจภูธรจังหวัด การกาหนดเลขประจาส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้ถือตาม
ภาคผนวก ๑ สาหรับราชการส่วนภูมิภาคคือ นว ๐๐๒๙/
ตารวจภูธรภาค ๑ ตช ๐๐๑๖
ศฝร.ภ. ๑
ตช ๐๐๑๖.๓
ที่ พณ ๐๓๐๑ /๐๓ หมายถึง กรมการค้าภายใน ๐๑ หมายถึง กองกลาง

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 173

ที่ นร ๐๑๐๑ /๐๑ หมายถึง กรมประชาสัมพันธ์ ๐๑ หมายถึง กองกลาง
สาหรับราชการส่วนภูมิภาค
เลขสองตัวแรกหมายถึง อาเภอ หรือกิ่ งอาเภอ โดยเริ่มจากเลข ๐๑ ซึ่งปกติให้ใช้สาหรับ
อาเภอเมืองเรียงไปตามลาดับตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
สาหรับหน่วยงานที่ขึ้นกับจังหวัดโดยตรงเลขสองตัวแรกให้ใช้ ๐๐
เลขสองตัวหลังหมายถึง หน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัด หรืออาเภอ
ตัวอย่างเลขที่หนังสือ
พจ ๐๐๐๙/ หมายถึง เกษตรจังหวัดพิจิตร
พจ ๐๑๐๙/ หมายถึง เกษตรอาเภอสามง่าม หรืออาจจะเพิ่มตัว อักษรหลั ง
รหัสพยัญชนะก็ได้ เช่น นว (บค.) ๐๐๑๖.๕/ ว ๙๑๕๐
เลขประจาของเจ้าของเรื่องนี้จะมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี โดยถือปีพุทธศักราชที่ลงท้ายด้วย
เลข ๐ และเลข ๕ เป็นหลัก
การกาหนดเลขประจาของเจ้าของเรื่องนี้ส่วนราชการใดจะกาหนดขึ้นเพิ่มเติมจากที่ได้
กล่าวไว้แล้วก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่งซึ่งอาจจะกาหนดเป็นเลขหนังสือเวียนโดยเฉพาะ หรือใช้
เลขที่ ข องหนั ง สื อ ส่ ง ออกก็ ไ ด้ ดั งตั ว อย่ า ง ๐๐๒๒(บร ๒) / ว ๑๘ หรื อ นร ๑๐๐๒/ ว ๙ ซึ่ ง
หนังสือเวียนจะมีในหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา
๒. “ส่ ว นราชการเจ้ า ของหนั ง สื อ ” ให้ ล งชื่ อ ส่ ว นราชการ สถานที่ ร าชการ หรื อ
คณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น โดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย เช่น
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ถนนพระราม ๑ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
หรือ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
๑๘๐๐๐
การลงที่ตั้งนั้น ระเบียบมิได้กาหนดรายละเอียดไว้ ซึ่งการเขียนหนังสือติดต่อราชการนั้น
ต้องเขียน ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้ถ้อยคารัดกุม ไม่เปิดช่องให้ตีความได้หลายนัย โดยปกติจึ งไม่
ใช้คาย่อ เช่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี เนื่องจากชื่อส่วนราชการ ชื่อจั งหวัด และที่ตั้งของจังหวัดมีความสั้นยาวไม่
เท่ากัน และเนื้อที่ของกระดาษก็มีจากัด ประกอบกับการลงที่ตั้งของส่วนราชการมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับหนังสือได้ทราบที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้สามารถติดต่อได้ส่วนราชการ จึง
อาจใช้คาย่อของที่ตั้งเพื่อความเหมาะสม สวยงามของรูปแบบหนังสือก็ได้ แต่ควรจะต้องเป็น คาย่อ
ซึ่งเป็นที่เข้าใจ และใช้กันอยู่โ ดยทั่วไป ดังนั้น “กรุงเทพมหานคร” ส านักนายกรัฐมนตรี จึงมี
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ความเห็นว่าควรใช้ กรุงเทพฯ หรือ กทม.ตามหนังสือหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนของ
ราชบัณฑิตยสถานได้๑
สาหรับหนังสือภายใน ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
โดยให้มีรายละเอียดพอสมควร ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไปให้ ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่อง ทั้งระดับกรม และกอง เช่น ส่วนราชการ สานักงาน ก.พ. กองวิชาการ โทร.
๐ ๒๘๒๗ ๓๖๕๐
ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือ อยู่ในระดับต่ากว่ากรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
เพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) เช่น
ส่วนรำชกำร
บช.ศ.
โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๒๐๘๕ หรือ
ส่วนรำชกำร
กก.๒ อศ.
โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๒๐๘๕ เป็นต้น
๓. “วัน เดือน ปี” ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ เช่น ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
๔. “เรื่อง” ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุด ของหนังสือนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง
โดยปกติ ให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม ถ้าหนังสือฉบับเดิมซึ่งติดต่อกันมาก่อนใช้ชื่อเรื่องอย่างไร หนังสือ
ฉบับต่อไปที่มีไปอีก ก็ให้ใช้ชื่อเรื่องอย่างนั้น ซึ่งการเขียน “เรื่อง” นั้นเพื่อให้พอรู้ใจความที่สั้นที่สุดของ
หนังสือ และเพื่อความสะดวกแก่การเก็บค้นอ้างอิง๒
อย่างไรก็ตามถ้าหนังสือฉบับเดิมมีชื่อเรื่องไม่เหมาะสมจะใช้ชื่อเรื่องใหม่ก็ได้แต่ให้มีเค้า
ความใกล้เคียงกับเรื่องเดิม เช่น หนังสือเรื่องเดิมใช้ว่า
เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตารวจเป็นกรณีพิเศษใช้ชื่อเรื่องใหม่เป็น
เรื่อง การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตารวจเป็นกรณีพิเศษ หรือถ้าให้
ตามคาขอ จะใช้ชื่อเรื่องดังนี้ก็ได้คือ
เรื่อง อนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตารวจเป็นกรณีพิ เศษ แต่ถ้าไม่อนุมัติถ้า
เขียนไปว่า
เรื่อง ไม่อนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตารวจเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้อาจทา
ให้ผู้รับหนังสือไม่พอใจ หรือเสียความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ควรใช้คาว่า เรื่อง การขออนุมัติเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการตารวจเป็นกรณีพิเศษ
๕. “คาขึ้นต้น” ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คาขึ้นต้นสรรพ
นาม และคาลงท้าย ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ๒ ของระเบียบฯ แล้วลงตาแหน่งของ ผู้ที่หนังสือนั้นมี
ถึงหรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่
๑

หนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ ว ๗๙๙๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง การลง
รายละเอียดที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือในหนังสือภายนอก
๒
ประวีณ ณ นคร.กำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำร. (กรุงเทพฯ พิมพ์ที่ บริษัท ประชาชน จากัด.
๒๕๓๕) น. ๒๘
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ในกรณีนี้จะไม่ใช้ ฯพณฯ นาหน้าตาแหน่งของผู้รับหนังสือเพราะไม่ได้กาหนดไว้ในตาราง
การใช้คาขึ้นต้น สรรพนาม และคาลงท้ายที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ๒ เช่น
เรียน นายเจริญ ทองใบใหญ่
กรำบเรียน นายกรัฐมนตรี
กรำบเรียน ประธานรัฐสภา
ซึ่งไม่ใช้
กรำบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี หรือ กรำบเรียน ฯพณฯ ประธานรัฐสภา๓
คาขึ้นต้นในหนังสือภายในก็ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การใช้คา
ขึ้นต้น สรรพนาม คาลงท้ายที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่
สาหรับงานสารบรรณตารวจ ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ ๑ การใช้บันทึกข้อความ ข้อ ๓ คา
ขึ้นต้นในบันทึกข้อความให้ใช้คาว่า เรียน ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ต้องมีคา
ว่า เรียน ให้ระบุตาแหน่งผู้ที่มีไปถึงได้
๖. “อ้า งถึง ” (ถ้ า มี) ให้ อ้ า งถึ ง หนั ง สื อ ที่ เคยมีติ ด ต่อ กั น เฉพาะหนัง สื อที่ ส่ ว นราชการ
ผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
และเลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น
การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอื่น ที่
เป็นสาระสาคัญต้องนามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ ให้ทราบ
ด้วย เช่น
อ้ำ งถึง หนั งสื อจั งหวัดนครสวรรค์ที่ นว (บค.) ๐๐๑๖.๕/ ว ๙๑๕๐ ลงวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๕๐
ถ้ามีหนังสือติดต่อกันหลายฉบับ ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้น
แต่มีเรื่องอื่น ที่เป็นสาระสาคัญต้องนามาพิจารณาจึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น
โดยเฉพาะให้ทราบด้วย
ถ้าเป็นการติดต่อกันครั้งแรก หน่วยงานที่ออกหนังสือไม่ต้องใส่อ้างถึง
กรณีในหนังสือภายใน การอ้างถึงหนังสือที่เคยติดต่อกันจะอยู่ในข้อความ เช่น
ตามหนังสือ จังหวัดนครสวรรค์ที่ นว (บค.) ๐๐๑๖.๕/ ว ๙๑๕๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐
ให้สารวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล นั้น
๗. “สิ่งที่ส่งมาด้วย” เป็นกรณีที่ได้ส่งเอกสาร สิ่งของ ไปพร้อมกับหนังสือนั้น แต่ถ้าไม่ได้
ส่งไปในซองพร้อมกันต้องแจ้งด้วยว่าส่งไปทางใด
สิ่งที่ส่งมำด้วย สาเนาพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตารวจกระทรวงมหาดไทย
ไปจัดตั้งเป็นสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ จานวน ๑ เล่ม
๓

หนังสือสานักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๑๐๕/ ว ๙๕๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง การใช้คา
“ฯพณฯ” เป็นคานาหน้าตาแหน่งในหนังสือราชการ.
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สิ่ ง ที่ ส่ ง มำด้ ว ย ตั๋ ว แลกเงิ น ของ ธนาคารกรุ ง ไทยจ ากั ด สาขาปากน้ าโพ
เลขที่ ๐๒๕๕๔๓ จานวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท (เงินหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ถ้าไม่ได้ส่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปด้วย
กับหนังสือฉบับนั้นก็ไม่ต้องพิมพ์ “สิ่งที่ส่งมาด้วย”ในหนังสือภายใน สิ่งที่ส่งมาด้วยจะอยู่ในเนื้อความ
๓.เนื้อเรื่อง และจุดประสงค์ของเรื่อง
“ข้อความ” เป็นสาระสาคัญของเรื่อง ลงให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่สับสน ไม่ใช้ถ้อยคามี
ความหมายหลายทาง ถ้ามีความประสงค์หลายข้อให้แยกเป็นข้อ ๆ ซึ่งในส่วนของข้อความจะแยก
เป็นเนื้อเรื่องหรือข้อความที่เป็นเหตุ และตามด้วยจุดประสงค์ของเรื่อง
สาหรับคาเริ่มต้นข้อความจะเริ่มด้วยคาใดคาหนึ่งคือ ด้วย เนื่องจาก ตาม ตามที่๔
“ด้วย” และ “เนื่องจาก” ใช้ในกรณีเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อกัน หรือรู้เรื่องกันมา
ก่อนระหว่างผู้ส่งหนังสือ กับผู้รับหนังสือ เช่น
ด้ว ยส านั กงานตารวจแห่ งชาติได้เปิ ดรับ สมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับ
ราชการตารวจระหว่างวันที่.................................. ณ...........................
จึ ง ขอให้ ส ถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทยประกาศการรั บ สมั ค รโดย
........................................หรือ ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงวาระการแต่งตั้งประจาปีแล้ว จึงขอให้ ท่านแจ้ง
ข้าราชการตารวจในปกครอง หากมีผู้ใดประสงค์ขอรับการแต่งตั้งให้รับแบบฟอร์มได้ที่ งาน ๑ อก.ศฝร.ภ. ๑
โดยยื่ นค าร้ องผ่ า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น และให้ ทุ ก หน่ ว ยงานรวบรวมส่ ง ภายในวั น ที่
........................
การใช้คาว่า “เนื่องจาก” ควรใช้ในกรณีที่อ้างเหตุ ที่จาเป็นต้องมีหนังสือไป เพื่อให้ผู้รับ
หนังสือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
เนื่องจาก ส.ต.อ.ศรชัย ทองแท้ ได้หยุดราชการไป ๕ วันโดยไม่ได้ยื่นใบลาตามระเบียบฯ
จึงขอให้ ส.ต.อ.ศรชัยฯ ชี้แจงเหตุผลที่หยุดราชการในครั้งนี้ หรือ
เนื่องจากบิดาของ ส.ต.ท. ธงชัย เล็กอรุณ ได้ถึงแก่กรรม และตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่วัด
พระนอน จึงขอเชิญข้าราชการตารวจ และครอบครัวไปร่วมฟังการสวดพระอภิธรรม ในวัน เวลา
ดังกล่าว
การใช้ คาว่า “ตาม” หรื อ “ตามที่ ” ใช้ใ นกรณี เคยมีเ รื่อ งติ ดต่อ หรือ รับรู้ กัน มาก่อ น
ระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือ “ตาม” จะต่อด้วยคานาม และ “ตามที่” จะต่อด้วยประโยค
เช่น
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการตารวจในสังกัด ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๑ เพื่อจัดทารายงาน ส่งกรมบัญชีกลาง
นั้น

๔

ประวีณ ณ นคร, อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ ๒ น. ๖
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หรือ ตามหนังสือ ภ.๑ ที่ ๐๐๑๖.๑๑/ ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๒ ให้ส่งข้อมูล
ข้าราชการตารวจในสังกัด ศฝร.ภ. ๑ เพื่อจัดทาข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ นั้น
หรือ ตามที่มีข่าวในหนังสื อพิมพ์มติช นฉบับประจาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ว่า
ข้าราชการตารวจสังกัด ศฝร.ภ.๑ ได้ขับ รถยนต์ชนนายแดง สีทอง ได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่จังหวัดลพบุรี นั้น
ศฝร.ภ. ๑ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงตามที่หนังสือพิมพ์
มติชน ลงข่าวแต่ประการใด
การเขียนข้อความที่เป็นเหตุซึ่งต้องรู้ และเข้าใจเรื่องให้ชัดเจนก่อน ต้องรู้เหตุเดิมในกรณี
ตอบหนังสือ หรือรู้เรื่องของตนเองก่อนที่จะออกหนังสือขอความร่วมมือ หรือขอความช่วยเหลือ ถ้า
ต้องอ้างถึงหนังสือ ที่ติดต่อมาให้ขึ้นต้นว่า “ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้..................นั้น ” หรือในหนังสือ
ภายในจะใช้ว่า “ตามหนังสือ จังหวัดสระบุรีที่ สบ ๐๐๔ / ว ๕๔๑๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้
สารวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล นั้น”
ข้อความที่เป็นจุดประสงค์ ให้ผู้รับหนังสือเข้าใจชัดเจนว่า ผู้มีหนังสือไปต้องการอะไร
ปฏิบัติอย่างไร เช่นถ้าต้องการเพียงให้ทราบ ก็ลงท้ายให้ชัดเจนว่า “จึงเรียนมาเพื่อทราบ” หรือ
“จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ” ถ้าต้องการขอความร่วมมือ หรือขอความช่วยเหลือ ก็ควรเขียนโดยใช้
ถ้อยคาสานวนสุภาพให้เหมาะสม นอบน้อม และขอขอบคุณล่วงหน้า
ข้อความที่เป็นจุดประสงค์สุดท้ายที่นิ ยมเช่น “เพื่อพิจารณา เพื่อโปรดพิจารณา เพื่อ
ทราบ เพื่อโปรดทราบ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อดาเนินการต่อไป เพื่อถือปฏิบัติ ฯลฯ”
๔.ตัวอย่ำงหนังสือที่บรรลุจุดประสงค์ แต่ไม่เป็นผลดี
เรื่อง ขอให้ชาระค่าเล่าเรียน
เรียน ผู้ปกครอง นายพรชัย ทองดี
ด้วยถึงกาหนดชาระค่าเล่าเรียนประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ แล้ว ขอได้
โปรดนาเงินจานวน ๕,๔๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไปชาระ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ภายใน
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ หากพ้นกาหนดนี้แล้วท่านยังไม่ชาระเงินจานวนดังกล่าว ทางโรงเรียนมี
ความจาเป็นจะต้องดาเนินการตามระเบียบ
จากตัวอย่างนี้ ผู้ปกครองอาจรีบนาเงินมาชาระตามกาหนดแต่อาจรู้สึกว่าเป็นการขู่เข็ญ
ทาให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียนได้
๕.ตัวอย่ำงหนังสือที่เข้ำใจยำก
เรื่อง การสั่งซื้อเครื่องช่วยฝึก
เรียน ผู้จัดกำรบริษัท โอ้เอ้ศำลำลอย จำกัด
อ้ำงถึง หนังสือบริษัท โอ้เอ้ศาลาลอยที่ ๑๘๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๐
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ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้ตกลงขายเครื่องช่วยฝึกให้กับศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๑
จานวน ๒๐ รายการ นั้น
บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว บริษัทฯ ยังไม่ ได้ส่งเครื่องช่วยฝึกดังกล่าวมาตามที่ตกลง
ศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงไม่อาจรอนานต่อไปได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จากตัวอย่างหนังสือนี้ไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะดาเนินการกับบริษัทโอ้เอ้ศาลาลอยอย่างไร
และไม่ได้บอกให้บริษัทฯ ทาอย่างไร๕
๖.กำรร่ำงหนังสือรำชกำร
หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของการร่างหนังสือราชการ ผู้ร่างหนังสือราชการควรคานึงถึง
หลักเกณฑ์และปฏิบัติดังนี้
๑. ผู้ ร่ า งหนั ง สื อ จะต้ อ งรอบรู้ แ ละเข้า ใจเรื่ อ งราวที่ จ ะร่ า งอ่า นรายละเอี ย ดแจ่ ม แจ้ ง
เสียก่อนว่า หนังสือที่จะร่างนั้น เกี่ยวกับเรื่องอะไร ใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่ อไร สาคัญอย่างไร เป็น
หนังสือประเภทตอบรับหรือปฏิเสธ หรือสร้างขึ้นเพื่อเสนอไปเป็นครั้งแรก
๒. ในการกาหนดข้อความจะต้องเริ่มต้นด้วยเหตุก่อนต่อไปถึงเป็นผล หรือความประสงค์
ที่ต้องการหรือข้อตกลงเงื่อนไขใดๆ ถ้ามีหลายตอนควรแยกเป็นข้อๆหรือเป็นตอนๆ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและเข้าใจง่ายความตอนใดได้กล่าวถึงหนังสือราชการใด มติ หรือ หลักการ ระเบียบข้อบังคับ
หรือกฎหมายในข้อใด เรื่องใดต้องระบุให้ชัดเจน
๓. ข้อความใดที่ควรย้อนกล่าวถึง หรืออ้างกฎ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติที่
ประชุมของส่วนราชการในเรื่องใด ที่..../.......ลงวันที่เท่าใด ต้องระบุให้ชัดเจน
๔. ใช้ถ้อยคาสานวนแบบเรียบง่ายเขียนเป็นข้อความสั้นๆ กะทัดรัด อ่านเข้าใจง่ายไม่ใช้
คาที่มีความหมายหลายทาง ควรใช้คาที่ทันสมัยเหมาะสมกับกาลเทศะและท้องเรื่อง ตลอดจน
สถานการณ์ เหตุการณ์ เช่น ใช้คาว่า “ส่งไป” “ส่งมา” ควรใช้ให้ตรงตามความเท็จจริง ไม่ควรให้
สับสนหรือคาว่า “ไป” ก็เช่นกัน
ข้อสังเกตการใช้ข้อความตอนเหตุโดยขึ้นต้นคาว่า “ด้วย ................”มักเป็นคาที่ผู้น้อย
ใช้กับผู้ใหญ่ไม่นิยมให้ผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อย แต่ผู้ใหญ่นิยมใช้คาว่า “ตาม” หรือ “อาศัย” ...........เมื่อใช้
คาขึ้นต้นในตอนเหตุว่า ด้วย.............. เมื่อจบข้อความตอนสุดท้ายก็ไม่ควรใช้คา ด้วยซ้าอีกเพราะไม่
เหมาะสมในเชิงภาษา
ข้อความตอนผล หรือความตอนจุดประสงค์ สรุปความตอนท้าย เพื่อย้าให้ผู้รับหนังสือได้
ทราบว่าให้ปฏิบัติอย่างไรอีกต่อไปข้อความตอนเหตุจะต้องสัม พันธ์กับ เนื้อเรื่อง ตอนต้น (ตอนเหตุ)
อย่างสอดคล้องกัน
๕

