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ศึกษาทานเชิงระบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนของกรามีน แบ้งก์ 
DANA PRINCIPLE IN POVERTY SOLVING OF GRAMEEN BANK  

ดร.ศศมน ศุพุทธมงคล๑ 

  

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๒ ข้อ คือ (๑) เพ่ือศึกษาหลักการทำทานเพ่ือสังคมใน

พระพุทธศาสนา (๒) เพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาความยากจนของกรามีน แบ้งก์และ (๓) เพ่ือวิเคราะห์

ทานเชิงระบบตามหลักพระพุทธศาสนาในการการแก้ไขปัญหาความยากจนของกรามีน แบ้งก์  การ

วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบว่า (๑) ทานเชิงระบบปรากฏในกูฏฑันตสูตร ซึ่ง

พระพุทธเจ้าทรงแนะให้พระราชาทำทานเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนโดยมอบทรัพย์ พันธุ์พืช และพันธุ์

สัตว์เป็นทุนในการประกอบอาชีพแก่ผู้ขยันทำการเกษตร ขยันทำการค้า และขยันปฏิบัติราชการ โดย

การให้ทานจะเกิดผลต้องคำนึงถึงคุณสมบัติผู้ให้ ผู้รับ วัตถุทาน และวิธีการให้ (๒) กรามีน แบ้งก์

ดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจเพ่ือสังคม  การปล่อยสินเชื่อขนาดจิ๋ว (Micro Finance) เพ่ือแก้ปัญหา

ความยากจนทำได้สำเร็จมาจากการทำให้คนจนนำสินเชื่อไปใช้เพ่ือการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดจิ๋ว 

สร้างวินัยในการดำเนินชีวิตและการคืนเงิน (๓) ระบบการปล่อยสินเชื่อเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน

ของกรามีน แบ้งก์มีความสอดคล้องกับทานเชิงระบบในพระพุทธศาสนา 

คำสำคัญ  ทานเชิงระบบ, กรามีนแบ้งก,์ สินเชื่อขนาดจิ๋ว,ธุรกิจเพ่ือสังคม 
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ABSTRACT 
This research concerning the systematic analysis of the approaches to 

addressing rural poverty of Grameen Bank. The objectives of the research are 1) to 

study the Buddhist principles regarding the sustainable social donation 2)  to study   

solving the problem of poverty of Grameen Bank and 3) to analyze the Dana 

principle of Buddhism in solving poverty of Grameen bank. In this qualitative research 

found that 1) the sustainable social donation appears in the Kutadanta sutta which 

the Buddha taught a method of building a sustainable peace for self and for society to 

king by giving out valuables, seeds, and animals as capital for diligent and industrious 

farmers, merchants, and bureaucrats.  In order to generate merit, one must consider 

the inherit characteristics of a giver, receiver, the object being given, and the way it is 

given. 2) the success of the microcredit system of Grameen Bang comes from the process of 

using lending money to the poor careers such as in agriculture, crafts, trading or small 

enterprises, also building discipline in life and refunds. 3) Grameen Bank’s microcredit 

system is corresponds with the inherit aspects of being a giver, receive, the object 

being given, and the way it is given. 

Keyword: Dana Principle, Grameen Bank. Microcredit, Social business 
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]๑. บทนำ  

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เชื่อในเรื่องของการให้ ว่าเป็นพ้ืนฐานของการทำให้สังคมอยู่รวมกัน
อย่างสงบสุข ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้คนดีมีทรัพย์เอาใจใส่ดูแลจัดสรรปันทรัพย์ให้คน
จน โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพด้วยการจัดสรรทุนและอุปกรณ์๒ ในกูฎทันตสูตร๓ ได้แสดงถึงวิธีการทำ
ทานที่กษัตริย์พระราชทานวัตถุทาน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ช่วยสร้างอาชีพและปัจจัย๔ ที่จำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิตมอบให้แก่เกษตรกรผู้ขยันในการทำเกษตร  พระราชทานต้นทุนแก่ราษฎรผู้ขยันในการค้าขาย 
และพระราชทานอาหาร และเงินเดือน แก่ข้าราชการผู้ขยันทำงานในหน้าที่ราชการ 

  ปัจจุบันพบว่าได้มีการดำเนินการแก้ไขความยากจนด้วยวิธีการที่ใกล้เคียงกับหลักธรรม

ดังกล่าว คือ การทำงานของโปรเฟสเซอร์โมฮัมหมัด ยูนุส ซึ่งแก้ไขปัญหาความยากจนโดยนำระบบ

ธุรกิจที่แสวงหากำไรช่วยแก้ปัญหา   โดยก่อตั้งธนาคารกรามีน (Grameen Bang) หรือธนาคารคนจน 

ขึ้นในบังคลาเทศ ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อขนาดจิ๋วให้คนจนนำไปทำค้าขายตามความรู้ ความสามารถ

หรือความถนัดของคนๆ นั้น ไม่ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบทำให้พ้นจากความยากจนได้ ในปี ๒๕๖๐ กรามีน 

แบ้งก์ ดำเนินการมาครบ ๓๔ ปี สามารถปล่อยกู้ให้คนจน ๘,๙๓๔,๘๗๔ คนครอบคลุม ๘๑,๔๐๐

หมู่บ้าน หรือร้อยละ๙๓.๑๖ ของหมู่บ้านที่มีอยู่ในบังคลาเทศ๔ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระบบการ

ปล่อยกูข้องธนาคารกรามีน กับหลักของทานในทางพระพุทธศาสนาว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร   

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพื่อศึกษาหลักการทำทานเพ่ือสังคมในพระพุทธศาสนา 

๒. เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาความยากจนของกรามีน แบ้งก์ 

๓. เพ่ือวิเคราะห์ทานเชิงระบบตามหลักพระพุทธศาสนาในการการแก้ไขปัญหาความยากจน                   

ของกรามีน แบ้งก์   

๓.วิธีการดำเนินการวิจัย  

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารข้อมูลขั้นปฐมภูมิใน พระไตรปิฎกภาษาไทย  

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และข้อมูลขั้นทุติยภูมิ จากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือตำรา สื่อ

อิเลคทรอนิค  และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ Yunus Centen AIT ในประเทศไทย จากนั้นนำ

 
๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม  ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๗๙๕ - ๗๙๖. 
๓ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๒๓-๓๔๘/๑๒๕-๑๔๕. 
๔ Grameen Bank,Annaul Report 2017.  ( online)  http: / / www. grameen. com/ wp-

content/uploads/bsk-pdf-manager/GB-2017.pdf. 

http://www.grameen.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/GB-2017.pdf
http://www.grameen.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/GB-2017.pdf


๔ 

 

ข้อมูลมาประมวลและวิเคราะห์การแก้ปัญหาความยากจนของกรามีน แบ้งก์เปรียบเทียบกับระบบการทำ

ทานเพ่ือสังคมในพระพุทธศาสนา    

 

๔. ผลการศึกษา 
๑. หลักการทำทานเพื่อสังคมในพระพุทธศาสนา  
ศาสนาพุทธ เชื่อว่าการให้หรือการทำทานเป็นพื้นฐานของการทำให้สังคมอยู่รวมกันอย่าง

ปกติเพราะทำให้คนในสังคมนั้นมีปัจจัย ๔ ในการดำรงชีวิตที่พอเพียง  แต่หากคนส่วนใหญ่ในสังคม
ยากจนจะเกิดอาชญากรรมและปัญหาต่าง ๆ ในกูฎฑันตสูตร ทรงแสดงตัวอย่างการนำหลักของทานมา
ใช้เพ่ือนำคนไปสู่การมีสัมมาอาชีวะว่า เมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปแวะพักในสวนอัมพลัฏฐิกา  
กูฏทันตพราหมณ์ได้ไปเฝ้าทูลถามวิธีประกอบพิธีบูชามหายัญ  พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าในสมัยพระเจ้า
มหาวิชิตราช ทรงมีพระราชทรัพย์มหาศาล ทรงครองดินแดนกว้างใหญ่ จึงประสงค์จะทำพิธีบูชามหายัญ 
เพ่ือความสุขสวัสดีแก่พระองค์เองสืบต่อไปชั่วกาลนานให้แผ่นดินสงบสุขไม่มีโจรผู้ร้าย พราหมณ์ปุโรหิตจึง
กราบทูลแนะนำ ๓ วิธี ในการปราบโจรผู้ร้าย เพ่ือมิให้กลับมาเป็นเสี้ยนหนามเบียดเบียน คือ  

วิธีที่ ๑ ให้พระราชทานพันธุ์พืชและอาหารแก่เกษตรกรผู้ขยันในการทำเกษตร 

วิธีที่ ๒ ให้พระราชทานต้นทุนแก่ราษฎรผู้ขยันในการค้าขาย 

    วิธีที่ ๓ ให้พระราชทานอาหาร และเงินเดือน แก่ข้าราชการผู้ขยันทำงานในหน้าที่ราชการ  

เมื่อพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงปฏิบัติตามคำแนะนำนี้โดยเคร่งครัด  ก็ปรากฏว่าได้ผลดีเป็น

อย่างยิ่ง คือพระราชทรัพย์เพ่ิมพูนมากขึ้นบ้านเมืองไม่มีโจรผู้ร้ายประชาราษฎร์ อยู่เย็นเป็นสุข        

อดิศักดิ์ ทองบุญ กล่าวว่า การนำระบบการให้ทานมาใช้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจขั้นมูลฐาน โดยให้ส่งเสริม

การทำการเกษตรแก่ชาวไร่ชาวนา  ส่งเสริมกิจการธุรกิจของพ่อค้า แม่ค้า  และ ดูแลข้าราชการให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดีนี้ ถือเป็นการปฏิวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์๕  ซึ่งการนำหลักการของ “ทาน” มาใช้

เพ่ือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาความยากจนให้ได้ผลจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขหรือระบบในการให้ทาน

เพ่ือให้เกิดอานิสงส์ด้วย คือ 

ก.ผู้ให้ ต้องมีเจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดทานนั้น มีความเลื่อมใส มีศรัทธา มีศีล มีธรรม ตั้งใจ
ที่จะทำประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขของคนส่วนใหญ่ 

 
๕ อดิศักดิ์ ทองบุญ, “วิเคราะห์มหายัญในกูฏทันตสูตร”, ๒๕๔๗, บทความวิชาการ มหาวิทยาลัย      จุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www. mcu.ac.th/site/articlecontent_desc. php?article_id= 

311& articlegroup_id=76 [๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

http://www/


๕ 

 

ข.ผู้รับ ตามหลักพุทธศาสนากล่าวว่าผู้รับทานควรเป็นผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบ ซึ่งใน  

การทำทานที่ปรากฏในกูฎฑันตสูตรระบุว่า ผู้รับทานต้องเป็น “ผู้ขยัน”ประกอบสัมมาอาชีพ แสดงให้

เห็นว่าจะเลือกผู้ที่มีแนวโน้มจะดำเนินชีวิตให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ตนเอง เมื่อได้รับวัตถุทานไป     

ค.วิธีการให้และวัตถุทาน พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงวิธีการให้ทานให้มีอานิสงส์มากผู้ให้ต้อง

ให้โดยเคารพ  ให้โดยยำเกรง  ให้ด้วยมือของตนเอง ให้ไม่ทิ้งขว้าง เห็นผลในอนาคตจึงให้ ดังนั้นต้อง

คำนึงถึงวัตถุทานที่เหมาะสม ให้แล้วเกิดประโยชน์แก่ผู้รับในระยะยาวด้วย   
 

๒. หลักการแก้ไขปัญหาความยากจนของกรามีน แบ้งก์  

ผลการวิจัยพบว่า กรามีน แบ้งก์ มีธุรกิจหลัก (core business)  คือ การแก้ไขปัญหาความ

ยากจน โดยการเป็นสถาบันการเงินทางเลือกที่ของคนจนและเกษตรกร หัวใจของความสำเร็จที่จะทำให้

ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ การที่จะสามารถช่วยสมาชิกนำเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้

พอเพียงในการดำเนินชีวิต และมีกำไรเหลือพอที่จะจ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินกู้ให้กับกรามีน แบ้งก์ หาก

วิเคราะห์ตามหลักการให้ทานให้เกิดผลจะพบว่า 

ก.ผู้ให้  โมฮัมหมัด ยูนุส ผู้ก่อตั้งกรามีน แบ้งก์มีเจตนาที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนเป็น

หลัก เพราะเชื่อว่าสาเหตุของความยากจนเป็นผลผลิตของโครงสร้างสังคมและนโยบายที่สังคมนั้นใช้๖ 

และยังเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีทักษะในการเอาตัวรอด (survival skill) ถ้ากระตุ้นให้ใช้ทักษะดังกล่าว คนจน

จะประสบความสำเร็จสามารถพ้นจากความยากจนได้ 
ข.ผู้รับ กรามีน แบ้งก์จะมีกระบวนการในการคัดเลือกสมาชิกที่เข้มข้น คือ จะเลือกปล่อย

กู้เฉพาะคนจนที่สุดในกลุ่มคนจนเท่านั้น โดยเฉพาะคนจนที่เป็นผู้หญิง เพราะผู้หญิงในบังคลาเทศ 

(และเกือบทุกประเทศ) มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาทุกขั้นตอน อดทน

ต่ออุปสรรคได้มากกว่า เพ่ือทำให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต”๗  

ค. วิธีการให้และวัตถุทาน โมฮัมหมัด ยูนุส พบว่าคนจนต้องเป็นหนี้นอกระบบจากการกู้เงิน

จำนวนเล็กน้อยในการทำอาชีพ  จึงจัดหาสินเชื่อขนาดจิ๋วให้และมีวิธีการบริหารจัดการที่ทำให้สมาชิกนำ

เงินกูท้ี่ไดไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงตามเป้าหมาย ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

 
๖ Yunus Muhammad, Banker of the Poor: Micro-Lending and the Battle Againt 

World Poverty, (New York: Public Affairs, 1997), p.205. 
๗ M. Nurul Alam and Dr. Mike Getubig, Guidelines for establishing and operating 

Grameen-style Microcredit programs.  [online] ,  source:   http: / / www.grameenamerica.org/ sites/ 
default/ files/Grameen%20Replication%20Guidelines.pdf [31 สิงหาคม 2561] , p12. 

http://www.grameenamerica.org/sites/%20default/%20files/Grameen%20Replication%20Guidelines.pdf
http://www.grameenamerica.org/sites/%20default/%20files/Grameen%20Replication%20Guidelines.pdf


๖ 

 

ขั้นตอนที่ ๑ กรามีน แบ้งก์กำหนดวัตถุประสงค์การปล่อยกู้ไว้ชัดเจน คือ ให้คนจนที่กู้

นำไปใช้ทำมาหากินตามทักษะเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น ทำจักสาน รับจ้างฝัดข้าว เลี้ยงวัว เพาะปลูก ขาย

ของ หรือถีบสามล้อ ปัจจุบันยังได้ขยายสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องเพ่ือเพ่ือต่อยอดความสามารถของสมาชิก

ให้สามารถเอาชนะความยากจนให้ได้ คือ ให้กู้ยืมขยายธุรกิจ ได้แก่ การซื้อเครื่องจักรการเกษตร การ

ทำประมง หรือทำโรงงานขนาดเล็ก และมีสินเชื่อเพ่ือคุณภาพชีวิต ได้แก่ สินเชื่อเพ่ือการสร้างหรือ

ปรับปรุงที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพ่ือการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรสมาชิกของกรามีน แบ้งก์  

ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการในการสร้างความเชื่อม่ันในตนเองให้กับสมาชิกก่อนที่จะให้เงินกู้ 

เป็นขั้นตอนสำคัญในการกระตุ้นทักษะ การเอาตัวรอด (survival skill) และสร้างวินัยการจ่ายเงินและ

ออมเงินให้ผู้ที่มาขอกู้ ซึ่งผู้สนใจกู้จะต้องรวมตัวและจัดตั้ง support group และทุกคนต้องเข้าอบรม

ต่อเนื่อง ๗ วัน ซึ่งจะมีการฝึกปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกเกิดความเชื่อมั่นในตนเองว่า จะ

สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ด้วยตนเองโดยให้ฝึกเก็บเงินออมภาคบังคับโดยให้สมาชิกใน

support group สละเงินออมคนละนิดเท่าที่จะให้ได้ ลงบัญชีเงินฝากไว้ทุกวัน ไม่มีการถอน เมื่อครบ 

๗ วัน สมาชิกจะตระหนักได้ถึงความสามารถของตนเองในการมีเงินออมก้อนแรกครั้งแรกในชีวิต เมื่อเกิด

ความเชื่อมั่นในตนเองและระบบของ กรามีน แบ้งก์  จะยินดีและเกิดความเพียรในการปฏิบัติตามกฎ

เงื่อนไขที่กรามีน แบ้งก์กำหนด   

ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างพลังกลุ่ม (community spirit) กรามีน แบ้งก์จะใช้ระบบกลุ่มเข้า
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ตั้งแต่การเป็นผู้คัดกรองรับรองสมาชิก เสนอและอนุมัติการกู้ให้
สมาชิก ช่วยติดตามดูแลสมาชิกให้นำเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ การส่งเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินออม
ตามกำหนดเวลา  และยังช่วยติดตามว่าสมาชิกมีทรัพย์สิน เครื่องเรือนเพ่ิมขึ้นตามความจำเป็น  หรือ
เอาไปลงทุนเพ่ิมในกิจการอ่ืนอีกหรือไม่  กรณีสมาชิกมีปัญหาไม่สามารถทำตามเงื่อนไข กลุ่มจะเป็นผู้เข้าไป 
ช่วยสนับสนุนหรือหาทางออกโดยยึดถือหลักการตัดสินใจ ๑๖ ประการในการปฏิบัติตามเงื่อนไขกลุ่ม 

๓) วิเคราะห์ทานเชิงระบบตามหลักพระพุทธศาสนาในการการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนของกรามีน แบ้งก์  จากการวิจัยพบว่า กระบวนการให้สินเชื่อขนาดจิ๋ว หรือ Microcredit ขอ

งกรามีน แบ้งก์ มีขั้นตอน ระบบที่สอดคล้องกับการให้ทานเพ่ือสังคมในกูฎฑันตสูตร ทั้งในด้านผู้ให้ซึ่ง

ต้องการช่วยเหลือโดยไม่ได้ดูถูกคนจน มีวิธีการหรือกระบวนการที่จะทำให้เกิดผลดีในระยะยาวแก่

สมาชิกคนจนที่มากู้เงิน นับตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นคนจนที่สุดในกลุ่มของคนจน

สอดคล้องกับหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกบุคคลที่จะสอนธรรมะในคิลานสูตร๘  มีกระบวนการ

สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและระบบของกรามีน แบ้งก์ ซึ่งหลักการนี้ในทางพระพุทธศาสนาคือการ
 

๘ อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๒/๑๖๙.  



๗ 

 

สร้างให้เกิดศรัทธา อันเป็นพ้ืนฐานของปัญญาและทำให้บุคคลนั้นรักษาสัจจะและมีอิทธิบาท ๔ในการ

พัฒนาตนเอง๙   มีหลักการควบคุมตนเองและการทำงานร่วมกับกลุ่ม ๑๖ ข้อ ร่วมทั้งการจัดให้มี

กระบวนการกลุ่มก่อนดูแลสมาชิกนับตั้งแต่ก่อนเข้าร่วม เมื่อได้รับเงินกู้ การใช้เงินกู้ให้ถูกวัตถุประสงค์ 

และต่อยอดเพ่ือให้สมาชิกพ้นจากความยากจนได้จริงตามเกณฑ์ ซึ่งในประเด็นนี้ ดร.ฟาร์อีส ซาห์

ผู้อำนวยการ Yunus Center AIT๑๐ เห็นว่าตรงกับแนวคิดการตั้งสังฆะหรือชุมชนฝึกตนของเหล่า

พระสงฆ์ ซึ่งต้องมีสมัครใจมาร่วม และยึดกฎระเบียบต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับการ

ร่วมมือที่พระธรรมปิฎกกล่าวถึงว่าเป็นการร่วมมือเพ่ือสร้างคุณค่าที่แท้ในการแก้ปัญหาของมนุษย์ ถือ

เป็นการฝึกฝนพัฒนามนุษย์อย่างหนึ่ง๑๑  

 

๕. บทสรุป 
การวิจัยนี้พบว่าการดำเนินธุรกิจของกรามีน แบ้งก์ มีความสอดคล้องกับระบบการให้ทานเพ่ือ

สังคมที่ปรากฏในกูฎฑันตสูตร เป็นธุรกิจทางสายกลางตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ที่มีเป้าหมายในการทำ
ธุรกิจเพ่ือสร้างประโยชน์เบื้องต้น คือ การช่วยให้คนจนหลุดพ้นจากความยากจน ไปพร้อมกับการทำให้
ธุรกิจของกรามีน แบ้งก์ดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง  ยังพบว่ากระบวนการปล่อยสินเชื่อของกรามีน แบ้งก ์ที่
ความสำคัญนับตั้งแต่การคัดเลือกผู้รับสินเชื่อ ขั้นตอนก่อนให้เงินกู้จะต้องทำให้สมาชิกผู้กู้เกิดความ
เชื่อมั่นต่อตนเองและระบบด้วยการออมเงินภาคบังคับตรงกับหลักการเลือกสอนบุคคลที่พระพุทธเจ้า
จะทรงสอนธรรมะของในคิลานสูตร และสำหรับการใช้พลังกลุ่มในการทำงานกับสมาชิกสอดคล้องกับ
การตั้งสังฆะซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นการรวมตัวเพ่ือฝึกปฏิบัติตนไปสู่ความหลุดพ้น แต่การ
รวมตัวของสมาชิกกรามีน แบ้งก์ เป็นการรวมตัวเพ่ือฝึกปฏิบัติตนให้เชื่อมั่นในตนเองและนำพาตนเอง
ออกจากความยากจน  ที่สำคัญ กรามีน แบ้งก์ไม่ได้มุ่งส่งเสริมการกู้เพ่ือประโยชน์จากดอกเบี้ย แต่มุ่ง
ส่งเสริมการกู้และการออมด้วยระบบการออมภาคบังคับ พร้อมจัดหาวิธีการหรือเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย 
และเงินกู้เพ่ือการศึกษาบุตรเพ่ือจะช่วยทำให้คนจนมีความมั่นคงในชีวิตหลุดพ้นจากความยากจนได้
อย่างแท้เจริงมากกว่าการกู้จากสถาบันการเงินทั่วไป  

 
 
 

 
๙ ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๘๓/๒๑๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ ดร.ฟาร์อีส ซาห์, ผู้อำนวยการ Yunus Center AIT, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ”. (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ,๒๕๔๓๗),หน้า 

๑๐๓-๑๐๔. 



๘ 

 

๖.ข้อเสนอแนะ 
๑.วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับหลักการของทานและการทำงานของกรามีน แบ้งก์เพ่ือนำมายอด

การพัฒนาระบบสินเชื่อและสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๒ .การนำหลักการของทานและMicrocredit ไปศึกษาเปรียบเทียบกับระบบสหกรณ์

การเกษตร สัจจะออมทรัพย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
๓.วิเคราะห์หาแนวทางปรับวิธีการปล่อยสินเชื่อเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริง

หยุดการเป็นหนี้สินหมุนเวียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
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PhaBhodhiyanadaera Luang Phor Cha Subhaddo’s teachings and the Middle way 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำคำสอนพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) 

ว่าด้วยทางสายกลางมาเป็นแนวทาง ด้วยหลักธรรมแห่งความสมดุลในความพอดี ความพอเพียงของ

การดำเนินชีวิต ไม่ยึดติดอยู่กับความสุขและทุกข์ที่เป็นอารมณ์แห่งตัณหา แม้ละความชั่วประพฤติ

ความดีได้ก็ยังต้องละทิ้งทั้งความดีและความชั่ว หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง

ยกทางทั้งสองขึ้นมาให้โอวาทเกี่ยวกับกามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค บนทางทั้งสองอย่างนี้

เป็นทางแห่งความลุ่มหลง ทั้งทางตึงและทางหย่อน ทางตึงเป็นความโกรธของความไม่พึงพอใจอันเป็น

ทางเศร้าหมองในอัตตกิลมถานุโยคของความทุกข์ลำบาก กามสุขัลลิกานุโยคเป็นความสุขปิติยินดี ไม่

ว่าความดีใจหรือเสียใจก็เป็นทางแห่งความไม่สงบ พระองค์ให้วางทั้งสุขและทุกข์ ทั้งดีและชั่ว ทั้งบุญ

และบาป การละวางในสิ่งทั้งปวงได้เป็นสัมมาปฏิปทาในอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหนทางแห่งการปฏิบัติ

ทางสายกลาง 

คำสำคัญ: คำสอนพระโพธิญาณเถร, ทางสายกลาง 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๑๑ 

Abstract 

This academic article has objective to provide the teachings of Luang Phor 
Cha Subhaddo of the middle way as a guideline with the balance insufficiency of life, 
not attached to the happiness and suffering that are the passion. Even if they can do 
both goodness and evil that must abandon between two opposing actions. The 
doctrine of the Lord Buddha raised both ways to the expression regarding Kāma-
sukhallikānuyoga and Atta-kilamathānuyoga, two extremes are both the tension and 
the slack. The tense path is the anger of dissatisfaction, which is a sorrowful way of 
suffering. Kāma-sukhallikānuyoga is a joy whether happy and sad which is the way of 
unpeace. The Buddha left both happiness and sorrow. Neither good nor evil, the 
merit and the sin are leaving everything in those. That is a practice in the Noble 
Eightfold Path that leading to a path of action into the middle way. 
 

Keywords: Luang Phor Cha Subhaddo’s teachings, The middle way 

 

ในยุคสังคมปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเป็นยุคแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (Economic competition) โลก

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาก้าวไกลทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  ไม่มีใคร

ปฏิเสธได้ว่ายังไม่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงได้แทรกซึมอยู่รอบตั วเรา  

โดยพัฒนาจากการเรียนรู้ไปตามลำดับ ยิ่งเจริญก้าวไกลทางด้านวัตถุนิยมมากเท่าไรแต่ดูเสมือนว่ายิ่ง

ห่างไกลจากความสมดุลทางธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งมิได้หมายความรวมถึงทางด้านกายภาพ

เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงสภาพจิตใจ จำเป็นต้องจัดระบบในการพัฒนาจิตใจไปด้ วยเช่นกัน  

ซึ่งการพัฒนาจิตใจตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่

เป็นหลักความจริง เชิญมาพิสูจน์และทดลองนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง จึงเป็นหลักคำสอนที่ว่าด้วยเหตุ

และผล (Logic) พึงรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่จำกัดกาลเวลา ในขณะที่ก้าวสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ หลักคำสอน

ทางพระพุทธศาสนายังคงถูกนำมาเผยแพร่ในยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบคู่ขนาน (Buddhism 

parallel technology) หากมองในลักษณะแบบคู่ขนานก็จะทำให้ไม่เกิดความต่าง แปลกแยกส่วน

ออกจากกัน จึงสามารถพัฒนาจิตใจไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีกับโลกปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน



๑๒ 

โดยใช้หลักความสมดุลในความพอดีของทั้ งสองด้านทั้ งทางด้านวัตถุนิยม และ ด้านหลัก

พระพุทธศาสนา โดยไม่เอียงและสุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งดังคำสอนของหลวงพ่อชา สุภทฺโท ว่า

ด้วยทางสายกลางแห่งความสมดุล 

 ทางสายกลาง ความหมายทางพระพุทธศาสนา 

          ทางสายกลางหรือมชัฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนา๒ หมายถึง การไม่ยึดถือสุดทางท้ัง ๒ 

ได้แก่ อัตตกิลมถานุโยคคือ การประกอบตนเองให้ลำบากเกินไป (the extreme of self-

mortification) กามสุขัลลิกานุโยคคือ การพัวพันในกามในความสบาย (the extreme of sensual 

indulgence) ทางปฏิบัติที่ไม่สุดโต่งไปในทางอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งเกินไป แต่มุ่งเน้นใช้ปัญญา

ในการแก้ปัญหา ไม่ยืดถือหลักการอย่างไม่มีเหตุผล  

            ทางสายกลางในทางจิตวิญญาณ หมายถึง สติที่เป็นเครื่องควบคุม สติเป็นความสมดุลทาง

จิตอย่างหนึ่ง คือสมดุลระหว่างศรัทธาและปัญญา สติจะอยู่ตรงกลางระหว่างอารมณ์และเหตุผล ถ้า

ความคิดเปรียบเป็นน้ำไหล สมาธิเปรียบเป็นน้ำนิ่ง สติจะเป็นน้ำไหลนิ่ง สติเป็นทางสายกลางทางจิต

วิญญาณ เป็นความสมดุล ความเหมาะสม ความเสมอ ความพอดี ซึ่งเป็นความประสานสอดคล้องกัน

ระหว่างข้อปฏิบัติปลีกย่อยต่าง ๆ ที่มาประชุมกันร่วมกันทำงาน ในข้อปฏิบัติต่าง ๆ ใน

พระพุทธศาสนาจะต้องมีสมตาคือ “ความสมดุล” ซึ่งเป็นความพอดีชนิดหนึ่ง เป็นชื่อเรียกสติอีกอย่าง

หนึ่ง เช่นความสมดุลระหว่างวิริยะกับสมาธิ และความพอดีระหว่างศรัทธากับปัญญา โดยมีสติเป็น

เครื่องควบคุม พระพุทธเจ้าทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้ชัดเจนคือ อริยมรรคมีองค์ ๘ โดยย่อ

แล้วเรียกว่า "ไตรสิกขา" ได้แก่  ศีล สมาธิ ปัญญา 

                        "เอเต เต ภิกขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม 
                      มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทธา.. 
                      อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค; 
                      เสยฺยถีท:ํ สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ" 

                        "ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไม่เอียงเข้าหาที่สุด ๒ อย่างนั้น 
                      ได้ตรัสรู้ข้อปฏิบัติอันมีในท่ามกลาง... 

 
๒  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓๕, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผลิธัมม์, 

๒๕๕๕), หน้า๕๒๕. 



๑๓ 

                      กล่าวคือ มรรคามีองค์ ๘ ประการ อันประเสริฐนี้ 
                      ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ" 

                                                          (สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๔)๓ 

           การปฏิบัติสายกลาง ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมที่คู่กับหลักสัจธรรม อันเป็นสายกลางเช่นกัน โดย

ที่หลักสัจธรรมอันเป็นสายกลางนี้เรียกว่า “มัชเฌนธรรม” หรือหลักทฤษฎีที่ว่าด้วยความสมดุล ทาง

สายกลางในความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า “มัตตัญญุตา” คือ ความรู้จักประมาณ หรือรู้จักพอดีในการ

ปฏิบัติต่าง ๆ โดยทั่วไป หรือรู้จักพอดีที่เป็นหลักกลาง ๆ เช่น การรับประทานอาหารก็ต้องมีความรู้จัก

ประมาณ รู้จักพอดีในอาหาร ถ้ารับประทานอาหารไม่พอดีก็เกิดโทษแก่ร่างกาย แทนที่จะได้สุขภาพ 

แทนที่จะได้กำลัง ก็อาจจะเสียสุขภาพ และอาจจะทอนกำลังทำให้อ่อนแอลงไปหรือเกิดโรค 

เพราะฉะนั้นคำสอนเกี่ยวกับทางสายกลางจึงสอนให้มีความรู้จักประมาณในการบริโภค เรียกว่า “โภช

เนมัตตัญญุตา” 

             กล่าวได้ว่าหลักพระพุทธศาสนาในทุกระดับมีเรื่องของความพอดีหรือความเป็นสายกลางนี้ 

ฉะนั้นความเป็นสายกลาง คือ ความพอดีที่จะให้ถึงจุดหมาย และท่ีจะให้ตรงกับความจริง ไม่ให้ไป

สุดโต่ง เอียงสุด ไปด้านใดด้านหนึ่ง จึงเป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสาย

กลางทั้งหลักทฤษฎี (มัชเฌนธรรม) และหลักการปฏิบัติ (มัชฌิมาปฏิปทา) 

แนวทางคำสอนหลวงพ่อชา สุภทฺโท  ว่าด้วยทางสายกลาง         

          แนวคำสอนหลวงพ่อชา สุภทฺโท ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับทางสายกลาง (Middle way)๔ โดยยก

หลักคำสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นคำสอน ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วทรง

ประกาศพระศาสนา เบื้องแรกพระองค์ทรงยกทางท้ังสองขึ้นมาว่าเลยคือ “กามสุขัลลิกานุโยค 

และอัตตกิลมถานุโยค” ทางทั้งสองอย่างนี้ เป็นทางที่ลุ่มหลง เป็นทางที่พวกเสพกามหลงติดอยู่ ซึ่ง

ย่อมไม่ได้รับความสงบระงับ เป็นหนทางที่วนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร พระพุทธองค์ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลาย

ติดอยู่ในทางทั้งสอง ไม่เห็นทางสายกลางของธรรมะ พระองค์จึงทรงยกทางทั้งสองขึ้นมา แสดงให้เห็น

 

 ๓  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๑๒.  
  ๔  ปณัชญา ลีลายุทธและรังษี  สุทนต์, นวัตกรรมการสื่อสารธรรมะผ่านแอปพลิเคชันพระโพธิญาณ 

เถร (ชา  สุภทฺโท), รายงานการวิจัย. ได้รับทุนอุดหนุนจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย
, ปีงบประมาณ ๒๕๖๒, หน้า ๑๑๑. 



๑๔ 

โทษในทางทั้งสองนั้น มนุษย์ทั้งหลายก็ยังพากันติดพากันปรารภอยู่ร่ำไป ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัส

ว่า ทางท้ังสองอย่างนั้นเป็นทางที่ลุ่มหลง ไม่ใช่ทางของสมณะ คือ ไม่ใช่ทางที่สงบระงับอัตตกิลมถานุ

โยค และกามสุขัลลิกานุโยค ก็คือ ทางตึงและทางหย่อน เมื่อพิจารณาให้เห็นในปัจจุบัน ทางตึงก็คือ 

ความโกรธ อันเป็นทางเศร้าหมองเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค เดินไปแล้วก็เป็นทุกข์ลำบาก กามสุขัลลิ

กานุโยคก็คือ ความดีใจ ความพอใจ ความดีใจนี้ก็เป็นทางไม่สงบ ทางทุกข์ก็เป็นทางไม่สงบ จะพบว่า

พระพุทธองค์นั้น เมื่อได้เห็นความสุขแล้วให้พิจารณาความสุขนั้น พระองค์ไม่ให้ติดอยู่ในความสุข คือ 

พระองค์ให้วางทั้งสุขและทุกข์ การวางทั้งสองได้นี้เป็นสัมมาปฏิปทาพระองค์ทรงเรียกว่า “เป็นทาง

สายกลาง” 

 “ทางสายกลาง” ไม่ได้หมายถึงในด้านกายและวาจาเพียงเท่านี้ แต่หมายถึงในด้านจิตใจ 

เมื่อไรก็ตามจิตถูกอารมณ์มากระทบ ถ้าอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมากระทบกระทั่ง ก็ทำให้วุ่นวาย ถ้าจิต

วุ่นวายหวั่นไหว ก็ไม่ใช่หนทาง เมื่ออารมณ์ท่ีดีใจเกิดข้ึนมาแล้วก็เบิกบานมีความสุขติดแน่นอยู่ในกาม

สุขัลลิกานุโยค ซึ่งก็ไม่ใช่หนทางมนุษย์ทั้งหลายไม่ต้องการทุกข์ ต้องการแต่สุขแท้ที่จริงความสุขนั้นก็

คือ ทุกข์อย่างละเอียด ส่วนทุกข์ก็คือ ทุกข์อย่างหยาบ หากอุปมาอุปไมยก็จะพบว่าสุขและทุกข์นี้ก็

เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่ง ทางหัวมันเป็นทุกข์ ทางหางมันเป็นสุข เพราะถ้าลูบทางหัวมันมีพิษ ทางปาก

มันมีพิษ ไปใกล้ทางหัวมัน มันก็กัดเอา ไปจับหางมันก็เหมือนเป็นสุข แต่ถ้าจับไม่วาง มันก็หันกลับมา

กัดได้เหมือนกัน เพราะทั้งหัวงูและหางงูมันก็อยู่ในงูตัวเดียวกัน ความดีใจ ความเสียใจ มันก็เกิดจาก

พ่อแม่เดียวกันคือ ตัณหาความลุ่มหลงนั่นเอง ฉะนั้นเมื่อมีสุขแล้วใจก็ยังไม่สบาย ไม่สงบ ทั้งท่ีได้สิ่งที่

พอใจแล้ว เช่น ได้ลาภยศสรรเสริญได้มาแล้ว ก็ดีใจก็จริง แต่มันก็ยังไม่สงบจริงๆ เพราะยังมีความ

เคลือบแคลงใจว่า จะสูญเสียไป กลัวจะหายไป ความกลัวเป็นต้นเหตุให้ไม่สงบ บางทีเกิดสูญเสียไป

จริงๆก็ยิ่งเปน็ทุกข์มาก นั่นก็หมายความว่า ถึงจะสุขก็จริง แต่ก็มีทุกข์เจือปนอยู่ในนั้นด้วย แต่ก็ไม่รู้จัก

เหมือนกันกับว่าจับงู ถึงแม้ว่าจับหางงูก็จริง ถ้าจับไม่วาง งูก็หันกลับมากัดได้  ไม่ว่าหัวงูก็ดี หางงูก็ดี 

บาปก็ดี บุญก็ดี อันนี้ในวงวัฏฏะ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ดังนั้นความสุข ความทุกข์ความดี ความชั่ว ก็

ไม่ใช่หนทางที่พึงปรารถนา 

 คำสอนหลวงพ่อชา  สุภทฺโท  ที่นำมาเทศน์สั่งสอนนั้นไม่ใช่เพียงคำพูดทั่วไป แต่ได้นำหลักคำ

สอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางทางพระพุทธศาสนามาสั่งสอน 

ให้เพียรปฏิบัติพึงระลึกในการดำเนินชีวิตเป็นการไม่ยึดถือสุดทางทั้ง ๒ คือ ๑) อัตตกิลมถานุโยค  



๑๕ 

ได้แก่ การประกอบตนเองให้ลำบากเกินไป และ ๒) กามสุขัลลิกานุโยค ได้แก่ การพัวพันในกามใน

ความสบาย ดังที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้ชัดเจนคือ อริยมรรคมีองค์ ๘  ซึ่งเป็น

ทางปฏิบัติที่ไม่สุดโต่งไปในทางอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งเกินไป ทรงมุ่งเน้นใช้ปัญญาในการ

แก้ปัญหา โดยไม่ยืดถือหลักการอย่างงมงาย  

           ดังที่ได้กล่าวไว้ว่าทางสายกลาง คำสอนหลวงพ่อชาไม่ได้หมายถึงในด้านกาย และวาจาเพียง

เท่านั้น แต่หมายถึงในด้านจิตใจ เมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ถูกใจกระทบกระทั่ง ก็ทำให้วุ่นวาย หากจิตวุ่นวาย

หวั่นไหว ก็ไม่ใช่หนทาง เมื่อใดอารมณ์ท่ีดีใจเกิดข้ึนมาแล้วดีใจติดแน่นอยู่ใน  กามสุขัลลิกานุโยคซึ่งก็

ไม่ใช่หนทาง  มนุษย์ทั้งหลายไม่ต้องการทุกข์ทุกคนล้วนต้องการแต่สุข ความจริงสุขนั้นก็คือทุกข์อย่าง

ละเอียด ส่วนทุกข์ก็คือทุกข์อย่างหยาบ พูดอย่างง่าย สุขและทุกข์มี ๒ ขั้วในสิ่งเดียวกัน ไม่หนีพ้นออก

จากกันเพราะสุขก็คือ ทุกข์อย่างละเอียด สุขและทุกข์เกิดดับเป็นของคู่กัน การทำใจอยู่กับสภาพความ

เป็นจริงที่เกิดขึ้นที่ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับการเดินอยู่บนทางสายกลางแห่งความพอดี  

ประเด็นมุมมองอัตตกิลมถานุโยคในการดำเนินชีวิต 

          จากมุมมองปรากฏการณ์ทางสังคมปัจจุบัน ความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนิเวศวิทยา ที่ได้เปลี่ยนแปลงตามสภาพความเจริญก้าวหน้าของการ

วิวัฒนาการ ทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ความ

ทุกข์อันเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจของชาวบ้านที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตก็เป็นประเด็นสำคัญ ซึ่ง

เป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่รัฐบาลต้องดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาแก้ไข ซึ่งก็ส่งผลกระทบและก็

เป็นทุกข์ทางกายภาพที่ได้รับผลกระทบ ประการหนึ่ง ความทุกข์อันเกิดจากภัยของโรคระบาดท่ีได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงต้นปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 นั่นก็เป็น

ประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบเร่งแก้ไขต่อสถานการณ์วิกฤต โดยเฉพาะเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่

เกิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทย แต่ยังส่งผลกระทบไปยังหลายๆ ประเทศท่ัวโลก ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่

มีผู้เสียชีวิตกันอย่างมากมาย นั่นก็เป็นปรากฏการณ์ท่ีมนุษยชาติได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อของ

โรคระบาด หากมองที่ต้นตอแล้วจะเห็นได้ว่าเกิดจากความไม่สมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความไม่สมดุลทางธรรมชาติ รากเหง้าของความไม่สมดุลเกิดจากความปรารถนาของมนุษย์ที่กระทำ

โดยสนองกิเลสที่มาครอบงำตนเอง ซึ่งกิเลสที่มาครอบงำก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งที่กระทำเพ่ือให้ได้มาต่อ

สิ่งที่พึงปรารถนา  อันนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นความทุกข์ที่ได้รับจากผลกระทบไม่ว่า



๑๖ 

จะเป็นทั้งทางกายและจิตใจ ในทางพระพุทธศาสนามองว่านั่นคือความทุกข์ประการหนึ่ง ดังที่หลวง

พ่อชากล่าวไว้ว่าความทุกข์ ก็คือ ทุกข์อย่างหยาบ เมื่อจิตยึดในความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบไม่ว่าจะ

ทางกายและทางจิตใจ การแก้ไขด้วยการใช้สัมมาทิฏฐิ ด้วยการมองเห็นเข้าใจในสรรพสิ่งตามเหตุ

ปัจจัย มองอย่างถูกต้องก็จะเป็นแนวทางสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ 

ประเด็นมุมมองกามสุขขัลลิกานุโยคในสังคมปัจจุบัน 

         ในสังคมยุคดิจิทัลผู้คนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบาย โดยเฉพาะในรูปแบบของวัตถุนิยมที่

เข้ามาสนองความปรารถนาทุกรูปแบบ แม้ว่าส่วนหนึ่งจะให้คุณประโยชน์ในทางอำนวยความสะดวก

ต่อวิถีชีวิต แต่อีกด้านหนึ่งทำให้มนุษย์ปุถุชนติดสุขในความสะดวกสบายกับความสุขที่ได้รับ ไม่ว่าเป็น

การใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ (lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ที่พฤติกรรมการทำงานหลายๆอย่างในเวลา

เดียวกัน๕ ทั้งการทำงานประจำ ประกอบอาชีพเสริม การพักผ่อน การท่องเที่ยว การทานอาหาร

สุขภาพ และการออกกำลังกาย โดยเฉพาะสังคมเมือง ทั้งการใช้ชีวิตแบบ “สมาร์ทดีไวซ์” (smart 

device) หรือที่เรียกว่า “ท่องโลกออนไลน์แบบครบวงจร” ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมคนรุ่นใหม่

ปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกแห่งเทคโนโลยี ไม่ว่าจะการหารายได้ แหล่งช้อปปิ้ง (shopping) 

การรับประทานอาหาร การเดินทาง และการติดต่อสื่อสาร ล้วนอยู่บนแพลตฟอร์มของ “สมาร์ทดี

ไวซ์” แน่นอนว่าเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกและพฤติกรรมก็พัฒนาไปตามวิวัฒนาการ

เทคโนโลยี ความสะดวกสบายที่แฝงมาในทุกรูปแบบเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของคนในสังคม ไม่ว่าจะ

เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าต่างผลิตมาเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ เมื่อมีความพอใจก็ทำให้เกิด

ความสนุกสนาน ติดสุข เพลิดเพลินจนอาจจะมองไม่เห็นกับความทุกข์ท่ีแฝงอยู่ในความสุข ดังที่หลวง

พ่อชาได้กล่าวไว้ว่า ความสุขก็คือ ทุกข์อย่างละเอียดอย่างหนึ่ง หากเข้าใจและทำใจเป็นกลาง มอง

สภาพตามความจริงไม่ติดสุข ยึดมั่นในความสุขสบาย เมื่ออยู่กับความสุขก็มองตามสภาพตามจริงที่

เกิดข้ึนอย่างรู้เท่าทันโลก ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ในหลักทางสายกลางคือ ความไม่เอียงติด

ด้านความสุข มุ่งแต่แสวงหาความสุขสบายเพียงด้านเดียว จนกระท่ังลืมมองอีกด้านของความเป็นจริง

ที่มีอยู่ควบคู่กันไปคือความทุกข์ การเตือนตนให้มีสติรู้เท่าทันกับอารมณ์ของความสุข ซึ่งก็เป็นความ

สมดุลอย่างหนึ่ง ระหว่างศรัทธาและปัญญาให้เห็นตามสภาพที่เกิดขึ้น  

 
๕ PR news (๒๑ ส.ค., ๒๕๖๒), “ผลสำรวจคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลชีวิตการทำงานต้องยืดหยุ่นตอบโจทย์ไลฟ์

สไตล์”, ออนไลน์. www.  onlinenewstime.com/pr-news/ เข้าถึงข้อมูล (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓). 



๑๗ 

การดำเนินชีวิตบนทางสายกลางหรือมัชฌิมาปทิปทา  

         หลักทางพระพุทธศาสนามีแนวทางปฏิบัติทางสายกลางหรือท่ีเรียกว่า มรรค ๘ หมายถึง 

แนวทางปฏิบัติที่ทำให้เกิดความรู้แจ้งทางปัญญาสำหรับขจัดความไม่รู้ ความหลงผิด ความทุกข์ ติดสุข

เพ่ือให้การดำรงชีวิตอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วย ๑. สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ 

๒. สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ ๓. สัมมาวาจา การเจรจาชอบ ๔. สัมมากัมมันตะ การกระทำชอบ 

๕. สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ ๖. สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ ๗. สัมมาสติ ความระลึก

ชอบ ๘. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ รวมเรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” แปลว่า ทางสายกลาง 

 ภาพประกอบ ๑.๑  มรรคมีองค์ ๘              

            

 

ดังภาพประกอบ ๑.๑  อธิบายโดยย่อดังต่อไปนี้ 

       มรรคมีองค์ ๘ คือ แนวทางแห่งการปฏิบัติเพ่ือความพ้นทุกข์สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสภาพ
สังคมปัจจุบัน โดยยึดหลักความสมดุลให้สอดคล้องในการแก้ไขปัญหาชีวิตของแต่ละบุคคลตามสภาพ
ความเป็นจริงให้เกิดความสงบทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  หลายคนอาจมีความเข้าใจต่างกันไปใน
แนวทางการปฏิบัติแต่หนึ่งในทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นั้น เป็นทางสายกลางหรือมรรคมี
องค์ ๘  โดยเริ่มจาก 

       ๑. การมีสัมมาทิฏฐิ คือการเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม ตามแนวทางอริยสัจสี่ประการ เข้าใจ
ในสภาวะที่เกิดทุกข์ เข้าใจในสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ สามารถเข้าใจในสภาพจริงของธรรมชาติ



๑๘ 

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และเลือกปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ในการดับทุกข์นั่นคือ มรรค ๘   

       ๒. สัมมาสังกัปปะ เป็นการคิดในทางท่ีถูกที่ควรบนพื้นฐานศีลธรรมที่ดีงาม แม้ว่าการกระทำจะ
ไม่ส่งผลกระทบให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อนโดยตรง แต่การคิดเบียดเบียนที่ฝังอยู่ในใจจนนำไปสู่การ
คิดเพ่ือแสวงหาที่จะทำร้ายคนอื่นให้เกิดความเสียหายนั้นก็เป็นการทำร้ายและเบียดเบียนผู้อ่ืนเป็น
อกุศลกรรมจิต ควรเว้นจากมิจฉาสังกัปปะในการคิดร้ายต่อผู้อื่น 

        ๓. สัมมาวาจา เป็นการพูดในสิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วยความจริงใจ ละเว้นจากการพูดเท็จที่ไม่มีมูล
ความจริง  การพูดส่อเสียดให้เกิดความแตกแยก พูดคำหยาบคายไม่น่าฟัง และคำไร้สาระท่ีไม่เกิด
ประโยชน์ที่อาจพลั้งเผลอเกิดขึ้นโดยขาดสติในการพูดต่างๆ โดยไม่ระมัดระวัง พึงควบคุมสติก่อนการ
พูดเสมอ คำพูดก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด แต่เมื่อพูดไปแล้วคำพูดนั้นเป็นนายเรา 

       ๔. สัมมากัมมันตะ เป็นการประพฤติตนในทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะทำร้ายผู้อ่ืนจนเสียชีวิต การลัก
ขโมยโดยผู้อ่ืนมิยินยอมในทรัพย์ที่ได้ การประพฤติผิดละเมิดทางคู่ครองผู้อื่น มิควรกระทำ สังคมเป็น
สุขเมื่อคนในสังคมเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

        ๕. สัมมาอาชีวะ เป็นการเลี้ยงชีพด้วยการประกอบอาชีพที่สุจริต การใช้ปัญญา ความรู้ 
ความสามารถบนพ้ืนฐานของความถูกต้องไม่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงาม ในทางพระพุทธศาสนาได้
กล่าวถึงมิจฉาอาชีวะ ๕ ประการ ได้แก่ การค้าขายอาวุธสงคราม การค้ามนุษย์ ค้าขายสัตว์ต้องห้าม 
ค้าขายน้ำเมา  และค้าขายยาหรือสารทำพิษต่อคนหรือสัตว์  

        ๖. สัมมาวายามะ การประพฤติตนที่พยายามละและป้องกันต่อความชั่ว เพียรสร้างความดี 
รักษาความดีให้คงอยู่และส่งเสริมพัฒนาให้ยิ่งๆขึ้นไป 

        ๗. สัมมาสติ เป็นการตั้งสติได้ ระลึก ระวังตนไม่ให้หลงทางไปในวังวนของกิเลส ความอยาก
ปรารถนาในสิ่งต่างๆ ทั้งความโลภ โกรธ หลง ให้มีสติคอยเตือนตนอยู่เสมอในการระลึกรู้ผิดชอบชั่วดี 

        ๘. สัมมาสมาธิ แห่งมรรคมีองค์ ๘ เป็นการตั้งม่ันในจิต การมีจิตแน่วแน่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือมีจิต
เป็นหนึ่งรวมกับสิ่งใดๆ เป็นแนวทางแห่งการฝึกจิตให้สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน โดยแบ่งสมาธิเป็น ๓ ระดับ 
ขณิกสมาธิ คือสมาธิชั่วขณะ อุปจารสมาธิคือ สมาธิจวนจะแน่วแน่แต่ก็ยังไปนึกถึงสิ่งอ่ืน และ อัปปนา
สมาธิ คือสมาธิที่แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนสามารถกำหนดจิตแน่วแน่ 

 

  



๑๙ 

สรุป 

       ทางสายกลางเป็นทางแห่งความสมดุลไม่เอียงสุดไปด้านใดด้านหนึ่ง มิได้หมายถึงทางเดินที่เดิน
อยู่กึ่งกลางระหว่างทางท้ังสอง แต่ทางสายกลางในที่นี้เป็นคำสอนที่หลวงพ่อชา สุภทฺโท นำมาสอน
เรื่องทางสายกลางโดยยึดหลักคำสอนของพระพุทธองค์ในความพอดีไม่สุดโต่งในทั้งสองขั้วไม่ว่าจะสุข
หรือทุกข์ ไม่เพียงการตอบสนองทางกายท่ีปรารถนาความสุข แต่ทางใจก็เช่นกันในการวางใจอย่าง
พอเพียง สมดุลภาพตามสภาพที่เป็นอยู่ จากสภาพสังคมปัจจุบันที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตติดกับความ
สะดวกสบายแสวงหาเครื่องทุ่นแรงให้มีความสะดวกรวดเร็วหลากหลาย จิตจะเพลิดเพลินกับความสุข
เมื่อพบกับทุกข์ จึงต้องการหลีกหนีความทุกข์หากทำใจอย่างถูกต้องสุขทุกข์เป็นของคู่กัน เมื่อเข้าใจ
กับสิ่งที่มากระทบอารมณ์ความรู้สึก มีสติควบคุมตนเองให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ท่ีกระทบทางใจและ
กายก็จะมีความคิดเห็นเข้าใจอย่างถูก ควรมองเป็นเรื่องธรรมชาติ ซึ่งแนวทางการปฏิบัติดับทุกข์ทาง
สายกลางหรือมรรคมีองค์ ๘ ก็เป็นทางเลือกสำหรับการเดินทางอย่างสมดุล สังคมใดก็ตามหากขาด
ศีลธรรมสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่ดีงามไม่ได้ คนในสังคมก็จะมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน ใครมีอำนาจ  
มีพวกพ้องบริวารมากก็จะได้ประโยชน์มาก เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ขัดแย้ง ขาดความสามัคคี  
ความยุติธรรมไม่มี ขาดความสมดุลทางสังคมทั้งกายภาพและจิตใจ แนวทางคำสอนทางสายกลาง
หลวงพ่อชา สุภทฺโท พระเถระผู้ใหญ่ จึงเป็นแนวทางปฏิบัติแห่งความสมดุลเกิดความสงบสุขแก่คนใน
สังคมอย่างยั่งยืน 
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มิถุนายน ๒๕๖๓). 

 



ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงคำสอนทางพระพุทธศาสนา 

THE INEQUALITY IN ACCESS TO BUDDHIST TEACHINGS 

พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ผศ.ดร.๑ 

ดร. ฆริศา  ไซอ่ำเอ่ียม๒ 

บทคัดย่อ 

บทความนี้ต้องการให้เข้าถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดย
มีเหตุ ๓ ประการคือ ๑) ความเหลื่อมล้ำในการเล่าเรียนพุทธพจน์อันพึงเล่าเรียน ในพระไตรปิฎก ๒) 
ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระเบียบวินัย แบบแผนในการเรียน ๓) ความเหลื่อมล้ำในการเข้าใจลุล่วง
ผลปฏิบัติ  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยการใช้ทฤษฎีภาษาคนภาษาธรรม ของท่านพุทธทาส ภิกขุ 
ในความเข้าใจของมนุษย์ยุคปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่า การใช้ภาษาในการสื่อสารทำ
ให้เข้าใจคาดเคลื่อน ผลของการศึกษาและปฏิบัติที่ได้ไม่เท่าเทียมกัน ผู้ปฏิบัติจึงมีความรู้ไม่เท่าเทียม
กัน ไม่สามารถก้าวผ่านความเลื่อมล้ำนั้นไปได้ 

คำสำคัญ ความเหลื่อมล้ำ, คำสอน, พระพุทธศาสนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ๑ อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ๒ นักวิจัยอิสระ  พุทธสมาคมจังหวดับุรีรมัย์ 



๒๒ 

Abstract 

 This article needs access to the inequality of access to Buddhist teachings, 
which consists of 3 reasons: 1) Inequality in the Buddhist education that should be 
studied in the Tipitaka 2) Inequality in access to discipline Learning patterns 3) 
Disparity in understanding and accomplishment By comparative analysis using the 
theory of human language, the fair language of Buddhadasa Phikkhu in the 
understanding of modern humans The results of comparative analysis showed that 
the use of language in communication makes sense of anticipation. Unequal results 
of education and practice the practitioners are not equal in knowledge. Cannot 
overcome that devotion.  

Keywords : Inequalit, Teachings, Buddhist  



การสวดมนต์เพื่อดลุยภาพใจกาย 
ด้วยหลักธรรม“ ไตรสกิขา” 

PRAYING METHOD FOR EQULIBRIUM MIND AND BODY WITH 
“ THREEFOLD TRAINING “ 

 
พรรณทิพา  ชเนศร์๑ 
Pantipa  Chanate  

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร 
 

บทคัดย่อ 
             การสร้างดุลยภาพใจกายในโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนถึงการมี
สภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-๑๙ ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิต การทำงาน การว่างงาน ตลอด
จนถึงความวิตกกังวล ความเครียด ความหวาดกลัว ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยใจกาย หรือ กายใจ ซึ่ง
เชื่อมสัมพันธ์กัน ดังนั้นการใช้หลักของการสวดมนต์หรือฟังเสียงสวดมนต์ จะสามารถปฏิบัติได้ในทุก
สภาวการณ์ และทำได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึงพาผู้อ่ืนตอดจนสามารถทำได้ทุกสถานที่  จึงเป็นสิ่งที่
น่าสนใจนำมาใช้เป็นกระบวนการในการบำบัดดูแลใจกาย เพ่ือให้มีดุลยภาพที่ดี ภายใต้แนวทางวิธีการ
ปฏิบัติของหลักไตรสิกขาที่เป็นหลักของการฝึกปฏิบัติใจกายให้สบาย สงบ ทำให้เกิดและเพ่ิมพลัง
ประสิทธิภาพจากการสวดมนต์หรือฟังเสียงสวดมนต์  ในการรักษาดุลยภาพใจกาย 
 คำสำคัญ : การสวดมนต์, ดุลยภาพ, ไตรสิกขา  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑ หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 



๒๔ 

Abstract 
              The method that can keep the equilibrium mind and body in high chancing 
everything in the world. Including the event about critical of Covid-19’ s epidemic 
which is the first time that have effect to life style, working style, unemployment 
situation and many bad feeling such as worry, anxiety and stress. This cause will be 
effect to illness of mind-body that connect together. So the method of praying can 
support in this serious situation in order to promote of equilibrium mind-body base 
on Threefold Training way. The Threefold Training way is the best pathway of training 
mind and body in comfort and peaceful situation, and increasing efficiency power of 
The praying.   
  
Keywords: Praying, Equilibrium, Mind-Body, Threefold Training     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



๒๕ 

๑.บทนำ  
                สภาวการณ์ในปัจจุบันที่การเกิดระบาดของไวรัสโควิคที่เป็นการเกิดขึ้น โดยที่ทุกๆคนไม่
มีการตั้งตัวมาก่อน หรือเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน ทำให้ส่งผลต่ออารมณ์ ความคิด เกิดการวิตกกังวล 
เครียดในสิ่งต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวัน การเดินทาง การทำงาน การพบปะเพ่ือกิจกรรม
ต่าง ตลอดจนถึงการที่ต้องทำงานที่บ้านที่เรียกว่า Work at home หรือการที่เกิดสภาวะการปิด
กิจการ ตกงาน ส่งผลต่อ สภาพเศรษฐกิจส่วนตัว ครอบครัว ทำให้เกิดการวิตกกังวล เครียด จนกระ
ทัง้มีบ้างรายถึงกับมีการฆ่าตัวตาย เพ่ือหลีกหนีสภาวการณ์ที่วิกฤต จึงเป็นที่มาของของการเจ็บป่วยที่
ส่งผลต่อกันของใจกายคือ เกิดการเสียดุลยภาพทางใจส่งผลกระทบกาย หรือการป่วยทางกายที่ส่งผล
ต่อทางใจ ซึ่งส่งผลต่อการเจ็บป่วยแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงใจกาย๒  เพราะในหลักของธรรมชาติแล้ว 
กายใจของเราสัมพันธ์กันจนแยกไม่ออกจากกัน อิงแอบเชื่อมสัมพันธ์กัน ดังนั้นการมีสมดุลหรือเสีย
ดุลยภาพของทั้งกายใจ จะส่งผลต่อกัน ในทางกายก็จะมีวิธีการปรับดุลยภาพที่จะมองเห็นทางรูปธรรม 
เช่น การออกกำลังกาย การกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การปรับเปลี่ยนอิริยาบถ๓  ส่วนทางใจก็จะมีวิถี
การจัดการที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล และที่สามารถทำได้ง่าย สะดวก ทุกศสานาทุกเพศทุ กวัย  
โดยเฉพาะการที่ต้องอยู่ในสภาวะ Work from Home หรือการที่ต้องเว้นระยะห่าง คือ การสวดมนต์ 
ซึ่งในทุกศาสนา บทสวดมนต์ทุกบทล้วนแล้วมีมีอักขระที่มีโทนเสียง  ความหมาย ล้วนแล้วแต่มีพลังใน
ตัวในการบำบัดจิตใจที่เสียสมดุล เป็นการใช้เสียงในการกระตุ้นระบบการทำงานของคลื่นสมองให้
กลับมาเป็นคลื่นที่มีความสงบเย็น กลับมาอยู่ในสภาพปกติท่ีเรียกว่า ร่มเย็น ปกติ ตามความหมายของ
คำว่า ศีล ในหลักไตรสิกขา รวมทั้งการสวดมนต์ที่ถูกต้องจะ ก่อให้เกิดผลานุภาพแห่งพระพุทธมนต์ที่
ทำผู้สวดเกิดจิตเป็นสมาธิ โดยเฉพาะเมื่อมุ่งเน้นในการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบทหัวข้อธรรมทุก
คำ ของแต่ละบทสวด จะทำให้มีผลานุภาพมาก สามารถคุ้มครองผู้สวด ป้องกันภัยต่างๆของตนเอง 
เพ่ือรักษาโรคทางกายและใจ เพ่ือขจัดภัยพิบัติต่างๆ และทำให้ผู้สวดมีจิตที่เป็นเมตตามีสมาธิ มุ่ง
ประโยชน์ให้ผู้อื่น เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ ๔    ดังนั้นจึงเป็นวิธีการที่ง่าย สะดวก สามารถทำได้
ในทุกสถานการณ์เวลาที่เป็นปกติ หรือแม้นแต่ในช่วงที่เกิดวิกฤต โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีการเว้น
ระยะห่าง หรือ การWork from Home.   

 
๒ พรรณทิพา ชเนศร์, “แบบจำลองพุทธจิตวิทยาการบำบัดดูแลและส่งเสริมสุขภาพองค์รวมในแพทย์

แผนไทย”, ดุษฏีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (คณะมนุษยศาสตร์: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า 
๒๔๒. 

๓ กองประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเวช
กรรมไทย เล่ม๑, หน้า  ๑๕-๑๙. 

๔ พันเอกเกื้อ ชัยภูมิ, “รูปแบบการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย, ๒๕๕๙) . 



๒๖ 

๒. การสวดมนต์   
การสวดมนต์ เป็นคำที่มาจาก ๒ คำมาผสมกัน โดยคำแรก คือ คำว่า “สวดหรือสาธยาย ” 

ส่วนคำที่๒ คือ มนต์หรือมนตร์ คือคำศักดิ์สิทธ์ คำที่ใช้สวดเพ่ือความเป็นสิริมงคล ดังนั้น การสวดมนต์
คือการดังนั้นการเปล่งเสียงที่มีพยัญชนะครบสามารถกระตุ้นให้เกิดพลังได้  ในทางพระพุทธศาสนา 
การสวดมนต์เป็นภาษบาลี เป็นการสวดที่อาศัยการเปล่งเสียงเป็นภาษาพูดในแบบมุขปาฐะ (Oral 
Tradition) ภาษาบาลีนี้ประกอบด้วย สระผสมผสานอยู่แทบทุกพยางค์  ดังนั้นการเปล่งเสียงที่มี
พยัญชนะครบสามารถกระตุ้นให้เกิดพลังได้  ภาษาบาลีมีฐานเสียงอักขระทุกตัว เมื่อเกิดจากฐานใด 
เสียงก็จะไปกระตุ้นอวัยวะส่วนนั้นๆ การเปล่งเสียงในภาษาบาลีจึงมีพลังสั่นสะเทือน การเปล่งเสียงใน
ภาษาบาลียังก่อให้เกิดพลังสั่นสะเทือนขึ้น นอกจากนี้ภาษาเก่าแก่อ่ืน ก็มีพลังเช่นกัน ดร.ริชาร์ด เกอร์
เบอร ์และแอนดรู ไวลด์ กล่าวถึงพลังสั่นสะเทือนที่มนุษย์ได้จากการท่องมนต์และคาถาว่าเป็นยาวิเศษ
รักษาโรคได้  จากหนังสือเรื่อง Vibration Medicine  กล่าวไว้ว่า โรคภัยที่ส่งผลต่อร่างกายในส่วน
ใดๆ หากได้รับพลังสั่นสะเทือนถือเป็นการเยียวยาต่ออวัยวะนั้น ดร.แอนดรู ไวลด์๕ ได้เขียนหนังสือ
เรื่อง Spontaneous Healing  และได้ร่วมทำการวิจัยพร้อมกับ  ดร.เกเฮนดริก ผู้ เขียนเรื่อง 
Conscious Breathing   ได้ข้อค้นพบว่า ร่างกายเรามีแนวโน้มที่จะสามารถรักษาตัวเองได้ สามารถ
ใช้เป็นพลังกระตุ้นอวัยวะที่มีปัญหาในร่างกาย การสวดมนต์เป็นการใช้พลังงานในการช่วยการจัดการ 
ระบบร่างกายในระบบเซลล์ ที่เป็นโมแลกุล เป็นการกระตุ้นระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ให้กลับมา
ทำงานปกติให้มากที่สุด คือการใช้หลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานของพลังงานคือ การใช้หลักการทางฟิสิกส์
ยุคนิวตัน  Newtonian Medicine) ที่เซอร์ไอแซกนิวตัน ได้วางรากฐานไว้ว่า “สรรพสิ่งไม่สูญหายไป
ไหน จะแปรเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลว เป็นก๊าซ เท่านั้นเอง”  ดังนั้นการสวดมนต์จะสามารถใช้
ในการปรับสมดุลทางกาย ส่วนทางจิตใจ บทสวดมนต์จะเป็นบทที่มีความศักดิ์สิทธ์ของอักขระ มี
ความหมายในการใช้ในการบำบัดทางใจ ตลอดจนถึงการการเข้าใจ เข้าถึงความหมายของบทสวดจะยิ่ง
ทำให้ ผู้สวดลึกซ้ึงในบทของหัวข้อธรรมทุกคำ ของแต่บทสวดจะยิ่งทำให้มีผลพลังมากมาย จากงานวิจัย
เกี่ยวกับการวางน้ำพระพุทธมนต์หรือน้ำที่ได้รับเสียงสวดไปวิเคราะห์จะ พบว่า โมเลกุลของน้ำมีความ
สมบูรณ์ สวยงาม ต่างจากโมเลกุลของน้ำที่วางอยู่หน้าโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ซึ่งมีรูปร่างไม่สมบูรณ์ 
จึงสรุปได้ว่าเสียงสวดมนต์ทำให้เกิดคลื่นที่สามารถส่ง การสั่นสะเทือนจนโมเลกุลน้ำปรับตัวสู่สภาวะ
สมบูรณ์ และที่สำคัญร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยน้ำถึงร้อยละ ๖๐% ๖     

 
๕ Andrew Weil (แอนดรู ไวล์, น.พ.), M.D., Spontaneous Healing, (Alfred A. Knopf, Inc.) 
๖ จุฑาทิพย์  อุมะวิชนี ,  เสียงสวดมนต์รักษาโรคชะงัก , ๒๕๔๗ม ออนไลน์  , เข้าถึงได้จาก : 

http;//kanchanok, exteen, วันท่ีสืบค้น: ๑๓ มิถุนายน, ๒๕๖๓. 



