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การใช้ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษเพื่อการรับรูท้ัศนคติเชิงบวก 

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

Using English Inspirational Quotes for Positive Attitude Perceptions of the First Year 
Students in English for International Communication Program 

at Rajamangala University of Technology Lanna 
 

                           สุดารักษ์  แก้วดวงแสง 
                                                                                             เฉลิมชัย   พาราสุข 
      

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง“การใช้ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษเพ่ือการรับรู้ทัศนคติเชิงบวกให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” 
มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา  1. ความสามารถในการแปลความหมายค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ  
2. การรับรู้ทัศนคติเชิงบวกโดยใช้ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ และ ๓. ความพึงพอใจในการใช้
ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษเพ่ือการรับรู้ทัศนคติเชิงบวกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์และการพัฒนา
บุคลิกภาพ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 54 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแปลความค าพูดสร้างแรง
บันดาลใจภาษาอังกฤษจ านวน 15 ข้อความ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามี
ความสามารถในการแปลความหมายค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษในระดับดี นักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถเข้าใจข้อความที่ต้องการสื่อถึงแม้ว่าจะเป็นการกล่าวจากประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม สิ่งทีเป็น
อุปสรรคในเข้าใจความหมายมากที่สุด คือ ค าศัพท์ จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ทัศนคติเชิงบวกจากการ
ใช้ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้งเห็นความส าคัญในการสร้าง
ทัศนคติเชิงบวก และสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  

ค าส าคัญ: ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจ, การรับรู้ทัศนคติเชิงบวก 
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Abstract 

The research on the topic of “Using English Inspirational Quotes for Positive 
Attitudes Perceptions of the First Year Students in English for International Communication 
Program at Rajamangala University of Technology Lanna” aimed at studying the 
interpreting competency in English inspirational quotes, the perceptions from the quotes 
and satisfactory on using English inspirational quotes for Positive Attitudes Perceptions. 
The participants were 54 undergraduate students enrolling to attend Aesthetics and 
Personality Development course in the academic year 2021. The data collection was from 
15 inspirational quotes, questionnaires and interviews.  It revealed that the participants 
were able to interpret English inspirational quotes in the high level. Moreover, most of 
them could understand the meaning of the quotes although different cultural experiences 
were mentioned. Vocabulary was the highest obstacle. It was found that the positive 
attitudes perceptions increased, together with realizing the importance of the positive 
attitudes and were able to adapt for life.  

Keywords: inspiration quotes, positive attitudes perceptions 

 

บทน า 

ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้อย่างแพร่หลายทั้งใน
ด้านการศึกษา  ด้านธุรกิจ  ด้านการเมืองการปกครอง รวมถึงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
นอกจากนีภ้าษาอังกฤษยังเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ในด้านเทคโนโลยี และให้ความบันเทิง อาทิ 
บทความ เรื่องสั้น  

นวนิยาย ภาพยนตร์  เพลง และแม้กระทั่งค าพูดที่ให้แรงบันดาลใจเพ่ือสร้างทัศนคติเชิงบวกที่ปรากฎในสื่อ
ออนไลน์ ยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพ่ือเผยแพร่สู่ชนทุกเชื้อชาติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านสร้างทัศนคติเชิงบวก
และมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต  สร้างพลังเพื่อเป็นแรงจูงใจน าไปสู่ความส าเร็จในเรื่องต่างๆ  

 ค าพูดที่ให้แรงบันดาลใจเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน ดังจะ
เห็นได้จากการมบีุคคลที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์โค้ช (Life Coach) ทีศ่ึกษาเกี่ยวกับหลักการของวิทยาศาสตร์
ทางอารมณ์ ในเรื่องความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมทาง
อารมณ์ (Emotional Intelligence) รวมถึงการเข้าใจคนรอบข้าง (Interpersonal Intelligence)  ดังนั้น
จึงเป็นศาสตร์ในเรื่องการเข้าใจตนเองและการวางเป้าหมายในชีวิตบูรณาการเข้ากับการด าเนินชีวิต และ



๘ 
 

แก้ไขปัญหาในชีวิต ดังจะเห็นได้จากการศึกษาภาวะความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวารุณี 
มีมุ่งมั่น (2652) พบว่าในปัจจุบันมีนักศึกษาจ านวนมากอยู่ในภาวะกังวลใจ เผชิญกับเครียด กดดัน หมด
ก าลังใจและท้อแท้ และการที่นักศึกษามาจากครอบครัวแตกต่างกันมีผลกระทบด้านพฤติกรรม และเป็น
ปัจจัยกระตุ้นความเครียด  ส่งผลให้เกิดความไม่ม่ันใจ ขาดสติ มีสภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง จนกระทั่งตัดสินใจ
ผิดพลาดในการด าเนินชีวิต ดังนั้น การสร้างแรงบันดาลโดยใช้ค าพูดที่เป็นบวก มองโลกในแง่ดี (Use 
positive, optimistic language) ผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกจะสามารถเพ่ิมพลัง เพ่ิมแรงผลักดัน ทั้งในเรื่องการ
เรียนและการท างาน รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข การมีข้อคิดและสร้างทัศนคติที่ดีจะส่งผลในการ
ด าเนินชีวิต มองเห็นปัญหาและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล 

 ด้วยเหตุดังกล่าวแรงบันดาลใจ (Inspiration) จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างพลังที่ใช้ในการขับเคลื่อน
ความคิดและการกระท า ที่พึงประสงค์ น าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จได้ตามต้องการโดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจ
ภายนอกมากระตุ้นให้เกิดความคิดและการกระท า ส่งผลให้มีความกล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคสู่ความส าเร็จ 
ซึ่ง ส  ทธญาณ์  บุญเต็ม และพรทิพย์  เย็นจะบก (2563) ได้ศึกษาการสื่อสารเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาตนเอง (Life Coach) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสารจากเพจเฟสบุ๊กและเพจยูทูป 
ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ผู้ติดตามช่องทางดังกล่าว จากการศึกษาพบว่าผู้ฟังแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นในการ
เปิดรับสื่อแตกต่างกันตามสถานการณ์ชีวิต และความต้องการจากการรับสื่อส่งผลต่อทัศนคติเชิงบวก และ
พฤติกรรมของผู้รับสื่อ 

จากการที่ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ และเป็นการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรง และทางอ้อม
ของแต่ละบุคคล ทัศนคติจึงเป็นความรู้สึกและท่าทีที่บุคคลหนึ่งมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีส่ามารถเป็นทั้งด้านบวก
และด้านลบได ้ ดังนั้นทัศนคติจึงสามารถสร้างและการเปลี่ยนแปลงได้ตามการรับรู้และการเรียนรู้ (ชูชัย  
สมิทธิไกร, 2554)  ดังนั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริการธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้ก าหนดรายวิชาสุนทรียศาสตร์และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ (Aesthetics and Personal Development) เป็นรายวิชาบังคับส าหรับนักศกึษาชั้นปี
ที่ 1  โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพ และมีทัศนคติเชิงบวก สามารถปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ การซึมซับแนวคิดในแง่บวก การเรียนรู้มุมมองที่หลากหลายจะส่งผลให้มองเห็น
ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ สร้างความเข้าใจและ
ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละชนชาติ ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงใช้ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการรับรู้ทัศนคติเชิงบวกเป็นสื่อในการเรียนรู้การตีความค าพูดภาษาอังกฤษที่มี
จุดประสงค์สร้างแรงบันดาลใจอันจะส่งผลให้รู้จักเคารพและเห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวันในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข อันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้าง
ความมั่นใจให้กับตนเอง และสามารถปฏิบัติติงานในอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 



๙ 
 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการแปลความหมายค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ทัศนคติเชิงบวกโดยใช้ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ     
๓. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษในการรับรู้ทัศนคติ 
    เชิงบวก 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ
เจาะจง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาศิลปสา
สตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 54  คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์และ
การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564  การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์ โดยการอธิบายความหมายของค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ จ านวน 15 
บทความ ดังนี้ 

1.  No matter how you feel, get up, dress up, show up, and never give up. 
2.  Great lesson from life, there is no market for your emotions, so never advertise  
    your feelings, just display your attitude. 
3.   You can’t stop the waves, but you can learn to surf. 
4.   You can never cross the ocean until you have the courage to lose the sight of  
     the shore. (Christopher Columbus) 
5.   Try to be a rainbow in someone’s cloud. (Maya Angelou) 
6.  Keep your face always toward the sunshine -and shadow will fall behind you.    
    (Walt Whitman) 
7.  Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.  
    (George Bernard Shaw) 
8.  The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain.  
    (Dolly Parton) 
9.  If you are thinking positive during negative times, you have already won.   
    (Roger Lee) 
10. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. 
    (Albert Einstein) 
11.  When everything seems to be going against you, remember that an   
     areophane takes off against the wind & not with it. 
12.  Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the  
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       eyes. (Helen Keller) 
13.   In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present.  
       (Sir Francis Bacon) 
 14.  If you don’t build your dreams, someone will hire you to build theirs. 
 15.  One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door  
       along the way. (Frank Smith) 

ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแปลความหมายค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ
ใช้มาตรวัดแบบของลิเคิร์ต (Likert Scale) ดังนี้ 

0 หมายถึงนักศึกษาไม่สามารถแปลความหมายได้ 
1 หมายถึงนักศึกษาสามารถแปลความหมายแบบค าต่อค า และมีการแปลค าศัพท์บางค าผิด 
2 หมายถึงนักศึกษาสามารถแปลความหมายแบบค าต่อค า และอธิบายข้อความถูกต้องตาม

โครงสร้างเดิม 
3 หมายถึงนักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย และเพ่ิมเติมข้อความจากข้อความเดิม แต่