หนังสือ สานักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๙๐๔/๓๗๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๖ เรื่อง การขอ
เพิ่มเติมข้อความในภาคผนวก ๓ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 179

๕. ระมัดระวังเรื่องการเขียนตัวสะกด การันต์และวรรคตอน ผู้ร่างหนังสือจะต้องมีความรู้
ภาษาไทยเป็นอย่างดี ต้องใช้สานวนภาษาให้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนศัพท์ ถ้อยคาต้อง
ใช้ตัวการันต์ วรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง ชัดเจน โดยยึดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี ๒๕๓๕
เป็นหลักในการเขียน
๖. การเขียนชื่อตาแหน่ง ส่วนราชการ ชื่อตัว ชื่อสกุล ผู้รับหนัง สือตลอดจนกรมเจ้า
สังกัดกระทรวง จะต้องเขียนให้ถูกต้องและชัดเจน การเขียนคาลงท้ายก็ต้องเหมาะสมกับ ระเบียบ
กาหนด ในระเบียบงานสารบรรณ อย่าเขียนชื่อดังกล่าวให้ผิดพลาด เพราะจะเกิดความเข้าใจผิด
และไม่พอใจของผู้เป็นฝ่ายรับหนังสือ ผู้เขียนร่างหนังสือจะต้องศึกษารายละเอียดดังกล่าวให้เป็นที่
ถูกต้อง อย่าใช้คาผิดๆ ถูกๆเป็นอันขาดรวมทั้งวันเดือนปี ที่เขียนร่างก็ให้ถูกต้องด้วยทุกครั้ง
๗. ผู้ร่างหนังสือ จะต้องคานึงถึงผู้รับหนังสือเสมอว่า หนังสือที่ร่างส่งไปนั้นผู้ร่างจะเข้าใจ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่มีหนังสือไปติดต่อหรือไม่ คือหมายความว่าผู้รับสามารถ เข้าใจ
ตรงกันกับผู้ร่างหนังสือที่ส่งไปนั้นเอง วิธีการที่ดี เมื่อผู้ร่างหนังสือเสร็จแล้ว ก็สมมุติว่าตนเป็นฝ่ายรับ
หนังสือ ทดลองอ่านหนังสือนั้นดู เมื่ออ่านและตรวจทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงให้พิมพ์เป็นหนังสือ
ส่งออกได้
๘. พึ่งควรใช้ถ้อยคาที่สุภาพที่สมฐานะของผู้รับ และผู้ส่งหนังสือ ถ้าเป็นกรณีจะปฏิเสธคา
ขอข้อควรมีเหตุผล ให้ผู้ขอเห็นใจและเข้าใจ
๗.สรุป

การใช้ถ้อยคาสุภาพสานวนโวหารเรียบง่าย เป็นคุณสมบัติสาคัญอย่างหนึ่งของหนังสือ
ราชการ ดังนั้นจึงพึงหลีกเลี่ยงภาษาถ้อยคาที่แข็งกระด้าง ไม่สุภาพทั้งหลาย เช่นไม่ควรใช้สานวน
ที่ว่า “เรื่องนี้ท่านเข้าใจผิดถนัดทีเดียว”หรือ “ความเข้าใจของท่านในเรื่องนี้ไม่ถูกต้องแน่ๆ ” แต่ควร
ใช้สานวนที่ว่า “ความเข้าใจดังกล่าวของท่านยังคลาดเคลื่อนอยู่” หรือ “กรุณาทบทวนดูใหม่อีกครั้ง
ว่าความเข้าใจของท่านยังไม่ตรงกับของข้าพเจ้า” การตอบหนังสือ ไม่ควรใช้ภาษากระทบกระเทือน
เปรียบเปรยหรือหยาบคาย ควรจะต้ องใช้ภาษาสุภาพอ่อนโยนไม่เอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่
เช่น การตอบเป็นทานองปฏิเสธว่ารู้สึกเสียใจที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปพร้อมกับอธิบายข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องให้เขาได้รับรู้ด้วย หลักการใช้ถ้อยคาสุภาพนั้น เช่น กรณีขอร้องหรือขอความร่วมมือจะต้อง
ใช้คาว่า “ได้โปรด” ผู้ร่างหนังสือจะต้องเป็นคนช่างสังเกต กรุณาเลือกสรรถ้อยคาสานวนและการใช้
ถ้อยคาในหนังสือราชการต่างๆ ให้สมควรนามาเป็นแบบฉบับที่ดี และรู้จักปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอด้วย
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สุบัณฑิต จันทร์สว่าง
บทคัดย่อ
การบริหารจัดการที่เป็นการเสริมสร้างสมานฉันท์ให้เกิดกับบุคคลในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการเป็นเพียงวิธีการในการจัดการกับทรัพยากรที่มีใน
องค์กร สิ่งที่สาคัญในการเสริมสร้างสมานฉันท์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คือการนาหลักการ
หรือวิธีการบริหารมาใช้ร่วมกับกลยุทธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการสร้างสมานฉันท์
ให้เกิดกับบุคคลในองค์กร เมื่อนามาวิเคราะห์กับกลยุทธ์ซึ่งก็คือการขจัดความขัดแย้งและส่งเสริม
ความร่วมมือในองค์กร จะได้แนวทางในการเสริมสร้างสมานฉันท์คือ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร,
โครงสร้างและการบริหารองค์กร, การเสริมกาลังและพัฒนาบุคลากร, การติดต่อประสานงาน, การ
ติดตามและประเมินผล ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมของบุคลากรซึ่งจะทาให้เกิดความ
สมานฉันท์
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, การเสริมสร้างสมานฉันท์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ABSTRACTS
Management that fosters solidarity with people in the organization. First of
all, it must first be understood that management is the only way to manage the
resources available in the organization. The key to building solidarity in the
organization is to adopt principles or management approaches in conjunction with
the strategy. To gain insight and guidance on how to reconcile people in
organizations. The administration consists of planning, organization, staffing,
governance, and oversight. When analyzed with strategy, it is to eliminate conflict
and promote cooperation in the organization. The way to strengthen
reconciliation.Organizational culture, organizational structure and administration,
human resources reinforcement and development, liaison, monitoring and
evaluation. These factors will determine the behavior of the personnel, which will
bring about reconciliation.