๒๗ 

สรุปได้ว่า การสวดมนต์สามารถช่วยในการจัดสมดุลของชีวิตมนุษย์ทั้งทางกายโดยการใช้
ลักษณะพลังของการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของต่อน้ำ และระบบอวัยวะในร่างกาย ส่วนในทางจิตใจ
นั้นเป็นการใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของอักขระ ตลอดจนการเข้าใจเข้าถึงความหมายอันมีนัยสำคัญในบท
สวดมนต ์ส่งผลในใจเกิดความสงบ สบาย สว่าง รวมทั้งก่อให้เกิดความเมตตาในใจของผู้สวด  

 
 

๓. ดุลยภาพกายใจ 
 กฎธรรมชาติที่เป็นสากลที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต และคำว่าชีวิตความหมายตามรูปศัพท์

หมายถึง ความเป็นอยู่ หรือการดำรงอยู่ ดังนั้นชีวิตเป็นหน่วยรวมขององค์ประกอบต่างๆที่คุมกันเข้า
เพ่ือการดำรงชีวิตอยู่ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญคือขันธ์๕  ได้แก่ ร่างกาย (รูปขันธ์)และจิตใจ(นามขันธ์
ประกอบด้วย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาประกอบกันหล่อเลี้ยงอิงแอบ
สัมพันธ์กัน ดังนั้น การเกิดดุลยภาพกายใจ มีความสมดุลกัน ดังคำกล่าวของพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺตโต)๗ ได้กล่าวไว้ว่า “การมีดุลยภาพ เป็นการรักษาดุลยภาพไว้ได้ สุขภาพก็ดำรงอยู่ได้ 
ดังนั้นสุขภาพดีจึงอิงอาศัยดุลยภาพ ดุลยภาพก็คือความสัมพันธ์ อย่างพอเหมาะ พอดีได้สัดได้ส่วนกัน
ระหว่างองค์ประกอบทั้งหลาย ดุลยภาพที่สามารถมองเห็นได้ง่าย ๆ ในชีวิตก็คือ ด้านร่างกายที่เป็น
ส่วนที่มองเห็น เมื่อมีส่วนใดบกพร่องทำงานไม่สัมพันธ์กันไม่ดี ไม่ได้สัดส่วนไม่พอเหมาะพอดี ก็เกิด
ปัญหา ที่เรียกว่า โรคภัยไข้เจ็บ ที่แสดงออกทางกาย” ลักษณะของการที่มนุษย์สามารถดำรงใช้วิถีชีวิต
ได้ตามปกติที่ควรเป็นการทานอาหารได้ นอนหลับ สามารถใช้ชีวิตได้ตามสถานภาพของวัย ส่วนทาง
จิตใจก็เกิดจากการเสียสมดุลทางใจ ก็ทำให้เกิดความเครียด ความกังวล ความคาดหวังต่างๆ ๘ ดุลย
ภาพก็ไม่สามารถเกิดขึ้นโดยอาจเรียกได้ว่า โรคทางจิตใจ ซึ่งการดูแลให้จิตให้มีความสุข คือการลด
ความเครียด ตัดความคาดหวัง และการมีสติอยู่กับกายใจเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการปรับให้เกิดความ
พอเหมาะพอดี มีสมดุลเกิดขึ้น ได้สัดได้ส่วนของชีวิตนั้นจึงเรียกว่ามีองคาพยพสมบูรณ์ ก็เป็นอยู่ได้
ด้วยดีจึงเป็นหลักการของคำว่า “ดุลยภาพ” นอกจากนี้ในงานวิจัย๙ กล่าวสรุปไว้ว่าการเสียสมดุลของ
ทางกายหรือใจ ย่อมเชื่อมสัมพันธ์กัน ดังนั้นการบำบัดดูแลจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลทั้งกายใจร่วมกัน 

 
๗ พระพรหมคุณ ากรณ์  (ป.อ . ปยุ ตฺ โต ), การแพทย์ยุ คใหม่ ในพุทธทั ศน์ , พิ มพ์ ครั้ งที่ ๑๒ , 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๗), หน้า๕๑-๕๔. 
๘ สัมภาษณ์เชิงลึก พระอธิการไพศาล วิสาโล, เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ , ๑๗ เมษายน 

๒๕๖๑. 
๙ พรรณทิพา ชเนศร์, “แบบจำลองพุทธจิตวิทยาการบำบัดดูแลและส่งเสริมสุขภาพองค์รวมในแพทย์

แผนไทย”, ดุษฏีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (คณะมนุษยศาสตร์: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า 
๖๗-๖๘. 



๒๘ 

ด้วยตามแนววิถีที่เป็นแบบธรรมชาติคือ แบบแพทย์แผนไทยที่ เป็นองค์ความรู้โบราณ เน้นการบำบัด
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพองค์รวมโดยการใช้หลักวิถีธรรมชาติ ทั้ งทางกายหรือใจ ให้ ใช้หลัก
มัชฌิมาปฏิปทา หรือหลักมรรคมีองค์ ๘ ในทุกๆด้านของการดำเนินชีวิตจะเป็นการดูแลกายใจพร้อม
กัน ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักสำคัญของสาธารณสุขมูลฐานของการแพทย์แผนไทย๑๐   
              สรุปได้ว่า การมีดุลยภาพกายใจเป็นการรักษาสุขภาพชีวิตให้ดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข เป็น
ความสัมพันธ์ของกายใจที่ลงตัวอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายใจ สามารถยอมรับ 
เข้าใจและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกสถานการณ์ที่จะเข้ากระทบ   
 
 

๔. ไตรสิกขา   
              ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา ๓ หมายถึง การศึกษาข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา, การฝึกฝนอบรมตน
ในเรื่องที่พึงศึกษา มี ๓ อย่างคือ อธีสีลสิกขาคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่างยิ่งยวด  อธิจิ ต
ตสิกขา คือการทำจิตใจให้ตั้งมั่นอย่างยิ่งยวด อธิปัญญาคือความรอบรู้ตามเป็นจริงอย่างยิ่ งยวด เรียก
อีกอย่างว่า ไตรสิกขา สิกขาทั้ง๓ นี้ จัดเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์๑๑หรืออาจกล่าวได้ว่า 
เป็นการระลึกรู้ นึกรู้ในตนเอง โดยมองเป็น ๓ สภาวะ คือ กาย (กายกรรม)ใจ (มโนกรรม) ความคิด 
(วจีกรรม) ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา ๓หมายถึง การศึกษาข้อปฏิบัติที่ พึงศึกษา, การฝึกฝนอบรมตนใน
เรื่องที่พึงศึกษา ๓ อย่าง หรือเมื่อเทียบกับศัพท์ปัจจุบันเทียบได้ว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรม จิตใจ 
ปัญญา๑๒ คือ การศึกษา ที่ฝึกอบรมพัฒนาชีวิต๓ ด้าน มีดังนี้ 
                ๑) อธิสีลสิกขา คือ ศึกษาเรื่องศีล อบรมปฏิบัติให้ถูกต้องดีงาม ด้านสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม ทางสังคม  เพ่ือนมนุษย์ตลอดจนสรรพสัตว์ หรือสิ่งแวดล้อมทางวัตถุก็ตาม เป็นการศึกษา
ที่ฝึกในด้านความสัมพันธ์ ติดต่อ ปฏิบัติ จัดการกับสิ่งแวดล้อม 
                ๒) อธิจิตตสิกขา คือ ศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ  เป็นการฝึกศึกษา 
ด้านจิตใจ หรือระดับจิตใจ ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ของจิต คือด้านความสามารถของจิต 
เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ขยัน ความอดทน รับผิดชอบ ความมีสติ 
สมาธิ ด้านความสุข เช่น ปิติยินดี ร่าเริงเบิกบานใจ พอใจ 

 
๑๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ธรรมานามัย หน่วยที่๑-๘, พิมพ์

ครั้งท่ี ๗, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๔๗), หน้า๑๓. 
๑๑ คณะสงฆ์และรัฐบาล, หลักสูตรธรรมศึกษาศึกษา ชั้นโท ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ,  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า  ๓๐-๓๑. 
๑๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตโต) , การศึกษาฉบับง่าย, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์

ผลิธัมม์, ๒๕๖๑), หน้า๙. 



๒๙ 

                ๓) อธิปัญญาสิกขา คือ ศึกษาเรื่องปัญญา อบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง เป็น
การศึกษาที่ฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง  

พระธรรมปฎก ( ป.อ. ปยุตฺโต ) ได้กล่าวไว้ว่าสมาธิ เป็นการฝึกฝนพัฒนาด้านจิตใจ 
หมายถึง การศึกษาช่วยพัฒนาพฤติกรรมแหงจิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ดีมีจิตใจปลอดโปร่ง สบาย 
ปราศจากความโลภ เป็นการศึกษาเพ่ือให้เกิดความตั้งใจในการสร้างแรงจูงใจ เป็นการฝกฝนพัฒนา
จิตใจ ให้มีความสุขเกิดภาวะเกื้อหนุนสุขภาพจิตใจไปในทางที่ดี ไดแก ทำให้จิตใจเกิด ความร่าเริงแจ
มใสเบิกบานใจ อยู่ ตลอดเวลายอมทําใหเกิดความเอิบอ่ิมใจ ปลาบปลื้มยินดี (ปติ) และทําใหจิตใจมี
ความสงบเย็น ชวยผอนคลายทั้งสภาวะรางกายและจิตใจได (ปสสัทธิ) ยอมทําใหเกิดความคลองตัว 
และมีความสะดวกสบายใจ (สุข)๑๓  

สรุปได้ว่า ไตรสิกขาคือการปฏิบัติที่เป็นแกนหลักสำหรับศึกษาหรือฝึกหัด ฝึกฝนอบรม
กาย วาจา ใจ ให้มีการพัฒนาสูงยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เป็นทั้งข้อศึกษา
และการนำมาปฏิบัติจริงเป็นกิจกรรมของชีวิต ที่เป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อนำมาศึกษา
และปฏิบัติแล้วความสงบ ความสุขใจ ร่มเย็นสบาย บังเกิดกับจิตใจก่อให้เกิดความร่าเริงแจ่มใส เกิด
การผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ย่อมทำให้สามารถ ดำรงในวิถีชีวิตได้ทุกสถานการณ์อย่างปกติสุข 

 
๕. สรุป   
              การสวดมนต์มาใช้ในการดูแลรักษา ดุลยภาพทางใจกายของมนุษย์เราในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากมายจนยากที่จะคาดการณ์ได้นั้น จะส่งผลทำให้มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นหลัก
สำคัญ ตามแนวทางของไตรสิกขา จะส่งผลให้การสวดมนต์เต็มไปด้วยมีพลังสูงจาก ใจกายที่มีความ
ผ่อนคลาย สบาย สงบ มีความเป็นสมาธิสูง ตลอดจนถึงการเข้าใจ เข้าถึง ความหมายของอักขระ 
ความหมายอย่างแท้จริงของหลักธรรม ส่งผลให้จิตใจร่างกาย เชื่อมสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว ก่อให้เกิด
พลังพลานุภาพจากเสียงสวดมนต์ โดยเฉพาะเมื่อได้เข้าใจหลักของการสวดมนต์ที่ถูกต้องจะยิ่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพ วิธีการที่จะสวดมนต์ให้มีประสิทธิภาพในการรักษาดุลยภาพใจกายได้อย่างสูง 
ประกอบด้วยหลักการปฏิบัติ ดังนี้๑๔ 

     ๑. สวดมนต์ออกเสียงถูกต้องตามอักขระ 
     ๒. รู้ความหมายของทุกหลักพุทธธรรมในบทสวดมนต์ 

 
๑๓ พระธรรมปิ ฎก (ป .อ . ปยุ ตฺ โต  ) , การศึกษ าเพ่ื ออารยธรรมที่ ยั่ งยื น , พิ มพ์ ครั้ งที่  ๕ , 
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     ๓. สวดมนต์ ด้วยความเมตตาอย่างแท้จริง อยู่ในใจผู้สวด 
                 แนวทางการสวดมนต์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงนั้น ให้พร้อมด้วยองค์ปรพกอบ ๓ อย่างที่
กล่าวมาเบื้องต้น พร้อมด้วยการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักของ ไตรสิกขา จะส่งผลต่อการเกิดดุลยภาพ
ใจกายอย่างยั่งยืน ซึ่งได้สรุปออกมาเป็น โมเดลได้ตามโมเดลที่๑ ในตามแผนภาพที่ ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่1 แสดงแนวทางการสวดมนต์ให้เกิดดุลยภาพใจกาย 
              

               สรุปได้ว่าการสวดมนต์หรือการฟังเสียงสวดมนต์ ทีมีความถูกต้องในอักขะ ความเข้าใจ 
เข้าถึงในเนื้อหาของบิสวดมนต์ พร้อมทั้งการสวดมนต์พร้อมปฏิบัติ ตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ 
ปัญญา จะส่งผลและมีประสิทธิสูงต่อสุขภาพใจกาย ให้เกิดความสบาย ผ่อนคลาย ร่มเย็น มีสมาธิ 
พร้อมก่อให้เกิดปัญญา ส่งผลให้ ผู้ปฏิบัติมีดุลยภาพใจกายที่แข็งแรง สามารถมีความสุขในทุก
สภาวการณ์ที่จะเกิดขั้นในโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และยังมีปัญญาในการนำมาเป็นประโยชน์ใน
วิถีชีวิตของตนเองได้อย่างลงตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 

การสวดมนต์ ด้วยหลักของ 
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)   

 ๓. ความเมตตา 
๒. ความหมายใน

บทสวด 

๑. เสียงถูกต้องอักขระ 

ดุลยภาพใจกาย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจสำคัญในการพัฒนาและนำการเปลี่ยนแปลงในทาง

สร้างสรรค์มาสู่ทุกคน ดังนั้น พันธกิจทางการศึกษาจึงมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้โลกจะดำเนิน

เปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไรก็ตาม เมื่อใด ทุกคนให้ความสำคัญกับการศึกษา เมื่อนั้น ทั้งการศึกษาทั้งคน

ที่ได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง ได้รับผลประโยขน์ในเรื่องของการพัฒนา ความสร้างสรรค์ นวัตกรรมรักษาโลก 

เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณค่าแท้ ขับเคลื่อนความสงบสุขสันติ สู่มวลมนุษย์ชาติ อย่างน้อยที่สุด 

ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข และเป็นวิถีชีวิตใหม่แบบปกติ เพราะฉะนั้น การศึกษาจึงมีบทบาท

ที่จำเป็นอย่างสูงสุด ต่อการเจริญขึ้นด้านคุณภาพจิตใจ คุณภาพสังคม คุณภาพเศรษฐกิจฐานราก และ

คุณภาพวิถีชีวิต ด้วยการเลือกสรรอย่างฉลาด จึงค้นพบเครื่องมือหรือหลักการเหมาะสมอย่างยิ่งทาง

พระพุทธศาสนา เมื่อได้รับการประยุกต์นำไปใช้ให้ถูกต้องดีงาม จะเป็นกลไกที่สำคัญมากที่สุดในการ

พัฒนามนุษย์ทุกด้าน 

คำสำคัญ : ประชาคมการศึกษา การพัฒนา ทางสายกลาง ความยั่งยืน  

 

 

 

 
๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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Abstract 

 An education is the most important heart of development and takes the 

dynamics into every one. Therefore, the educational missions are changing all time, 

although the world is moving around itself. When we knew the education is very 

important for our life, it will be the right way for us who have got it and the benefits in 

the progress, creation and innovation to protect the world, because the achievement of 

the education becomes the true values to move and drive the peace and happiness for 

human beings. At least, we can normally live and work every day and it is the new 

normal lifestyle. Hence it is the needed roles to cultivate the mental quality, social 

quality, basic economic quality and life-way’s quality. With the smart choice, we found 

that the best way is the middle-way from the teaching of the Buddha. When we can 

properly apply and rightly use it, finally, it will be the greatest mechanics of 

development for the perfection of human beings.  

Keywords: Education association, development, middle-way, sustainable  

        



การกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
The political socialization of Kalasin Buddhist College 

พระครูวรจิตตานุรักษ์ (สงวน วงศ์เสาเนา), ชาญชัย สุริยบุญ, สุรศักดิ์ พุทธา 
Phrakuvarajittanurak (Sanguan Wungsaonao), Chanchai Sureyabun, Surasak

 buddha 
๒๕๖๐ 

บทคัดย่อ 
                การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  ๒) เพ่ือศึกษา
ระดับทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ๓) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีเพศ อายุ สาขาวิชาที่สังกัด และ ระดับชั้นการศึกษา ต่างกัน ๔) เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
ที่มีเพศ อายุ สาขาวิชาที่สังกัด และ ระดับชั้นการศึกษา ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ปีการศึกษา ๒ / ๒๕๖๐ จำนวน ๒๓๕ รูป / คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมโดยใช้ t - test และ F - 
test (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างได้ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least-
Significant Different) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม

พระเกียรติกาฬสินธุ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X  = ๓.๗๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังนี้ ด้าน
สถาบันครอบครัว (X  = ๓.๙๔) ด้านสื่อมวลชน (X  = ๓.๘๔) ด้านสถาบันการศึกษา (X  = ๓.๗๔) 
และด้านกลุ่มเพื่อน (X  = ๓.๖๒) ตามลำดับ 

๒) นักศึกษามีทัศนคติทางการเมือง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X  = ๓.๙๒) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเมือง
ระดับท้องถิ่น อาทิ อบต. ,สท. ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย จึงไม่สมควร
กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น (X  = ๔.๔๑) รองลงมา คือ การรวมกลุ่มเพ่ือแสดงประชามติเป็นวิธีการ
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หนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล ( X  = ๔.๐๖) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด คือ ทหารควรเข้ามามีบทบาททางการเมือง ถ้าผู้นำทางการเมืองใช้อำนาจผิดทำนองคลองธรรม 
(X  = ๓.๕๙) 

๓) ผลการเปรียบเทียบการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี เพศ อายุ สาขาวิชาที่สังกัด และ ระดับชั้น
การศึกษา ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

๔) ผลการเปรียบเทียบทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ อายุ และ ระดับชั้นการศึกษา ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน มีทัศนคติไม่
แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่มีสาขาวิชาที่สังกัดต่างกัน มีทัศนคติทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
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ABSTRACT 

The objective of this research were ๑) to study the level of the students' 
opinions on the political socialization of Kalasin Buddhist College. ๒ ) to study level 
of the political attitude of undergraduate students of Kalasin Buddhist College. ๓) to 
compare the political socialization of Kalasin Buddhist College on the opinions of 
undergraduate students with different sex, age, course of study and education level 
are different. ๔ ) to compare the political attitude of of undergraduate students of 
Kalasin Buddhist College. with different sex, age, course of study and education level 
are different. The sample, including undergraduate students. A theological seminary 
in honor of Kalasin. Cornell University Students ๑ - ๔ academic year ๒ / ๒๕๖๐ was 
๒ ๓ ๕  monks / person. The research instrument was the five-level rating scale. The 
statistics were computed through the computer program and presented as 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test, F-test (One - way 
ANOVA) and further analyzing by LSD (Least-significant Different) if there were 
significant. The research findings were as follows : 

๑ ) Students opinions on the political socialization of Kalasin Buddhist 
College were at high levels. (X = ๓.๗๙) and Sorting arithmetic meant from highest to 
lowest respectively. The highest average to average lowest as follows: family 
institution (X = ๓ .๙ ๔ ) in the mass media (X = ๓ .๘๔ ) in the educational institution. 
(X = ๓.๗๔) and the group of friends (X = ๓.๖๒), respectively. 

๒ ) Students political attitude were at high levels. (X = ๓ .๙๒ ) When each 
item, it was found that the average level of all the questions. With the highest 
average is politics at the local level. Such as organization, technology. Also, the lack 
of knowledge in democracy, so. Don't deserve the decentralization to local.  (X = 
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๔ .๔ ๑ ), followed by group to show the referendum as to how to do Five people 
influence the decisions of government. (X = ๔.๐๖) and the average low is the soldier 
should play a role in politics. If political leaders of power against the law. (X = ๓.๕๙). 

๓) The comparison of the political socialization of Kalasin Buddhist College 
on the opinions of undergraduate students with different sex, age, course of study 
and educational levels under different overall. and the opinion is no different. 

๔ ) Comparing the political attitude of Kalasin Buddhist College on the 
opinions of undergraduate students, with sex, age, and educational levels under 
different overall. and the attitude is no different. The undergraduate students who 
belong to different disciplines. Political attitudes vary significantly statistical level .๐๕. 

Keyword : Political Socialization, Kalasin Buddhist College. 
๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ระบอบการปกครองในอารยประเทศที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเชื่อ
ว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดที่ได้คิดค้นขึ้นมาและนำมาประยุกต์ใช้ได้ในวิถีชีวิตประจำวันและ
วิถีชีวิตทางการเมืองซึ่งเป็นเป้าหมายและอุดมคติของประชาธิปไตยซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นคุณธรรม
ระดับสูงของมนุษย์ ระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ และเป็นระบบการเมืองที่หลายฝ่ายคาดหมายว่าจะสามารถเสริมสร้างและ
เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าในทุกด้านได้อย่างรวดเร็ว แต่ตามสภาพความเป็น
จริงที่ปรากฏคือระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยต้องประสบกับความล้มเหลวตลอดมาเป็นเสีย
ส่วนมาก กล่าวคือการเมืองของไทยมักจะมีปัญหาการเมืองด้านโครงสร้างและหน้าที่  สอดคล้องกับ 
บรรจง กลิ่นสงวน (๒๕๔๗ : ๑) ได้อธิบายไว้ว่า ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เชื่อกันว่าเป็น
การปกครองที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ และนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตทางการเมืองและชีวิตประจำวัน 
และเมื่อพิจารณาถึงการเมืองการปกครองของไทย หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้นำระบอบประชาธิปไตยที่มี
แม่แบบมาจากอังกฤษมาใช้ทั้งรัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  สังคมการเมือง
ไทยใช้ระบบการเมืองการปกครองแบบรัฐสภามาก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่ปัญหาและอุปสรรค
ของการนำเอาระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในประเทศยังมีปัญหาด้านสถาบันทางการเมืองเพราะยังไ ม่
สามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพทางการเมืองเสมอมา อีกทั้งประชาชน
ส่วนใหญ่ยังมีความคิดความเข้าใจตลอดจนพฤติกรรมทางการเมืองยังไม่สอดคล้องกับหลักการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาระบบความคิดความเชื่อทางการเมืองขอคนไทยส่วน
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ใหญ่ในสังคมไทยมีลักษณะสอดคล้องกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช คือการยอมรับนับถือผู้ที่มี
อำนาจ การเกรงกลัวผู้มีอำนาจ การแยกตัวและบทบาทของตนเองออกจากการเมือง การยอมรับ
ความไม่เท่าเทียมกัน จึงทำให้ประชาธิปไตยของไทยไม่มีการพัฒนา ถ้าหากจะให้ประชาธิปไตยมีการ
พัฒนานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบความคิดความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมทางการเมืองของคน
ไทยส่วนใหญ่ใหม่เสียก่อน ซึ่งการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อดังที่กล่าวมาแล้วจะต้องผ่าน
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งการกล่อมเกลานี้จะช่วยให้บุคคลมีเจตคติ 
ความคิดความเข้าใจ เข้าใจปัญหาที่ที่เกิดขึ้นทางการเมืองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นั้นเป็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไรและควรจะทำอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าได้รับการกล่อมเกลาเกี่ยวกับการเมืองที่
ถูกต้องย่อมจะทำให้มีทัศนคติ เข้าใจและสนใจระบบการเมือง อยากที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
ยิ่งขึ้น โดยคิดหรือถือว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและควรจะต้องมีความ
รับผิดชอบด้วย การกล่อมเกลาทางการเมืองซึ่งจะเป็นแนวทางในการปลูกฝังความเชื่อ ทัศนคติ เจต
คติ ค่านิยม พฤติกรรมทางเมือง และความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้แก่
เยาวชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย  
 กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งการกล่อมเกลาทางการเมืองหรือการเรียนรู้
ทางการเมืองจะเกิดขึ้นกับคนทุกเพศและทุกวัยทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวได้อยู่เสมอ การกล่อมเกลาทาง
การเมืองจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะทางการเมืองเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทางการเมือง
นั้นถูกกำหนดโดยพฤติกรรมของบุคคลมากกว่าองค์กรหรือสถาบัน การที่บุคคล องค์กร หรือสถาบัน
จะมีพฤติกรรมทางการเมืองโดยการสนับสนุนระบบการเมืองหรือไม่นั้นส่วนสำคัญย่อมขึ้นอยู่กับการ
กล่อมเกลาทางการเมืองซึ่งจะทำให้บุคคลมีทัศนคติ ความคิด ความเข้าใจเรื่องการเมือง ระบบ
การเมือง ถ้าบุคคลได้รับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่ดีแล้วย่อมเป็นการสนับสนุนระบบการเมืองนั้น
ให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นระบบการเมืองที่มั่นคง (กิตติพงษ์ ขจีรัตน์วัฒนา, ๒๕๕๒ : ๑) 
การกล่อมเกลาทางการเมืองนั้นจะต้องมีรากฐานมาตั้งแต่เด็กเพราะสิ่งที่ได้เรียนรู้และก่อตัวขึ้นในช่วง
ต้นของชีวิตจะส่งผลตามมาถึงในวัยที่เป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะการให้การศึกษาทางการเมืองแก่เยาวชน
นั้นเป็นการทำให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และแนวทางปฏิบัติกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกต้อง ซึ่งเป็น
เป้าหมายที่สำคัญยิ่ง โดยส่วนประกอบของสื่อกลางหรือตัวกลางนั้นย่อมขึ้นอยู่กับครอบครัว กลุ่ม
เพ่ือน กลุ่มศาสนา กลุ่มอาชีพ และสื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีสื่อกลางที่สำคัญอีกประการหนึ่งในสังคม
ที่ทำหน้าที่ควบคู่กับตัวกลางอ่ืน ๆ คือ สถานบันการศึกษาเพราะสถาบันการศึกษาจัดได้ว่าเป็น
องค์การที่ให้การกล่อมเกลาทางการเมืองได้โดยทางตรงและทางอ้อม  องค์ประกอบต่าง ๆ ของ
สถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ หลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง
ก็มีผลต่อการเรียนรู้ทางการเมืองของนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น  การกล่อมเกลาทางการเมืองจึงเป็น



๓๙ 

กระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกในสังคมนั้นรับเอาวัฒนธรรมทางการเมืองหนึ่ง ๆ ไปใช้เป็น
วิธีการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตทางการเมืองว่าจะดำเนินหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไร โดยมีหน่วยตัวแทนที่
จะทำหน้าที่ให้การกล่อมเกลาทางการเมือง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ (Dawson & Prewitt, 
๑๙๖๙ : ๙๙ - ๒๐๐) คือ ๑) ครอบครัว ๒) กลุ่มเพ่ือน ๓) ระบบการศึกษา โรงเรียน และการเรียนรู้
ทางการเมือง และ ๔) กลุ่มทางสังคม ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็นแหล่งที่จะให้การปลูกฝังทัศนคติ
ทางการเมือง เพราะเป็นสถาบันที่สองที่นักเรียน นักศึกษาต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน 
ดังนั้นครู อาจารย์จึงมีอิทธิพลต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของนักเรียนได้ทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อม ทั้งโดยวิธีการสอน และเนื้อหาวิชาที่สอนแก่นักเรียน นักศึกษาและการปกครองในสถาบัน
ศึกษา ครู อาจารย์จะต้องเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและเห็นความสำคัญของ
ระบบการเมืองที่เมาเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกคนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง  จะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษา
และระบบการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในกระบวนการอบรมและกล่อมเกลาบุคคลให้ไปสู่ระบบ
การเมือง การศึกษากับการเมืองจึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ่งยากที่จะแยกออกจากกัน
เพราะการศึกษาก็เปรียบเสมือนรากฐานของการเมือง การเมืองก็เปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้
แนวทางให้กับการศึกษา กล่าวคือการศึกษาจะหล่อหลอมหรือสร้างคุณภาพของคนให้เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม การศึกษาเป็นเครื่องมือเลือกสรรคนเข้าสู่ระบบการเมือง การศึกษาช่วยสร้างสำนึกทาง
การเมือง การศึกษาช่วยให้หลุดพ้นความการด้อยพัฒนาทางการเมือง  ดังนั้น การกล่อมเกลาทาง
การเมืองโดยผ่านสถาบันการศึกษาซึ่งจะเป็นกระบวนการสอนหรือการอบรมกล่อมเกลาให้เยาวชน 
ครู อาจารย์ที่สอนควรให้ความใจเรื่องการให้ประสบการณ์การกล่อมเกลาทางการเมืองแก่นักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ทักษะ ค่านิยม และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการดำรงชีวิตที่ดี
ของสังคม และกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
การเมือง ซึ่งต่อไปจะทำให้เป็นประชาชนที่เป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดี มีความผูกพันต่อชาติของ
ตนแล้วยังเป็นการทำให้เป็นผู้รับผิดชอบในกิจการสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต ระบบการศึกษา
จึงถือว่าเป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมที่สำคัญที่จะหล่อหลอมกล่อมเกลาคนในสังคมนั้นให้มี
ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติต่าง ๆ ตามที่สังคมนั้น ๆ ต้องการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระบบ
การศึกษานั้นมีบทบาทในการกล่อมเกลาคนในสังคมให้มีลักษณะอันพึงประสงค์นั่นเอง  
 จากที่กล่าวมาผู้วิจัยเห็นถึงความสำคัญของการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยนักศึกษาเป็นวัยที่ได้รับการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองพร้อมที่จะเรียนรู้โลกทัศน์ทางการเมือง การรับรู้อุดมการณ์ต่าง ๆ 
ทางการเมือง ซึ่งจะปลูกฝังความเชื่อ แนวความคิด ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางการเมืองของ
นักศึกษาอันจะก่อให้เกิดวุฒิภาวะทางการเมือง จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจทำการศึกษา เรื่อง 
การกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาม



๔๐ 

กุฏราชวิทยาลัย โดยจะศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการกล่อม
เกลาทางการเมืองของนักศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทางการเมืองต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของ
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์ 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี เพศ อายุ สาขาวิชาที่สังกัด และ ระดับชั้น
การศึกษา ต่างกัน 
 ๒.๔ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ อายุ สาขาวิชาที่สังกัด และ ระดับชั้นการศึกษา ต่างกัน 
 
๓. สมมติฐานการวิจัย 
 ๓.๑ นักศึกษาที่มีเพศ อายุ สาขาวิชาที่สังกัด และ ระดับชั้นการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองแตกต่างกัน 
 ๓.๒ นักศึกษาที่มีเพศ อายุ สาขาวิชาที่สังกัด และ ระดับชั้นการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติทาง
การเมืองแตกต่างกัน 
 

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๔.๑ ทำให้ทราบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของ
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
 ๔.๒  ทำให้ทราบระดับทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์ 
 ๔.๓ ทำให้ทราบผลการเปรียบเทียบการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี เพศ  อายุ  สาขาวิชาที่สังกัด  และ 
ระดับชั้นการศึกษา ต่างกัน 
 ๔.๔  ทำให้ทราบผลการเปรียบเทียบทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ  อายุ  สาขาวิชาที่สังกัด  และ ระดับชั้นการศึกษา ต่างกัน 



๔๑ 

 ๔.๕  ทำให้ได้ข้อมูลเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองให้แก่
นักเรียน นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ได้รับสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
สูงสุดแก่เยาวชนในการเป็นประชาธิปไตยและการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอีกทั้งสามารถเป็นข้อมูล 
และแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ในเรื่องการกล่อมเกลาทางการเมืองต่อไป 
 
๕. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสำรวจ (Survey 
Research) ผู้วิจัยดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนการวิจัย 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ
และระเบียบ ผู้วิจัยจึงกำหนดรายละเอียดการดำเนินการวิจัยไว้๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ จัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่กับการกล่อมเกลาทางการเมืองและสร้างเครื่องมือ พร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุงคุณภาพ
ของเครื่องมือ 
 ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินงานวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วนำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนำข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผล การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้
จากการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ ์
 ๕.๑ ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น 
๖๐๑รูป / คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๓๕ รูป / คน  
 ๕.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ได้แก่ การกล่อมเกลาทางการเมือง ประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
กลุ่มเพ่ือน สถาบันสื่อมวลชน และ ทัศนคติทางการเมือง 
 
 
 



๔๒ 

๖. ผลการวิจัย 
 ๖.๑ นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จำนวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๐ มีอายุ ๒๑ - ๓๐ ปี จำนวน ๘๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๔.๕๐ สังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง จำนวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ และ
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๐ 
 ๖.๒ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X  = ๓.๗๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังนี้ ด้าน
สถาบันครอบครัว (X  = ๓.๙๔) ด้านสถาบันสื่อมวลชน (X  = ๓.๘๔) ด้านสถาบันการศึกษา (X  = 
๓.๗๔) และด้านกลุ่มเพื่อน (X  = ๓.๖๒) ตามลำดับ 
 ๖.๓ นักศึกษามีทัศนคติทางการเมือง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X  = ๓.๙๒) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเมือง
ระดับท้องถิ่น อาทิ อบต.,สท. ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย จึงไม่สมควรกระจาย
อำนาจไปสู่ท้องถิ่น (X  = ๔.๔๑) รองลงมา คือ การรวมกลุ่มเพ่ือแสดงประชามติเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ทำให้ประชาชนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล (X  = ๔.๐๖) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 
ทหารควรเข้ามามีบทบาททางการเมือง ถ้าผู้นำทางการเมืองใช้อำนาจผิดทำนองคลองธรรม (X  = 
๓.๕๙) 
 ๖.๔ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ อายุ สาขาวิชาที่สังกัด และระดับชั้นการศึกษา มีความคิดเห็น
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 ๖.๕ นักศึกษามีทัศนคติทางการเมือง จำแนกตามเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา มีทัศนคติ
ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษามีทัศนคติทางการเมือง จำแนกตามสาขาวิชาที่สังกัด มีทัศนคติแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 
๗. อภิปรายผลการวิจัย 
 ๗.๑ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บรรจง กลิ่น
สงวน (๒๕๔๗) ทำการวิจัยเรื่อง การกล่อมเกลาทางการเมืองและทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัย 
พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
กล่อมเกลาทางการเมืองในภาพรวม อยู่ในระดับสูง แต่ไม่สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ฟาติมา ไทย



๔๓ 

เศรษฐ และ ประสงค์ กัลยาณะธรรม ได้ทำการวิจัยเรื่อง สถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทาง
การเมืองในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชโลบล ชัยนิคม ได้ทำการ
วิจัยเรื่อง การกล่อมเกลาทางการเมือง และทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ผลการวิจัยพบว่า การกล่อมเกลาทางการเมือง
ของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ วัฒนา เซ่งไพเราะ ได้ศึกษา
เรื่อง ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครกับการพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔ พบว่า ความตื่นตัวทาง
การเมืองของเยาวชนในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า  ภาพรวมการกล่อมเกลา
ทางการเมืองผ่านสถาบันต่าง ๆ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการกล่อมเกลาทางการเมืองมากที่สุดมี
จำนวนเท่ากัน ๒ สถาบัน คือ สถาบันการศึกษาและสถาบันมวลชน การกล่อมเกลาทางการเมืองอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านสถาบันครอบครัว พบว่า โดยรวมสถาบันครอบครัวมีส่วนในการกล่อมเกลา
ทางการเอง อยู่ในระดับปานกลาง ด้านกลุ่มเพ่ือนและชุมชน พบว่า โดยรวมกลุ่มเพ่ือนและชุมชนมี
ส่วนในการกล่อมเกลาทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ด้านสถาบันการศึกษา พบว่า โดยรวม
สถาบันการศึกษามีส่วนในการกล่อมเกลาทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ด้านสถาบันสื่อมวลชน 
พบว่า โดยรวมสถาบันสื่อมวลชนมีส่วนในการกล่อมเกลาทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง สถาบัน
ทางการเมือง พบว่า โดยรวมและพิจารณาเป็นรายข้อสถาบันทางการเมืองมีส่วนในการกล่อมเกลา
ทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๗.๒ นักศึกษามีทัศนคติทางการเมือง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
บรรจง กลิ่นสงวน ทำการวิจัยเรื่อง การกล่อมเกลาทางการเมืองและทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัย 
พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีทัศนคติทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
 ๗.๓ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้อง
กับ ผลการวิจัยของ สุรพร สุวานิโช ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การกล่อมเกลาทางการเมือง และความรู้สึกมี
ประสิทธิภาพทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครนายก 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีการกล่อมเกลาทางการเมืองในครอบครัวแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 



๔๔ 

 ๗.๔ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ จำแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้อง
กับ ผลการวิจัยของ สุรพร สุวานิโช ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การกล่อมเกลาทางการเมือง และความรู้สึกมี
ประสิทธิภาพทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครนายก 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีอายุต่างกันมีการกล่อมเกลาทางการเมืองในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 ๗.๕ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ จำแนกตามสาขาวิชาที่สังกัด โดยรวม และรายด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทวี ศูนย์ดำ และคณะ 
ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่า คณะที่กำลังศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกันชั้นปีที่กำลังศึกษา รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน มีระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกัน 
 ๗.๖ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ จำแนกตามระดับชั้นการศึกษา โดยรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทวี ศูนย์ดำ และคณะ ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่า 
ชั้นปีที่กำลังศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกันชั้นปีที่กำลังศึกษา รายได้ของ
ผู้ปกครองต่อเดือน มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกัน 
 ๗.๗ นักศึกษามีทัศนคติทางการเมือง จำแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ บรรจง กลิ่นสงวน ทำการวิจัยเรื่อง การกล่อมเกลาทางการเมืองและทัศนคติทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบระหว่างเพศกับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย นิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๗.๘ นักศึกษามีทัศนคติทางการเมือง จำแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ชัยกฤต รัตนากร ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของ
นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุงและโรงเรียนชลกันยานุกูล ในการเมืองแบบประชาธิปไตย 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองในการเมืองแบบ



๔๕ 

ประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอรุงกับโรงเรียนชลกันยานุกูล  พบว่า เพศ อายุ 
สถาบันการศึกษา ระดับชั้นปีการศึกษา และสาขาวิชาที่เรียนของนักเรียนต่างกัน  มีการตื่นตัวทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน 
 ๗.๙ นักศึกษามีทัศนคติทางการเมือง จำแนกตามสาขาวิชาที่สังกัด แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บรรจง กลิ่นสงวน ทำการวิจัยเรื่อง การ
กล่อมเกลาทางการเมืองและทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบระหว่างภาควิชากับ
ทั ศนคติ ท างการ เมื อ งแบ บป ระชาธิป ไตย  นิ สิ ต ระดั บป ริญ ญ าตรี  คณ ะสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๙.๑๐ นักศึกษามีทัศนคติทางการเมือง จำแนกตามระดับชั้นการศึกษา ไม่แตกต่างกัน การ
เปรียบเทียบระหว่างระดับชั้นปีกับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย แตกต่างกัน ไม่สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ บรรจง กลิ่นสงวน ทำการวิจัยเรื่อง การกล่อมเกลาทางการเมืองและทัศนคติ
ท า งก า ร เมื อ งแ บ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย ข อ งนิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี  ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผลการวิจัย พบว่า  นิสิตระดับปริญญาตรี  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
๘. ข้อเสนอแนะ 
 ๘.๑ ข้อเสนอแนะสำหรับสถาบันครอบครัว จากการวิจัยในส่วนของครอบครัวซึ่งพบว่ามีการ
กล่อมเกลาในครอบครัวอยู่ในระดับมาก แต่ยังไม่ถึงมากที่สุด ดังนั้น พ่อแม่และผู้ปกครองควรเปิด
โอกาสสนับสนุนให้สมาชิกในครองครัวได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรม
แบบประชาธิปไตย รวมทั้งให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของการเมือง ควรมีการพูดคุยถึงข่าวสาร
สำคัญ ๆ ของบ้านเมืองและการเมือง ติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้
สมาชิกในครอบครัวมีความสนใจทางการเมืองและกล้าแสดงความคิดเห็นด้วย 
 ๘.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับสถาบันการศึกษา จากการวิจัยพบว่ามีการกล่อมเกลาทางการเมือง
ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ดังนั้น สถาบันการศึกษาควรมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งร่วมกัน
อภิปรายเสนอแนะความคิดเห็น เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างกว้างขวาง 
รวมทั้งสร้างจิตสำนึกแบบวิถีชีวิตประชาธิปไตย ส่วนอาจารย์ที่สอนนั้นจะต้องมีบุคลิกภาพแบบ
ประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอความคิดเห็นอย่างอิสระและยอมรับฟังความคิดเห็นและ
เหตุผลของนักศึกษาด้วย ถึงจะทำให้นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองให้
อยู่ในระดับมากที่สุด 



๔๖ 

 ๘.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับกลุ่มเพื่อน จากการวิจัยพบว่า มีการกล่อมเกลาทางการเมืองในกลุ่ม
เพ่ือนอยู่ในระดับมาก ดังนั้น กลุ่มเพ่ือนควรตระหนักถึงการให้ความสำคัญในระบอบประชาธิปไตย 
มิใช่ปิดกั้นหรือบังคับโดยไม่ไม่คำนึงถึง ตลอดจนการมีบทบาทของชุมชนสังคมรอบข้างมีการพูดคุย
และมีสวนร่วมแบบวิถีประชาธิปไตย และสามมารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองที่จะส่งผลกระทบ
ต่อได้อย่างเป็นธรรม รวดเร็วและทั่วถึงประชาชนทุกระดับชีวิตประจำวัน ตลอดจนพัฒนากลไกการ
ติดตาม ตรวจสอบทางการเมืองระดับท้องถิ่น รวมไปถึงกลุ่มเพ่ือนควรจะมีการเข้าร่วมพูดคุยสนทนา
ในประเด็ดทางการเมืองในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านน้ำชา/ กาแฟ ร้านอาหาร เป็นต้น และให้ความ
สนใจติดตามข่าวสารประเด็นต่าง ๆ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวเกี่ยวกับประเด็นทาง
การเมืองทันต่อสถานการณ์และใช้หลักเหตุผลอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทำให้นักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองเก่ียวกับกลุ่มเพ่ือให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 
 ๘.๔ ข้อเสนอแนะสำหรับสถาบันสื่อมวลชน จากการวิจัยพบว่า มีการกล่อมเกลาทาง
การเมืองในสถาบันสื่อมวลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น สื่อมวลชนต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน ควร
ให้ความสำคัญกับหน้าที่ในการสร้างการกล่อมเกลาทางการเมืองทั้งในด้านการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจ และข่าวสารทางการเมือง และสร้างความโน้มเอียงทางการเมืองในทางที่สนับสนุนต่อระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เช่น เนื้อหาที่สร้างทัศนคติในทางบวกต่อระบบการเมือง และมี
ความหวังที่จะเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อพกพร่องที่มีอยู่เพ่ือไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เป็นต้นว่าเรื่องการ
ปฏิรูปการเมือง ซึ่งทำให้นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองเกี่ยวกับสถาบันสื่อ
มวลให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 
 ๘.๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมือง จากการพบว่า นักศึกษามีทัศนคติอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น สังคมไทยควรส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติในทางบวกต่อการใช้ความรู้คู่คุณธรรมนั่น
หมายถึงต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีไปพร้อม ๆ กันโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว ในส่วนของ
สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมแนวคิดเรื่องความรู้คู่คุณธรรม โดยผ่านการเรียนการสอนในหลักสูตร 
โดยเพาะการส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลาหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นสื่อสารมวลชน
ควรถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความรู้คู่คุณธรรมอย่างต่อเนื่องผ่านรายการที่เยาวชนชนชอบและให้ความ
สนใจ โดยชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่สังคมให้รับการยกยาองเป็นวีรบุรุษ ต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีไปพร้อม 
ๆ กัน ทั้งนี้ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพ่ือให้เยาวชนเกิดการซึมซับจนสามารถนาไปปฏิบัติ 
อันจะนำมาซึ่งการส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการดำเนินชีวิตตลอดไป ถึงจะทำ
ให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีและมีทัศนคติที่อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

หน้าที่  คือ  กิจที่บุคคลควรกระทำหรือต้องกระทำ  และเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่กระทำหน้าที่
นั้นๆปรากฏสถานะทางสังคม  และทำให้บุคคลในสังคมยอมรับบทบาทที่ตนเป็นอยู่กิจที่บุคคลควร
กระทำหรือต้องทำ  ตามที่ตนมีความผูกพันหรือมีพันธะต่อสังคม  และเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้กระทำหน้าที่
นั้นๆปรากฏสถานะทางสังคม  ทำให้บุคคลในสังคมยอมรับบทบาทที่ตนเป็นอยู่  การทำหน้าที่ในทิศ  
๖ เป็นหลักคำสอนหรือหลักการที่ดี  เป็นจริยธรรมของบุคคลในสังคมที่ควรปฏิบัติต่อกัน  เป็นอุดมคติ
อีกระดับในทางพุทธจริยศาสตร์ที่จะนำมนุษย์ไปสูอุดมคติอันสูงสุดของมนุษย์ในทางพุทธปรัชญา
ฉะนั้นการที่คนๆหนึ่งจะรู้จักหน้าที่ของตนและกระทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและดีถึงที่สุด  พุทธปรัชญา
กล่าวว่าคนๆนั้นต้องพัฒนาไปพร้อมกันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยการดำเนินชีวิตด้วยการใช้
ธรรมะท่ีเหมาะสมกับวัยและสถานะของตน  เพราะธรรมะคือหน้าที่   

   
คำสำคัญ: การรู้จักหน้าที่ของตน,พระพุทธศาสนา 
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Abstracts 
 Duty is an activity that a person should do or must do. And is what makes 
those duties perform social status And causing people in society to accept the role 
they are in. Activities that people should act or have to do As he is bound or bound 
to society And is what makes those duties perform social status Causing people in 
the society to accept their role Acting in the direction of 6 is a good doctrine or 
principle. Is the ethics of the people in society that should treat each other It is 
another level of Buddhist ethics that leads humans to the highest ideals of men in 
Buddhist philosophy. Therefore, one person can know his duty and perform his 
duties best and best. Buddhist philosophy says that a person must develop both 
physically and mentally by living with the Dharma suitable for their age and status. 
Because Dharma is a duty 

 
Keywords: Knowing their duties, Buddhism 
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บทนำ 
เมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมามีชีวิตแล้วจุดหมายของชีวิตมนุษย์คืออะไร และมนุษย์จะทำอย่างไร 

โดยวิธีใดเพ่ือให้ไปถึงจุดหมายของชีวิตให้ได้ ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าพุทธปรัชญาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิด
ขึ้นมาได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัย เมื่อมนุษย์ตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของตัวมนุษย์นั้น
แหละที่จะเป็นผู้สร้างเหตุสร้างปัจจัยขึ้นมาเพ่ือที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้น  แต่ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์ไม่ได้มี
คนเดียวในโลกจึงต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์กับคนรอบข้างอีกมากมาย จนกลายเป็นสังคมตั้งแต่สังคมเล็กๆ
อย่างครอบครัว เป็นชุมชน เป็นตำบล จังหวัดจนถึงสังคมขนาดใหญ่ระดับประเทศหรือระดับโลก  
มนุษย์คนหนึ่งจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างในสังคม จึงเป็นเรื่องยากมากท่ีมนุษย์
จะเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ การพ้นไปจากความทุกข์ เพราะอุปสรรคสำคัญที่จะทำ
ให้มนุษย์ไปไม่ถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตคือกิเลสตัณหานั้นเอง  แม้พุทธปรัชญาจะยอมรับว่า 
จริยธรรมหรือหลักความประพฤติเพ่ือละการทำชั่วเลือกกระทำแต่กรรมดีนั้น เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุก
คนควรปฏิบัติให้ได้ แต่พระพุทธองค์ยังทรงแสดงถึงหลักคุณธรรมที่บุคคลควรปฏิบัติต่อกันในสังคม 
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสังคมก็คือ การปฏิบัติธรรมหรือหน้าที่ที่เหมาะแก่ฐานะของตนในสังคม 
ฐานะนี้อาจเป็นฐานะทางสังคมธรรมดา เช่น พ่อแม่ ญาติ ครู อาจารย์ หรือจะเป็นฐานะทางการ
ปกครองซึ่งเป็นสังคมในแง่กฎหมาย เช่น เป็นผู้มนุษย์อีกต่อหนึ่ง๑ปกครองเป็นผู้ใต้ปกครอง ธรรมเพ่ือ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในเรื่องทิศ ๖ ๒ ใน สิงคาลกสูตร  
พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับสิงคาลกะ คหบดีบุตร เกี่ยวกับหน้าที่ของมนุษย์ที่พึงปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆว่า   
“คหบดีบุตร เธอพึงทราบทิศ ๖ นี้ คือ พึงทราบว่า มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า พึงทราบว่า อาจารย์
เป็นทิศเบื้องขวา พึงทราบว่า บุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง พึงทราบว่า มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้าย พึง
ทราบว่า ทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่าง พึงทราบว่า สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน” ๓ในธรรม
เรื่องทิศ ๖ นี้แสดงให้เห็นว่า เป็นคำสอนที่กำหนดการกระทำและการตอบแทนทั้ง ๒ ฝ่าย ไม่ใช่ ฝ่าย
หนึ่งเป็นฝ่ายให้หรือเป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียว เป็นการยึดหลักสิทธิและหน้าที่ตามพันธกรณีของ
สังคม เมื่อมนุษย์ทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีแล้ว สังคมก็จะมีแต่ความ
สงบสุข  
 
 
 

 
๑ สุนทร ณ รังสี , พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ ,

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๙๑-๙๕. 
 ๒ เดือน  คำดี, พุทธปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๓๔), หน้า  ๑๖๔ . 
 ๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖/๒๑๒. 



๓๙ 

นิยามหน้าที่ 
พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ให้ความหมายของหน้าที่ว่า  หมายถึงกิจที่ควรทำ

หรือกิจที่ต้องทำ๔ 
 
บุญมี  แท่นแก้ว ให้ความหมายของหน้าที่ว่า  หน้าที่  หมายถึง  กิจที่ต้องทำตามที่ตนมี

ความผูกพัน  เพราะการทำกิจที่บังเกิดผลเป็นคุณประโยชน์เป็นหน้าที่ของคน๕ 
วศิน  อินทสระ  หน้าที่  คือ  ความผูกพันของบุคคลที่มีต่อสังคม  เช่น  หน้าที่ของมารดา

บิดาต่อบุตรของตน หน้าที่ของครูต่อศิษย์ หน้าที่ของข้าราชการต่อประชาชนที่มาเก่ียวข้อง๖ 
 อิมมานูเอลค้านท์  (Immanuel  Kant)  หน้าที่  คือ  เจตนาดี  เจตนาที่จะทำตามกฎ

ศีลธรรม  ค้านท์มักจะใช้คำว่า  “หน้าที่”  แทน  “กฎศีลธรรม”๗ 
 พุทธทาสภิกขุ  ให้ความหมายของคำว่าหน้าที่ไว้ว่า  คือ  “ธรรม”  โดยท่านได้อธิบายว่า  
ธรรมแปลว่า  “สิ่ง”  คือ  สิ่งทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไร  สิ่งดี  สิ่งชั่ว  สิ่งมองเห็นตัวสิ่งมองไม่เห็นตัว  สิ่งที่
เป็นเหตุ  สิ่งที่เป็นผล  สิ่งที่เป็นวิชาความรู้  เป็นการกระทำ  เป็นผลของการกระทำ  รวมไปหมด  
อะไรๆ  ก็เรียกว่า  “ธรรม”  ทั้งนั้น ท่านพุทธทาสยังได้กล่าวถึงความหมายของคำว่า  “ธรรม” ไว้  ๔  
ความหมาย  คือ  ๑)  ธรรมชาติ  ๒)  กฎของธรรมชาติ  ๓)  หน้าที่  ที่จะต้องกระทำตามกฎธรรมชาติ  
๔)  ผลที่เกิดจากหน้าที่๘ 

พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)  ได้กล่าวถึงคำว่าหน้าที่ว่า  หน้าที่  หมายถึงสิ่งที่
ต้องทำ  หรือธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องทำ  เหมือนชาวนาก็มีหน้าที่ทำนา  พ่อค้ามีหน้าที่
ต้องค้าขาย  ครูมีหน้าที่ต้องสอนหนังสือ  เป็นต้น    แต่รวบรวมกล่าวโดยสั้นแล้วหน้าที่ของคนมีอยู่
สองอย่างเท่านั้น  คือ  หน้าที่ที่ต้องทำเพ่ือตนอย่างหนึ่ง  และหน้าที่ที่ต้องทำแก่ผู้อ่ืนอีกอย่างหนึ่ง๙ 

 
๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรเจริญ

ทัศน์, ๒๕๒๕),  หน้า  ๘๔๘.  
๕ บุญมี  แท่นแก้ว,  ความจริงของชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๖),  หน้า ๑๑๗. 
๖ วศิน  อินทสระ,  จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๒๙), หน้า  ๔๓๒-

๔๓๓. 
๗ เนื่องน้อย  บุณยเนตร, จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้านท์มิลล์ฮอบส์รอลส์ซาร์ทร์, (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า  ๓๓. 
๘ พุทธทาสภิกขุ, หน้าที่มนุษย์, เอกสารชุดมุมมองด้านใน  อันดับที่  ๕๙, (กรุงเทพมหานคร :

สำนักพิมพ์ธรรมสภา),  หน้า  ๒๖๙. 
๙ พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ), หน้าที่ของคน (ฉบับสมบูรณ์), (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์ธรรมสภา),  หน้า ๔๙-๕๐. 



๔๐ 

พระมหาภูเนตุ  จันทร์จิต  หน้าที่  เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ปฏิบัติปรากฏสถานะทาง
สังคม  และทำให้บุคคลในสังคมยอมรับบทบาทที่ตนเป็นอยู่  เพราะว่า  ความเป็นผู้มีหน้าที่ย่อมยืนยัน
ถึงความสมบูรณ์ในภาวะที่ครบถ้วนของแต่ละบุคคล  เช่น หน้าที่ของมารดาบิดา  ย่อมแสดงถึง
ครอบครัวที่อบอุ่นประกอบด้วยความสุข  หน้าที่ของบุตรธิดา  ย่อมแสดงถึงความภูมิใจและความสุข
ใจของมารดาบิดา  หน้าที่ของสังคมย่อมแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์  เป็นต้น๑๐ 

สรุปความหมายของ หน้าที่  คือ  กิจที่บุคคลควรกระทำหรือต้องกระทำ  และเป็นสิ่งที่ทำ
ให้ผู้ที่กระทำหน้าที่นั้นๆปรากฏสถานะทางสังคม  และทำให้บุคคลในสังคมยอมรับบทบาทที่ตน
เป็นอยู่   

 
 

หน้าที่กับสังคม 
หน้าที่  คือ  กิจที่บุคคลควรกระทำหรือต้องทำ  ตามที่ตนมีความผูกพันหรือมีพันธะต่อ

สังคม  และเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้กระทำหน้าที่นั้นๆปรากฏสถานะทางสังคม  ทำให้บุคคลในสังคมยอมรับ
บทบาทท่ีตนเป็นอยู่  ส่วนแนวคิดเรื่องหน้าที่นั้นจากการศึกษาแนวคิดเรื่องหน้าที่ในทางปรัชญาจึงได้รู้
ว่าแนวคิดเรื่องหน้าที่นั้น  เป็นแนวคดิพ้ืนฐานของจริยศาสตร์  ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งในวิชาปรัชญา  เป็น
ศาสตร์ที่ศึกการเกี่ยวกับหลักการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ  
จริยศาสตร์บอกว่าหน้าที่ของมนุษย์เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของสังคม  เป็นแนวคิดพ้ืนฐาน
ของจริยศาสตร์  เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับสังคม  เป็นจริยพันธะของปัจเจกชนบุคคลที่มีต่อสังคม  เพราะ
หน้าที่  คือ  กิจที่บุคคลควรกระทำหรือต้องทำ  ตามที่ตนมีความผูกพันหรือมีพันธะต่อสังคม  และ
เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้กระทำหน้าที่นั้นๆปรากฏสถานะทางสังคม  ทำให้บุคคลในสังคมยอมรับบทบาทที่ตน
เป็นอยู่  ส่วนแนวคิดเรื่องหน้าที่นั้นจากการศึกษาแนวคิดเรื่องหน้าที่ในทางปรัชญาจึงได้รู้ว่าแนวคิด
เรื่องหน้าที่นั้น  เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของจริยศาสตร์  ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งในวิชาปรัชญา  เป็นศาสตร์ที่
ศึกการเกี่ยวกับหลักการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ  จริยศาสตร์
บอกว่าหน้าที่ของมนุษย์เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของสังคม  เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของจริยศาสตร์  
เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับสังคม  เป็นจริยพันธะของปัจเจกชนบุคคลที่มีต่อสังคม การกระทำหน้าที่ต่อกัน
ระหว่างทิศ  ดังนี้  ทิศเบื้องหน้ามารดา-บิดา  กระทำหน้าที่ต่อบุตรผู้เป็นทิศเบื้องหลังในฐานะของ
ผู้สร้าง  ส่วนบุตรกระทำหน้าที่ต่อมารดา-บิดาในฐานะผู้เติมเต็มความเป็นมารดา-บิดา  ภรรยากระทำ
หน้าที่ต่อสามีในฐานะผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครองครัว  เพราะสามีเป็นผู้กระทำหน้าที่เพ่ือนำ
ความสำเร็จมาสู่ครอบครัว  ครู-อาจารย์ต่อศิษย์ในฐานะผู้สร้างปัญญา  เพราะว่าศิษย์นั้นเป็นผู้

 
๑๐ พระมหาภูเนตุ  จันทร์จิต, “หน้าที่ของมารดาบิดาในพุทธจริยศาสตร์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗),  หน้า  ๘. 



๔๑ 

ต้องการปัญญา  มิตรทั้งหลายย่อมกระทำหน้าที่ต่อกันในฐานะของผู้มีความจริงใจต่อกัน  นายจ้าง
กระทำหน้าที่ต่อลูจ้างผู้เป็นทิศเบื้องล้างในฐานะของผู้ให้งาน  ส่วนลูกจ้างผู้ต้องการงานกระทำหน้าที่
ต่อนายจ้างในฐานะผู้มีความขยันและจริงใจต่อนายจ้าง  พระสงฆ์กระทำหน้าที่ต่อคฤหัสถ์ในฐานะ
ผู้เรียกให้มาสู่ทาง  ทางในที่นี้คือทางที่ดีที่เป็นประโยชน์ของชีวิตนั้นเอง  คฤหัสถ์ผู้หวังประโยชน์ให้กับ
ชีวิตตนจึงกระทำหน้าที่ต่อพระสงฆ์ในฐานะของผู้ที่ได้ยินเสียงเรียก ส่วนความขัดแย้งกันทางหน้าที่นั้น  
ค้านท์นักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ชาวเยอรมันบอกว่า  เมื่อมีหน้าที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันต้องพิจารณาว่าหน้าที่
ไหนมีคุณค่าทางศีลธรรมมากกว่าก็ให้ทำหน้าที่นั้นก่อน  ส่วนแบรดเลย์  บอกว่าการขัดแย้งกันของ
หน้าที่ไม่มีสำหรับผู้รู้แจ้งในเรื่องศีลธรรม  เพราะผู้ที่รู้แจ้งในเรื่องศีลธรรมแล้ว  เหตุการณ์เฉพาะหน้า
จะบอกเขาเองว่าควรจะทำอะไรก่อน  ฉะนั้นการกระทำหน้าที่ของมนุษย์ในทางจริยศาสตร์  จึงขึ้นอยู่
กับการกระทำที่มีค่าทางศีลธรรมมากหรือน้อยนั่นเอง  ไม่ว่าจะมีหน้าที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันหลายๆ
หน้าที่ก็ตามกใ็ห้ใช้กฎศีลธรรมเป็นเครื่องตัดสินใจในการกระทำก่อนหรือหลัง 
 
การทำหน้าที่ในทิศ ๖  

การทำหน้าที่ในทิศ  ๖ เป็นหลักคำสอนหรือหลักการที่ดี  เป็นจริยธรรมของบุคคลใน
สังคมท่ีควรปฏิบัติต่อกัน  เป็นอุดมคติอีกระดับในทางพุทธจริยศาสตร์ที่จะนำมนุษย์ไปสูอุดมคติอัน
สูงสุดของมนุษย์ในทางพุทธปรัชญา  หันกลับมามองดูโลกและสังคมในปัจจุบันนี้  มีความเจริญความ
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และ ความสะดวกสบายไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกที่เป็นวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่  เครื่องอำนวยความสะดวกเหล่านี้ทำให้มนุษย์เกิดความสะดวกสบายจนแทบ
ไม่ได้ออกแรงทำอะไรมากในการทำงาน  แต่ในทางตรงกันข้ามในด้านจิตใจกลับไม่มีการพัฒนาตามไป
ด้วย จิตใจของของคนในสังคมจึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส มากข้ึนๆทุกวันลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของ
เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้น  มนุษย์จึงทำทุกอย่าง บางที่ยอมขาย
แม้แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กลายเป็นเปรตเป็นอสุรกายท่ีมีแต่หิวกระหายอยากตามอำนาจของ
กิเลส ทุจริตคดโกงในหน้าที่การงานที่ทำซึ่งเป็นหน้าที่ของตนเอง ที่แย่มากไปกว่านั้นคือไม่พยายามที่
จะทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่ดีกลับทำตรงกันข้ามปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอำนาจของกิเลส  ซึ่ง
ถือว่าเป็นการทรยศหักหลังตนเองอย่างร้ายแรงที่สุด  

เพ่ือให้เห็นถึงสภาพของสังคมในปัจจุบันที่มีแต่ความแก่งแย้งดิ้นรน  เพ่ือแสวงหาสิ่ง
อำนวยความสะดวกมาตอบสนองความต้องการของตนตามกระแสวัตถุนิยม  เพราะการตามกระแส
วัตถุนิยมนี้เองจึงทำให้คนในสังคมบกพร่องในการกระทำหน้าที่ของตนที่ควรกระทำ  พ่อแม่ไม่มีเวลา
ดูแลหรือสั่งสอนลูก  เพราะต้องรีบออกไปทำงาน  เมื่อไม่มีเวลาสั่งสอนลูก ลูกก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่  เมื่อ
เป็นเช่นนั้นปัญหาที่ตามมาลูกกลายเป็นเด็กมีปัญหา  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดความรักความอบอุ่น
จากพ่อแม่  จึงออกไปหาความรักความอบอุ่นจากที่อ่ืนแทน  ไม่ว่าจะเป็นจากเพ่ือน  จากคนรัก  ถ้า
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เจอเพ่ือนดีก็ดีไป  แต่ถ้าเจอเพ่ือนที่ไม่ดีปัญหาก็เกิดตามมาดังที่เราเห็นใจสังคมปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็น
นักเรียนยกพวกตีกัน  ปัญหายาเสพติด  หรือปัญหาท้องในวัยเรียน  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้นเหตุมาจาก
ปัญหาการขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความเสื่อมโทรมของศีลธรรมในสังคม 

นอกจากปัญหาที่กล่าวมานี้ปัญหานึ่งที่เราเห็นบ่อยในสังคมคือ ครูอาจารย์กับนักเรียน
นักศึกษา  คือครูอาจารย์ขาดอุดมการณ์ของความเป็นครูอาจารย์  สอนนักเรียนโดยหวังผลประโยชน์
จากการสอนมากเกินไป  ไม่พยายามสอนหรือให้ความรู้นักเรียนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถที่ตนมี  
คือสอนไห้ผ่านๆไป  หรือเพ่ือให้นักเรียนไปเรียนพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือจะได้เก็บค่าเรียนค่าสอนเพ่ิม  หรือ
แม้แต่การกระทำล่วงเกินทางเพศกับนักเรียนนักศึกษาซึ่งปัญหาที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นการบกพร่องต่อ
หน้าและทรยศต่อที่ของครูอาจารย์อย่างร้ายแรงไม่สมกับได้ชื่อว่าผู้ให้หรือผู้สร้างปัญญาให้กับลูกศิษย์  
ส่วนนายจ้างกับลูกจ้าง  ปัญหาที่ที่พบเจอมากที่สุดคือปัญหาการโกงค่าแรงงาน  การล่วงเกินทางเพศ
ต่อคนงานหญิง เป็นต้น  พระสงฆ์กับคฤหัสถ์  ก็มีปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์เข้ ามาเกี่ยวข้อง
เช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องชู้สาว  ดังที่เราเห็นเป็นข่าวมากมาย  ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้  เพ่ือให้เห็นการ
กระทำหน้าที่ต่อกันของคนในสังคมยุคเทคโนโลยีครอบงำ  หรือเรียกว่ายุควัตถุนิยม  จึงทำให้คนขาด
ศีลขาดธรรม การกระทำของคนในสังคมจึงเป็นจึงเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุเครื่องอำนวยความสะดวก
ให้แก่ตนเองจนลืมกระทำหน้าที่ของตนตามอุดมการณ์ของความเป็นมนุษย์  ซึ่งเป็นหน้าที่ที่มนุษย์ควร
ปฏิบัติต่อกัน ฉะนั้นการที่คนๆหนึ่งจะรู้จักหน้าที่ของตนและกระทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและดีถึงที่สุด  
พุทธปรัชญากล่าวว่าคนๆนั้นต้องพัฒนาไปพร้อมกันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
การพัฒนาจิตใจนั้นคือการศึกษาและทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจ และนำไปประพฤติ
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับกับสถานะของตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน พุทธปรัชญาให้ความสำคัญ
กับการนำธรรมะมาใช้ในดำเนินชีวิตมาก  จะเห็นได้จากคำกล่าวที่ว่า  ธรรมที่ปฏิบัติดีแล้วนำสุขมาให้  
โดยพุทธปรัชญาได้จัดหลักธรรมคำสอนไว้ให้เหมาะสมกับสถานะของบุคคลต่างๆในสังคมได้ประพฤติ
ปฏิบัติตาม  ตัวอย่าง  เช่น  เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์ต้องมีพรหมวิหาร  ๔  ต่อลูกต่อศิษย์ของตน  
หรือนางจ้างก็ต้องมีพรหมวิหารธรรมต่อลูกจ้าง  ทั้งลูกทั้งศิษย์และลูกจ้างก็จะก็จะประพฤติปฏิบัติ
ธรรมที่เหมาะกับวัยกับสถานะของเขา  คือการแสดงความกตัญญู  ด้วยการเคารพเชื่อฟังบ้าง  ด้วย
ความขยันทำงานและจริงใจต่องานต่อนายจ้างบ้าง  ฉะนั้น  แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคม
ตามแนวพุทธปรัชญา  คือ  การดำเนินชีวิตด้วยการใช้ธรรมะที่เหมาะสมกับวัยและสถานะของตน  
เพราะธรรมะคือหน้าที่     
 
สรุป 

หน้าที่  คือ  กิจที่บุคคลควรกระทำหรือต้องกระทำ  และเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่กระทำหน้าที่
นั้นๆปรากฏสถานะทางสังคม  และทำให้บุคคลในสังคมยอมรับบทบาทที่ตนเป็นอยู่กิจที่บุคคลควร
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กระทำหรือต้องทำ  ตามที่ตนมีความผูกพันหรือมีพันธะต่อสังคม  และเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้กระทำหน้าที่
นั้นๆปรากฏสถานะทางสังคม  ทำให้บุคคลในสังคมยอมรับบทบาทที่ตนเป็นอยู่  การทำหน้าที่ในทิศ  
๖ เป็นหลักคำสอนหรือหลักการที่ดี  เป็นจริยธรรมของบุคคลในสังคมที่ควรปฏิบัติต่อกัน  เป็นอุดมคติ
อีกระดับในทางพุทธจริยศาสตร์ที่จะนำมนุษย์ไปสู่ อุดมคติอันสูงสุดของมนุษย์ในทางพุทธปรัชญา
ฉะนั้นการที่คนๆหนึ่งจะรู้จักหน้าที่ของตนและกระทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและดีถึงที่สุด  พุทธปรัชญา
กล่าวว่าคนๆนั้นต้องพัฒนาไปพร้อมกันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยการดำเนินชีวิตด้วยการใช้
ธรรมะท่ีเหมาะสมกับวัยและสถานะของตน  เพราะธรรมะคือหน้าที่     
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หลักกัลยาณมิตรกับการให้บริการสาธารณะ 
Principle of Kalyanamitta in Public Service 

 
นางสาวรุ่งนภา คำภูษา 
ดร.ธนันต์ชัย พัฒนสิงห์ 

 
บทคัดย่อ 

 
หลักกัลยาณมิตรสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดคุณภาพขึ้น

ภายในซึ่งองค์กรสามารถนำหลักกัลยาณมิตรมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะได้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๗ ด้าน คือ ด้านการบริการเป็นที่น่ารักน่าพอใจ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสร้างความ
พอใจ เข้าถึงจิตใจ สร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง เป็นที่อยากเข้าปรึกษา เป็นผู้มีเหตุผล ด้านการ
ให้บริการอย่างมีคุณธรรมน่าเคารพ คือ ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ  โดยเป็นผู้ที่ควรเคารพ  เป็นที่พ่ึงได้ เป็นผู้อุดมไปด้วยคุณธรรม วางตนได้อย่างเหมาะสม  
มีความหนักแน่นมั่นคง  ไม่หวั่นไหวด้วย  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ ด้านเป็นตัวอย่างที่ดีในการให้บริการ 
คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ โดยเป็นที่ยกย่อง ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  ควรเป็นแบบอย่าง  สร้าง
ความรู้สึกที่ดีด้านการชี้แจงปัญหาการให้บริการอย่างชัดเจน คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเป็นนักพูด
ที่ดี  ชี้แจงให้เข้าใจ  ฉลาดพูด  พูดด้วยความจริงใจ  พูดได้แจ่มแจ้ง ด้านมีจิตใจหนักแน่นในการ
ให้บริการ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีความอดทนต่อถ้อยคำ รับฟังคำปรึกษาชักถาม รับฟังคำ
วิพากษ์วิจารณ์ มีจิตใจหนักแน่นมั่นคง ด้านสามารถชี้แจงปัญหาการให้บริการที่ยากได้ คือ การที่
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ โดยสามารถกล่าวชี้แจงเรื่องซับซ้อนได้ อธิบายเรื่องยากได้อย่างชัดเจน พูดให้หายเคลือบ
แคลงสงสัย ด้านสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการได้ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยที่ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม
เสีย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างความเชื่อม่ันเป็นแบบอย่างได้ 

 
คำสำคัญ: หลักกัลยาณมิตร, การให้บริการสาธารณะ 
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Abstracts 
 

Kalyanamitta principles build confidence in public services. In order to 
create internal quality, which the organization can use the Kalyanamitta principles to 
improve the quality of public services. Which consists of 7 sides Is that the service is 
lovely, satisfactory, is that the municipality officials of Maha Sarakham Provide 
services that meet objectives, roles and responsibilities. By creating satisfaction, 
reaching the mind, creating a friendly friendship Is wanting to consult Be reasonable 
In terms of providing services with morality and respect Is to provide services that 
meet the objectives, roles and responsibilities Which should be respected 
Dependable Is rich in morality Properly placed oneself With stability and stability Not 
shaken by fortune, rank, praise of the side, a good example of service  
Is that the municipality officials of Maha Sarakham Provide services that meet 
objectives, roles and responsibilities. By praise Practice self-improvement always. 
Should be a role model Create good feelings about clarifying service problems 
clearly  Is that the municipality officials of Maha Sarakham Provide services that meet 
objectives, roles and responsibilities. By being a good speaker To clarify, understand 
and speak with sincerity Speak clearly The mind is firm in service Is that the 
municipality officials of Maha Sarakham Provide services that meet objectives, roles 
and responsibilities. By being patient with the words Listen to advice and ask 
questions. Listen to criticisms With a firm mind Can explain difficult service problems 
Is that the municipality officials of Maha Sarakham Provide services that meet 
objectives, roles and responsibilities. Which can explain complex matters Explain the 
difficult matter clearly. Said to be suspicious To build confidence in the service Is 
that the municipality officials of Maha Sarakham Provide services that meet 
objectives, roles and responsibilities. By not inducing in a way that is derogatory 
Behave as a role model Build confidence as an example. 
 