ผิดพลาดบางส่วน 
4 หมายถึงนักศึกษาอธิบายความหมายอย่างชัดเจน เพ่ิมเติมข้อความจากข้อความเดิม

ถูกต้อง ใช้ภาษาสละสลวย 

ในการประเมินทัศนคติเชิงบวกและความพึงพอใจในการใช้ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยใช้มาตรวัดของลิเคิร์ต (Likert Scale)  

1 หมายถึงนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกและความพึงพอใจในการเรียนรู้การใช้ค าพูดสร้างแรง
บันดาลใจภาษาอังกฤษน้อยที่สุด 

2 หมายถึงนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกและความพึงพอใจในการเรียนรู้การใช้ค าพูดสร้างแรง
บันดาลใจภาษาอังกฤษน้อย 

3 หมายถึงนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกและความพึงพอใจในการเรียนรู้การใช้ค าพูดสร้างแรง
บันดาลใจภาษาอังกฤษปานกลาง 

4 หมายถึงหมายถึงนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกและความพึงพอใจในการเรียนรู้การใช้ค าพูด
สร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษมาก 

5 หมายถึงนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกและความพึงพอใจในการเรียนรู้การใช้ค าพูดสร้างแรง
บันดาลใจภาษาอังกฤษมากท่ีสุด 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความสามารถในการแปลความหมายค าพูดสร้างแรงบันดาลใจ
ภาษาอังกฤษในระดับดี  นักศึกษาไม่สามารถแปลความหมายได้ถูกต้องจ านวน 7% ของนักศึกษาทั้งหมด 
เนื่องจากนักศึกษาไม่สามารถแปลความหมายค าศัพท์ได้ รวมถึงยังไม่เข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษ และ
การวางรูปประโยค จ านวนนักศึกษา ๒๖% สามารถแปลความหมายแบบค าต่อค า และมีการแปลค าศัพท์
บางค าผิดจากความหมายในบริบทนั้นๆ  นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถแปลความหมายแบบค าต่อค า และ
อธิบายข้อความถูกต้องตามโครงสร้างเดิมจ านวน ๔๘% โดยนักศึกษาใช้ประสบการณ์ของตนเองและการ
ประเมินจากเนื้อความของบริบทนั้นๆ นักศึกษาจ านวน ๑๙% สามารถแปลข้อความได้อย่างอิสระ (Free 
translation)  โดยนักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย และเพ่ิมเติมข้อความจากข้อความเดิม แต่ผิดพลาด
บางส่วนมีจ านวน ๑๕% และนักศึกษาอธิบายความหมายอย่างชัดเจน เพ่ิมเติมข้อความจากข้อความเดิม
ถูกต้อง ใช้ภาษาสละสลวย ๔%   

จากการประเมินความสามารถในการแปลความหมายค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ
พบว่า นักศึกษาแปลความหมายค าศัพท์ผิดพลาด และเลือกใช้ความหมายที่ไม่เป็นไปตามข้อความเดิม เช่น  

“like”  แปลว่า ชอบ และ “is like” แปลว่า เหมือน เมื่อแปลความหมายเป็นรูปประโยคดังนี้ 

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. แปลได้ว่า “ชีวิต
ชอบการขี่จักรยาน เพื่อให้เก็บการสมดุลของคุณ คุณต้องเคลื่อนย้าย”  

“present” แปลว่า การน าเสนอ  ปัจจุบัน  ของขวัญ เมื่อแปลความหมายเป็นรูปประโยคดังนี้ 

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. (Sir Francis Bacon) 

แปลได้ว่า “เพ่ือให้แสงส่องสว่างอย่างสดใส ความมืดต้องน าเสนอ”  และ 

“hire”      แปลว่า จ้าง  เช่า  ว่าจ้าง 

If you don’t build your dreams, someone will hire you to build theirs. แปลความว่า 
“ถ้าคุณไม่สร้างความฝันของคุณ บางคนจะเช่าคุณไปสร้างของเขา”   

 จากการแปลความหมายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะแปลความหมายโดยการ
แปลตามโครงสร้างประโยค และความหมายของค าศัพท์ จึงท าให้ภาษาที่ใช้ในการแปลความไม่เป็น
ธรรมชาติในการแปลความบางประโยค นักศึกษาสามารถแปลความโดยการเทียบเคียงประสบการณ์ตรง
จากค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น  

“Try to be a rainbow in someone’s cloud.”  
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แปลความว่า “จงพยายามเป็นสายรุ้ง แสงสว่างและช่วยเหลือให้กับบางคนทีย่ังอยู่ในมุมมืด ก าลัง
มีปัญหา”  

นอกจากนี้ เพ่ือให้การแปลความหมายได้ใจความที่สมบูรณ์และท าให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน 
นักศึกษาได้เติมข้อความเชื่อมโยง เช่น  

“One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along 
the way.” (Frank Smith)  

แปลความว่า “หากคุณรู้ภาษาเดียวเปรียบเหมือนคุณอยู่แค่ระเบียงของชีวิตในพ้ืนที่ที่จ ากัด แต่
หากคุณรู้สองภาษาจะท าให้เปิดประตูสู่โลกภายนอก” 

The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain.  

    (Dolly Parton) 

แปลความว่า “ฟ้าหลังฝน ย่อมสดใสเสมอ” 

จากการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถเข้าใจข้อความท่ีต้องการสื่อถึงแม้ว่าจะเป็นการ
กล่าวจากประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม 

ในการประเมินทัศนคติเชิงบวกและความพึงพอใจในการเรียนรู้การใช้ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจ
ภาษาอังกฤษจากแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดของลิเคิร์ต (Likert Scale) และการสัมภาษณ์ พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนรู้การใช้ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษในระดับที่มาก 
นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาท่ีพบในชีวิตประจ าวันบนสื่อออนไลน์ควบคู่ไปกับมุมมองในการด าเนินชีวิตจาก
บุคคลที่หลากหลาย 

จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า นักศึกษาเห็นว่าเป็นการเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับค าพูด
สร้างแรงบันดาลใจ และเพ่ิมทัศนคติในเชิงบวก และเมื่อนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อข้อความ และ
แบ่งปันประสบการณ์ ท าให้นักศึกษาให้เรียนรู้ปัญหา และมุมมองที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสรุปได้ว่าการ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถือว่าเป็นหนึ่งในความส าเร็จ การเลือกมองหามุมที่ดีในชีวิตจะส่งผลให้งานต่างๆมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  และมีความสุขในทุกการกระท าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ซึ่งจะส่งผลดี
ให้กับตนเองและคนรอบข้าง 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการบูรณาการในสุนทรียศาสตร์กับรายวิชา เพ่ือศึกษาสัมฤทธิผลใน
การศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ๒.การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบความสามารถในการแปลความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่หลากหลาย 
  ๓. ควรศึกษาการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาหลักปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนา

เถรวาท (๒) เพ่ือศึกษาการด ารงชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท (๓) เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์การ

ด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจาก การ

วิเคราะห์ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หลักปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทส าหรับพระภิกษุ คือ ไตรจีวร 

อาหารบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช  ส่วนคฤหัสถ์ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยา

รักษาโรค ปัจจัย ๔ เป็นส่วนที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตเพ่ือสนองความต้องการของร่างกาย และ

จิตใจ โดยอาศัยหลักธรรมพรหมวิหาร ๔  สันโดษ อิทธิบาท ๔ และสติปัญญาในการบริโภคปัจจัย ๔ จึง

วิเคราะห์การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ ได้ ๔ ประเด็น คือ ๑) การด ารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท  ๒) 

เพ่ือความประหยัด ๓) เพ่ือความพอเพียง  ๔) การเพ่ือความดับทุกข์ ส่งผลท าให้การบริโภคปัจจัย ๔ 

สามารถเข้าถึงจิตใจและลด  ละ เลิกการบริโภคปัจจัย ๔ ที่เกินขอบเขต โดยค านึงประโยชน์และโทษที่เกิด

จากการใช้สอยปัจจัย ๔ เป็นส าคัญ  

ค าส าคัญ ปัจจัย ๔,การด ารงชีวิต,พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

 

                                                           

 ๑ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๕ 
 

ABSTRACT 

 This research study has 3 objectives: (1) to study the four factors principles in 

Theravada buddhism; (2) to study the living according to Theravada Buddhism; (3) to study 

the analysis of the four factors living in the buddha.  Theravada religion  this research is a 

qualitative research from  the researcher's analysis was of the opinion that the four main 

factors in Theravada Buddhism for monks are the three robes, food, alms rounds, senas, 

and medicinal plants, while the householder is food, clothing, housing, and medicine. the 

4 factors are important to life.  In order to meet the needs of the body and mind by relying 

on the four principles of brahma vihara, solitude, 4 power, and wisdom in consuming the 

4 factors, we can analysis 4 aspects of our living according to the 4 factor principles: 1) 

living with carelessness; 2) in order to  3) saving; 4) sufficiency; 4) cessation of suffering.  as  

result, the consumption of the four factors can reach the mind and reduce and stop 

consuming the four factors that are beyond the scope.  by taking into account the benefits 

and penalties arising from the use of  4 factors as important 

Keywords: four factors, living according, Theravada Buddhism 
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๑.บทน า 

 พระพุทธศาสนานั้นมีค าสอนเกี่ยวกับการกินและการบริโภคปัจจัย ๔ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ดังปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา การบริโภคอาหารมีส่วนส าคัญทั้งโดยตรงต่อสุขภาวะ ทั้งกาย 

ใจ สังคมและจิตปัญญาของประชากร และทั้งยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญในการเกิดของโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง๔ 