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์.
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Keywords: administration, strengthening, reconciliation
๑.บทนำ

การบริ หารจั ดการเพื่ อเสริ มสร้ างสมานฉั นท์ เป็ นการควบคุ มการด าเนิ นการเพื่ อบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรอย่างสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือกันปฏิบัติงาน มีความเข้าใจกันในองค์กร มีการ
ประสานงานเป็นอย่างดี ซึ่งในการจะเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในองค์กรปัจจัยสาคัญคือผู้บริหารต้องมี
วิสัยทัศน์ที่ดี สามารถสร้างกระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่เต็มไปด้วยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน สิ่งที่เป็นปัญหาต่อการเสริมสร้างสมานฉันท์ก็คือ ความขัดแย้ง ซึ่งในการจะทาให้เกิดความ
สมานฉันท์ขึ้นในองค์กรนั้นจาเป็นจะต้องขจัดปัญหาด้านความขัดแย้งให้ได้เสียก่อน ซึ่งความขัดแย้งมี
หลายระดับ ทั้งการขัดแย้งในตัวเอง การขัดแย้งในองค์กร และการขัดแย้งระหว่างองค์กร โลกในยุ ค
ปัจจุบันเป็นโลกของการแข่งขันด้านผลประโยชน์แนวความคิดค่านิยมอุดมการณ์ศาสนาและวัฒนธรรม
ซึ่งการบริหารเป็นการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ นามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด เป็นผลให้
เกิดความขัดแย้งขึ้นทุกระดับและยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคม ไม่ว่ าสังคมนั้นจะเป็นสังคมขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตามรูปแบบของความขัดแย้งนั้นมีอยู่ ในหลายลักษณะด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความ
ขัดแย้ งระหว่างปั จเจกบุคคลกับกลุ่ มคนในสั งคมความขัดแย้ง ระหว่างองค์กรกับ องค์กรหรื อความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐกับองค์กรก็ตาม๑
การขจัดความขัดแย้งในองค์กรจะทาให้เกิดความเข้าใจกันในองค์กรมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างสมานฉันท์ที่จะเป็นสิ่งที่กาหนดความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทางานร่วมกันเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้บริหารและนักบริหารงานบุคคล
เข้าใจถึงธรรมชาติแห่งความขัดแย้งและเข้าใจถึงความต้องการของบุคลากรอย่างถ่องแท้แล้ว ย่อมจะทา
ให้ ปัญหาของการขาดความสมานฉันท์ในองค์กร สามารถบริหารจัดการได้อย่างไม่ยาก และไม่เป็น
อุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรอย่างแน่นอน รวมทั้งก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความเข้าใจ
ระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากร ทาให้เพิ่มขวัญและกาลังใจ และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากร
ทุกๆ คนทาให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
การบริหารมีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ กล่าวคือ การบริหารจัดเป็นศาสตร์ส าขา
หนึ่ ง ซึ่งเป็ น ที่ย อมรับ กัน ทั่ว ไปเพราะมีองค์ป ระกอบของความรู้ (knowledge) มีห ลั กเกณฑ์
(principle) และทฤษฎี (theory) ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางสังคม
ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ ส่วนในทางปฏิบัตินั้ นจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะนาความรู้หลักการและทฤษฎีไป
ปรั บ หรื อประยุ กต์ใช้ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์และสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งเป็นเรื่องศิล ปะ ดังนั้น นัก
๑

ชลิดา ศรมณี, “การบริหารความขัดแย้งในองค์การ”, วารสารรามคาแหง, ปี ๒๒ ฉบับที่ ๓, (๒๕๔๘): ๖.
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บริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ๒กรอบในการพิจารณาหน้าที่ (Function) ของนักบริหารมีอยู่ ๕
ประการตามคาย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDC มีดังนี้
P คือ Planningหมายถึง การวางแผน เป็นการกาหนดแนวทางเนินงานในปัจจุบัน เพื่อ
ความสาเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์เพื่อกาหนดทิศทางขององค์กร
O คือ Organization หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการกาหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันทาและการกระจายอานาจภายใน
องค์กร มีการแบ่งงานกันทาและการกระจายอานาจ
S คือ Staffingหมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคคลากร
และการใช้คนให้เหมาะกับงาน
D คือ Directing หมายถึง การอานวยการเป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการดาเนินการตาม
แผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้บริหาร
C คือ Controllingหมายถึง การกากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร๓
สรุ ป ได้ว่าแนวคิดทฤษฎีการบริห ารเป็น พฤติกรรม และเป็น กระบวนการทางสั งคมที่
ผู้บ ริห ารใช้สาหรับ ตัดสิ น ใจวิธีการต่างๆ ล้ว นแต่เป็นวิธีการที่มีหลั กเกณฑ์ ทาให้ เกิดทฤษฎีการ
บริหารใหม่ๆขึ้นมาแต่การบริหารเป็น เพีย งวิธีการในการจัดการกับทรัพยากรที่มีในองค์กร สิ่งที่
สาคัญในการเสริมสร้างสมานฉันท์ในองค์กรก็คือการนาหลักการหรือวิธีการบริหารมาใช้ร่วมกับกล
ยุทธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการสร้างสมานฉันท์ให้เกิดกับบุคคลในองค์กร
๓.แนวคิดเกี่ยวกับควำมขัดแย้ง
ความขัดแย้งระหว่างองค์กรสามารถเกิดจาก ๒ ปัจจัยใหญ่ๆ คือ จากความต้องการ
ทรัพยากรหรือเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ และเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลายๆ
ด้าน เช่น ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต และตามความเชื่อที่แตกต่าง ๔ความเห็นที่แตกแยกทางความคิด ความ
เชื่อ ความศรัทธา และมีมุมมองที่ต่างกัน การใช้แนวทางการบริหารความขัดแย้งด้วยแนวทางที่ดี จะ
ช่วยให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรลดลง มีการพูดคุยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

๒

เด่น ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๓๓), หน้า ๕๒.
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙, หน้า ๓-๕.
๔
ทิพย์ โอสถ, “การบริหารความขัดแย้งระหว่างองค์กรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอ้อน
อ าเภองาว จั งหวั ด ล าปาง”,การวิ จั ย อิ ส ระปริ ญ ญารั ฐ ประศาสนศาสตร์ , (วิ ท ยาลั ย การปกครองท้ อ งถิ่ น :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐), หน้า ๓๔.
๓
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ให้ความทางานร่วมกันมากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นสิ่งท้าทายของผู้บริหารองค์กร ให้เกิด
การตื่นตัวและกระตุ้นให้ผู้บริหารเพื่อเป็นการสร้างการยอมรับในองค์กรเป็นต้น๕
ความขัดแย้ง” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Conflict” ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษาละตินว่า
Confligereแปลว่า การต่อสู้ (Fight) การทาสงคราม (Warfare) ความไม่ลงรอยต่อกันหรือเข้ากัน
ไม่ได้ (Incompatible) ตรงกันข้ามกัน (Opposition) ความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือเผ่าพันธุ์
สัมพัน ธภาพที่แตกต่างกันนี้ ทาให้เป็น ชนวนแห่งการต่อสู้แข่งขันระหว่างกัน ”จะเห็ นได้ว่าความ
ขัดแย้งคือการไม่เข้าใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องความคิดการ
กระทา การตัดสินใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทางานของกลุ่มหรือบุคคล ๖ซึ่งมีความหมาย
คล้ายกับของ ชูเกียรติ แถวปัดถา ที่เพิ่มเติมว่า ความพยายามที่จะเป็นเจ้าของ การเผชิญหน้าเพื่อ
มุ่งร้ายการกระทาที่ไปด้วยกันไม่ได้ คือ มีลักษณะตรงกันข้าม คือการไม่ถูกกันเมื่อบุคคลมีความคิด
ความสนใจ ความต้องการ หรือการกระทาที่ไม่เหมือนกัน๗
ความขัดแย้งในสังคมย่อมเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะความขัดแย้งในองค์กรในส่วนของ
นายจ้างกับลู กจ้างเพราะว่าคนทั้งสองฝ่ ายมีจุ ดประสงค์และจุดมุ่งหมายต่างกัน จากการศึกษาของ
Marchและ Simon ๘พบว่าความขัดแย้งแบ่งออกเป็น ๓ประเภท คือ
๑) ความขัดแย้งต่อตนเอง (Individual Conflict) เป็นความขัดแย้งที่บุคคลมีต่อการ
กระทาของตนเอง แบ่งออกเป็น(๑.๑) รักพี่เสียดายน้อง (Approach-Approach Conflict) เป็น
ความต้องการหรือพอใจทั้งสองอย่าง แต่เลือกได้เพียงอย่างเดียว(๑.๒) หนีเสือปะจระเข้ (AvoidanceAvoidance Conflict) เป็นความรู้สึกที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาทั้ง ๒อย่าง แต่ต้องเลือก ๑อย่าง(๑.๓)
เกลี ย ดตั ว กิน ไข่ (Approach-Avoidance Conflict) คือมี ทั้งสิ่ งที่พ อใจไม่ พอใจอยู่ร่ว มกั น
จาเป็นต้องเผชิญหน้าทั้ง ๒อย่างในเวลาเดียวกัน
๒) ความขัดแย้งในองค์กร (Organizational Conflict) เมื่อคนแต่ละคนมาอยู่ร่วมกันทา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันจะมีความคิดเห็นต่างกันมีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนกัน ค่านิยมอคติ การรับรู้
ผลประโยชน์เกิดจากการแบ่งทรัพยากรและงบประมาณมีจานวนจากัดหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคนิค
ในการทางาน ความแตกต่างในหน้าที่การทางานล้วนเป็นสาเหตุที่จะทาให้เกิดความขัดแย้งได้ทั้งสิ้น