Keywords:  Kalyanamitta, public service 
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บทนำ 
การบริการประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยงานราชการ ซึ่งเทศบาลเมืองเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เทศบาลเมืองมีหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความสะอาด สร้างและบำรุงถนนและ ดับเพลิงและกู้ภัย จัดการศึกษา ให้บริการ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และรักษาวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังอาจจัดให้มี
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืนๆ ได้ตามสมควรการบริการประชาชนเป็นหน้าที่หลักของ
หน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายข้าราชการประจำซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการ
บริหารประเทศซึ่งรัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารส่วนหน่วยงานต่างๆรับนโยบายไปปฏิบัติ 
ซึ่งมีหน้าที่ต้องให้บริการประชาชนทุกๆเรื่องให้ดีที่สุดด้วยความเสมอภาค เทศบาลเมือง เป็นเทศบาล
ขนาดกลาง คือ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติเทศบาลและ
มีประกาศมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง โดยระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้   มีอำนาจหน้าที่
ต้องทำในเขตเทศบาล ดังนี้ กิจการตามที่ระบุไว้หน้าที่ของเทศบาลตำบลได้แก่ ให้มีน้ำสะอาดหรือ
น้ำประปา ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ ให้มีและบำรุงทาง
ระบายน้ำให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือ แสงสว่างโดยวิธีอ่ืนให้มีการ
ดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น1 จะเห็นได้ว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาถือได้ว่า
สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพราะสอนให้คนเข้าใจถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและ
สามารถเข้าใจถึงปัญหาที่ เกิดขึ้น สอนให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรม ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานในยุคปัจจุบัน หลักกัลยาณมิตรธรรม2  คือ  ธรรมที่ผู้บริหารสามารถ
นำมาประพฤติปฏิบัติ  เป็นธรรมที่สร้างความสนิทสนมกลมเกลียวชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม  
เป็นธรรมที่สร้างความประพฤติควรแก่ฐานะทำให้ผู้ที่ไปปรึกษาเกิดความอบอุ่นเป็นที่พ่ึงได้  เป็นธรรม
ที่สร้างความน่าเจริญใจในฐานที่เป็นผู้ทรงความรู้และภูมิปัญญาอย่างแท้จริง  เป็นธรรมที่ผู้พูดรู้จักพูด
ให้ได้ผล  ชี้แจงให้เข้าใจ  รู้ว่าเมื่อไรควรจะพูดอย่างไร เป็นธรรมที่สร้างความอดทนให้แก่ผู้บริหาร คือ 
พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาของประชาชน สามารถอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ  และไม่
แนะนำในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงใจไปในทางเสื่อมเสีย 
 
 

 
1 กรมการปกครอง, พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖, (ฉบับท่ี ๑๒), พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 2พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ,พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม  ,  พิมพ์ครั้งที่  
๑๖,  (กรุงเทพมหานคร  :  บริษัท  เอส.อาร์  พริ้นติ้ง  แมส  โปรดักส์  จำกัด,  ๒๕๕๑),หน้า  ๒๗๘. 
 



๔๘ 

หลักกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา 
พระธรรมปิฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต)  ได้กล่าวถึง  กัลยาณมิตร  ๗  ประการในหนังสือ  เพ่ือ

ชุมชนแห่งการศึกษาและบรรยากาศแห่งวิชาการ  ว่า  ต้องมีคุณธรรมอ่ืน  ๆ  มาเสริมเข้าด้วยกัน  
เช่น  ปิโย  ต้องอาศัยพรหมวิหาร  ๔  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา  คอยควบคุมให้เกิด
ความพอดี  ไม่ให้เกินขอบเขตกลายเป็นเสียความเป็นธรรม  ไม่ให้เสียความรับผิดชอบ  ไม่ละเลยหรือ
มองข้ามความถูกต้อง  ฉะนั้น  ปิโย  ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติในข้อเมตตา  กรุณา  มุทิตา  ที่ยึดคนจึงต้อง
มีความสมดุลกับข้ออุเบกขา  ที่เอาธรรม  เอาหลักการ  เอาเหตุผล  และเอางาน  ด้านครุ  ต้องอาศัย
คุณธรรมด้านอคติ  คือ  ความลำเอียงหรือเขวออกนอกทางไปก็ควรประพฤติปฏิบัติด้วย  ฉันทาคติ  
(ลำเอียงเพราะชอบ)  หรือด้านภาวนีโย  ต้องอาศัยปฏิปทา  เช่น  ความประพฤติปฏิบัติ  การดำรงตน
ในสังคม  การดำเนินชีวิต  มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนโดยอาศัยความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์
ทางวิชาการ  เป็นต้น  หรือด้านวัตตา  จะ  ต้องอาศัยลักษณะพระพุทธเจ้าทางเป็นนักสั่งสอนที่ดี  ๔  
อย่าง  คือ  พูดแจ่มแจ้ง  พูดจูงใจ  พูดเร้าใจ  และพูดให้ร่าเริง  หรือด้านวจนักขโม  ต้องอาศัย
คุณธรรมด้านขันติ  คือ  ความอดทนต่อการฟัง  การซักถาม  การวิพากษ์วิจารณ์  อดทนต่อความเจ็บ
ใจ  โดยไม่แสดงอาการฉุดเฉียวมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหว  หรือด้านคัมภีรัญจะ  กะถัง  กัตตา  
และ  โนจัฏฐาเน  นิโยชะเย   ต้องอาศัยหลักธรรมทางด้านองค์ธรรมกถึก  คือ  การอธิบายตามลำดับ
ชี้แจงให้เข้าใจเหตุผล  มีเมตตาไม่เห็นแก่อามิส  ไม่ยกตนเสียดสีผู้อ่ืน  พร้อมด้วยสติสมาธิและปัญญา
สัมมาทิฏฐิ  เป็นต้น  ซึงถือเป็นคุณธรรมเบื้องต้น  ของผู้นำหรือผู้ทำหน้าที่ในการสงเคราะห์ผู้อ่ืน
เสมอ3 
 พระธรรมปิฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต)  ได้กล่าวถึงกัลยาณมิตร  ในหนังสือ  ธรรมนูญชีวิต  ว่า  
คนที่เล่าเรียนศึกษา  จะเป็นนักเรียน  นักศึกษา  หรือนักค้นคว้าก็ตาม  นอกจากจะพึงปฏิบัติตาม
หลักธรรมสำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จ  คือ  จักร  ๔  และอิทธิบาท  ๔  แล้ว  ยังมีหลักการที่
ควรรู้และหลักปฏิบัติที่ควรประพฤติอีก  คือ   
 ๑.  องค์ประกอบภายนอกที่ดี  ได้แก่  มีกัลยาณมิตร  หมายถึง  รู้จักหาผู้แนะนำสั่งสอน  
ที่ปรึกษา  เพ่ือน  หนังสือ  ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางสังคมโดยทั่วไป  ที่ดี  ที่เกื้อกูล  ซึ่งจะชักจูงหรือ
กระตุ้นให้เกิดปัญญาได้   
 ๒.  องค์ประกอบภายในที่ดี  ได้แก่  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธี  รู้จัก
คิด  หรือคิดเป็น  คือ  มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบสาวหาเหตุผล  แยกแยะสิ่งนั้น  ๆ  

 

 3พระธรรมปิฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต),  เพ่ือชุมชนแห่งการศึกษาและบรรยากาศแห่งวิชาการ,  พิมพ์ครั้งท่ี  
๕  (กรุงเทพมหานคร  :  มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๓),  หน้า  ๙๙  -  ๑๐๓. 



๔๙ 

หรือปัญหานั้น  ๆ  ออกให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย  จนเข้าถึงความจริง  
และแก้ปัญหาหรือทำประโยชน์ให้เกิดข้ึนได้4 
 อาจสรุปได้ว่า  หลักกัลยาณมิตรธรรม   หมายถึง  หลักธรรมที่ทำหน้าที่ต่อผู้ อ่ืน  
ก่อให้เกิดความรู้สึกอันดีต่อกัน  สร้างความสนิทสนมกลมเกลียวให้แก่บุคคล  ส่งผลให้เกิดความรัก  
ความสามัคคีในสังคม  ซึ่งประกอบด้วย 
  ปิโย  หมายถึง  เป็นที่พอใจ  เข้าถึงจิตใจ  สร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง  เป็นที่
อยากเข้าปรึกษา  เป็นผู้มีเหตุผล 
  ครุ  หมายถึง  เป็นที่เคารพ  เป็นที่พ่ึงได้  เป็นผู้อุดมไปด้วยคุณธรรม  วางตนได้
อย่างเหมาะสม  มีความหนักแน่นมั่นคง  ไม่หวั่นไหวด้วย  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ 
  ภาวนีโย หมายถึง เป็นที่ยกย่อง  ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  ควรเป็นแบบอย่าง  
สร้างความรู้สึกที่ดี 
  วัตตา  จ  หมายถึง  เป็นนักพูดที่ดี  ชี้แจงให้เข้าใจ  ฉลาดพูด  พูดด้วยความจริงใจ  
พูดได้แจ่มแจ้ง 
  วจนักขโม  หมายถึง  อดทนต่อถ้อยคำ  รับฟังคำปรึกษาชักถาม  รับฟังคำ
วิพากษ์วิจารณ์  มีจิตใจหนักแน่นมั่นคง 
  คัมภีรัญจะ  กะถัง  กัตตา  หมายถึง  กล่าวชี้แจงเรื่องซับซ้อนได้  อธิบายเรื่องยากได้
อย่างชัดเจน  พูดให้หายเคลือบแคลงสงสัย 
  โน  จัฏฐาเน  นิโยชะเย  หมายถึงไม่ชักจูงในทางเสื่อมเสีย  ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  สร้างความเชื่อมั่นเป็นแบบอย่างได้ 
 นำมาสรุปนิยามศัพท์เพ่ือการวิจัยได้ว่า  การบริหารงานตามหลักกัลยาณมิตรธรรม    
หมายถึง  การทำกิจกรรมต่าง  ๆ  ให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  สร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดข้ึนภายในชุมชน  และผู้บริหารงานต้องปฏิบัติด้วยหลักกัลยาณมิตรธรรม    ได้แก่ 
 ปิโย (บริหารเป็นที่พอใจ) หมายถึง  การบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบล  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสร้างความพอใจ  เข้าถึง
จิตใจ  สร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง  เป็นที่อยากเข้าปรึกษา  เป็นผู้มีเหตุผล 
             ครุ (บริหารอย่างมีคุณธรรม) หมายถึง  การบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบล  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยเป็นผู้ที่ควรเคารพ  

 

 4พระธรรมปิฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต),  ธรรมนูญชีวิต,  พิมพ์ครั้งที่  ๒,  (กรุงเทพมหานคร  :  มูลนิธิพุทธ
ธรรม,๒๕๓๗),  หน้า  ๖๕. 



๕๐ 

เป็นที่พ่ึงได้  เป็นผู้อุดมไปด้วยคุณธรรม  วางตนได้อย่างเหมาะสม  มีความหนักแน่นมั่นคง  ไม่
หวั่นไหวด้วย  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ 
             ภาวนีโย (เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหาร)  หมายถึง  การบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเป็นที่ยกย่อง  
ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  ควรเป็นแบบอย่าง  สร้างความรู้สึกท่ีดี 
             วตฺตา จ  (ชี้แจงปัญหาการบริหารอย่างชัดเจน)  หมายถึง  การบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบล  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเป็น
นักพูดที่ดี  ชี้แจงให้เข้าใจ  ฉลาดพูด  พูดด้วยความจริงใจ  พูดได้แจ่มแจ้ง 
             วจนกฺขโม (มีจิตใจหนักแน่นในการบริหาร) หมายถึง   การบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบล  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยมี
ความอดทนต่อถ้อยคำ  รับฟังคำปรึกษาชักถาม  รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์  มีจิตใจหนักแน่นมั่นคง 
             คมฺภีรญฺจ  กถํ  กตฺตา (ชี้แจงปัญหาการบริหารที่ยากได้) หมายถึง   การบริหารงานของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
โดยสามารถกล่าวชี้แจงเรื่องซับซ้อนได้  อธิบายเรื่องยากได้อย่างชัดเจน  พูดให้หายเคลือบแคลงสงสัย 
             โน  จฏฺฐาเน  นิโยชเย  (สร้างความเชื่อม่ันในการบริหารได้) หมายถึง  การบริหารงานของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  
โดยที่ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  สร้างความเชื่อมั่นเป็นแบบอย่างได้ 
 
การให้บริการสาธารณะ 

การบริการสาธารณะ คือ เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนซึ่งมีทางเลือก
หลายทางไม่ใช่เพียงการออกกฎระเบียบหรือให้งบประมาณไปดำเนินการ แต่เป็นบริการเพ่ือคน
จำนวนมาก เป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน 

ภาครัฐมีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งที่เป็นรายบุคคลและทั้งชุมชน โดยรัฐบาลกลาง 
ให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้าง ขณะที่ท้องถิ่นให้บริการเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นของตน  

คุณภาพของการบริการเป็นสิ่งสำคัญทำอย่างไรรัฐจึงจะประกันได้ว่าประชาชนได้รับ
บริการที่ดี การเน้นที่คุณภาพจะมีความหมายมากกว่าการเน้นปริมาณ การดำเนินการศึกษาความ
ต้องการของประชาชนเป็นสิ่งจำเป็น และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจะเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับ
การบริการนั้น เพราะประชาชนถือว่าพวกเขามีส่วนในการบริการนั้น มิใช่เพียงผู้รับบริการฝ่ายเดียว 

มีวิธีการมากมายที่นำมาสู่การปรับปรุงการให้บริการสาธารณะโดยเน้นที่การบริการที่มี
คุณภาพในรูปแบบของความคุ้มค่าของเงินที่ลงทุนไปมุ่งที่ประสิทธิภาพของการบริการกับเรื่องของการ
เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีทางเลือกให้กับประชาชนที่เป็นลูกค้าของการให้บริการ



๕๑ 

สาธารณะนั้น ๆ เพราะการบริการสาธารณะเป็นการทำงานของรัฐที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
สาธารณชนโดยเฉพาะเป็นการไม่มุ่งหวังกำไรแต่อย่างใด 

หลักการในการดำเนินการยกระดับการให้บริการสาธารณะให้เกิดผลในการดำเนินการ
ยกระดับการให้บริการสาธารณะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ดำเนินการต้องยึด
หลักการเพื่อให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จ คือ  

- การผูกมัดที่จะทำและกำหนดไว้เป็นนโยบายสำคัญของหน่วยงาน  
- ความชัดเจน ความเข้าใจตรงกันในวัตถุประสงค์เป้าหมาย  
- การเข้าถึงเพ่ือแน่ใจว่าคนพ้ืนฐานต่างกัน สามารถเข้าถึงกิจกรรมนี้ได้  
- เคารพซึ่งกันและกัน และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
- ความรับผิดชอบ  
- การร่วมมือกัน  
- ความไว้วางใจกัน  
- การบูรณาการ การคิดเป็นองค์รวม 
บริการสาธารณะเป็นกิจการที่ดำเนินการเพ่ือส่วนรวมเป็นหลัก การดำเนินการหากไม่ใช่

รัฐเป็นผู้ดำเนินการก็อาจเป็นนิติบุคคลอ่ืนที่ได้รับไปดำเนินการโดยการมอบหมายให้นิติบุคคลอ่ืนเป็น
ผู้จัดทำบริการสาธารณะมีรูปแบบสำคัญ ๔ รูปแบบ คือ  
  (๑) สัมปทานเป็นรูปแบบที่ผู้รับสัมปทานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดให้มีบริการ
สาธารณะ  
  (๒) การมอบหมายให้เอกชนบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐเป็นเรื่องที่หน่วยงานของ
รัฐมอบหมายให้เอกชนรับไปดำเนินการในสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยให้เอกชนบริหารทรัพย์สินโดยได้รับ
ค่าตอบแทน  
  (๓) การว่าจ้างให้เอกชนเป็นผู้บริหารกิจการบริการสาธารณะแทนรัฐเป็นรูปแบบที่
รัฐมอบหมายให้เอกชนเข้ามาจัดทำบริการสาธารณะโดยได้รับค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ชัดเจนตายตัว
และบวกกับแรงจูงใจซึ่งเป็นผลกำไรที่จะได้จากผลงานของกิจการนั้น  
  (๔) การจ้างผู้จัดการบริหารงานแทนมีรูปแบบคล้ายกับรูปแบบข้างต้น แต่ผู้บริหาร
จัดการจะได้รับค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายเหมือนกับลูกจ้างในฐานะผู้บริหารโครงการ  

ดังนั้น ในการดำเนินการตามสัญญาสัมปทานโดยนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐเป็นเรื่องที่มี
ความสำคัญซึ่งรัฐก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และการจะให้



๕๒ 

นิติบุคคลใดรับไปจัดการบริการสาธารณะรัฐย่อมพิจารณาแล้วว่า นิติบุคคลนั้นต้องมีศักยภาพ และมี
ประสิทธิภาพในการดำเนินการ5 
 
หลักกัลยาณมิตรในการบริการสาธารณะ 

หลักกัลยาณมิตรสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดคุณภาพขึ้น
ภายในซึ่งองค์กรสามารถนำหลักกัลยาณมิตรมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะได้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๗ ด้าน คือ ด้านการบริการเป็นที่น่ารักน่าพอใจ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
มหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสร้างความ
พอใจ เข้าถึงจิตใจ สร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง เป็นที่อยากเข้าปรึกษา เป็นผู้มีเหตุผล ด้านการ
ให้บริการอย่างมีคุณธรรมน่าเคารพ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยเป็นผู้ที่ควรเคารพ  เป็นที่พ่ึงได้ เป็นผู้
อุดมไปด้วยคุณธรรม วางตนได้อย่างเหมาะสม  มีความหนักแน่นมั่นคง  ไม่หวั่นไหวด้วย  ลาภ  ยศ  
สรรเสริญ ด้านเป็นตัวอย่างที่ดีในการให้บริการ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเป็นที่ยกย่อง ฝึกฝน
ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  ควรเป็นแบบอย่าง  สร้างความรู้สึกที่ดีด้านการชี้แจงปัญหาการให้บริการ
อย่างชัดเจน คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเป็นนักพูดที่ดี  ชี้แจงให้เข้าใจ  ฉลาดพูด  พูดด้วยความจริงใจ  
พูดได้แจ่มแจ้ง ด้านมีจิตใจหนักแน่นในการให้บริการ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีความอดทนต่อถ้อยคำ 
รับฟังคำปรึกษาชักถาม รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ มีจิตใจหนักแน่นมั่นคง ด้านสามารถชี้แจงปัญหาการ
ให้บริการที่ยากได้ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสามารถกล่าวชี้แจงเรื่องซับซ้อนได้ อธิบายเรื่องยากได้
อย่างชัดเจน พูดให้หายเคลือบแคลงสงสัย ด้านสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการได้ คือ การที่
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ โดยที่ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเชื่อมั่นเป็น
แบบอย่างได้  
 
 
 

 
5 การบริการสาธารณะ, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http://nittayar.blogspot.com/2011/02/blog -

post.html, (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 



๕๓ 

สรุป 
กัลยาณมิตร  หมายถึง  รู้จักหาผู้แนะนำสั่งสอน  ที่ปรึกษา  เพ่ือน  หนังสือ  ตลอดจน

สิ่งแวดล้อมทางสังคมโดยทั่วไป  ที่ดี  ที่เกื้อกูล  ซึ่งจะชักจูงหรือกระตุ้นให้เกิดปัญญาได้  หลัก
กัลยาณมิตรธรรม   หมายถึง  หลักธรรมที่ทำหน้าที่ต่อผู้อ่ืน  ก่อให้เกิดความรู้สึกอันดีต่อกัน  สร้าง
ความสนิทสนมกลมเกลียวให้แก่บุคคล  ส่งผลให้เกิดความรัก  ความสามัคคีในสังคม  ซึ่งประกอบด้วย
 ปิโย  หมายถึง  เป็นที่พอใจ  เข้าถึงจิตใจ  สร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง  เป็นที่อยากเข้า
ปรึกษา  เป็นผู้มีเหตุผล ครุ  หมายถึง  เป็นที่เคารพ  เป็นที่พ่ึงได้  เป็นผู้อุดมไปด้วยคุณธรรม  วางตน
ได้อย่างเหมาะสม  มีความหนักแน่นมั่นคง  ไม่หวั่นไหวด้วย  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ ภาวนีโย หมายถึง 
เป็นที่ยกย่อง  ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  ควรเป็นแบบอย่าง  สร้างความรู้สึกที่ดี  วัตตา  จ  
หมายถึง  เป็นนักพูดที่ดี  ชี้แจงให้เข้าใจ  ฉลาดพูด  พูดด้วยความจริงใจ  พูดได้แจ่มแจ้ง วจนักขโม  
หมายถึง  อดทนต่อถ้อยคำ  รับฟังคำปรึกษาชักถาม  รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์  มีจิตใจหนักแน่นมั่นคง 
คัมภีรัญจะ  กะถัง  กัตตา  หมายถึง  กล่าวชี้แจงเรื่องซับซ้อนได้  อธิบายเรื่องยากได้อย่างชัดเจน  พูด
ให้หายเคลือบแคลงสงสัย โน  จัฏฐาเน  นิโยชะเย  หมายถึงไม่ชักจูงในทางเสื่อมเสีย  ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  สร้างความเชื่อมั่นเป็นแบบอย่างได้ การบริการสาธารณะ คือ เป็นกิจกรรมที่รัฐบาล
ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนซึ่งมีทางเลือกหลายทางไม่ใช่เพียงการออกกฎระเบียบหรือให้งบประมาณ
ไปดำเนินการ แต่เป็นบริการเพ่ือคนจำนวนมาก เป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความ
ไว้วางใจให้กับประชาชน หลักกัลยาณมิตรสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือให้เกิด
คุณภาพขึ้นภายในซึ่งองค์กรสามารถนำหลักกัลยาณมิตรมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะได้ 
ซึ่งประกอบด้วย ๗ ด้าน คือ ด้านการบริการเป็นที่น่ารักน่าพอใจ คือ การให้บริการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสร้างความพอใจ เข้าถึงจิตใจ สร้างความ
สนิทสนมเป็นกันเอง เป็นที่อยากเข้าปรึกษา เป็นผู้มีเหตุผล ด้านการให้บริการอย่างมีคุณธรรมน่า
เคารพ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยเป็นผู้ที่ควรเคารพ  เป็นที่พ่ึงได้ เป็นผู้อุดมไปด้วยคุณธรรม วางตนได้
อย่างเหมาะสม  มีความหนักแน่นมั่นคง  ไม่หวั่นไหวด้วย  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ ด้านเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการให้บริการ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเป็นที่ยกย่อง ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  ควรเป็น
แบบอย่าง  สร้างความรู้สึกที่ดีด้านการชี้แจงปัญหาการให้บริการอย่างชัดเจน คือ การที่เจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
โดยเป็นนักพูดที่ดี  ชี้แจงให้เข้าใจ  ฉลาดพูด  พูดด้วยความจริงใจ  พูดได้แจ่มแจ้ง ด้านมีจิตใจหนัก
แน่นในการให้บริการ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีความอดทนต่อถ้อยคำ รับฟังคำปรึกษาชักถาม รับฟังคำ



๕๔ 

วิพากษ์วิจารณ์ มีจิตใจหนักแน่นมั่นคง ด้านสามารถชี้แจงปัญหาการให้บริการที่ยากได้ คือ การที่
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ โดยสามารถกล่าวชี้แจงเรื่องซับซ้อนได้ อธิบายเรื่องยากได้อย่างชัดเจน พูดให้หายเคลือบ
แคลงสงสัย ด้านสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการได้ คือ การที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ให้บริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยที่ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม
เสีย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างความเชื่อม่ันเป็นแบบอย่างได้ 

 
บรรณานุกรม 

 
กรมการปกครอง. พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖. ฉบับที่ ๑๒), พ.ศ. ๒๕๔๖. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต).  ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่  ๒. กรุงเทพมหานคร  :  มูลนิธิพุทธธรรม

, ๒๕๓๗. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต).  เพื่อชุมชนแห่งการศึกษาและบรรยากาศแห่งวิชาการ.  พิมพ์ครั้งที่  

๕   กรุงเทพมหานคร:  มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่  ๑๖.

กรุงเทพมหานคร:  บริษัท  เอส.อาร์  พริ้นติ้ง  แมส  โปรดักส์  จำกัด,  ๒๕๕๑. 
 
 
 
 

 



การรู้เท่าทันการสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัล 

COMMUNICATION LITERACY FOR SOCIAL DEVELOPMENT IN THE DIGITAL AGE 

 

ดร.สายน้ำผึ้ง รัตนงาม1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีการรู้เท่าทันการสื่อสารในยุคดิจิทัลนี้มีวัตถุประสงค์ ๓. ข้อ คือ 

(๑) เพ่ือศึกษาการสื่อสารในยุคดิจิทัลกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่ อ

ความคิดและพฤติกรรม (๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธศาสตร์สำหรับรู้เท่าทันการสื่อสารในยุคดิจิทัล (๓) 

การใช้หลักพุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาด้านการสื่อสารในสังคมยุคดิจิทัล จากการศึกษาวิเคราะห์นี้ มี

ความเห็นว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะ

รูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย มนุษย์จำต้องพ่ึงพาอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างไรก็ตาม 

ปัญหาการสื่อสารทางสังคมในยุคดิจิทัล มักสื่อสารด้วยความรุนแรงใช้สื่อดิจิทัลที่ขัดแย้งกับศีลธรรม

และจริยธรรม โดยมีสาเหตุจากกิเลสในตน ประกอบไปด้วย ความโลภ ความโกรธ ความหลง (โลภะ 

โทสะ โมหะ) ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถแก้ปัญหามนุษย์ที่แสดงพฤติกรรมทางกาย 

วาจา ใจ ในการสื่อสารผ่านโลกดิจิทัลได้ด้วย การมีศีล สมาธิ สติ สัมปชัญญะ อินทรีย์สังวรกับการ

สำรวมระวัง กาลามสูตร อย่าปลงใจเชื่อ โยนิโสมนสิการ การสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดปัญญา 

คำสำคัญ การรู้เท่าทัน, การสื่อสารเพ่ือพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัล 
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ลงกรณราชวิทยาลัย.  



๕๖ 
 

ABSTRACT 
 This Article entitled ‘Communication literacy for social development in the 

digital age’ has three objectives: (๑ ) to study the communication in the digital age 

and the advancement of science and technology affects the thinking and behavior of 

the modern people (๒ ) to study Buddhism for literacy Communicate in the digital 

age and (๓)to study Buddhism principles to develop a social digital communication. 

This research is a qualitative research. From the analysis, the researcher agreed that 

The advancement of science and digital technology affects social development, 

especially the model digital communication for communication and life 

development. However, Social problems in the digital age is the violence of digital 

communication that conflicts with morals and ethics. Which is caused by desire is 

greed, anger, delusion. But people can express their physical, verbal and mental 

behavior and communication in the digital age through Dharma practice such as 

precepts, concentration, consciousness for communication, control of the senses not 

to be slaves of defilements and Yonisomanasikàra or systematic attention to develop 

insight or wisdom. 

Keyword: literacy, Communication for social development in the digital age. 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 
๑. บทนำ 
 เมื่อโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มตัว มนุษย์ ณ วันนี้จึงถูกเรียกว่า 
“มนุษย์ดิจิทัล” การซึ่งต้องปรับตัวในการเพ่ือใช้ชีวิตแบบผสมผสานและกลมกลืนไปกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างชาญฉลาด เพ่ือความสุขและความอยู่รอดอย่างยั่งยืน จึงมีความจำเป็น เพราะปัญหาทาง
สังคมในยุคดิจิทัลทวีความรุนแรงและมีความไม่ปลอดภัยในการใช้สื่อดิจิทัล เช่น การเป็นตัวละครใน
เกมออนไลน์ และการใช้แอพพลิเคชั่นแอปพลิเคชัน เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ด้วยการไม่
สำรวมระวัง การมีความเสี่ยงในการถูกขโมยข้อมูล (Hacker) การสร้างข้อมูลเท็จ อันตรายจากไวรัส
ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (Malware) ในอินเตอร์เน็ต การล้วงความลับ และการละเมิดสิทธิส่วนตัว
บุคคล การตกเป็นเหยื่อ การถูกล่อลวง และการถูกใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ มักสะท้อนให้เห็นระบบ
วิธีคิดของมนุษย์ยุคดิจิทัลในหลายประการ วิธีคิดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างพฤติกรรมทาง
ร่างกาย คำพูด หรือจิตใจ พฤติกรรมบางอย่าง อาจส่งผลในแง่ลบและมีโทษรุนแรงมาก เป็นผลร้ายที่
สะท้อนความเสื่อมทางศีลธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้คนได้นำพฤติกรรมด้านมืดมาใช้  ส่วนด้าน
สุขภาพจิตยังส่งผลให้มีจิตที่ไหลลงต่ำ มีจิตที่เสื่อมลง  

 อย่างไรก็ตาม สภาพปัญหาการสื่อสารในยุคดิจิทัล ได้สร้างปัญหาทางจริยธรรม โดยไม่มี
เคารพในบุคคล ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์และแชร์ข้อมูล
ข่าวสาร (เช่น ข่าวปลอม, ข่าวลวง, ข้อความเท็จ) ในโลกดิจิทัล นอกจากนี้ การสื่อสารยุดดิจิทัลผ่าน
การใช้คำพูด เสียดสี ประณาม โจมตีหรือการบูลลี่ มีผลทำให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอาย เสียหาย หรือ
เสียชื่อเสียง จนกระทั่งอาจฆ่าตัวตายได้ อีกทั้งส่งผลให้มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ในแง่ลบ เช่น ความ
ผูกโกรธ ความอาฆาต การทะเลาะวิวาท เป็นต้น ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า การสร้างพฤติกรรมที่
เป็นบาป เนื่องมาจากกิเลส2 อาทิ ความโลภ ความโกรธ ความหลง (โลภะ โทสะ โมหะ) หากมนุษย์
ปล่อยให้กิเลสเกิดขึ้น ก็ทำให้เวทนา สัญญา สังขาร (สิ่งปรุงแต่งแห่งจิต) วิญญาณ (การรับทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ) มีอกุศลกำกับอยู่ภายใน และส่งผลให้แสดงพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจที่เป็นบาป
อกุศลไปอย่างไม่รู้จบ  

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. ศึกษาการสื่อสารในยุคดิจิทัลกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อความคิดและพฤติกรรม 

  ๒. ศึกษาพุทธศาสตร์สำหรับการรู้เท่าทันการสื่อสารในยุคดิจิทัล  

  ๓. ศึกษาการใช้หลักพุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาสังคมด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

 

  2 อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๓๕/๓๑๒.  



๕๘ 
 

๓.วิธีการ  

ศึกษาเอกสารปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ และเอกสารที่เกี่ยวกับความสำคัญของการ

สื่อสารในโลกยุคดิจิทัล ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การศึกษาพุทธศาสตร์เพ่ือให้รู้เท่าทันการ

สื่อสารในยุคดิจิทัล พุทธวิพากษ์ผลกระทบยุคดิจิทัล การวิเคราะห์หลักพุทธศาสตร์กับการรู้เท่าทันการ

สื่อสารในยุคดิจิทัล สถิติเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารในยุคดิจิทัล พุทธศาสตร์กับการแก้ปัญหา

ในยุคดิจิทัล ค่านิยมของคนในโลกดิจิทัล ประโยชน์และโทษของการสื่อสารยุคดิจิทัล และการสื่อสาร

เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลด้วยหลักพุทธศาสตร์ 

๔. ผลการศึกษา 

  ประเด็นการศึกษาเรื่อง “การรู้เท่าทันการสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัล” มีดังนี ้

 ๑. ศึกษาการสื่อสารในยุคดิจิทัลกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผล

ต่อความคิดและพฤติกรรม แนวคิดการพัฒนาสังคมแบบดิจิทัล เห็นได้ชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงโครงสร้างด้านการเงิน โดยนำระบบ AI มาวิเคราะห์ในภาคธนาคารและทางธุรกิจต่าง ๆ อีกทั้ง

ในด้านขนส่งสาธารณะ (บริการที่ได้มาตรฐาน, มีระบบขนส่งดิจิทัลเชื่อมโยงในเมือง, มีความปลอดภัย

และตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ (ผ่านแอพพลิเคชั่นแอปพลิเคชัน) อีกทั้งระบบการรักษาทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ เพ่ือแก้ปัญหาได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ 

  สำหรับการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับแนวคิดด้านจริยธรรม

กฎหมายและสังคม มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือประเมินคุณภาพของ

บุคลากรให้เกิดมาตรฐานในกระบวนการทำงานที่โปร่งใส ลดต้นทุน ลดภาระความสิ้นเปลือง และ

ตรวจสอบได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งอาจใช้ระบบ AI เข้ามาตรวจสอบการทำงานแทน

บุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพิจารณากฎหมาย หรือด้านการบริการงบประมาณแผ่นดิน และ

ทางการแพทย์ นำหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดซึ่งมีความแม่นยำเป็นต้น รวมทั้งแนวคิดการใช้ Block 

Chain ในการตรวจสอบผลการเลือกตั้งที่โปร่งใส (และช่วยบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น) อย่างไรก็ตามอาจมีผลกระทบกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องถูกลดหรือเลิกจ้าง และต้องปรับตัวจาก

ผลกระทบด้านดิจิทัลในอนาคต   

  นอกจากนี้ ควรสร้างระบบบริหารตามหลักทศพิธราชธรรมเป็นกรอบแนวคิดในการ

ทำงาน เช่น ความอดทน (ขันติ) ความเสงี่ยม , อัธยาศัยงาม (โสรัจจะ) และมีสมาธิ (จิตใจมั่นคง, ไม่

หวั่นไหวในอารมณ์กิเลส) เป็นต้น (คุณธรรมสามารถนำมาใช้ประกอบเป็นเครื่องมือ/การใช้เทคโนโลยี

เป็นเครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพ/ชี้วัดความโปร่งใส) 



๕๙ 
 

  สรุปได้ว่า มนุษย์มีศักยภาพในการศึกษาและพัฒนาตนเองด้านความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ที่ไม่หยุดยั่งจากนักวิทยาศาสตร์ยุคก่อน จนถึงยุคปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ได้มีอิทธิพล

เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้ทั้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณูปการต่อชาวโลก โดยเฉพาะการนำไปใช้เพ่ือสร้างประโยชน์และ

แก้ไขปัญหาของชาวโลก ด้วยการคิดค้นและวิจัยนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ทำให้เกิด

ประโยชน์หลายด้าน เช่น การแพทย์ การก่อสร้าง วัตถุคอมพิวเตอร์ วัตถุทางธรรมชาติ วัตถุเทียม 

และอ่ืน ๆ เป็นต้น และเกิดผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ด้วย 

  ผลกระทบจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นอย่างไร 

  การใช้ AI เข้ามาแทนที่คน มีทั้งคุณและโทษ โดยปัญหาที่กระทบต่อคน คือ ปัญหาการ

ว่างงานจากเทคโนโลยี ซึ่งเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โดยสาเหตุ

เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ผู้ประกอบการนำหุ่นยนต์และเทคโนโลยีเข้ามาแทนแรงงานคนใน

ภาคการผลิด เพราะแรงงานยังไม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอ ภาคการศึกษาผลิตนิสิต/ไม่ตรง

สายงาน เป็นต้น จะเห็นได้จากกรณีศึกษาเรื่องการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในไทย กรณีตัวอย่างในภาค

การเงิน3 สะท้อนให้เห็นบทบาทสภาพปัญหาและแนวโน้วของการใช้ AI ในสังคมไทย ว่า AI เกี่ยวข้อง

กับระบบปฏิบัติการหรือชอฟท์แวร์ที่มีความชาญฉลาด ด้วยความสามารถสังเกต คาดการณ์หรือ

ตอบสนองในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้เชิงลึก (เรียนรู้ของหุ่นยนต์หรือเครื่องจักร หรือ 

Machine Learning) ทำให้ AI สามารถทดแทนแรงงานคนได้ในหลายระดับ ดังตัวอย่าง เครื่องชง

กาแฟสำเร็จรูป Google Maps ที่เรียนรู้ข้อมูลส่วนตัว สถานที่ที่เราเคยไป หรือ Chat bot ที่เรียนรู้

ข้อมูล ประวัติการสนทนา เป็นต้น 

 ๒. ศึกษาพุทธศาสตร์เพ่ือการรู้เท่าทันการสื่อสารในยุคดิจิทัล เริ่มต้นที่ทำความเข้าใจใน

องค์ประกอบที่เก่ียวข้องทางกาย เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทางวาจา อาท ิการพูด ทางใจ คือความคิด 

 กระบวนการความสัมพันธ์ของอายตนะและผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรม กล่าวโดยสรุปคือ 

ผัสสะ หมายถึง การกระทบ คือ การกระทบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย กระทบกับรูป เสียง กลิ่น รส 

สัมผัสและธรรมารมณ์ แล้วเกิดการรับรู้ (วิญญาณ) ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (เรียก กระบวนการ

ของผัสสะ ๖4) จึงเกิดการรับรู้ ดังนั้น มนุษย์จะรับรู้อะไร ๆ ได้ด้วยวิญญาณนั้น ซึ่งเป็นสุข ทุกข์หรือไม่

 

  3พั ชรพ ร ลี พิ พั ฒ น์ ไพบู ล ย์ และ  ณั ฐพล  เลิ ศ เม ธาพัฒ น์ , ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN 
THAILAND: CASE STUDY IN FINANCIAL SERVICES, สิงหาคม ๒๕๖๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย, หน้า ๑-
๓๘. 

 4ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๐๕/๓๗๐. 



๖๐ 
 

ทุกข์ไม่สุขก็ได้ ถ้าพิจารณาในแง่สาเหตุภายนอก คือ แรงดึงดูดจิตใจหรือการได้รับสิ่งกระตุ้นความ

อยาก จากรูป เสียง กลิ่น รส และ โผฎฐัพพะ ที่มากระทบแล้ว ถ้ามนุษย์ไม่ทันตั้งสติ ไม่พิจารณาโทษ 

ปล่อยใจตามกระแสความโลภ ความโกรธ ความหลง ทำให้หลงผิดได้ จึงก่อเกิดปัญหาสังคม เช่น การ

ประพฤติผิดศีลธรรมในมิตต่ิาง ๆ 

 
 การพัฒนาคุณภาพบุคคลตามหลักศีล  

 ศีลโดยทั่วไป คือ ความประพฤติถูกต้องดีงาม ไม่ผิดระเบียบวินัย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ก่อเวร
ภัย” แบ่งศีลเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับทั่วไป ได้แก่ ระดับธรรมหรือระดับที่ยังเป็นธรรมคือเป็ น
ข้อแนะนำสั่งสอนหรือหลักความประพฤติที่แสดงและบัญญัติไปตามกฎธรรมดาแห่งความดีความชั่ว ที่
เรียกว่า กฎแห่งกรรม ผู้ทำดีทำชั่วหรือรักษาศีล ละเมิดศีล ย่อมได้รับผลดีผลชั่วตามธรรมดาของเหตุ
ปัจจัยหรือตามกฎแห่งกรรมนั้น5  
  ปัจจุบัน ปัญหาการสื่อสารในโลกดิจิทัลส่งผลต่อผู้คนในสังคมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการใช้
งานที่ไม่เหมาะสมและไม่รู้เท่าทันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือมีการใช้งานโดยขาดความ
ไม่รู้ตัวทั่วพร้อม ขาดสติ จึงไม่ทันระมัดระวังภัยในโลกดิจิทัล โดยมีเจตนาร้ายมุ่งทำผิดศีลธรรม
จริยธรรม และกฎหมาย เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาที่มีผลต่อสังคม อันประกอบไปด้วย การโพสต์และ
การแชร์ต่อข้อความเท็จและข่าวลวง การใช้เล่ห์อุบายล่อลวงผ่านสื่อสังคมในโลกดิจิทัล การล้อเลียน
สังคมที่ขัดต่อศีลธรรมและกฎระเบียบดีงามผ่านโลกดิจิทัล การปลอมแปลงอัตลักษณ์หรือสร้างตัวตน
ปลอมในโลกดิจิทัล การทำสิ่งผิดกฎหมายในรูปแบบการพนันและหวย การแสดงค่านิยมและความเชื่อ
เรื่องร่างทรงในโลกดิจิทัล การหลอกลวงเพ่ือผลประโยชน์ทางเพศ ความเสี่ยงจากภัยคุกคาม รวมทั้ง
ปัญหาผู้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ และขาดความรับผิดชอบในการใช้สื่อดิจิทัล ปัญหาที่ส่งผล
กระทบอ่ืน ๆ เช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดลง ความขัดแย้งที่อาจนำไปสู่ปัญหาความรุนแรง
ภายในครอบครัว กรณีเด็กหรือสามีติดเกม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลสืบเนื่องทางกายได้ เช่น 
หดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง ภาวะซึมเศร้า6 
 การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารด้วยการโน้มนำพุทธวิธี จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต ใช้
กระบวนการสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาชีวิต โดยการรับสื่อ รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติและรู้เท่า
ทัน ถือได้ว่า เป็นกระบวนการพัฒนาทักษะด้านความคิด เน้นคุณธรรมนาควบคู่ไปกับพฤติกรรมอันพึง

 

 5พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๙), หน้า ๔๓๑-๔๓๒. 
  6อังคณา ศิริอำพันธ์กุล, สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปญัญาภิวัฒน์, Panyapiwat 
Journal Vol.๑๐ Special Issue July ๒๐๑๘, หน้า ๓๒๗-๓๓๗. 



๖๑ 
 
ปฏิบัติเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม ไม่เบียนเบียดผู้อ่ืนและตนเอง ด้วยการไม่สร้างความเดือดร้อน ความ
รำคาญใจ ความเครียด ความกังวลใจ ต่อผู้อ่ืน รวมถึงเป็นสาเหตุของปัญหาทางสภาพจิตของตนเอง 
วิธีการนำพุทธวิธีเพ่ือรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารในโลกดิจิทัล เช่น (๑) กระบวนการเรียนรู้ ด้วยการมี
กัลยาณมิตร คอยชี้ชวน ในฐานะเป็นสื่อบุคคลที่ชี้นำและสร้างแรงศรัทธา หรือแนะแนวในการคิด
วิเคราะห์พิจารณาและนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ (๒) โยนิโสมนสิการ (การคิดด้วยอุบายแยบคาย) 
คือวิธีการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ และพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเห็นถูกต้อง ก่อให้เกิด
ปัญญา (๓) การฝึกตนให้มีสติสัมปชัญญะ การรู้ตัวทั่วพร้อมต่อข้อมูลข่าวสาร (๔) หลักกาลามสูตร 
(เกสปุตติสูตร) คือ ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญา พิจารณาให้เห็นจริงถึง กุศล และ
อกุศล ก่อนที่จะเชื่อ (๕) อินทรีย์สังวร การสำรวมระวังการใช้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ การประพฤติ
ตามหลักธรรมอย่างเหมาะสม ส่งผลให้สังคมยอมรับ นับถือ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึง
จำเป็นยิ่งต้องเรียนรู้ และปูพ้ืนฐานหัวข้อธรรมไว้ในการสื่อสารสำหรับโลกยุคดิจิทัล 

  ๓. ศึกษาการใช้หลักพุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาสังคมด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล 
 การใช้อายตนะเพ่ือการสื่อสารในยุคดิจิทัล ด้วยการเปิดรับสื่อประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง
ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส และการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ประกอบกับการคิดปรุง
แต่ง ที่ไม่คล้อยตามกิเลส เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น มาถึงขั้นหลักการวิเคราะห์
สามารถนำหลักธรรม โยนิโสมนสิการ เพ่ือให้สามารถเข้าใจและประเมินคุณค่าดีหรือไม่ดี เป็นอกุศล 
หรือกุศล หรือก่อให้เกิดพฤติกรรมด้านบวกหรือลบ สุดท้ายขั้นนำไปใช้และเผยแพร่ สามารถพิจารณา
ตามหลักธรรม หลักอริยมรรคมีองค์ ๘  
 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สนับสนุนการใช้อายตนะเพ่ือแก้ปัญหาการสื่อสารในยุคดิจิทัล ตาม
หลักพระพุทธศาสนา อาศัยปัจจัยด้านการควบคุมตนเอง ควบคุมความคิด อารมณ์ความรู้สึกและการ
กระทำ ละเว้นการกระทำที่เป็นปัญหา ฝึกความอดทน อดกลั้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางสังคมภายใน
ครอบครัว ปัจจัยด้านอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และปัจจัยด้านการใฝ่รู้ ของคนส่วนใหญ่ที่มีการเปิดรับสื่อ
อินเทอร์เน็ต เพ่ือความบันเทิง เช่น การสื่อสารจากยูทูบ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลก่อให้เกิดปัญหาการใช้
อายตนะเพ่ือการเรียนรู้ให้เท่าทัน ซึ่งคนส่วนใหญ่มักไม่สามารถวิเคราะห์หรือประเมินค่าในการรับสื่อ
ได้ สอดคล้องกับการศึกษาว่า ผูที่ไมรูเทาทันสื่อ จะมีความรูและความสามารถในการใชสื่อ แตไม่
ตระหนักถึงผลกระทบจากการใชสื่อที่มีตอตนเอง7 มีสติ มีสมาธิ (จิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่าน) และมีปัญญา 
(ปัญญารู้กุศลธรรมและอกุศลธรรม) 

 
 

 7กฤษณา ชาวไชย, พัฒนาการและการขับเคลื่อนแนวคิดการรูเทาทันสื่อในประเทศไทย, (สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน), คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป., หน้า ๓-๔. 
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๕. บทสรุป 
 การนำพุทธวิธีมาใช้เพ่ือการสื่อสารในยุคดิจิทัล มีเป้าหมายสูงสุด คือ ได้ความรู้จริงแท้ใน
อริยสัจ ๔ เป็นเรื่องสำคัญ และช่วยให้เข้าใจเรื่องทุกข์ แม้อาจถูกมองว่า เป็นเรื่องในเชิงลบ แต่ใน
ความเป็นจริงในโลกปัจจุบันที่มีการใช้สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ ล้วนมีสิ่งแวดล้อมที่บีบคั้นทางสังคมรอบด้าน
ในการใช้ชีวิต ฐานะทางสังคม การประกอบอาชีพ สภาพสังคมเศรษฐกิจที่ถดถอย การเมืองที่ไม่มั่นคง 
ดังนั้นการปฏิบัติตามหลักอริยสัจว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดให้รู้เท่านั้นว่า  เป็นทุกข์ การกำหนดรู้
หน้าที่ในสมุทัยว่า เหตุเกิดทุกข์คือตัณหาเป็นสิ่งที่ต้องละ ถ้าไม่รู้หน้าที่ ก็เหมือนกับคนมีความทุกข์ 
ความโศกเศร้าหนัก เพราะความผิดหวังจนหนทางจึงฆ่าตัวตาย เรียกว่า ทำหน้าที่ผิดธรรมะ ในข้อ
ทุกข์ ส่วนหน้าที่ที่ต้องทำให้ชัดแจ้ง คือ นิโรธ การดับเหตุของทุกข์คือตัณหา เป็นการปฏิบัติเพ่ือให้
ได้รับความสงบทางจิตใจ และสงบจากความดิ้นรนทะยานอยาก ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ในมรรค คือ 
การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในมรรค ๘ เป็นเครื่องมืออบรมจิตใจตนเองให้เกิดปัญญา คือ ความ
เห็นชอบ เป็นต้น  
 พุทธวิธีการสื่อสารในยุคดิจิทัล ควรปฏิบัติตามหลักอริยมรรคที่เป็นไปเพ่ือความพ้นทุกข์ 
คือ การปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ้นเป็น ๓ ขั้น ได้แก่ ขั้นปัญญา คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ขั้นศีล 
คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ขั้นสมาธิ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เช่น 
ในขั้นปัญญา สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ ทำให้เข้าใจสิ่งสมมุติบัญญัติละเอียดขึ้น คือ การมีตัวเรา 
ของเราเกิดเพราะความยึดมั่นอุปาทาน เมื่อละอุปาทาน ก็จะเข้าใจธรรมชาติ 

๖. ข้อเสนอแนะ 
  สำหรับการสื่อสารในยุคดิจิทัล ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในทางดีหรือร้ายก็ได้ โดยเฉพาะ
ค่านิยมที่ไหลไปตามกระแสตัณหา ที่พลักดันสัตว์โลกให้ตกอยู่ในอำนาจ คือ ราคะ โทสะ มานะ ทิฏฐิ 
กิเลสและทุจริต จะเห็นได้จากโทษที่เกิดจากตนเองในฐานะเป็นผู้กระทำทุจริตทางกาย วาจา และใจ 
ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อตนเอง เช่น ได้รับความเดือดร้อน จากการถูกวิพากษ์วิจารณ์ หรือเป็นเหยื่อ
ของโลกดิจิทัล การบูลลี่ รวมทั้งความผิดเช่น การนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป ผลงานนี้ช่วยให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความรู้และความเข้าใจ
การสื่อสารในยุคดิจิทัล การนำหลักธรรมมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพ่ือก่อเกิดปัญญารู้เท่าทันการ
สื่อสาร และรู้จักโทษที่เกิดจากความไม่รู้เท่าทันบุคคลอ่ืน ๆ ที่ เป็นคนร้าย โดยใช้ช่องว่างของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นเครื่องมือทำร้ายกัน  
  ๖๒ ข้อเสนอแนะควรมีการสนับสนุนและศึกษาวิจัยด้านการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่
หรือการใช้แอพพลิเคชั่น แอปพลิเคชันกับการรู้เท่าทันการสื่อสารเพ่ือพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัล เพ่ือ
สร้างประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาบุคคลเป็นกาลต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือนำหลักการของ“วิสัยธรรมนำวิสัยทัศน์”เป็นมรรควิธีมา
ใช้ในช่วงการเกิดสถานการณ์โควิดระบาด-19.จังหวัดสุรินทร์ ๒) เพ่ือเป็นการนำเสนอมุมมองในการนำ
หลักธรรมะ มาดำเนินงานในสถานการณ์การทำงานแบบไม่เป็นทางการเพ่ือสู้ภัยโควิด  ผลการศึกษา 
พบว่า มรรคหรือ วิธีการในภารกิจด้านมนุษยธรรม คือ การให้ธรรมะเป็นทาน เป็นกุศลที่พระพุทธเจ้า
ยกย่อง คือ ธรรมะทาน เพราะเป็นปัญญาทาน เป็นการชนะภัยสำเร็จขั้นที่สูงสุด เริ่มที่ปัจเจกชนก่อน
ให้ทำการรักษาศีล ขั้นต่อไปคือการให้ทาน ขั้นที่สามคือภาวนา หรือการพัฒนา บทความนี้จึงเป็นการ
นำหลักธรรมนำกระบวนการคิดแบบมองการณ์ไกล หรือวิสัยทัศน์ เป็นการออแบบการทำงานแบบ
มองไปข้างหน้า เพ่ือคิดหาทางทำงานสู้ภัยแห่งความทุกข์การเผชิญปัญหา ร่วมสนับสนุนการทำงาน
ของทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ จึงเกิดการวางแผนลง
มือทำงานในช่วงนี้อย่างไม่รั้งรอ ลงมือทำทันทีด้วยการเฟ้นหาหลักธรรม  มรรคในขั้นต่อไปจึงทำการ
ค้นหาพลังกลุ่มเพ่ือพิสูจน์ว่า หลักการ ท ๕ มีอะไรบ้าง จะใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์หรือไม่ โดยลง
มือทำ ด้วย ท แรก คือ ทอ ทำ จึงเริ่มเห็นความจริงจากประสบการณ์ตรงในภารกิจการสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้อื่น  

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การช่วยเหลือสังคมที่กำลังเผชิญกับมวลชนหมู่มาก 
ไม่อาจรั้งรอให้ใครมาสั่งการให้ลงมือทำ ในสถานการณ์ไม่ปกตินั้น สาธุชนที่ประกาศตนเป็นชาวพุทธ
นับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการให้ทาน ก่อนอ่ืนต้องมีศีลเป็นแก่น ดังที่พุทธศาสนาแนวมหายานหรือ
ยานใหญ่มีฐานคติที่ว่า คนรับสุขใจต่คนให้สุขใจกว่า งานด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์โควิด-19 จึง
น้อมนำวิสัยธรรมนำหน้าวิสัยทัศน์ ของสมาชิกในการเป็นเครือข่ายทางสังคมบนช่องทางLINE ใน
สถานการณ์โลกโรคระบาดมาร่วมกันด้วยการทำงานด้วยหลัก 5 ท ประกอบด้วย 1.ลงมือทำ 2.มีทีม 
สร้างทีมเพ่ิม ทุก ๆงาน ไม่ทำคนเดียว กระจายหน้าเสื่อ ภาระเราลดลง 3. ระดมหาทุน ประสาน10
ทิศ มวลมิตร ช่วยเรา เราช่วยเขา 4. อดทน ไม่น้อยอกน้อยใจ ก้มหน้าทำภารกิจ อย่าสงสัยว่าใครไม่
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มาช่วย ช่างเขา อดทน จิตตกยกจิตขึ้น 5. ทุกขัง เปลี่ยนทุกข์เป็นสุข สุขขัง จีรัง โดยสรุป การให้ทาน
ในภารกิจด้านมนุษยธรรมสามารถลงมือทำได้ทันที เป็นบทบาทหน้าที่ของพุทธมามกะทุกคนด้วยการ
นำวิสัยธรรมนำวิสัยทัศน์ไปลงมือปฏิบัติได้ แม้ในสถานการณ์ไม่ปรกติ อันเป็นผลจากประสบการณ์
ตรงในภารกิจด้านมนุษยธรรมบนฐานคิดของการใช้มรรคผลของวิสัยธรรมนำวิสัยทัศน์ด้วยการเป็น
เครือข่ายทางสังคมบน ช่องทางLINE มาร่วมกันทำงานช่วยเหลือสังคม ในสถานการณ์โลกการระบาด
โควิด-19.จังหวัดสุรินทร์ เป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 

 
คำสำคัญ : ประสบการณ์ตรง  ภารกิจด้านมนุษยธรรม   วิสัยธรรมนำวิสัยทัศน์  เครือข่ายทางสังคม  
              สถานการณ์โลกการระบาดโควิด-19 
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Abstract 

This article has the objective 1) To offer the principle of " Dhamma leads 
Vision " as a method to use during the outbreak of Pandemic COVID-19, Surin 
province. 2) To present the views on the application of Dharma principles which an 
informal work situation to fighting threat of COVID-19. The results shown that 
Avenues of path or the methods in Humanitarian Missions were being Dana. The 
Meaning is Dharma as alms, It was a charity that the Lord Buddha praises, Dharma, 
because it is wisdom therefore the most successful victory. Beginning with the 
individual, first must to observe the precepts (Sila in Bali langauge). The next step is 
to give alms and the third step is Bhawana or self-development based on Buddha 
teaching These issues viewed an introduction of Dharma principles and foresighted 
thinking processes Even though Vision is a form of work looking forward finding a way 
to work against the dangers of suffering, coping , support the work of doctors, nurses 
and medical personnel in Surin Hospital. Therefore, resulting in unplanned work 
plans in this period, acting immediately by searching for principles. In the next step, 
then sought the group power to prove that the principles. There were 5 items, what 
will really work in all situations?  By doing it first, started to see the truth from his 
direct experience in support missions to help others.  

Summary: Helping the society that was facing a lot of masses. Couldn't 
wait for someone to order your action. In those unusual situations people who 
proclaim themselves to be Buddhists were a great mission to give alms. First of all, 
there must be a core precept (Sila).  

Discussion: As Mahayana Buddhism as to compare with a large vehicle. It 
had carried much more suffered the based-on assumption that recipients whom 
were released from suffering but people who were donation. They were happier. 
Humanitarian work in the Covid-19 situation, which inducing early vision in facing of 
the members as a social network on group LINE. Working with 5 principles, consisting 
of 1. Doing it. 2. Having a friendship group to create more teams. Every work is not 
done alone. Spreading the task and burden decreases.  3. Raise funds to coordinate 
in 10 directions. Friends help us. We help them.  4. Be patient and not hurt. Bow 
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down to do the mission. Do not wonder who does not come to help. 5. Everyone 
were suffered. then could change to happiness. In summary, giving in humanitarian 
missions can be done immediately. It is the role and duty of every Buddhist.  

Suggestion: Bringing the vision into action Even in unusual situations as a 
result of direct experience. In the humanitarian mission based on the use of the 
visionary ethics, bring the vision of being a social network on LINE to work together to 
help society. In the global situation of outbreaks, COVID-19, Surin Province as a way 
to propagate Buddhism. 
 
Key words:  Real Experience, Humanitarian Missions, Dhamma leads Vision, Social   
                  Network Covid-19 Pandemic Situation 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือนำเสนอและถอดบทเรียนเกี่ยวกับภารกิจพลังบวรในการ

รับมือกับสถานการณ์ โรคระบาดโควิด -19ของชุมชน วิธีการศึกษา ใช้การดำเนินงานด้วย
กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมไปพร้อมกับการดำเนินงานสงฆ์สาธารณะสงเคราะห์เพ่ือเป็นต้นแบบ
ในแนวทางแก้ปัญหา ทั้งนี้ประโยชน์ของงานวิจัยนี้จะเป็นการส่งเสริมการนำความรู้ทางมานุษยวิทยา
พุทธศาสนามาทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนที่หมู่บ้าน-วัดที่มีตลาด
ชุมชน- แหล่งและสถานที่ท่องเที่ยวในวัดของชุมชนชาวแม่กลอง ลำน้ำแควอ้อม ร่วมกับภาคปฏิบัติ
การณ์ในภาคสนามการวิจัยของคณะสงฆ์ภาค๑๕ และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ผลการศึกษา 
พบว่า ประสบการณ์ของการปฎิบัติการร่วมมือร่วมใจในสถานการณ์จริงเชิงพ้ืนที่ เกิดการสาน
ประโยชน์ นอกจากการทำงานของพระสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์แล้วยังเป็นการร่วมปฎิบัติการ
ในสถานการณ์จริงและจะเป็นต้นแบบของการตื่นตัวในการเคลื่อนไหวทางสังคมของคณะสงฆ์ การ
เผชิญสถานการณ์กับการรับมือโรคระบาดในชุมชน  

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ จากการถอดบทเรียนเกี่ยวกับภารกิจพลังบวรในการ
รับมือกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ของชุมชนได้ผลในเชิงงานด้านนวัตกรรมการจัดการเชิงพุทธ 
“พระสงฆ์ไม่ทิ้งประชาชน” นอกจากนี้บุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาลตลอดทั้งหน่วยคัดกรองผู้ป่วย
ในชุมชน โดยเฉพาะงานภาคสาธารณะสุขชุมชน เป็นงานที่คณะสงฆ์มีความใกล้ชิดกับสวัสดิภาพของ
ประชาชน จึงมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงต่อความวิตกและตระหนกกลัว จึงนำมาขบคิดคิดว่า ชุมชนใด
หากขาดความร่วมมือร่วมใจก็จะทำให้ สถานการณ์โรคระบาดลุกลามรุนแรงมากขึ้นและยาวนาน  
สามารถลดทอนความทุกข์กายทุกข์ใจลงได้ด้วย “พลังบวร” แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรค
ระบาด จะเป็นความสัมพันธ์ของเชื้อโรคสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ แต่นับว่ามีความทุกข์อย่างแสนสาหัส
ต่อมวลมนุษยชาติไม่เฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทย ยัง
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เชื่อมโยงถึงกันในระดับประเทศในภูมิภาคทั่วโลก   ทั้งนี้โลกในปัจจุบันเป็นโลกของการสื่อสารที่
รวดเร็วและไร้พรหมแดน เมื่อมีการระบาดจากซีกโลกตะวันออกไปสู่โลกซีกโลกตะวันตก แต่ความ
ช่วยเหลือก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในพ้ืนที่พระสงฆ์จึงควรหันมาลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ภัยให้กับชุมชนชาวไทยอย่างเร่งด่วน 
คำสำคัญ  ภารกิจด้านมนุษยธรรม, พลังบวร, งานสาธารณะสงฆ์สังเคราะห์, 

Abstract 
 

The purpose of this article was presented and showed the lesson learnt 
about the mission of the Noble Powers: Village, Temple, Government for coping with 
the Covid-19 Pandemic at community in Samuth Songkhram Province.  

Methodology were used participatory action research by an operational 
Public Welfare with Monk work, a model in the solution. The benefit of this research 
was to promote the application of knowledge in Buddhist anthropology to 
understand social and cultural phenomena. In village areas - temples cooperated 
with community markets, temples and tourist attractions in Mae Klong river’s 
community, Khawae-Oum, all were together with practical work in the research field 
of the Region Dean of monks (Sangha, section 15) in order to propose ways to solving 
problems. 

Results found that the experience of cooperating in real-life situation in 
spatial area is beneficial. In addition, work of the monks in public welfare, they were 
also involved in real-life situations and would be role models. Awakening in social 
movements of the Sangha facing the situation and dealing with Covid-19 Pandemic in 
community area.  

Summary: From the lessons learnt about the mission of the power of 
Bhowara (Noble Powers: Village, Temple, Government) dealing with the COVID-19 
Pandemic situation, the community had been effectiveness on the Buddhist 
management innovation. "Monks do not leave the people". In addition, medical 
personnel Nurses throughout the community screening unit especially for public 
health work. It was a work that Sangha monk’s team were closely the people to 
supporting welfare. As, these issues were worrisome and alarming. Therefore, 
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pondering that any community, if lacking cooperation, would made the epidemic 
had become more intense and long-lasting.  

Discussion: The power of community cooperation could reduce 
obstruction and physical suffering with " Noble Powers " even if the epidemic 
situation. Even, born from Agent (Corona virus; COMMUNICABLE VIRUS INFECTIOUS) , 
Environment and Humans.  But it is considered to have great suffering for humanity, 
not only in Samuth Songkhram province and other provinces of Thailand.  

Suggestion: Working in Pandemic situation, as model resolution has 
gathered funds, human resources based on area Oriented, it could rely on each 
other surviving. With the principles of Buddhism able to build networks that were 
connected at the national, regional and global. This present world communication 
was fast. Although COVID-19, Pandemic spreading from the Eastern Hemisphere 
through the Western Hemisphere. Anyway, helping was able to alleviate the suffering 
in the area so the monks should heal with disaster relief area for the Thai community 
urgently.  
 

Keywords:  Humanitarian Mission, Noble Powers, Buddhist public work,  
                 Pandemic COVID-19, Samuth Songkhram Province 
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                   การผลิตรายการโทรทัศน์แนวพุทธ เพ่ือป้องกันการกระทำอัตวินิบาตกรรม 
The Production of Buddhist Television Programs for Suicide Prevention 

                                                          

         ดร. รักใจ ตันติวิโรจน์ 

บทคัดย่อ 

         ปัญหาการกระทำอัตวินิบาตกรรม หรือการฆ่าตัวตาย  เป็นปัญหาสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกกำลัง               

ประสบ  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอมุมมองของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย  และสภาพ

จิตใจของผู้ที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย ซ่ึงไม่นับรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชทีเ่ป็นความเจ็บป่วยทางกาย  เพ่ือนำไปสู่การ

ป้องกันการฆ่าตัวตาย  โดยอาศัยรายการโทรทัศน์แนวพุทธในการพฒันาผูช้ม   

          ในมุมมองของพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าทรงตำหนิการฆ่าตัวตายแทบทุกกรณี ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควร

กระทำ เป็นกรรมฝ่ายอกุศล  ยกเว้น การฆ่าตัวตายของภิกษุท่ีกำลังจะบรรลุอรหัตตผล  โดยจิตของผู้ที่มี

แนวโน้มจะฆ่าตัวตาย เป็นจิตที่เจือด้วยกิเลส 3 ประการ  คือ โลภะ โทสะ และโมหะ  ซึ่งนำไปสู่การคิดปรุง

แต่ง ที่ทำให้เกิดความกลัวจนขาดสติ และอยากหลีกหนีจากสถานการณ์นั้น  ขณะที่ในอริยสัจ ๔  สาเหตุการ

ฆ่าตัวตายสามารถอธิบายได้ด้วยทุกขสมุทัย ๔ ประการ  คือ เกิดจากกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา และ

อุปาทานในขันธ์ ๕   

          การผลิตรายการโทรทัศน์แนวพุทธ เพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตาย  ต้องนำเสนอภาพและเสียงที่ให้

ความรู้สึกในเชิงบวก ทำให้ผู้ชมรู้สึกสงบ สบายใจ แต่มีสิ่งดึงดูดความสนใจให้เกิดสมาธิ  โดยกำหนดเนื้อหา

รายการที่ชวนให้ผู้ชมปฏิบัติตามทางสายกลาง คือ มรรคมีองค์ ๘  ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งศีล สมาธิ และปัญญา  

รวมทั้ง แนะวิธีคิดท่ีเป็นระบบตามหลักโยนิโสมนสิการ  เพ่ือลดละกิเลสต่างๆ  และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตาม

หลักภาวนา ๔  ประกอบด้วย  ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจติ และภาวิตปัญญา    
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Abstract 

Problems of suicide is an important problem that many countries around the 

world are confronting. The article aims at presenting the Buddhist perspective on 

suicide and the mental state of those who have the tendency to commit suicide, which 

does not include psychiatric patients who are physically ill, in order to prevent suicide 

by relying on Buddhist television programs in developing the audiences. 