           การบริโภคปัจจัย ๔ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์

การบริโภคท่ีได้รับประโยชน์ตามหลักพระพุทธศาสนาต้องบริโภคท่ีประกอบด้วยเหตุผลมีปัญญาให้ถูกต้อง

ตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสามเณรจะต้องพิจารณาบริโภคปัจจัย ๔ โดยความส ารวมระวัง

มากเป็นพิเศษ คือ (๑) จีวร เพ่ือใช้สอยเพียงเพ่ือป้องกันความหนาว ความร้อน เหลือบ ยุง ลมแดด 

สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย และเพ่ือปกปิดร่างกาย (๒) บิณฑบาต บริโภคไม่ใช่เพ่ือเล่น  มัวเมา หรือประดับ

ตกแต่ง แต่เพ่ือยังอัตภาพร่างกายให้ด ารงอยู่ได้ บรรเทาความหิวเก่า ป้องกันมิให้ความหิวใหม่เกิดขึ้น (๓) 

เสนาสนะ ใช้สอย เพ่ือบ าบัดความหนาว ความร้อน จากสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอันตรายจากฤดูกาล (๔) 

คลานเภสัช ใช้เพ่ือบรรเทาเวทนาที่เกิดอาพาธต่าง ๆ๕ การบริโภคหรือใช้สอยปัจจัย ๔ ต้องพิจารณาให้

ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา จึงจะเกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด 

          พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลาย ให้รู้จักสันโดษในการบริโภคปัจจัย ๔ ตามมี

ตามได้ ดังความว่า “เป็นผู้สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้ 

แม้การที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ คิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้ นี้ก็

เป็นนาถกรณธรรม”๖ ให้มีสติพิจารณาอยู่เป็นประจ าทั้งก่อนจะบริโภค ขณะบริโภคและหลังจากบริโภค

แล้ว ไม่ให้เป็นไปเพ่ือความเพลิดเพลินสนุกสนาน ไม่ให้เป็นไปเพ่ือประดับตกแต่ง แต่เป็นไปเพ่ือยังอัตภาพ

นี้ให้เป็นไป 

ดังนั้น การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เป้าหมายหลักเพ่ือศึกษา
หลักปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนการวิเคราะห์การด ารงชีวิตตาม
หลักปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือให้การด ารวชีวิตในยุคคสังคมปัจจุบันนั้น ได้มีความสมดุลใน
การใช้สิ่งของปัจจัยที่มาบริโภค พอคความพอประมาณ ความพอดีในการด ารงชีวิตที่มีความสุขสสืบไปใน
สังคม 

                                                           
๔ สันต์ สัมปัตตะวนิช และคณะ , เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับการบริโภคอาหาร , พิมพ์ครั้งที่  ๑ ,

(กรุงเทพมหานคร: คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙),  หน้า ๑. 
๕ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓/๒๒-๒๓. 
๖ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗/๑๘. 



๑๗ 
 

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาหลักปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒. เพ่ือศึกษาการด ารงชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๓. เพ่ือวิเคราะห์การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๓.วิธีการด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสารตามล าดับ รวบรวมข้อมูลแล้ว

ค้นคว้า น ามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลที่ เชื่อถือได้คือปฐมภูมิ  ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ  โดย                       

น ามาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับ การวิเคราะห์การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

น าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

๔. ผลการศึกษา 

 ปัจจัย ๔ มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฏก ประกอบด้วย ไตรจีวร อาหารบิณฑบาต เสนาสนะ 

และคิลานเภสัช  และปัจจัย ๔ ที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก หมายถึง เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยา

รักษาโรค ปัจจัย ๔ ตามหลักของภาษา หรือ รุกติศาสตร์ “ซึ่งเป็นค าบาลี ๒ ค ารวมกัน คือ ค าว่า ปัจจัย 

ซึ่งหมายถึง เหตุ หรือ บ่อเกิด แห่ง ผล ส่วน ค าว่า ๔ หมายถึง จ านวนเลขนับ ๔ จ านวน รวมกันเข้า ค าว่า 

ปัจจัย ๔ ก็หมายถึง เหตุที่ท าให้เกิดผล ๔ อย่าง การแสวงหาปัจจัย ๔ ทาง คือ ทางอาหาร ทาง

เครื่องนุ่งห่ม ทางเสนาสนะ ทางยารักษาโรค ปัจจัย ๔ จะต้องแสวงหาเป็นส่วนที่มีความส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ 

 ประเด็นปัญหา ปัจจัย ๔ ปัจจัย ๔ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ได้เริ่มบริโภคปัจจัย ๔ ปัจจัย ๔ ส าหรับพระภิกษุสงฆ์จะเน้นหนัก

การบริโภคเพ่ือให้สิ้นไปแห่งอาสวะเพราะกิเลสทั้งหลายได้เกิดขึ้น ปัญหาคือการบริโภคปัจจัย ๔ ที่เกิน

ความพอดี ไม่รู้จักกาล ก็จะเป็นการส่งเสริมเพ่ิมพูนกิเลสมากขึ้น และอาจบริโภคเพ่ือความคึกคะนอง หรือ

ความมัวเมา แต่ไม่เป็นการบริโภคเพ่ือให้ชีวิตตั้งอยู่เพ่ือปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดคือพระนิพพาน  ก็อาจจะ

ส่งผลต่อการประพฤติผิดพระธรรมวินัยได้ส่วนคฤหัสถ์บริโภคปัจจัย ๔ เป็นปัจจัยที่ตอบสนองความ

ต้องการในขั้นพ้ืนฐานของชีวิต หากเกิดความฟุ่มเฟือยก็จะส่งผลต่อความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตที่

ยากล าบากได้ การเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคปัจจัย ๔ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จึงมีความส าคัญต่อการ

บริโภคหากไม่เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 



๑๘ 
 

 ๑.ปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก พระวิสุทธิมัคค์ และความส าคัญของ

ปัจจัย ๔ เมื่อกล่าวรวมกันก็จะได้ทราบถึง ความหมายปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนาว่าเป็นปัจจัย ๔ ที่ไม่มี

ขอบเขตการครอบครอง มีการพิจารณาในการบริโภคเป็นสิ่งที่จะต้องแสวงหาให้ได้ เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้

ชีวิตด ารงอยู่ได้ซ่ึงเป็นความหมายปัจจัย ๔ ในทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.การด ารงชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท  การด ารงชีวิตตามพระพุทธศาสนา                          

เถรวาท ประกอบไปด้วย (๑) ท ากรรมปัจจุบันที่จะเป็นกรรมเก่าในอนาคตให้เป็นกุศลกรรมด้วย                      

การบริโภคปัจจัย ๔ ไม่ให้เป็นโทษทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน (๒) การปฏิบัติตนให้สม่ าเสมอให้ถูกอนามัยตาม

หลักการบริ โภคปัจจัย ๔ คือ บริ โภคด้วยความไม่ประมาท มีความพอเพียง ประหยัด  และ                          

เพ่ือความดับทุกข ์ 

๓.วิเคราะห์การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท วิเคราะห์ ๕ ประเด็น 

ด้วยกัน คือ  

๑) การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ เพ่ือความไม่ประมาท การบริโภคปัจจัย ๔ ทั้งพระภิกษุ

และคฤหัสถ์จะต้องบริโภคปัจจัย ๔ ด้วยความประมาท คือ ไม่ประมาทก่อนการใช้สอย ขณะใช้สอย และ

หลังการใช้สอย เพ่ือมิให้เกิดความบกพร่องและเดือดร้อนตามมาได้                                

     ๒) การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ เพ่ือความประหยัด การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ เพ่ือ

ความประหยัดทั้งในการใช้สอยจีวร เป็นเครื่องนุ่งห่มเพียงบ าบัดความหนาว เป็นต้น บริโภคใช้สอยอาหาร

บิณฑบาตตามความเหมาะสมยังกายให้อยู่ได้ การบริโภคเสนาสนะเพ่ือป้องกัน ฝน ลม แดด อากาศหนาว 

อากาศร้อนในฤดูต่าง ๆ และการบริโภคศิลานเภสัชเพ่ือรักษาการอาพาธ และโรคเบียดเบียนให้หาย ไม่

เพ่ิมพูนหรือพอกพูนปัจจัย ๔ ให้มากขึ้น ในส่วนการด ารงชีวิตของคฤหัสถ์ตามหลักปัจจัย ๔ เพ่ือความ

ประหยัด  ปัจจัยส าหรับผู้ครองเรือนปัจจัย ๔ ที่เรียกว่า ทรัพย์ และมีใช้สอยอย่างประหยัดทั้งทรัพย์

ภายนอกและทรัพย์ภายใน สร้างความสุขให้แก่ผู้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 

และยารักษาโรค 

   ๓) การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ เพ่ือความพอเพียง  บริโภคใช้สอยให้เพียงพอไม่น้อยหรือ

มากจนเกินไป จนส่งผลต่อฐานะความเป็นอยู่และการด ารงชีวิต 

   ๔) การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ เพ่ือความดับทุกข์ หลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งคือนิพพาน

ประกอบด้วยแล้ว ไม่ว่ากาลเวลาหรือสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยน แปลงไปอย่างไร การบริโภคปัจจัย ๔ ของ

พระภิกษุสงฆ์ต้องด าเนินไปตามหลักการของมรรค ๘ จึงจะ ท าให้สามารถพัฒนาจิตใจและสติปัญญาได้ 

ตามหลักพระพุทธศาสนา ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการบริโภคปัจจัย ๔ ไม่ได้วางไว้เพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติ
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เพ่ือการดับทุกข์ได้ การบริโภคปัจจัย ๔ สามารถท าให้การบริโภคเข้าถึงจิตใจและอาจจะลด  ละ เลิกการ

บริโภคปัจจัย ๔ ที่เกินขอบเขตและเกินความจ าเป็นนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ในที่สุด 