๕

ถนอม อัตโน และพระหมาปณิธาน เป้งอิ่น, “การบริการความขัดแย้งของผู้นาองค์กร : กรณีศึกษา
องค์กรบ้านแหลมมะขบ”, การค้นคว้าอิสระ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑), หน้า ๔๑.
๖
สิทธิพงศ์สิทธิขจร, การบริหารความขัดแย้ง ,[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.moe.go.th/
wijai/conflict.doc [๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐].
๗
ชูเกียรติ แถวปัดถา, พฤติกรรมการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูอาจารย์
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗),
หน้า ๓๗.
๘
March, JG and Herbert A. Simon, Organization,(New York : John Wiley & Sons.1958), p.
85
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๓) ความขัดแย้งระหว่างองค์กร (Inter organization Conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างองค์กรกับองค์กร หรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่มเช่นผลประโยชน์ขัดกันกระบวนการ ความขัดแย้ง
ความขัดแย้งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่าง๒ ฝ่าย หรือมากกว่า ๒ฝ่ายขึ้นไป คาว่าฝ่ายในที่นี้หมายถึง
บุคคลหรื อองค์การก็ได้ซึ่ง ฟิตเร่ (Filley)๙เสนอกระบวนการความขัดแย้งฟิตเร่ (Filley) ได้เสนอ
กระบวนการของความขัดแย้ง โดยแบ่งออกเป็น ๔ขั้นตอน คือ
(๓.๑) สภาพก่อนเกิดความขัดแย้ง (Antecedent Condition of Conflict)เป็น
ลักษณะของสภาพการณ์ที่อาจปราศจากความขัดแย้ง แต่จะนาไปสู่การขัดแย้งเช่นลักษณะส่วน
บุคคลคนบางคนมีลักษณะที่พร้อมจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นอยู่เสมอ เช่น ก้าวร้าวไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น มีอคติต่อผู้อื่น จู้จี้ จุกจิก ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ลั กษณะของจุดมุ่งหมาย ค่านิยม
วัตถุประสงค์ แตกต่างกันลักษณะของปัญหาอุปสรรคจากการสื่อสารลักษณะความจากัดของทรัพยากร
และลักษณะโครงสร้างประเภทขององค์กร
(๓.๒) ความขัดแย้งที่รับรู้ได้ (Perceived Conflict) เป็นการรับรู้จากสภาพการณ์ ที่
เกิดขึ้นของฝ่ายต่างๆ ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น
(๓.๓) ความขัดแย้งที่รู้สึกได้ (Felt Conflict) เป็นความรู้สึกของบุคคลว่าเกิดความ
ขัดแย้งโดยอาจมีความรู้สึกว่าถูกคุกคาม ถูกเกลียดชัง กลัว หรือไม่ไว้วางใจ
(๓.๔) พฤติกรรมที่ปรากฏชัด (Minifest Behavior) เป็นการแสดงออกของบุคคล
เมื่อรับรู้หรือรู้สึกว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น อาจแสดงความก้าวร้าว การแข่งขันการโต้เถียงหรือการ
แก้ปัญหา
ชนิ ดความขัด แย้ ง ตามแนวคิ ดของ Christopher Moore แบ่ ง ออกได้ ๔ ด้ า น
ประกอบด้วย๑๐
๑. ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) เป็นปัญหาพื้นฐานของความขัดแย้ง อาจจะ
จากข้อมูลน้อยไป การแปรผลผิดพลาดการวิเคราะห์ออกมาด้วยความเห็นต่าง หรือแม้แต่ข้อมูล
มากเกินไปบางครั้งก็เป็นปัญหาความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูล (Perception) บางครั้งก็เป็นปัญหา
ขัดแย้งกันได้
๒. ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ (Interest Conflict) เป็นเหตุผลแห่งการแย่งชิง
ผลประโยชน์ในสิ่งที่ดูเหมือนมีหรือมีไม่เพียงพอเป็นเรื่องของตัวเนื้อหา กระบวนการ และจิตวิทยา
(เช่น ยุติธรรมไหม)
๓. ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) เป็นเรื่องของอานาจ แย่งชิง
อ านาจ การใช้ อ านาจ การกระจายอ านาจ ปั ญ หาโครงสร้ า งรวมไปถึ ง กฎระเบี ย บ บทบาท
ภูมิศาสตร์ ระยะเวลาและระบบ
๙

p. 116.

Filley Alan C,Interpersonal Conflict Resolution, Glenview, (Illinois : Scott, Foresman, 1975),

๑๐

วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา, (สถาบันพระปกเกล้า. นนทบุรี:
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗), หน้า ๑๑.
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๔. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) เป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพ
พฤติกรรมต่างๆ ในอดีต อารมณ์ที่รุนแรง ความเข้าใจผิด และการสื่อสารที่บกพร่อง
๕. ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Values Conflict) เป็นปัญหาระบบของความเชื่อ ความ
แตกต่างในค่านิยมขนบประเพณี ประวัติ การเลี้ยงดูที่หล่อหลอมเขาขึ้นมา
การแยกแยะความขัดแย้งออกไปแต่ละชนิด ช่วยให้เห็นความชัดเจนของความขัดแย้งว่ามี
องค์ประกอบอะไร เพื่อนาไปสู่การแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งต่ างๆจะมี
เฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่จริงๆ แล้วจะผสมผสานกันอยู่เกือบทุกชนิดหรือมีทุกชนิดในเรื่องเดียวกัน
แต่แตกต่างกันในความรุนแรง๑๑
ผู้บริหารเป็นปัจจัยซึ่งมีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อการบริหารองค์กรเนื่องจากผู้บริหารเป็น
ผู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรอย่างมาก ทั้งในด้านการสร้างพฤติกรรมและการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลมีลักษณะที่สามารถบรรเทาหรือระงับข้อขัดแย้งในองค์กรได้ดี มนุษย์อยู่กันเป็น
สังคมย่อมหนีไม่พ้นความขัดแย้งเริ่มจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเองลังเลไม่สามารถตัดสินใจได้
และเมื่ออยู่กันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองคนเมื่อขนาดเป็นสังคมกว้างใหญ่
ขึ้น จะเกิดความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ที่คนหรือกลุ่มคนมีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน เนื่องมาจากการมีพื้นฐานความต้องการความเชื่อค่านิยมข้อมูลเป้าหมายหรือวิธีการทางานที่
แตกต่างกันความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและพบได้บ่อยปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่และ
การพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ความเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงและรวดเร็วทางสังคม บางครั้งได้ทาให้
องค์กรหลงลืมไปว่า อันที่แท้จริงแล้วองค์กรมีต้นทุนที่สามารถหยิบมุมขึ้นมาใช้แก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในองค์กรผู้บริหารองค์กรจึงเป็นผู้รักษาหรือประสานให้สมาชิกขององค์กรอยู่ร่วมกันเป็นผู้ปฏิบัติ
ภารกิจขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และยังมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์กัน
ในองค์กรผู้บริหารจึงเป็นผู้หนึ่ งที่มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับ ความขัดแย้งในองค์กร
ระบบและกระบวนการ การขั ดแย้ งขององค์ กรที่ ยื นอยู่ บนพื้ นฐานของการค านึ งถึ งหลั กศาสนา
วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในองค์กรเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะทาให้สามารถทาความเข้าใจ
ถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมตลอดจนทุนทางสังคมขององค์กรที่นามาใช้ในกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นอันจะนาไปสู่การปรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิด
ขึ้นกับองค์กร๑๒
๔.แนวคิดเกี่ยวกับควำมสมำนฉันท์
กระบวนการที่จะทาให้ผู้คนที่กาลังขัดแย้งแตกแยกกันอยู่นั้น มีความพอใจเหมือนกัน
แล้วตัดสินใจยุติความขัดแย้ง ซึ่งมาตรการหรือขบวนการดังกล่าวนั้นมีหลายวิธี หากวิธีไหนใช้แล้ว
๑๑