According to the Buddhist perspective, the Buddha condemned suicide in 

almost all cases as something that should not be done. Suicide is an unwholesome 

action, except the suicidal of monks who attention the Fruition of Arahantship. The 

minds of those who have the tendency to commit suicide are minds that are clouded 

by three types of defilements (Kilesa), namely, Greed (Lobha); Hatred (Dosa); and 

Delusion (Moha) leading to thinking under the influence of some passion or motive 

which will cause fear, resulting in the loss of mindfulness and want to escape from the 

situation. The cause of suicidal can be explained through the cause of suffering 

(Dukkha-Samudaya), namely, sensual craving (Kāmataṇhā); craving for existence 

(Bhava-taṇhā); craving for self-annihilation (Vibhavataṇhā); as well as aggregate of 

clinging (Upādānakkhandha). 

The production of Buddhist television programs for suicide prevention must 

present images and sounds that give positive feelings, make the audience feel calm 

and comfortable, but there should also be something to attract attention in order to 

have concentration by determining the content that persuades the audience to follow 

the middle way, that is, the Noble Eightfold Path (Aṭṭhaṅgika-magga) which is the 

development of precept (Sīla), concentration (Samadhi), and wisdom (Paññā). In 

addition, there should suggest a systematic thinking according to wise consideration 

(Yonisomanasikāra) in order to eliminate all defilements and become a person with 

quality according to the Four kinds of development (Bhāvanā) which are physical 

development; moral development; emotional development; and wisdom development.  
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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดภาวะผู้นำในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

การแสดงออกซึ่งเป้าหมายที่จัดเจนในการบริหารสถานศึกษาของท่านศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
ซึ่งถือว่าเป็นความเป็นผู้นำที่ดี แนวคิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ เกิด
ประสิทธิภาพที่ดี ความเป็นผู้นำที่จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จในระยะยาวต่อองค์กร เกิดความยั่งยืนต่อ
องค์กร และแน่นอนว่าผู้บริหารในสถาบันการศึกษาจะต้องลงพ้ืนที่ให้ถึงบุคลากรในองค์กร เพ่ือสร้าง
มิตรภาพที่ดีในการจัดการบริหารในองค์กร โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลากรอ่ืน ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา ผู้นำจำเป็นจะต้องมีทักษะการบริหารสถาบันการศึกษาให้มีการ
พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงและยั่งยืน เกิดการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานใน
สถาบันองค์กรการศึกษาประกอบไปด้วยภาวะผู้นำคือ ๑) มีจุดหมาย (objective) ๒) มีอิทธิพล 
(influence) ๓) มีการจูงใจ (Motivation) ๔) มีความสัมพันธ์สื่อสารที่ดี (communication)  ๕) มีการชัก
นำโน้มน้าว (persuade) 

 
๑ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
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คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารในสถาบันการศึกษา 

 
Abstract 

The objective of this academic paper was to study leadership concepts in 
changing attitudes and expressions in school administration by Professor Suchatchavee 
Suwanasawat. Which is considered a good leadership. The concept of leadership 
changes in the organization to succeed, achieve good performance, Leadership that will 
result in success and long-term sustainability for the organization, and the administrators 
in the educational institution have to go into the area to talk to the faculty, staff, 
students and other personnel that were related to educational institutions in order to 
create good friendships for management in the organization. Leaders must have the 
skills to manage educational institutions to develop in a stable and sustainable direction 

as well as effective management. Administration in educational institutions consists of 
leadership : ๑) Objective ๒) Influence ๓) Motivation (Mtivation) ๔) Good communication 
and ๕) Persuade. 
Keyw๐rds : Leadership, Administrat๐rs in educati๐nal instituti๐ns 
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๑.บทนำ 
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่กล่าวกันว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุก ๆ องค์การต้องเผชิญกับ

สภาวะการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ระดับองค์การ ระดับ
กลุ่ม และระดับบุคคล ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ค่านิยม ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีและอ่ืน ๆ และผลจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ สำหรับ
ประเทศไทยที่ผ่านมาเราได้เผชิญกับสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและยังมีผลกระทบต่อเนื่องมาถึง 
สังคมยุคโลกาภิวัตน์ จึงเป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน อันเป็นยุคที่พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม เชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ ให้ใกล้ชิด
กันมากขึ้น ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องของเทคโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย 
จึงมีความจำเป็นที่ผู้นำจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีการพัฒนาในความรู้ทุกด้าน เพ่ิมทักษะใหม่ ๆ 
ในการบริหารองค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบการศึกษาที่ดีในประเทศชาติ เพราะฉะนั้น
การศึกษาภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร และ
โดยรวมถึงประเทศชาติ 

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ 
ประจำปี ๒๐๑๒ (Eisenhower Fellowships) ในฐานะผู้นำยุคใหม่ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี จากมูลนิธิ
ประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาวร์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่ ได้อุทิศตนในการวิจัยองค์ความรู้
และพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ เพ่ือยกระดับระบบสาธารณูปโภค การบริห าร
จัดการน้ำ และคมนาคมโลจิสติกส์ของไทยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เขาได้คิดค้นทฤษฎีการคำนวณขุด
เจาะอุโมงค์ที่ก้าวหน้าด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งได้รับการอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์มาก
เป็นอันดับ ๕ ของโลก และยังได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นเข็มทองคำที่มี
อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ดำรงตำแหน่งในฐานะ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง กรรมการอ่ืน ๆ ในความคิดที่ว่า “คน ๆ เดียว ก็สามารถเปลี่ยนโลกได้” ได้เปลี่ยนจากเด็ก
นักเรียนต่างจังหวัดสู่มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมอันดับหนึ่งของโลก เปลี่ยนจากเด็กธรรมดา  ๆ คนหนึ่ง  
สู่อธิการบดีมหาวิทยาลัย เปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ออกแบบรถไฟใต้ดินให้กับประเทศไทย  



๗๖ 

 

 
ด้วยแรงบันดาลใจที่พบได้ในชีวิตประจำวัน เป็น “แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ” ๒ 
 
๒. ความสำคัญของการศึกษา 

การศึกษาส่งผลให้เกิดความรู้ ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาคนให้มีการประกอบอาชีพและเอาตัว
รอดได้ รวมทั้งช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสำนึกและคุณธรรม เป็นผู้เจริญทางปัญญาและจิตใจ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศช่วยให้ผู้
ได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเกื้อหนุนประเทศชาติให้สามารถธำรงอยู่สืบไปอย่างมั่นคง  
พลเมืองมีศักยภาพ  ส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวล้ำและทัดเทียมต่อนานาอารยประเทศได้ การเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องกล้าหาญที่จะทิ้งรูปแบบเก่าๆ ท้าทายความเชื่อและสมมติฐานเดิม ๆ ยกเลิก
ระบบที่ทำกันมานาน เป็นการเรียนรู้จากระบบเก่าเพ่ือนำไปสู่แนวทางใหม่ เพื่อความอยู่รอดในอนาคต สิ่ง
ที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นสิ่งสำคัญคือการเชื่อมโยงกันระหว่างคนกับคน และการ
ค้นหาแนวทางใหม่ในการเป็นผู้นำ กระตุ้น  ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ การสร้าง
วัฒนธรรมการทำงานใหม่ๆ ในระบบการศึกษา เพราะผู้บริหารถือว่าเป็นผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
องค์กรให้พัฒนาขึ้นได้ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะของการเป็นผู้นำ
ที่กล้าเปลี่ยนแปลง 
 
๓. คุณลักษณะของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

  ในอดีตผู้นำธุรกิจปฏิบัติตนเสมือนเป็นผู้บังคับบัญชาทหารหรือกองทัพที่ออกคำสั่งแล้ ว
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทำตามคำสั่ง  แต่คุณลักษณะของผู้บริหารหรือผู้นำในยุคปัจจุบัน  จะแตกต่างจากยุค
ก่อน  คือ ๑) ความซื่อสัตย์  เป็นคุณลักษณะอันดับแรกที่ เด่นที่สุด   ความจริงใจเพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจ  ๒) ความฉับไว  การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนกับบรรยากาศการ
ทำงานที่สร้างขึ้นมา  ต้องเป็นผู้ที่ยืดหยุ่นพร้อมรับฟังพนักงานทั้งหลาย ๓) การเตรียมพร้อม  แม้ว่าการ
เป็นผู้นำแห่งยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างบรรยากาศการทำงานขึ้นมาใหม่   แต่ยังไม่เพียงพอ
เพราะความสำเร็จขั้นต่อไปคือ  การเตรียมการให้ทุกคนพร้อมอยู่ตลอดเวลา ๔) ความตั้งใจเรียนรู้ใหม่  สิ่ง

 
๒ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (๒๕๖๒). บทความชีวประวัตินี้เขียนเหมือนประวัติ ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสดิ์. 
 



๗๗ 

 

ที่เรารู้มิใช่ที่สุดอีกต่อไป  เรายังต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ยังต้องการความรู้ข้อมูลใหม่ ๆ  เพ่ือไปเข้าถึงจุด
สุดยอดแห่งการเป็นผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง ๕) นิสัยชอบผจญภัย  การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมี
ความสามารถที่จะอยู่รอดในโลกของความเร่งรีบฉับไวและสนุกไปกับมัน  ต้องตัดสินใจรวดเร็ว  ฉับไว ๖) 
วิสัยทัศน์  ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทั่วไปในประวัติศาสตร์ต้องมองให้เห็นเหตุการณ์ในอนาคต ๗) การเห็นประโยชน์
ต่อผู้อ่ืนเป็นที่ตั้ง   การเป็นผู้นำในยุคก้าวหน้านี้พร้อมจะแบ่งปันแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำให้โลกนี้
น่าอยู่ข้ึน๓ 
 
๓. ประวัติของ ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เกดิ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ชลบุรี ปัจจุบันเป็นนายก
สภาวิศวกร กรรรมการในคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ และประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้น
อุดมแห่ งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตั้ งแต่วันที่  ๑  มกราคม ๒๕๖๐ อดีตคณบดี  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อดีตนายก วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และอดีตประธานคณะกรรมการยุววิศวกรแห่งประเทศ
ไทย ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ เป็นศาสตราจารย์ ทางด้านการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ คนแรกของประเทศไทย เมื่ออายุเพียง 
๓๗ ปี 

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ 
ประจำปี ๒๐๑๒ (Eisenhower Fellowships) ในฐานะผู้นำยุคใหม่ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี จากมูลนิธิ
ประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาวร์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่ ได้อุทิศตนในการวิจัยองค์ความรู้
และพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ เพ่ือยกระดับระบบสาธารณูปโภค การบริหาร
จัดการน้ำ และคมนาคมโลจิสติกส์ของไทยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เขาได้ คิดค้นทฤษฎีการคำนวณขุด
เจาะอุโมงค์ที่ก้าวหน้าด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งได้รับการอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์มาก

 
๓ พิสิฐชัย กาญจนามัย (๒๕๕๕), ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง. สืบค้นเมื่อ ๒๑ มิถุนายน 

๒๕๖๓,จาก https://sites.google.com/site/mbakrabi/phawa-phuna-laea-kar-brihar-kar-peliynpaelng 
 

https://sites.google.com/site/mbakrabi/phawa-phuna-laea-kar-brihar-kar-peliynpaelng


๗๘ 

 

เป็นอันดับ ๕ ของโลก และยังได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นเข็มทองคำที่มี
อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ดำรงตำแหน่งในฐานะ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง กรรมการอ่ืน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙๔ 
 
๔. แนวคิดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผู้นำ  หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลระหว่างผู้นำและผู้
ตาม เพ่ือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุจุกหมายร่วมกันโดยมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ 
ที่เผชิญได้ ซึ่งอาศัยอำนาจหน้าที่หรือการกระทำของผู้นำในการชักจูงหรือชี้นำบุคคลให้ปฏิบัติงานสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้๕ 

ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ตามหรือผู้นำ โดยไม่บังคับใช้การบังคับ 
หรือเป็นความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้อ่ืนได้อย่างเต็มที่เพ่ือจะบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
อย่างเหมาะสมในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำงานได้อย่างเต็มที่และเหมาะสม๖ 

ภาวะผู้นำ หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืนมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์กร๗ 

ภาวะผู้นำคือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่าพยายามใช้อิทธิพลของตนหรือ
กลุ่มตนกระตุ้นชี้นำผลักดันให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง 
ๆ ตามต้องการโดยมีความสำเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย๘ 

 
๔ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (๒๕๖๒). บทความชีวประวัตินี้เขียนเหมือนประวัติ ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสดิ์. 
๕ Yulk, G. (2002).  Leadership in organization.  5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
๖ สุพานี สฤษฎ์วานิช. (๒๕๕๒). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่.  พิมพ์ครั้งท่ี๒. กรุงเทพ: (หน้า ๒๓๕) 
 
๗ วิโรจน์ สารรัตนะ. (๒๕๕๕). ภาวะผู้นำ:ทฤษฎีและนานาทัศนะร่วมสมัยปัจจุบัน.กรุงเทพ: ทิพย์วิสุทธิ์. 

(หน้า ๙๐) 
๘ จอมพงศ์ มงคลวนิช. (๒๕๕๕). การบริหารบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

(หน้า ๑๘๑) 



๗๙ 

 

ภาวะผู้นำหมายถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำและผู้ตาม
โดยที่ผู้นำจะมีอิทธิพลเหนือผู้ตามและพฤติกรรมเหล่านั้นจะก่อให้เกิดผลตามที่ผู้นำต้องการ๙ 

ภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของ
บุคคลที่มีแรงจูงใจ ค่านิยม สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และอ่ืน ๆ ในบริบทของการแข่งขันและความ
ขัดแย้ง เพ่ือตระหนักถึงเป้าหมายอย่างเป็นอิสระหรือร่วมกันของผู้นำและผู้ตาม๑๐ 

ภาวะผู้นำ หมายถึง เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลในการจูงใจและปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ให้ทุกคน
ในองค์การเข้าใจและมุ่งมั่นในอุดมการณ์ขององค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถดำเนินกิจกรรมได้บรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้๑๑ 

ภาวะผู้นำ (Leadership) หมายถึงพฤติกรรมและกระบวนการหรืออิทธิพลของบุคคลที่ทำให้
บุคคลอ่ืน ๆ หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกันในและนอกองค์การ  มีความเต็มใจและกระตือรือร้น
ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามท่ีต้องการ  โดยมีความสำเร็จกลุ่มหรอืองค์การเป็นเป้าหมาย๑๒ 

ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าวให้บุคคลอ่ืนประพฤติปฏิบัติตามในสิ่ง
ที่ผู้นำวางวัตถุประสงค์ไว้๑๓ 

 
 
 
 
 

 
๙ วันชัย มีชาติ. (๒๕๕๖). พฤติกรรมการบริหารสาธารณะ. ( พิมพ์ครั้งที่๖). กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย.(หน้า ๑๘๔) 
๑๐ Paul, M.M. (1997). Psychology Applied to Work An Introduction to Industrial and 

Organization Press. 
๑๑ สัมมา  รธนิธย์. (๒๕๕๖). ภาวะผู้นำของผู้บริหาร. (พิมพ์ครั้งท่ี๓). กรุงเทพ: ข้าวฟ่าง.(หน้า ๑๔) 
๑๒ พระครูสุธีจริยวัฒน์ , ดร. ( สาคร ชิตงฺกโร ภักดีนอก) บัณฑิตวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๖๑. 
๑๓ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (๒๕๕๐). ผู้นำท่ีดีไม่มีเสื่อม. กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป. 



๘๐ 

 

ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถที่ผู้ใช้อำนาจที่มีในการชักจูงให้กลุ่มมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์
ตามท่ีต้องการ๑๔ 

ภาวะผู้นำ จะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการโน้มน้าว มีอิทธิพลกับกลุ่มคน ดังนั้น สาระของ
ภาวะผู้นำจึงหมายถึง ความสามารถในการบริหารตนเองและครองใจผู้อ่ืนได้ โดยสามารถใช้คนอ่ืนให้ทำ
บางอย่างตามเป้าหมายและแนวทางท่ีตนวาดฝันหรือคาดคะเนเองได้๑๕ 

ภาวะผู้นำ  คือ  กระบวนการของผู้มีอิทธิพลในการชักนำ  การโน้มน้าว  การจูงใจ  การสร้าง
ความเชื่อมั่น  การสร้างแรงบันดาลใจ  ให้บุคคลปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจให้ความร่วมมือในกิจกรรมจน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้๑๖ 

ภาวะผู้นำ  หมายถึง  ผู้นำอาจให้ความสำคัญกับทั้งเรื่องงาน ต้องการให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จลุล่วง 
และเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาและทั้งคู่ก็ได้นำเอาการมุ่งงานกับการมุ่งคนมารวมกันเป็นตา
ข่าย ให้ความสำคัญกับงานอย่างมาก และบางคนก็ให้ความสำคัญกับคนเป็นหลัก  

สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำคือการใช้ความรู้ความสามารถ สติปัญญา อำนาจที่มี ในการชักนำ 
ชักชวน ชี้นำ ด้วยอิทธิพลของตนเองที่ได้รับมาให้ถึงเป้าหมายขององค์กร และสถาบัน นำพาทีมร่วมงาน
กันจนถึงเป้าหมายที่วางไว้ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีต่อไป๑๗ 

 
 
 
 
 
 

 
๑๔ ณัฏฐพันธ ์เขจรนันทน์ และคณะ. (๒๕๔๕). การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. 
๑๕ ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร. (๒๕๔๙). ภาวะผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งท่ี1, สำนักพิมพ์สุวีริยาสานส์. 
 
๑๖ ณิรดา  เวชญาลักษณ์ (๒๕๖๐) ,ภาวะผู้นำทางการบริหาร.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.(หน้า ๕) 
 
๑๗ Blake และ Mouton. ( ๑๙๖๔). การพัฒนาภาวะผู้นำ. พิมพ์ครั้งที่๑, สำนักพิมพ์ Be bright books. 

(หน้า ๑๖) 
 



๘๑ 

 

๕. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำ 

ตารางท่ี ๑ ถอดองค์ประกอบความหมายภาวะผู้นำ 
ชื่อ ความหมาย องค์ประกอบ 

Yulk, G. ภาวะผู้นำ  หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพล
ระหว่างผู้นำและผู้ตาม เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายร่วมกัน
โดยมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญได้ ซ่ึงอาศัยอำนาจหน้าที่หรือ
การกระทำของผู้นำในการชักจูงหรือชี้นำบุคคลให้ปฏิบัติงานสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 

มีอิทธิพล 
มีจุดหมาย 
มีการชักนำ 
มีการจูงใจ 

สุพานี  สฤษฎ์วา
นิช  

ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ตามหรือผู้นำ โดยไม่บังคับใช้
การบังคับ หรือเป็นความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่
เพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์ของงานอย่างเหมาะสมในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
ทำงานได้อย่างเต็มที่และเหมาะสม  
 

มีอิทธิพล 
มี ก ารสร้างแรง
บันดาลใจ 
มีจุดหมาย 

วิโรจน์เสารรัตนะ  ให้ความหมายภาวะผู้นำว่าหมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้อื่นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์กร  

 

มีอิทธิพล 
มีจุดหมาย 

จอมพงศ์ 
มงคลวนีซ  

สรุปความหมายไว้ว่าภาวะผู้นำคือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า
พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้นชี้นำผลักดันให้บุคคลอื่นหรือกลุ่ม
บุคคลอื่นมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการโดยมี
ความสำเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย  
 

มีอิทธิพล 
มีการกระตุ้นชี้นำ 
มีจุดหมาย 

วันชัย มีชาติ  ได้สรุปความหมายไว้ว่าภาวะผู้นำหมายถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคล
ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้นำและผู้ตามโดยที่ผู้นำจะมีอิทธิพลเหนือผู้ตามและพฤติกรรม
เหล่านั้นจะก่อให้เกิดผลตามที่ผู้นำต้องการ  

 

มีอิทธิพล 
มีจุดหมาย 

สัมมา  รธนิธย์  ภาวะผู้นำ หมายถึง เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลในการจูงใจและปฏิสัมพันธ์
สัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์การเข้าใจและมุ่งมั่นในอุดมการณ์ขององค์การ  เพื่อให้
องค์การสามารถดำเนินกิจกรรมได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ 
 

มีอิทธิพล 
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
สื่อสาร 
มีจุดหมาย 

Burn,J.M.  ภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวที่มีความเช่ือมโยงซ่ึงกัน
และกันของบุคคลที่มีแรงจูงใจ ค่านิยม สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ ใน
บริบทของการแข่งขันและความขัดแย้ง เพื่อตระหนักถึงเป้าหมายอย่างเป็นอิสระ
หรือร่วมกันของผู้นำและผู้ตาม 

มีการเคลื่อนไหว
สื่อสาร 
มีการจูงใจ 
มีจุดหมาย 



๘๒ 

 

ณั ฏฐพันธ์  เขจร
นันทน์ และคณะ 

ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถที่ผู้ใช้อำนาจที่มีในการชักจูงให้กลุ่ม
มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 
 

มีอำนาจ 
มีการชักจูงใจ 
มีจุดหมาย 

พระครูสุธีจ
ริยวัฒน์  

ภาวะผู้นำ (Leadership) หมายถึงพฤติกรรมและกระบวนการหรืออิทธิพลของ
บุคคลที่ทำให้บุคคลอื่น ๆ หรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันในและนอกองค์การ  
มีความเต็มใจและกระตือรือร้นร่วมมือกันปฏิบัติงานตามที่ต้องการ  โดยมี
ความสำเร็จกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย 
 

มีอิทธิพล 
มีความเต็มใจ 
มี ค ว า ม
กระตือรือร้น 
มีจุดหมาย 

ปุ ร ะ ชั ย  เปี่ ย ม
สมบูรณ์ 

ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าวให้บุคคลอื่น
ประพฤติปฏิบัติตามในส่ิงที่ผู้นำวางวัตถุประสงค์ไว้ 
 

มีการจูงใจ  
มีจุดหมาย 
มีการชักนำโน้ม
น้าว 

ศักดิ์ ไทย  สุรกิจ
บวร 

ภาวะผู้นำ จะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการโน้มน้าว มีอิทธิพลกับกลุ่มคน 
ความสามารถในการบริหารตนเองและครองใจผู้อื่นได้ โดยสามารถใช้คนอื่นให้ทำ
บางอย่างตามเป้าหมายและแนวทางที่ตนวาดฝันหรือคาดคะเนเองได้ 

มี ก า ร ชั ก น ำ 
โน้มน้าว 
มีอิทธิพล 
มี ก า รบ ริ ห า ร
ตนเอง 
มีจุดหมาย 

ณิ รด า   เว ช ญ า
ลักษณ ์

ได้ให้ความหมายว่า  ภาวะผู้นำ  คือ  กระบวนการของผู้มีอิทธิพลในการชักนำ  
การโน้มน้าว  การจูงใจ  การสร้างความเชื่อมั่น  การสร้างแรงบันดาลใจ  ให้บุคคล
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจให้ความร่วมมือในกิจกรรมจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ 
 

มีอิทธิพล 
มี ก า ร ชั ก น ำ 
โน้มน้าว 
มีการจูงใจ 
มีการสร้างความ
เช่ือมั่น 
มีจุดหมาย 

Blake , Mouton ภาวะผู้นำ  หมายถึง  ผู้นำอาจให้ความสำคัญกับทั้งเร่ืองงาน ต้องการให้สิ่งต่าง ๆ 
สำเร็จลุล่วง และเร่ืองความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาและทั้งคู่ก็ได้นำเอาการมุ่ง
งานกับการมุ่งคนมารวมกันเป็นตาข่าย ให้ความสำคัญกับงานอย่างมาก และบาง
คนก็ให้ความสำคัญกับคนเป็นหลัก  
 

มีอำนาจ 
มีความสัมพันธ์
การสื่อสาร 
 

 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

ตารางท่ี ๒ สังเคราะห์องค์ประกอบความหมายภาวะผู้นำ 
ที่ 

คุณลักษณะ 

แหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการสังเคราะห์ 
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๑ มีจุดหมาย / / / / / / / / / / / /  ๑๒ 
๒ มีอิทธิพล / / / / / /   /  / /  ๙ 
๓ มีการจูงใจ /      / /  /  /  ๕ 
๔ มีความสัมพันธ์

สื่อสารทีดี 
 /        / / /  ๔ 

๕ มีการชักนำโน้ม
น้าว 

     / /       ๒ 

๖ มีอำนาจ        /     / ๒ 
๗ มีการสร้างแรง

บันดาลใจ 
              

๘ มีการสร้าง
ความเชือม่ัน 

           /  ๑ 

๙ มีการแก้ปัญหา               
๑๐ มีความเต็มใจ         /     ๑ 
๑๑ มีการกำหนด

ทิศทาง 
              

รวม  ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๕ ๑ ๓๖ 
 

จากตารางสังเคราะห์ที่ ๒ ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบความหมายภาวะผู้นำ พบว่า มี
องค์ประกอบที่ เป็นกรอบเชิงทฤษฏี (Theoretical Framework) จำนวน ๑๑ องค์ประกอบ ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีตค่าความถี่ สูงสสุดตั้งแต่ ๔ ขึ้นไป เพ่ือคัดสรรค์
องค์ประกอบเพ่ือการวิเคราะห์ ได้จำนวน ๔ องค์ประกอบ ดังนี้ ๑) มีจุดหมาย ๒) มีอิทธิพล ๓) มีการจูง
ใจ ๔) มีความสัมพันธ์สื่อสารที่ดี ๕) มีการชักนำโน้มน้าว  

จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างโมเดลองค์ประกอบความหมายภาวะผู้นำ ดังภาพที่ ๑ 

 



๘๔ 

 

 

ภาพที่ ๑ โมเดลองค์ประกอบความหมายภาวะผู้นำ 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำหมายถึง กระบวนการความเป็นผู้นำโดยการยอมรับการมีจุดหมาย การมี

อิทธิพล  มีการจูงใจ  มีความสัมพันธ์สื่อสารที่ดี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  เราจะเห็นได้ว่าแนวคิดของ 

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ได้อุทิศตนในการวิจัยองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ เพ่ือยกระดับ

ระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำ และคมนาคมโลจิสติกส์ของไทยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เขาได้คิดค้นทฤษฎีการคำนวณขุดเจาะอุโมงค์ท่ีก้าวหน้าด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งได้รับการ

อ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์มากเป็นอันดับ ๕ ของโลก นับว่าเป็นอธิการบดีที่มีไฟ และมีการเปลี่ยนแปลง

ตนเองในการเป็นผู้นำคนแรกที่เป็นอธิการบดีที่เด็ก ๆ เข้าถึงได้ง่าย ดังตารางคุณลักษณะผู้นำของท่าน

อธิการบดีที่นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอิสาน ได้สังเคราะห์งานภาวะผู้นำของศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดี สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Perspective : ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ - อธิการบดี

อายุน้อย [๑๗ ก.พ ๖๒]Perspective ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๒๑.๐๐ น. ทางช่อง ๙ MCOT HD 

หมายเลข ๓๐ Perspective สัปดาห์นี้พบกับ อธิการบดีที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย "ศาสตราจารย์ 

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์" หนึ่งในคนไทยที่ร่วมก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรก และออกแบบรถไฟฟ้าใต้

ดินลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่พักหนึ่ง เมื่อมีอธิการบดีออกมาร้องเพลง

แรปในวันปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นการลบภาพจำของผู้นำรุ่นใหม่ มุมมองการบริหาร

และการเติบโตของพ่ีเอ้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา หรือเขาคนนี้จะเป็นผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา

ไทย สืบค้นเมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จากhttps://www.youtube.com/watch?v=65I82vg4AK4  ได้ถอด

ออกมาจากคุณลักษณะของท่านในวันที่ ๕ ตุลาคม 
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ตารางท่ี ๓ อธิบายคุณลักษณะ ภาวะผู้นำของศาสตราจารย์ สชุัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
ที่ คุณลัษณะ อธิบาย 
๑ มีวิสัยทัศน์ที่ดี ทุกคนมีความสามารถ มีศักยภาพ และมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เติบโตก้าวหน้า เพื่อ

พัฒนาองค์กร 
 

๒ มีจุดหมาย ความหวังที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง จุดหมายที่ตั้งไว้เพื่อจะให้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๓ มีการสร้างแรงดลบันดาลใจ การขับเคลื่อนความคิดและการกระทำใด ๆ ที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ตาม
ความต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจภายนอกก่อให้เกิด 

 
๔ มีการเปลี่ยนแปลง การทำให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปจากสิ่งที่อยู่เดิม ไม่เจาะจงว่าเป็นแบบวิธีใด ทิศทางใด  

 
๕ มีความคิดสร้างสรรค์   กระบวนการคิดของสมองซ่ึงมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่

จากเดิม 
 

   

 

จากตารางที่ ๓ อธิบายคุณลักษณะ ภาวะผู้นำของศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ยังสังเคราะห์ได้ตามตารางภาวะผู้นำของ

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

ตารางที่ ๔ สังเคราะห์ภาวะผู้นำศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

 
ที่  

ลักษณะ 
 แหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการสังเคราะห์ 
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๑ มีวิสัยทัศน์ / / / / / / / / ๘ 
๒ มีการสร้างแรงบันดาลใจ / / / / / / / / ๘ 
๓ มีการเปลี่ยนแปลง / / / /  / / / ๗ 



๘๖ 

 

๔ มีความคิดสร้างสรรค์ / / / / /  / / ๗ 
๕ มีจุดหมาย / / / /  / /  ๖ 
๖ ทันสมัย / /  /  /  / ๕ 
๗ มีการพัฒนา /  /  /   / ๔ 
๘ กล้าตัดสินใจ / /  /  /   ๔ 
๙ มีคุณธรรมจริธรรม /    /   / ๓ 
 ความถ่ึ ๙ ๗ ๖ ๗ ๕ ๖ ๕ ๗ ๕๒ 

   

 จากตารางที่ ๔ ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบความหมายภาวะผู้นำของศาสตราจารย์ สุชัช
วีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีองค์ประกอบเชิง
ทฤษฏี จำนวน ๙ องค์ประกอบ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้พิจารณาองค์ประกอบ ที่มีค่าความถ่ึ
สูงสุดตั้งแต่ ๖ ขึ้นไป เพ่ือคัดสรรเป็นองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิด เพ่ือการวิเคราะห์ นิยามคำศัพท์
องค์ประกอบภาวะผู้นำของศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ดังนี้ ๑) มีวิสัยทัศน์ที่ดี หมายถึง ทุกคนมี
ความสามารถ มีศักยภาพ และมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เติบโตก้าวหน้า เพ่ือพัฒนาองค์กร ๒) มีการ
สร้างแรงดลบันดาลใจ หมายถึง การขับเคลื่อนความคิดและการกระทำใด ๆ ที่พึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผล
สำเร็จได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจภายนอกก่อให้เกิด ๓) มีการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
การทำให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปจากสิ่งที่อยู่เดิม ไม่เจาะจงว่าเป็นแบบวิธีใด ทิศทางใด ๔) มีความคิด
สร้างสรรค์ หมายถึง  กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่
จากเดิม ๕) มีจุดหมาย หมายถึง ความหวังที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง จุดหมายที่ตั้งไว้เพ่ือจะให้ได้บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค ์

จากการสังเคราะห์แนวคิดของศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามตารางที่ ๔ ที่นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการ
บริหารการศึกษา รุ่นที่ ๕ ได้สรุปเป็นโมเดลได้ในภาพที่ ๒   
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ภาพที่ ๒  โมเดล องค์ประกอบภาววะผู้นำของศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

เมื่อเปรียบเทียบศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นำจากคำนิยามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ (ตารางที่ ๒ 

สังเคราะห์องค์ประกอบความหมายภาวะผู้นำ) กับของศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จากตารางที่  ๔   สังเคราะห์ภาวะผู้นำ

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นำของ ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน กับที่นักวิชาการได้กล่าวไว้คุณลักษณะ

หรือคุณสมบัติที่โดดเด่นของผู้นำโดยส่วนใหญ่ควรมี ในเรื่องดังต่อไปนี้ ๑) มีวิสัยทัศน์ (vision) ๒) มีการ

พัฒนา (development) ๓) มีความรู้ดี (knowledge) ๔) ทำงานเป็นทีม (teamwork) ๕) มีบุคลิกภาพที่

ดี (personality) ๖) มีคุณธรรมจริยธรรม (moral & ethics) ๗) มีภาวะผู้นำ (leadership) ๘) เป็นผู้นำ

การเปลี่ยนแปลง (chief change officer) ๙) บริหารจัดการดี  (administration & management)  

ผู้นำที่ดีก็ต้องมีภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหาร ที่จะต้องดำเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ 

 

๖. สรุป 

จากการศึกษาบทบาทภาวะผู้นำของศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  พอสรุปได้ว่าผู้บริหารสถาบันต้องมีบทบาทภาวะผู้นำ

และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการสร้างแรงดลบันดาลใจด้านการดูแลให้กำลังใจใช้ความใกล้ชิดเป็นแรง

ขับเคลื่อน ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ดีกว่าเดิม ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ ให้เหมาะกับยุค

สมัยดิติทัล มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการบริหาร มองเห็นความสำคัญของนักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในยุคนี้ให้ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน สามารถคิดวิเคราะห์และคำนวน

สถานการณ์บ้านเมืองได้เป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากแนวคิดผู้ศึกษามี

ความคิดเห็นว่า สาเหตุที่ท่านอาจารย์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบตนเองไปสู่การบริหารที่เข้าถึงเด็ก  ๆ นั้น  ถือ

ได้ว่าเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีแก่นักศึกษา และเป็นลักษณะของผู้นำที่เข้าถึงจิตใจของนักศึกษาได้ดี พร้อม

ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลาในการเป็นผู้บริหารที่ด ี
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ความสุขในทัศนะทางศาสนา 
The Happiness In Religions Concept 

 
กันยารัตน์  รินศร๑ี 

  

บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ทัศนะเรื่องความสุขในทัศนะทางศาสนา ประกอบด้วย 

ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และพราหมณ์ -ฮินดู ในแง่มุมความหมายของความสุข ประเภทของ

ความสุข และวิธีปฏิบัติให้มีความสุข พบว่าทั้งสี่ศาสนามีความสอดคล้องกันในแง่ประเภทของความสุข 

แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือความสุขในโลกนี้ซึ่งเป็นความสุขทางกายที่ไม่ยั่งยืน ส่วนความสุขทางจิต

วิญญาณในโลกหน้านั้นเป็นความสุขที่ยั่งยืนแท้จริง ศาสนาที่มีอิทธิพลต่อกันและมีลักษณะคำสอน

เรื่องความหมายของความสุขใกล้เคียงกันแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู 

ให้ความหมายของความสุขคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ส่วนศาสนาคริสต์กับ

ศาสนาอิสลาม ให้ความหมายของความสุขว่าคือการเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า และจุดที่

แตกต่างกันของสี่ศาสนาคือ วิธีปฏิบัติให้มีความสุข แต่ละศาสนาต่างก็มีคำสอนเฉพาะที่แตกต่างกันไป 

ซึ่งทุกศาสนาต่างก็สอนให้คนเป็นคนดีในสังคม 

คำสำคัญ  ความสุข, ทัศนะทางศาสนา 

 

ABSTRACT 

This article is an analysis of the concepts of happiness in Buddhism, Christianity, 

Islam and Brahman-Hinduism. In concepts of the meaning of happiness, Type of happiness 

and the practice to be happy. Found that all four religions are consistent in terms of the 

type of happiness. Divided into 2 levels: the physical happiness is unsustainable but the 

spiritual happiness is true happiness. The religions which similar teachings about the meaning 

of happiness are divided into 2 groups: Buddhism and Brahmanism - Hinduism. Giving the 

meaning of happiness is liberation from the cycle of birth and birth in samsara. Christianity 

and Islam giving the meaning of happiness as being in the kingdom of God. The different 
 

๑หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  



๙๐ 

 

concepts of the four religions are the practice to be happy. Them have different teachings. 

However, All religions teach people to be good. 

Keyword: Happiness, Religions Concept.  

๑. บทนำ 

มนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาความสุขและไม่ต้องการประสบกับความทุกข์ ความสุขจึงเป็น

เป้าหมายในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ศาสนาทุกศาสนาต่างเสนอแนวทางแนวทางในการดำเนินชีวิต

เพ่ือให้มนุษย์มีความสุข ในที่นี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์ ๔ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนา

อิสลาม และศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซึ่งแต่ละศาสนามีความเหมือนและแตกต่างกัน ในแง่ของ

ความหมาย ประเภท และ วิธีปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงความสุข  

๒. ความหมายของความสุขในทัศนะทางศาสนา 

ความหมายของความสุขในทัศนะทางศาสนา แบ่งตาม กลุ่มความเหมือนหรือสอดคล้องกัน 

ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ กลุ่มศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม 

ดังนี้ ศาสนาพุทธ ให้นิยามความหมายของคำว่าความสุขสูงสุดไว้ว่า ความสุข หมายถึง นิพพานสุข คือ                

สุขเนื่องด้วยนิพพาน คือการดับกิเลสและกองทุกข๒์ สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกขแ์ล้ว ภาวะที่เป็นสุขสูงสุด 

เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์เป็นอิสรภาพสมบูรณ์  เป็นโลกุตตรธรรม และเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตใน

พระพุทธศาสนา๓ ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของความสุขในทัศนะของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  

คำว่าความสุขในทัศนะของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หมายถึง การบรรลุโมกษะ ศาสนาพราหมณ์-

ฮินดู เชื่อว่า วิญญาณเป็นอมตะจึงไม่ตายตามร่างกาย การตายเป็นเพียงวิญญาณออกจากร่างกาย เพราะ

ร่างกายเดิมไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ วิญญาณก็จะไปถือเอาร่างใหม่ หรือที่เรียกว่า เกิดใหม่ ดุจคนสวมเสื้อผ้า

ที่เก่าไปหาชุดใหม่สวมใส่ เรียกว่า สังสารวัฏ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปตราบที่ยังไม่บรรลุความหลุดพ้น หรือ

โมกษะ ชาวฮินดูเชื่อว่า โมกษะเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต ผู้เข้าถึงโมกษะจะไปอยู่กับพระพรหม ชั่วนิรันดร 

ไม่ต้องมาเวียนว่าย ตายเกิดอีกต่อไป๔  
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แม้ว่าความหมายของความสุขในทัศนะทางศาสนาพุทธ จะสอดคล้องกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

คือมีการนิยามความสุข จากการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏ

เช่นเดียวกัน แต่ก็ยังพบข้อแตกต่าง คือ ศาสนาพุทธมุ่งสู่พระนิพพานซึ่งไม่ต้องอิงอาศัยเทพเจ้าแต่อย่างใด 

ต่างจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูซ่ึงผู้เข้าถึงโมกษะจะไปอยู่กับพระเจ้าคือพระพรหม 

ส่วนนิยามความหมายของคำว่า ความสุขในทัศนะของศาสนาคริสต์ ความสุขที่สูงสุด คือ การ

ได้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระยะโฮวา ดังข้อความที่ว่า “อาณาจักรของพระเจ้าจะมาแทนที่รัฐบาลของ

มนุษย์และจะปกครองทั่วโลก”๕ ซึ่งอาณาจักรของพระเจ้าจะกำจัดคนชั่วที่เห็นแก่ตัวและสร้างความเดือน

ร้อน ขจัดสงครามให้หมดไป ทำให้โลกสงบสุขและปลอดภัย ทำให้ทั่วโลกเป็นอุทยาน ทำให้ทุกคนได้ทำงาน

อย่างมีความหมายและมีความสุข ขจัดความเจ็บป่วยให้หมดไป ขจัดความแก่ชรา ปลุกคนตายให้กลับมามี

ชีวิตอีก  

ความสุขในทัศนะของศาสนาคริสต์ มีเป้าหมายคล้ายกับ คำนิยามความหมายของคำว่า 

ความสุขของศาสนาอิสลาม คือ การได้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระอัลลอฮฺ “พระองค์จะทรงให้บรรดา                

ผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงได้เข้าสวนสวรรค์หลากหลาย ณ เบื้องล่างของสวนสวรรค์มีธารน้ำ

หลายสายไหลผ่าน พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดกาลในนั้น และพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วของพวกเขา

ออกจากพวกเขา และนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงที่ ณ ที่อัลลอฮฺ”๖ ข้อแตกต่างระหว่างศาสนาคริสต์และ

ศาสนาอิสลามคือ พระนามของพระเจ้า ศาสนาคริสต์เรียกพระนามของพระเจ้าว่า “พระยะโฮวา”๗ แต่

ศาสนาอิสลามเรียกพระนามของพระเจ้าว่า “พระอัลลอฮฺ” 

 

๓.ประเภทของความสุขตามทัศนะทางศาสนา 

ความสุขในพระพุทธศาสนา มี ๒ ประเภท คือ ๑. สามิสสุข หมายถึง สุขอิงอามิส สุขจากวัตถุ

คือกามคุณ  ๒. นิรามิสสุข หมายถึง สุขไม่อิงอามิส สุขปลอดโปร่งเพราะใจสงบ หรือได้รู้แจ้งตามเป็นจริง  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ สุขอิงอามิส ๑ สุขไม่อิงอามิส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

สุข ๒ อย่างนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อย่างนี้ สุขไม่อิงอามิสเป็นเลิศ ฯ๘ ซึ่งนิพพานสุข เป็น

ความสุขท่ีสมบูรณ์ ไม่ขึ้นกับเวลาและ ไม่ต้องอาศัยวัตถุ ซึ่งจัดว่าเป็นความสุขท่ีแท้จริงตามทัศนะของ

พระพุทธศาสนา  

 
๕วิวรณ์. ๑๖/๑๔. 
๖อัล-ฟัตห์. ๕. 
๗สดุดี. ๘๓/๑๘. 
๘องฺ.ทุก. ๒๐/๓๑๓/๑๐๑. 



๙๒ 

 

ส่วนศาสนาคริสต์นั้น มีทัศนะเรื่องความสุข ทั้ งในโลกนี้และความสุขในโลกหน้าด้วย 

เช่นเดียวกัน การดำเนินชีวิตของชาวคริสต์ในโลกนี้ ชาวคริสต์เชื่อว่า โลกนี้เป็นทางผ่านหรือมีชีวิตอยู่

ชั่วคราว โลกหน้าหรืออาณาจักรของพระเจ้าและการมีชีวิตที่นิรันดร ชาวคริสต์ทุกคนจึงเชื่อฟังคำสั่งสอน

ของพระผู้เป็นเจ้า และรอคอยวันพิพากษาที่จะมาถึง ดังคำสอนที่ว่า  

“ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ยากจนก็ เป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของท่าน ท่าน

ทั้งหลายที่อดอยากเวลานี้ก็จะเป็นสุข เพราะว่าท่านจะได้อ่ิมหนำ ท่านทั้งหลายที่ร้องไห้เวลานี้ก็เป็นสุข 

เพราะท่านจะได้หัวเราะ ท่านทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่าน และจะไล่ท่านออกจากพวกเขา และจะ

ประณามท่าน เมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่าน และจะเหยียดหยามท่านว่าเป็นคนชั่วช้า เพราะท่านเห็นแก่

บุตรมนุษย์ ในวันนั้นท่านทั้งหลายจงชื่นชมและโลดเต้นด้วยความยินดีเพราะ ดูเถิดบำเหน็จของท่านมี

บริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะว่าบรรพบุรุษของเขา ได้กระทำอย่างนั้นแก่พวกผู้เผยพระวจนะเหมือนกัน”๙ ด้วย

เหตุนี้ ความสุขในศาสนาคริสต์มุ่งเน้นความสุขทางด้านจิตใจ ที่มีความรักความเมตตาเป็นพ้ืนฐานจะทำให้

มนุษย์รู้จักการให้อภัย รู้จักเสียสละ แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือต่อกัน โลกก็จะมีสันติภาพและชีวิตก็จะมีความสุข ทั้ง

ในโลกนี้และโลกหน้า แต่ก็ยังมีความหวัง รอคอยโลกหน้าในวันพิพากษาที่จะมาถึงเพ่ือเข้าสู่อาณาจักรของ

พระเจ้า 

ในคำสอนของศาสนาอิสลาม ความสุขเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่พระอัลลอฮฺทรง

กำหนดขึ้นมา ความสุขเกิดจากผลของการกระทำของมนุษย์ เป็นผลตอบแทนการกระทำความดี หากเชื่อมั่น

ในพระอัลลอฮฺ พระองค์ก็จะทรงโปรดปรานได้รับผลเป็นความสุข แต่ถ้ามนุษย์ทำความชั่ว อัลลอฮฺก็จะทรง

ลงโทษ ผลคือความทุกข์นั่นเอง ดังนั้น ความสุขและความทุกข์เป็นสภาวะที่มีอยู่กับมนุษย์ เมื่อมนุษย์มี

ความสุข มนุษย์ก็ไม่ควรดีใจหรือหลงระเริง แต่ควรระวังความทุกข์ที่อาจจะเกิดตามมา ความสุขและความ

ทุกข์ในศาสนาอิสลาม ทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในโลกนี้และโลกหน้า ดังคำสอนทีว่่า “จงรู้ไว้เถิดว่า ชีวิตแห่งโลกนี้

เป็นเพียงการละเล่น และการบันเทิงและเครื่องประดับและความโอ้อวดระหว่างสูเจ้า และในการแข่งขันกัน

สะสมทรัพย์สินและลูก ๆ ดังอุปมาของน้ำฝนซึ่งการงอกเงย (แห่งพืชผล) ของมันยังความพึงพอใจแก่ชาวนา 

แล้วมันแห้งเหี่ยว เจ้าก็เห็นมันเป็นสีเหลือง แล้วมันก็เป็นเศษเป็นชิ้น ส่วนปรโลกนั้น มีการลงโทษอันสาหัส 

พร้อมทั้งการให้อภัยโทษจากอัลลอฮฺและความปราโมทย์ (ของพระองค์) และชีวิตของโลกนี้มิใช่อ่ืนใด 

นอกจากเป็นปัจจัยแห่งมายาเท่านั้น”๑๐  

 
๙ลูกา. ๖/๒๐-๒๓ 
๑๐อัล-กุรอาน. ๕๗/๒๐ 



๙๓ 

 

“แท้จริง ในการกลับมาของเขา (คือฟ้ืนขึ้น) อีกนั้น พระองค์ทรงอานุภาพแน่นอน วันซึ่งลี้ลับ

ทั้งหลายก็จะถูกเปิดเผย” ๑๑ ด้วยเหตุนี้ ศาสนาอิสลาม จึงปรารถนาที่จะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 

ด้วยการทำแต่ความดี ศรัทธาพระอัลลอฮฺ และมีความปรารถนาที่จะเข้าสู่อาณาจักรของพระอัลลอฮฺมากกว่า

เพราะเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นรางวัลที่พระองค์มอบให้ต่อผู้ศรัทธาที่แท้จริง 

นอกจากนี้ ประเภทของความสุขในศาสนาพราหมณ-์ฮินดู มีการแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ตาม

หลักปุรุษารถะ หรือประโยชน์ ๔ สอนจุดมุ่งหมายของชีวิตไว้ ๔ ประการ ได้แก ่

๑. อรรถ หมายถึง สุขจากการสร้างทรัพย์สมบัติเป็นการสร้างฐานะให้มั่นคง 

๒. กาม หมายถึง  การแสวงหาความสุขในทางโลกตามวิสัยของผู้ครองเรือน 

๓. ธรรม หมายถึง สุขจากหลักศีลธรรมหรือระเบียบปฏิบัติของคนในสังคม 

๔. โมกษะ หมายถึง สุขสูงสุดเป็นอุดมคติและคุณค่าสูงสุดในชีวิต เป็นการปฏิบัติตนให้ถึงการ

หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง ซึ่งสอดคล้องกับหลักอาศรม ๔ คือขั้นตอนการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตาม

หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มี ๔ ขั้นตามวัยของผู้ปฏิบัติดังนี้ 

พรหมจรรย์ (อัตถะ) คือขั้นการศึกษาเล่าเรียนของผู้อยู่ในวัยการศึกษาจะต้องปฏิบัติตาม

หลักธรรมที่ว่าด้วยการศึกษา เรียกผู้อยู่ในขั้นนี้ว่า พรหมจารี มีอายุตั้งแต่เกิดถึง ๒๕ ปี 

คฤหัสถ์ (กามะ) คือขั้นตอนการครองเรือนหลังจากสำเร็จการศึกษาเล่าเรียนแล้ว จะต้องปฏิบัติ

ตามหลักธรรมที่ว่าด้วยการครองเรือนเรียกผู้อยู่ในขั้นนี้ว่า คฤหัสถ์ หมายถึงผู้ครองเรือน มีอายุ ๒๖-๕๐ ป ี

วานปรัสถ์ (ธรรมะ) คือขั้นการแยกตัวออกไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าหลังจากครองเรือนจนมี

สมบัติพอสมควร ครอบครัวมีฐานะมั่นคงและมีลูกหลานผู้จะสืบตระกูลได้แล้ว เรียกผู้อยู่ในขั้นนี้ว่า 

วานปรัสถ์ มีอายุ ๕๑-๗๕ ปี 

สันยาสี (โมกษะ) คือขั้นการออกบวชหลังจากออกไปบำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าพอสมควรแล้วและมี

ศรัทธาแก่กล้าถึงกับเสียสละทุกอย่าง เรียกผู้อยู่ในขั้นนี้ว่า สันยาสี มีอายุ ๗๖-๑๐๐ ปี๑๒ 

โดยสรุป ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูให้ความสำคัญกับความสุขขั้นสุดท้ายมากที่สุด คือ สุขจากการ

บรรลุโมกษะ เป็นความสุขที่เป็นอมตะ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก 

จะเห็นได้ว่าประเภทของความสุขในทัศนะทางศาสนาทั้ง ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนา

อิสลาม และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้น ให้ความสำคัญกับความสุดที่เป็นโลกหน้า หรือความสุขขั้นสูงสุดซึ่ง

เป็นความอันที่แท้จริงเป็นนิรันดร มากกว่าความสุขในโลกนี้ซึ่งเป็นความสุขเพียงชั่วคราว 

 
๑๑อัล-กุรอาน. ๘๖/๘-๙ 
๑๒กองธรรมศาสตร์และการเมื อง , พจนานุ กรมศัพท์ ศาสนาสากล  อั งกฤษ -ไทย ฉบั บ

ราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพ่ิมเติม), พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘), หน้า ๗๑-๗๒. 



๙๔ 

 

๔. วิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสุขตามทัศนะทางศาสนา 

วิธีปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงความสุขตามทัศนะทางพุทธศาสนา คือ ทางสายกลาง โดยการปฏิบัติ

ตามมรรคมีองค์ ๘  

มรรคมีองค์ ๘ หรือ อัฏฐังคิกมรรค (เรียกเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลว่า “ทางมีองค์ ๘ 

ประการ อันประเสริฐ” องค์ ๘ ของมรรค (มัคคังคะ) มีดังนี้ 

๑. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ ได้แก่ ความรู้อริยสัจจ์ ๔ หรือ เห็นไตรลักษณ์ หรือ รู้อกุศลและอกุศล

มูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท) 

๒. สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกัป อพยาบาทสังกัป อวิหิงสาสังกัป)  

๓. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต ๔) 

๔. สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ ได้แก่ กายสุจริต ๓) 

๕. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ) 

๖. สัมมาวายามะ (พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน หรือ สัมมัปปธาน ๔) 

๗. สัมมาสติ (ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔) 

๘. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ ฌาน ๔) ๑๓ 

องค์ ๘ ของมรรค จัดเข้าในธรรมขันธ์ ๓ ข้อต้น คือ ข้อ ๓-๔-๕ เป็น ศีล ข้อ ๖-๗-๘ เป็น สมาธิ 

ข้อ ๑-๒ เป็น ปัญญา หรือ สิกขา ๓ (ไตรสิกขา) 

มรรคมีองค์ ๘ นี้ ได้ชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง เพราะเป็นข้อปฏิบัติอันพอดี

ที่จะนำไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ ดับทุกข์ ปลอดปัญหา ไม่ติดข้องในที่สุดทั้งสอง คือ กาม

สุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค วิธีปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงความสุขตามหลักศาสนาพุทธแตกต่างจาก

ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  

วิธีปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงความสุขตามหลักศาสนาคริสต์ คือ คำสอนเรื่องความรัก ดังนี้ “จงรัก

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า” นี่แหละ

เป็นพระบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่  ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ “จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง” 

พระราชบัญญัติและคำพยากรณ์ท้ังสิ้นก็ข้ึนอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี๑้๔  

คำสอนเรื่องจงรักพระผู้เป็นเจ้า ได้แก่ “เรายะโฮวาเป็นพระเจ้าของเจ้า เราสอนเจ้าก็เพ่ือ

ประโยชน์ของตัวเจ้าเอง เรานำทางเจ้าให้เดินในทางที่ถูกต้อง”๑๕ “คนที่รู้ตัวว่าจำเป็นต้องพ่ึงพระเจ้าก็มี

 
๑๓อภิ.วิ. ๓๕/๕๖๙/๓๐๗. 
๑๔มัทธิว. ๒๒/๓๗-๔๐ 
๑๕อิสยาห์. ๔๘/๑๗ 



๙๕ 

 

ความสุข เพราะรัฐบาลสวรรค์เป็นของเขา”๑๖ “คนที่ได้ยินคำสอนของพระเจ้าและทำตามนั่นแหละถึงจะมี

ความสุข”๑๗ เป็นต้น และคำสอนที่ว่า “ให้รักคนอ่ืนเหมือนรักตัวเอง”๑๘ เช่น “ให้คุณทำกับคนอ่ืนเหมือนที่

อยากให้คนอ่ืนทำกับคุณ”๑๙ “ถึงจะมีทรัพย์สมบัติมากมาย แตม่ันก็ซ้ือชีวิตไมไ่ด้”๒๐ “การให้ทำให้มีความ

สุขยิ่งกว่าการรับ”๒๑ 

สำหรับคำสอนวิธีปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงความสุขตามหลักศาสนาอิสลาม คือ หลักความเชื่อทั้งหก

ประการมีดังนี้ 

๑. การศรัทธาต่ออัลลอฮฺเพียงผู้เดียว ไม่มีภาคีใดๆ ควบคู่กับพระองค์ดังนั้นการเคารพบูชาจะ

ไม่เกิดขึ้นกับผู้ใดเว้นแต่กับอัลลอฮฺเท่านั้น  

๒. การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ ซึ่งบรรดามลาอิกะฮฺเหล่านี้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่อัลลอฮฺได้

มอบหมาย และจะไม่ปฎิบัติสิ่งใดนอกจากที่อัลลอฮฺมอบหมายไว้เท่านั้น 

๓. การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ ซึ่งอัลกุรอานคือคัมภีร์ที่ได้ยกเลิกคัมภีร์ทั้งหลาย อัลกุรอาน

เพียงเล่มเดียวเท่านั้นที่จำเป็นจะต้องถูกปฏิบัติตามหลังจากที่ท่านศาสนทูตมุหัมมัด  ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมา 

ซึ่งอัลกุรอานเล่มนี้ได้รวบรวมความพิเศษต่าง ๆ ในคัมภีร์ก่อนหน้าไว้แล้ว และได้เพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่ 

๔. การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต เชื่อว่า มุหัมมัด บุตร อับดุลลอฮฺ  คือศาสนทูตท่านสุดท้าย

และจะไม่มีศาสนทูตหลังจากท่านอีก 

๕. การศรัทธาต่อวันสิ้นโลก คือการเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่าหลังจากชีวิตในโลกนี้จะมีอีกชีวิต

หนึ่งที่นิรันดร์และสมบูรณ์กว่า ซึ่งจะมีการตอบแทน มีความผาสุก และมีการลงโทษ ความผาสุกหมายถึง 

การจะได้อยู่ในสถานพำนักที่ถูกเรียกว่า สวรรค์ ส่วนการลงโทษก็จะอยู่ในสถานพำนักที่ถูกเรียกว่า นรก 

(ญะฮันนัม) 

๖. การศรัทธาต่อการกฎสภาวการณ์ คือ การชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็น

การเคลื่อนไหว การหยุดนิ่ง ล้วนเป็นการรับรู้และประสงค์ของอัลลอฮฺทั้งสิ้น ซึ่งอัลลอฮฺได้บันทึกทุกสิ่งจะ

เกิดขึ้นใว้ในสมุดบันทึกอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า (อัล-เลาหฺ อัล-มะหฺฟูซ) ๒๒  

 
๑๖มัทธิว. ๕/๓ 
๑๗ลูกา. ๑๑/๒๘ 
๑๘มัทธิว. ๒๒/๓๙ 
๑๙ลูกา. ๖/๓๑ 
๒๐ลูกา. ๑๒/๑๕ 
๒๑กิจการ. ๒๐/๓๕          
๒๒ศอลิหฺ บิน อับดุลอะซีซ บิน อุษมาน สินดีย์ , มาเข้าใจหลักศรัทธาอิสลามให้ชัดเจน,  (ฐานข้อมูล

ออนไลน์), https://www.islammore.com/view/3414, ๒๕๖๓. 



๙๖ 

 

นอกจากนี้ยังมี หลักปฏิบัติที่สำคัญทั้งห้าประการในอิสลาม ได้แก่  

๑. กล่าวประโยคที่เป็นกุญแจเพ่ือเข้าสู่อิสลาม 

“ฉันขอปปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และฉันขอปปฏิญาณว่า มุหัมมัดคือ 

ศาสนทูตของอัลลอฮฺ” 

๒. การละหมาด คือคำกล่าว อิริยาบถ และบทขอพรต่าง ๆ ที่ถูกปฏิบัติในรูปแบบเฉพาะ                

ห้าครั้งในทุก ๆ วัน ซึ่งการละหมาดแต่ละครั้งไม่ได้ใช้เวลาประมาณห้านาท ี 

๓. การจ่ายซะกาต  คือการที่มุสลิมผู้ที่มีทรัพย์สินจ่ายจำนวนหนึ่งจากทรัพย์ของเขาแก่ผู้ขาด

แคลน ในปริมาณ ๒.๕% ของจำนวนทรัพย์เท่านั้น  

๔. การถือศีลอด หมายถึง การที่บุคคลละเว้นอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการหลับนอนกับ

ภรรยา ในช่วงเวลาเดือนเราะมะฏอน ของทุก ๆ ปี ระหว่างเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งลับขอบฟ้า การถือ

ศีลอดถูกกำหนดเป็นข้อยกเว้นแก่ผู้ป่วย และผู้ที่มีข้อยกเว้นอ่ืน ๆ พวกเขาสามารถ กิน ดื่ม ในตอนกลางวัน

ของเราะมะฎอนได้ และถือศีลอดชดใช้ในเวลาต่อมาตลอดทั้งปีหลังจากที่หมดภาวะความจำเป็นแล้วตาม

จำนวนวันที่ขาดการถือศีลอดในเราะมะฎอน   

๕. การประกอบพิธีหัจญ์ หมายถึง รูปแบบของการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ              

ณ เมืองมักกะฮฺ ซึ่งเป็นข้อบังคับเพียงครั้งเดียวในชีวิตมุสลิม ผู้ที่มีความสามารถทางด้านทรัพย์และสุขภาพ

ร่างกาย ส่วนผู้ที่ไม่มีความสามารถดังกล่าวก็ถือว่าอนุโลมให้ละเว้นได้๒๓ 

ส่วนวิธีปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงความสุขตามหลักศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ การปฏิบัติเพ่ือบรรลุ

โมกษะนั้น มีหลักปฏิบัติ ๔ ประการ คือ 

๑. กรรมมรรค (กรรมโยคะ) คือ การปฏิบัติด้วยการประกอบการงานตามหน้าที่ด้วยความขยัน

ขันแข็ง แต่ทำงานด้วยจิตใจสงบ ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ผู้ปฏิบัติเรียก กรรมโยคิน 

๒. ชยานมรรค (ชยานโยคะ) คือ การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงว่าว่า ปรมาตมันเป็น

สิ่งเดียวที่มีอยู่ วิญญาณที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล (ชีวาตมัน) เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันกับปรมาตมันหรือ

วิญญาณสากล 

๓. ภักติมรรค (ภักติโยคะ) คือ ความจงรักภักดีต่อเทพเจ้าที่ตนเคารพนับถือ ผู้ปฏิบัติเรียกว่า 

ภักติโยคิน 

 
๒๓ศอลิหฺ  บิน อับดุลอะซีซ บิน อุษมาน สินดีย์ , หลักปฏิบั ติที่สำคัญทั้งห้าประการในอิสลาม ,  

(ฐานข้อมูลออนไลน์ ), https://www.islammore.com/content.php?page=sub&category=15&id=3415, 
๒๕๖๓. 



๙๗ 

 

๔. ราชมรรค (ราชโยคะ) คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกทางใจ บังคับใจให้อยู่ในอำนาจด้วยการ

บำเพ็ญโยคะ ผู้ปฏิบัติเรียกว่า ราชโยคิน๒๔ 

จะเห็นได้ว่าวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้มีความสุขตามทัศนะของศาสนานั้นแตกต่างกัน ศาสนาพุทธ

เน้นการปฏิบัติทางสายกลาง ศาสนาคริสต์เน้นความรักพระเจ้าและเพ่ือนมนุษย์ ศาสนาอิสลามเน้นความ

ศรัทธาและหลักการปฏิบัติตนของมุสลิมที่ดี ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเน้นการปฏิบัติโยคะ แม้ว่าวิธีการปฏิบัติ

เพ่ือให้มีความสุขของศาสนาแต่ละศาสนาจะแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ค้นพบคือทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี 

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนกัน  

๕. บทสรุป 

บทความเรื่องความสุขในทัศนะทางศาสนา ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ความหมายของ

ความสุขพบว่า ความสุขสูงสุดในทัศนะของศาสนาพุทธมีความหมายสอดคล้องกับความสุขสูงสุดใน

ทัศนะของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ความสุขสูงสุด หมายถึง การหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏ 

เป็นสภาวะสูงสุดของการบรรลุธรรม ซึ่งแตกต่างกันตรง ศาสนาพุทธเรียกว่า นิพพาน เป็นการหลุดพ้น

จากกิเลสด้วยตนเอง แต่ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เรียกว่า โมกษะ ซึ่งเป็นการหลุดพ้นโดยไปรวมกับ            

พระเจ้าคือพระพรหม ส่วนศาสนาคริสต์และอิสลามให้คำนิยามความสุขสูงสุดว่า ความสุขสูงสุดคือ

ความสุขที่ได้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเช่นเดียวกัน แต่พระนามของพระเจ้าแตกต่างกัน ศาสนา

คริสต์เรียกพระนามของพระเจ้าว่า พระยะโฮวา ส่วนศาสนาอิสลามเรียกพระเจ้าว่า พระอัลลอฮ์ 

ประเภทของความสุขทั้งสี่ศาสนาแบ่งออกเป็นสองประเภท คือความสุขในโลกใบนี้ซึ่งเป็นความสุขที่ไม่

ยั่งยืน กับความสุขในโลกหน้าซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าและมนุษย์ต้องการไปให้ถึง นอกจากนี้               

วิธีปฏิบัติเพ่ือให้มีความสุข ในทัศนะของศาสนาพุทธคือการปฏิบัติตามทางสายกลางหรืออริยมรรคมี

องค์ ๘ ส่วนศาสนาคริสต์สอนให้มีความรักพระเจ้าและเพ่ือนมนุษย์ ศาสนาอิสลามสอนให้มีความ

ศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของพระอัลลอฮฺ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูสอนให้ปฏิบัติโยคะเป็น

หนทางสู่การบรรลุโมกษะ ถึงแม้ว่าวิธีปฏิบัติของศาสนาทั้งสี่ จะแตกต่างกันก็ตาม แต่คำสอนของทุก

ศาสนาต่างก็สอนให้คนเป็นคนดี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ  หากโลกนี้ยังมีศาสนา

สันติภาพและความสุขก็จะบังเกิดข้ึน ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 

 

 

 

 
๒๔Warren Matthews, World religions, (USA : Wadsworth Cengage Learning, ๒๐๑๐), p. 

๘๐-๘๓. 



๙๘ 

 

บรรณานุกรม 

กองธรรมศาสตร์และการเมือง. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับ 

ราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม). พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน,  

๒๕๔๘. 

พระคริสตธรรมไทย, สมาคม. พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : สมาคมพระคริสต 

ธรรมไทย, ๒๕๕๘.  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒๓. 

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ผลิธัมม,์ ๒๕๕๕. 

______. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๒๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์                  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

______. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑.  กรุงเทพมหานคร :  บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๙. 
พระพุทธโฆสเถระ. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). พิมพ์ 

ครั้งที ่๑๐. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, ๒๕๕๔. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาฉบับเฉลิมพระเกียรติ.ปกสีฟ้า  

อรรถกถาแปลชุด ๔๕ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
Warren Matthews. World religions. USA : Wadsworth Cengage Learning, ๒๐๑๐. 

ศอลิหฺ บิน อับดุลอะซีซ บิน อุษมาน สินดีย์. มาเข้าใจหลักศรัทธาอิสลามให้ชัดเจน. (ฐานข้อมูล 

ออนไลน์). https://www.islammore.com/view/3414, ๒๕๖๓. 

ศอลิหฺ บิน อับดุลอะซีซ บิน อุษมาน สินดีย์. หลักปฏิบัติทีส่ำคัญท้ังห้าประการในอิสลาม.   

(ฐานข้อมูลออนไลน์), 

https://www.islammore.com/content.php?page=sub&category=15&id=3415, 

๒๕๖๓. 

อัลกุรอาน(ไทย). (ฐานข้อมูลออนไลน์),  

http://www.tanjaoui.ma/quran/mobile/translate.php?l=37, ๒๕๖๓. 