   ๕) ประโยชน์และโทษที่เกิดจากการใช้สอยปัจจัย ๔  ประโยชน์ของการบริโภคปัจจัย ๔ ไม่ว่าจะ

เป็นพระภิกษุและคฤหัสถ์ย่อมส่งผลทั้ง ประโยชน์และโทษที่เกิดจากการใช้สอยปัจจัย ๔ ในด้านของ

ประโยชน์ คือ หากการบริโภคนั้นประกอบไปด้วยความไม่ประมาท มีความพอเพียง มีการประหยัดและ

การบริโภคเพ่ือลดละกิเลส ก็สามารถดับทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคนั้นได้ ในทางตรงกันข้ามหากมีการ

บริโภคด้วยความประมาท ไม่มีความพอเพียง ไม่ประหยัดและไม่เป็นไปเพ่ือความดับทุกข์ก็จะก่อให้เกิด

โทษภัยแก่ตนเองและผู้อ่ืนได้     

 

๕.สรุป                                                                                                                
 สรุปได้ว่าปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ตามความหมายปัจจัย ๔ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 

เป็นปัจจัยที่มีขอบเขตในการครอบครองของพระภิกษุสงฆ์ คือ ไตรจีวร อาหารบิณฑบาต เสนาสนะ และ

คิลานเภสัช  เหตุที่ท าให้เกิดผล ๔ อย่างของการแสวงหาปัจจัย ๔ ส าหรับคฤหัสถ์ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 

ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ปัจจัย ๔ จะต้องแสวงหาเป็นส่วนที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

และให้ความส าคัญต่อการบริโภคปัจจัย ๔ จะต้องแสวงหาให้ได้ เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ การ

แบ่งประเภทของปัจจัย ๔ จึงมีความใกล้เคียงกัน และหลักธรรมที่สนับสนุนการพิจารณาปัจจัย  ๔ 

หลักธรรมสันโดษ อิทธิบาท ๔ เป็นต้น 

 การด ารงชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท  มีวิธีการด ารงชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติตามโดยเน้นความประพฤติและปฏิบัติให้ดีงามทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยการ

ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือส่งผลให้จิตใจมีความสุข ท าให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและใจ (ศีล) เมื่อปฏิบัติ

ตามแล้วย่อมส่งผลถึงสภาพจิตใจที่มีความตั่งมั่นและมั่นคง (สมาธิ) และสามารถท าให้เกิดสติปัญญาหรือมี

ความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ (ปัญญา)หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เป้าหมายการ

ด ารงชีวิตตามพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย (๑) ท ากรรมปัจจุบันที่จะเป็นกรรมเก่าในอนาคตให้เป็น

กุศลกรรม (๒) การปฏิบัติตนให้สม่ าเสมอให้ถูกอนามัย (๓)การบ ารุงร่างกายด้วยอาหารและยา ดังนั้น

เป้าหมายการด ารงชีวิตตามพระพุทธศาสนา พัฒนาเข้าสู่เป้าหมายที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทั้งใน

ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ในเบื้องหน้า และประโยชน์สูงสุด  คือ พระนิพพาน 

 วิเคราะห์การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท วิเคราะห์ได้ว่าการด ารงชีวิต

ตามหลักปัจจัย ๔ วิเคราะห์ได้ ๕ ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ ๑) การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ เพ่ือความไม่

ประมาท  ๒) การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ เพ่ือความประหยัด ๓) การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ เพ่ือ
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ความพอเพียง  บริโภคใช้สอยให้เพียงพอไม่น้อยหรือมากจนเกินไป จนส่งผลต่อฐานะความเป็นอยู่และการ

ด ารงชีวิต ๔) การด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ เพ่ือความดับทุกข์ หลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งคือนิพพาน 

การบริโภคปัจจัย ๔ สามารถท าให้การบริโภคเข้าถึงจิตใจและอาจจะลด  ละ เลิกการบริโภคปัจจัย ๔ ที่

เกินขอบเขตและเกินความจ าเป็น โดยค านึงประโยชน์และโทษที่เกิดจากการใช้สอยปัจจัย ๔   

 

๖.ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัย ๔ ยังขาดการบริโภคท่ีเพียงพอและยังพบว่าสังคมไทยยังมีการ

ใช้ทรัพยากรที่เลียนแบบตะวันตก เป็นลักษณะของการบริโภคนิยม ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาเน้นการ

บริโภคท่ีพอเพียงเพ่ือละกิเลส ไม่ให้เพ่ิมพูนและสะสมข้าวของเครื่องใช้มากมาย 

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไปใน ผลงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เป็นงานวิจัย ที่มุ่งศึกษาวิเคราะห์ถึงการ

ด ารงชีวิตตามหลักปัจจัย ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ครอบคลุมถึงการบริโภคปัจจัย ๔ ของคฤหัสถ์ด้วย 

แต่ไม่ได้เปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็น

ประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์การบริโภคปัจจัย ๔ ได้เป็นอย่างด ี

 ๖.๒.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย 

ควรให้การสนับสนุนในการเรียนการสอนทางด้านปัจจัย ๔ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ

ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยด้านพุทธศาสนาแก่ผู้ศึกษาสนใจทั่วไป 
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บทคัดย่อ 

  บทความวิชาการนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่อง การส่งเสริมจริยศาสตร์ผ่านสื่อ
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีรายการรากแก้วเรนเจอร์ ของมูลนิธิแผ่นเดินธรรม ในพระสังฆราชูป
ถัมภ์เป็นกรณีศึกษา โดยศึกษาใน ๔ ประเด็นคือ ๑) รูปแบบและเนื้อหาของสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ๒)  การเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ในเชิง
สร้างสรรค์ ให้สามารถน าสาระความรู้จากรายการไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิต ๓) การตอบรับของผู้ชม
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ต่อรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ และ ๔) การน้อมน า “ค าพ่อสอน” (ในรัชกาลที่ ๙) 
มาถ่ายทอดให้เด็กปฐมวัยได้รับรู้ และเป็นแนวทางในการเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจากตัวชี้วัด
ความส าเร็จ รายการรากแก้วเรนเจอร์ ของมูลนิธิแผ่นดินธรรม สามารถท าหน้าที่สื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ในการส่งเสริมจริยศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เป็นตัวอย่างที่ควรศึกษา และสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล มีรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมจริยศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพเพ่ิมมาก
ขึ้นต่อไป 
ค าส าคัญ : จริยศาสตร์, สื่อสร้างสรรค์, ปฐมวัย 

                                                           

 ๗
 อาจารยป์ระจ า คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรปีทมุ วิทยาเขตขอนแก่น 

 ๘
 อาจารยป์ระจ า คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรปีทมุ วิทยาเขตขอนแก่น 

 ๙
 อาจารยป์ระจ า คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรปีทมุ วิทยาเขตขอนแก่น 
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Adstract 
 

 This academic article has objective to study the concept of Ethics promotion 
through creative media for early childhood with a list of Rak Kaew Rangers of the 
foundation in the Patriarch. this is a case study by studying 4 issues as follows: 1) Forms 
and content of creative media for early childhood 2) Being a medium in learning for 
children and families as well as developing a body of knowledge in a creative way to be 
able to bring knowledge from the list to continue Improve the quality of life. 3) The 
response of digital television viewers. and 4) The introduction of "Khm Phor Teach" (in the 
reign of King Rama 9) to convey to early childhood children. A guideline for growing up 
with quality which from the success indicators RAK KAEW  RANGER of the Foundation can 
act as a creative media for early childhood in promoting ethics as well It is an example 
that should be studied and support digital television stations. There is a list of creative 
content to further promote ethics for high quality early childhood children. 
 

Keywords : Ethics, Creative media, Early childhood 
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๑.บทน า 
 ด้วยสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ได้เข้า

มามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในทุกระดับช่วงวัย ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ                
ด้านของสังคมไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปจนถึงทัศนคติและ
มุมมอง ต่าง ๆ ต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  
 “สื่อ” กลายเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นปัจจัยที่ทรงอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนในทุกเพศทุก
วัย ผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายมากขึ้นในหลากหลายช่องทาง ในขณะเดียวกัน               
“ผู้ผลิตสื่อ” ก็ เ พ่ิมจ านวนและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว  จนบางครั้ งท าให้ขาดความรอบคอบ                                 
และการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสมในการน าเสนอ  
 อย่างไรก็ดีด้วยอิทธิพลของสื่อ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ที่ยังคงเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค
จ านวนมาก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เกือบทุกครัวเรือนของคนไทยมีโทรทัศน์ประจ าอยู่ทุกบ้าน 
เนื่องจากสื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย และเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สามารถสร้างอารมณ์ผู้ชม
ให้เกิดความคล้อยตาม และเกิดความบันเทิงผ่านภาพเคลื่อนไหว , เสียงอารมณ์ ค าพูดผ่านการเล่าเรื่อง 
และที่ส าคัญคือ การปลูกฝังความคิด ค่านิยม เจตคติ ให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ า และลอกเลียนแบบ ที่
สามารถน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามแบบอย่างตัวละครในโทรทัศน์  
 ซึ่งอิทธิพลจากรายการโทรทัศน์ ที่ส่งผลต่อประชาชนนั้น เกิดขึ้นมาจากปัจจัยหลาย ๆ 
อย่างเช่น           
 ๑. สภาพสังคมไทยที่เปิดกว้างท าให้เสรีภาพในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมีปริมาณ
มากจนเกินไป จนยากที่ผู้ชมในบางช่วงวัยจะสามารถตัดสิน หรือเลือกชมรูปแบบรายการที่เหมาะสมกับวัย
ของตนเองได ้                
           ๒. ผู้ผลิตรูปแบบรายการโทรทัศน์ขาดการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมต่อประชาชนให้
ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็ก  
 ๓. สถาบันครอบครัว สถานศึกษา ภาครัฐและเอกชนยังขาดการก าหนดแนวทางที่ถูกต้อง
ให้กับเยาวชนในการรับชมรายการโทรทัศน์  
           ๔. การขาดจริยธรรมของผู้ผลิตรายการ เป็นต้น ซึ่งจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นนี้ ได้
น าไปสู่ปัญหาหลักส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ  นั่นก็คือ พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ  เช่น 
พฤติกรรมการ  ท าร้ายร่างกาย การใช้อาวุธ การเสพอบายมุข การใช้ค าหยาบ และการแต่งกายที่ไม่สุภาพ 
ขัดต่อวัฒนธรรมไทย เป็นต้น  
 ปัจจุบันพบว่ามีรายการเด็กและครอบครัวที่ออกอากาศในช่องสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล                   
จ านวนไม่มาก และโดยภาพรวมของการน าเสนอ ยังไม่พบรายการที่เหมาะสมสาหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี)     
ส่วนเนื้อหาที่ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย ๔ ด้าน คือ สังคม สติปัญญา จิตใจ และอารมณ์-ร่างกายนั้น                
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ยังขาดเนื้อหาที่ส่งเสริม พัฒนาการด้านร่างกาย นอกจากนี้ยังพบอีกว่าช่องรายการดังกล่าวยังสุ่มเสี่ยง                 
ต่อเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสม ในเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง การพนันและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
  ดังนั้น เพ่ือให้มีการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพให้สามารถเข้าถึงเด็กและสถาบัน
ครอบครัวอันเป็นสถาบัน ฐานรากส าคัญของประเทศ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน และ
จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรสื่อสารด้านเนื้อหารายการให้กับผู้ผลิตรายการเด็กและ
ครอบครัว อีกด้วยซึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมศาสตร์ผ่านสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ในครั้งนี้ มีรายการรากแก้วเรนเจอร์ ของมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นกรณีศึกษา 
โดยวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการรากแก้วเนเจอร์ มีดังนี้   
  ๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตรายการส าหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) ไปสู่เด็กและ
ครอบครัว 

๒. เพ่ือให้รายการได้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ใน
เชิงสร้างสรรค์ ให้สามารถน าสาระความรู้จากรายการไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓. เพ่ือสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล มีรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพน าเสนอ
ต่อผู้ชมเพ่ิมมากขึ้น 
 ๔. เพ่ือน้อมน า “ค าพ่อสอน” (ในรัชกาลที่ ๙) มาถ่ายทอดให้เด็ก ๆ ได้รับรู้ และเป็นแนวทางใน
การเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ 

ซึ่งสะท้อนมุมมองที่สอดคล้องกับการส่งเสริมจริยธรรมศาสตร์ผ่านสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในฐานะที่เป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดี  

 
๒. รายการรากแก้วเรนเจอร์ 
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แนวคิดรายการ  
 เป็นรายการเชิงบวกและสร้างสรรค์เพ่ือเด็กและครอบครัว ช่วยปลูกฝังและหล่อหลอมให้พวกเขา
กลายเป็น “รากแก้ว” ที่ดีได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ รักษา และต่อยอดการท าความดีนี้ไว้ จนเติบโตขึ้นเป็น
คนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 
รูปแบบรายการ “รากแก้วเรนเจอร์”  
          รูปแบบของรายการรากแก้วเรนเจอร์ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงนิทานหุ่นมือ “พระราชาของ
หนู” 
เล่าเรื่องคุณความดี และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ผ่านละครหุ่นมือโดยการเล่าให้กับ
พิธีกรและน้อง ๆ ทางบ้านฟังตัวอย่างเนื้อหา เช่น พระราชากับโครงการพระราชด าริ โครงการฝนหลวง               
เพ่ือแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือโครงการแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย   
ทางภาคใต้ของประเทศ เป็นต้น 
 ช่วงสนทนากับน้อง ๆ เยาวชนรากแก้วเรนเจอร์  โดยพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาช่วงนิทาน                            
“พระราชาของหนู” และข้อคิดท่ีได้จากนิทาน  
 และคติธรรมสอนใจ โดยพระอาจารย์ (พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนา
ภิเษก) มาให้คติธรรม แนะน าส่งเสริมให้น้องๆ รู้จักคุณธรรม การให ้การเสียสละ และการท าความดี 
 
 
 
พิธีกรรายการ  
         พิธีกรรายการ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการร่วมงานกับเด็กและเยาวชน  
 นายพรพล สุวรรณมาศ พิธีกรและผู้ผลิตรายการ  
 จบการศึกษา Mind and Brain Learning  
 จาก Oxford Brookes University  
 ประเทศอังกฤษ ผู้ผลิตรายการเด็กและเยาวชน 
 
 
 นางสาวสุภจรรยา สิริพูน (พลอยศิริ) พิธีกร  
 รางวัลดัชชี่เกิร์ลปี 2007 ชนะเลิศสาขาพิธีกร 
 นักจัดรายการวิทยุ คลื่น Fm99 
 พิธีกรรายการ ทันเกมส์@ Tnn 24 
 พิธีกรรายการเที่ยวรอบโลก Check list ช่อง voice tv 
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 พิธีกรรายการ หนีไปวิ่ง ช่อง 9 อสมท 
 พิธีกรรายการรากแก้วศาสนทายาท 
 เพจ I Will travel Around the world 
 