อธิพัฒน์ สินทรโก, “การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี ”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕), หน้า ๒๓-๒๔.
๑๒
พรนพ พุกกะพันธุ์,การบริหารความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทว.เพ็ชรสกุลจากัด, ๒๕๔๒),
หน้า ๒๘.
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พอใจทุกฝ่ายก็จะเป็นทางยุติความขัดแย้งได้ ขณะนี้ก็กาลังแสวงหากันอยู่ หลายวิธีเช่นกัน หลักธรรม
ที่คิดว่าจะสามารถนามาใช้เพื่อการสมานฉันท์ได้ก็คือ หลักแห่งผาสุกวิหารธรรม หลักธรรมเพื่อการ
สมานฉันท์ซึ่งจัดเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมลดความแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้แก่หลักแห่ง
ผาสุกวิหารธรรมหรือหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมี๕ประการคือ๑๓
๑. เมตตำกำยกรรม การกระทาทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา หมายถึง การแสดงออก
ทางกายบนพื้น ฐานของความรั ก ไม่ มีความโกรธ ความเกลี ยดชัง เจื อ ปน ไม่ใช้ ความรุ น แรงทุ ก
ประเภท ไม่ทุบตี ไม่ฆ่าฟัน ไม่ทาลาย แต่แสดงออกทางกายให้บุคคลอื่นรับรู้ ได้ว่า การแสดงออก
นั้นๆออกมาจากความเมตตา เพราะความเมตตา หรือความรักสากลเป็นธรรมชาติที่มนุษย์หรือ
แม้แต่สัตว์ก็สามารถรับรู้หรือสัมผัสได้
๒. เมตตำวจีกรรม การแสดงออกทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตา หรือพูดด้วยความ
เมตตา คาพูดที่ประกอบไปด้วยความเมตตานั้น จะไม่มี คาเท็จ คาหยาบ คาส่อเสียด คาเพ้อเจ้อ แต่
จะมีแต่ความจริง ไพเราะ มีสาระ ผู้ฟังๆแล้ว สบายใจไม่เป็นทุกข์ การพูดเท็จ พูด คาหยาบ พูด
ส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ เป็นสาเหตุสาคัญที่สุดที่ก่อความแตกแยกทางสังคม ยิ่งพูดคาประเภทนี้มาก
เท่าไรยิ่งเท่ากับเติมเชื้อไฟมากเท่านั้น ยิ่งยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารจะถูกกระจายไปได้
อย่างรวดเร็ว และสร้างความร้าวฉานได้กว้างขวาง ในทางตรงกัน ข้าม หากได้พูด ความจริง พูด
ไพเราะ มีสาระ ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขใจ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ถ่ายทอดไป วาจาเช่นนี้จะเป็นตัว
สร้างสมานฉันท์คือ ความพอใจร่วมกันในคาพูดที่ประกอบด้วยเมตตา
๓. เมตตำมโนกรรม ความคิดที่ประกอบไปด้วยความเมตตา เป็นพื้นฐานของการพูดและ
คิด ถ้าจิตประกอบด้วยเมตตา เวลาพูดก็จะพูดออกมาด้วยเมตตา เวลากระทาก็จะกระทาด้วยความ
เมตตา ดูตัวอย่างเวลาพูดกับคนที่รักและตนกาลังรักใครอย่างเต็มที่ จะไม่พูดจาหยาบคายเลย หรือ
เวลาแสดงออกต่อหน้าคนที่ตนเองรู้สึกรักมาก จะแสดงความสุภาพอ่อนโยน เป็นที่น่าประทับใจ
เพราะภายในเป็นผู้สั่ง
๔. ทิฏฐิสำมัญญตำ มีความเห็นตรงกัน แม้เรื่องนี้จะทาได้ยากเพราะความเห็นของคน
แตกต่างกันตามภูมิหลังและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน แต่ความเห็นร่วมในทางสังคมและในทางการเมือง
ต้องมี เช่นจะต้องเห็นร่วมกันว่า สังคมต้องสงบ มีระเบียบ มีข้อตกลงที่เรียกว่ากฎหมายที่ จะต้อง
ปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมกัน
๕. สีลสำมัญญตำ มีความเสมอกันโดยศีล บุคลากรในองค์กร ไม่ว่าจะมีความคิดเห็น
ต่างกันอย่างไรก็คิดได้ แต่จะต้องคิดอยู่ในกรอบการปฏิบัติเดียวกันภายใต้ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียม การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นใช้ได้แต่หากอยู่ภายในกรอบของศีลห้า แล้วจะไม่มีวันล่วงละเมิด
ทรัพย์สินชีวิตและสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นเลย นอกจากจะมีศีลตามศาสนาที่ตนนับถือ หรือชาว

๑๓

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ),หลักธรรมเพื่อการสมานฉันท์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :
http://oknation.nationtv.tv/blog/praprommonkalachan/2010/05/23/entry-3 (๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)
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พุทธต้องมีศีลห้าเป็นตัวกากับแล้ว จะต้องเคารพระเบียบ วินัย กฎ ระเบียบ วัฒนธรรม กฎหมาย
ต่างๆทีส่ ร้างขึ้นมาเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง
๕.กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรเสริมสร้ำงสมำนฉันท์
การบริหารที่เสริมสร้างสมานฉันท์ให้เกิดในองค์กรอุปสรรคสาคัญคือ ความขัดแย้งทั้ง
ส่วนตัว และการทางาน ซึ่งผู้บริหารต้องมองถึงสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพื่อ หาสาเหตุของ
ปัญหาแล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการขจัดปัญหาและเสริมสร้างสมานฉันท์ให้บุคคลใน
องค์กร ซึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างสมานฉันท์นั้นสามารถทาได้โดยการสนับสนุนผ่าน นโยบาย
การออกกฎระเบียบ การบริหาร และการสร้างการมีส่วนร่วมแนวทางสมานฉันท์ คือแนวทางของ
ความปรองดองเห็นพ้องร่วมกัน นั่นคือ การรับฟังปัญหาเพื่อเข้าถึง รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขให้หมดสิ้นในระยะยาว โดยไม่มุ่งเน้นการใช้ความรุนแรง แต่มุ่งสร้างความ
เข้าใจ การสร้างความสมานฉันท์จะต้องคานึงถึงความความยุติธรรม และความเท่าเทียมที่มีให้กับ
บุคลากรในองค์กรสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยในการทาให้เกิดแนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างสมานฉันท์
ซึ่งการนาทฤษฎีในการบริหารมาวิเคราะห์สามารถสร้างแนวทางเพื่อเสริมสร้างสมานฉันท์ได้ดังนี้
๑. กำรสร้ ำ งวัฒนธรรมในองค์กรวัฒ นธรรมในองค์กรนั้น เปรียบเสมือนการปลู กฝั ง
แนวคิ ด และทั ศ นคติ ต่ า งๆ ให้ กั บ ผู้ ค นในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ ค นในองค์ ก รมี แ นวคิ ด ในการท างานที่
คล้ ายคลึ งกั น เพื่ อไปสู่ เป้ าหมายเดีย วกัน ในองค์ กร ซึ่ งจะช่ว ยลดความขัด แย้งระหว่ างบุค คลใน
องค์กร บางแห่งก็อาจมีกิจกรรมต่างๆ ทุกสัปดาห์เพื่อเกิดบรรยากาศแห่งความสุขและให้บุคลากร
นั้นรู้สึกดีที่เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรมากขึ้น เพราะทั้งหมดนี้คือการสร้าง การกระทาสร้างวิธีการในการ
ทางานร่วมกัน สร้างจริยธรรมในการทางานไม่ต่างจากวัฒนธรรมโดยทั่วไปซึ่งวัฒนธรรมในองค์กรมี
ส่วนอย่างมากในการสร้างสมานฉันท์ เพราะการบริหารให้เกิดวัฒนธรรมหรือการปฏิบัติเพื่อเกิด
ความสมานฉันท์ในองค์กร มีปัจจัยที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย
๑.๑ นโยบายคือข้อเสนอสาหรับแนวทางการดาเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล
หรื อ รั ฐ บาล ภายในสภาพแวดล้ อ มแบบหนึ่ ง ซึ่ ง จะมี ทั้ ง อุ ป สรรค และโอกาสบางประการด้ ว ย
อุปสรรคและโอกาสที่มีนั้ นเอง ที่ผลักดัน ให้มีการเสนอนโยบายขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์และเอาชนะ
สภาพการณ์เช่นนั้น ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่เป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นเองนโยบายคือองค์ประกอบที่
สาคัญอย่างหนึ่งที่จะทาให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมความสมานฉันท์ซึ่ง
นโยบายเป็นตัวกาหนดแนวทางการปฏิบัติหรือการสร้างโครงการ กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริม ความ
สมานฉันท์ หรือขจัดปัญหาข้อขัดแย้งเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
๑.๒ กฎระเบี ยบที่ชัดเจน เป็ นการสร้างข้อตกลงเพื่อสร้างเป็นข้อบังคับในการ
กาหนดแนวทางในการปฏิบัติ มีบทลงโทษในการละเมิดข้อบังคับ ในการสร้างกฎระเบียบที่ชัดเจน
ผู้บริหารก็ควรจะเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎระเบียบดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ
บุคลากรในองค์กรอีกทั้งยังเป็นการสร้างความศักดิ์สิทธ์ให้กับกฎระเบียบนั้นด้วย ซึ่งการสร้างความ