 

 

การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทองจำกัด 
จังหวัดชมุพร 

Eco-friendly management of Somboon Silathong Company Limited, 
Chumphon Province 

อุดม  เม่งศิริ๑ 
ชยสร สมบุญมาก๒ 

 จักรพงษ์ เปี่ยมเมตตา๓ 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน  รูปแบบของการบริหารจัดการสู่

ความยั่งยืน แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัทสมบูรณ์

ศิลาทอง และ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ ศึกษาข้อมูลจาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

บุคคลในชุมชนที่พักอาศัยอยู่ในอำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร จำนวน ๕๒ คนโดยใช้แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และนำข้อมูลมาจำแนกระดับความคิดเห็น ผล

การศึกษาพบว่า ๑. ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการพื้นที่ศึกษา พบว่าปัญหาที่พบของการดำเนิน

กิจการบริษัทสมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด จังหวัดชุมพร พบว่าส่วนใหญ่จะเป็น ปัญหาในเรื่องของการ

สื่อสารในนโยบายและการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาการดำเนินงาน ปัญหาการดำเนินนโยบายของ

ทางบริษัทก็ดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขของ

ทางราชการ ๒.การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า ๑) ด้านคุณลักษณะของด้านการ

บริหาร ๒) ด้านคุณลักษณะของด้านบุคลิกภาพของผู้บริหาร ๓) ด้านคุณลักษณะของด้านการบริหาร

องค์กร ๔) ด้านคุณลักษณะของด้านการบริหารชุมชน โดยทุกด้านกลุ่มลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๓๔ S.D.=๐.๗๙๗ ๓. แนวทางพัฒนาระบบนิเวศน์ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทองจำกัดจังหวัดชุมพร.พบว่าการพัฒนาบริษัท

ดังกล่าวนี้ไปสู่การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องประกอบไปด้วย ๔ แนวทาง  

คำสำคัญ : การบริหารจัดการ ,เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม .บริษัทสมบูรณ์ศิลาทองจำกัด 
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ABSTRACT 
This research The objective is to study the current situation. Management 

styles for sustainability Guidelines for managing community participation 
Environmentally friendly Of Somboon Silathong Company and research methodology 
is a combination of qualitative and quantitative research Study information from 
relevant documents. In-depth interviews from key informants Data were collected 
from a sample of ๑๐๐ people in communities residing in Tha Sae District, Chumphon 
Province, by using a questionnaire. The data was analyzed by finding the percentage, 
average and using the data to classify the opinions. The results find that ๑. Problems 
and obstacles in the management of education areas Found that the problems 
encountered in the operation of Somboon Silathong Company Limited, Chumphon 
Province, found that most of Problems of communication in past policies and 
operations Operational problems The problem of the company's policy is 
environmentally friendly and the compliance with government regulations and 
conditions. ๒. Environmentally friendly management found that ๑) the characteristics 
of the administration ๒) the characteristics of the characteristics of the executives ๓) 
the characteristics of the organizational management ๔ ) the characteristics of the 
community management In all areas, customers are satisfied with the service Overall 
is in the high level, average ๔.๓๔ S.D. = ๐.๗๙๗ ๓. Guidelines for the development of 
eco-friendly systems Of Somboon Silathong Company Limited, Chumphon Province, 
found that the development of this company to environmental management must 
consist of ๔ ways 
 

Keywords : Management , Eco-friendly, Somboon Silathong Company Limited 
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๑.บทนำ 
ปัจจุบันศาสตร์และความสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีบทบาทและมีความเก่ียวข้องกับ

กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระทำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม  ด้านการเกษตร การบริการ อุตสาหกรรม 
การตั้ งถิ่ น ฐาน  การพัฒ นาระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ปการ และการใช้ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรธรณีอันได้แก่ ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากร
ปิโตรเลียม และทรัพยากรน้ำบาดาล ที่จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป ไม่
สามารถเกิดทดแทนขึ้นได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรธรณีดังกล่าวขึ้นมาใช้ประโยชน์
สามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืน ๆ ที่อยู่ในบริเวณ
เดียวกันหรือใกล้เคียงได้ 
 ปัจจุบันมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภัยคุกคามอย่างมากต่อ
ทรัพยากรน้าทั่วโลก โดยเฉพาะใน “ซีกโลกใต้” ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า มลพิษเป็นสิ่งที่ต้องแลกกับความ
เจริญทางเศรษฐกิจ และเห็นว่าการจัดการมลพิษนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง การปูองกันมลพิษเป็นเรื่องที่ ยาก
เกินไป ไม่เห็นผลจริง และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากมลพิษเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ใน
อนาคต ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเข้าใจผิด ว่าโรงงานบำบัดน้ำเสียสามารถจัดการกับมลพิษทางน้าได้ทุก
ประเภทไม่ว่าจะมีความเป็นพิษมากน้อยเพียงใดก็ตาม ด้วยความคิดที่มองเพียงผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในระยะสั้นนี้ส่งผลให้เกิดการละเลยในการตรวจสอบปูองกัน ทาให้มีการทิ้งสารเคมีอันตราย
บางชนิดที่ไม่ทราบประเภทและปริมาณมากลงสู่แหล่งน้า โดยเฉพาะสารเคมีประเภทที่มีคุณสมบัติไม่
ย่อยสลายและสะสมในสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
และเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก (กรีนพีซ ๒๕๕๔) ๑ 

การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ บริษัทสมบูรณ์ ศิลาทอง จำกัด จังหวัดชุมพร 
ประกอบธุรกิจเกี่ยวอุตสาหกรรมการโม่ บด ย่อย และผลิตหินปูน เพ่ือการก่อสร้าง ทางบริษัทมีการ
จัดจำหน่าย โดยการขายปลีกและขายส่งสินค้า รวมทั้งการให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้
ผลิตภัณฑ์ทางบริษัทเป็นที่ยอมรับของลูกค้าภายในจังหวัดชุมพร การบริหารจัดการเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา การบริหาร
จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด จังหวัดชุมพร สืบไป 

 
๒.วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ บริษัท
สมบูรณ์ศิลา ทองจำกัด จังหวัดชุมพร 

 
๑ก รี น พี ซ  ๒ ๕ ๕ ๔   เ รี ย ก ใ ช้ เ มื่ อ  ๒ ๐  มิ ถุ น า ย น  ๒ ๕ ๖ ๓   จ า ก 

https://www.greenpeace.org/thailand /explore/ greenpeace/ 

https://www.greenpeace.org/thailand%20/explore/
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๒. เพ่ือศึกษา การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทองจำกัด 
จังหวัดชุมพร 

๓,เพ่ือศึกษา แนวทางพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัทสมบูรณ์ศิลา
ทองจำกัดจังหวัดชุมพร. 

 
๓.ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการบริหารการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้กำหนด
รูปแบบการวิจัยแบบผสม(Mixed Research Method) โดยกำหนดให้การวิจัยเชิ งปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาประกอบกันให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การวิจัยที่มุ่งศึกษาถึงความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการใน บริษัท 
สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด จังหวัดชุมพรและ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารและจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งได้สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้
บริการใน บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด จังหวัดชุมพรและกลุ่มประชากรที่อยู่ในบริเวณท่ีตั้งโรงโม่ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) การวิจัยนี้ เป็นการวิจัย เพ่ือหา แนวทางแนวทาง
การจัดการการบริหารการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด จังหวัด
ชุมพรซึ่งมีบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบ การดำเนินนโยบาย และการจัดการของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทอง  
จำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ผู้บริหารองค์กร (ผู้ให้นโยบาย) จำนวน ๔ คน ๒) พนักงาน (ผู้นำนโยบายไป
ปฏิบัติ) จำนวน ๓ คน และ ๓) ประชาชนในท้องถิ่น จำนวน ๓ คน รวมจำนวน ๑๐ คน 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นบุคลากรของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด จังหวัดชุมพร และ
ผู้ใช้บริการของบริษัท ๙๕ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  โดยการแทนสูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ได้จำนวน ๕๒ คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล การหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และนำข้อมูลมาจำแนกระดับ
ความคิดเห็น นำเสนอแบบเชิงพรรณาเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบ และนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะ
งานวิจัย  

 
๔. ผลการวิจัย 

๑.ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ บริษัทสมบูรณ์ศิลา 
ทองจำกัด จังหวัดชุมพร พบว่า 

ปัญหาที่พบของการดำเนินกิจการบริษัทสมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด จังหวัดชุมพร พบว่าส่วน
ใหญ่จะเป็น ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารในนโยบายและการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาการ
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ดำเนินงาน ปัญหาการดำเนินนโยบายของทางบริษัทก็ดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปัญหา
การปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขของทางราชการ ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารในนโยบายและการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขของทางราชการ ปัญหาประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะซึ่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์กล่าวว่าการนำเอา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เองในอนาคต ถ้าไม่จำกัดปริมาณและ
จัดการเรื่องราวปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและจริงจัง  

 
๒.การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทองจำกัด จังหวัด

ชุมพร พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ  
พบว่าการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทองจำกัด พบว่า

ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการใน บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด จังหวัดชุมพร ภาพรวม
อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย= ๔.๓๔ S.D.=๐.๗๙๗ ๑)ด้านคุณลักษณะของด้านการบริหารความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านคุณลักษณะของด้านการบริหาร อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย= ๔.๓๙ 
S.D.=๐.๘๑๘ ๒ )ด้านคุณลักษณะของด้านบุคลิกภาพของผู้บริหาร ความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านบุคลิกภาพของผู้บริหารอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย =๔.๓๘ S.D.=๐.๘๖๑  ๓)ด้าน
คุณลักษณะของด้านการบริหารองค์กรความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านคุณลักษณะของ
ด้านการบริหารองค์กรอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย= ๔.๒๘ S.D.=๐.๗๒๑  ๔)ด้านคุณลักษณะของด้าน
การบริหารชุมชนความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านคุณลักษณะของด้านการบริหารชุมชน 
ตามตารางข้างล่าง 
ตารางที่ ๑  แสดงความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการใน บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด 
จังหวัดชุมพร 
ข้อ ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ ค่าเฉลี่ย S.D ลำดับ 
๑. ด้านคุณลักษณะของด้านการบริหาร ๔.๓๙ ๐.๘๑๘ ๑ 
๒. ด้านคุณลักษณะของด้านบุคลิกภาพของผู้บริหาร ๔.๓๘ ๐.๘๖๑ ๒ 
๓. ด้านคุณลักษณะของด้านการบริหารองค์กร ๔.๒๘ ๐.๗๒๑ ๔ 
๔. ด้านคุณลักษณะของด้านการบริหารชุมชน ๔.๓๑ ๐.๗๘๘ ๓ 
 ภาพรวม ๔.๓๔ ๐.๗๙๗  
 

๑) ด้านคุณลักษณะของด้านการบริหาร มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์กร 
เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้บริหาร ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ มีการสร้างทีมงาน (team 
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work) ที่เข้มแข็งมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
ผู้ร่วมงาน การวางคนได้เหมาะสมกับงาน put the man in the right job มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น การเปิดจัดโครงการสัมมนาเสริมพิเศษ และเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ โครงการ Little Guides เพ่ือฝึกให้พนักงานฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และกล้าตัดสินใจ ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวง มีความสามารถ
ในการวางแผนพัฒนาบริษัท เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการ
วางแผน จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อยู่ตลอดเวลา  

๒)ด้านคุณลักษณะของด้านบุคลิกภาพของผู้บริหาร ด้านบุคลิกภาพของผู้บริหาร กิริยา
ท่าทางและการพูด มีความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รูปร่างหน้าตา
และการแต่งกาย ความซื่อสัตย์สุจริต   

๓)ด้านคุณลักษณะของด้านการบริหารองค์กร การวางแผน การจัดวางโครงการและ 
แผนงานต่างๆ ขึ้นมาไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ทราบว่า ต้องการทำ อะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร จะให้ใคร
เป็นผู้ทำ ทำร่วมกับใคร และต้องการผลสำเร็จออกมาอย่างไรการประสานงานเพ่ือให้ทุกส่วนสามารถ
ทำงานร่วมกันให้ประสานสอดคล้องกันและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดการอำนวยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมาย ได้แก่ การทำหน้าที่ในการตัดสินใจ สั่งการ มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานให้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ การรับฟัง ผลการปฏิบัติการ
ขององค์กร (แบบ ๓๖๐ องศา) จากพนักงานทุกระดับและทุกทาง   

๔)ด้านคุณลักษณะของด้านการบริหารชุมชน วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม และชุมชน มีความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายตามนโยบายของหน่วยงาน มีความยุติธรรมและสามารถปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานได้อย่างเสมอ
ภาค ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้ บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานและ
หน่วยงาน 

๓. แนวทางพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทอง
จำกัดจังหวัดชุมพร. 

การพัฒนาบริษัทดังกล่าวนี้ไปสู่การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องประกอบไป
ด้วย ๑)การพัฒนาบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจ การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ๒)การนำ
เทคโนโลยีมาใช้ ๓)การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการบริษัทเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี เป็นหลักในการ
นำมาปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุขโดยยึดหลักพ้ืนฐาน ๖ ประการ คือ ๑)หลักนิติธรรม ๒)หลัก
คุณธรรม ๓)หลักความโปร่งใส ๔)หลักการมีส่วนร่วม ๕)หลักความรับผิดชอบ ๖)หลักความคุ้มค่า  ๔)
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ในการจัดงานควรเน้นกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 
๕.บทสรุป 

๕.๑. ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ บริษัทสมบูรณ์ศิลา 
ทองจำกัด จังหวัดชุมพร พบว่าปัญหาที่พบของการดำเนินกิจการบริษัทสมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด 
จังหวัดชุมพร  

จาก ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารในนโยบายและการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับและเงื่อนไขของทางราชการ ปัญหาประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะซึ่งกิตติภูมิ มีประดิษฐ์กล่าวว่าการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการแปรรูป
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษย์เองในอนาคต ถ้าไม่จำกัดปริมาณและจัดการเรื่องราวปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้องและจริงจัง ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะค่อยๆ สะสม
ตัวและแผ่ขยายขอบเขตออกไปอย่างช้าๆและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นในทุกขณะ ส่งผลให้ปัญหา
เกี่ยวเนื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมาย (กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ,๒๕๕๕) ๒  ปัจจุบันมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภัยคุกคามอย่างมากต่อทรัพยากรน้าทั่วโลก โดยเฉพาะใน “ซีกโลกใต้” 
ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า มลพิษเป็นสิ่งที่ต้องแลกกับความเจริญทางเศรษฐกิจ และเห็นว่าการจัดการมลพิษนั้น
มีค่าใช้จ่ายสูง การปูองกันมลพิษเป็นเรื่องที่ยากเกินไป ไม่เห็นผลจริง และผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจากมลพิษเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเข้ าใจผิด ว่า
โรงงานบำบัดน้ำเสียสามารถจัดการกับมลพิษทางน้าได้ทุกประเภทไม่ว่าจะมีความเป็นพิษมากน้อย
เพียงใดก็ตาม ด้วยความคิดที่มองเพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นนี้ส่งผลให้เกิดการละเลย
ในการตรวจสอบปูองกัน ทาให้มีการทิ้งสารเคมีอันตรายบางชนิดที่ไม่ทราบประเภทและปริมาณมาก
ลงสู่แหล่งน้า โดยเฉพาะสารเคมีประเภทที่มีคุณสมบัติไม่ย่อยสลายและสะสมในสิ่งแวดล้อม อันจะ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก(กรีนพีซ ๒๕๕๔) 
๓  ซึ่งขัดแย้งกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ บริษัทสมบูรณ์ศิลา ทองจำกัด จังหวัด
ชุมพร ที่ไม่พบปัญหานี้ 

 
๒ กิตติภูมิ มีประดิษฐ์, (๒๕๕๓).มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม.พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๓. 
๓กรีนพีซ ๒๕๕๔   เรียกใช้เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  จาก https://www.greenpeace.org 

/thailand /explore/ greenpeace/ 



๑๐๖ 

 

 

๕.๒.การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทองจำกัด จังหวัด
ชุมพร พบว่าการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทองจำกัด จังหวัด
ชุมพรทางบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของอุตสาหกรรมจังหวัดการควบคุมของการ
บริหารจัดการกับสิ่งแวดล้อม บริษัทได้บริหารจัดการมาก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของ
กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการใน บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัด จังหวัดชุมพร ๑)ด้านคุณลักษณะของด้าน
การบริหารความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านคุณลักษณะของด้านการบริหาร ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ๒)ด้านคุณลักษณะของด้านบุคลิกภาพของผู้บริหาร ความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านบุคลิกภาพของผู้บริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๓)ด้านคุณลักษณะของด้าน
การบริหารองค์กรความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านคุณลักษณะของด้านการบริหารองค์กร 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๔)ด้านคุณลักษณะของด้านการบริหารชุมชนความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านคุณลักษณะของด้านการบริหารชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

๕.๓. แนวทางพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทองจำกัด
จังหวัดชุมพร 

การพัฒนาบริษัทดังกล่าวนี้ไปสู่การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องประกอบไปด้วย 
๑.การพัฒนาบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารงานสร้างแรงจูงใจโดยการมอบอำนาจต่างๆ มีที่ปฏิบัติงานได้ดี และเกิด
ประโยชน์และมีคุณภาพการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นต้น 

 ๒ การ การนำ การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการใน 
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารจัดการในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่ โดยไม่ไปสร้างปัญหาให้กับ
สิ่งแวดล้อมกับสิ่ง โดยเฉพาะมีการตรวจสอบและเช็คคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย
อากาศ น้ำ เสียงกลิ่น  เทคโนโลยีการพัฒนาไปมาก สอดคล้องกับเกษม จันทร์แก้ว(๒๕๕๗) ๔ 
เทคโนโลยีซึ่งหมายถึงการ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ค้นคว้าวิจัยได้มาทำการสร้าง อุปกรณ์/เครื่องที่
สามารถสร้างงานโดยมีพลังงานสนับสนุน ในทางปฏิบัติแล้ว เทคโนโลยีคือองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ 
(อุปกรณ์/เครื่องมือ) รวมกับซอฟท์แวร์ (หลักการ/ผลงาน วิจัย) 

๓. การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการบริษัทเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี เป็นหลักในการนำมา
ปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุขโดยยึดหลักพ้ืนฐาน ๖ ประการ คือ ๑)หลักนิติธรรม ๒)หลัก

 
๔เกษม จันทร์แก้ว(๒๕๕๗)สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต / คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีและชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๗. 



๑๐๗ 

 

 

คุณธรรม ๓)หลักความโปร่งใส ๔)หลักการมีส่วนร่วม ๕)หลักความรับผิดชอบ ๖)หลักความคุ้มค่า 
สอดคล้องกับศิวพา สิริจามร และจำลอง โพธิ์บุญ ,(๒๕๕๓) ๕ กล่าวว่าผลการดำเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองศรีราชา โดยประยุกต์แนวคิดด้าน
ธรรมาภิบาล และสรุปเป็นบทเรียนในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ทำการศึกษาโดยการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองศรีราชา ตามหลักธรรมาภิบาลใน ๖ มิติ ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลเมืองศรีราชามีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลครบทุกข้อ วิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยภายในที่เป็นจุ ดแข็ง ได้แก่ 
ผู้บริหาร บุคลากร การมียุทธศาสตร์และแผนงานของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน การจัดสรร
งบประมาณ การนำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีในองค์กร ส่วนจุดอ่อน ได้แก่ 
บุคลากรในระดับปฏิบัติงานไม่เพียงพอ นโยบายยังไม่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้ งหมดและ
โครงสร้างการบริหารยังมี ลักษณะเป็นระบบราชการ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ พ้ืนที่เป็น
แหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว ความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชน และหน่วยงานต่างๆ 
ข้อจำกัด ได้แก่ สภาพพ้ืนที่ และประชากรแฝงบทเรียนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้แก่ 
การมีวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นและเสียสละของผู้บริหาร การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการและตรวจสอบติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกที่ ดีในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและองค์กรต่าง ๆ 

๔.ในการจัดงานควรเน้นกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สามารถอธิบายได้ดังภาพด้านล่าง 

 
๕ศิวพา สิริจามร และจำลอง โพธิ์บุญ ,(๒๕๕๓)ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรีวารสารการจัดการสิง่แวดล้อม. ปีที่ ๖ ฉบับท่ี ๑ 

( ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๓) หน้า ๕๒-๗๗. 



๑๐๘ 

 

 

 

ภาพที่ ๑. แสดงแนวทางในการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัทสมบูรณ์ศิลา
ทองจำกัด  จังหวัดชุมพร 
 
๖.ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
๑)การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทอง งานของหัวหน้าหรือผู้นำที่
จะต้องทำเพ่ือให้กลุ่มต่างๆที่มีคนหมู่มากมายอยู่รวมกันและร่วมกันทำงานเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้
จนสำเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ กล่าวง่ายๆ การบริหาร คือ การทำให้งานเสร็จลงได้โดยอาศัยคนอ่ืน
เป็นผู้นำทำให้เสร็จนั้นเอง 
         ๒)พัฒนาระบบนิเวศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทสมบูรณ์ศิลาทองการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable consumption 
and production)  เป็นการผลิตและการบริโภคที่สามารถเพ่ิมข้ึนได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยที่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่สร้างข้อจากัดต่อกิจกรรมการผลิตและการบริโภคในอนาคต 

 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

 

บรรณานุกรม 
การจัดการกระบวนการผลิตหินเพ่ืออุตสาหกรรม กรณีศึกษา : โรงโม่หิน เค.เอส. ศิลา (๑๙๙๖) 

[electronic resource] = Rock process management for industrial case study : 
K.S. Sila (๑๙๙๖) Crushing Plant 

กรมควบคุมมลพิษ. (๒๕๕๖). ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดให้โรงโม่ บด หรือย่อยหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้อง ถูกควบคุมการปล่อย
ฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ. 

 

 



๑๑๐ 

 

การจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ที่มีความสัมพันธ์กับทุนมนุษยข์อง
โรงพยาบาลในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

Disaster management of the Covid-๑๙ virus pandemic that is related to 
the human capital of hospitals in Phayathai district Bangkok 

 
นารินี  แสงสุข๑, ขวัญปภัสสร  จานทอง๒, นายอนันต์ชัย ไชยเดช๓ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจัดการภัยพิบัติโรคระบาด

ไวรัสโควิด-๑๙ กับทุนมนุษย์ของโรงพยาบาล ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวทางการวิจัย

เชิงปริมาณ กลุ่มประชากรได้แก่ บุคลากรในโรงพยาบาล ในพ้ืนที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน ๔๐๐ ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ 

คือ Pearson Correlation วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่าการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ในด้านการป้องกันความ

ปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรร้อยละ ๔๑.๗ ในด้านการเตรียมความพร้อมมี

ความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรร้อยละ ๓๙.๗ ในด้านมาตรการดำเนินงานในภาวะฉุกเฉินมี

ความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรร้อยละ ๓๓.๖  ในด้านการควบคุมมีความสัมพันธ์กับ

สมรรถนะของบุคลากรร้อยละ ๓๘.๒  โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

การจัดการภัยพิบัติ โรคระบาดไวรัสโควิด -๑๙ มีความสัมพันธ์กับทุนมนุษย์ของ

โรงพยาบาล ร้อยละ ๕๕.๗  ประกอบด้วยความสัมพันธ์ในแต่ละด้านคือ ในด้านความรู้ ร้อยละ๔๓.๙  

ในด้านทักษะ ร้อยละ๔๔.๖  และในด้านทัศนคติ ร้อยละ ๔๐.๙  โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

๐.๐๑    

คำสำคัญ  การจัดการภัยพิบัติ, โรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙, ทุนมนุษย ์

 

 

 

 
๑ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
๒ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๓ อาจารย์พิเศษโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(Visionary Leaders) 



ABSTRACT 

The results showed that the disaster management of the Covid-๑๙ virus 

pandemic in the aspect of safety protection was related to the competency of 

personnel in ๔๑.๗%, in the aspect of readiness was related to the efficiency of the 

personnel in ๓๙.๗%, in the operation measures in emergency was related to the 

performance of personnel in ๓๓.๖%, in the aspect of control was found to be 

related to the performance of personnel at ๓๘.๒% with statistical significance at the 

level of ๐.๐๑. 

Disaster management of the Covid-๑๙ virus pandemic had relationship with 

human capital of the hospitals in ๕๕.๗%, consisting of relationships in each area, 

which were in terms of knowledge in ๔๓.๙%, in terms of skills in  ๔๔.๖% and in 

terms of attitudes in ๔๐.๙% with statistical significance of ๐.๐๑. 

Keyword: Disaster management, Covid-๑๙ virus pandemic, Human capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.บทนำ 

หลายทศวรรษที่ผ่านมาได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อขึ้นมากมาย ในบางครั้งเกิด

การลุกลามไปยังนานาประเทศเกินกว่าที่คาดคิดไว้เนื่องจากบางโรคเกิดขึ้นมาใหม่ ยังขาดองค์ความรู้

ทางการแพทย์มารักษา บางโรคก็เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ทำให้เกิดการสูญเสียของผู้คนบนโลกไปอย่าง

มาก เช่น กาฬโรคการระบาดใหญ่เกิดขึ้น ๓ ครั้ง ครั้งแรกใน คริสตวรรษที่ ๖ เรียกการระบาดครั้งนั้น

ว่า Plague of Justinian การระบาดเริ่มจากประเทศอียิปต์ไปสู่ทวีปยุโรป การระบาดครั้งที่ ๒ ในปี 

คริสตวรรษที่ ๑๔ เรียกการระบาดครั้งนั้นว่า The Black Death (กาฬมรณะ) ในทวีปยุโรป และการ

ระบาดครั้งที่ ๓ เป็นการระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลก ปี พ.ศ ๒๔๓๙( ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำ

โ ร ค  ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข , สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่  ๒ ๖  เม ษ า ย น  ๒ ๕ ๖ ๓ , จ า ก : 

http://webdb.dmsc.moph.go.th/) อหิวาตกโรคในปี พ.ศ. ๒๓๖๐ ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  

ซาร์ส (SARS) มีชื่อย่อมาจากคำว่า Severe Acute Respiratory Syndrome เป็นโรคทางเดินหายใจ

เฉียบพลันเริ่มระบาดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ จากมณฑลกวางตุ้ง แพร่กระจายไป ๒๖ 

ประเทศ และไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ๒๐๐๙ ซึ่งเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์กลุ่ม A (H๑ N๑) พบ

เชื้อครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเริ่มระบาดในเม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา ก่อนจะ

แพร่กระจายไปหลายประเทศทั่วโลก เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่มีส่วนผสมจากไวรัส ๓ ชนิด ได้แก่ 

ไข้หวัดมนุษย์ ไข้หวัดอเมริกาเหนือ ไข้หวัดหมูเอเชียและยุโรป ในขณะที่ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

๒๐๑๙ เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรง

มาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ซึ่ง

เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และ

สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี ๒๐๑๙  (กรมควบคุมโรคติดต่อ สืบค้นเมื่อ ๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๓,จากhttps://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php)  ๔ต่อมาทางการจีนได้

แจ้งแก่องค์การอนามัยโลก (WHO) ถึงการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม 

พ.ศ.๒๕๖๒ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นการให้กับ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า 

“Covid-๑๙” เพ่ือเรียกรูปแบบเดียวกันทั่วโลกและป้องกันความสับสน ทั้งนี้ ชื่อ Covid-๑๙ มาจาก

คำว่า โคโรนา (Corona) ไวรัส (Virus) โรค (Disease) และตามด้วยเลข ปี ๑๙ ที่มาจากปี ๒๐๑๙ 

หมายถึงปีที่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ ขณะที่คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยอนุกรมวิธาน

 
๔ กรมควบคุมโรคติดต่อ๒๕๖๓ รายงานสถานการณ์ โควิด-๑๙ เรียกใช้เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จาก

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php 

http://webdb.dmsc.moph.go.th/


วิทยาของไวรัส (International Committee on Taxonomy of Viruses) ได้กำหนดให้ใช้ชื่อไวรัสที่

ทำให้เกิดโรค Vovid-๑๙ ว่า SARS-CoV-๒ หรือไวรัสโคโรนาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิด

ที่สอง (Severe acute respiratory syndrome coronavirus ๒) เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องทาง

พันธุกรรมอย่างใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสโรคซาร์ส  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่  ๓๑ พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรมควบคุมโรคติดต่อ สืบค้นเมื่อ  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓,จาก  https://covid
๑๙.ddc.moph.go.th/)๕   รายงานผู้ติดเชื่อสะสมทั่วโลกจำนวน ๖,๑๕๖,๔๓๘ ราย สถานการณ์ใน
ประเทศไทยตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ๓,๐๘๑ ราย ใน ๖๘ จังหวัด  เสียชีวิตรวม 
๕๗ ราย  รักษาหายป่วยแล้ว ๒,๙๖๓ ราย (๙๖.๑๗%) ในขณะที่กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษา
สะสมมากท่ีสุด ๑,๕๓๕ ราย รัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉิน เพื่อยกระดับ
การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมถึงทุกภาคส่วนต่างให้
ความร่วมมือเพ่ือช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ ขณะเดียวกันส่วนของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ต่างต้องเร่งหาแนวทางการบริการผู้ป่วย และยกระดับมาตรการเข้มงวดยิ่งขึ้นเพ่ือเตรียม
รับมือกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากการเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากร 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแล้ว “สมรรถนะ” ของบุคลกรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องของ
โรงพยาบาลก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมความมัน่ใจในการปฏิบัติงานได้สูงสุด 

ถึงแม้ว่าการจัดการกับโรคระบาดในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพสูงกว่าในอดีต แต่โรคระบาด

ไวรัสโควิด-๑๙ ยังคงไม่มีวัคซีน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการป้องกันโรคติดต่อ อย่างไรก็ตาม

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถเพียงพอต่อการรับมือการระบาดของโรคก็เป็นส่วนที่สำคัญ 

นำมาสู่การศึกษา “การจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ที่มีความสัมพันธ์กับทุนมนุษย์

โรงพยาบาลในเขตพญาไท”  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภัยพิบัติโรคระบาด

ไวรัสโควิด-๑๙ กับทุนมนุษย์ของโรงพยาบาล ในเขตพญาไท 
   

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ กับทุน

มนุษย์ของโรงพยาบาล ในเขตพญาไท 

 

 

 
๕ กรมควบคุมโรคติดต่อ ๒๕๖๓ รายงานสถานการณ์ โควิด-๑๙ เรียกใช้เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

จากhttps://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php 



๓. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. สมมติฐานการวิจัย 

การจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ มีความสัมพันธ์ระหว่างกับทุนมนุษย์ของ

โรงพยาบาล ในเขตพญาไท  

 

๕. ขอบเขตการวิจัย  

๑). ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการภัยพิบัติจากโรคระบาดและสมรรถนะ

บุคลากร 

๒). ขอบเขตพ้ืนที่ การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาครอบคลุมพื้นที่โรงพยาบาลในเขตพญาไท 

๓). ขอบเขตด้านระยะเวลา  เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๒ เดือน 

 

 

 

คุณลักษณะส่วนบุคคล  

๑. เพศ  
๒. อาย ุ
๓. ระดับการศึกษา 
๔. ตำแหน่ง 

ตัวแปรอิสระ (IV) :  การจัดการภัยพิบัติ
จากโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙  
      ๑. การเตรียมความพร้อม 
      ๒. การการป้องกันความปลอดภัย 
      ๓. มาตรการการดำเนินงานในภาวะ
ฉุกเฉิน 
     ๔. การควบคุม 
 

 
   
 

ตัวแปรตาม (DV):  สมรรถนะของ
บุคลากรในโรงพยาบาล 
 ๑. ความรู ้
 ๒. ทักษะ 
 ๓. ทัศนะคต ิ
         



๖. ข้อจำกัดการวิจัย  

 ๑). การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากบุคลากรในโรงพยาบาลภาครัฐแห่งหนึ่งในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ขอไม่เปิดเผยชื่อของรงพยาบาลที่เข้าไปดำเนินการเก็บข้อมูล เพ่ือไม่ให้กระทบ

กับทางโรงพยาบาลในประเด็นใดๆก็ตาม  

 ๒). โรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ เป็นภัยพิบัติโรคระบาดใหม่ที่ยังไม่มีวัคซีนในการรักษา และ

การแพร่กระจายรวดเร็วไปสู่ทุกประเทศ งานวิจัยอ้างอิงที่ใกล้เคียงจึงมีระยะเวลามากกว่า ๕ ปี  

 

๗.วิธีการดำเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ  ประชากรที่ทำการศึกษา คือ บุคลากรที่

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภาครัฐที่เก็บตัวอย่าง ตำแหน่งหัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่
แผนก ประจำแผนก ธุรการ เสมียน ซึ่งมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น ๘๓๙ สุ่มเลือกตัวอย่างจาก สำนัก
ผู้อำนวยการ  กองกลาง  กองส่งกำลังบำรุง กองคลัง  กองบริการสายแพทย์  กองเวชศาสตร์ชั้นสูตร  
กองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู อัตรากำลังคน ๓๘ คน กองออร์โธปิติคส์และกายอุปกรณ์  กองอายุรกรรมและ
จิตเวช  กองสูตินรีและกุมารเวช  กองศัลยกรรมและวิสัญญี  กองจักษุ โสต ศอ นาสิก  กองอุบัติเหตุ 
ฉุกเฉิน และผู้ป่วยนอก กองทันตกรรม  กองเภสัชกรรม และกองพยาบาล จำนวน ๔๐๐ ตัวอย่าง  ตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของประชากร ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการภัย
พิบัติจากโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ของ ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะบุคลากรโรงพยาบาล นำตัวแปร
ที่ศึกษามาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามปลายปิดแบ่งเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่
๑ ข้อคำถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ ๒ ข้อคำถามตัวแปรอิสระ และส่วนที่ ๓ ข้อ
คำถามตัวแปรตาม นำแบบสอบถามไปทำการทดสอบ (pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๔๐  
ตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (reliability analysis) ได้ค่า Cronbach’s alpha coefficient = 
๐.๘๓๖ ๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๔๐๐ ชุด โดยวิธีให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลใน
แบบสอบถามด้วยตัวเอง ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หนังสือทางวิชาการ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หรือ
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้วิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิจัย ใช้วิเคราะห์
ผลลัพธ์ที่ได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 
หรือสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เป็นการนำผลข้อมูลที่เก็บมาได้จากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนำไปใช้
อ้างอิงหรือเพ่ืออธิบายกลุ่มประชากรผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product-Moment Correlation coefficient) โดยความสัมพันธ์เพียร์สันเป็นการแสดง



ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ๒ ตัว โดยมีการกำหนดค่าตัวแปรในสมการ โดยที่ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -๑ < r < ๑ โดย ถ้าค่า r มีค่าเท่ากับ ๐ คือ X และ Y ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งถ้า r มีค่าเข้าใกล้ ๑/-๑ หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน/
ตรงกันข้าม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาก และถ้า r เข้าใกล้ ๐ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย 
 

๘. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ กับทุนมนุษย์ของ

โรงพยาบาล โดยหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ แบบสหสัมพันธ์เพียร์

สัน (Pearson Correlations) 
 

ตารางท่ี ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภัยพิบัติกับสมรรถนะของบุคลากร 

การจัดการภัยพิบัติ 
สมรรถนะของบุคลากร 

รวม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ 

การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

R= ๐.๓๖๘** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๒๓๖** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๒๙๐** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๓๙๗** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

การป้องกันความปลอดภัย
ของบุคลากร 

R= ๐.๓๒๘** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๓๕๖** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๐.๒๘๕** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๔๑๗** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

มาตรการดำเนินงานใน
ภาวะฉุกเฉิน 

R= ๐.๒๓๑** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๒๘๔** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๒๖๕** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๓๓๖** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

การควบคุม R= ๐.๒๗๓** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๓๓๐** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๒๘๔** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐..๓๘๒** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

 
รวม 

 

R= ๐.๔๓๙** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๔๔๖** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๔๐๙** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

R= ๐.๕๕๗** 
Sig.= ๐.๐๐๐ 
(มีความสมัพันธ์) 

*มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑    

 

การจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด -๑๙  ในด้านการเตรียมความพร้อมมี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรร้อยละ  ๓๙ .๗  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ ๐ .๐๑   
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ในแต่ละด้านดังนี้คือ ความรู้ของบุคลากรมีความสัมพันธ์ร้อยละ๓๖.๘   



ทักษะของบุคลากรมีความสัมพันธ์ร้อยละ ๒๓.๖   และทัศนคติของบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
๒๙ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑    

การจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ในด้าน การป้องกันความปลอดภัยมี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรร้อยละ ๔๑ .๗  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ ๐ .๐๑    
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ในแต่ละด้านดังนี้คือ ความรู้ของบุคลากรมีความสัมพันธ์ร้อยละ ๓๒.๘  
ทักษะของบุคลากรมีความสัมพันธ์ร้อยละ ๓๕.๖ และทัศนคติของบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
๔๑.๗ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑    

การจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด -๑๙ ในด้านมาตรการดำเนินงานในภาวะ
ฉุกเฉินมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากรร้อยละ ๓๓.๖ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑   
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ในแต่ละด้านดังนี้คือ ความรู้ของบุคลากรมีความสัมพันธ์ร้อยละ ๒๓.๑ 
ทักษะของบุคลากรมีความสัมพันธ์ร้อยละ ๒๘.๔  และทัศนคติของบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
๒๖.๕ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑    

การจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ในด้านการควบคุมมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะของบุคลากรร้อยละ ๓๘.๒ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑   ประกอบด้วยความสัมพันธ์
ในแต่ละด้านดังนี้คือ ความรู้ของบุคลากรมีความสัมพันธ์ร้อยละ ๒๗.๓  ทักษะของบุคลากรมี
ความสัมพันธ์ร้อยละ ๓๓  และทัศนคติของบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ร้อยละ ๒๘.๔  โดยมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑    

การจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด -๑๙ มีความสัมพันธ์กับทุนมนุษย์ของ
โรงพยาบาล ร้อยละ ๕๕.๗  ประกอบด้วยความสัมพันธ์ในแต่ละด้านดังนี้คือ ความสัมพันธ์การจัดการ
ภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด -๑๙ กับทุนมนุษย์ของโรงพยาบาลในด้านความรู้ ร้อยละ๔๓ .๙ 
ความสัมพันธ์การจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ กับทุนมนุษย์ของโรงพยาบาลในด้านทักษะ 
ร้อยละ๔๔.๖   และความสัมพันธ์การจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด -๑๙ กับทุนมนุษย์ของ
โรงพยาบาลในด้านทัศนคติ ร้อยละ๔๐.๙  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑    

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ มีความสัมพันธ์กับทุน
มนุษย์ของโรงพยาบาลที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑   ในทุกด้าน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 

๙. บทสรุป 

สรุปผลการวิจัย  จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในภาพรวม โดยใช้สถิติทดสอบ

ความสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson Correlation) ระหว่าง ตัวแปรอิสระคือ จัดการภัยพิบัติโรค

ระบาด กับตัวแปรตามคือ ทุนมนุษย์ในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปาน

กลาง ร้อยละ ๕๕.๗  โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  นำมาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ คือ 



การอภิปรายผลการศึกษาเรื่องจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ที่มีความสัมพันธ์

กับทุนมนุษย์ของโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความสัมมพันธ์ระหว่างการจัดการภัยพิบัติโรค

ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ กับทุนมนุษย์ของโรงพยาบาล โดยกำหนดสมมติฐานไว้ว่า การจัดการภัยพิบัติ

โรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ มีความสัมพันธ์กับทุนมนุษย์ของโรงพยาบาล 

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าจัดการภัยพิบัติโรคระบาดไวรัส

โควิด-๑๙ ที่มีความสัมพันธ์กับทุนมนุษย์ของโรงพยาบาล ในเขตพญาไท ทิศทางเดียวกัน ในระดับปาน

กลาง  ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ เป็นโรคติดต่อสายพันธ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิด

ขึ้นมาก่อน ขาดวัคซีนในการป้องการการแพร่ระบาด รูปแบบการจัดการยังขาดความชัดเจน การแพร่

ระบาดรวดเร็วไปยังทุกประเทศ สำหรับประเทศที่เกิดการติดเชื้อสู่ประชาชนจำนวนมากส่งผลให้ขาด

แคลน อุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (วิโรจน์ จันทฑีโร, 

๒๕๔๙)   



 

 

๖ การศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคฉี่หนูของเกษตรกร  พบว่า พฤติกรรมที่

ควรพัฒนาได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค เจคคติ ความเชื่อต่อการป้องกันโรคที่เคนมีมาในทุก

ประเด็น และการปฎิบัติตนในการป้องกันทุกประเด็น สอดคล้องกับ (กัมปนาท วงษ์วัฒนพงศ์ , 

๒๕๖๐) ๗  ชุมชนสามารถจัดการในภาวะฉุกเฉินได้ค่อนข้างดี เนื่องจากชุมชน มีความรู้ประสบการณ์ 

ภูมิปัญญาและเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชุมชนโดยตรง ในขณะที่( เนืองนิจ ณ ลำปาง และคณะ, 

๒๕๕๓). ๘  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 

๒๐๐๙ ชนิด A(H๑N๑) พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความรู้ ความพึงพอใจ และ

พฤติกรรม ในการป้องกันโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ ๒๐๐๙ ( ชีวิน สมสว่าง, ๒๕๕๐) ๙  พบว่าปัจจัยที่มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานระบาดวิทยาของบุคลากรสาธารณะสุขในพ้ืนที่สำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดราชบุรีได้แก่ ปัจจัยภายนอกหน่วยงานและการบริหารจัดการ  ปัจจัย

ภายในตัวบุคคลด้านการรับรู้ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานทางระบาดวิทยา  ปัจจัยจิตลักษณะภายใต้

สถานการณ์การปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานระบาดวิทยา และความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ

ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานทางระบาดวิทยา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการระบาด

วิทยาในด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และ

ในด้านความรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสอบสวนทางการระบาดวิทยา อย่างมี

นัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
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โรงพยาบาลควรพิจารณาการกำหนดแนวทางพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ส่งผล

ต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบัติ จากโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ให้แก่บุคลการทุกระดับอย่าง

เป็นระบบ นำเทคโนโลยีมาใช้เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคการสื่อสารมีความรวดเร็ว ดังนั้น การให้ความรู้ 

การกระจายข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ โรงพยาลควรมีระบบหรือกระบวนการเพ่ือผลักดันการ

ใช้สื่อสังคม Online ให้เป็นนโยบายปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการใช้งานสื่อสังคมภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว 

และเป็นรูปธรรม ให้ทันกับสถานการณ์สภาวะฉุกเฉินที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บรรณานุกรม 

กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (๒๕๕๘). การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา อำเภอบาง

ระกำ จังหวัดพิษณุโลก. วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาลัยขอนแก่น. 

กรมควบคุมโรคติดต่อ.(๒๕๖๓). รายงานสถานการณ์ โควิด-๑๙. สืบค้นเมื่อ  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓. จาก https://covid๑๙.ddc.moph.go.th/     

กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค .(๒๕๖๓). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติด

เชื่ อ แ ล ะ พ า ห ะ น ำ โ ร ค .สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่  ๒ ๖  เม ษ า ย น  ๒ ๕ ๖ ๓ , จ า ก : 

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_๑_๐๐๑c.asp?info_id=๓๙๔ 

ชีวิน สมสว่าง.(๒๕๕๐). ปัจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานระบาดวิทยาของบุคลากร

ส าธ ารณ ะสุ ข ใน พ้ื น ที่ ส ำนั ก งาน ป้ อ งกั น ค วบ คุ ม โรค ที่  ๔  จั งห วั ด ราช บุ รี .

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.วิทยานิพนธ์. 

เนืองนิจ ณ ลำปาง และคณะ.(๒๕๕๓). ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ๒๐๐๙ ชนิด A(H๑N๑)ในนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี.  มหาวิทยาลัยสุรนารี. งายวิจัย ส่วนกิจการนักศึกษา. 

วิโรจน์ จันทฑีโร.(๒๕๔๙).การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคฉี่หนูของเกษตรกรหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้าน

กลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.วิทยานิพนธ์ 
 

 

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_001c.asp?info_id=394


ความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการที่สง่ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่ง

อาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

Service Quality Affecting Decision Making On Food Delivery Application 

Of Customer In Bangkok 

 
กรเอก  กาญจนาโภคิน๑ 

ศศิอาภา หงษ์ภู่  ๒ 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันในการสั่งอาหาร ใน
กรุงเทพมหานคร  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  สถิติวิเคราะห์ข้อมูล การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยเพียร์สัน (Pearson Correlation) 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กัน (R = .๖๘๒) โดยคุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกใช้
แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
คำสำคัญ : คุณภาพการบริการ, การตัดสินใจซื้อ, แอปพลิเคชันสั่งอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

 

ABSTRACT 

This research The objective of this research was to study the relationship 

between the service quality affecting decision making on food delivery application of 

customer in Bangkok.  This research used quantitative research method.  The 

populations and sample group were the people who use the food delivery 

application. The collection method was collected by questionnaires. The answers 

were analyzed by the descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, 

standard deviation , Inferential statistic ; T- test, One way Analysis of Variance and 

analyzed by the Pearson Correlation.  

The result of the study found that a relationship between the service 

quality affecting decision making on food delivery application of customer in Bangkok 

had a positive relation in overall  (R = .๖๘๒ ) with the statistically significant at level 

๐.๐๕.   

Keyword : Service quality, decision making,  
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๑.บทนำ 
            การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่โลกต้องเผชิญร่วมกัน เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งพบครั้งแรกจาก

การระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี ๒๐๑๙ (กรมควบคุม

โรคติดต่อ สืบค้นเมื่อ๖ พ.ค.๒๕๖๓,https://ddc.moph.go.th) ๑ ทางการจีนได้แจ้งองค์การอนามัย

โลก (WHO) ถึงการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การ

อนามัยโลก (WHO) ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นการให้กับ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า “Covid-๑๙” เพ่ือ

เรียกรูปแบบเดียวกันทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลให้รัฐบาลได้มีการ

ประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉิน เพ่ือยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

๑๙ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมถึงทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมือเพ่ือช่วยให้ประเทศไทยผ่าน

พ้นวิกฤตครั้งนี้ มาตรการการจัดการระยะห่างทางสังคม Social Distancing ถูกนำออกมาใช้เพ่ือ

ควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศ เช่น ยกเลิกกิจกรรมการรวมกลุ่ม การเข้าสังคม การทำงาน 

ทุกอย่างของพฤติกรรมที่เคยทำในชีวิตประจำวันที่เอ้ือต่อการก่อให้เกิดโรค จากมาตรการดังกล่าวทํา

ให้เกิดระยะห่างทางรายได้ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของภาครัฐ รวมไป

ถึงการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกิจกรรมการรับประทานอาหารที่ร้าน  ทำให้ธุรกิจ

ร้านอาหารต้องมีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด จากที่เคยมีหน้าร้านสำหรับผู้บริโภคมาทานที่ร้าน

เท่านั้นก็ต้องเพ่ิมรูปแบบการบริการจัดส่ง (Food Delivery) เพ่ือสามารถดึงดูดผู้บริโภคและสร้าง

ยอดขายให้ไดม้ากขึน้  

แอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร (Food Delivery Application) มีส่วนช่วยให้มูลค่าของธุรกิจ Food 
Delivery มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคได้รับความสะดวกเพ่ิมขึ้น  โดยเป็นผลจากการเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในการเดินทางไปยังร้านอาหารมาเป็นค่าจัดส่งสินค้า ซึ่ งรายได้ส่วนนี้ที่เพ่ิมขึ้น
ยังได้กระจายไปยังผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่สามารถมีทางเลือกของอาชีพและสร้างรายได้
เพ่ิมเติม โดยการรับงานผ่านแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารที่มีให้เลือกมากมาย  ส่งผลให้ธุรกิจส่งอาหาร 
(Food Delivery) มีการเติบโตทางการตลาดมากโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้บริโภคไม่สะดวกในการ
ออกมารับประทานอาหารที่ร้าน ส่งผลให้มีการเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการมาชิงส่วน
แบ่งการตลาดมากขึ้น คุณภาพการบริการ นำมาซึ่งการสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง นั่นคือ
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งสำคัญ

 
๑ กรมควบ คุ ม โรคติ ด ต่ อ (๒ ๕ ๖ ๓ ).รายงานสถานการณ์  โควิ ด -๑ ๙  เรี ยก ใช้ เมื่ อ๖  พ .ค .

๒๕๖๓,https://ddc.moph.go.th 
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ที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรง
กับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อ
ผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการ และในรูปแบบที่ต้องการ (ชัชวาล อรวงศ์
ศุภทัต (๒๕๕๔). คุณภาพการให้บริการ. สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เว็บไซต์ : 
http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php) ๒ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเค
ชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจ
สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือให้คุณภาพการบริการเหมาะสมกับความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค และทำให้มีความสามารถทางการแข่งขันกับผู้ประกอบการ
อ่ืนได้ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงต่อไปได้ 
 
๒.วัตถุประสงค์  
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเค
ชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
๓. สมมติฐานการวิจัย 

คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

๔. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (๒๕๕๔). คุณภาพการให้บริการ. เรียกใช้เมื่อ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

เว็บไซต์ : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php. 

ตัวแปรอิสระ : คุณภาพการบริการ 
 
๑. การตอบสนองในการให้บริการ        

๒. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ          

๓. ความเป็นรูปธรรมของ 

   การบริการ 

๔. การสร้างความมั่นใจในบริการ    

๕. ความเห็นอกเห็นใจ  

 
   
 

 ตัวแปรตาม: การตัดสินใจ 

๑. การตระหนักถึงปัญหา  

๒. การค้นหาข้อมูล 

๓. การประเมินทางเลือก  

๔. การตดัสินใจเลือก  

๕. พฤติกรรมหลังการตดัสินใจ  
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๕.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๕.๑ แนวคิดและทฤษฏีคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่  การตอบสนองใน

การให้บริการ (Responsiveness)  ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ (Tangibles)  การสร้างความมั่นใจในบริการ (Assurance) และ ความเห็นอกเห็นใจ 
(Empathy) (Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., and Berry, L. L, ๑๙๘๕) ๓   

๕.๒ แนวคิดและทฤษฏีการตัดสินใจ หรือพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค ประกอบด้วย ๕ 
ด้าน ได้แก่ การประเมินทางเลือก การตระหนักถึงปัญหา  การค้นหาข้อมูล  การตัดสินใจเลือก 
พฤติกรรมหลังการตัดสินใจ (Kotler, Philip and Kevin Keller, ๒๐๐๖)  ๔   

 
๖.ระเบียบวิธีวิจัย 

๖.๑ แนวทางการวิจัย รูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทำการศึกษาค้นคว้า
ตามหลักทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๖.๒ พ้ืนที่  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พ้ืนที่การศึกษาเป้าหมาย คือ กรุงเทพมหานคร 
ประชากรการวิจัย ศึกษาประชากรผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน และไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากร โดยใช้สูตรของคอแครน 
(Cochran) ที่ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ ๙๕% และความคลาดเคลื่อน ๕% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  ๔๐๐  
ตัวอย่าง 

๖.๓ การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะของคำถามปลายปิด โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา พร้อมทั้งผลการวัดค่าความเที่ยงตรง 
(Validity) ของแบบสอบถามโดยการคำนวณค่า IOC หรือค่าความสอดคล้องของแต่ละข้อ ซึ่งต้องมีค่า
มากกว่า ๐.๗ โดยผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน พบว่า  ตัวแปรคุณภาพการบริการและตัวแปรการตัดสินใจเลือกใช้
แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารมีค่าความสอดคล้องเท่ากับ ๐.๙ แสดงว่าเครื่องมือการวิจัยโดยรวมมีค่า
ความสอดคล้องที่รับได้ และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยวิธีการของ ครอนบาค  ( Cronbach 
Method ) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๑๔ 

 
๓ Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., and Berry, L. L. (๑ ๙ ๘ ๕ ). Reassessment of 

Expectation of Comparison Standard in Measuring Service Quality : Implication for Further 
Research. Journal of Marketing. 

๔ Kotler, Philip and Kevin Keller. (๒ ๐ ๐ ๖ ). Marketing Management. ๑ ๒ th ed. Upper 
Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
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๖.๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์สถิติ  สำหรับข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน ๔๐๐ ชุด โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ที่
ใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร  ข้อมูลทุติภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลที่ปรากฏในวรรณกรรมที่ผู้อ่ืนได้
ศึกษารวบรวมไว้ในตำราทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย และเวปไซต์ นำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติความสัมพันธ์ด้วยเพียร์สัน (Pearson Correlation)  

  
๗. ผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับ การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน
ในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดงัตารางตอ่ไปนี้  
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับ การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันในการสั่ง
อาหาร 

คุณภาพ
การ

บริการ 

การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

รวม ด้านการ
ตระหนักถึง

ปัญหา 

ด้านการคน้หา
ข้อมูล 

ด้านการ
ประเมิน
ทางเลือก 

ด้านการ
ตัดสินใจเลือก 

ด้านพฤติกรรม
หลังการตัดสินใจ 

ด้านการ
ตอบสนอง
ในการ
ให้บริการ 

R = .๕๐๗ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๓๓๗ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๓๘๙ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๑๘ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๒๗ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๕๒๒ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

ด้านความ
น่าเช่ือถือ
ไว้วางใจ 

R = .๔๗๘ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๓๐๒ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๓๔๘ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๓๗๒ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๐๗ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๗๘ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

ด้านความ
เป็นรูปธรรม
ของการ
บริการ 

R = .๖๑๔ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๓๖๖ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๖๑ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๔๐ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๘๕ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๕๙๓ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

ด้านการ
สร้างความ
มั่นใจใน
บริการ 

R = .๕๒๕ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๒๓๘ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๔๖ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๓๙๓ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๖๓ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๕๑๐ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

ด้าน
ความเห็น
อกเห็นใจ 

R = .๖๓๙ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๐๗ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๖๑ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๘๕ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๔๗ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๖๑๓ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 
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รวม 
R = .๖๙๔ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๔๑๔ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๕๒๘ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๕๒๙ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๕๕๙ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

R = .๖๘๒ 
Sig.= .๐๐๐ 
(มีความสัมพันธ์) 

(ระดับนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕) 
  
 จากตารางที่ ๑  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพการบริการ
กับการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ ๖๘.๒๐  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 คุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนองในการให้บริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้แอปพลิเคชันการสั่งอาหาร โดยรวมที่ร้อยละ ๕๒.๒๐ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันการสั่งอาหาร โดยรวมที่ร้อยละ ๔๗.๘๐ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันการสั่งอาหาร
โดยรวมที่ร้อยละ ๕๙.๓๐ ด้านการสร้างความมั่นใจในบริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้
แอปพลิเคชันการสั่งอาหารโดยรวมที่ร้อยละ ๕๑.๐๐ และ ด้านความเห็นอกเห็นใจ มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันการสั่งอาหารของผู้บริโภคโดยรวมที่ร้อยละ ๖๑.๓๐ 
 คุณภาพการบริการโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันการสั่งอาหาร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตระหนักถึงปัญหาที่ร้อยละ ๖๙.๔๐ ด้านการค้นหาข้อมูล
ที่ร้อยละ ๔๑.๔๐ ด้านการประเมินทางเลือกที่ร้อยละ ๕๒.๘๐ ด้านการตัดสินใจเลือกที่ร้อยละ ๕๒.๙๐ 
และ ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสินใจที่ร้อยละ ๕๕.๙๐  

 คุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนองในการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการตระหนักถึงปัญหา
ที่ร้อยละ ๕๐.๗๐ ด้านการค้นหาข้อมูลที่ร้อยละ ๓๓.๗๐  ด้านการประเมินทางเลือกที่ร้อยละ ๓๘.๙๐ 
ด้านการตัดสินใจเลือกท่ีร้อยละ ๔๑.๘  และด้านพฤติกรรมหลังการตัดสินใจที่ร้อยละ ๔๒.๗ 

 คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้
แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการตระหนักถึงปัญหาที่ร้อยละ 
๔๗.๘๐ ด้านการค้นหาข้อมูลที่ร้อยละ ๓๐.๒๐  ด้านการประเมินทางเลือกท่ีร้อยละ ๓๔.๘๐ ด้านการ
ตัดสินใจเลือกที่ร้อยละ ๓๗.๒๐  และด้านพฤติกรรมหลังการตัดสินใจที่ร้อยละ ๔๐.๗๐ 

 คุณภาพการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการตระหนักถึงปัญหา
ที่ร้อยละ ๖๑.๔๐ ด้านการค้นหาข้อมูลที่ร้อยละ ๓๖.๖๐  ด้านการประเมินทางเลือกที่ร้อยละ ๔๖.๑๐ 
ด้านการตัดสินใจเลือกท่ีร้อยละ ๔๔.๐๐  และด้านพฤติกรรมหลังการตัดสินใจที่ร้อยละ ๔๘.๕๐ 



๑๒๙ 
 

 คุณภาพการบริการ ด้านการสร้างความมั่นใจในบริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการตระหนักถึงปัญหา
ที่ร้อยละ ๕๒.๕๐  ด้านการค้นหาข้อมูลที่ร้อยละ ๒๓.๘๐  ด้านการประเมินทางเลือกที่ร้อยละ 
๔๔.๖๐ ด้านการตัดสินใจเลือกที่ร้อยละ ๓๙.๓๐  และด้านพฤติกรรมหลังการตัดสินใจที่ร้อยละ 
๔๖.๓๐ 

 คุณภาพการบริการ ด้านความเห็นอกเห็นใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้แอป
พลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านการตระหนักถึงปัญหาที่ร้อยละ 
๖๓.๙๐  ด้านการค้นหาข้อมูลที่ร้อยละ ๔๐.๗๐  ด้านการประเมินทางเลือกที่ร้อยละ ๔๖.๑๐ ด้าน
การตัดสินใจเลือกท่ีร้อยละ ๔๘.๕๐  และด้านพฤติกรรมหลังการตัดสินใจที่ร้อยละ ๔๔.๗๐ 

 
๘.บทสรุป 

สรุปผลการวิจัย  จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในภาพรวม โดยใช้สถิติทดสอบ

ความสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson Correlation)  พบว่าคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจ

เลือกใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างชุดตัวแปรอิสระ 

คือ คุณภาพการบริการ กับชุดตัวแปรตาม คือ  การตัดสินใจ พบว่า มีค่าความสัมพันธ์ R= ๐.๖๘๒  

ค่าความสัมพันธ์แสดงค่าทางบวก ค่า Sig.= ๐.๐๐ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 

หมายความว่าตัวแปรต้น คุณภาพการบริการ กับตัวแปรตาม การตัดสินใจมีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ในทิศทางเดียวกัน ร้อยละ ๖๘.๒๐ นำมาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ คือ 

อภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอป

พลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย 

การตอบสนองในการให้บริการ (Responsiveness)  ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability)  ความ

เป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) การสร้างความมั่นใจในบริการ (Assurance)  ความเห็นอก

เห็นใจ (Empathy) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ ทั้ง ๕ ด้าน   

ด้านการตอบสนองในการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน

การสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกด้าน  สอดคล้องกับ (ณิศภัค ดีแปลง, ๒๕๕๘) ๕   

การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของแผนกผู้ป่วยนอก

ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

 
๕ ณิศภัค ดีแปลง. (๒๕๕๘).  การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพ

การบริการของแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 



๑๓๐ 
 

แผนกผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้แอป

พลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการตระหนัก

ถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจเลือก และด้านพฤติกรรม

หลังการตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  (โศภิษฐา เต็มรัตน์, ๒๕๖๑) ๖   ศึกษาคุณภาพการ

บริการที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำในโรงแรมระดับ ๕ ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวม

ของปัจจัยด้านคุณภาพการบริการทั้ง ๕ ด้าน คือ ความเป็นรูปลักษณ์ทางกายภาพที่สัมผัสได้ 

(Tangibles) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) การให้

ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) และการเข้าใจลูกค้า (Empathy) มีผลต่อการกลับมาใช้

บริการซ้ำภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกด้าน 

ประกอบด้วย ด้านการตระหนักถึงปัญหาด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ

ตัดสินใจเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  (พรรณทิพย์ ใหม่

เนียม, ๒๕๕๗ ) ๗   ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคาร : 

การเปรียบเทียบระหว่างสาขาในศูนย์การค้าและสาขานอกศูนย์การค้า ความคาดหวังของลูกค้าต่อ

คุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านการสร้างความมั่นใจในบริการ   

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิ เคชันในการสั่ งอาหารของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานครทุกด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน

ทางเลือก ด้านการตัดสินใจเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

(พิกุล รัตถาพิมพ์, ๒๕๕๗ )  ๘   ศึกษาคุณภาพการบริการตามความคาดหวังและตามการรับรู้ของ

ผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ความคาดหวังต่อคุณภาพ

การบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเห็นอกเห็นใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

 
๖ โศภิษฐา เต็มรัตน์. (๒๕๖๑). คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำในโรงแรมระดับ 

๕ ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๗ พรรณทิพย์ ใหม่เนียม. (๒๕๕๗). ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของ

ธนาคาร : การเปรียบเทียบระหว่างสาขาในศูนย์การค้ าและสาขานอกศูนย์การค้า. บัณฑิตวิทยาลัย . 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๘ พิกุล รัตถาพิมพ์. (๒๕๕๗). คุณภาพการบริการตามความคาดหวังและตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ
แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 



๑๓๑ 
 

เลือกใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ

ตระหนักถึงปัญหา   ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจเลือก และด้าน

พฤติกรรมหลังการตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  (มนัสชญาน์ โรมินทร์, ๒๕๖๑ ) ๙  คุณภาพ

การบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้มารับบริการที่แผนกส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกระบี่

นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  ผู้รับบริการมีความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ

โดยรวมและรายด้านทุกด้านในระดับมากท่ีสุด 

 
๙.ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ๙.๑ ด้านการตอบสนองในการให้บริการ ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ได้รับการบริการที่รวดเร็วเมื่อ
สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ในบางครั้งการบริการล่าช้าอาจเกิดจากสาเหตุที่พนักงานขนส่งไม่ทราบเส้นทาง
ที่จะต้องไปส่งสินค้าทำให้ใช้เวลามาก ดังนั้นควรฝึกอบรมพนักงานขนส่งให้มีความชำนาญในเส้นทางหรือ
แจ้งให้พนักงานขนส่งที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำส่งแทน 
 ๙.๒  ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ได้รับการยืนยันสั่งซื้ออาหารผ่าน
การตอบกลับทางโทรศัพท์มือถือด้วยข้อความสั้น (SMS) ดังนั้นแอปพลิเคชันควรมีการยืนยันคำสั่งซื้อใน
รูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากทางข้อความสั้น (SMS) เช่น ตอบกลับการยืนยันสั่งซื้อผ่านทางไลน์ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ทางการติดต่อกลับทางโทรศัพท์มือถือ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการใช้บริการ 
 ๙.๓ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การออกแบบหน้าแอป
พลิเคชันน่าสนใจ เนื่องจากภาพลักษณ์แรกของการตัดสินใจใช้บริการคือหน้าตาของแอปพลิเคชัน ดังนั้น
ควรจะออกแบบหน้าแอปพลิเคชันให้มีความน่าสนใจ ใช้งานง่ายและสะดวก เพ่ือดึงดูดใจให้ผู้บริโภคมาใช้
บริการ 
 ๙.๔ ด้านการสร้างความมั่นใจในบริการ ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ รู้สึกมั่นใจในการสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชัน ดังนั้นควรจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการโดยให้บริการสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์อยู่คุณภาพที่ดีกับผู้บริโภคและการส่งเสริมทางการตลาด เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความเชื่อมั่นในการบริการให้เพ่ิมมากขึ้นได้ 
 ๙.๕ ด้านความเห็นอกเห็นใจ ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สามารถเข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นต่างๆ จากทางแอปพลิเคชันอยู่เสมอ เนื่องจากการให้ข่าวสารผ่านทางแอป

 
๙ มนัสชญาน์ โรมินทร์. (๒๕๖๑). คุณภาพการบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้มารับ

บริการที่แผนกส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนช่ันแนล. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
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พลิเคชันในบางครั้งที่ผู้บริโภคไม่เข้าไปใช้แอปพลิเคชันจะไม่ทราบถึงข่าวสารนั้นๆ ดังนั้นควรมีการเผยแพร่
ผ่านทางการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วย 
 

บรรณานุกรม 

กรมควบคุมโรคติดต่อ.(๒๕๖๓). รายงานสถานการณ์ โควิด-๑๙. สืบค้นเมื่อ  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓. เว๊ปไซต์ https://covid๑๙.ddc.moph.go.th/     

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (๒๕๕๔). คุณภาพการให้บริการ. สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

จากเว็บไซต์ : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php. 

ณิศภัค ดีแปลง. (๒๕๕๘).  การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพ

การบริการของแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร. 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหิดล 

พรรณทิพย์ ใหม่เนียม. (๒๕๕๗). ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของ

ธนาคาร : การเปรียบเทียบระหว่างสาขาในศูนย์การค้าและสาขานอกศูนย์การค้า. บัณฑิต

วิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

พิกุล รัตถาพิมพ์. (๒๕๕๗). คุณภาพการบริการตามความคาดหวังและตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ

แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์พยาบาลศา

สตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
มนัสชญาน์ โรมินทร์. (๒๕๖๑). คุณภาพการบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้มารับ

บริการที่แผนกส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล. วิทยานิพนธ์
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

โศภิษฐา เต็มรัตน์. (๒๕๖๑). คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำในโรงแรมระดับ 

๕ ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Kotler, Philip and Kevin Keller. (๒ ๐ ๐ ๖ ). Marketing Management. ๑ ๒ th ed. Upper 

Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., and Berry, L. L. (๑ ๙ ๘ ๕ ) .  Reassessment of 

Expectation of Comparison Standard in Measuring Service Quality : 

Implication for Further Research. Journal of Marketing. 

http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php
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Motivation Making in Buddhist way 
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บทคัดย่อ 
การสร้างแรงจูงใจในพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ท่ี ทรงมีวิธีการหลากหลายวิธีในการ

ดึงบุคคลต่าง ๆ เข้าหาธรรม ตั้งแต่ความศรัทธาในบุคลิกของพระองค์ คำตรัสที่กระตุกใจ ปฏิหาริย์ ๓ เรื่องที่
ผู้ฟังรู้อยู่แล้ว ใช้ผู้นำในชุมชนนั้น ๆ ใช้อุปนิสัยหรือความเคยชินของผู้ฟัง ใช้นิทานชาดก หรืออุปกรณ์ง่าย ๆ 
และที่สำคัญคือ อนุปุพพิกถา ทำให้เห็นการสร้างแรงจูงใจแบบต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งยังมีพระสูตรต่าง ๆ 
อีกมากมายในพระไตรปิฎกที่แสดงให้เห็นพุทธวิธีการสอนของพระพุทธองค์ อันแสดงให้เห็นถึงพุทธคุณ คือ
ปัญญาซึ่งทำให้สำเร็จพุทธภาวะ ความเป็นประโยชน์ตนและความถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตน เป็นต้น และ
ความกรุณา ซึ่งให้สำเร็จพุทธกิจ ความเป็นผู้เป็นที่พ่ึงของโลก และการปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเป็นต้น 
นอกจากนี้ควรมี ๑. การรู้เท่าทันความจริง ๒. การรู้เท่าทันกิเลสตัณหา ๓. การฝึกการคิดแบบพระพุทธศาสนา 
๔. การไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ๕. การเจริญสติ ๖. การเรียนรู้ร่วมกัน ๗. กัลยาณมิตรธรรม ๘. ไม่ประมาท            
๙. มีความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาคือ ความเอ้ือเฟ้ือ รู้ประมาณ เข้าใจตนเอง 
 
คำสำคัญ: การสร้างแรงจูงใจ, พระพุทธศาสนา 
 

Abstract 
Motivation Making in Buddhist way can be seen that the Buddha His Highness has a 

variety of methods to draw people towards the Dharma, from faith in His personality 3 

words that twitch the miracle that the listener already knows Use leaders in that 

community, use character or familiarity of listeners, use fable stories or simple equipment, 

and most importantly Anuphapikapatha shows the motivation of the Lord Buddha. Which 

there are many sutras in the Tipitaka that show the teaching methods of the Lord Buddha 

Which shows the Buddha's virtue Is the wisdom that makes Buddhism successful Self-

interest and self-interest, etc. and kindness, which will accomplish Buddhist activities The 

dependency of the world And practices for the benefit of others, etc. In addition, there 

should be 1. Knowing the Truth 2. Knowing Passion 3. Passion for practicing Buddhism 4. 