๓. ร่างเนื้อหาบทละครหุ่น พระราชาของหนู ตอนที่ ๑ – ๕๐ 

ตอนที่ ๑ พระราชาของหนู ตอน บนข้างฝา 
 ตอนที่ ๒ พระราชาของหนู ตอน ความชุ่มฉ่ า 
 ตอนที่ ๓ พระราชาของหนู ตอน เทวดา + จากรุ่นสู่รุ่น 
 ตอนที่ ๔ พระราชาของหนู ตอน เปลี่ยน + KING OF KINGS 
 (เมื่อหนูกริ่ง หนูพุก หนูจี๊ด หนูเบิ้ม ได้โจทย์การบ้านจากคุณครูจงรัก ให้หาความหมายของค าใบ้                    
ที่ได้รับ ว่าเกี่ยวข้องกับพระราชาของหนูอย่างไร การเรียนรู้ตามรอยพระราชาทั่วทุกที่ของประเทศ จึง
เกิดข้ึน) 
 ตอนที่ ๕ พระราชาของหนู ตอน นิทานคุณยาย ๑ 
 ตอนที่ ๖ พระราชาของหนู ตอน นิทานคุณยาย ๒ 
 ตอนที่ ๗ พระราชาของหนู ตอน นิทานคุณยาย ๓ 
 ตอนที่ ๘ พระราชาของหนู ตอน นิทานคุณยาย ๔ 
 (เม่ือคุณยายแสนดีของหนูหริ่ง ได้ชวนเด็กๆทุกคนมาปิคนิคท่ีบ้าน และเล่านิทานที่แสนสนุกสนาน
และได้ข้อคิด จากพระราชาที่คุณยายแสนรักและศรัทธา ทั้งหัวเราะร่า น้ าตาปริ่มในคราเดียว) 
 ตอนที่ ๙   พระราชาของหนู ตอน คุณครูตัวใหม่ ๑  
 ตอนที่ ๑๐ พระราชาของหนู ตอน คุณครูตัวใหม่ ๒ 
 ตอนที่ ๑๑ พระราชาของหนู ตอน คุณครูตัวใหม่ ๓  
 ตอนที่ ๑๒ พระราชาของหนู ตอน คุณครูตัวใหม่ ๔ 
 (เมื่อเด็กๆ อยากเปลี่ยนคุณครูหนูตัวเดิม ให้เป็นคุณครูตัวใหม่ มีนิสัยอย่างที่ใจเด็กๆ ต้องการ               
ผลของการเลือกมาก จะเป็นอย่างไร ค าสอนของพระราชา จะน ามาใช้กับเรื่องนี้ได้มั้ย ต้องติดตาม) 
 ตอนที่ ๑๓ พระราชาของหนู ตอน กีฬามหาสนุก ๑ 
 ตอนที่ ๑๔ พระราชาของหนู ตอน กีฬามหาสนุก ๒ 
 ตอนที่ ๑๕ พระราชาของหนู ตอน กีฬามหาสนุก ๓  
 ตอนที่ ๑๖ พระราชาของหนู ตอน กีฬามหาสนุก ๔ 
 (ทุกการแข่งขัน มักมีผู้แพ้ และผู้ชนะ แต่หากมีใครสักตัว คิดไม่ซื่อ หวังแต่จะชนะอย่างเดียวขึ้นมา                        
ทุกอย่างคงอลวน อลเวง พังพินาศเป็นแน่ แต่ใครกันนะ จะสอนให้ทุกตัว รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย) 
 ตอนที่ ๑๗ พระราชาของหนู ตอน ฝนตก หนูร้อง ท้องปวด ๑ 
 ตอนที่ ๑๘ พระราชาของหนู ตอน ฝนตก หนูร้อง ท้องปวด ๒ 
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 ตอนที่ ๑๙ พระราชาของหนู ตอน ฝนตก หนูร้อง ท้องปวด ๓  
 ตอนที่ ๒๐ พระราชาของหนู ตอน ฝนตก หนูร้อง ท้องปวด ๔ 
 (ของอร่อย ใคร ๆ ก็ชอบกิน ยิ่งเวลาหิว ๆ ยิ่งไม่อยากแบ่งใคร แต่อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อภาวะวิกฤติ   
หลายสิ่งมารวมกัน ฝนก็ตก ท้องก็หิว ใครต่อใครก็มาวุ่นวาย ถ้าเป็นพระราชา จะจัดการอย่างไรนะ) 
 ตอนที่ ๒๑ พระราชาของหนู ตอน งานยุ่ง ๆ ของพระราชาหน้าใส ๑ 
 ตอนที่ ๒๒ พระราชาของหนู ตอน งานยุ่ง ๆ ของพระราชาหน้าใส ๒ 
 ตอนที่ ๒๓ พระราชาของหนู ตอน งานยุ่ง ๆ ของพระราชาหน้าใส ๓  
 ตอนที่ ๒๔ พระราชาของหนู ตอน งานยุ่ง ๆ ของพระราชาหน้าใส ๔ 
 (งานยุ๊งยุ่งของพระราชาหน้าใส ภารกิจตามหา หนูแสนดี ตัวแทนหมู่บ้าน ได้เริ่มต้นขึ้น ใครจะ
เป็น                   หนูที่แสนดีมากพอ ที่จะได้รับเลือกเป็นตัวแทนของทุกคน เพ่ือพัฒนาบ้านเมือง มันไม่
ง่ายเล๊ย) 
 ตอนที่ ๒๕ พระราชาของหนู ตอน พระราชากับเรื่องโกหก ๑ 
 ตอนที่ ๒๖ พระราชาของหนู ตอน พระราชากับเรื่องโกหก ๒ 
 ตอนที่ ๒๗ พระราชาของหนู ตอน พระราชากับเรื่องโกหก ๓  
 ตอนที่ ๒๘ พระราชาของหนู ตอน พระราชากับเรื่องโกหก ๔ 
 (ส าหรับชีวิตการเป็นพระราชานั้น คงเจอผู้คนมากมาย แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าใครพูดจริง ใคร
พูดโกหก ใครตลก หรือใครดราม่า ไปวันวัน มองลองเป็นพระราชากัน แล้วหนู ๆ จะเข้าใจ๊เข้าใจ) 
 ตอนที่ ๒๙ พระราชาของหนู ตอน อลเวงปาร์ตี้ กับ คู่ซี้จอมป่วน ๑ 
 ตอนที่ ๓๐ พระราชาของหนู ตอน อลเวงปาร์ตี้ กับ คู่ซี้จอมป่วน ๒ 
 ตอนที่ ๓๑ พระราชาของหนู ตอน อลเวงปาร์ตี้ กับ คู่ซี้จอมป่วน ๓  
 ตอนที่ ๓๒ พระราชาของหนู ตอน อลเวงปาร์ตี้ กับ คู่ซี้จอมป่วน ๔ 
 (วันหยุดทั้งที การจัดปาร์ตี้ เป็นเรื่องที่ใครๆ ก็อยากให้เกิด จะบ้านเหนือ บ้านใต้ บ้านใดๆ ก็อยาก             
มีปาร์ตี้ ยกเว้นสองคู่ซ้ี ที่ไม่ชอบดนตรี ไม่ชอบอารมณ์ดี ค าสอนพระราชาจะแก้เรื่องนี้ได้อย่างไร) 
 ตอนที่ ๓๓ พระราชาของหนู ตอน เรื่องเล่าจากชาวบ้าน ๑ 
 ตอนที่ ๓๔ พระราชาของหนู ตอน เรื่องเล่าจากชาวบ้าน ๒ 
 ตอนที่ ๓๕ พระราชาของหนู ตอน เรื่องเล่าจากชาวบ้าน ๓  
 ตอนที่ ๓๖ พระราชาของหนู ตอน เรื่องเล่าจากชาวบ้าน ๔ 
 (สโลแกน ทุกที่มีเรื่องเล่า ไม่ว่าจะชาวเหนือ ชาวใต้ ชาวอีสาน หรือกระทั่งชาวต่างประเทศ                             
แต่ความพิเศษมันอยู่ที่ เล่าไปเล่ามา พระราชาแสนดี ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในทุกที่ ทุกทีเลย) 
 ตอนที่ ๓๗ พระราชาของหนู ตอน กิ่งไม้เล็ก ๆ จากตอไม้ใหญ่ ๑ 
 ตอนที่ ๓๘ พระราชาของหนู ตอน กิ่งไม้เล็ก ๆ จากตอไม้ใหญ่ ๒ 
 ตอนที่ ๓๙ พระราชาของหนู ตอน กิ่งไม้เล็ก ๆ จากตอไม้ใหญ่ ๓  



๒๙ 
 

 ตอนที่ ๔๐ พระราชาของหนู ตอน กิ่งไม้เล็ก ๆ จากตอไม้ใหญ่ ๔ 
 (ในชีวิตของหนู อย่างเรา ๆ ไม่ได้มีแต่เรื่องราวความสุข สนุกสนาน แต่เพียงอย่างเดียว การเจอ                   
เรื่องเศร้า การจากลา การด าเนินต่อไป คือสิ่งที่พระราชาสอนไว้ กิ่งไม้เล็ก ๆ จากตอไม้ใหญ่ ควรฟัง) 
 ตอนที่ ๔๑ พระราชาของหนู ตอน มหัศจรรย์ของหนู ๑ 
 ตอนที่ ๔๒ พระราชาของหนู ตอน มหัศจรรย์ของหนู ๒ 
 ตอนที่ ๔๓ พระราชาของหนู ตอน มหัศจรรย์ของหนู ๓  
 ตอนที่ ๔๔ พระราชาของหนู ตอน มหัศจรรย์ของหนู ๔ 
 ตอนที่ ๔๕ พระราชาของหนู ตอน มหัศจรรย์ของหนู ๕ 
 (บางครั้งชีวิตของหนู ก็เจอกับเรื่องราว สุข เศร้า ตลก ขบขัน กันมามากมาย แต่หากวันนึง                           
มีสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดข้ึนกับหนู ๆ ได้ สิ่งมหัศจรรย์เหล่านั้นควรเป็นอะไร และใครคือสิ่งมหัศจรรย์ของหนู) 
 ตอนที่ ๔๖ พระราชาของหนู ตอน หนู ๆ ผู้มีความสุขที่สุดในโลก ๒ 
 ตอนที่ ๔๗ พระราชาของหนู ตอน หนู ๆ ผู้มีความสุขที่สุดในโลก ๓  
 ตอนที่ ๔๘ พระราชาของหนู ตอน หนู ๆ ผู้มีความสุขที่สุดในโลก ๔ 
 ตอนที่ ๔๙ พระราชาของหนู ตอน หนู ๆ ผู้มีความสุขที่สุดในโลก ๕ 
 ตอนที่ ๕๐ พระราชาของหนู ตอน หนู ๆ ผู้มีความสุขที่สุดในโลก ๖ 
 (ผู้ปกครองของหนูกลุ้มใจ กับภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ลูกหนูของพวกเค้า จะมีชีวิตต่อไป
อย่างไร   โดยไม่มีผู้ปกครอง เพราะทุกคนก็อยากให้ลูกเป็นหนูผู้มีความสุขท่ีสุดในโลกกันทั้งนั้น) 
 
 
 
 
๓. ตัวอย่างรายการ (Demo รายการ) 
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๔.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตัวอย่างจากรายการรากแก้วเรนเจอร์ ของมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
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๕.บทสรุป 
  จากกรณีศึกษา รายการรากแก้วเรนเจอร์ ของมูลนิธิแผ่นเดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์                     
ใน ๔ ประเด็นพบว่า  
 ๑) รูปแบบและเนื้อหาของสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ของรายการรากแก้วเรนเจอร์                     
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ที่น่าสนใจคือ ช่วงนิทานหุ่นมือ “พระราชาของหนู”, ช่วงสนทนากับน้องๆ เยาวชน                   
รากแก้วเรนเจอร์ และช่วงคติธรรมสอนใจ สอดคล้องต่อเนื่องเป็นทิศทางเดียว นอกจากจะท าให้เกิดความ
หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ ส าหรับเด็กปฐมวัยแล้ว ยังช่วยย้ าประเด็นส าคัญของแต่ละ ep. ให้ชัดเจนมากขึ้น
ด้วย 
          ๒)  การเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ในเชิง
สร้างสรรค์ ให้สามารถน าสาระความรู้จากรายการไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น เห็นได้ชัดว่า หาก
ผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ ได้ร่วมชมรรายการไปพร้อมกับลูกๆ นอกจากจะได้ข้อคิด และแนวทางในการ
อบรมบ่มเพาะเลี้ยงดูบุตรแล้ว ยังเป็นเวลาของครอบครัว ที่ทุกคนจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา แบ่งปัน
ความรักความอบอุ่นให้แก่กันด้วย  
 ๓) การตอบรับของผู้ชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ต่อรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ เรียกได้ว่าประสบ
ความส าเร็จ ทั้งยอดผู้ชม และการมีส่วนร่วมกับทางรายการ จาก ตัวชี้วัดความส าเร็จของรายการที่ตั้งไว้ 
คือ 

- สามารถผลิตรายการ  “รากแก้วเรนเจอร์” ความยาวตอนละ ๑๕ นาที จ านวน ๔๘ ตอน                       
พร้อมค าบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) หรือล่ามภาษามือ (Sign Language Interpretation) 
และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ได้ส าเร็จ 

- มีการเผยแพร่รายการ “รากแก้วเรนเจอร์” ทางส ื่อโทรท ัศน ์ท่ีให ้บร ิการเป ็นการทั่วไป                        
(ท ีว ีด ิจ ิท ัล) และส ื่ออ ินเทอร ์เน ็ตทีเ่ป ็นที่ร ู้จ ักอย ่างแพร ่หลาย อาท ิเช ่น Line Youtube Facebook เป็นต้น  