ชั ด เจนให้ ก ฎระเบี ย บจะท าให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งจริ ง จั ง ซึ่ ง จะเป็ น ผลที่ ท าให้ เ กิ ด ความ
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สมานฉันท์ขึ้นในองค์กรกฎระเบียบจะเป็นกรอบที่กาหนดการกระทาในการสร้างสมานฉันท์ เป็นการ
กระท าที่ มี ค วามเคารพซึ่ ง กั น และกั น มี ค วามเมตตาต่ อ กั น ก็ จะเกิ ด การท างานร่ ว มกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๒. โครงสร้ำงและกำรบริหำรองค์กรที่ดีการกาหนดโครงสร้างขององค์การเป็นการสร้าง
การบริ ห ารผ่ านการแบ่ งย่ อยเป็น หน่ ว ยงานที่มีห น้าที่รับผิ ดชอบงานแต่ล ะประเภทไว้ให้ ชัดเจน
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เอื้อต่อการดาเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพองค์กรเป็นที่รวมของคนและเป็นที่รวมของงานต่างๆ
เพื่อให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเต็มสามารถจึงจาเป็นต้องจัดแบ่งหน้าที่การ
งานกันทา และมอบอานาจให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด ซึ่งเป็นการขจัดปัญหา
ความขัดแย้งในเรื่องการแทรกแซงหน้าที่ของกันและกัน ถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่และมีคนมาก
ตลอดจนงานที่ ต้ อ งทามี ม าก ก็จ ะต้ อ งจั ดหมวดหมู่ ของงานที่ เป็ น อย่ า งเดี ย วกั น หรือ มี ลั ก ษณะ
ใกล้เคียงกันมารวมเข้าด้วยกันเรียกว่า ฝ่ายหรือแผนกงาน แล้วจัดให้คนที่มีความสามารถในงาน
นั้นๆ มาปฏิบัติงานรวมกันในแผนกนั้น ซึ่งในการจัดโครงสร้างการบริหารต้องนาเอากระบวนการ
บริ ห ารมาวางแผน นั่ นก็ คือ การจั ด องค์ กรเป็น วิธีก ารจัดการแบ่งส่ ว นงานให้ เ หมาะสมกับ การ
ปฏิ บั ติ งาน โครงสร้ างและการบริ ห ารองค์ ก รเป็น เพีย งองค์ ป ระกอบหรื อ วิ ธีก ารหนึ่ง ในการจะ
เสริมสร้างสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งโครงสร้างและการบริหารองค์กรประกอบด้วยปัจจัยที่
เป็นแนวทางปฏิบัติมีดังนี้คือ
๒.๑ การแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน เป็นการกาหนดหน้าที่ในการดาเนินงานเพื่อไปสู่
เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน ในการแบ่งหน้าที่ต้องคานึงถึง องค์กรว่ามีลักษณะและเป้าหมาย
อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนจนนามาสู่ข้อขัดแย้งที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อองค์กร การแบ่งหน้าที่
อย่างชัดเจนนั้นจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์จากการทางานร่วมกันด้วยการขจัดข้อ
ขัดแย้งในการรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอีกทั้งการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนยังเป็นการสร้างความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น โดยผู้บริหารต้องจัดบุคลากรให้ตรงตามความสามารถ และมี
สิทธิในการแสดงออกที่เท่ากัน การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม เพื่อเกิดความสมานฉันท์ในองค์กร
๒.๒ การสร้างบรรยากาศในการทางานร่วมกัน การรับรู้ของบุคลากร หรือบุคลากร
ภายในองค์การที่ตน ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์การ สมาชิกสามารถรับรู้ได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในองค์การของบุคลากร การสร้าง
บรรยากาศในการทางานเป็นการจูงใจบุคลากรให้เกิดการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นผล
มาจากการวางแผนการบริหารต้องสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ สร้างการเคารพสิทธิหน้าที่ จะ
เป็นผลให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อเกิดบรรยากาศที่ดีในการทางานร่วมกันก็จะ
สามารถก่อให้เกิดความสามัคคีซงึ่ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลในองค์กร
๓. กำรเสริ มกำลั ง และพัฒนำบุค ลำกรการสรรหาคัด เลื อกบุ คคลเข้ามาทางานต้อ ง
กระทาอย่างมีมาตรฐาน เช่น สอบตาแหน่งเดียวกันควรจะยากง่ายเท่าๆกัน เป็นต้น กระบวนการใน
การรับคนเข้าทางานนี้เรามักเรียกรวมกันไปว่า การสรรหาบุคคลเข้าทางานเมื่อได้สรรหาบุคคลที่มี
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คุณสมบั ติต ามต้อ งการมาสมัครแล้ ว จากนั้ น ก็ ดาเนินการเลื อกให้ ได้ผู้ ที่มีค วามรู้ความสามารถ
เหมาะสมที่สุ ดกับ หน้ าที่ ส่ วนการพัฒนาบุ ลากรเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ หน้าที่ให้ กับ
บุ คลากร เป็ น การปลู กฝั งความคิด ที่ดี การพู ดที่ดี ที่มีส่ ว นในการเกิด ความสมานฉัน ท์ผ่ า นการ
ปฏิบัติงานโดยการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งปัจจัยที่ทาให้เกิดการคัดเลือกและ
พัฒนาบุคลากรให้เกิดการปฏิบัติงานภายใต้การเสริมสร้างความสมานฉันท์คือ
๓.๑ สร้างการทางานร่วมกันเป็นทีมและเป็นเครือข่าย การทางานในลักษณะนี้ จะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทาให้กลายเป็นพลังร่วมในการสร้างองค์กรที่รองรับการ
เปลี่ ยนแปลง โดยสมาชิกในองค์กรจะต้องตระหนักถึงความร่ว มมือกัน การแบ่งปันความรู้ การ
ทางานและแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งสามารถนาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาสร้าง
คุณค่าให้กับองค์กรและการปฏิบัติงานได้ และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่บุคลากร
๓.๒ การสร้างความเข้าใจ เป็นการสร้างการคิด ความเข้าใจ ให้เกิดกับบุคลากร
โดยผ่านกิจกรรม การทางานร่วมกัน การแบ่งปันความรู้ โดยผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญในการ
สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทั้งเรื่องความสัมพันธ์กันในองค์กร การเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเมื่อบุคลากรเข้าใจกันมากขึ้นก็จะทาให้เกิดความสามัคคี เป็นส่วนหนึ่งที่
ส่งเสริมความสมานฉันท์ในองค์กร
๔. กำรติดต่อประสำนงำนการจัดให้บุคคลในองค์การทางานสัมพันธ์และสอดคล้องกัน
โดยตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เป้าหมาย และมาตรฐาน การปฏิบัติงานขององค์กร
วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการประสานงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การสาเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้งานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนดไว้ ประหยั ด เวลาและทรั พ ยากรในการปฏิบั ติ ง านเห็ น ได้ชั ด เจนว่ า สิ่ ง ที่ส า คั ญ ของการ
ประสานงานก็คือ ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานเพื่อจะช่วยให้การบริหารงานประสบความสาเร็จ
นั่นเอง ซึ่งการจะทาให้ในองค์กรมีการประสานงานที่ดีนั้น บุคลากรต้องมีความเข้าใจถึงหน้าที่ในแต่
ละตาแหน่งที่มีการกาหนดโครงสร้างและระบบไว้แล้ว ซึ่งปัจจัยสาคัญในการทาให้เ กิดการติดต่อ
ประสานงานที่ดีคือ
๔.๑ ความสัมพันธ์ที่ดี คนเราจะต้องมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของมนุษย์ทุก
คนว่า ทุกคนต้องเข้าใจศักดิ์ศรีของคน เพราะคนทุกคนต้องการความเคารพนับถือ และมี ศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและแรงจูงใจที่เป็นตัวกาหนดบุคคลในแต่ละกลุ่ม ถึงการ
แสดงออก การรวมกลุ่ม ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กรการอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อกลาง เป็นการ
สร้างสีสันให้การมาพบปะ พูดคุย น่าสนใจมากขึ้น กิจกรรมนั้นทาให้ ผู้บริหาร และบุคลากรกล้า
แสดงออกเพื่อพบปะพูดคุยทาให้เข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อประสานงานที่จะทา
ให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์
๔.๒ การสื่อสาร คือกระบวนการสาหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างหนึ่งในการ
ส่งความหมายที่ต้องการไปยังผู้รั บสาร อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสั ญลั กษณ์ บ้างอย่างอยู่ใน
รูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากันการติดต่อสื่อสารให้เกิด