Unbelief in simple things 5. Mindfulness 6. Learning together 7. Kalanammit Dharma 8. Do 
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not be careless 9. Have basic knowledge of Buddhism, namely Generosity, understanding, 

understanding 

 
Keywords: Motivation Making, Buddhist way 
 

บทนำ 
แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งสำหรับการเรียนรู้ เพราะแรงจูงใจเป็นพลังผลักดันให้

คนเรากระทำพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา บุคคลที่ได้รับแรงจูงใจที่ถูกต้อง จะเกิดความกระตือรือร้น และพยายาม
ดิ้นร้นเพ่ือหาทางทำงานนั้นให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการเรียนการสอนจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ
การสร้างแรงจูงใจเป็นสำคัญ1 งานส่วนใหญ่ของผู้สอนก็คือการสร้างเงื่อนไขและกิจกรรมโครงสร้างที่จะจูงใจ
ผู้เรียนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในศักยภาพการแสดงออกของเขาอย่างเต็มที่ ผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมาย และเป็นแม่แบบของการสนใจการเรียนรู้ เพ่ือถ่ายถอดความกระตือรือร้นผู้สอนสามารถแสดง
ให้เห็นโดย อิริยาบถ คำพูด และการใช้สื่อต่าง ๆ ให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็นเกิดความสนใจต้องการเข้าใจ2 การ
สร้างแรงจูงใจเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะถูกกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะไปยังเป้าหมายที่ต้องการ แรงจูงใจ
จึงกระตุ้นและผลักดันให้ผู้เรียนมีการตอบสนองอย่างกระตือรือร้น และสามารถทำให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ
สม่ำเสมอ แรงจูงใจที่ผลักดันนี้ เกิดขึ้นจากแรงจูงใจภายใน ( Intrinsic Motives) คือ ความต้องการ ทัศนคติ 
ความทะเยอทะยาน ความสนใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นต้น หรือ แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) 
คือ ความมุ่งหวัง และความต้องการของบิดามารดา หรือเครื่องล่อใจ เป็นต้น แรงจูงใจจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
แนวทางเกิดพลังช่วยกระตุ้นความสนใจ พัฒนาความสนใจ และการใฝ่หาความรู้ เพราะทุกคนมีสิ่งเร้าและ
แรงจูงใจเป็นสิ่งผลักดันให้มีความกระฉับกระเฉง จริงจัง ตั้งใจ มีอิทธิพลให้พฤติกรรมมีความเข้มข้น แข็งขัน 
มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ อย่างไม่เบื่อหน่าย การจูงใจมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง คือทำให้การเรียนรู้มีผลเต็มที่ 
การจูงใจผู้เรียนยิ่งมีสูงเพียงใด การเรียนรู้ยิ่งเกิดขึ้นในระดับสูงเพียงนั้น คนเรามีเรื่องทำอะไรๆ ตลอดเวลาไม่
อยู่นิ่งก็เพราะว่าแรงจูงใจนั่นเอง มีนักจิตวิทยาคือเดซีกล่าวว่า “มนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐานทางจิตใจ ๓ 
ประการ คือ (๑) ความต้องการมีความสามารถ (need for competence) (๒) ความต้องการมีอิสระในตนเอง 
(need for autonomy) และ (๓) ความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (need for relatedness) ความ
ต้องการเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจภายใน” 3 สอดคล้องกับพระพรหมคุณาภรณ์   

 
1 พงพันธ ์พงษ์โสภา, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาการศึกษา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓๑. 
2 ชาญชัย อาจินสมาจาร, สุดยอดเทคนิคสู่ครูมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ บีอีซี,  

๒๕๔๕), หน้า ๑๙๙. 
3 Deci EL, Ryan RM, Intrinsic and Extrinsic Motivations : Classic Definitions and New 

Directions, (Contemp Educ Psychol,  2000), pp 54-65.  
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(ป.อ. ปยุตโต) ที่กล่าวว่า “เมื่อบุคคลมีฉันทะเป็นแรงจูงใจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้เกิดความรักความดีงามของผลการกระทำนั้นจนเกิดฉันทะที่ถาวร4  เพราะหลักอิทธิบาท 
๔ จะเกื้อหนุนกันและกันเกิดด้วยกัน เช่น เมื่อเกิดฉันทะที่มีใจรักแล้ว ก็จะทำให้เกิดความพากเพียร เมื่อเกิด
ความพากเพียรแล้ว ก็จะเอาใจจดจ่อใส่ใจอยู่เสมอ ซึ่ งจะเปิดช่องให้ใช้ปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองหลัก
อิทธิบาท ๔ จึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในเพ่ือให้เกิด
พฤติกรรมการสนใจใฝ่เรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ    ๑) การส่งเสริมให้เกิดฉันทะซึ่งหมายถึง มีความ
พอใจที่จะเรียนภาษาบาลีซึ่งผู้คนกล่าวขานว่าเรียนยาก เรียนลำบาก ทำให้เกิดความยุ่งยาก เหนื่อย ท้อ เมื่อ
ต้องศึกษาภาษาลี แล้วจะทำอย่างไร ให้ศาสนทายาทเกิดความสนใจใส่ใจการเรียนภาษาบาลี ไม่ให้เกิดความ
เหนื่อย ท้อและความยากในการท่องจำ ความพึงพอใจนี้เองจะสร้างแรงกระตุ้นในการกำหนดเป้าหมายที่จะทำ
ให้ผู้เรียนเกิดอยากเรียนสิ่งที่ยาก ๒) การส่งเสริมให้เกิดวิริยะ หมายถึง มีความเพียร พยายามมีมานะอดทน
ต่อสู้กับความยากลำบากความท้อ ความเบือหน่ายในการเรียนภาษาบาลีที่ยาก เพราะปัญหาที่ปรากฏในการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์นั้นได้อย่างไร โดยเฉพาะด้านบุคลากร คือ ผู้บริหารยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
หลักการบริหารการศึกษา ไม่มีกลยุทธ์ ในการวางยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาบาลีอย่างชัดเจน ไม่มีการ
วินิจฉัยสั่งการและการติดตามประเมินผล ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ขาดทักษะในการสอน ขาดการ
ผลิตและการใช้สื่อใหม่ๆ ที่ต้องตามจริตของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ในด้านการบริหารงานฝ่ายธุรการและการเงิน
ไม่มีระบบ เกิดความล่าช้า ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งงบประมาณที่ได้รับก็ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
หลักสูตรไม่มีการพัฒนา ไม่มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน วิธีวัดผลประเมินผล และที่สำคัญที่สุดคณะสงฆ์
ผู้บริหารสำนัก  ศาสนศึกษาที่ประสบปัญหาทั้งหลายนั้น ต้องหันกลับมาสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน
ภาษาบาลีด้วยความเพียรพยายามมุมานะบากบั่นให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในทุกด้านทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับภาษา
บาลีว่ามีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างไร ๓) การส่งเสริมให้เกิดจิตตะ หมายถึง เอาใจ
ใส่ จดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะต้องเรียนภาษาบาลีเพ่ืออะไร อย่างชัดเจน ๔) การส่งเสริมให้เกิดวิมังสา 
หมายถึง ผู้เรียนคำนึงถึงพิจารณาไตร่ตรองผลดีและผลเสีย หาเหตุผลและแนวทางแก้ไขการเรียนภาษาบาลี
พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์มาวางแผนยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเพ่ือนำไปสู่ความมั่นคง
ความตั้งมั่นของตนเองและพระพุทธศาสนาแบบยั่งยืน  
 
แนวคิดเรื่องแรงจูงใจ 

นักการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด  นอกจากนั้น
ทรัพยากรมนุษย์ก็ยังไม่เหมือนทรัพยากรอ่ืน ๆ เพราะมนุษย์สามารถโน้มน้าวให้พัฒนาสูงขึ้นได้ตลอดเวลา 
ดังนั้นครูหรือผู้นำในทุกระดับยังต้องมีหน้าที่สำคัญที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่ง นั่นคือการศึกษาให้ความสำคัญ
เข้าใจพฤติกรรมของแต่ละคนและบุคคลในสังคมรอบข้าง การโน้มน้าวให้ผู้เรียนหรือผู้ปฏิบัติงานร่วมแรงร่วมใจ

 

 4 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ ๓๕. (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้า ๙๙๒.  



   ๑๓๖ 

 

เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เพราะการเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมจะช่วยให้คนเรามีความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน มีจิตใจที่จะช่วยเหลือกันและกัน ให้อภัยกันได้ง่ายขึ้น นักจิตวิทยาได้พยายามอธิบายสาเหตุของพฤติกรรม 
จึงพยายามสร้างทฤษฏีขึ้นโดยใช้ความคิดรวบยอดสมมติฐานที่เรียกว่า “แรงจูงใจ” มีความหมายตามในต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

จุฑารัตน์ เอ้ืออำนวย ได้ให้ความหมายแรงจูงใจไว้ว่า แรงจูงใจ (Motive) มีรากศัพท์มาจากภาษา
ลาตินว่า “Movere” แปลว่าเงื่อนไขหรือสภาวะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  ๓ ทิศทาง คือ   การทำให้เกิด
พฤติกรรม การยับยั้งพฤติกรรมและการกำหนดพฤติกรรม ในทางจิตวิทยา แรงจูงใจหมายถึง พลังที่มีอยู่ในตัว
บุคคลซึ่งพร้อมที่จะกระตุ้น หรือชี้ทาง (Urge or Direct) ให้อินทรีย์กระทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย5 
 มัลลิกา คณานุรักษ์ ได้ให้ความหมายแรงจูงใจไว้ว่า แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สภาวะภายในที่
เป็นผลจากความต้องการแล้วคอยกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม ที่จะตอบสนองความต้องการ แรงจูงใจที่เกิดจาก
ความต้องการทางกายเรียกว่าแรงขับ  (Drive) ได้แก่แรงขับความหิวแรงขับทางเพศ ฯลฯ ความต้องการ 
(Need) หมายถึงสภาวะเมื่อรู้สึกขาดแคลนทางกายและทางใจ ทั้งหมดเป็นกระบวนการภายในที่อธิบาย
เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์6 

สุชา จันทน์เอม ได้ให้ความหมายการจูงใจ (Motivation) ไว้ว่า หมายถึง สภาวะที่อินทรีย์ถูก
กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือบรรลุสู่จุดหมายปลายทาง (Goal) ที่ตั้งไว้ พฤติกรรมที่สนอง
ความต้องการของมนุษย์ และเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางพฤตกรรมที่ถูกกระตุ้นโดยแรงขับ 
(Drive) ของแต่ละบุคคล มีแนวมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่ง    ซึ่งร่างกายอาจจะสมประสงค์ใน
ความปรารถนาอันเกิดจากแรงขับนั้น ๆ ได7้ 

การจูงใจ (Motivation) จึงเป็นกระบวนการของการกระตุ้นให้เกิดการกระทำสนับสนุนกิจการที่
กระทำให้เกิดความก้าวหน้า และกำหนดแบบแผนของกิจการที่กระทำ และการกระทำหรือพฤติกรรมได้รับ
อิทธิพลจากจุดมุ่งหมายที่การกระทำหรือพฤติกรรมนั้น ๆ มุ่งไปสู่ เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ปัจจัยต่าง ๆ ทีก่ระตุ้นให้
เกิดพฤติกรรมจะไม่มีความสัมพันธ์กันชนิดตรงไปตรงมาลักษณะของการจูงใจ  คือ เปลี่ยนแปลงได้ทุกโอกาส
แม้ว่าเขายังประพฤติปฏิบัติอยู่เหมือนเดิม ทำให้ทราบถึงลักษณะที่แสดงออกของมนุษย์ บุคคลสองคนอาจจะ
กระทำในสิ่งเดียวกันโดยมีเหตุผลในการกระทำต่างกัน หรืออาจจะกระทำในสิ่งที่ต่างกันแต่มีเหตุผลการกระทำ
ที่เหมือนกัน8 

 
5 จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, จิตวิทยาสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : แอคทีฟ พริ้น จำกัด, ๒๕๔๙), หน้า 

๑๒๘. 
6 มัลลิกา คณานุรักษ์, จิตวิทยากับการสื่อสารของมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗), หน้า 

๗๑–๗๒. 
7 สุชา จันทน์เอม, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพ์ครั้งท่ี๑๐, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐๑. 
8 สุจิตรา พรมนุชาธิป, มนุษย์สัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาสน์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๔๑. 



   ๑๓๗ 

 

จากการประมวลแนวคิดของนักวิชาการ สรุปแรงจูงใจ คือสภาวะหรือกระบวนการที่ร่างกายและ
จิตใจของมนุษย์ถูกกระตุ้น ทำให้มีแรงขับ (Drive) ความต้องการ (Need) โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่สะสมมาตั้งแต่
เกิดจนถึงปัจจุบันเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างพฤติกรรมขึ้นมา ทั้งท่ีเป็นกุศล กลางๆ และอกุศล 
 
การสร้างแรงจูงใจในพระพุทธศาสนา 

การสร้างแรงจูงใจในพระพุทธศาสนานั้นผู้เขียนได้นำเอาวิธีการสร้างแรงจูงใจของพระพุทธองค์ที่  
ทรงมีวิธีการหลากหลายวิธีในการดึงบุคคลต่าง ๆ เข้าหาธรรม ตั้งแต่ความศรัทธาในบุคลิกของพระองค์ คำตรัส
ที่กระตุกใจ ปฏิหาริย์ ๓ เรื่องที่ผู้ฟังรู้อยู่แล้ว ใช้ผู้นำในชุมชนนั้น ๆ ใช้อุปนิสัยหรือความเคยชินของผู้ฟัง ใช้
นิทานชาดก หรืออุปกรณ์ง่าย ๆ และที่สำคัญคือ อนุปุพพิกถา ทำให้เห็นการสร้างแรงจูงใจแบบต่าง ๆ ของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งยังมีพระสูตรต่าง ๆ อีกมากมายในพระไตรปิฎกที่แสดงให้เห็นพุทธวิธีการสอนของพระพุทธ
องค์ อันแสดงให้เห็นถึงพุทธคุณ คือปัญญาซึ่งทำให้สำเร็จพุทธภาวะ ความเป็นประโยชน์ตนและความถึงพร้อม
ด้วยประโยชน์ตน เป็นต้น และความกรุณา ซึ่งให้สำเร็จพุทธกิจ ความเป็นผู้เป็นที่พ่ึงของโลก และการปฏิบัติ
เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเป็นต้น แต่ผู้เขียนได้สรุปวิธีการไว้คือ 

๑. การรู้เท่าทันความจริง บุคคลเป็นอันมากมีความรู้ หรือ ทิฏฐิชนิดสำเร็จรูปหรือตายตัวเสมือน
ถูกกักขังอยู่ในกรง ไม่สามารถหลุดไปสู่ความจริงได้ ความเป็นจริงนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ณ ที่
หนึ่งๆ ณ เวลาหนึ่งๆ ไม่มีเหมือนกันเลย ผู้ที่สร้างแรงจูงใจต้องทำให้ผู้ เรียนเกิดปัญญาตรวจสอบตาม
สถานการณ์ความเป็นจริง เรียนรู้ในทุกสถานการณ์จนรู้ความจริง ปัญหาส่วนใหญ่ของมนุษย์คือ การไม่สามารถ
เรียนรู้ความจริง ผู้สร้างแรงจูงใจต้องสามารถนำปัญหาต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นมาบูรณาการ กับหลักปฏิจสมุป
บาท9เพ่ือให้ผู้เรียนรู้แจ้ง รู้ชัดในหลักของความเปลี่ยนแปลง 

๒. การรู้เท่าทันกิเลสตัณหา พุทธศาสนาสอนให้ลดละ ความโลภ ความโกรธความหลง อกุศลมูล 
๓10เพ่ือการบังเกิดขึ้นของปัญญา แต่สมัยปัจจุบันเอากิเลสตัณหาเป็นตัวนำที่เรียกว่าการพัฒนาในปัจจุบันแฝง
อยู่ด้วยโลภจริต หรือมีโลภจริตเป็นแกน ดังจะเห็นได้จาก การใช้สื่อกระตุ้น กิเลสตัณหาอยู่ในทุกอณูของ
อากาศที่มนุษย์หายใจ กิเลสตัณหาจึงท่วมโลก ในสภาพอย่างนี้เรียนรู้มากก็ไม่เกิดปัญญาที่แท้จริง จึงต้องเรียน
รู้เท่าทันกิเลสตัณหาของตัวเอง โดยอาศัยการฝึกสติ 

๓. การฝึกการคิดแบบพระพุทธศาสนา การคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกทำให้รู้อะไรเป็นดุ้น ๆ ท่อน ๆ 
หยาบ ๆ ไม่ละเอียด ไม่สุขุม ไม่ประณีต ไม่รอบครอบ หยาบกระระด้าง ไม่มีวิจารณญาณ เชื่ออะไรง่าย ๆ ตก
เป็นเหยื่อง่าย ถูกล้างสมองง่าย การมีโยนิโสมนสิการ11 เปรียบเหมือนเรากินอาหารเข้าไป อาหารที่เป็นท่อน
เป็นดุ้นจะผ่านการย่อยจนละเอียด เมื่อย่อยจนละเอียดแล้วจะเอาไปใช้ทั้งหมดไม่ได้เพราะ สารบางอย่างไม่มี
ประโยชน์หรือมีโทษ ต้องเลือกดูดซึมเอาสารที่มีประโยชน์ไปใช้ การคิดอย่างละเอียดแยบคายทำให้รู้ละเอียด รู้

 
9 วินย. (บาลี) ๔/๑/๑ 
10 ที. ปา (บาลี) ๑๑/๓๙๓/๒๙๑ 
11 ส.ํ ม. (บาลี) ๑๙/๕-๑๒๙/๒-๓๖ 



   ๑๓๘ 

 

ลึก รู้เชื่อมโยง สุขุมประณีต รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรควรอะไรไม่ควรมีวิจารณญาณ ผู้สร้างแรงจูงใจต้อง
ให้ความสำคัญกับเรื่องความคิดในแบบโยนิโสมนสิการ เพราะเมื่อคิดได้คิดเป็นคิดถูก ก็จะเกิดปัญญาที่ถูกต้อง
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

๔. การไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ พระพุทธองค์ทรงแสดงคำสอนกาลามสูตร12 นี้ที่เกสปุตตนิคมของชาว
กาลามะ ว่าด้วยเรื่องความไม่เป็นผู้เชื่อง่าย ๑๐ประการ ถ้าเชื่อง่ายโดยไม่ใช้โยนิโสมนสิการก็เข้าไปสู่ความโง่
เขลา ความหลงผิด ความไม่จริงได้ง่าย13 พระพุทธองค์ท่านตรัสยิ่งไปกว่านั้นอีก คือ แม้องค์พระตถาคตเองพระ
สาวกควรจะพิจารณาตรวจสอบ เพ่ือว่าพระสาวกจะได้มีความม่ันใจอย่างเต็มทีในคุณค่าที่แท้จริงของพระ
ศาสดาที่ตนประพฤติปฏิบัติตาม14  มนุษย์เข้าไปสู่ความเสื่อมปัญญาได้ง่าย พระพุทธองค์จึงทรงเป็นห่วงเรื่องนี้ 
ได้ทรงสั่งสอนธรรมะไว้เป็นอันมากที่จะช่วยมนุษย์ไม่ให้หลุดไปสู่ความโง่เขลา รวมทั้งธรรมะเพ่ือความไม่เป็นผู้
ที่เชื่อง่ายหรือกาลามสูตรนี้ด้วย 

๕. การเจริญสติ โดยทั่วไปบุคคลมีจิตที่ไม่ตั้งอยู่ในความเป็นกลาง มีอคติต่าง ๆ เช่น ฉันทาคติ 
โทสาคต ิและภยคติ หรือเข้าไปติดในความฝังใจ หรือทิฏฐิบางอย่าง ทำให้ไม่รับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง 
สิ่งต่าง ๆ ที่เราคิดว่าจริง แต่บ่อยครั้งมันไม่ใช่ความจริง เรารู้เราเห็นไปตามความเชื่อหรือความฝังใจ เมื่อไม่จริง
เราคิดว่ามันจริงเราก็เสื่อมจากปัญญา การเจริญสติทำให้จิตเป็นกลาง15 การฝึกสติจะเกิดวิวัฒนาการของ
กระบวนการของจิตออกมาให้เห็นขั้นตอนต่างๆ ตามที่เป็นจริง ตลอดจนความแตกต่างในคุณภาพของการรับรู้ 
จากจิตใต้สำนึก สู่จิตสำนึก จากความรู้จักอารมณ์ครั้งแรกอย่างเลือนราง จนรู้ได้อย่างชัดเจนและมีความ
ละเอียดยิ่งขึ้น จากความรู้ที่โดดเดี่ยวจนรู้กระทั้งความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและความสัมพันธ์อ่ืน ๆ จากความรู้ที่
ยังบกพร่องไม่แน่นอนมีความลำเอียง จนถึงการเสนอความรู้ที่ชัดเจนไม่มีการบิดเบือน16ดังที่พระพุทธองค์ตรัส
เรียกสติปัฏฐานว่า “เอสมัคโค เป็นทางสายเอกหรือทางสายเดียวที่จะทำให้มนุษย์พ้นทุกข์”17 

๖. การเรียนรู้ร่วมกัน พระพุทธเจ้าตรัสอปริหานิยธรรม18 แสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลาย ในระบบ
สังคมมีคนหลายคนหลายกลุ่ม การที่ต่างคนต่างอยู่ไม่เรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ไม่เกิดปัญญาเพียงพอที่จะดำรงชีวิต
ร่วมกันเพื่อเป็นไปด้วยดี สาระสำคัญของอปริหานิยธรรม คือการพัฒนาปัญญาร่วมกัน เพราะการหมั่นมา
ประชุมพร้อมเพรียงและเนื่องนิตย์ ก็เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดแรงจูงใจอันนำไปสู่การตัดสินร่วมกัน 

 
12 องฺ. ติก. (บาลี) ๒๐/๕๐๕/๒๔๑. 
13 ประเวศ วะสี, พระสงฆ์กับการรู้เท่าทันสังคม, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน๒๕๔๐), หน้า 

๙–๑๐. 
14 พระ ดับบลิว ราหุล, พระพุทธเจ้าสอนอะไร, แปลโดย รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกสร และคณะ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๗. 
15 ประเวศ วะสี, พระสงฆ์กับการรู้เท่าทันสังคม, หน้า ๑๐. 
16 พระญาณโปนิกเถระ , หัวใจกรรมฐาน , แปลโดย พลตรีนายแพทย์ชาญ  สุวรรณวิภัช, พิมพ์ครั้งที่ ๖ , 

(กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๕), หน้า ๒๔. 
17 ที. ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๓–๓๐๐/๓๒๕ 
18 ที.ม. (บาลี) ๑๐/๗๐/๙๐ 



   ๑๓๙ 

 

และพาไปสู่การทำกิจที่พึงทำอย่างพร้อมเพียงกัน ในการกระทำก็ต้องมีการเรียนรู้ การเรียนรู้ทำให้เกิด
ศักยภาพทางปัญญา อันนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรค์ทั้งหลายทั้งปวง 

๗. กัลยาณมิตรธรรม19 ความมีกัลยาณมิตร คือ มีผู้แนะนำสั่งสอน ที่ปรึกษาเพ่ือนที่คบหา ความรู้
จักเลือกเสวนาบุคคล หรือเข้าหมู่กับท่านผู้ทรงคุณทรงปัญญามีความสามารถ  ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจ 
สนับสนุน ชี้ช่องทาง เป็นแบบอย่าง ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่กัน บุคคลพึงแสวงหากัลยาณมิตร 
และเป็นกัลยาณมิตรของผู้อ่ืนความสัมพันธ์ทุกชนิดควรเป็นไปด้วยกัลยาณมิตรธรรม ทำให้ฉลาดขึ้น พ่ึงตัวเอง
ได้มากขึ้น เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ถูกต้องตามความเป็นจริง ความโลภ ความโกรธ ความหลงลดน้อยลง 

๘. ไม่ประมาท อัปปมาทะ20 คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ ความเพียรที่มีสติเป็นเครื่องเร่งเร้า
และควบคุม ระมัดระวังตัวไม่ถลำไปในทางเสื่อม ไม่พลาดโอกาสในการทำความดีหรือความเจริญก้าวหน้า 
ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทำและไม่ทำ สำนึกในหน้าที่ มีความตื่นตัวกระปรี้กระเปร่า มีความตั้งใจ มีความใส่ใจ การ
เรียนรู้ ความมีปัญญา การใช้ปัญญา 

๙. หลักการพื้นฐานในการสร้างแรงจูงใจตามแนวพุทธ ประกอบด้วย ๑) ความเอ้ือเฟ้ือ เพ่ือยึด
เหนี่ยวใจของบุคคลคณะของบุคคลไว้ในความสามัคคี หรือการสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน คือหลักของสังคหวัตถุ
๔21 เป็นพุทธวิธีที่ทรงใช้สร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่ง ทาน การให้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฟอกกิเลสของผู้ให้ และ
สงเคราะห์ผู้รับ ปิยวาจาการเจรจาที่น่ารัก คำพูดที่น่ารักเป็นสิ่งที่ไม่ต้องซื้อหาใช้ไม่รู้จักหมด อัตถจริยา การ
ประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สมานัตตา ความมีตนเสมอ ทำตนเสมอ
ต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอในหมู่ชนทั้งหลาย วางตนเหมาะสมกับฐานะ ภาวะ บุคคลเหตุการณ์และ
สิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมแล้วแต่กรณี ๒) ประมาณหรือคุณสมบัติที่เป็นเครื่องสร้างแรงจูงใจ คือหลัก
ประมาณ ๔22 บุคคลที่เลื่อมใสในรูปร่างสวยงามทรวดทรงดีท่าทางสง่าหรือรูปประมาณ ชอบใจเลื่อมใสในเสียง
ที่ไพเราะ โฆษประมาณ ชอบใจเลื่อมใสในการปฏิบัติเคร่งครัด หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่เศร้าหมองผู้เลื่อมใสจาก
การพิจารณาด้วยปัญญาเห็นสารธรรมหรือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือธรรมประมาณ 
พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณสมบัติทั้งที่ข้อบางข้อทรงถือแต่พอดีจึงทรงครองใจทุกจำพวก  ได้ทั้งหมด คนที่เห็น
พระพุทธเจ้าแล้ว ที่ไม่เลื่อมใสนั้นหาได้ยากยิ่งนัก ผู้สร้างแรงจูงใจต้องสร้างความเลื่อมใสธรรมประมาณให้มาก
เพราะเป็นการรู้ชัดคนที่มองอย่างแท้จริง ๓) การรู้ความประพฤติปกติ พ้ืนเพของจิต อุปนิสัย มาสร้างแรงจูงใจ 
จริตหรือจริยา๖23 ตัวความประพฤติเรียกว่า จริยา บุคคลผู้มีความประพฤติอย่างนั้น ๆ เรียกว่า จริต มี ๖ 
อย่าง ได้แก่ ๑) ราคะจริตรักสวยรักงาม ร่าเริงยินดี พออกพอใจกับอารมณ์ที่สวยงาม ความสุภาพเรียบร้อย
และรู้สึกเกลียดชังอารมณ์ที่อยู่ตรงข้าม ๒) โทสะจริต หงุดหงิดรีบร้อน จิตจะทำอะไรก็จะปล่อยเร็วรับเร็วชอบ

 
19 ส.ํ ม. (บาลี) ๑๙/๒-๓๖ 
20 ที. ม. (บาลี) ๑๐/๑๔๓/๑๘๐ 
21 ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๔๐/๑๖๗;๒๖๗/๒๔๔ 
22 องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๖๕/๙๓. 
23 ขุ.ม.(บาลี)๒๙/๒๗/๔๓๕; ๘๘๙/๕๕๕ 



   ๑๔๐ 

 

ความเร็วต่าง ๆ สิ่งที่จูงใจให้นึกถึงความเร็ว หรือสิ่งของที่มีความเร็วอยู่ในตัว ๓) โมหะจริต เขลาซึม จะเป็นคน
ขาดความไวต่ออารมณ์  ไม่ใฝ่หาแต่คอยให้อารมณ์กระตุ้นส่วนมากสนองสังคมด้วยกำลังกาย  ไม่ค่อยมี
ความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเอง ๔) สัทธาจริต บูชาความเชื่อ ประพฤติตามความเชื่อทำตามความเชื่อ ชอบตื่น
ข่าว ตื่นของตื่นคนวิเศษ ๕) วิตกจริตกังวลมาก คิดมาก ห่วงหน้าห่วงหลังมากเกินไป ลังเลใจอยู่ตลอด และเกิน
เหตุเกินผล ไม่กล้าตัดสินใจ หรือ ตกลงใจ ทำงานได้ถี่ถ้วนแต่ช้า ๖) พุทธจริต ฉลาด ชอบหาความรู้ใช้ความรู้ 
ชอบค้นคว้า มีความภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ คนเราทุกคนมีจริตทั้งหกนี้อย่างใดอย่างหนึ่งประจำใจ และจริตอย่าง
อ่ืนผสมมากบ้างน้อยบ้าง สาเหตุการเกิดจริตจิตกับจริตเป็นคนละอย่างกัน จิตเป็นธรรมชาติดั่งเดิม ให้เกิด
ความสำเร็จของความนึกคิดเท่านั้น จริตเกิดขึ้นภายหลังซึ่งเป็นตัวชุบย้อมจิตให้จิตแปรเปลี่ยนไป  จิตเปรียบ
เหมือนเนื้อผ้า จริตเปรียบเหมือนสีย้อมผ้า จริตเกิดได้เพราะการอบรม ต้องตรึกตรองนึกคิดถึงสิ่งนั้นบ่อย ๆ 
จิตใจคิดนึกถึงสิ่งนั้นซ้ำ ๆ ซาก ๆ การทำอะไรบ่อยๆ สำคัญมาก เพราะจะทำให้จิตเกิดความเคยชิน จากที่ทำ
อยากก็จะทำได้ง่าย ๆ จากที่ไม่ชอบก็จะค่อย ๆ ชอบ สิ่งที่ไม่เคยติดก็จะติด 

พระพุทธศาสนามีเครื่องมืออันทรงพลังยิ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเป็นพลังในการสร้างแรงจูงใจ 
ธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเป็นไปเพ่ือให้บุคคลและชุมชนเกิดปัญญา และการบัญญัติวินัยของพระพุทธ
องค์ก็เพ่ือฝึกสาวกทุกคนให้มีวินัยในตนเอง เพราะวินัยก็ คือ วิธีที่จะใช้เพ่ือให้ได้ผลสำเร็จบางอย่าง ผลของการ
มีวินัยมีศีลซึ่งยิ่งสมบูรณ์มากเท่าไหร่ผลของการปฏิบัติธรรมยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น ในความเป็นจริงทุกคนมีวินัย
พอๆ กับคนอ่ืนแต่เขายังไม่ได้เลือกที่จะนำออกมาใช้ ยิ่งเราทำตามวินัยมากเท่าไรชีวิตเราก็จะพบว่าข้อวินัย
ต่างๆ ไม่ได้เคร่งครัด หรือลำบากในการปฏิบัติ ถ้ากระทำจนเกิดความเคยชินจนเห็นว่าเป็นการกระทำอย่าง
หนึ่งในการดำเนินชีวิตเหมือนกับภาษาต่างๆ ที่เราสามารถเรียนรู้ได้ เพราะฉะนั้นวินัยต่างๆ จึงเป็นเครื่องมือที่
ทุกคนสามารถนำมาใช้ได้24 ผู้สร้างแรงจูงใจที่มีความสามารถจึงพยายามดึงศักยภาพในตัวบุคคลออกมา  เพ่ือ
จะนำชีวิตเขาไปสู่ความสำเร็จ พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาหรือศาสนาแห่งการเรียนรู้ อยู่ที่ชาว
พุทธทั้งหลายจะมีกระบวนการอย่างไรที่จะเอาธรรมะและวินัยมาประยุกต์สร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ไหลเข้าสู่จิตใจ
บุคคลและสังคมได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ จนเกิดผลดีในที่สุด 
 
สรุป 

แรงจูงใจ คือสภาวะหรือกระบวนการที่ร่างกายและจิตใจของมนุษย์ถูกกระตุ้น ทำให้มีแรงขับ 
(Drive) ความต้องการ (Need) โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่สะสมมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิด
การสร้างพฤติกรรมขึ้นมา ทั้งที่เป็นกุศล กลางๆ และอกุศล การสร้างแรงจูงใจในพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่า
พระพุทธองค์ที่ ทรงมีวิธีการหลากหลายวิธีในการดึงบุคคลต่าง ๆ เข้าหาธรรม ตั้งแต่ความศรัทธาในบุคลิกของ
พระองค์ คำตรัสที่กระตุกใจ ปฏิหาริย์ ๓ เรื่องที่ผู้ฟังรู้อยู่แล้ว ใช้ผู้นำในชุมชนนั้น ๆ ใช้อุปนิสัยหรือความเคย
ชินของผู้ฟัง ใช้นิทานชาดก หรืออุปกรณ์ง่าย ๆ และที่สำคัญคือ อนุปุพพิกถา ทำให้เห็นการสร้างแรงจูงใจแบบ

 
24 สตีฟ แชนเลอร์ และสก๊อต ริชาร์ดสัน, ๑๐๐ วิธีทำให้คนยอมทำงานให้เรา, แปลโดย สุดาวรรณ อริยะทรัพย์, 

พิมพ์ครั้งท่ี ๔๒, (นนทบุรี : สำนักพิมพ์ บี มีเดีย, ๒๕๕๐), หน้า๑๗, 
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ต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งยังมีพระสูตรต่าง ๆ อีกมากมายในพระไตรปิฎกที่แสดงให้เห็นพุทธวิธีการสอนของ
พระพุทธองค์ อันแสดงให้เห็นถึงพุทธคุณ คือปัญญาซึ่งทำให้สำเร็จพุทธภาวะ ความเป็นประโยชน์ตนและความ
ถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตน เป็นต้น และความกรุณา ซึ่งให้สำเร็จพุทธกิจ ความเป็นผู้เป็นที่พ่ึงของโลก และการ
ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเป็นต้น นอกจากนี้ควรมี ๑. การรู้เท่าทันความจริง ๒. การรู้เท่าทันกิเลสตัณหา ๓. 
การฝึกการคิดแบบพระพุทธศาสนา ๔. การไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ๕. การเจริญสติ ๖. การเรียนรู้ร่วมกัน ๗. 
กัลยาณมิตรธรรม ๘. ไม่ประมาท ๙. มีความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาคือ ความเอ้ือเฟ้ือ รู้ประมาณ เข้าใจ
ตนเอง 

 

บรรณานุกรม 
จุฑารัตน์ เอ้ืออำนวย. จิตวิทยาสังคม. พิมพ์ครั้งที ่๒. กรุงเทพมหานคร : แอคทีฟ พริ้น จำกัด, ๒๕๔๙. 
ชาญชัย อาจินสมาจาร. สุดยอดเทคนิคสู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ บีอีซี, ๒๕๔๕. 
ประเวศ วะสี. พระสงฆ์กับการรู้เท่าทันสังคม. พิมพ์ครั้งที ่๒. กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๐. 
พงพันธ์ พงษ์โสภา. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พัฒนาการศึกษา, ๒๕๔๔. 
พระ ดับบลิว ราหุล. พระพุทธเจ้าสอนอะไร . แปลโดย รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกสร และคณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๗.
 กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พระญาณโปนิกเถระ. หัวใจกรรมฐาน .แปลโดย พลตรีนายแพทย์ชาญ  สุวรรณวิภัช . พิมพ์ครั้งที่ ๖.
 กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๕. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ ๓๕. กรุงเทพมหานคร : 
 สำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๕.  
มัลลิกา คณานุรักษ.์ จิตวิทยากับการสื่อสารของมนุษย์.กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗. 
สตีฟ แชนเลอร์ และสก๊อต ริชาร์ดสัน. ๑๐๐ วิธีทำให้คนยอมทำงานให้เรา. แปลโดย สุดาวรรณ อริยะทรัพย์.
 พิมพ์ครั้งที ่๔๒. นนทบุรี : สำนักพิมพ์ บี มีเดีย, ๒๕๕๐. 
สุจิตรา พรมนุชาธิป. มนุษย์สัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาสน์, ๒๕๔๙. 
สุชา จันทน์เอม. จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่๑๐. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
Deci EL.  Ryan RM.  Intrinsic and Extrinsic Motivations : Classic Definitions and New 
 Directions. Contemp Educ Psychol,  2000. 
 
 

 
 



ความอดทนกับการบริหารงานในองค์กร 

Patience with organization management 

 
ดร.วัชร  มารุ่งเรือง 

 
บทคัดย่อ 

ความอดทนระงับกิเลสที่จะทำให้เกิดการล่วงเกินทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพ่ือปิดช่องว่าง
แห่งการเบียดเบียนกัน ปิดป้องโอกาสแห่งการทำร้าย โดยตั้งอยู่บนฐานของปัญญา ไม่คิดอาฆาตพยาบาท และ
เบียดเบียน สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์อันขมขื่นเคียดแค้น จนกลายเป็นอภัยทาน เกิดความรักและความ
เมตตา การกระทำตามระเบียบแบบแผนในสิ่งที่ทำหรือกิจที่ทำหรือที่ได้รับมอบหมายให้ทำ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ อันเป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เพ่ือประโยชน์แต่ตนเองและสังคม
กรอบที่ดีงามที่สุด สวยงาม ดีงาม ก็คือ“อยู่ในกรอบธรรมะ” ทำให้เกิดความสำนึกแต่เรื่องงาม รู้จักผิด รู้จักชั่ว 
รู้จักเสื่อม รู้จักเหตุของความเสื่อม รู้จักเหตุของความเจริญ จะคิดอะไร จะพูดอะไร หรือจะทำอะไร ความ
สำนึกรู้สึกผิดชอบคอยเตือนว่า อย่าคิดอย่างนั้น อย่าพูดอย่างนั้น อย่าไปที่นั่น อย่าคบคนอย่างนั้น มันจะเกิด
ความเสียหาย และได้ให้หลักคิดในการทำงานไว้ว่าอันการงาน  คือ คุณค่าของมนุษย์ ของมีเกียรติสูงสุด อย่าง
สงสัย ถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจ ไม่เท่าไร ได้รู้ธรรม ฉ่ำซึ้งจริงเพราะการงาน เป็นตัวการ ประพฤติธรรม 
กุศลกรรม กล้ำปนมา มีค่ายิ่ง ถ้าจะเปรียบก็เปรียบคน ฉลาดยิง นัดเดียววิ่ง เก็บนก หลายพกมาคือการงาน 
นั้นต้องทำ ด้วยสติ มีสมาธิ ขันติ มีอุตสาห์ มีสัจจะ มีทมะ มีปัญญา มีศรัทธาและกล้าหาญ รักงานจริงอันที่จริง 
การงาน นั้นน่ารัก เมื่อยังไม่ รู้จัก ก็อางขนาง (คือไม่ชอบ) ไม่รู้จัก ก็ปล่อยปละแล้วละวาง บ้างร้องคราง เมื่อรอ
หน้า ว่าเบื่อจริงแต่ที่แท้ การงาน นั้นน่ารัก สอนให้คน รู้จัก ไปทุกสิ่ง ถ้ายิ่งทำ ยิ่งฉลาด ไม่พลาดยิ่งได้ตรงดิ่ง 
สิ่งอุกฤษฎ์ คือ จิตเจริญการงานนี้ ดูให้ดี มันน่ารัก เป็นการชัก ธรรมะมา น่าสรรเสริญ คือ มีสติ ฉันทะ ทมะ
เกินครั้งหยุดเพลิน จิตก็วาง ทางนิพพานอันการงาน นั้นประเสริฐ ตรงที่สนุก ยิ่งทำงาน ยิ่งเป็นสุข ทุกสถาน 
ทำชีวิต ให้สดใสใจเบิกบานในการประจำวันนั่นเอง 
คำสำคัญ: ความอดทน,การบริหารงานในองค์กร 
 

Abstracts 
Patience suppresses the desire to cause physical, verbal, and mental abuse to close 

the gap of encroachment. To prevent the chance of harm Which is based on wisdom Do not 
think of malice And encroach Can change the bitter, resentful emotions Until forgiveness 
Love and compassion An act according to the rules of action or activity performed or 
assigned To achieve the objectives set by Which is a response to human needs  



๑๔๓ 

 

For the sake of oneself and the society. The most beautiful, beautiful, beautiful frame is "in 
the Dharma frame", causing awareness, but about beauty. Knowing the cause of progress, 
thinking about what to say, or what to do. Don't think so Don't say that Don't go there Don't 
be like that person. It will damage And gave the principle of working that  Is human value 
The highest honor of the doubt. If enjoying with joy, not much joy, knowing the true juicy, 
because the work is a moral behavior, merit, merit, merit, precious. Many birds carry, that 
the work must be done with consciousness, concentration, tolerance, utopia, truth, metta, 
wisdom, faith and courage. Love the true work. In fact, the work is cute. When I do not 
know, I would like (I do not like), do not know, then leave and leave each other Some cried 
when waiting for the face to be bored, but the truth is that the work is cute, teaches people 
to know everything, the more clever they do not miss the more straight things. Love is a 
draw of dharma. The praise  That is, having a mindfulness, exceeding one's mind, stopping 
the pleasures of the mind, then laying the way to Nirvana, the more noble the work, the 
more enjoyable the work is, the happier every place makes life brighter and happier in daily 
life. 
 
Keywords: Patience, management 

 
 

บทนำ 
 

บุคคลผู้มีความอดทน ย่อมไม่มีอันตรายแก่ใครๆ มีแต่จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่บุคคลผู้ที่คบหา
เสวนาด้วยอย่างเดียว เพราะบุคคลผู้มีความอดทน ย่อมเป็นผู้มีมงคลคือเหตุแห่งความเจริญในตนอยู่แล้ว จะ
ประกอบกิจการทุกสิ่งล้วนทำด้วยปัญญาอันประกอบด้วยเหตุผลทั้งสิ้นอีกทั้งเป็นหนักแน่น ไม่หวั่นไหวได้ง่าย 
ส่วนบุคคลผู้ที่ไม่มีความอดทน ย่อมตรงกันข้าม คือ เมื่อได้ประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเข้า ก็อาจจะแสดง
กิริยาอาการอันไม่งาม ไม่น่าชมออกมาได้ทุกเวลา ทุกโอกาสสถานที่ และเมื่อเป็นเช่นนี้ การประกอบกิจการทุก
สิ่งทุกอย่าง หรือการคบหาสมาคมกัน เพ่ือที่จะให้เกิดประโยชน์สุขต่อกันนั้น ก็ย่อมจะถึงกาลเสื่อมเสียไปขันติ
จึงเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ทั้งปกป้องกันตัวเองมิให้สร้างเวรภัยใด ๆ และยังสามารถ
บังคับใจตัวเองไม่ให้ตกไปสู่อำนาจของกิเลส อันเป็นหนทางที่จะทำให้เกิดความเสื่อมในชีวิต นำพาไปสู่หนทาง
เรียกอบาย ในองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่และชาวตำบลดงใหญ่ก็เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่ถือได้ว่ามีปัญหา
เกี่ยวกับการขาดหลักขันติ ซึ่งจะเห็นได้จากปัญหาของการไม่อดทนต่อการทำงาน ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะ



๑๔๔ 

 

ขาดความอดทน อดกลั้น ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในการดำเนินชีวิต เป็นเหตุการณ์
ดำเนินชีวิตต้องเกิดความลำบากและประสบกับปัญหาอยู่ตลอดเวลา เพราะมนุษย์โดยธรรมชาตินั้น ถือได้ว่า
เป็นสัตว์สังคม (Social animal)1แต่ถึงแม้ว่าจะมีผู้ให้คำจำกัดความไว้หรือไม่อย่างไรก็ตาม ความเป็นสังคมของ
มนุษย์ย่อมเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ตั้งแต่เริ่มก่อตัวหรือเริ่มปรากฏมีมนุษย์ขึ้นมาในโลก ซึ่งในระยะเริ่มต้นนั้น
มนุษย์ก็มิได้แตกต่างไปจากสัตว์ประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นสิ่งที่มีชีวิตและมีสัญชาตญาณในการแสวงหาและ
ปกป้องตนเองตามเหตุปัจจัยที่จะพึงกระทำได้2การอยู่ร่วมกันในลักษณะสังคมของบรรพชิตที่เรียกว่า “สังฆะ”
หมายถึง หมู่หรือกลุ่มบุคคลมีจำนวนสมาชิกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ซึ่งจะพบว่าระบบสังฆะนี้เองที่เป็นบ่อเกิดของ
พระวินัยคือ กฏเกณฑ์ที่สังคมพึงยอมรับและปฎิบัติร่วมกันทั้งในส่วนที่เป็นข้อห้ามและข้ออนุญาต  โดยคำว่า 
สังฆะ นั้นยังมีความหมายอีกนัยหนึ่งก็คือ หมายถึง พระสงฆ์จำนวน ๔ รูป3ขึ้นไปซึ่งเป็นจำนวนของพระสงฆ์ที่
สามารถทำสังฆกรรมและประกอบพิธีกรรมบางอย่างของสังคมได้ การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมและดำรงชีวิต
เพ่ือความอยู่รอดนั้น ย่อมมีความรักความสามัคคีต่อกันและจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  ซึ่งในบางครั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มิได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือเป็นระเบียบแบบแผน เนื่องมาจากความแตกต่างใน
ด้านสภาพแวดล้อมการศึกษาและพ้ืนฐานทางความคิด4ดังนั้น จึงต้องมีระเบียบวินัยอันดีงามเพ่ือเชื่อมโยงความ
สามัคคีพร้อมเพรียงของมวลมนุษย5์ 
 
คำนิยามของความอดทน 

 ความอดทน กิริยาที่อดทน ความอดกลั้นความไม่ดุร้าย ความไม่เกรี้ยวกราด ความแช่มชื่นแห่งจิต6 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้แสดงความหมายของขันติไว้ดังนี้ “ขันติ ความอดทน 

คือ ทนลำบาก ทนตรากตรำ ทนเจ็บใจ ความหนักเอาเบาสู้ เพ่ือบรรลุจุดหมาย ที่ดีงาม”7 

 
1 โกวิทย์ วงศ์สุรวัฒน์, พ้ืนฐานรัฐศาสตร์กับการเมืองในทศวรรษที่ ๒๑, (นครปฐม: โรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและ

ฝึกอบรมกำแพงแสน ๒๕๔๓), หน้า ๕๖. 
2 พระราชปริยัติ  (สฤษดิ์  สิริ ธโร ), แนวคิดการจัดระเบียบสั งคมเชิ งพุทธ , พุทธอุทยานวิชาการ, 

(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 
3 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒๙๕. 
4 ดวงเด่น นุเรมรัมย์, “พุทธจริยศาสตร์กับแนวคิดเรื่องสงครามที่เป็นธรรม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕). 
5 พระมหาอดุลย์ คนแรง, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์มังคลัตถทีปนี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะ    ศาสตรมหา

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑). 
6 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐.   
7 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท,์ พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๒.   



๑๔๕ 

 

 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้แสดงความหมายของขันติไว้ดังนี้ “ขันติ, ขันตี น. ความอด

กลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ ความอดทน (ป. ขนฺต ิ= ความอดทน เป็นบารม ี๑ ในบารม ี๑๐)”8 
 เอกสารทางวิชาการที่แสดงความหมายของขันติดังที่ผู้วิจัยได้ศึกษามา นิยามความหมาย ของขันติ

ไว้คล้ายคลึงกัน คือ ความอดทนอดกลั้นทั้งทางกาย และทางใจต่อสิ่งที่มากระทบ โดยกิริยาที่เหมาะสม เพ่ือ
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ดีงาม ซึ่งการแสดงความหมายของขันติในคำอธิบายศัพท์อ่ืน  ๆ ได้อธิบายไว้ ในทำนอง
เดียวกัน เช่น พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ได้แสดงความหมายของขันติไว้ ดังนี้ “ขันติ ความ
อดทน อดได้ทนได้เพ่ือบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ”9  

 ธรรมาภิธาน พจนานุกรมคำสอนพระพุทธศาสนา ได้แสดงความหมายของขันติไว้ ดังนี้ ขันติ คือ 
กิริยาที่อดทนต่อโลภะ ความอยากได้ ต่อโทสะ ความโกรธเคืองจนถึง ความพยาบาทมุ่งร้าย ต่อโมหะ ความ
หลงงมงาย เมื่อได้ประสบกับอารมณ์ที่ยั่วให้เกิด ความอยากได้ อยากล้างผลาญ อยากเบียดเบียนก็อดทนไว้ ไม่
แสดงวิกลวิการอันชั่วร้าย ทางกายวาจาออกไป ตามอำนาจแห่งโลภะ โทสะ โมหะ และอดทนต่อทุกขเวทนา มี
เย็น ร้อน เป็นต้น อันทำให้ลำบาก อดทนตรากตรำประกอบการงานต่าง ๆ อดทน ต่อถ้อยคำที่มีผู้กล่าวชั่ว ไม่
เป็นที่ชอบใจ10  

 สารานุกรมพระพุทธศาสนา ได้แสดงความหมายของขันติไว้ ดังนี้ “ขันติ คือ ความอดกลั้น เรียก
ตามคำบาลี ในที่ท่ัวไปว่า ขันติ แต่ในอาฬวกสูตร เรียกว่า ฐิติ แปลว่า ความหยุดใจ”11 

แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี ของพันเอกปิ่น มุทุกันต์ ได้แสดงความหมายของขันติไว้
ดังนี้  

 ขันติ ความอดทน หมายถึง การรักษาปกติภาพของตนไว้ได้ในเมื่อถูกกระทบด้วยสิ่งอันไม่พึง
ปรารถนา จำแนกตามเหตุที่ควรอดทนเป็น ๔ อย่าง คือ  

 ก. ทนต่อความลำบากตรากตรำ ไม่แสดงความข้ีแบะแงะงอน  
 ข. ทนต่อทุกขเวทนา คือ เมื่อเจ็บป่วยไม่แสดงอาการทุรนทุรายเกินเหตุ  
 ค. ทนต่อความเจ็บใจ คือ ทนต่อความกระทบแดกดันของคนอ่ืน  
 

 
8 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๗-๑๗๘.   
9 พระธรรมปิฎก  (ป .อ .ปยุตฺ โต ), พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้ งที่  ๑๒ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๖๕.   
10 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโณ), ธรรมาภิธาน พจนานุกรม คำสอนพระพุทธศาสนา

, พิมพ์ครั้งที ่๒ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม), (กรุงเทพมหานคร: สำนักเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช, ๒๕๕๓), หน้า ๔๕.   
11 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๑๒๙-๑๓๒.   



๑๔๖ 

 

 ง. ทนต่ออำนาจกิเลส คือ เมื่อได้ลาภยศก็ไม่แสดงอาการตื่นเต้นตาโต12  
การบริหารงานในองค์กร 

การบริหาร คือ กระบวนการจัดการ และดำเนินการทุกๆ ด้าน เพ่ือให้การคณะสงฆ์ซึ่งตั้งอยู่บน
ฐานของการวัด และเป็นฐานรองรับพระศาสนามีความก้าวหน้า สามารถอำนวยประโยชน์ เสริมสร้างความ
ผาสุก  ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความเมตตานุเคราะห์ต่อปวงชน ปรากฏชัด
ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม13  นอกจากนี้ยังหมายถึงการปกครอง (Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ 
และการดำเนินงานหรือจัดการ (Management) กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง
ไปตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ (Purposes/Objectives) ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิทธิภาพ 
(Efficiency)14  

ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะทำให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะสำหรับผู้บริหารงาน คือ 
จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง และสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มี
ความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องทำตามความชำนาญของแต่ละบุคคลและรู้จักกระจายอำนาจให้แก่
ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแลภาพรวมในการทำงานของ
บุคคลในองค์การ15 ดังนั้นการบริหารจัดการ จึงเป็นกระบวนการของการแสวงหา และการผสมผสาน
ทรัพยากรที่สำคัญ ๓ ประเภท คือ มนุษย์  การเงิน และทรัพยากรด้านกายภาพ เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมาย
หลักขององค์การในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นที่ปรารถนาของสังคม การบริหารโดยสรุปก็คือ 

๑. การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จโดยลำพังคนเดียว ไม่ใช่การบริหารหรือการจัดการ การ
บริหารหรือการจัดการเกิดขึ้นในบริบทของกลุ่ม โดยอย่างน้อยที่สุดกลุ่มนั้นจะต้องมีจำนวนสมาชิกตั้งแต่ ๒ คน
ขึ้นไป 

๒. กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน และผู้จัดการจะมีบทบาทสำคัญ
ในการชี้นำให้แนวทางในการกำหนดเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นผู้ที่กำหนดเป้าหมายของกลุ่มเอง ในกรณีที่
เป้าหมายของกลุ่มมิได้กำหนดขึ้นมาจากภายนอกหรือจากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป 

 
12 ปิ่น มุทุกันต์,พันเอก, แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์คลังวิทยา, 

๒๕๑๔), หน้า ๑๗๘.   
13พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน์ “๔๖”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓. 
14พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 

๒๕๕๑), หน้า ๒๖. 
15พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), คนสำราญงานสำเร็จ , พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชช่ิง จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 



๑๔๗ 

 

๓. การจัดการเป็นงานด้านสมอง ใช้ความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจ  เพ่ือสร้างเงื่อนไขและ
รักษาไว้ซึ่งเงื่อนไขสำหรับการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม16 

จึงกล่าวได้ว่าการบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอย่างมี
ระบบ กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีที่ เชื่อถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิ ทยาศาสตร์เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะเช่นนี้การบริหารงานจึงเป็นศาสตร์ทางสังคม ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับวิชา
จิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารงานในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารงานแต่ละคนที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อม17 

นอกจากนี้การบริหารงานเป็นการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดย
อาศัยปัจจัยต่างๆ  อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน 
(Method)  เป็นอุปกรณ์ในการดำเนินงาน18  หรือความพยายามที่จะสั่ง แนะและผสมผสานความพยายามของ
มนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง การบริหารเป็นกิจกรรมที่จำเป็นของ
ผู้บริหาร ในองค์การซึ่งมีหน้าที่สั่งการ ให้ความสะดวกในการทำงานของกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน19 

การบริหารเป็นทั้งศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ กล่าวคือ กรณีที่เป็นศิลป์ (art) หมายถึง บุคคลได้ใช้
ทักษะและความรู้ที่พัฒนาขึ้นของแต่ละบุคคล เพ่ือให้บรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง กรณีที่เป็นศาสตร์ 
(science) เป็นองค์ความรู้ในสิ่งที่เกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่ ด้วยวิธีเชิงวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน กรณีที่ เป็นอาชีพ  
(profession) นั้น อาชีพเกิดจากความเป็นศิลป์และความเป็นศาสตร์โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่แสดงถึงความ
เป็นอาชีพใดๆ20 และเป็นกระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุมกำลังความ
พยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความสำเร็จในเป้าหมายขององค์การที่กำหนดไว้21 

 
16ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ , วิทยาการบริหารสำหรับนักบริหารมืออาชีพ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 
17จันทรานี สงวนนาม , เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสู ง, 

(กรุงเทพมหานคร : ม.ท.ป., ๒๕๓๖), หน้า ๔. 

18สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ก.พ., 

๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 

19ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม, ๒๕๔๐), หน้า ๓๘. 
20วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์

ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 
21สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 



๑๔๘ 

 

จากแนวคิดดังกล่าวนี้ สรุปความหมายของการบริหารว่า การบริหารก็คือการที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คน
ขึ้นไปร่วมมือกันทำงานโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรทางการบริหารมาจัดดำเนินการตาม
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
 
ความอดทนกับการบริหารงานในองค์กร 

การกระทำตามระเบียบแบบแผนในสิ่งที่ทำหรือกิจที่ทำหรือที่ได้รับมอบหมายให้ทำ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ อันเป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เพ่ือประโยชน์แต่ตนเองและสังคม
กรอบที่ดีงามที่สุด สวยงาม ดีงาม ก็คือ“อยู่ในกรอบธรรมะ” ทำให้เกิดความสำนึกแต่เรื่องงาม รู้จักผิด รู้จักชั่ว 
รู้จักเสื่อม รู้จักเหตุของความเสื่อม รู้จักเหตุของความเจริญ จะคิดอะไร จะพูดอะไร หรือจะทำอะไร ความ
สำนึกรู้สึกผิดชอบคอยเตือนว่า อย่าคิดอย่างนั้น อย่าพูดอย่างนั้น อย่าไปที่นั่น อย่าคบคนอย่างนั้น มันจะเกิด
ความเสียหาย และได้ให้หลักคิดในการทำงานไว้ว่าอันการงาน  คือ คุณค่าของมนุษย์ ของมีเกียรติสูงสุด อย่าง
สงสัย ถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจ ไม่เท่าไร ได้รู้ธรรม ฉ่ำซึ้งจริงเพราะการงาน เป็นตัวการ ประพฤติธรรม 
กุศลกรรม กล้ำปนมา มีค่ายิ่ง ถ้าจะเปรียบก็เปรียบคน ฉลาดยิง นัดเดียววิ่ง เก็บนก หลายพกมาคือการงาน 
นั้นต้องทำ ด้วยสติ มีสมาธิ ขันติ มีอุตสาห์ มีสัจจะ มีทมะ มีปัญญา มีศรัทธาและกล้าหาญ รักงานจริงอันที่จริง 
การงาน นั้นน่ารัก เมื่อยังไม่ รู้จัก ก็อางขนาง (คือไม่ชอบ) ไม่รู้จัก ก็ปล่อยปละแล้วละวาง บ้างร้องคราง เมื่อรอ
หน้า ว่าเบื่อจริงแต่ที่แท้ การงาน นั้นน่ารัก สอนให้คน รู้จัก ไปทุกสิ่ง ถ้ายิ่งทำ ยิ่งฉลาด ไม่พลาดยิ่งได้ตรงดิ่ง 
สิ่งอุกฤษฎ์ คือ จิตเจริญการงานนี้ ดูให้ดี มันน่ารัก เป็นการชัก ธรรมะมา น่าสรรเสริญ คือ มีสติ ฉันทะ ทมะ
เกินครั้งหยุดเพลิน จิตก็วาง ทางนิพพานอันการงาน นั้นประเสริฐ ตรงที่สนุก ยิ่งทำงาน ยิ่งเป็นสุข ทุกสถาน 
ทำชีวิต ให้สดใสใจเบิกบานในการประจำวันนั่นเอง 
 
สรุป 

ความอดทนคือกิริยาที่อดทนต่อโลภะ ความอยากได้ ต่อโทสะ ความโกรธเคืองจนถึง ความ
พยาบาทมุ่งร้าย ต่อโมหะ ความหลงงมงาย เมื่อได้ประสบกับอารมณ์ที่ยั่วให้เกิด ความอยากได้ อยากล้าง
ผลาญ อยากเบียดเบียนก็อดทนไว้ ไม่แสดงวิกลวิการอันชั่วร้าย ทางกายวาจาออกไป ตามอำนาจแห่งโลภะ 
โทสะ โมหะ และอดทนต่อทุกขเวทนา มีเย็น ร้อน เป็นต้น อันทำให้ลำบาก อดทนตรากตรำประกอบการงาน
ต่าง ๆ อดทน ต่อถ้อยคำที่มีผู้กล่าวชั่ว ไม่เป็นที่ชอบใจ การบริหารก็คือการที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือ
กันทำงานโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรทางการบริหารมาจัดดำเนินการตามกระบวนการ
บริหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกันความอดทนระงับกิเลสที่จะทำให้เกิดการล่วงเกินทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ เพ่ือปิดช่องว่างแห่งการเบียดเบียนกัน ปิดป้องโอกาสแห่งการทำร้าย โดยตั้งอยู่บนฐานของ
ปัญญา ไม่คิดอาฆาตพยาบาท และเบียดเบียน สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์อันขมขื่นเคียดแค้น จนกลายเป็น
อภัยทาน เกิดความรักและความเมตตา การกระทำตามระเบียบแบบแผนในสิ่งที่ทำหรือกิจที่ทำหรือที่ได้ รับ
มอบหมายให้ทำ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ อันเป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เพ่ือ



๑๔๙ 

 

ประโยชน์แต่ตนเองและสังคมกรอบที่ดีงามที่สุด สวยงาม ดีงาม ก็คือ“อยู่ในกรอบธรรมะ” ทำให้เกิดความ
สำนึกแต่เรื่องงาม รู้จักผิด รู้จักชั่ว รู้จักเสื่อม รู้จักเหตุของความเสื่อม รู้จักเหตุของความเจริญ จะคิดอะไร จะ
พูดอะไร หรือจะทำอะไร ความสำนึกรู้สึกผิดชอบคอยเตือนว่า อย่าคิดอย่างนั้น อย่าพูดอย่างนั้น อย่าไปที่นั่น 
อย่าคบคนอย่างนั้น มันจะเกิดความเสียหาย และได้ให้หลักคิดในการทำงานไว้ว่าอันการงาน  คือ คุณค่าของ
มนุษย์ ของมีเกียรติสูงสุด อย่างสงสัย ถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจ ไม่เท่าไร ได้รู้ธรรม ฉ่ำซึ้งจริงเพราะการ
งาน เป็นตัวการ ประพฤติธรรม กุศลกรรม กล้ำปนมา มีค่ายิ่ง ถ้าจะเปรียบก็เปรียบคน ฉลาดยิง นัดเดียววิ่ง 
เก็บนก หลายพกมาคือการงาน นั้นต้องทำ ด้วยสติ มีสมาธิ ขันติ มีอุตสาห์ มีสัจจะ มีทมะ มีปัญญา มีศรัทธา
และกล้าหาญ รักงานจริงอันที่จริง การงาน นั้นน่ารัก เมื่อยังไม่ รู้จัก ก็อางขนาง (คือไม่ชอบ) ไม่รู้จัก ก็ปล่อย
ปละแล้วละวาง บ้างร้องคราง เมื่อรอหน้า ว่าเบื่อจริงแต่ที่แท้ การงาน นั้นน่ารัก สอนให้คน รู้จัก ไปทุกสิ่ง ถ้า
ยิ่งทำ ยิ่งฉลาด ไม่พลาดยิ่งได้ตรงดิ่ง สิ่งอุกฤษฎ์ คือ จิตเจริญการงานนี้ ดูให้ดี มันน่ารัก เป็นการชัก ธรรมะมา 
น่าสรรเสริญ คือ มีสติ ฉันทะ ทมะเกินครั้งหยุดเพลิน จิตก็วาง ทางนิพพานอันการงาน นั้นประเสริฐ ตรงที่สนุก 
ยิ่งทำงาน ยิ่งเป็นสุข ทุกสถาน ทำชีวิต ให้สดใสใจเบิกบานในการประจำวันนั่นเอง 
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บทคัดย่อ 
หลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรแห่งความสุข โดยการบูรณาการหลักธรรมาภิบาล ๖ 

อย่างคือการบริหารตามหลักนิติธรรม การบริหารตามหลักคุณธรรม การบริหารตามหลัก
ความโปร่งใส การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ การ
บริหารตามหลักความคุ้มค่า กับหลัก ๙ ดีคือดีที่ ๑ เป็นคนดี ดีที่ ๒ มีปัญญาดี ดีที่ ๓ รายได้
สมดุล ดีที่ ๔ สุขภาพดี ดีที่ ๕ สิ่งแวดล้อมดี ดีที่ ๖ สังคมดี ดีที่ ๗ หลุดพ้นอาชญากรรม ดีที่ 
๘ พ่ึงพาตนเอง ดีที่ ๙ การสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรไปสู่หลักการครองตนให้มี
พฤติกรรมตามหลักพุทธธรรมเป็นคนดีนี้มีรากฐานแห่งความดี คือ การยึดถือปฏิบัติศีล ๕ 
ประจำวันและดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทด้วยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา 
ได้ครองทุกสิ่งรอบข้างตัวเราด้วยตามรอยครอบครัวอย่างแท้จริง หลักครองคนผู้นำหรือ
ผู้บริหารควรมีใจคุณธรรม-จริยธรรม ใช้หลักธรรม พุทธธรรม อันเป็นธรรมที่สอดคล้องกับ
การดำเนินชีวิตตามหลักของมนุษย์สัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม ย่อมทำให้สามารถครองใจคน 
และคุมคนได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนางานองค์กรให้ดีขึ้น หลักการครองงาน
การบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มี
คุณค่า โดยหลักธรรมที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารในองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์
หรือปัจจัยแห่งสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกันการพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก 
รู้จักธรรมชาติเพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการองค์กรที่ดีได้สำหรับในส่วนของ 
หลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการโดยแสวงหากำไร และการแข่งขันให้
องค์กรบรรลุ สู่เป้าหมาย ตามแบบของทุนนิยมแต่หากผู้บริหารจะนำหลักการบริหารเชิงพุทธ
ศาสตร์เข้ามาประกอบหรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นแนวทาง
ใหม่หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ที่ยั่งยืน มีความม่ันคงและสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคล 
หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาดรวมทั้งสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อ
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การบริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคงรวมทั้งจะเป็นหลักการของนักบริหารในการบริหาร
จัดการองค์กรของตนอย่างมีระบบโดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหาร
จัดการด้วยอีกด้วย 

 
คำสำคัญ : หลักธรรมาภิบาล, ความสุข,องค์กร, ศตวรรษท่ี ๒๑ 

Abstract 
The good governance of the organization to the delight of 

education in the ๒ ๑ st century by integrating good governance principles in 
the management of six by the rule of law. Administration by virtue 
Management based on transparency Management principles involved. 
Administration under the responsibility Management by value on the ๙th is a 
good one as well as two wise good three revenue balance at four healthy at 
five environmental good that six social good that seven out of crime. well, 
eight self-reliance at ๙  strengthening of personnel to the principles govern 
their behavior according to Buddhist doctrines as well, this is the foundation 
of good is to abide baptized five daily and live by as a precaution. the main 
focus is threefold blessing and wisdom dominate everything around us with 
tracing the family. The main rule of leadership or management should have a 
moral - morality, ethics, the principles of which are fairly consistent with the 
lifestyle of the principles of human relations is concrete. Makes it possible to 
win the hearts of people And oversaw the correct way. This will lead to the 
development of the organization for the better, and the result is better. And 
principles govern the tasks related to the management of people and the 
environment, taking into consideration the moral and ethical values. The 
principles can be applied in the management of the organization. Associated 
with human or social factor in the process of considering each other as a 
result of the world, because only human nature to be managed for the good 
of the organization. Will focus on modern management principles and 
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techniques to the nonprofit. Competition and organization towards a form of 
capitalism, but executives will be oriented principles of Buddhism into 
assembly or integration into administration today. It is a new approach to the 
management dimensions of sustainable stability and fairness to individuals. Or 
social-related organizations smarter and create efficiency to managing 
sustainable and stable, as well as principles of management to manage their 
enterprise in a system where there are virtues attributed to consider. 
managed by well. 
Keywords : good governance, happiness, organization, Century ๒๑ 
                                                 
 ๑.บทนำ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบให้ประเทศไทย
จำเป็นต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  ระบบการจัดการศึกษาของประเทศ  เพ่ือให้
สามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพอย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่
กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  การศึกษามีบทบาทสำคัญในการ
พัฒนาคุณภาพของคนดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชที่ได้ตรัสไว้ว่า“นอกจากการศึกษาจะสอนให้คนเก่งแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมให้ดี
พร้อมกันไปด้วย ประเทศของเราจึงจะได้คนดีมีคุณภาพ คือทั้งเก่งทั้งดีมาเป็นกำลังของ
บ้านเมือง ให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังสำหรับการสร้างสรรค์ และให้ความดีเป็นปัจจัยเพ่ือ
ประคับประคองหนุนนำความเก่งให้เป็นไปในทางที่ถูกท่ีอำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์จะเห็น
ได้ว่าในปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานใดที่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ  หลายประการ ซึ่ง
ประกอบด้วย  คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ  ผู้บริหารนับว่าเป็นบุคคลสำคัญของ
หน่วยงาน เป็นอันมาก เพราะเป็นหัวหน้าที่ควบคุม ดูแล ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
ราบรื่น  และลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมาย   ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนการ
สอนและพัฒนาการด้านต่างๆ ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในทุกด้านทั้งด้านวิชาการ
และด้านคุณธรรม วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ ได้กล่าวไว้ว่า  “คุณภาพของผู้บริหารการศึกษา 
หมายถึง ความพร้อมในการบริหารจัดการที่มีคุภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยจะแสดงให้
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เห็นถึงศักยภาพกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน”๑ 
กล่าวได้ว่า ทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญท่ีสุด คือผู้บริหาร ผู้บริหารเป็นผู้วางหลักชัยของ
หน่วยงาน และเป็นดวงประทีปของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และทำตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมงาน
อย่างแท้จริง ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของการบริหารงานของผู้บริหารย่อมขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ ซึ่งได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารงาน 
รวมทั้งประสบการณ์และทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร ในการดำเนินงานของผู้บริหาร
นั้นจำเป็นต้องมีกระบวนการในการชักนำบุคคลในองค์กรให้มีความตั้งใจในการทำงานให้
ประสบความสำเร็จ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ตัดสินใจ ร่วมกันปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่
ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงต้องนำหลักการว่าด้วยการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล” การบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และเป็นสถานศึกษาของ
รัฐจึงต้องนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ธรรมาภิ
บาล” มาบูรณาการในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
โรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคล หลักการดังกล่าวได้แก่หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า หลักธรรมาภิ
บาลสามารถบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การดำเนินงานด้านวิชาการและการบริหารทั่วไป ซึ่งเป้าหมายในการจัด
การศึกษาคือทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีความสุขต่อสังคมสืบต่อไป๒  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้เขียนในฐานะผู้บริหารองค์กร จึงมองว่าหลักธรรมาภิบาลซึ่ง
มีหลักการเป็นหัวใจอันสำคัญยิ่งของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน ที่
ต้องอาศัยการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของประชาชน และผู้บริหารในทุกระดับ       

 
๑ วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, เทคนิคการบริหารสาหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, พิมพ์ครั้ง

ที ่๒, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒).  , หน้า ๓๘.  
 