- มีจ านวนการเข้ารับชมทางช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยเรทติ้งของรายการ ไม่น้อยกว่า 
๐.๐๕  ตลอดระยะเวลาการออกอากาศ หรือจ านวนการเข้ารับชมสื่อออนไลน์รวมกันไม่น้อยกว่า ๕ ล้าน 
View 



๓๒ 
 

 
และประเด็นสุดท้าย ๔) การน้อมน า “ค าพ่อสอน” (ในรัชกาลที่ ๙) มาถ่ายทอด ให้เด็กปฐมวัย ได้
รับรู้ 

เป็นแนวทางในการเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ สิ่งเห็นได้ชัดว่า ในเนื้อหาแต่ละ ep. ได้มีการน้อมน าค าพ่อ
สอน      (ในรัชกาลที่ ๙) มาใช้เป็นเนื้อหาใน ช่วงนิทานหุ่นมือ “พระราชาของหนู ทั้ง ๕๐ ตอน ได้อย่าง
กลมกลืน 
 

  ทั้งนี้ อาจกล่าวสรุปได้ว่า รายการรากแก้วเรนเจอร์ ของมูลนิธิแผ่นดินธรรม สามารถท าหน้าที่                  
สื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ในการส่งเสริมจริยศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เป็นตัวอย่างที่ควรศึกษา และ
สนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล มีรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมจริยศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึนต่อไป 
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กรณีศึกษา รายการรากแก้วเรนเจอร์ ของมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
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บทคัดย่อ 

  บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่อง สุนทรียศาสตร์ในงานออกแบบสื่อ
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีรายการรากแก้วเรนเจอร์ ของมูลนิธิแผ่นเดินธรรม ในพระสังฆราชูป
ถัมภ์เป็นกรณีศึกษา โดยศึกษาใน ๔ องค์ประกอบ คือ ๑) การออกแบบตัวละครหุ่นมือ ๒)  การออกแบบ
ฉากละครหุ่นมือ ๓) ภาพรวมของแขกรับเชิญ และ ๔) คอมพิวเตอร์กราฟิกของรายการ ซึ่งรายการราก
แก้วเรนเจอร์ ของมูลนิธิแผ่นดินธรรม สามารถท าหน้าที่สื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ในการสร้าง
สุนทรียศาสตร์ในงานออกแบบได้เป็นอย่างดี เป็นตัวอย่างที่ควรศึกษา และสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล มีรายการสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ใส่ใจด้านสุนทรียศาสตร์ ในงานออกแบบที่มี
คุณภาพเพ่ิมมากข้ึนต่อไป 

 
ค าส าคัญ : สุนทรียศาสตร์, สื่อสร้างสรรค์, ปฐมวัย 
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Abstract 
 This academic article have objective to study the concept of Aesthetics in creative 
media design for early childhood with a list of Rak Kaew Rangers of the Foundation in the 
Patriarch. This is a case study by studying 4 components are 1) the design of the hand 
puppet characters, 2) the design of the puppet theater scenes, 3) an overview of the 
invited guests, and 4) computer graphics in the program. which the list of root kaew rangers 
of the foundation can act as a creative media for early childhood To create aesthetics in 
the design as well. It is an example that should be studied and support digital television 
stations.            There is a creative program for preschoolers. that cares about aesthetics 
in design work with more quality. 
 

Keywords : Aesthetics, Creative media, Early childhood 

 

๑.บทน า 
 สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของคุณวิทยา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องความงาม โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งก็คือ ความงามในศิลปะ และรวมไปถึงเรื่องรสนิยม และมาตรฐานทางคุณค่าส าหรับตัดสินศิลปะด้วย 
นอกจากนี้ สุนทรียศาสตร์ว่าด้วยทฤษฎีศิลปะ และท่าทีความรู้สึกนึกคิดที่มนุษย์มีต่อศิลปะด้วย
สุนทรียศาสตร์เป็นค าในภาษาสันสกฤต แปลว่า วิชาที่ว่าด้วยเรื่องแห่งความงามหรือสิ่งที่สวยงาม 
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Aesthetics  หมายถึง  Perception  เห็นได้เข้าใจได้  หมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่อง
ความรู้สึกอันมีความงามเป็นพ้ืนฐาน สุนทรียะมีเนื้อหาสาระที่น่าศึกษา คือ ความหมาย อาจจ าแนกได้ 2 
ค า “สุนทรียะ” หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวกับความนิยม ความงาม  “สุนทรียภาพ” หมายถึง ความรู้สึกถึงคุณค่า
ของสิ่งที่งามและความเป็นระเบียบของเสียงและถ้อยค าที่ไพเราะ  ดังนั้น สุนทรียศาสตร์ จึงหมายถึง วิชา
ที่ว่าด้วยความนิยมความงาม จะเห็นได้ว่า สุนทรียะ สุนทรีภาพ และสุนทรีศาสตร์ เป็นค าที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน  เป็นปรัชญาที่ว่าด้วยความงามที่เกี่ยวกับความรู้สึกละเอียดอ่อนในความงาม ความงามนี้อยู่
ในธรรมชาติและงานที่มนุษย์สร้างขึ้น เราอาจมองเห็นความงามของวัตถุสิ่งเดียวกันไปคนละแง่ก็ได้  

 การแสดงออกทางความงาม หรือสุนทรียศาสตร์ในงานออกแบบนั้น ถือเป็นหลักส าคัญของ
ศิลปะและในฐานะที่สื่อในปัจจุบัน มีผลต่อความรู้สึกของผู้ชม ที่สามารถรับรู้ถึงสุนทรียะ และสุนทรียภาพ
ได้ ช่วยสนองตอบอารมณ์ ช่วยผ่อนคลาย ช่วยมีความฮึกเหิม ช่วยให้มีก าลังใจ ช่วยให้เกิดมีชีวิตที่มีคุณค่า
มากขึ้น  สื่อจึงต้องมีองค์ประกอบด้านการออกแบบ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องเชื่อมโยงกันและมีความ
งามในสื่อด้วย เพราะสื่อกลายเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นปัจจัยที่ทรงอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนในทุก
เพศทุกวัย ผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายมากขึ้นในหลากหลายช่องทาง  ใน
ขณะเดียวกัน  “ผู้ผลิตสื่อ” ก็เพ่ิมจ านวนและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ที่ยังคงเป็น
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สื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคจ านวนมาก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เกือบทุกครัวเรือนของคนไทยมี
โทรทัศน์ประจ าอยู่ทุกบ้าน เนื่องจากสื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย และเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่
สามารถสร้างอารมณ์ผู้ชมให้เกิดความคล้อยตาม และเกิดความบันเทิงผ่านภาพเคลื่อนไหว , เสียงอารมณ์ 
ค าพูดผ่านการเล่าเรื่อง และที่ส าคัญคือ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ชมได้ซึมซับ รับรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับ
สุนทรียศาสตร์ในงานออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ยิ่งกลุ่มเด็กปฐมวัย จะท าให้พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องความงาม 
จากองค์ประกอบต่างๆในสื่ออีกด้วย  

ทั้งนี้ รายการรากแก้วเรนเจอร์ เป็นรายการเชิงบวกและสร้างสรรค์เพ่ือเด็กและครอบครัว ช่วย
ปลูกฝังและหล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็น “รากแก้ว” ที่ดีได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ รักษา และต่อยอด
การท าความดีนี้ไว้ จนเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต รูปแบบของรายการ
รากแก้วเรนเจอร์แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงนิทานหุ่นมือ “พระราชาของหนู” เล่าเรื่องคุณความดี และ
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ผ่านละครหุ่นมือโดยการเล่าให้กับพิธีกรและน้อง ๆ ทางบ้าน
ฟังตัวอย่างเนื้อหา เช่น พระราชากับโครงการพระราชด าริ โครงการฝนหลวง เพ่ือแก้ไขปัญหาความแห้ง
แล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือโครงการแก้มลิง เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยทางภาคใต้ของประเทศ 
เป็นต้นช่วงสนทนากับน้อง ๆ เยาวชนรากแก้วเรนเจอร์ โดยพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหา ช่วงนิทาน                            
“พระราชาของหนู” และข้อคิดที่ได้จากนิทาน และคติธรรมสอนใจ โดยพระอาจารย์ (พระราชญาณกวี               
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก) มาให้คติธรรม แนะน าส่งเสริมให้น้องๆ รู้จักคุณธรรม การ
ให ้การเสียสละ และการท าความดี ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ จะเน้นเรื่องของช่วงนิทานหุ่นมือ เป็นส าคัญ 

 
 
๒. ตัวละครหนู ช่วงนิทานหุ่นมือ “พระราชาของหนู”  
 ตัวละครหุ่นมือหนู ช่วงนิทานหุ่นมือ “พระราชาของหนู” จ านวน ๒๐ ตัว และมาสคอตตัวแทน
เยาวชนรากแก้วเรนเจอร์ เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชาของหนู  ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีบุคลิก
และลักษณะแตกต่างกัน ได้มีการออกแบบตัวละครให้มีความงาม และสอดคล้องกับลักษณะของหนูแต่ละ
ตัว ได้แก่  
       
 

๑. คุณครูหนูจงรัก : หนูผู้หญิง อายุ 30 – 40 ปี  
รักความถูกต้อง ใจดี รักธรรมชาติ เป็นคุณครูที่มี
อุดมการณ์ เป็นหนูเรียบร้อย   
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๒. หนูจี๊ด : หนูเด็กผู้หญิง อายุ 8 ปี หนูสาวน้อย                              
ชาวอีสาน เป็นเด็กฉลาด ขยัน เป็นหนูช่างเพ้อ
ฝันและจินตนาการเก่ง 

 
 
 
 
 
 