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 191

ความคิดความเข้าใจในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระทาให้
บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพื่อ ให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการทางานซ้าซ้อน
ขัดแย้ง หรือ เหลื่อมล้ากัน
๔.๓ ความร่วมมือ เป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่เชื่อมั่นและศรัทธาว่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เป็นปัจจัยที่แสดงถึงความไว้วางใจ ศรัทธา เมื่อบุคลากรในองค์กรศรัทธาต่อผู้บริหารแล้วก็
จะท าตามและเอาผู้ บ ริ ห ารเป็ น แบบอย่ า งในการปฏิ บั ติ ถ้ า จะท าให้ เ กิ ด กระบวนการพั ฒ นา
ธรรมาธิปไตยของผู้บริหารอย่างแท้จริงแล้ว ความร่วมมือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะคอยส่งเสริม ไม่ว่า
จะเป็นความร่วมมือจากรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ที่คอยให้การสนับสนุน หรือจากผู้บริหารด้วย
กันเอง อีกทั้งความร่วมมือจากคนในองค์กรหรือสังคม จะช่วยให้การพัฒนาธรรมาธิปไตยเป็นไป
อย่างมั่นคง
๕. กำรติ ด ตำมและประเมิน ผล เป็ นการกากับ ดูแลและประเมิน การปฏิบั ติงานของ
บุคลากรในด้านต่างๆซึ่ง การติดตามการปฏิบัติงานเป็นการกากับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันว่ามี
ปัญหาข้องขัดแย้งในการทางานหรือไม่ ส่วนการประเมินผลเป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
ว่าเป็นอย่างไร เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้ปัญหาความขัดแย้งนั้นหมดไปและเกิดความสมานฉันท์ขึ้น
ซึ่งปัจจัยที่เป็นส่วนสาคัญในการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย
๕.๑ การตรวจสอบเป็นการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์กร ในการสร้างสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบจะทาให้ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติ
หน้าที่ว่าเป็นกระบวนการที่สามารถสร้างหรือส่งเสริมให้เกิดสมานฉันท์ได้หรือไม่ เพื่อกากับดูแลให้
บุคลากรในองค์กรมุ่งทาตามเป้าหมายขององค์กรนั่นก็คือ การบรรลุผลสาเร็จควบคู่ความสามัคคีซึ่ง
เป็นวิธีการในการสร้างสมานฉันท์
๕.๒ การประเมินผลเมื่อนาข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาวิเคราะห์คุณภาพว่า
การปฏิบั ติงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรือไม่ ซึ่งในการเสริมสร้างสมานฉันท์ให้เกิดใน
องค์ ก รต้ อ งมี ก ารประเมิ น ถึ ง การปฏิ บั ติ ง านว่ า มี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ ขั ด แย้ ง เกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ และการ
ปฏิบั ติงานด้ว ยความสมานฉันท์เป็ นไปในระดับ ใดและมี ปัญหาใดเกิดขึ้นที่เป็นอุ ปสรรคต่อ การ
เสริมสร้างความสมานฉันท์
๕.๓ การปรั บ ปรุ งแก้ไข เป็น การน าการประเมิน ผลมาเพื่อสร้ างแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดความร่วมมืออันนามาซึ่งความ
สามัคคีที่จะก่อเกิดความสมานฉันท์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งอีกด้วย
๖.สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ว่าการบริหารจั ดการเพื่อการเสริมสร้างสมานฉันท์ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการศึ ก ษาพบว่ า การบริ ห ารที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ความสมานฉั น ท์ ขึ้ น ได้ นั้ น แนวทางเหล่ า นั้ น
ประกอบด้วย นโยบายซึ่งเป็นตัวกาหนดการปฏิบัติอย่างสมานฉันท์ โครงสร้างและการบริหารที่ดีที่
จะทาให้เกิดความเสมอภาคความเท่าเทียมในองค์กร การเสริมกาลังและพัฒนาบุคลากรที่จะทาให้
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เกิดการพัฒนาความคิดในการสร้างสมานฉันท์ การติดต่อประสานงานที่จะทาให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกต่างๆ และสุดท้ายเมื่อดาเนินการตามแนวทางแล้วสิ่งสาคัญ
คือการติดตามและประเมินผลว่าสิ่งที่ได้ทานั้นก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในองค์กรมากน้อยเพียงใด
และมีสิ่งใดที่เป็นปัญหาที่ควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานั่นเอง ซึ่งการบริหารจัดการที่จะเกิดความ
สมานฉันท์ได้นั้น ปัจจัยสาคัญคือตัวผู้บริหารและบุคลากรเองว่าจะเกิดความคิดหรือนาไปปฏิบัติ
จริงจังหรือไม่
ข้อเสนอแนะ นอกจากจะปฏิบัติตามแนวทางเพื่อเกิดความสมานฉันท์แล้ว ผู้บริหารและ
บุคลากรต้องคานึงถึงหลักการพื้นฐานที่จะทาให้ความสมานฉันท์เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นการ
ยืนยันถึงมาตรฐานในการปฏิบัติและความชัดเจนของการบริหาร ซึ่งหลักการเหล่านั้นประกอบด้วย
๑. ความเป็นจริง ต้องคานึงถึงความเป็นจริงว่าสามารถเป็นไปได้ ไม่เป็นการฝื น เพราะ
เมื่อฝืนจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งต่อตนเองและบุคลากรในองค์กร
๒. ความยุติธรรม ที่จะเป็นมาตรฐานกาหนดความเสมอภาค ไม่เป็นการเบียดเบียนสิทธิ
ซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างไม่เกิดความแตกต่าง
๓. การให้อภัย เป็นสิ่งสาคัญในการอยู่ร่วมกันและเป็นหลักสาคัญในการสร้างสมานฉันท์
เพราะในการปฏิบัติงานร่วมกันย่อมต้องมีข้อโต้แย้ง ซึ่งอาจกระทบต่อความรู้สึกจึงต้องเรียนรู้ที่จะให้
อภัยกันเพื่อเป็นการลดความขัดแย้ง
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ภาคผนวก
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รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิอ่านบทความวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
๑. พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.
๒. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
๓. รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
๔. รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง
๕. ผศ.ดร.วิรัช จงอยู่สุข
๖. ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตร
๗. ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑. รศ.ดร.ธานี เกสทอง
๒. รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
๓. ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
๔. ผศ.ดร.สาราญ บุญเจริญ
๕. ผศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ
๖. ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา
๗. ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร
๘. ดร.สมจิตรา กิตติมานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
วิทยาลัยนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี นครสวรรค์
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ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ประกาศรับบทความ
รับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน

ผ่าน
ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ๑ ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๑ ท่าน

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาอ่านบทความ

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้เขียน

ผ่านโดยมีการแก้ไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อส่งคืนผู้เขียน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข
ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข

ผ่าน
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ
จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์

ออกแบบตอบรับ
ส่งวารสารให้แก่สมาชิก
เผยแพร่วารสารสู่
สาธารณะ
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คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
๙๙๙ หมู่ ๖ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๑. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ
ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ
๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป
๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน
๑.๔ บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตารา หนังสือ
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้ นิ พ นธ์ ม าเรีย บเรียงขึ้น โดยมี การวิ เคราะ ห์
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน
๑.๕ ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนาเครื่องมือใหม่ ตาราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การส่งบทความ
บทความที่ จ ะตี พิ ม พ์ ในวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ กษาปริท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครสวรรค์ จ ะต้ อ งส่ ง
จดหมายนาส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการ
พิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดี รอม
(CD ROM) ๑ แผ่นที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมี
สาเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่
วารสารกาหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสารจะทาให้การพิจารณาตีพิมพ์มี
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ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสาร
การเตรียมบทความ
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK)
ขนาดอักษร ๑๖ จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่า งระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน ๑ นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง ๐.๕ นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้ากากับทางมุมขวาบนทุกหน้า
บทความไม่ควรยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer
Review ) ๒ ท่า น ที่มี ความเชี่ ยวชาญในสาขาวิ ชาที่เกี่ย วข้อง และได้ รับ ความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ ( Double – blind peer
review )
๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๓๕๐ คา โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ
บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเรื่อง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคา
สาคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามลาดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้
- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นามาศึกษา สถิติที่นามาใช้
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีมี
การวิเคราะห์)
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา
- คาสาคัญ ควรมีคาสาคัญ ๓-๖ คา ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย
ของบทคัดย่ อทั้ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยต้ องจั ดเรีย งคาสาคัญตามตัว อักษร และคั่น ด้ว ย
เครื่องหมายอัฒภาค (;)
๓. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย
๓.๑ บทนา (Introduction) เป็นส่วนกล่าวนาโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก
รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความสาคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กล่า วถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ ควร
จาแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
๓.๔ การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์
นามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจั ย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
๓.๕ ข้อเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน
หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย
๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการ
ทารายการเอกสารอ้างอิงหรือคาอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้
การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
๑. หนังสือ
๑.๑ คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือสาคัญพิมพ์เป็นชุด
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคาวา (บาลี) ไว้หลังคายอในกรณีที่ใช้พระไตรป
ฎกฉบั บ ภาษาบาลี ห รื อ วงเล็ บ ค าว่ า (ไทย) ไว หลั ง ค าย อในกรณี ที่ ใ ช้ พ ระไตรปิ ฎ กฉบั บ ภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑.
๑.๒ หนังสือทั่วไป
ผูแตง, ชื่อเรื่อง , (สถานที่พิมพ: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปที่พิมพ), หนา. ตังอย่างเช่น
พระเทพโสภณ (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต),
ปรั ช ญากรี ก : บ อเกิ ด ภู มิ ป ญญาตะวั น ตก,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๘.
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing,
2004), p.69.
๒. วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร, “การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
และชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ”, บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์,ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๑-๑๒.
K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. 77
No.1: 10-15.
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๓. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้วิจัย, “ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ”, ระดับของวิทยานิพนธ์ , (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ
มหาวิทยาลัย), ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น
อนุวัต กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗.
๔. สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕. เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth. com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9
[๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๖. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row
Publishers, 1970.
การเขียนบรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรราชวิ ท ยาลั ย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ
๑) หนังสือ
จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
๒) วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การกาหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘.
๓) วิทยานิพนธ์
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า ”. ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐.
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๔) สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕) เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9
[๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๒. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row
Publishers, 1970.
๔. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จาเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สาหรับคา
บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนคาอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง
๕.ลิขสิทธิ์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์
บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่ง มาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่ง
ตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์
๖. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์ น ครสวรรค์ กรุ ณ าติ ด ต่ อ “ผู้ ช่ ว ยบรรณาธิ ก ารวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปริ ท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์
นครสวรรค์” สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ทยาลั ย วิ ทยาเขตนครสวรรค์ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จั งหวั ด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๘. อัตราค่าวารสาร
กาหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จาหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง
๙. อัตราค่าสมาชิก
ปีละ ๓๐๐ บาท
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หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
เขียนที่.................................................................
………………...............................................
.................................................................
วันที่................ เดือน..................................... พ.ศ. ....................................
ข้าพเจ้าชื่อ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล...............................................
ที่ อ ยู่ ............................................................................................................................. ......
....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................. E-mail: …….…………...………………………………………………………………...…
มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ ( ) บทความวิจัย ( ) บทความวิชาการ เรื่อง:
(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งดาเนินการโดยบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา............................................................................. สาขาวิชา....................................................................
จาก (ชื่อสถาบัน)................................................................................... ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก .................................................................................................................................................
เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ )
( ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
( ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
( ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน
( ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ชาระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ตามอัตราที่ได้กาหนดไว้ คือ
( ) บทความวิชาการ
๓,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก ๔,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕,๐๐๐ บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด
ใจเอาความใดๆ ทั้งสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นที่สุด
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ผู้นิพนธ์บทความ
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก
ที่........................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ..........
กราบนมัสการ/เรียน
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)............................................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
E – Mail.........................................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................................
โทรสาร...................................................................................................... มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็น
สมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
( ) สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จานวน ๓ เล่ม)
( ) เล่มละ ๑๙๙ บาท
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง
( ) เงินสด
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................)
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม..............................................................................
โปรดนาส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน
 ที่ทางาน
เลขที่.................ถนน......................................หมู่ที่...........ตาบล/แขวง......................
อาเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..............................................
โทรสาร.......................................................E-Mail.....................................................

(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ค่าบารุงปี พ.ศ.......................................
เลขที่ใบเสร็จ..........................................
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ............
ลงบัญชีแล้ว.......................................................

ลงชื่อ.......................................................
(

)