๒ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่ เป็นนิ ติบุคคล, 
(กรุงเทพมหานคร : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ๒๕๔๖), หน้า ๔๙. 



 

 
๑๕๕ 

ธรรมาภิบาลจึงเป็นแนวคิดในการบริหารองค์กร เพ่ือประกันการฉ้อราษฎร์บังหลวงและเรื่อง
ความไม่มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความสุขได้ 
 
๒. ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 

คำว่า ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ได้ปรากฏขึ้นมาเมื่อประมาณ 
๑๐กว่าปี ที่แล้ว โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ๑๙๘๙ และได้เข้ามาในประเทศไทยในช่วงปีวิกฤติ
เศรษฐกิจ๒๕๔๐ ในขณะนั้นสังคมเศรษฐกิจไทยได้รับความบอบช้าจากวิกฤติดังกล่าวอย่าง
มาก จนต้องรับความช่วยเหลือจาก IMF (International Monetary Fund) ซึ่งรัฐบาลไทย
ในขณะนั้นได้ให้คำมั่นสัญญากับIMF ว่าจะต้องสร้าง Good Governance ขึ้นในการบริหาร
จัดการในภาครัฐดังที่กำหนดไว้ในหนังสือแสดงเจตจำนงที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับ IMF สำหรับ
ความหมายของคำว่า  Good Governance๓ นั้นยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันอยู่ซึ่ ง
นักวิชาการหลายคนได้แปลความหมายของธรรมาภิบาล  ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การ
กำกับที่ดี การดูแลอย่างดี เพ่ือประกันว่าองค์กรจะไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง  ไม่ด้อย
ประสิทธิภาพ๔ ยังหมายรวมถึงกฎเกณฑ์การปกครองบำรุงรักษาบ้านเมืองที่ดีหรือกฎเกณฑ์ที่
ดีของบ้านเมืองและสังคมโดยมีขอบเขตของความหมายรวมถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมที่เป็นระบบความเชื่อมั่นที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
เชื่อถือและความไว้วางใจ๕ สมเกียรติ มีธรรม ได้สรุปว่า พุทธศาสนภิบาล เป็นหลักบริหารที่
ไปพ้นหลักการของธรรมาภิบาล เข้าใกล้เรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นเป็นการบริหารที่เรียกว่าเอา
คนเป็นศูนย์กลางในการบริหาร เป็นการพัฒนาคนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและการอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะในองค์กร รู้จักเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันอยู่กันด้วยความรักความเมตตา ไม่เห็นแก่

 
๓ พระมหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ), “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๖๕. 

๔ เกษม วัฒนชัย, ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์ดิ้ง
แอนด์พับลิสซิ้ง, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐. 

๕ เจริญ เจษฎาวัลย์, การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พอดี จำกัด, 
๒๕๔๕), หน้า ๘๑. 



 

 
๑๕๖ 

ตัวมีความสุข สนุกกับการทางาน๖ จากความหมายที่นักวิชาการให้ไว้ ผู้เขียนสรุปว่าธรรมาภิ
บาล หมายถึง หลักในการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรบริหารงาน ซึ่งรวมถึงการจัดระบบ
องค์กรและกลไกของคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการองค์กรของรัฐและรัฐบาลที่ไม่ใช่ส่วนราชการ 
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล องค์กรเอกชน ชมรมและ
สมาคมเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ นิติบุคคลภาคเอกชนและภาคประชาชน  มีการกำหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆความร่วมมือเสมอภาค รับผิดชอบ โปร่งใส ถูกต้องชอบธรรม 
ยุติธรรม คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความเจริญ พัฒนาที่ยั่งยืนของครอบครัว กลุ่ม ชุมชน 
องค์กร หน่วยธุรกิจ สถาบันรัฐและเอกชน จนถึงระดับสังคมโดยรวม เพ่ือพัฒนาประเทศชาติ
ให้เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ และมีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 
๓. หลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรแห่งความสุข 

๓.๑ หลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรแห่งความสุข 
หลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษา นั้นเป็นการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลที่ดำเนินงานที่เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติชอบ การมีส่วนร่วมและกระบวนการยุติธรรม อันเป็นกลไกสำคัญในการสร่างระบบ
การบริหารจัดการที่ดีคือ 

๑. การบริหารตามหลักนิติธรรม 
การบริหารตาม หลักนิติธรรม (The Rule of law)  หมายถึง การปฏิบัติจัดทำ

หรืออำนวยการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎข้อบังคับ ต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือ
ว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคลเป็นการนำ
หลักนิติธรรมนำมาบูรณาการกับงานบริหารคือปฏิบัติตามกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
เหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎระเบียบและข้องตกลงของสถานศึกษามิใช่ตาม
อำเภอใจหรืออำนาจของตัว บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานบริหารงานบุคคล 

๒. การบริหารตามหลักคุณธรรม  

 
๖ สมเกียรติ มีธรรม, พุทธทัศน์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย, (กรุงเทพมหานคร: 

ศยาม, ๒๕๔๖), หน้า ๕๗. 



 

 
๑๕๗ 

หลักคุณธรรม ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยการยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชน พัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจขยัน
อดทนมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติโดนำหลัก คุณธรรม มา
ปฏิบัติยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้บุคคลากรในสถานศึกษายึดถือหลักนี้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่หมู่คณะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อม
กันเพ่ือให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานบริหารงานคุ
คล งานบริหารงบประมาณ 

๓. การบริหารตามหลักความโปร่งใส  
การบริหารตามหลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน

และกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมี
การเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ เข้าใจง่าย
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนได้โดยปฏิบัติให้มีความโปร่งใส มีการสร้างความไว้วางในซึ่งกันและกันปรับปรุงกลไก
การทำงานของสถานศึกษาให้มีความโปร่างใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาและมีการตรวจสอบได้ถูกต้องชัดเจนซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป           

๔ การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม  
การบริหารตามหลักความมีความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้

บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศไมว่าด้วย
การแสดงความคิดเห็นไต่สวนสาธารณะการประชาพิจารณ์การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆโดย
เปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหา
สำคัญต่าง ๆ ของสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล งานวิชาการ และงาน
บริหารทั่วไป 

๕. การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ  
การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ 

ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและ



 

 
๑๕๘ 

กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเป็นที่แตกต่างและความกล้าที่
จะยอมรับผลจากการกระทำของตนเองโดยตระหนักในสิทธิหน้าที่มีจิตสำนึกในความ
รับผิดชอบต่อสถานศึกษาการใส่ใจในปัญหาและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจน
การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกันและความกล้าที่จะยอมรับผลซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานวิชาการ และงานบริหารทั่วไป 

๖. การบริหารตามหลักความคุ้มค่า   
การบริหารตามหลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้

ทรัพยากรที่มีจำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยความประหยัด
ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและ
รักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  มีการบริหารจัดการและการใช้ทัพยากร
ธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งาน
วิชาการ และงานบริหารทั่วไป 

๓.๒ หลักธรรมนูญ ๙ ดีกับการบริหารองค์กร 
เนื่องจากว่าผู้เขียนเป็นชาวบุรีรัมย์จึงได้ศึกษาหลักการและบริบทของหลัก ๙ ดี 

ซึ่ง เป็น “คุณธรรม” นำทางในการดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขสงบตาม “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหลักการ
คือ๗  

ดีที่ ๑ เป็นคนดี ด้วยการส่งเสริมให้เคารพกฎกติกา ปฏิบัติตามประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม ให้บุคลากรแสดงออกถึงการตอบแทนผู้มีพระคุณ รวมถึงสนับสนุนให้เข้า
ร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาเพ่ือสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรประพฤติตนเป็นคนดี  

ดีที่ ๒ มีปัญญาดี โดยการสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสในการศึกษาในหลักสูตรที่
สนใจศึกษาและนำมาพัฒนาองค์กร 

ดีที่ ๓ รายได้สมดุล ด้วยการกระตุ้นให้บุคลากรสามารถพ่ึงพาตนเองรู้จักพอเพียง
ในสิ่งที่ตนม ี

ดีที่ ๔ สุขภาพดี  

 
๗ ศูนย์ปฏิบัติการบุรีรัมย์ ๙ ดี, การจัดทำแผนชีวิตหมู่บ้านตามกรอบธรรมนูญหมู่บ้านสันติ

สุข ๙ ดี, บุรีรัมย์ : จังหวัดบุร ีรัมย์, ๒๕๕๙), หน้า ๒๗. 
 



 

 
๑๕๙ 

ดีที่ ๕ สิ่งแวดล้อมดี คือเริ่มจากการทำความสะอาดในองค์กรและจัดสถานที่ให้
น่าอยู ่ 

ดีที่ ๖ สังคมดี ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าวัดทำบุญร่วมกันของคนในครอบครัว การ
สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย มีความสมัครสมานสามัคคี 
และรักษากฎวินัยขององค์กรอย่างเข้มแข็ง  

ดีที่ ๗ หลุดพ้นอาชญากรรม ป้องกันยาเสพติด จัดอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด 
โดยการร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และสาธารณสุขให้และให้การอบรมบุคลากรให้อยู่ใน
ศีลธรรม  

ดีที่ ๘ การจัดตั้งกองทุนพ่ึงพาตนเอง คือการจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือบุคลากร  
ดีที่ ๙ การสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร ซึ่งโดยการจัดให้มีการให้ความรู้และ

ให้โอกาสบุคลากรในการแสดงความคิดเห็นและมีเวทีแสดงออกอย่างเสรีภาพเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในองค์กร 

๓.๓ หลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
จากการศึกษาหลักธรรมาภิบาลและหลัก ๙ ดี ผู้ เขียนมองว่า การนำหลัก

หลักธรรมภิบาลและหลัก ๙ ดีนั้นต้องต้องมีหลักการคือ 
๑. การครองตน 
หลักการครองตนโดยการบูรณาการหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา หลักธรรมาภิ

บาลและหลัก ๙ ดีมาใช้ในชีวิตประจำวันต้องอยู่ในภาวะที่มีความสมดุลกันทุกด้านจึงจะพบ
กับความสุขโดยแท้จริง นอกจากการมีพ้ืนฐานด้วยศีล ๕ แล้วยังมีหลักพุทธธรรม เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้มีการครองตนอย่างสมบูรณ์ ผู้เขียนมองว่าหลักพุทธธรรม
ในการครองตน ดังกล่าว เป็นหลักฐานที่นิยมอย่างแพร่หลาย  แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดการครอง
ตนให้มีพฤติกรรมตามหลักพุทธธรรมเป็นคนดีนี้มีรากฐานแห่งความดี คือ การยึดถือปฏิบัติ
ศีล ๕ ประจำวันและดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทด้วยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา ได้ครองทุกสิ่งรอบข้างตัวเราด้วยตามรอยครอบครัวอย่างแท้จริง 

๒. การครองคน 
หลักในการครองคนพระพุทธศาสนาคือพรหมวิหาร ๔ ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรม
ประจำใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจกำกับ
ความประพฤติ จึงจะเชื่อว่าดำเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ 



 

 
๑๖๐ 

มีดังนี้ (๑) เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข มีจิตแผ่ไมตรี
และคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั้งหลาย (๒) กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดช่วยให้พ้น
ทุกข์ ใฝ่ใจอันปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ (๓) มุทิตา หมายถึง 
ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ 
ต่อสัตว์ทั้งหลาย ผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดี มีสุข เจริญงดงามยิ่งขึ้นไป                  
(๔) อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง อันจะทำให้ดำรงอยู่ในธรรมที่พิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมที่
สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะ
วินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองในเมื่อไม่มีกิจควรทำ เพราะเขา
รับผิดชอบของตน๘  

ในทัศนะของผู้เขียนนั้นการครองคน ผู้นำหรือผู้บริหารควรมีใจคุณธรรม-จริยธรรม 
ใช้หลักธรรม พุทธธรรม อันเป็นธรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามหลักของมนุษย์
สัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม ย่อมทำให้สามารถครองใจคน และคุมคนได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง อันจะ
นำไปสู่การพัฒนางานองค์กรให้ดีขึ้นและประผลสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่ง 

๓. การครองงาน 
การครองงานต้องมีหลักอิทธิบาท ๔ ประการ เจริญอิทธิบาท ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธาน
สังขาร หมายถึง สมาธิที่ เกิดจากฉันทะและความเพียรที่มุ่งมั่น  วิริยสมาธิปธานสังขาร
หมายถึง สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์ จิตตสมาธิปธานสังขาร หมายถึง 
สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์ เจริญอิทธิบาทประกอบด้วย วิมังสาสมาธิ
ปธานสังขาร หมายถึงสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นอิทธิบาท 
๔ มีองค์ประกอบ ดังนี้๙  

ฉันทะ  หมายถึง ความพอใจในกุศล 
วิริยะ หมายถึง ความเพียร  
จิตตะ หมายถึง ความมีจิตจดจ่อ 
วิมังสา คือ ความสอบสวนไตร่ตรอง  

 
๘ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้ง

ที ่๑๖, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จำกัด, ๒๕๕๑), หน้า ๙๙. 
๙ เรื่องเดียวกัน,หน้า ๑๐๐. 



 

 
๑๖๑ 

ในทัศนะของผู้เขียนนั้นพระพุทธศาสนาอธิบายความสัมพันธ์ของการบริหาร
จัดการเกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า โดย
หลักธรรมที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารในองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์หรือปัจจัย
แห่งสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกันการพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก รู้จัก
ธรรมชาติเพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการองค์กรที่ดีได้สำหรับในส่วนของ 
หลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการโดยแสวงหากำไร และการแข่งขันให้
องค์กรบรรลุ สู่เป้าหมาย ตามแบบของทุนนิยมแต่หากผู้บริหารจะนำหลักการบริหารเชิงพุทธ
ศาสตร์เข้ามาประกอบหรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นแนวทาง
ใหม่หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ที่ยั่งยืน มีความม่ันคงและสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคล 
หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาดรวมทั้งสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อ
การบริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคงรวมทั้งจะเป็นหลักการของนักบริหารในการบริหาร
จัดการองค์กรของตนอย่างมีระบบโดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหาร
จัดการด้วยอีกด้วย 
 
๔. สรุป 

ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักในการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรบริหารงาน ซึ่ง
รวมถึงการจัดระบบองค์กรและกลไกของคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการองค์กรของรัฐและรัฐบาล
ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล องค์กร
เอกชน ชมรมและสมาคมเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ นิติบุคคลภาคเอกชนและภาคประชาชน มีการ
กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆความร่วมมือเสมอภาค รับผิดชอบ โปร่งใส ถูกต้อง
ชอบธรรม ยุติธรรม คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความเจริญ พัฒนาที่ยั่งยืนของครอบครัว 
กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยธุรกิจ สถาบันรัฐและเอกชน จนถึงระดับสังคมโดยรวม เพื่อพัฒนา
ประเทศชาติให้เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ และมีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการบริหารที่ว่าด้วยการสร้างระบบการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารกิจการบ้านเมือง 
และสังคมให้มีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมาย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีส่วน
รับผิดชอบในระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคม 



 

 
๑๖๒ 

หลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดย
การบูรณาการหลักธรรมาภิบาล ๖ อย่างคือการบริหารตามหลักนิติธรรม การบริหารตาม
หลักคุณธรรม การบริหารตามหลักความโปร่งใส การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม การ
บริหารตามหลักความรับผิดชอบ การบริหารตามหลักความคุ้มค่า กับหลัก ๙ ดีคือดีที่ ๑ เป็น
คนดี ดีที่ ๒ มีปัญญาดี ดีที่ ๓ รายได้สมดุล ดีที่ ๔ สุขภาพดี ดีที่ ๕ สิ่งแวดล้อมดี ดีที่ ๖ 
สังคมดี ดีที่ ๗ หลุดพ้นอาชญากรรม ดีที่ ๘ พ่ึงพาตนเอง ดีที่ ๙ การสร้างความเข้มแข็งของ
บุคลากรไปสู่หลักการครองตนให้มีพฤติกรรมตามหลักพุทธธรรมเป็นคนดีนี้มีรากฐานแห่ง
ความดี คือ การยึดถือปฏิบัติศีล ๕ ประจำวันและดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทด้วยหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ได้ครองทุกสิ่งรอบข้างตัวเราด้วยตามรอยครอบครัว
อย่างแท้จริง หลักครองคนผู้นำหรือผู้บริหารควรมีใจคุณธรรม-จริยธรรม ใช้หลักธรรม พุทธ
ธรรม อันเป็นธรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามหลักของมนุษย์สัมพันธ์อย่างเป็น
รูปธรรม ย่อมทำให้สามารถครองใจคน และคุมคนได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การ
พัฒนางานองค์กรให้ดีขึ้นและประผลสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่ง และหลักการครองงานการ
บริหารจัดการเกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า 
โดยหลักธรรมที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารในองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์หรือ
ปัจจัยแห่งสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกันการพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก 
รู้จักธรรมชาติเพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการองค์กรที่ดีได้สำหรับในส่วนของ 
หลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการโดยแสวงหากำไร และการแข่งขันให้
องค์กรบรรลุ สู่เป้าหมาย ตามแบบของทุนนิยมแต่หากผู้บริหารจะนำหลักการบริหารเชิงพุทธ
ศาสตร์เข้ามาประกอบหรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นแนวทาง
ใหม่หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ที่ยั่งยืน มีความม่ันคงและสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคล 
หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาดรวมทั้งสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อ
การบริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคงรวมทั้งจะเป็นหลักการของนักบริหารในการบริหาร
จัดการองค์กรของตนอย่างมีระบบโดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหาร
จัดการด้วยอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นับว่าเป็น

แนวทางในการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงาน
ของภาครัฐ โดยให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการขององค์กร เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางยุทธศาสตร์การ
ทำงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                                      การวางกรอบการ
ทำงาน วางบุคลากรการทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ มีวิธีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของคณะสงฆ์ ส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนา และให้การอุปถัมภ์การทำงานของ
คณะสงฆ์ โดยการจัดองค์กรที่มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ เพ่ือความรวดเร็วในกระบวนการ
ทำงาน จะต้องมีความชื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถ
ตรวจสอบได้   

โดยการเน้นให้ความสำคัญต่อการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาและให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา มีแนวทางในการให้บริการคณะสงฆ์ที่
ชัดเจน เพ่ือเป้าหมายในการทำงานของสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ได้รับมาตรฐานของ
สำนักงานที่ตั้งไว้ตามภารกิจหน้าที่ในกฎหมายต่อไป 

คำสำคัญ : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 

Abstract 

    The New Public Management practices within the National Office of 

Buddhism, these practices drive toward becoming a more adaptive and effective way 

to manage on implementing the designed strategy to reach success for the National 

Office of Buddhism.  

 

๑ นิสิตปรญิญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๖๕ 

 

              Strategically planning, assigning essential personal to work with the 

Buddhist clergy, managing strategy in the best way possible to be able to respond to 

the needs of the Buddhist clergy. The National Office of Buddhism focuses on 

decentralizing the decision-making process to be able to respond quickly but also 

maintain transparency and accountability to the general public and community.  

               The key focus is to manage the activities of the Buddhist clergy, encourage 

and promote activities that support the teaching and positive outcome of Buddhism. 

Providing clear guidelines and instructions to the Buddhist clergy helps drive 

efficiency and success to the goals of the National Office of Buddhism established by 

the law and constitution.  

Keywords :  New Public Management practices, National Office of Buddhism 

 

๑. บทนำ 

การนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบการ
บริหารงานของราชการที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างสำนักงานพระพุทธศาสนา โดยการนำเอาหลักการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบราชการที่มุ่งความเป็นความเลิศ โดยเปลี่ยนบริบท ทิศทางการบริหารจัดการ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้องค์กร มีความคล่องตัว 
เพ่ือการบริการที่ทันสมัย และยึดหลักผลประโยชน์ขององค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นเป้าหมาย สร้าง
และพัฒนาการบริหารงาน ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ชื่อสัตย์ 
สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม และตรวจสอบได้   

    การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วคุ้มค่า การจัดโครงสร้างที่กะทัดรัด เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรทางพระพุทธศาสนา ต่อพุทธศาสนิกชน ให้ความสำคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดทั้งการมุ่งเน้นให้บริการแก่คณะสงฆ์ ทั้ง ๖ ด้าน  คือ ด้านการปกครอง, ด้านศาสน
ศึกษา, ด้านศึกษาสงเคราะห์, ด้านการเผยแผ่, ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ โดย
คำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ  

    มุ่งการบริหารจัดการเชิงนโยบายตามกรอบทิศทางการพัฒนาสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 
บุคลากร เจ้าหน้าที่  เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานและทักษะที่มีความจำเป็น เพ่ืออุปถัมภ์



๑๖๖ 

 

พระพุทธศาสนา ช่วยงานคณะสงฆ์ นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มาเชื่อมโยงเครือข่ายทางการ
บริหารงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติและด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์  

การนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  มาประยุกต์ใช้ในสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรวด การปรับปรุง
กระบวนการทำงาน  และรูปแบบในการบริหารให้ทันสมัย ให้เข้ากับยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลัง COVID-
19 หรือ New normal ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงเป็นเรื่องสำคัญ การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ จึงมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ต้องปรับเปลี่ยน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของโครงการภาครัฐที่ทันสมัย โดยการยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้
เกิดการบริหารงานที่มีคุณภาพ เป็นรูปธรรม สนับสนุนกิจกรรมของคณะสงฆ์  

 
 

๒. อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๗  ได้กล่าวเกี่ยวกับรัฐกับพระพุทธศาสนามีสาระสำคัญอยู่ว่า รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน 
และรัฐต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา ไม่ว่าในรูปแบบ
ใด ทั้งต้องส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย 

การเกิดขึ้นของสำนักงานพุทธฯ จึงเป็นการตอบโจทย์ของมาตรา ๖๗ เพราะเป็น
หน่วยงานที่มาทำหน้าที่แทนรัฐในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จาก
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔               ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๒ ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานสนองงาน
คณะสงฆ์และรัฐ โดยการทํานุบํารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง  และ
ส่งเสริม พัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น
ศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยให้มี
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และกฎหมายว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะ 
ผู้สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 



๑๖๗ 

 

 (๒) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการ
ปกครองคณะสงฆ์  

 (๓) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
 (๔) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
 (๕) ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง  
 (๖) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา  
 (๗) ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม  
 (๘) สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่

นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย๒ 
ยุทธศาสตร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา๓  
  ๑.๑.ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาวัดตามหลักธรรมาภิบาล  
  ๑.๒.ส่งเสริมการบริหารจัดการวัดและกิจการพระพุทธศาสนาด้วยหลักวิชาการอย่าง
เป็นมืออาชีพ  
  ๑.๓.วางระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาวัดและพระสงฆ์ในเชิงรุก  
  ๑.๔.สนับสนุนการพัฒนาและช่วยเหลือด้านกฎหมายเก่ียวกับการปกครองสงฆ์  
  ๑.๕.เสริมสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาของชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การคุ้มครองพระพุทธศาสนา  
  ๒.๑.เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านพระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างกลไกการใช้เครือข่าย
และระบบข้อมูลสารสนเทศ  
  ๒.๒.สร้างมาตรการทางด้านกฎหมาย เพ่ือปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา  
  ๒.๓.ติดตามและแก้ปัญหาการคุมคามพระพุทธศาสนา  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพุทธศาสนศึกษา  

 

๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒, 
นครปฐม: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๖๑, หน้า ๙. 

๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าถึงข้อมูลจาก 
:http://www.onab.go.th/wpcontent/uploads/2019/06 /CCF04062562.pdf  ( เมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

http://www.onab.go.th/wpcontent/uploads/2019/06%20/CCF04062562.pdf


๑๖๘ 

 

  ๓.๑.สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของสงฆ์ตามการจัดการศึกษา
สมัยใหม่  
  ๓.๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา
สงฆ์  
  ๓.๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันความมั่นคงของบุคคลากรทาง
การศึกษาสงฆ์  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
  ๔.๑.เสริมสร้างคนดีตามหลักพุทธธรรมตามแนวทางบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)  
  ๔.๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต  
  ๔.๓.เสริมสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาของชุมชน  
  ๔.๔.เสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรผู้ทำหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามหลักพุทธธรรม  
  ๔.๕.สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ของประชาชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศาสนสถานและศาสนสมบัติ  
  ๕.๑.สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงวัดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
  ๕.๒.ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติให้เหมาะสม  
  ๕.๓.บริหารจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้างให้มีมูลค่าเพ่ิม  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  
  ๖.๑.สนับสนุนการบริหารจัดการตามแผนเม่บทการพัฒนาพุทธมณฑลให้พร้อมเป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  
  ๖.๒.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธมณฑลทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ  
  ๖.๓.ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายกับองค์กรพระพุทธศาสนาทั่วโลก  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการสร้างเครือข่าย  
  ๗.๑.พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ พศ. ให้เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม และมีศักดิ์ศรี  
  ๗.๒.เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ พศ. 
  ๗.๓.เสริมสร้างการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ พศ. 
  ๗.๔.พัฒนาขีดความสามารถในหารสื่อสร้างระหว่าง พศ. (ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค) คณะสงฆ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

๓. แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการรัฐแนวใหม่ 



๑๖๙ 

 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ถือว่าเป็นมุมมองที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการ
บริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในระบบราชการ  และการแสวงหาประสิทธิภาพขอ
กระบวนการทำงานราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการนำเอาหลักวิธีการบริหารของภาคเอกชนมา
ใช้กับการบริหารงานภาครัฐ ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการเข้าประชาชนโดยคำนึ งถึงความสำคัญของ
คุณภาพของเป็นหลัก (Hood, ๑๙๙๑) ประเด็นการจัดการภาครัฐ การกำหนดนโยบาย และความ
ร่วมมือต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงเกิดหลักนิยมในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย ๗ ประการ ดังนี้  

๑.การใช้มืออาชีพดำเนินการในภาครัฐ มีอำนาจอิสระในการจัดการ มีการตรวจสอบได้ มี
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  

๒.มาตรฐานและการประเมินผลงาน  มีเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณ 
โดยเฉพาะการบริหารอย่างมืออาชีพ มีการตรวจสอบที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ประสิทธิภาพต้องมองที่
วัตถุประสงค์  

๓.มุ่งเน้นผลลัพธ์การจัดสรรทรัพยากรและรางวัลตามผลงาน มุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่า
วิธีการทำงาน  

๔.มุ่งไปยังการทำให้หน่วยงานในภาครัฐเล็กลง แยกหน่วยงานที่เป็นหนึ่งเดียวออกเป็น
ส่วนต่าง ๆ ในการกระจายอำนาจ เพ่ือให้มีความเป็นธรรม จำเป็นต้องสร้างหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
จัดการ ให้มีการแยกการจัดหาและการผลิตออกจากกัน  

๕.มุ่งไปยังการแข่งขันที่มากขึ้นในภาครัฐ เป็นวิธีการใช้สัญญาของรัฐการแข่งขัน ทำให้ลด
ต้นทุนและ                  มีมาตรฐานสูงขึ้น 

๖.เน้นแนวทางบริหารของภาคเอกชน เปลี่ยนจากจริยธรรมการบริการสาธารณะแบบ
ทหาร ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจ้างและให้รางวัล จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการจัดการแบบ
เอกชนที่พิสูจน์แล้วในภาครัฐ  

๗.เน้นการใช้หลักการและหลักประหยัดในการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนทางตรง มีการสร้าง
วินัย ต่อต้านความต้องการของสหภาพ และลดต้นทุนที่ปรับตัวเป็นแบบธุรกิจ จำเป็นต้องตรวจสอบ
ความต้องการทรัพยากรในภาครัฐและทำให้มากข้ึน แต่จ่ายน้อยลง๔  

บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ๕การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ถือว่าเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรม ซึ่งจะมีแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย การให้บริการที่มีคุณภาพแก่

 

๔Hood, Christopher. “ A Public management for all seasons”, in Public Administration, 
March ๑๙๙๑, Volume ๖๙, Lssue ๑. 

๕บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ. เข้าถึงข้อมูลจาก : http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title การ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๕ น.)  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title%20การ
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title%20การ


๑๗๐ 

 

ประชาชน ลดการควบคุมจากส่วนกลาง และเพ่ิมอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน การกำหนดการ
วัดและการให้รางวัลแก่ผลการดำเนินงาน ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล การสร้างระบบ
สนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร เทคโนโลยี  เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ และการเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน ภาครัฐจะต้องหันมาทบทวนตัวเองว่า สิ่งใดที่ทำเองและสิ่งใดให้เอกชน
ทำ  

ลักษณะที่สำคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (โจนาธาน บอสตัน (Jonathan 
Boston) และคณะ อ้างถึงใน ทศพร ศิริสัมพันธ์ ) ๑๐ ประการดังนี้ ๖ 

๑.ความเชื่อมั่นการบริหารงานที่มีลักษณะความเป็นสากลภาพ หรือไม่มีความแตกต่าง
อย่างเป็นนัยสำคัญระหว่างการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานภาครัฐ  

๒.ปรับเปลี่ยนการใช้น้ำหนักความสำคัญ  จากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมทรัพยากรและ
กฎระเบียบ เป็นเรื่องของการควบคุมผลผลิตและผลลัพธ์ หรือปรับเปลี่ยนจากการให้ความสำคัญใน
ภาระรับผิดชอบต่อกระบวนงาน ไปสู่ภาระรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์  

๓.ให้ความสำคัญต่อเรื่องทักษะการบริหารจัดการมากกว่าการกำหนดนโยบาย  
๔.โอนถ่ายอำนาจการควบคุมของหน่วยงานส่วนกลาง (Devolution of Centralized 

Power) เพ่ือให้อิสระและความคล่องตัวแก่ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน  
๕.ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานราชการใหม่ ให้มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหน่วยงาน

อิสระในกำกับ โดยเฉพาะการแยกส่วนระหว่างภารกิจงานเชิงพาณิชย์ ภารกิจงานเชิงนโยบายและการ
ให้บริการออกจากกันอย่างเด็ดขาด  

๖.เน้นการแปรสภาพของรัฐให้เป็นของเอกชนและให้มีการจ้างเหมาบุคคลากรภายนอก 
(Outsourcing) รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิธีการจัดจ้างและการแข่งขันประมูลงาน เพ่ือลดต้นทุนและ
ปรับคุณภาพการให้บริการ  

๗.ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจ้างบุคลากรของภาครัฐให้มีลักษณะเป็นระยะสั้นและ
กำหนดเงื่อนไขข้อตกลงให้มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้  

๘.นำรูปแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์ และ
แผนธุรกิจ การทำข้อตกลงว่างด้วยผลงาน (Performance Agreement) การจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงาน การจัดจ้างบุคคลภายนอกให้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบ

 
๖ทศพร ศิริสัมพันธ์. ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ใน ประมวลสาระชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี 

และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ ๑๕. (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๕๑) หน้า ๔๕๐ – 
๔๕๑. 



๑๗๑ 

 

สารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน และการให้ความสำคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ( 
Corporate Image)  

๙.มีการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (Monetary incentives) 
มากขึ้น  

๑๐.สร้างระเบียบวินัยและความประหยัดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยพยายามลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพ่ิมผลผลิต  

๔. กระบวนการทำงานภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

จากการทบทวนบทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการนำเอาหลักแนวคิด
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้น เป็นการลดขนาดขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับการ
ประสิทธิภาพของการทำงานในเชิง นโยบายยุทธศาสตร์ เพ่ือง่ายต่อการสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามสภาพของสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรได้ 
พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบการทำงานของสำนักงานให้มีความทันสมัย ในการใช้ปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ประสานของคณะสงฆ์ ยึดหลักประโยชน์ของคณะสงฆ์ ให้การ
บริการคณะสงฆ์เป็นเป้าหมาย พัฒนากลไกการทำงานให้ได้มาตรฐานในการสร้างความอุปถัมภ์ ดูแล
งาน                 พระศาสนา พร้อมกันนั้นบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นการ
บริหารงารที่มีความชื่อสัตย์สุจริต ประพฤติกาย วาจา ใจ  มีความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่องาน
ที่ทำ ซึ่งเป็นการค้นหาแนวทางการการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ขอ งการทำงานสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น เน้นทิศทางในการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริม 
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ              
แนวใหม่ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การบริหารงานพระพุทธศาสนา ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ เหตุผลในการกำหนด
ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ และมีหลักธรรมาภิบาล
ต่อกิจการงานพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบการบริหารงานของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้สามารถปฏิบัติงานต่อการพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนา
และการให้บริการแก่พุทธศาสนิกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการกำหนดแผนงานยุทธศาสตร์ 
ทั้ง ๖ ด้าน เพื่อเป็นการบริหารงานแนวใหม่ ต้องเริ่มจาการกำหนดยุทธศาสตร์ โครงสร้างนโยบายการ
ทำงาน ภารกิจหน้าที่ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้สามารถประเมินผลการทำงานของ
เจ้าหน้าที่สำนักงานในแต่ระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบในการทำงานที่ดีเป็นแนวทางในการกำหนด
นโยบายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีต่องานประกาศพระพุทธศาสนา จึงจำเป็นต้องมีการ
กำหนดให้มีรูปแบบการบริหารงานแบบใหม่ โดยการจัดตั้งภารกิจหน้าที่ที่สำคัญในการทำงาน เพ่ือให้



๑๗๒ 

 

เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดกรอบการทำงานของ
ส่วนงานให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายนโยบาย ที่จะต้องปฏิบัติของภารกิจส่วนกลุ่มงานต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวของกัน เพ่ือให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ร่วมทั้งจัดตั้งกลุ่มงานที่ประสานงานกับคณะสงฆ์
ในการทำงานและการใช้งบประมาณที่ถูกต้อง เพ่ือที่จะได้บริหารงานทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมายของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมอบหมายงาน เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะสงฆ์ ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพต่อไป  

ในการกรอบยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดให้มีการพัฒนาใน
การส่งเสริม สนับสนุน  เพ่ือให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนา ให้มี
ประสิทธิภาพในทำงาน ความคุ้มค่าในภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
กระจายภารกิจงาน การประสานกับคณะสงฆ์ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการทำงานดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๕ ภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การคุ้มครองพระพุทธศาสนา  ประกอบด้วย ๓ ภารกิจ   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านพุทธศาสนศึกษา ประกอบด้วย ๓ ภารกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๕ ภารกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศาสนสถานและศาสนสมบัติ  

ประกอบด้วย ๓ ภารกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ประกอบด้วย ๓ 

ภารกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการสร้างเครือข่าย  ประกอบด้วย ๔ 

ภารกิจ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจ หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานและแนวทางกำหนดองค์ความรู้ ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถท่ีจะตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส และมีความ
รับผิดต่องานพระพุทธศาสนา การให้การสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ภารกิจที่สำคัญใน
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังที่อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ซึ่งตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗  ได้กล่าวเกี่ยวกับรัฐกับพระพุทธศาสนามีสาระสำคัญอยู่ว่า รัฐ
พึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทย
ส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน และรัฐต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกัน  มิให้มีการบ่อนทำลาย



๑๗๓ 

 

พระพุทธศาสนา ไม่ว่าในรูปแบบใด ทั้งต้องส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน
มาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ ๑ ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และกฎหมายว่าด้วยการกําหนด
วิทยฐานะ ผู้สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนิน
ตามกฎหมายว่าด้วยกฎระเบียบทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนางานบริการของหน่วยงานสู่ความเป็น
เลิศในองค์กรของคณะสงฆ์ เพ่ือให้คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
สำนักงาน โดยการบริการที่ยึดภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเป็นสำคัญ ประกอบการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพร่วมกับคณะสงฆ์ การให้ความอุปถัมภ์ดูแลคณะสงฆ์ รวมทั้งการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
พระสงฆ์ เช่น ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ พัฒนาระบบการเชื่อมโยงการ
บริการระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนากับคณะสงฆ์ การจัดวางรูปแบบการทำงาน เพ่ือให้คณะสงฆ์
ได้รับรู้เรื่องราวขั้นตอนการทำงานของสำนักงาน 

ประเด็นที่ ๒ รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหาร
การปกครอง                คณะสงฆ์ เป็นการส่งเสริมการทำงานของคณะสงฆ์ โดยการรับสนองงาน 
ประสานงาน ในการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้หน่วยงานของสำนักงานมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ค่านิยม เจ้าหน้าที่ของสำนักงานให้มีจิตใจที่เอ้ือต่อการให้บริการที่ดี 
รวมถึงการสนับสนุนกิจการการบริหารการปกครองของคณะสงฆ์ ให้ได้รับการบริการโดยตรงมากข้ึน 

ประเด็นที่  ๓ เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา โดยการเน้นการจัดโครงสร้างสำนักงานให้มีความทันสมัย มีรูปแบบการติดต่องาน
ของพระสงฆ์ สะดวกรวดเร็ว เรียบง่าย มีระบบการทำงานที่คล่องตัว ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการ
ทำงาน เน้นกระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่องานพระศาสนาและ                   มีมาตรการในการ
ดูแลคุ้มครองพระพุทธศาสนา สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ลดความซ้ำซ้อน มี
ความยืดหยุ่น และสร้างความรับผิดต่อหน้าที่ของสำนักงาน 

ประเด็นที่  ๔ ส่งเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานพระพุทธศาสนา ในการดูแล 
รักษา และทำนุบำรุงให้เกิดมูลคุณค่า สร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตามความเจริญของ
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนเสริมสร้าง การพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรพระพุทธศาสนา 
ตลอดจนมีมาตรการดูแลศาสนสถาน ศาสนวัตถุท่ีสำคัญของพระพุทธศาสนา   

ประเด็นที่ ๕  ดูแล รักษา และจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้สำนักงานได้ทบทวนบทบาทภารกิจของตนให้มีความเหมาะสม ในการดูแล รักษาศาสนสมบัติกลาง 
โดยการให้ความสำคัญต่อ  ศาสนสถานในบวรพระพุทธศาสนา มุ่ งเน้นการพัฒนารูปแบบ



๑๗๔ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์และสำนักงาน รวมทั้ง   การให้ความสำคัญต่อการดูแลจัดการวัดร้างให้
เกิดประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา ความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในระยะยาว  

ประเด็นที่ ๖ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา เตรียมความพร้อม
ของระบบการทำงานพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง  การประสาน
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์ สำนักงาน และพุทธศาสนิกชน อันจะนำไปสู่ความ
มั่นคงของพระพุทธศาสนา  

ประเด็นที่ ๗ การทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม การเชื่อมโยง
เครือข่ายทางการศึกษาพระพุทธศาสนา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีการปรับตัวการทำงานของ
สำนักงาน และสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานกับภาครัฐ เพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากร เทคโนโลยี 
ความรู้ เพ่ือเป็นต้นทุนทางการศึกษาพระพุทธศาสนาต่อไป และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
สำนักงาน  

ประเด็นที่  ๘ สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้ง                การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เพ่ือความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนา จึงจำเป็นต้องให้ความอุปถัมภ์ดูแลงาน
พระพุทธศาสนาให้มีคุณค่าทางสังคมโลก  

ประเด็นที่ ๙ ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
หรือตามนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๕. บทสรุป 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นับว่าเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานของ
ภาครัฐ โดยให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการขององค์กร เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางยุทธศาสตร์การ
ทำงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การวางกรอบการทำงาน วางบุคลากรการทำงาน
ร่วมกับคณะสงฆ์ มีวิธีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคณะสงฆ์ 
ส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนา และให้การอุปถัมภ์การทำงานของคณะสงฆ์ โดยการจัดองค์กรที่มี
การกระจายอำนาจการตัดสินใจ เพ่ือความรวดเร็วในกระบวนการทำงาน จะต้องมีความชื่อสัตย์สุจริต 
มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถตรวจสอบได้   

ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ถือว่าเป็นวิธีการทำงานที่สามารถนำมาประยุกต์
ปรับใช้ในองค์กรทางพระพุทธศาสนาได้ เพ่ือให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน สอดคล้องกับ
ความต้องการของคณะสงฆ์ในการให้ความสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา โดยการเน้นให้
ความสำคัญต่อการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และให้



๑๗๕ 

 

ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา มีแนวทางในการให้บริการคณะสงฆ์ที่ชัดเจน เพ่ือเป้าหมายในการ
ทำงานของสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ได้รับมาตรฐานของสำนักงานที่ตั้งไว้ ตาม
ภารกิจหน้าที่ในกฎหมายต่อไป 

๖. ข้อเสนอแนะ 

๑.การนำแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่มาใช้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จะต้องอาศัยกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพราะยังขาดกรอบความคิดในการทำงานที่ชัดเจน  

๒.การใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายนั้น 
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรนั้น 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การแผ่เมตตาของพระพุทธเจ้า ที่ปรากฏ

อยู่ในพระไตรปิฎก เมตตาเป็นภาวะทางจิตที่แสดงออกเป็นความรัก ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะให้

ผู้อื่นได้รับความสุข ประสบสิ่งที่เป็นประโยชน์ เกื้อกูลต่อชีวิต ความปรารถนาดีหรือความรักอันบริสุทธิ์  

จะส่งผ่านให้แก่ผู้อ่ืนด้วยไมตรีจิต บางครั้งจึงเรียกว่า เมตตาจิต การแผ่เมตตานั้นมีความพิเศษแตกต่าง

จากธรรมะหมวดอ่ืน ๆ ตรงที่เป็นกระบวนการทำงานของจิตล้วน ๆ ที่ส่งออกไปให้แก่สรรพสัตว์แบบไร้

ขอบเขต ไม่มีพรมแดน ดังพุทธพจน์ข้อความว่า ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีเมตตาจิต... มีกรุณาจิต... มี

มุทิตาจิต... มีอุเบกขาจิต แผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ทั้งทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่าง ทิศ

เฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่า ในที่ทุกสถาน บุคคลผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาเท่านั้น จึงจะแผ่

พลังแห่งความรัก ความเมตตาออกไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตา โดยไม่ยึดถือ

กฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติใด ๆ ไม่มีคำว่ากล่าวที่เด็ดขาดแน่นอนตายตัว พระองค์ปรารถนาจะ

แผ่เมตตาในขณะใดก็ทำได้ทันที ราวกับว่าบุคคลผู้มีทรัพย์อันสมบูรณ์ จะหยิบจ่ายใช้ซื้อสิ่งของอันใด ก็

ทำได้ตามความต้องการ ผลที่เกิดจากการแผ่เมตตานั้น บรรลุตามพุทธประสงค์ทุกประการ 

 

คำสำคัญ:  พุทธวิธี, แผ่เมตตา 

 

 

 

 

 
 

                       ๑ อาจารยป์ระจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 



๑๗๗ 

 

Abstract 

 This academic article aims at an analysis of the Buddha’s pervading loving-

kindness that appeared in Tipitaka. Loving-kindness is a state of mind that expresses 

love and strong will (desire) to help others to be happy and get what is beneficial for 

their lives. Goodwill or pure love will transfer to another person with kindness. 

Sometimes it is called ‘Mettacit’ (Compassion). Pervading loving-kindness is different 

from other groups of Dhamma working in processing of pure mind, which is spreading 

out to all kinds of sentient beings without any boundary or limitation. Thus the 

Buddha said  that has a monk in this discipline loving-kindness, compassion, 

sympathetic joy, and equanimity in his mind and pervades them to all sentient beings 

in first, second, third, fourth, upper, lower, and north direction, even in all places all 

over the world. The one who is full of only loving-kindness is capable of pervading 

loving or Metta unlimited. The lord Buddha pervades loving-kindness to all living 

beings without any discipline or tradition, and without a decisive word. Whenever he 

desires to pervade loving-kindness, he can do it immediately as if those are rich can 

buy anything he wished. The result of loving-kindness will always fulfill all the 

Buddha’s wishes. 

 

Keywords: Buddhist Method, Pervading Metta 

 



การพัฒนาประชาคมการศึกษาที่ยั่งยืนด้วยทางสายกลาง 
Development of Sustainable Educational Association by Middle Way 

 
พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ 

Asst. Prof. Phramaha Boonsook Suddhiyano1  

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจสำคัญในการพัฒนาและนำการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์มาสู่

ทุกคน ดังนั้น พันธกิจทางการศึกษาจึงมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้โลกจะดำเนินเปลี่ยนแปลงมากน้อย

อย่างไรก็ตาม เมื่อใด ทุกคนให้ความสำคัญกับการศึกษา เมื่อนั้น ทั้งการศึกษาทั้งคนที่ได้รับการศึกษาที่

ถูกต้อง ได้รับผลประโยขน์ในเรื่องของการพัฒนา ความสร้างสรรค์ นวัตกรรมรักษาโลก เพราะผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาที่มีคุณค่าแท้ ขับเคลื่อนความสงบสุขสันติ สู่มวลมนุษย์ชาติ อย่างน้อยที่สุด ทุกคนสามารถ

ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข และเป็นวิถีชีวิตใหม่แบบปกติ เพราะฉะนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทที่จำเป็นอย่าง

สูงสุด ต่อการเจริญขึ้นด้านคุณภาพจิตใจ คุณภาพสังคม คุณภาพเศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพวิถีชีวิต 

ด้วยการเลือกสรรอย่างฉลาด จึงค้นพบเครื่องมือหรือหลักการเหมาะสมอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา เมื่อ

ได้รับการประยุกต์นำไปใช้ให้ถูกต้องดีงาม จะเป็นกลไกที่สำคัญมากที่สุดในการพัฒนามนุษย์ทุกด้าน   

คำสำคัญ : ประชาคมการศึกษา การพัฒนา ทางสายกลาง ความยั่งยืน  
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มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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Abstract 

 An education is the most important heart of development and takes the dynamics into 

every one. Therefore, the educational missions are changing all time, although the world is 

moving around itself. When we knew the education is very important for our life, it will be the 

right way for us who have got it and the benefits in the progress, creation and innovation to 

protect the world, because the achievement of the education becomes the true values to 

move and drive the peace and happiness for human beings. At least, we can normally live and 

work every day and it is the new normal lifestyle. Hence it is the needed roles to cultivate the 

mental quality, social quality, basic economic quality and life-way’s quality. With the smart 

choice, we found that the best way is the middle-way from the teaching of the Buddha. When 

we can properly apply and rightly use it, finally, it will be the greatest mechanics of 

development for the perfection of human beings.  

Keywords: Education association, development, middle-way, sustainable  
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บทคัดย่อ 

การปรับตัวของธุรกิจในสภาพสังคมปกติใหม่ (New normal) 
Business adaptation guidelines in New normal society 

 ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์, ดร. 

Sasitorn Wachirapanyapong, Dr. * 
 
 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับตัวของธุรกิจในสภาพสังคมปกติใหม่ 
(new normal) จากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ทำให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง 
เกิดสภาพสังคมปกติใหม่ (new normal) โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับรากหญ้า การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร และบทความต่างๆ ในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผลการศึกษา
พบว่า แนวทางการปรับตัวของธุรกิจในสภาพสังคมปกติใหม่นั้น ควรปรับใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) การ
ปรับตัวของผู้ประกอบการ และ 2) การปรับวิธีการบริหารธุรกิจ และ 3) การสนับสนุนโดยภาครัฐ โดย
ผู้ประกอบการธุรกิจในสภาพสังคมปกติใหม่ (new normal) จำเป็นต้องมีการปรับตัว ให้สามารถประกอบ
ธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ ให้มีการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ที่สำคัญในการทำธุรกิจ การนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบธุรกิจ ความเข้าใจต่อสภาพสังคมปกติใหม่ 2) การปรับวิธีการ
บริหารธุรกิจ ที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของคนในสังคมโดยเน้นระยะห่างทางกายภาพ ให้บริการทางธุรกิจผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และ 3) การสนับสนุนโดยภาครัฐ นั้นเน้น ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่ อย่างเป็นระบบได้แก่ การพัฒนาความทักษะให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือและอุปกรณ์ ศูนย์กลาง
ถ่ายทอดและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 
 
คำสำคัญ : การปรับตัวของธุรกิจ, สภาพสังคมปกติใหม่ (new normal), การบริหารธุรกิจ , การเป็น
ผู้ประกอบการ 
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Abstract 

This academic article aims at the study Business adaptation guidelines in pestilence 
situation causing the society to change completely to change new normal society. Especially 
in the business sector which is part of the mechanism to drive the economy from the 
grassroots level. This study uses secondary data from various documents and articles from 
internet. Qualitative data analysis with content analysis. This study finding businesses should 
adjust in 3 components which are 1) entrepreneurial adjustment and 2) business 
management adjustment and 3) government support. As follows: 1) Which entrepreneur 
need to adjust to be able to run a business like a professional by upskills himself including: 
new knowledge in business, using information technology  and business understanding of 
new normal social conditions. 2) Which business management adjustment to management 
by consider the relationships of people in society by focusing on physical distance and 
increase technology in business operations. And 3) Government need to systematically 
supported about modern digital technology for business, including developing skills for 
stakeholders, tools and equipment and center for supporting digital technology 
development for business. 

 
Key words : Business adaptation, new normal, Business management, Entrepreneur 

 

บทนำ 
การแข่งขันเป็นธรรมชาติของการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจขนาดเล็ก ในชุมชนหรือธุรกิจ

ขนาดใหญ่ ดังนั้น ผู้ประกอบการในธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีลักษณะเด่น ที่จะนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จได้  แต่มีผล
การศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความสามารถใน
การบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ขาดทักษะในการติดต่อเจรจาธุรกิจระดับสากลและไม่รู้เท่าทัน สถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท่าให้การประกอบธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถขยายตลาดการค้าหรือการ
ลงทุน น่าไปสู่การไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด ดังนั้นภาครัฐต้องเร่งยกระดับความสามารถให้ ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจขนาดเล็กซึ่งเป็นธุรกิจฐานราก จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ ให้
มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้พ้ืนฐานที่สำคัญ ในการทำธุรกิจ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการประกอบธุรกิจ การเสริมสร้างความสามารถในการค้าขายระหว่างประเทศ การส่งเสริมแนวคิดการทำ
ธุรกิจที่มุ่งตอบสนองตลาดระดับโลก (Global context) ผู้ประกอบการยุคปัจจุบันควรจะได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งด้านการวิเคราะห์ การ
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ประเมินธุรกิจ เพ่ือค้นหาแนวทางในการยกระดับการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงมีความสามารถในการวาง
แผนการลดต้นทุนการผลิตหรือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตหรือการบริการโดยการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ได้หลากหลายระบบ 
ดังนั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ ในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Maier, 
2007) 

แต่ด้วยปัจจุบัน สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ตั้งแต่เกิดโรคระบาดร้ายแรง 
COVID19 ในปี พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ทำให้วิถีชีวิตคนสังคมของพลโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากความ
ร้ายแรงของโรคระบาดที่ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน และยาที่นำมาใช้ในการรักษาที่ค่อนข้างเกิดผลยังไม่
มีความเด่นชัดนัก ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทำให้ผู้คนตระหนก และหาทางให้ตนเอง
รอดพ้นจากวิกฤตจากโรคภัยดังกล่าว รัฐบาลของแต่ละประเทศต่างหาแนวทางในการหยุดยั้งโรคระบาดนี้ ทาง
หนึ่งคือการสั่งปิดประเทศ ยุติการเดินทางระหว่างกัน ประกาศกฎหมายให้ประชาชนของตนอยู่แต่ในเคหะ
สถานของตน เมื่อต้องออกมานอกเคหะสถานต้องปกปิดร่างกายเพื่อป้องกันการรับเชื้อโรคดังกล่าว วิถีชีวิตของ
พลโลกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมด เข้าสู่สังคมที่มีระยะห่างทางกายภาพ เข้าสู่ สังคมยุคความปกติใหม่ 
(New Normal) ซึ่งจากบริบทดังกล่าวนี้เอง ในส่วนของธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสาร พบปะ และ
เข้าถึงประชาชน ผู้บริโภค เพ่ือหาโอกาสในการเสนอขายสินค้า จึงได้รับผลกระทบมากไม่สามารถประกอบ
ธุรกิจได้ ระบบเศรษฐกิจมีการชะงักงัน แต่มีบางส่วนที่สามารถดำรงอยู่ได้ และมีโอกาสในการเจริญเติบโตแบบ
ก้าวกระโดด คือ ระบบธุรกิจที่อาศัยสื่อออนไลน์ ในระบบสารสนเทศในการสื่อสารทางการค้า และใน
ขณะเดียวกันที่ ระบบการเงินในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเข้าถึงประชาชนมากข้ึน เช่น 
ระบบ E-banking การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความปลอดภัยมากขึ้นจึงเป็นปัจจัย
ส่งผลให้การทำธุรกิจที่อาศัยสื่อออนไลน์ สามารถเจริญเติบโตได้ และที่สืบเนื่องเป็นปัจจัยสนับสนุนการทำ
ธุรกิจที่อาศัยสื่อออนไลน์ โดยถือว่าเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงที่สำคัญคือ ระบบลอจิสติกส์ที่เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว มีการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งระยะใกล้และระยะใกล เกิดขึ้นและพัฒนามากมายหลายธุรกิจ ทำให้ผล
กระทบของโรคระบาดต่อธุรกิจไม่ถึงกับทำให้ระบบเศรษฐกิจล่มสลายไป ธุรกิจที่กล่าวมานี้ เติบโตอย่างรวดเร็ว
ในช่วงภาวะวิกฤตนี้ ซึ่งสวนทางกับธุรกิจส่วนใหญ่ที่ซบเซา หยุดชะงักและบางธุรกิจอาจถึงกับล่มสลายหากไม่
รีบปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ  ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษา แนวทางในการปรับตัวของธุรกิจ
ในยุคสภาพสังคมปกติใหม่ โดยมุ่งเน้นไปในส่วนของผู้ประกอบการในธุรกิจ โดยรวม ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาต่อยอดธุรกิจในภาพรวมให้สามารถดำรงธุรกิจได้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจในยุคสภาพสังคมปกติใหม่ โดยมุ่งเน้นไปในส่วนของ

ผู้ประกอบการในธุรกิจโดยรวม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจในภาพรวมให้สามารถดำรงธุรกิจได้
ต่อไป 
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วิธีการดำเนินการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น หนังสือ ตำรา งาน

เขียน บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากสื่อเอกสารและจากสื่ออินเตอร์เนต ในช่วงเดือนธันวาคม 
2562 ถึง มิถุนายน 2563 โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ แล้วนำเสนอผล
การศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการบรรยายเชิงพรรณนา  

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ก่อนที่จะไปสู่การศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจในยุคความปกติใหม่นั้น ต้องมาทำความเข้าใจต่อ
บทบาทของผู้ประกอบการในการบริหารธุรกิจก่อน ทั้งนี้ ในการจัดการธุรกิจนั้น เป็นส่วนที่มีความสำคัญใน
การ  ที่จะช่วยให้องค์การทางธุรกิจได้ใช้ทรัพยากรในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลไกที่สำคัญคือ
ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่หาปัจจัยในการบริหารธุรกิจ ได้แก่ เงินลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่สำคัญของธุรกิจ 
ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องหาโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจ ทั้งด้านอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้อาจรวมถึง
แหล่งให้คำปรึกษาแนะนำและวินิจฉัยเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงที่นำไปสู่การปรับปรุงให้เสถียรภาพ
ทางธุรกิจเข้มแข็งขึ้น (Kouriloff, 2000) ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ต้องการคือ กำไร แต่
ด้วยข้อจำกัดของการบริหารธุรกิจต้องมีการใช้ทรัพยากรหลากหลาย อาทิ บุคคลที่จะเข้ามาร่วมงาน เงินลงทุน 
เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ แต่โดยตามความเป็นจริงนั้น ธุรกิจชุมชนมักมีทรัพยากรเหล่านี้ค่อนข้างจำกัด
ฉะนั้นเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำ เป็นต้องมีการจัดสรร
ทรัพยากร โดยการแบ่งงานหรือแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่เรียกว่า การจัดการ (Management) เป็น
เครื่องมือช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้งานเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยที่การจัดการเป็นกิจกรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เข้ามาทำหน้าที่
ประสานงานเพ่ือให้การทำงานของบุคคลในกลุ่มหรือองค์การประสบผลสำเร็จ  ด้วยการรวบรวมกิจกรรมใน
การทำงานมาแบ่งหน้าที่กันทำงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้บุคคล
และทรัพยากรร่วมกันให้เกิดผลบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  เพ่ือให้ธุรกิจเกิดการเจริญเติบโตที่เรียกว่ามี
การเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างคล่องตัว ไปตามระยะการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจ  (Robbins & Coulter, 1999; Emeritus, Byrd, & Megginson, 2003; Certo, 2000) 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ก็
ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่การจัดการธุรกิจทั้ง 4 หน้าที่ ตามหลัก POLC ได้แก่  การ
วางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้  (Dessler, 2002,  p. 679)  
  1.  การวางแผน (planning) เป็นกระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจ
ชุมชน  รวมถึงการวางแผน วิธีการปฏิบัติงานที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยง่าย เป็นลักษณะของการเตรียม 
สิ่งที่ต้องการกระทำในอนาคตเพ่ือเป้าหมายของอนาคตนั่นเอง ฉะนั้น การเตรียมสิ่งที่จะกระทำในอนาคตมี
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โอกาสผิดพลาดสูง เนื่องจากอาจเกิดความ ไม่แน่นอนได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนเหล่านี้ จะต้องมี
การศึกษาข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะตัดสินใจกำหนดแผนงาน 
  2.  การจัดองค์การ (organizing)  เป็นการกำหนดหน่วยงานย่อยในองค์การเป็นกลุ่ม และ
กำหนดความสัมพันธ์ของงานแต่ละกลุ่มในรูปแบบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดสายการบังคับการจัด
องค์การเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการวางแผน เพราะหลังจากที่มีแผนปฏิบัติการ  ผู้บริหารย่อมที่จะ
เตรียมจัดองค์การให้มีการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งธุรกิจชุมชน แม้เป็นองค์การ
ธุรกิจขนาดเล็กแต่ก็ควรที่จะมีการจัดองค์การ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดเตรียมการบริหารงานภายในให้เป็น
ระบบ โดยใช้โครงสร้างองค์การเป็นเครื่องมือในการจัดกลุ่มงานและจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลต่อ
องค์การ 

3. การนำ (leadership) เป็นหน้าที่หลักของผู้จัดการในธุรกิจชุมชน ในการที่จะใช้ผู้อื่น 
ทำงานให้แก่องค์การตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีภาวะผู้นำ มีการชักจูง
โน้มน้าวจิตใจผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะการติดต่อสื่อสาร เพ่ือประสานพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลและกลุ่มใน
องค์การให้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปอย่างสอดคล้องกลมกลืนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  โดยการนำในธุรกิจ
ชุมชนนั้น มีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนให้การบริหารธุรกิจชุมชนประสบความสำเร็จ สามารถเอาชนะปัญหาและ
อุปสรรค ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำ นั่นคือสามารถทำให้ผู้อ่ืนมีแนวโน้มที่จะกระทำ
สิ่งต่าง ๆ ตามคำสั่งของผู้นำ ผู้ประกอบการจึงต้องเข้าใจถึงเทคนิคในการกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือจูงใจให้
ปฏิบัติงาน  
 รูห์และไบแอร์  (Rue & Byar, 2000, p. 447)  ได้ให้ความหมายของผู้นำไว้ว่า เป็นบุคคลซึ่งมีผู้ตาม
และมีอิทธิพลทีจ่ะทำให้ผู้ตามช่วยกันกำหนดวัตถุประสงค์และดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
 อี เมอริตั ส , ไบร์ด  และเม็ กกินสั น  (Emeritus, Byrd, & Megginson, 2003,   p. 257) ได้ ให้
ความหมายการนำของธุรกิจชุมชนไว้ว่า เป็นการจัดการเกี่ยวกับบุคคล ในการปฏิบัติงานตามที่ต้องการ โดยมี
การสื่อสาร การจูงใจ และการสร้างกฎระเบียบ 

สรุปได้ว่า การที่จะให้การนำของธุรกิจชุมชน สามารถนำองค์การไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น  จะต้อง
มีการวิเคราะห์การทำงานของพนักงาน เพ่ือวางแผนสร้างแรงจูงใจพนักงาน โดยอาจมีการตั้งรางวัลจูงใจ การ
กำหนดเกณฑ์การทำงาน  การลงโทษเพ่ือป้องกันการเลินเล่อในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจชุมชนได้ผล
ผลิตที่ต้องการ การบรรลุเป้าหมายในการบริหารธุรกิจชุมชนนั้น การบริหารจะต้องอาศัยองค์ประกอบในการ
ดำเนินการหลายด้าน ได้แก่ การประสานงาน การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นำ เป็นต้น  

 4. การควบคุม (controlling) การควบคุมองค์การเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับติดตาม 
ตรวจสอบหรือประเมินผลการทำงานของธุรกิจชุมชนว่าบรรลุเป้าหมายเพียงใด นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการค้นหาแนวทางในการรักษาหรือปรับปรุงผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ของกระบวนการควบคุมที่ดีจะช่วย
ให้ผู้จัดการในธุรกิจชุมชนสามารถวัดผลงานได้อย่างมีประสิทธิผลและดูแลปรับปรุงการทำงานได้อย่างทันท่วงที
โดยผู้จัดการจะต้องกำหนดออกมาให้ได้ว่า อะไรคือเป้าหมายที่ต้องการวัด เช่น ด้านผลิตภาพ คุณภาพ หรือ
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การตอบสนองต่อลูกค้า เป็นต้น ตลอดจนออกแบบสารสนเทศเพ่ือที่จะให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการวัดและ
ประเมินผลงานหรือผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน โดยการควบคุมของธุรกิจชุมชนเป็นหน้าที่ลำดับสุดท้าย
ของผู้บริหารในองค์การธุรกิจ ซึ่งทำหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติการและผลปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผนหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เซอร์โต  (Certo, 2000,  p. 551)  ได้กล่าวไว้ว่า การควบคุมเป็น
กระบวนการ ซึ่งผู้จัดการใช้ในการควบคุม โดยเป็นการใช้ความพยายามอย่างเป็นระบบ ในการเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานกับมาตรฐาน แผนหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้
เกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่  เพ่ือที่จะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

จะเห็นว่าผู้บริหารมีหน้าที่ในการควบคุมโดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสม โดยทั่วไป
มาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมได้แก่ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยปัจจัยหลักที่ทำการควบคุมคือ
ทรัพยากรในการบริหารหรือ 5M’s  นั่นเอง ซึ่งในการควบคุมงานในองค์การ ประกอบด้วยกิจกรรมในด้านต่าง 
ๆ ดังนี้ 

1. การควบคุมด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and budgetary control)  เป็น
หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่จะประเมินหน้าที่ของบุคคลในองค์การธุรกิจทั้งหมด ซึ่ งจะใช้การวัดแบบดั้งเดิม
ทางด้านการเงินโดยพิจารณาที่กำไร  ส่วนผู้บริหารระดับกลางในทุกแผนกใช้การควบคุมงบประมาณ โดย
ต้องการให้ผู้บริหารวิเคราะห์ถึงสิ่งที่แตกต่างไปจากมาตรฐาน 

2. การควบคุมการปฏิบัติการ (Operations control) หรือการควบคุมการผลิต (Production  
control) ผู้บริหารใช้การควบคุมการปฏิบัติการเพ่ือการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ   

3. การควบคุมตลาด (Marketing control) เป็นกระบวนการประเมินวิธีการตั ้งราคา การ
ส่งเสริม 

การตลาด การจัดจำหน่าย หลายบริษัทใช้การควบคุมการตลาดโดยติดตามยอดขายในแต่ละเขต  ติดตามราคา
ของคู่แข่งขัน  และการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือการแข่งขัน 

4. ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  (Research and development control)  เป็ น
กระบวนการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ การควบคุมประกอบด้วย การจัดลำดับที่เป็นทางการ และการเลือกโครงการต่าง ๆ โดยถือเกณฑ์
ความต้องการของลูกค้าหรือการจัดโครงการที่พัฒนาแล้ว 

5. การควบคุมทรัพยากรบุคคล (Human  resource  control)  เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการ
กำหนด 

พฤติกรรมมนุษย์ การควบคุมทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย การปรับปรุงความสามารถของพนักงาน และการให้
รางวัลหรือโบนัส โปรแกรมการจูงใจ โดยมุ่งที่การกระตุ้นพนักงานในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่สำคัญของธุรกิจ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย 
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 จะเห็นว่ากระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่ดำเนินการต่อเนื่องและวางแผนให้สอดรับกันอย่างดีนั้น 
จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถดูแลธุรกิจได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้ธุรกิจชุมชนบริหารงานได้ง่ายขึ้น และทำให้งาน
ภายในธุรกิจมีระบบมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 

สภาพสังคมยุคความปกติใหม่ (New normal) 
New Normal เป็นคำที่เกิดขึ้นในช่วง ตั้งแต่ ค.ศ.2008 โดย บิลล์ กรอสส์ นักลงทุนในตราสารหนี้ชาว

อเมริกัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pacific Investment Management (PIMCO) กรอสส์ใช้คำนี้นิยามสภาวะ
เศรษฐกิจโลกในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี 2007-2008 ในสหรัฐ และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Great 
Recession) ช่วงปี 2008-2012 (โพสต์ทูเดย์, 2563) โดยกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการเติบโตที่ชะลอตัวลง 
และจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่ำกว่าเดิม อีกทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจนั้นจะไม่กลับไปเป็นตามวัฎจักร
เศรษฐกิจเดิมที่ผ่านมา หรือส่งผลต่อเศรษฐกิจในลักษณะที่แตกต่างจากอดีต  เนื่องจากปัจจัยกำหนดทิศ
ทางการเติบโตทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ในขณะนั้นใช้คำว่า New Normal เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนั้นจะมี
รูปแบบค่อนข้างชัดเจน คือ เมื่อเติบโตไปได้ระยะหนึ่งจะมีปัจจัยทำให้เกิดฟองสบู่ จากนั้นวิกฤตเศรษฐกิจจะ
ตามมาหลังวิกฤตผ่านพ้นไปเศรษฐกิจก็จะเริ่มฟ้ืนตัวและกลับมาเติบโตได้อีกครั้งในเวลาไม่นาน นี่คือสิ่งที่
เกิดข้ึนเป็นปกติ หรือ Normal  
 ตัวอย่าง New Normal เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ เศรษฐกิจของจีน ช่วงก่อนปี 2007 ที่ เกิดวิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ เศรษฐกิจจีนขยายตัวกว่าร้อยละ 10 มาโดยตลอด แต่หลังจากนั้นการเติบโตก็ลดลงต่อเนื่อง 
จนถึงปี 2014 เศรษฐกิจจีนไม่เคยเติบโตเกินร้อยละ 7 อีกเลย ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง จึงชี้แจงกับชาวจีนว่าที่
เศรษฐกิจจีนเติบโตเพียงรอ้ยละ 7 แทนที่จะเป็นเลขสองหลักเหมือนก่อนหน้านี้ ไม่ใช่เป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย แต่เป็น New Normal ทางเศรษฐกิจของจีนในอนาคต 
   ต่อมา มีการใช้คำว่า "New Normal" ในช่วงหลั งวิกฤติ เศรษฐกิจถดถอยทั่ ว โลกในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2007–2008) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ถูกนำมาใช้ใน
มุมมองทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยนำมาใช้ในสถานการณ์การจัดการบางอย่าง ซึ่งแต่เดิมเคยถูกมองว่า
ผิดปกติได้กลับกลายมาเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้ทั่วไป และถูกนำมาใช้ในปริบทอ่ืน ๆ อย่างเช่น ด้านวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือสื่อสารและทำความเข้าใจถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นและความ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล  
 ปัจจุบัน มีการใช้คำว่า New Normal ในยุค Covid-19 ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โคโรนาไวรัส หรือ “โควิด-19” ที่เกิดขึ้นในช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 นั้น โดยถูกนำมาใช้ใน
ความหมายว่า เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะกลายเป็นความปกติในรูปแบบใหม่หลังจาก
เชื้อโคโรนาไวรัสหมดไป อธิบายได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้ง



๑๘๗ 

 

หนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองเพ่ือให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ 
 ในส่วนของประเทศไทยนั้น ราชบัณฑิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์ "New Normal" เพ่ิมเข้ามา โดย รศ.
มาลี บุญศิริพันธ์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายไว้ว่า New Normal 
แปลว่า ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อัน
เนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคย
คาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย  โดยรูปแบบวิถีชีวิต
ใหม่นี้ประกอบด้วย วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต 
 

ผลการศึกษา  
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาวะปัจจุบันที่แปรเปลี่ยนไปที่เรียกว่า สภาพสังคม
ยุคความปกติใหม่ (New Normal) และผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ จะเห็นได้ว่าสภาพสังคมยุคความปกติ
ใหม่ (New Normal) ในปัจจุบันทำให้เกิดการปรับวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ 
ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นำไปสู่ การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์
ใหม่  เทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งเกิดการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็น
กิจวัตร เกิดการเบี่ยงเบนจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย 
การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การทำธุรกิจ เป็นต้น  
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นอกจากนี้ พฤติกรรมของคนในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนที่สุด มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
เป็นสังคมที่ผู้คนสร้างระยะห่างระหว่างกัน ในระยะแรกใช้คำว่า  Social Distancing คือ การงดการพบปะกัน 
ตัดสังคมจากกันและกัน แต่เมื่อใช้วิธีนี้ไปในระยะหนึ่ง พบว่ายังไม่สามารถแก้ไขการระบาดของโรคได้ จึงเริ่มมี
การให้คนยืนอยู่ห่าง ๆ กัน ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในทางปฏิบัติว่าคนต้องอยู่ห่างกัน หรือสังคมต้องอยู่
ห่างกัน นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ ว่า 
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า Social Distancing หรือ การเว้น
ระยะห่างทางสังคม เป็นการรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ใช่คนกระทำ แต่เป็นการบังคับให้อยู่ห่างกันทางสังคม 
โดยออกเป็นกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งให้เรียกว่า และสำหรับภาคปฏิบัติที่รัฐจะทำให้คนอยู่ห่างกัน ให้
เรียกว่า Physical Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางกายภาพ อีกทั้ง ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ 
(2563, ย่อหน้า 3) ได้เสนอองค์ประกอบที่แสดงถึงพฤติกรรมใหม่ของคนในปัจจุบัน อันเป็นการกระตุ้นธุรกิจให้
เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละจุดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การเว้นระยะห่าง การรักษาความ
สะอาดอย่างถูกต้อง โดยไม่รู้ตัว จากความกลัวในตนเองสู่การห่วงใยในสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง ผู้คนจึง
หันมาดูแลตนเองอย่างดี และช่วยป้องกันทั้งครอบครัว ชุมชน และประเทศ โดยร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้  
 1. การมีพ้ืนที่ส่วนตัวของตนเองไม่ปะปนกับคนอ่ืน (Privacy)  
 2. การทำธุรกรรมทุกอย่างผ่านสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual)  
 3. การรักษาระยะห่างทางกายภาพและป้องกันการติดเชื้อ  (Distance and Touch-less) 
 4. การมีของใช้ส่วนตัวที่ไม่แบ่งปันกับคนอ่ืน (Mine) 
 ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวเป็นการปรับตัวตามความจำเป็นในช่วงการแพร่ระบาดในระยะสั้น  ส่วนใน
ระยะยาวผู้คนจะหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและสุขภาวะกันมากข้ึน รวมถึงต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยให้การใช้ชีวิต
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทำให้เทคโนโลยีต้องเร่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนยุคใหม่ 
จึงควรเร่งหาแนวทางสร้างสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น โดยไม่เป็นการสร้างภาระแก่ลูกค้าในระยะยาว และ
ปรับเปลี่ยนได้โดยไม่มีต้นทุนที่สูงจนเกินไป โดยควรพิจารณาพ้ืนฐานการออกแบบอย่าง Back to Basic โดย
ให้ความสำคัญกับแนวคิดในการออกแบบที่ดี ตัดทอนส่วนที่ไม่จำเป็นลงจนเหลือเพียง “แก่น” ที่จำเป็นต่อการ
อยู่อาศัย คุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่ได้รับ ซึ่งปัจจัยสำคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล 
และ ส่วนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น นั่นเอง 

ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้อาจกลายเป็นความปกติใหม่ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไป ก็ทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม จากสภาพดังกล่าว ในส่วนของธุรกิจเองจำต้องพร้อมต่อ
การปรับตัวอย่างรวดเร็ว ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งหนึ่งที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจได้ตามสภาพสังคมดังกล่าวที่ดีที่สุดคือ ผู้ประกอบการ นั่นเอง 
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ดังนั้น จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ สามารถสรุปประเด็นในการศึกษาเพ่ือค้นหาแนวทางในการปรับตัว
ของธุรกิจในยุคสังคมปกติใหม่ โดยพบแนวทางใน 3 ด้าน คือ การปรับตัวของผู้ประกอบการ การปรับตัวของ
ธุรกิจ และการสนับสนุนโดยภาครัฐ โดยนำเสนอ ดังนี้  

 
การปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจในยุคปกติใหม่ (New normal) 

 จากวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในวงกว้าง และบังคับให้ทุก
คนต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมด ธุรกิจจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและในองค์การเพ่ือให้
สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น อาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจให้สอดรับกับ New Normal ที่เกิดขึ้น
ได้ โดยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสพัฒนาสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้ แนวทางหนึ่งโดย
การนำแนวคิดแบบ Growth Mindset มาใช้เป็นแนวคิดที่สำคัญในการปรับเปลี่ยน โดย นรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร 
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ LINE ประเทศไทย ได้เสนอกลยุทธ์สำคัญ 3 ประการภายใต้แนวคิด 
Growth Mindset ดังภาพ 
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ภาพที่ 1 กลยุทธ์สำคัญ 3 ประการภายใต้แนวคิด Growth Mindset 
ที่มา : นรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร, LINE ประเทศไทย, 2563 
  

จากภาพจะเห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบัน ต้องพยายามอย่างยิ่งในการหาแนวทางใหม่ในการพัฒนา
สินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้ แนวทางหนึ่งโดยการนำแนวคิดแบบ Growth 
Mindset มาใช้เป็นแนวคิดที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ โดยกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด Growth Mindset 
ประกอบด้วย แนวคิดท่ีสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1. การตั้งเป้าหมายแบบก้าวกระโดด  (Leapfrog Goal Set) เป็นการทำงานภายใต้เวลาเท่าเดิม
ด้วยความท้าทายที่มากข้ึนตั้งเป้าหมายสูงขึ้นเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนให้พนักงานสามารถคิดนอกกรอบ สร้างการ
เติบโตและกระตุ้นให้เกิดการ “คิดใหม่ ทำใหม่” 

2. การสนับสนุนให้กำลังใจและมอบความเชื่อใจ (Empower & Trust) แก่พนักงานด้วยการตั้ง 
KPI เพ่ือวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระหว่างช่วง WFH เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ควรสนับสนุนให้กำลัง
และมอบความเชื่อใจแก่พนักงาน ให้เกิดสมดุลในการทำงานหรือ Work-life Balance เพ่ือป้องกันความเครียด
ที่อาจเกิด ขึ้นจากการทำงาน อาจจัดให้มีกิจกรรมให้คำปรึกษาความเครียด หรือกิจกรรมออกกำลังกาย
ออนไลน์จากบ้าน นำไปสู่การทำงานที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3. การสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริง (Extreme Ownership)  ด้วยการสร้าง
ความรู้สึกการเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรแก่พนักงาน โดยความรู้สึกนี้จะผลักดันให้พนักงานมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างยิ่งยวด ตลอดจนพนักงานทุกคนจะคอยช่วยเหลือและทำงานร่วมกัน 
เพ่ือนำองค์กรก้าวไปข้างหน้าภายใต้เป้าหมายเดียวกัน   

Extreme 

Ownership 

Empower & 

Trust 

Leapfrog 

Goal Set 
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   นอกจากนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวไกลไปมาก โดยเฉพาะการสร้างแพลตฟอร์มรูปแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะการนำมาใช้ในการสื่อสาร เชื่อมประสานการติดต่อระหว่างกัน ทำให้โลกแคบลง การส่งผ่าน
ข้อมูลไปไกลทั่วโลกภายในพริบตา  และที่สำคัญมีการนำมาใช้เพ่ือต่อยอดธุรกิจ โดยมีการนำแนวคิด Growth 
Mindset มาใช้ นอกจากนี้มีหลายธุรกิจได้มีการปรับตัวโดยใช้แพลตฟอร์มรูปแบบการสื่อสารในสังคมออนไลน์ 
ทั้ง  LINE  facebook Tiktok What App เป็นช่องทาง New Normal ในการทำธุรกิจออนไลน์ ภายใต้
แนวคิด Growth Mindset ได้เป็นอย่างดี แม้แต่ธุรกิจชุมชนเองหลายธุรกิจ สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ ด้วยการ
ขยายช่องทางธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัลแบบเต็มตัว ผ่านการใช้ LINE Official Account ร่วมกับ MyShop มา
ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและชุมชนในท้องที่ต่างๆ ให้เกษตรกรสามารถขายและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคตัวจริง
ได้โดยตรง 

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในปัจจุบัน ต้องพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่มี
เอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาธุรกิจ หากพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เหตุวิกฤติที่ผ่านมาแต่ละครั้ง พบว่า ล้วนมีเหตุและปัจจัยที่ต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการในธุรกิจจะต้องมี
วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สามารถรับมือกับทุกวิกฤติที่ถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว อีกประการ
หนึ่งที่สำคัญคือการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
ออกแบบดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่สุด ที่มีคุณค่า สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย และไม่ว่าจะต้องพบเจอกับเหตุวิกฤติใดๆ ย่อมสร้างให้
เกิด “New Normal” ที่สร้างความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงได้หลังจากนั้นอย่างแน่นอน 
 

การปรับตัวของธุรกิจในยุคปกติใหม่ (New normal) 
 จากสถานการณ์ Covid-19 และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าสภาพสังคม  New 
Normal เหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างมากกับสภาพเศรษฐกิจ ธุรกิจ การตลาด ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
จะต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ และการปรับตัวจากข้อมูลเหล่านั้น
จะเป็นตัวชี้จุดยืนใหม่ให้กับธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจ จะเข้าถึงและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ที่เก่ียวเนื่อง เหล่านั้น
ได้ดีและรวดเร็วเพียงใด นั่นคือการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและการตลาด นั่นเอง การที่ผู้ประกอบการจะ
สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้ 
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 1. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจะมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ เป็นโอกาสของธุรกิจที่จะเร่ง
แก้ปัญหา หรือใช้เป็นแนวทางในการเข้าถึง จนอาจสามารถสร้างจุดยืนที่มั่นคงในตลาดได้ 
 2. ธุรกิจสตาร์ทอัพจะเป็นเรื่องที่ยากข้ึน จึงเกิดภาวการณ์ชะลอการลงทุน ด้วยธุรกิจชุมชนเป็นธุรกิจที่
มีจุดเด่น ในการสร้างผลผลิตหรือมีพ้ืนที่การตลาดในชุมชน ดังนั้น การชะลอการลงทุนจึงเป็นการลดคู่แข่งขัน
ทางธุรกิจ จึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจในชุมชนของธุรกิจชุมชนนั่นเอง 
 3. ธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้ระบบ E-Commerce เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมใหม่ในสภาวะสังคม
ปกตใิหม่ ซึ่งระบบ E-Commerce จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดี 
 4. ธุรกิจร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าทั่วไปที่มิใช่สินค้าสะดวกซื้อ หรือสินค้าในชีวิตประจำวัน จะต้อง
ปรับตัวเข้าสู่ระบบออนไลน์ เช่น อุปกรณ์ก่อสร้าง สินค้าตกแต่ง หรือการบริการต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษา 
การพยากรณ์ เป็นต้น จะเข้าสู่ระบบออนไลน์มากข้ึน เพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าเหล่านี้ผ่าน
ระบบออนไลน์มากขึ้น 
 5. ธุรกิจประเภทบริการ ต่างๆ จะปรับการให้บริการใหม่ ที่เพ่ิมระยะห่างมากขึ้น ให้ความสำคัญต่อ
สุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ธุรกิจบันเทิง เป็นต้น 
 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจ ต้องใส่ใจต่อการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ธุรกิจอยู่เสมอ  พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองให้พร้อมรับรู้ ติดตามข้อมูลใหม่ๆ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเอง วิถีการทำงาน การบริหารจัดการธุรกิจให้พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนหรือมีความยืดหยุ่นอยู่
เสมอนั่นเอง  
 

การสนับสนุนผู้ประกอบการในยุคปกติใหม่ 
 นอกจากผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาตนเองแล้ว ในส่วนภาครัฐเองก็มีการวางแผน กำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ เพิ่มข้ึนสอดรับกับสถานการณ์ของโลกยุคใหม่ในยุคดิจิทัลด้วยเช่นกัน  
เป้าหมายหนึ่งคือการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ (แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2559, หน้า 54) โดยยุทธศาสตร์
ที่ 5 กล่าวถึงการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคน
ดิจิทัล (Digital workforce) ขึ้นมารองรับการทำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่มคนทำงานที่จะ
เป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในระบบเศรษฐกิจโดยมีแผนงานที่สำคัญ คือ 
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากรภาครัฐและเอกชนทุกสาขา
อาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยทำงานและวัยเกษียณ ให้มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้รูปแบบใหม่ นำไปสู่การสร้างคุณค่า
วามต้องการของผู้รับประโยชน์ 
 1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
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ดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ในระบบเปิดสาหรับมหาชน (MOOCs) ตามความต้องการที่หลากหลายทั้งบุคลากรวัย
ทำงาน สถานประกอบการหรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ 
 2. พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เช่น ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะด้านการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational thinking) ทักษะด้านการออกแบบกระบวนการ
ทางธุรกิจ (Design process thinking) ทักษะทางด้านนวัตกรรมบริการ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital entrepreneurship) นำไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่บนพ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและสรา้งการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง 
 3. จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันทั้ง ภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาค
การศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน (On-the-job training) ที่เป็นการปฏิบัติงานจริงกับภาคธุรกิจ
เอกชนในหลักสูตรการศึกษาที่ เป็นที่ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต 
 4. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้มี
ความรอบรู้ และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น พัฒนาให้บุคคลในทุกวิชาชีพมีความเข้าใจและ
เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิตประจำวันมากขึ้น เป็นต้น 
 5. พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
 
องค์ความรู้จากการศึกษา 

จากที่ผู้ศึกษาได้รวบรวมมานี้ จะพบว่า องค์ประกอบในส่งเสริมให้การปรับตัวของธุรกิจในยุคสภาพ
สังคมปกติใหม่ ประกอบด้วยองค์ประกอบใน 3 ด้าน จึงนำเสนอเป็นภาพที่ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันได้อย่าง
ชัดเจน ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบการปรับตัวของธุรกิจในยุคสภาพสังคมปกติใหม่  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การปรับตัวของผู้ประกอบการ  

จากสภาพวะดังกล่าว ผู้ประกอบการควรต้องมีการปรับตนเองอยู่เสมอที่พร้อมต่อการปรับเปลี่ยน 
ตนเอง และปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการธุรกิจ ให้สอดรับกับยุคปกติใหม่ ดังเช่นปัจจุบัน มีความรู้พร้อมที่จะ
ปรับลักษณะธุรกิจ ให้มีระยะห่างทางกายภาพระหว่างลูกค้ากับพนักงาน และระหว่างลูกค้าด้วยกัน ควรลด
ความใกล้ชิดด้วยการการใช้สื่อกลางในทุกด้าน ทั้งในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การขนส่งหรือ
ระบบลอจิสติกส์ รวมถึงวางแผนการจัดการ ให้ได้ผลตอบแทนระยะสั้น มีความคุ้มค่า คืนทุนเร็ว โดยสิ่งสำคัญ
ที่สุดคือ การปรับคุณลักษณะของตัวผู้ประกอบการเอง ให้พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนตนเอง ทีพร้อมต่อการเพ่ิม
ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ใน 3 ประเด็นนี้ คือ การปรับ-การเพ่ิม-การสร้างทักษะใหม่ 
(Reskill-Upskill-New Skill) ให้ตนเองอยู่เสมอ 

2. การปรับตัวของธุรกิจ 
ธุรกิจในยุคนี้จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและในองค์การ โดยพลิกวิกฤตเป็น 

โอกาสพัฒนาสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค อาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจให้
สอดรับกับ New Normal ที่เกิดขึ้นได้ ด้วยการขยายช่องทางธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัลแบบเต็มตัว ผ่านการใช้ LINE 
Official Account เพ่ือให้เสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคตัวจริงได้โดยตรง และมีการปรับหรือออกแบบการ
จัดการธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นธุรกิจที่สอดรับกับการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ที่ต้องมี
ระยะห่างทางกายภาพ เป็นสำคัญ 

3. การสนับสนุนผู้ประกอบการ 
ในส่วนภาครัฐเองก็มีการวางแผน กำหนดแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ  

การปรับตัวของผู้ประกอบการ การสนับสนุนผู้ประกอบการ 

การปรับตัวของธุรกิจ 



๑๙๕ 

 

เพ่ิมขึ้นสอดรับกับสถานการณ์ของโลกยุคใหม่ในยุคดิจิทัลด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการวางระบบเชื่อมร้อยให้มี
ศูนยก์ลาง ในการบัและถ่ายทอดองค์ความรูท้างดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลั  เน้นการเรยีนรูแ้ละ
ปฏบิตั ิเพื่อเพิม่ทกัษะรูปแบบใหม่ในลกัษณะบูรณาการการเรยีนการสอนร่วมกนัทัง้ ภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคการศกึษา รวมถงึการเร่งทบทวนหรอืปรบัเปลีย่นขอ้กฎหมายต่าง ๆ ใหเ้อือ้ต่อการจดัการธุรกจิ
ยุคใหม่เช่นเดยีวกนั 
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บทคัดย่อ 

 ศาสตร์ตะวันตกนั้น ถือว่า นวัตกรรมคือสิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ 
อย่างบูรณาการ หรือประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดข้ึน เพ่ือประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
องค์ประกอบของนวัตกรรมนั้น มี ๓ ประการ คือ (๑) ความใหม่ (๒) ประโยชน์ และ (๓) การใช้
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเทียบเคียงแนวคิดนี้กับสถานะของพระพุทธองค์ จะเห็นได้ว่า พระ
พุทธองค์ทรงเป็นต้นแบบของนักนวัตกรรมอย่างแท้จริง กล่าวคือ ทรงค้นพบสัจธรรมซึ่งเป็นสิ่งใหม่ 
ได้แก่ ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ ๔ ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และนำมาสั่งสอนเวไนยสัตว์ เกิด
ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างมหาศาล หลักธรรมจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบเหมาะแก่บุคคลทุกระดับ 
มุ่งให้เป็นคนดี มิเพียงสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวม ยังทรงเป็นนักปฏิวัติและปฏิรูป
สังคม โดยสร้างองค์ความรู้ ทรงสอนวิธีการปฏิบัติ แสดงการปฏิบัติตามกรอบของปริยัติ ปฏิบัต ิ
ปฏิเวธ จึงทรงเป็นนักนวัตกรรมเชิงพุทธที่แท้จริง 

คำหลัก : นวัตกรรม, พุทธนวัตกรรม. 

 

ABSTRACT 

 Western concept regards innovation as an innovation being caused from 
knowledge of any specific science and synthesized into new product for the sake of 
socio-economic benefits. Three factors categorized innovation are (1) newness, (2) 
economic benefits, and (3) knowledge and creativity idea. Compared to the status of 
the Buddha, it is to be regarded Him as an "Innovation" due to the facts that He is 
enlightened one, the omniscient, especially the dependent origination and the Four 
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Noble Truths begut from His creative idea and knowledge. His teaching are in 
systematic and logic, applied to lead human life step by step of knowledge, practice, 
and realization. Thus the Buddha is the True innovator. 

Keywords : Innovation, Buddha innovation.   



แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือความยั่งยืนของการท่องเทีย่ว 
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

Guidelines for managing community participation for tourism sustainability  
of Bang Saphan District Prachuap Khiri Khan Province 

สมหมาย ปานทอง1 , 
ญาณกร โท้ประยูร2, 

โกมล ปราชญ์กตัญญู3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา สถานการณ์ปัจจุบัน แนวทางการจัดการการมีส่วน

ร่วมของชุมชนเพ่ือความยั่งยืนของการท่องเที่ยวของอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสม เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยสรุปความสำคัญ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างบุคคลในชุมชนที่พักอาศัยอยู่ในอำเภอบางสะพาน จำนวน 388 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำข้อมูล
มาจำแนกระดับความคิดเห็น ผลการศึกษาพบว่า 

1) สถานการณ์ปัจจุบันของของประชาชน ในอำเภอบางสะพาน ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” 
(X ̅  = 3.68, S.D. = 0.94)  ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของอำเภอบางสะพาน 
ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.59 –  3.97  

2) แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือความยั่งยืนของการท่องเที่ยว ได้แก่  
การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน ในการกระตุ้นให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน และค้นพบ 8  แนว
ทางการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือความยั่งยืน ที่ประกอบไปด้วย 1) ชุมชนควรปลูกฝังและ
สร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่  2) ควรสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ 3) การเป็นเจ้าบ้านที่ดีของ
คนในพื้นที่ 4) มุ่งสร้างประโยชนร่วมกัน 5) สร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้กับชุมชน6) ภาครัฐและภาค
ประชาชนควรมีการบูรณาการร่วมกัน 7) ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก 8) การสร้างตราสัญลักษณ์
ให้กับท้องถิ่น   

 
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน, ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว, แนวทางการจัดการการมีส่วน
ร่วม 
 

ABSTRACT 

 
1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัรฑิต สาขาศิลปะการจัดการ,สถาบัยรัชต์ภาคย์ 

         2 ที่ปรึกษา 
         3ที่ปรึกษาร่วม 
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This research The objective is to study Current situation Guidelines for 

managing community participation for tourism sustainability of Bang Saphan District 

Prachuap Khiri Khan Province Research methodology is a mixed research. Data 

collection Related documents In-depth interviews from key informants Content 

analysis In summary, important And data were collected from 3 8 8  people in the 

community residing in Bang Saphan District by using a questionnaire. Data were 

analyzed by finding percentage, mean and standard deviation. And use the 

information to classify the opinions The results showed that 

1) Current situation of citizens In Bang Saphan District The overall picture is at 

the "high" level (X ̅ = 3 .6 8 , S.D. = 0 .9 4 ) .  The potential for sustainable tourism 

development Of Bang Saphan District The overall picture is in the "high" level, with 

an average score between 3.59 - 3.97. 

2) Guidelines for managing community participation for tourism sustainability 

include the integration of cooperation between government, private and public 

sectors. In encouraging participation of all sectors In order to jointly develop 

sustainable tourism and discover 8  ways to manage community participation for 

sustainability Consisting of 1 ) the community should instill and raise the awareness 

of the new generation 2) should create awareness in conservation 3) be a good host 

of the people in the area 4 ) aim to create mutual benefits 5 )  create happiness 

Understand together For the community. 6 )  Government and the public sector 

should be integrated. 7) The government should proactively publicize. 8) Creating a 

logo for the locality. 

 

 

 

 
 



 

 

ความรู้และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชน:  

กรณีศึกษาชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวดัอ่างทอง 

The knowledge and the interest about laws in daily life of the people:  

as the case study of Ban Lao Community, Chaiyo District, Ang Thong 

Province      

 นางสาวกาญจณา  สุขาบูรณ์1  

นายนรินทร์ อุ่นแก้ว2  

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาระดับความรู้และความสนใจ เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันของประชาชน ชุมชน 

บ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 2. เปรียบเทียบความรู้ และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันของประชาชน ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตามเพศ อาชีพ และวุฒ
การศึกษา และ 3. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้  และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันของประชาชน ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  

ผลการศึกษาพบว่า ด้านความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิต พบว่า ประชาชนชุมชนบ้านลาว 
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีความรู้กฎหมายเก่ียวกับวงจรชีวิตในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.7  และมี
ความรู้กฎหมายเก่ียวกับชีวิตประจำวันในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 84.5                                                                                                                                                      

ด้านความสนใจกฎหมายเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิต พบว่า ในภาพรวมมีความสนใจกฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และมีความสนใจกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในภาพรวม มี
ความสนใจกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันอยู่ในระดับมาก  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของ
ประชาชน ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา พบว่า เพศ
ต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันไม่แตกต่างกัน  ส่วนอาชีพและระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน                                                         

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
ของประชาชน ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พบว่า ความรู้และความสนใจเกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชน ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไม่มีความสัมพันธ์กัน
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คำสำคัญ: ความรู้และความสนใจ  กฎหมายในชีวิตประจำวัน ชุมชนบ้านลาว จังหวัดอ่างทอง 
Abstract  

The purposes of this study were (1) to study the level of knowledge and the 
interest that regarding the law in daily life of the people in Ban Lao Community, Chaiyo 
District, Ang Thong Province.; (2) to compare the knowledge and the interest about law 
in daily life of the people in Ban Lao Community, Chaiyo District, Ang Thong Province 
according to gender, occupation and education background and; (3) to find the 
relationship between knowledge and the interest about the law in daily life of the 
people in Ban Lao Community, Chaiyo District, Ang Thong Province. 

The results showed that regarding the legal knowledge about life cycle, the 
people of Ban Lao Community, Chaiyo District, Ang Thong Province as a whole 
Accounted for 85.7 percent and had a knowledge of laws regarding daily life as a 
whole Accounting for 84.5 percent. Besides, for the interest in the laws relating to the 
life cycle, it was found that the most people interested in the laws regarding life cycle 
in the medium level and interested in laws regarding daily life as a whole in high level. 

The comparison about knowledge and the interested in the law in daily life of 
the people of Ban Lao Community, Chaiyo District, Ang Thong Province according to 
gender, occupation and education level were found that the gender is not different in 
the knowledge of the law in daily life but the occupation and the education level are 
different. By the study of the relationship between knowledge and the interested in 
the law in daily life of the people of Ban Lao Community, Chaiyo District, Ang Thong 
Province, found that knowledge and interested were no relationship. 

Keywords: Knowledge and Interested, law in daily life, Ban Lao Community, Ang 
Thong Province 
  
1. บทนำ  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลนำไปสู่การพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินนโยบายตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ 
“มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของ
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แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” (สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2558) ประกอบกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการวิจัย “รูปแบบการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการพ่ึงตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง” เพ่ือ
พัฒนาชุมชน ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทย โดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดแบ่งโครงการวิจัยย่อยตามสาขาวิชา  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 2 ภาควิชาหลักรวม 15 สาขาวิชา นอกเหนือจากนั้นยังมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์
ต่าง ๆ ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ล้วนอยู่ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พ่ึงตนเอง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง” เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของการ
วิจัยยิ่งขึ้น  
  อย่างไรก็ตาม สาขาวิชานิติศาสตร์ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแนวทาง
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงได้มุ่งเน้นศึกษาวิจัยในประเด็นของการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ เนื่องจากความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้ง สืบเนื่องจากใน
ปัจจุบันความรู้ทางด้านกฎหมายมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งรัฐก็ได้มีการออกกฎหมาย
และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลายฉบับเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม แต่ประชาชนในชุมชนบ้าน
ลาวทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันและกฎหมายที่ออกมาใช้
บังคับใหม่ ประกอบกับจากสถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการขอความช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมายของประชาชนผ่ านทางศูนย์ดำรงธรรมจั งหวัด  สำนักงานยุติ ธรรมใน เขตจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีจำนวนมากขึ้นทุกปี    โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในด้านกฎหมาย ตลอดทั้งประชาชนยังไม่ทราบถึงการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึง
ระดับความรู้ ความสนใจ และเปรียบเทียบความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน 
ระหว่าง เพศ อาชีพ และระดับการศึกษาที่ต่างกันของประชาชนในชุมชนบ้านลาว รวมถึงการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านลาว 
เพ่ือนำผลที่ได้จากการวิจัยมาเป็นข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนบ้าน
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ลาวมีศักยภาพด้านความรู้ และสร้างความสนใจของกฎหมายในชีวิตประจำวันให้เกิดแก่ประชาชนใน
ชุมชนบ้านลาว เพ่ือช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการขาดความรู้  ความเข้าใจกฎหมายอันเป็นหนทางหนึ่งใน
การลดปัญหาอุปสรรคในการดำรงชีวิต และลดปัญหาสังคมในอนาคตต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 เพ่ือศึกษาระดับความรู้และความสนใจ เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชน  

ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชน  

ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา 
2.3  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของ

ประชาชน ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย  
      การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ประชาชนที่อาศัยในชุมชนบ้านลาว อำเภอ
ไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 300 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัย
ในชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 171 คน  คน ซึ่งผู้วิจัยทำการกำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973: 725) ในการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได ้
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้ และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชน 
ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

ขอบเขตด้านพื้นที่/สถานที่ทำการเก็บข้อมูล  คือ ชุมชนบา้นลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะกฎหมายในชีวิตประจำวันสำหรับ

ประชาชนเท่านั้น   ซึ่งหมายรวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิต และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้แก่ การเกิด การตาย การศึกษา การมีบัตรประชาชน การรับราชการทหาร กฎหมายเกี่ยวกับ
ครอบครัว เช่น การหมั้น  การสมรส มรดก และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันต่างๆ 
ได้แก่ การกู้ยืมเงิน การค้ำประกัน จำนอง จำนำ ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  (ศูนย์นิติศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์, 2555) 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. วิธีดำเนินการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 2 ความรู้กฎหมายเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตและชีวิตประจำวัน มีลักษณะเป็นข้อคำถาม

แบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 3 ความสนใจกฎหมายเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตและกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน มี

ลักษณะเป็นข้อคำถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (มีความรู้มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด) 

ข้อมูลทั่วไป 

  1.เพศ 

  2. อาย ุ

  3. ระดับการศึกษา 

  4. อาชพี 

  5.รายได ้

ความรู้กฎหมายเกีย่วข้องกบัวงจรชวีิต      
และชีวติประจำวัน 

        1. การกูย้ืมเงิน    2. การค้ำประกัน  

         3. การจำนอง     4. การจำนำ 

         5. การซ้ือขาย     6. การขายฝาก 

         7. การเช่าทรัพย์   8. การเช่าซ้ือ 

 

ความสนใจกฎหมายเกีย่วข้องกับวงจรชีวิตและ
กฎหมายเกี่ยวข้องกับชวีิตประจำวัน 

1. กฎหมายการกูย้ืมเงิน  2. กฎหมายการค้ำประกัน 

3. กฎหมายการจำนอง   4. กฎหมายการจำนำ 

5. กฎหมายการซ้ือขาย   6. กฎหมายการขายฝาก 

7. กฎหมายการเช่าทรัพย ์ 8. กฎหมายการเช่าซ้ือ 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีลักษณะคำถามแบบปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบ
แบบอิสระ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการลงพ้ืนที่ภาคสนามและเก็บรวบรวมข้อมูล ณ ชุมชน
บ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้  
ได้แก่  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
2. ข้อมูลความรู้กฎหมายเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิต สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. ข้อมูลความรู้กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4. ข้อมูลความสนใจกฎหมายเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตและกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ  
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ส่วนเกณฑ์ในการแปลความหมาย โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถามที่เป็นแบบ
มาตราประมาณค่า มีดังนี้ 
 ระดับ 1.00-1.50 หมายถึง มีความสนใจกฎหมายในชีวิตประจำวันระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ 1.51-2.50 หมายถึง มีความสนใจกฎหมายในชีวิตประจำวันระดับน้อย 
 ระดับ 2.51-3.50 หมายถึง มีความสนใจกฎหมายในชีวิตประจำวันระดับปานกลาง 
 ระดับ 3.51-4.50 หมายถึง มีความสนใจกฎหมายในชีวิตประจำวันระดับมาก 

ระดับ 4.51-5.00 หมายถึง มีความสนใจกฎหมายในชีวิตประจำวันระดับมากที่สุด 
5. การเปรียบเทียบความรู้ และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชน
ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัด 

อ่างทอง ตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ One Way ANOVA 
 6. หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของ
ประชาชน ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์  คือ Pearson 
Correlation 
 
 
 



๒๐๖ 

 

 

6. ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 171 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 57.9 ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมา ได้แก่ อายุระหว่าง 
40-49 ปี อายุระหว่าง 30-39 ปี ตามลำดับ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 
55.6 รองลงมา ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. และไม่ได้เรียน 
ตามลำดับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย 
อาชีพเกษตรกรรม และไม่ได้ประกอบอาชีพ และส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 29.8 รองลงมา ได้แก่ รายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท และไม่มี
รายได้ ตามลำดับ 

ผลการวิจัยด้านความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้กฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.7  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความรู้ 
เรียงลำดับตามค่าร้อยละจากกมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. การเกิด - กรณีมีเด็กเกิดในบ้านหรือนอกบ้าน ผู้มีหน้าที่แจ้งเด็กเกิด คือ เจ้าบ้าน และต้อง
แจ้งเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 98.8 
 2. มรดก – เมื่อบุคคลตาย ทรัพย์สินหรือมรดกของผู้ตายจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม(ญาติ
และคู่สมรส) และผู้รับพินัยกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 97.7 

3. ครอบครัว (การสมรส) – การสมรสต้องมีการจดทะเบียนสมรสจึงจะมีผลตามกฎหมาย 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 94.7 

4. การตาย – กรณีมีคนตายเกิดข้ึน เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีการตายเกิดขึ้น
ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตาย แต่ถา้ไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
คิดเป็นร้อยละ 94.2 

5. การรับราชการทหาร – ชายผู้มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุย่างเข้า 18 ปีบริบูรณ์ใน พ.ศ. ใดให้ไป
แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายใน พ.ศ.นั้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 89.5 

6. การศึกษา – ผู้ปกครองจะต้องส่งเด็กในความปกครองของเตนเองเข้าเรียนในภาคบังคับ (ป.
1-ม.3) เมื่อเด็กอายุย่างเข้าปีที่สิบหก (16 ปีบริบูรณ์) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 83.6 

7. บัตรประจำตัวประชาชน – กฎหมายกำหนดให้คนที่มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ 
(ย่างเข้าอายุ 7 ปี ขอยื่นทำบัตรประจำตัวประชาชนได้) แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัว
ประชาชน โดยยื่นคำขอทำบัตรประชาชนได้ท่ีไหนก็ได้  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 81.3 

8. การสมรส - เมื่อไม่มีการจดทะเบียนสมรส กรณี เด็กเกิดจากหญิง ไม่ว่าจะแต่งงานตาม
ประเพณีหรือพากันหนีไป เด็กนั้นไม่ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของชาย เพราะไม่มีการสมรส 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 65.6 
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9. ครอบครัว (การหมั้น) – บางคนเกิดมามีคู่หมั้นอยู่แล้ว พ่อแม่เป็นคนหมั้นไว้ให้ตั้งแต่บุตรยัง
อยู่ในท้อง ในแง่ของกฎหมาย การหมั้นยังไม่ได้เกิดขึ้น เพราะชายและหญิงอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 65.5 

ผลการวิจัยด้านความรู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้กฎหมาย
เกี่ยวกับชีวิตประจำวันในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 84.5  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความรู้
เรียงลำดับตามค่าร้อยละจากกมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. การจำนำ – ทรัพย์สินที่สามารถจำนำได้ คือ ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ ข้าง ม้า กระบือ ทอง เพชร เป็นต้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 95.9 

2. การเช่าซื้อ – สัญญาเช่าซื้อ คือ สัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินเอาทรัพย์สินของตนออกให้ผู้อ่ืน
เช่า เพ่ือใช้สอยและให้คำมั่นว่าจะขายแก่ผู้เช่าซื้อ เมื่อได้ใช้เงินจนครบตามที่ตกลงไว้โดยการชำระเป็น
งวด ๆ จนครบตามข้อตกลง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 93.0 

3. การจำนอง – การจำนอง คือการเอาอสังหาริมทรัพย์ (ท่ีดิน บ้านเรือน ฯลฯ) ไปตราไว้แก่ 
ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันชำระหนี้ของลูกหนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 88.9 

4. การขายฝาก – การขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขายที่สิทธิแห่งความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินตกไป
ยงัผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงในขณะทำสัญญาว่าผู้ขายมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ในกำหนดเวลาเท่าใด ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 86.5 

5. การเช่าทรัพย์ – ทรัพย์สิ่งของใด เจ้าของย่อมนำออกให้ผู้อ่ืนเช่าได้เสมอไม่ว่าทรัพย์นั้นจะมี
ขนาดเล็กหรือใหญ่ เคลื่อนย้ายได้หรือไม่ก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 86.5 

6. การค้ำประกัน – เมื่อผู้ค้ำประกันถูกเรียกร้องให้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ มิใช่ผู้ค้ำประกันต้อง
ชำระหนี้ ทันทีแต่มีสิทธิที่จะเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องเอาจากลูกหนี้ก่อนได้ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความรู้คิดเป็นร้อยละ 83.6 

7. การกู้ยืมเงิน – ในการกู้ยืมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีการส่งมอบเงินยืมให้แก่ผู้ที่ให้ยืมเงิน ใน
การกู้ยืมนี้ผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 80.7 

8. การซื้อขาย – โดยปกติการทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินนั้นทันทีที่ทำสัญญา กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินชิ้นนั้นก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันที แม่จะยังไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินชิ้นให้แก่ผู้ซื้อหรือแม้ผู้ซื้อจะยัง
ไม่ได้ชำระเงินค่าทรัพย์สินนั้นก็ตาม  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 60.8 

ผลการวิจัยด้านความสนใจกฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมี
ความสนใจกฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.43 , S.D. = 0.79)   เมื่อพิจารณา
ความสนใจกฏหมายเก่ียวข้องกับวงจรชีวิตเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจอยู่
ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ 

1. กฎหมายเกี่ยวกับมรดก ( =4.37, S.D. = 0.79)  
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2. กฎหมายเกี่ยวกับการตาย ( =3.80, S.D. = 0.98) 
3. กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว (การหมั้น การสมรส) ( =3.61, S.D. = 0.98) ตามลำดับ 

และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ 
1. กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ( =3.34, S.D. = 1.14) 
2. กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ( =3.25, S.D. = 1.10) 
3. กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องบุตร ( =3.11, S.D. = 1.10) 
4. กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ( =3.01, S.D. = 1.02) 
5. กฎหมายเกี่ยวกับการเกิด ( =2.95, S.D. = 1.07) ตามลำดับ 
 
ผลการวิจัยด้านความสนใจกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม 

มีความสนใจกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันอยู่ในระดับมาก   ( X =3.60, S.D. = 1.04) เมื่อพิจารณา
ความสนใจกฏหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
สนใจอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ 

1. กฎหมายการกู้ยืมเงิน ( X =4.13, S.D. = 0.94)  
2. กฎหมายการค้ำประกัน ( X =4.04, S.D. = 0.95) 
3. กฎหมายการซื้อขาย ( X =3.74, S.D. = 1.09)  
4. กฎหมายการจำนอง ( X =3.54, S.D. = 1.14) ตามลำดับ 

และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ 
 1. กฎหมายการเช่าทรัพย์ ( X =3.46, S.D. = 1.06) 

2. กฎหมายการจำนำ ( X =3.34, S.D. = 1.05) 
3. กฎหมายการเช่าซื้อ ( X =3.32, S.D. = 1.07) 
4. กฎหมายการขายฝาก ( X =3.22, S.D. = 1.07) ตามลำดับ 
 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของ

ประชาชน ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา พบว่า 
1. เพศต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันไม่แตกต่างกัน  
2. อาชีพต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น

รายคู่ พบว่า อาชีพต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน ดังนี้ 
   2.1 เปรียบเทียบระหว่างผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพและอาชีพรับจ้างกับอาชีพรับราชการ พบว่า  

ผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพ อาชีพรับจ้าง และอาชีพรับราชการ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
แตกต่างกัน  
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   2.2 เปรียบเทียบระหว่างอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพรับจ้าง มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันแตกต่างกัน  

   2.3 เปรียบเทียบระหว่างอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพรับราชการ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน  

3. ระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน 
ดังนี้ 

   3.1 เปรียบเทียบระหว่างผู้ไม่ได้เรียนและระดับการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.  อนุปริญญา  และปริญญาตรี พบว่า  มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน  

   3.2 เปรียบเทียบระหว่างระดับประถมศึกษาและอนุปริญญา พบว่า  มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน  

   3.3 เปรียบเทียบระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.และอนุปริญญา พบว่า  มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน  

   3.4 เปรียบเทียบระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. และอนุปริญญา พบว่า มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน  
 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้  และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันของประชาชน ชุมชนบ้ านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน 

  ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายใน

ชีวิตประจำวัน 

ความสนใจเกี่ยวกับ
กฎหมายใน

ชีวิตประจำวัน 
ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

Pearson 
Correlation 

1 .051 

 
 
ความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

Sig. (2-tailed) 
N 

Pearson 
Correlation 

Sig. (2-tailed) 
N 

 
171 
.051 
.505 
171 

.505 
171 
1 
 

171 

    

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบความสัมพันธ์มีค่า Significance (Sig) เท่ากับ .505 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ความรู้และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันของประชาชน ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 สรุปผลการวิจัย 

ด้านความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิต พบว่า มีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตในภาพรวม 
คิดเป็นร้อยละ 85.7  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเกี่ยวกับความรู้กฎหมายเกี่ยวกั บวงจรชีวิต ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตเป็นรายด้าน เรียงลำดับตามค่าร้อยละจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ 1. ด้านการเกิด 2. ด้านมรดก 3. ด้านครอบครัว (การสมรส) 4. ด้านการตาย 5. ด้านการรับ
ราชการทหาร 6. ด้านการศึกษา 7. ด้านบัตรประจำตัวประชาชน 8. ด้านการสมรส 9. ด้านครอบครัว 
(การหมั้น) ตามลำดับ  

ด้านความรู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน  พบว่า มีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 84.5  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเกี่ยวกับความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ เรียงลำดับตามค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. การจำนำ 2. 
การเช่าซื้อ  3. การจำนอง  4. การขายฝาก  5. การเช่าทรัพย์  6. การค้ำประกัน  7. การกู้ยืมเงิน  และ 
8. การซื้อขาย  ตามลำดับ 
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ด้านความสนใจกฎหมายเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิต  พบว่า ในภาพรวมมีความสนใจกฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความสนใจกฏหมายเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ 1. 
กฎหมายเกี่ยวกับมรดก  2. กฎหมายเกี่ยวกับการตาย  และ 3. กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว (การหมั้ น 
การสมรส) ตามลำดับ  

ด้านความสนใจกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน พบว่า ในภาพรวม มีความสนใจกฎหมาย
เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความสนใจกฏหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็น
รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสนใจอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ 1. 
กฎหมายการกู้ยืมเงิน 2. กฎหมายการค้ำประกัน 3. กฎหมายการซื้อขาย 4. กฎหมายการจำนอง 
ตามลำดับ  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของ
ประชาชน ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา พบว่า 
อาชีพและระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน ส่วน เพศ
ต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้  และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันของประชาชน ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ สรุปได้ว่า ความรู้และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชน ชุมชน
บ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไม่มีความสัมพันธ์กัน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาด้านความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตและกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.7  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเกี่ยวกับความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ
วงจรชีวิตเป็นรายด้าน เรียงลำดับตามค่าจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเกิด  มรดก และครอบครัว การ
ตาย การรับราชการทหาร การศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน การสมรส ครอบครัว (การหมั้น) 
ตามลำดับ 

และด้านความรู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน   พบว่า มีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวันในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 84.5  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเกี่ยวกับความรู้กฎหมาย
เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การจำนำ การ
เช่าซื้อ การจำนอง การขายฝาก  การเช่าทรัพย์ การค้ำประกัน การกู้ยืมเงิน และการซื้อขาย ตามลำดับ  
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ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ ชมชื่น  มัณยารมย์และคณะ (2544) ที่กล่าวว่า กฎหมายเป็น
กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์  จึงจำเป็นที่มนุษย์ทุกคนในแต่ละสังคมจะต้องรู้กฎหมาย   
เพ่ือประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามกฎเกณฑ์ของสังคมที่กำหนดขึ้นมาสำหรับให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข   ซึ่งกฎหมายมีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก  เนื่องจากสัญชาตญาณของมนุษย์ไม่
อาจอยู่ลำพังคนเดียวได้ มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม  ต้องมีความสัมพันธ์ติดต่อกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ปัจจัยอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต การปฏิบัติต่อกันในครอบครัว และในหมู่คณะของตน จึงจำเป็นต้อง
สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคม และรักษาความเป็นระเบียบ
ตลอดจนความสงบเรียบร้อย  
 ชีวิตมนุษย์มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
กฎหมายเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอันมากนับตั้งแต่เกิด กฎหมายก็กำหนดให้เจ้าบ้านต้องไป
แจ้งเกิดเพ่ือขอรับสูติบัตร จะสมรสก็ต้องไปจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่  จะทำนิติกรรมสัญญาบางอย่าง
กฎหมายก็กำหนดว่าต้องทำตามแบบ แม้กระทั่งการตายก็ต้องแจ้งการตายเพ่ือขอรับใบมรณะบัตร  ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับชาติบ้านเมือง รัฐธรรมนูญก็กำหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชนทุกคนไว้มากมายหลาย
ประการ เช่น หน้าที่ในการเสียภาษีอากร หน้าที่สำหรับชายที่จะต้องเข้ารับราชการทหาร  หน้าที่ต้องไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้  การรู้กฎหมายจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อประชาชนทุกคน เพราะหาก
ประชาชนมีความรู้และเข้าใจกฎหมาย  ก็นับว่าเป็นการสร้างระเบียบและความสงบเรียบร้อยในสังคมได้  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของ
ประชาชน ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา พบว่า เพศ
ต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันไม่แตกต่างกัน และอาชีพและระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จำลองลักษณ์ 
อินทวัน (2553) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความรู้ และเจตคติที่มีต่อกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชน 
ในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ในชีวิตประจำวัน ไม่แตกต่างกัน และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ที่มี อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  ภูมิลำเนา ต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ในส่วนของเจตคติต่อกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน พบว่า  ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ที่มี เพศต่างกัน มี เจตคติต่อกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ที่มี 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่างกัน มีเจตคติต่อกฎหมายในชีวิตประจำวัน ไม่แตกต่างกัน แต่ใน
ส่วนที่มี ภูมิลำเนาต่างกัน มีเจตคติต่อกฎหมายในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 
 



๒๑๓ 

 

 

8. ข้อเสนอแนะและการนำไปใช้ประโยชน์  
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งนี้ 

 1. เนื่องจากเป็นการวิจัยด้านกฎหมาย ซึ่งคำศัพท์เฉพาะทางด้านกฎหมายบางคำ ยากแก่การ
เข้าใจ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ในการสร้างเครื่องมือในการ
วิจัย ผู้วิจัย ควรเลือกใช้ข้อความที่สื่อความหมายให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้โดยง่าย 
 2. ก่อนการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ ผู้วิจัย ควรติดต่อประสานงานไปยังผู้นำชุมชน ตลอดจนบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และควรทำหนังสือราชการเพ่ือการติดต่อกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า เพ่ือให้ง่ายและ
สะดวกต่อการเก็บข้อมูล 
 3. จากผลการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และบางกลุ่ม
ไม่ได้เข้ารับการศึกษา ดังนั้น ในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยควรมีผู้ช่วยวิจัยในการช่วยเหลือกลุ่ม
ตัวอย่างในการอ่านข้อมูลจากแบบสอบถามตลอดจนเป็นการสอบถามเชิงลึก เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่ องครอบครัว (การ
หมั้น การสมรส) เรื่องการตาย และเรื่องเกี่ยวกับมรดก ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสนใจอยู่ในระดับมาก 
 2. ควรศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการกู้ยืม
เงิน การค้ำประกัน การจำนอง และการค้าขาย ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
สนใจอยู่ในระดับมาก 
 3. ควรศึกษาวิจัยเชิงอบรม โดยการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวงจรชีวิต  โดยวัด
ความรู้ก่อน- หลังอบรม เรื่องการสมรส และครอบครัว (การหมั้น) เนื่องจากผลการวิจัยเกี่ยวกับความรู้
เรื่องกฎหมายวงจรชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เรื่องดังกล่าวน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องอ่ืน 
ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมายวงจรชีวิต 
 4. ควรศึกษาวิจัยเชิงอบรม โดยการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายชีวิตประจำวัน โดย
วัดความรู้ก่อน- หลังอบรม เรื่องการซื้อขาย เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
เรื่องดังกล่าวน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการขาดความรู้ ความ
เข้าใจกฎหมายชีวิตประจำวัน 
 
9. กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัย ความรู้และความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชน: กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นี้ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้โอกาส
สนับสนุนและส่งเสริมทุนทำการวิจัย ขอขอบพระคุณประชาชนในชุมชนบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลจนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านเอกสาร และการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งผู้ วิจัยจักนำความรู้ที่ ได้รับไปเผยแพร่และพัฒนาชุมชนบ้านลาวให้มีความรับรู้กฎหมายใน
ชวีิตประจำวันและที่สำคัญไปกว่านั้น ผู้วิจัยทั้งสองท่านขอขอบคุณความเป็นกัลยาณมิตร น้ำจิตน้ำใจอัน
ดีต่อกันของผู้ร่วมวิจัยทั้งสองท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางด้านกฎหมายที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพในอันที่จะเกิดความรู้ มี
ภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย สามารถปกป้องคุ้มครองประโยชน์ ดูแลตนเองและชุมชนให้พ้นภัยได้ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําหลักพระพุทธธรรมมาใช้ในการรักษาและพัฒนาจิตใจคนทั่วไป 
หรืออาจจะเรียกว่าเป็นการใช้จิตวิทยาแนวพุทธ กล่าวถึง หลักธรรม 3 ประการ ที่จะสอนให้เข้าใจถึงความ
เป็นจริงตามธรรมชาติของชีวิต สาเหตุของปัญหาในชีวิต และวิธีการแก้ไข ซึ่งความเข้าใจเหล่านี้จะทําให้ใช้
ชีวิตได้อย่างสงบสุข ลดความทุกข์ และพัฒนาคุณภาพจิตใจได้ จิตวิทยาแนวพุทธ มีประสิทธิภาพในการ
จัดการกับจิตใจชองคนเราทั้งด้านดีและไม่ดี และเหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้กับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ชีวิตแบบใด โดยเฉพาะกับสังคมในปัจจุบัน  

คําสําคัญ: จิตวิทยาแนวพุทธ 

 

Abstract 

This paper clarifies and applies Buddhism Philosophy as an holistic healing of 
mind and a support for mindfulness. Based on 3 Buddhist Philosophy principles that 
educates us reality of nature and life, psychological problem causes and solutions. They 
also teach us to live life peacefully with the truths, decrease suffering and support 
mental health. It is effective for fixing negative minds and also enhancing positive minds. 
The philosophy is suitable for all, in any life circumstance, especially in today’s society.  

Keywords: Buddhist Psychology 



   ๒๑๖ 

๑. บทนํา  

จิตวิทยาเป็นวิชาที่เน้นศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของคน เพ่ือทำความเข้าใจ อธิบาย คาด
เดา และควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน โดยแนวคิดลักษณะนี้มีมาตั้งแต่สมัยอดีต แต่เพ่ิงมี
การรวบรวมจนเป็นศาสตร์วิชาเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วโดยฝั่งตะวันตก การศึกษาจิตวิทยาแบบ
ตะวันตก มีประโยชน์มากมาย หากแต่ ศาสตร์ย่อยแต่ละสาขามักจะขาดการศึกษาแบบองค์รวม 
การศึกษาจิตวิทยาแนวพุทธจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้ได้ดีเพราะมีความเป็นองค์รวมและสามารถ
ใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตได้ผล และยั่งยืน 

๒. แนวคิดที่สําคัญของจิตวิทยาแนวพุทธ  

จิตวิทยาแนวพุทธ นำแก่นของพระพุทธธรรม คือ อริยสัจสี่ ปฏิจจสมุปบาท และไตรลักษณ์ มาประยุกต์ใช้
กับกระบวนการทางจิตวิทยา เพ่ือช่วยรักษา และพัฒนาจิตใจ  

การเห็นความจริงแห่งทุกข์และการแกทุ้กข์ คือ ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และนํามาสั่งสอน มาเป็น
เวลานานกว่า 2500 ปี พุทธธรรมยังเป็นที่ยอมรับว่า เป็นธรรมทีใ่ห้ผลได้ไม่จํากัดเวลา และยังเป็น
ประโยชน์ต่อคนทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ ทุกวัย ทุกระดับ และทุกสถานการณ์ 

แก่นสาระของจิตวิทยาแนวพุทธ คือการสอนถึงหลักการตามธรรมชาติของ กระบวนการเกิดและดับทุกข์ 
พร้อมทัง้ วิธีการดําเนินชีวิตให้บรรลุถึงการดับทุกข์ทีเ่กิดขึ้นให้หมดไป 

๓. อริยสัจ ๔: แนวคิดที่สําคัญของจิตวิทยาแนวพุทธ  

หลักธรรมที่เป็นหัวใจที่จะทําให้เข้าใจถึงสาเหตุของความทุกข์และแนวทางในการดับทุกข์ คือ อริยสัจ 4 
ซึ่งเป็น หลักธรรมสําคัญที่มุ่งผลในทางปฏิบัติ และมีหลักธรรมอื่นๆ ผสมผสานรวมอยู่ ความเข้าใจใน
หลักธรรมนี้จะเปลี่ยนแปลงวิธี การมองโลก อันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิด และการกระทําของ
บุคคลทั้งภายในจิตใจของตนเอง และในสัมพันธ์ต่อผู้อื่นและต่อสรรพสิ่งรอบตัว  

สิ่งสำคัญ คือการรู้ และทําหน้าทีต่่ออริยสัจแต่ละข้อให้ถูกต้อง ต่อไปนี้ 

๑. ทุกข์ ในพุทธธรรม มี 3 ลักษณะ คือ  



   ๒๑๗ 

๑.๑ ทุกข์ทีเ่ป็นความรู้สึกทุกข์ เช่น ทุกข์กาย ทุกข์ใจ โศกเศร้า 

๑.๒ ทุกข์จากความผันแปร คือ ความสุขทีก่ลายเป็นความทุกข์ จากการเปลี่ยนแปลง 

๑.๓ ทุกข์ตามสภาพสังขาร คือ สภาวะของ รางกายที่มีการเสื่อมลง และ ดับไป  

๒. สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา  

๔. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ หรือหมดปัญหา ไม่เป็นทุกข์ เป็นสภาวะของจิตใจที่สงบ  

๔. มรรค คือ วิธีการดับทุกข์ หรือข้อปฏิบัติเพื่อแก้ไข หรือกําจดัสาเหตุของปัญหา  

๔. ปฏิจจสมุปบาท: เหตแุห่งทุกข์  

เมือ่มองหาสาเหตุและวิธีแก้ทุกข์ คนเรามักมองภายนอกให้ไกลตัว เป็นการหลีกหนีความจริง เช่นนี้จะไม่
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และยังอาจทําให้ปัญหาเพ่ิมมากข้ึน พุทธธรรมจึงชี้ว่าเราต้องศึกษาทุกข์
หรือปัญหาของตนเองให้ถี่ถ้วน เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะแก้ปัญหา และดับทุกข์ เพราะเมื่อได้สร้าง
ความสามารถเหล่านี้ไว้พร้อมแล้ว ชีวิตก็จะพบสุขท่ีแท้จริง (พระธรรม- ปิฎก, 2546: 906)  

ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักธรรมี่สอนให้เห็นถึงต้นเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ ว่าเกิดขึน้ได้อย่างไร และจะ
ดับลงอย่างไร โดยละเอียด ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องเก่ียวกับธรรมชาติ ท่านพุทธทาสภิกขุ (2540: 9) กล่าวว่า นี่
เป็นหลักธรรมที่แสดงให้รู้เรื่องความทุกข์ที่เกิดข้ึนในจิตใจของคนเป็นประจํา เพราะสิ่งที่เรียกว่า 
ปฏิจจสมุปบาทนั้นมีอยู่ในคนเราแทบจะตลอดเวลา  

ปฏิจจสมุปบาทแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ หลักทั่วไปที่แสดงโดยไม่ระบุรายละเอียด และ หลักประยุกต์
หรือหลักแจงหัวข้อทีแ่สดงโดยการขยายความให้เห็นรายละเอียด ต่อไปนี้ (พระ ธรรมปิฎก, 2546: 81-82)  

๑ หลักท่ัวไป หรือ อิทัปปัจจยตา เมื่อสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน เมื่อสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับด้วย  

๒ หลักประยุกต์ หรือหลักแจงหัวข้อ  

อวิชชา (Ignorance, Lack of Knowledge) ความไม่รูเ้ท่าทันสภาวะความเป็นจริง ของชีวิต
และของสรรพสิ่ง  



   ๒๑๘ 

สังขาร (Volitional Activities) ความคิดปรุงแต่งเนื่องจากความไมเ่ข้าใจในเหตุปัจจัยที่เป็น
จริง (อวิชชา) จึงคิดปรุงแต่งไปตามความเชื่อทางสังคม วัฒนธรรม หรือ ปัญญาของตน  

วิญญาณ (Consciousness) อารมณ์ที่เกิดข้ึนในใจ อันเป็นผลจากความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมา  

นามรูป (Animated Organism) ภาวะของร่างกายและจิตใจทีส่อดคล้อง ตอบสนองใน
แนวทางของวิญญาณที่เกิดขึ้นตามความคิดปรุงแต่ง  

สฬายตนะ (The Six Sense-based) อายตนะ 6 อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  

ผัสสะ (Contact) การรับรู้อารมณ์ต่างๆ เป็นผลจากอายตนะถูกเร้าให้ทําหน้าที่  

เวทนา (Feeling) ความรู้สึกในภาวะใดภาวะหนี่ง คือ สุข สบาย ทุกข์ เจ็บปวด หรือเฉยๆ  

ตัณหา (Craving) ความอยาก 

อุปาทาน (Attachment) ความยึดมั่นในเวทนาที่ชอบหรือไม่ชอบ หรือให้คุณค่าต่อสิ่งต่างๆ  

ภพ (Process of Becoming) พฤติกรรมที่แสดงออก เพ่ือสนองตัณหาและอุปาทาน  

ชาติ (Birth) การเกิดความตระหนักถึงความมีตัวตนว่ามี “ตัวเรา” เช่น ตัวเราที่เป็นคนเก่ง ฯลฯ  

ชรามรณะ (Decay and Death) ความปรารถนาให้ตัวตนดํารงอยู่ตลอดไป  

ทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นทุกข์จากความอยากท่ีจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจปรารถนาของตน และ
ควบคุมทุกอย่างในชีวิตให้ได้ดั่งใจหวัง ซึ่งเมื่อไม่สามารถทำได้ก็ก่อให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจ  
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๕. ไตรลักษณ์: ลักษณะทั่วไปหรือความเสมอกันของสิ่งทั้งหลาย  

หลักไตรลักษณ์แสดงให้เห็นถึงลักษณะทั่วไปของสรรพสิ่ง ดังต่อไปนี้  

๑. อนิจจตา (Impermanance) ความไม่เที่ยง ไมย่ั่งยืน ภาวะที่เกิดข้ึนแล้ว เสื่อมสลายไป  

 ๒. ทุกขตา (Stress and Conflict) ภาวะที่ถูกบีบค้ัน กดดัน ฝืนและขัดแย้งในตัว เพราะ
ปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพใดๆ หากแตค่งอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้  

 ๓. อนัตตา (Soullessness) ความไม่มีตัวตน ที่แท้จริงของมันเอง (พระธรรมปิฎก, 2546: 68)  

ไตรลักษณ์ช่วยให้รู้เท่าทันความจริงว่าไม่มีสิ่งใดยั่งยืน และไม่เราสามารถไปกําหนด ให้เป็นไปตามที่ใจ
ปรารถนาได ้ 

ผู้ที่ไม่รู้เท่าทัน ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยให้กิเลสเป็นตัวบงการชีวิตและพฤติกรรม มักทําให้ความทุกข์เพ่ิมข้ึนแก่
ตนเองและผู้อื่นที่ใกล้ชิด ส่วนผู้ที่รูเ้ท่าทัน ย่อมสามารถครองชีวิตอยู่ด้วยปัญญา (พระธรรมปิฎก, 2546: 
70/24) ไม่เกิดความทุกข์เกินสมควรเมื่อเกิดความเสื่อม ความสูญเสีย และไม่หลงใหลมัวเมาเมื่อประสบ
ความเจริญ เมือ่ไม่ยึดมั่นใจก็เป็นอิสระและมั่นคง  

๖. จิตวิทยาแนวพุทธ กบัการนําไปใช้เพ่ือการรักษา และพัฒนาจิตใจมนุษย ์ 

ในปัจจุบันนี้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีการนําจิตวิทยาแนวพุทธไปใช้ในกระบวนการทาง
จิตวิทยา ในบทความนี้จะขอเสนองานวิจัยที ่ทั้งจากไทยและต่างประเทศ เพ่ือเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 

งานวิจัยจากต่างประเทศ  

๑. Ushiroyama (2006) ไดศ้ึกษาผลสำเร็จของจิตบําบัดตามแนวคิดจิตวิทยาแนวพุทธที่มีต่อคนไข้ที่เป็น
โรคทางกาย อันมีสาเหตุมาจากจิตใจ (Psychosomatic) เพศหญิง 58 คน ซึ่งเข้ารับการบําบัดด้วยจิต
บําบัดแนวพุทธ 2 ครั้ง โดยมุ่งให้ผู้ป่วยมองเห็นชีวิตตามความเป็นจริง และยอมรับกับความไม่แน่นอนได้ 
พบว่า หลังจาก 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยท่ีได้รับการบําบัดมี Chromogranin Concentration ซ่ึงเป็นดัชนีที่
แสดงถึงการลดลงของความเครียด อย่างมีนัยสําคัญ  



   ๒๒๐ 

๒. Beitel, et al. (2007) ศึกษาผลการบำบัดผู้ใช้ยาเสพติด เน้นทางด้านจิตใจตามหลักการทางพุทธ
ศาสนา กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง 24 คน และ ชาย 15 คน ทั้งหมดเป็นผู้ทีต่ิดยาเสพติด ในจำนวนนี้ 15 คน
เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 21 คนได้รับการบําบัดทั้งแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล อีก 18 คน
ได้รับการบําบัดเฉพาะแบบรายบุคคล โดยผู้บําบัดจะอธิบายถึงมรรคมีองค์ 8 และข้อปฏิบัติตามหลักทาง
พระพุทธด้วยวิธีการที่ปรับให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการบําบัดแต่ละคน ผลการศึกษาพบว่า การบําบัด
สามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติด และการป้องกันตนเองจากเชื้อเอดส์ได้  

งานวิจัยในประเทศไทย  

๑. นิลภา สุขเจริญ (2550) ศึกษากลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีต่ออารมณ์ของ
ทหารเกณฑ์ กองร้อยบริการ กรมการสารวัตรทหารบก กลุ่มตัวอย่างเป็นทหารเกณฑ์ ที่มคี่าคะแนนด้าน
อารมณ์ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
เท่าๆกัน และใช้จิตวิทยาแนวพุทธเป็นในการดําเนินกระบวนการกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มพัฒนาตน
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธสามารถช่วยพัฒนาอารมณ์ของทหารเกณฑ์ได้ โดยหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีคะแนนอารมณ์สูงกว่ากลุ่มควบคุม และสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

๒. ฤทธิรงค์ หาญรินทร์ และสมพร รุ่งเรือง กลกิจ (2551) ศึกษาผลการให้การปรึกษารายบุคคล แนวพุทธ
ในผู้ป่วยเรื้อรังทีม่ีภาวะซึมเศร้า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า 17 คน ซึ่งเข้ารับบริการ
ปรึกษาตามหลักอริยสัจสี่ 1 ครั้ง ครั้งละ 90-120 นาที รวมทั้งมอบหมายให้มีการเจริญสติอย่างน้อยวันละ 
30 นาท ีเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า ค่าคะแนนภาวะซึมเศร้าหลังการให้การปรึกษาลดลง 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างทีเ่ข้ารับบริการมีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบอริยสัจ 4 มีการมองโลก 
ตามความเป็นจริง และสามารถจัดการกับภาวะซึมเศร้าได้อย่างเหมาะสม  

๗. สรุปและอภิปราย  

แม้จิตวิทยาแนวพุทธมีมานานแล้ว แต่กลับพบว่างานวิจัยที่นําแนวคิดจิตวิทยาแนวพุทธไปใช้ใน
กระบวนการทางจิตวิทยายังมีอยู่ไม่มากนัก อาจเป็นเพราะนักจิตวิทยาทีน่ำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ยังมไีม่
มาก เหมือนที่ De Silva (2005: 1) ได ้กล่าวไว้ในหนังสือ An Introduction to Buddhist Psychology 
ว่า ถึงแม้ว่าหลักพุทธธรรมจะมีคุณค่ามากสำหรับการศึกษาทางด้านจิตใจ แต่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้รับความ
สนใจเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตาม ในช่วงทีผ่่านมา มีนักจิตวิทยาตะวันตก (Johansson, 1965 cited in De 



   ๒๒๑ 

Silva, 2005: 1) ที่ได้ทำการศึกษาจิตวิทยาแนวพุทธกล่าวไว้ว่า “ไม่ว่าใครก็ตามท่ีมีความรู้ด้านจิตวิทยาดี
แค่ไหน หากได้อ่านพุทธธรรมจะต้องเห็นความจริงที่ว่าพุทธธรรมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตใจคน พร้อมทัง้มี
คำอธิบายและการวิเคราะห์เกี่ยวกับจิตใจมนุษย์ไว้อย่างละเอียดมากกว่าวรรณกรรมใดๆ” ทั้งหมดนี้แสดง
ให้เห็นว่า จิตวิทยาแนวพุทธควรได้รับการนําไปใช้กว้างขวางมากขึ้น เพ่ือให้คนในสังคมมีวิธีที่ถูกต้องใน
แก้ไขปัญหาและในการใช้ชีวิต ซ่ึงจะเป็นการวางรากฐานสังคมสืบต่อไป  
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