๓. หนูหริ่ง : หนูเด็กผู้หญิง อายุ 8 ปี เป็นเด็กเรียน
เก่ง                      มีความขยันหมั่นเพียร ช่าง
สงสัย คุยเก่ง รักเพ่ือน 
รักครอบครัว มีนิสัยอ่อนโยน เป็นที่รักของเพ่ือน
และ  
ผู้ใหญ่ 

 
 
 
 
  

๔. หนูพุก : หนูเด็กผู้ชาย อายุ 8 ปี เป็นหนูเด็ก
กรุงเทพฯ เป็นหนูฉลาด ชื่นชอบเทคโนโลยี
ทันสมัย พูดภาษาอังกฤษได ้

  
 

๕. หนูเบิ้ม : หนูเด็กผู้ชาย อายุ 9 ปี เป็นหนูเด็กใต้  
ผิวคล้ า ร่างท้วมจากจังหวัดนราธิวาส ชื่นชอบ
การกินและการนอน เป็นหัวหน้าห้อง เป็นหนูใจ
ดีมีความเป็นผู้น า สนใจข่าวสารบ้านเมือง  
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๖. คุณแม่หนูจี๊ด : หนูผู้หญิง อายุ 35 – 45 ปี เป็น
หนู 
สดใส ใจดี ท าอาหารอร่อย เปิดร้านส้มต าย าแซ่บ 
และช่างจินตนาการไม่น้อยไปกว่าหนูจี๊ด 

 
 
 

๗. คุณแม่หนูหริ่ง : หนูผู้หญิง อายุ 35 – 45 ปี เป็น
หนู 
ใจดีมีเมตตา มีความอ่อนโยน ชอบท ากับข้าว                   
รักความสะอาด มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือน 

  
 
 

๘. คุณยายหนูหริ่ง : หนูหญิงชรา อายุ 70 – 80 ปี  
ชื่นชอบการเล่านิทานอ่านหนังสือ เป็นต้นแบบ 
ความใจดีของคุณแม่หนูหริ่ง  

  
 

๙. คุณพ่อหนูเบิ้ม : หนูผู้ชาย อายุ 35 – 45 ปี  
เป็นหนูชาวใต้ จากจังหวัดนราธิวาส เป็นหนูใจดี                
มีน้ าใจนักกีฬาหน่วยก้านดี รักความยุติธรรม                      
มีความรอบรู้   
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๑๐. คุณป้าหนู : คุณป้าหนูข้างบ้าน สุดแสนใจดี 
ของบ่าวหนู เอ็นดูเด็ก ๆ ทุกคน แต่เป็นคุณป้า 
ที่เข้มงวด เจ้าระเบียบ เพราะเป็นเจ้าของกิจการ
หลายอย่างในเมืองของหนู 

 
  
 

๑๑. บ่าวหนู : หนูหนุ่มน้อยจากแดนอีสาน 
มาอยู่เมืองกรุงมุ่งสู่ฝัน ชื่นชอบการร้องเพลง  
การเต้น การแสดง ชอบอยู่ในแสงไฟบนเวที 

 
 
 

๑๒. หนูเอ้ือยค า : หนูคู่หูคู่ซี้กับหนูเอ้ือยแคหนูชาว
อีสาน 
 มีนิสัยร่าเริง รักความสนุกสนาน ชื่นชอบการ
ร้องร าท าเพลง ใส่ใจข่าวสารทุกเรือ่ง 

 
 
 
  

๑๓. หนูเอ้ีองแค : หนูคู่หูคู่ซี้กับหนูเอ้ือยค า มีนิสัย 
รักความสนุกสนานและชื่นชอบการร้องร าท า
เพลงเหมือนกับหนูเอื้อยค า 
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       ๑๔-๑๖. สองพ่ีน้องหนูชาวเขา : หนูชาวเขาสองพ่ีน้อง  

ลูกเจ้าของพิพิธภัณฑ์ชาวเขากลางเมืองกรุง แต่ง
กายด้วยชุดพ้ืนเมือง ชอบเล่าเรื่องวิถีชีวิตชาว
ดอยสูง ให้เพ่ือนฟัง  

 
 
 
 

๑๗. หนูมะแอ : หนูน้อย อายุ 8 ปี จากดอยอ่างขาง  
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนูใสซื่อ ชื่นชอบธรรมชาติ             
รักน้ า รักป่า รักซากุระเมืองไทย 

 
 
 
 

๑๘. สามสาวหนูใต้ : หนูสามสาวฝาแฝดจากแดน
ทะเลใต้ ชอบใส่ชุดระบ าฮาวาย มงกุฎดอกไม้
สีสันสดใส  มีนิสัยก๋ากั๋นมั่นใจ ถึงไหนถึงกัน 

 
 
 
 
 

๑๙. หนูฝรั่ง : หนูสาวดาวเต้นชาวต่างชาติ  
อายุ 30 - 40 ปี ตาสีฟ้า ปากสีแดง ผิวขาว 
เจ้าของสโลแกน “ปากไม่แดง ไม่มีแรงเดิน” 
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๒๐. แมสคอตรากแก้วเรนเจอร์ : เป็นตัวแทนของ
เหล่าเยาวชนรากแก้วเรนเจอร์ ซึ่งเป็นซุปเปอร์ฮี
โร่ที่หนู ๆ สามารถเป็นได ้

 
๓.ฉากช่วงนิทานหุ่นมือ “พระราชาของหนู” 

ฉากละครหุ่นมือหนู ช่วงนิทานหุ่นมือ “พระราชาของหนู” เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระราชาของหนู ได้แก่ โรงเรียนและห้องเรียนของหนู, นอกอาคารและถนนริสมทาง, ภายในบ้านและ
ห้องนอนของหนู อีกทั้ง ลานกีฬาและทุ่งนา ซึ่งแต่ละฉาก ออกแบบให้มีความงาม และสอดคล้องกับ
เรื่องราวในแต่ละตอน ได้แก่  
 

โรงเรียนและห้องเรียนของหนู 
 
 
 
 
 
 
 นอกอาคารและถนนริมทาง 
 
 
 
 
 
 ภายในบ้านและห้องนอนของหนู 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 
 ลานกีฬาและทุ่งนา  
 
 
 
 
 
 
๔.ตัวอย่างแขกรับเชิญน้อง ๆ เยาวชนรากแก้วเรนเจอร์ 
 น้อง ๆ เยาวชนรากแก้วเรนเจอร์ เป็นเด็กที่หมั่นศึกษา มีความขยันหมั่นเพียรและสนใจศึกษา
ธรรมะกับพระอาจารย์อย่างสม่ าเสมอ แม้ในแขกรับเชิญ ก็มีการออกแบบ ดูแลภาพรวม เสื้อผ้า หน้าผม 
ให้ดูงาม และ สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละตอน อย่างสมวัย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ๑.  เด็กหญิงชมม์ขวัญ ฉันตระกูลโชติ (น้องเชลซี)  อายุ ๑๑  ปี 
 ๒.  เด็กหญิงเอมปวีร์ จิรอารีย์ชัย (น้องเชรี)  อายุ ๑๑ ปี 
 ๓.  เด็กชายปุญ วุฒิกนกวาณิชย์ (น้องปุญ)  อายุ  ๙  ปี 
 ๔.  เด็กหญิงปญั วุฒิกนกวาณิชย์ (น้องปัญ)  อายุ  ๙  ปี 
๕. คอมพิวเตอร์กราฟิก ส าหรับการออกอากาศและการเผยแพร่รายการ รากแก้วเรนเจอร์ 
 รายการ “รากแก้วเรนเจอร์” ได้เริ่มด าเนินการออกอากาศตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ 
๒๕๖๔ ได้มีการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่มีความงามเหมาะกับเด็กปฐมวัย ในทุกช่องทางการ
ออกอากาศดังนี้ ๑. สถานีโทรทัศน์ช่อง True4U ช่อง ๒๔ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๐๘.๔๕ – 
๐๙.๐๐ น.   และวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๕๓ – ๐๙.๐๘ น. เริ่มออกอากาศช่อง True4U ช่อง ๒๔  – วัน
อาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๔๓ 
 

 ๒. Facebook : รากแก้วเรนเจอร์  โดยด าเนินการเผยแพร่รายการ แนะน าตัวละคร ข้อคิด 
ไฮไลท์ในแต่ละตอน หลังจากที่มีการออกอากาศในช่อง True4U ช่อง ๒๔ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป Facebook Fanpage Link : https://www.facebook.com/RakkaewRanger 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓. YouTube Channel : รากแก้วเรนเจอร์  โดยด าเนินการเผยแพร่รายการ และไฮไลท์ในแต่
ละตอน หลังจากที่มีการออกอากาศในช่อง True4U ช่อง ๒๔ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
YouTube Channel Link : https://www.youtube.com/channel/UCc9CIGVlSxi5j7CpdRkY6kA/videos  
 

 

 

 

 

 

 

๕.บทสรุป 

  จากกรณีศึกษาเรื่องสุนทรียศาสตร์ในงานออกแบบสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีรายการ
รากแก้วเรนเจอร์ ของมูลนิธิแผ่นเดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์เป็นกรณีศึกษา โดยศึกษาใน ๔ 
องค์ประกอบ คือ ๑) การออกแบบตัวละครหุ่นมือ ๒)  การออกแบบฉากละครหุ่นมือ ๓) ภาพรวมของแขก
รับเชิญ และ ๔) คอมพิวเตอร์กราฟิกของรายการ พบว่า รายการรากแก้วเรนเจอร์ สามารถท าหน้าที่สื่อ
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ในการสร้างสุนทรียศาสตร์ในงานออกแบบได้เป็นอย่างดีทุกองค์ประกอบ 
เป็นตัวอย่างที่ควรศึกษา และสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล มีรายการสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ใส่ใจด้านสุนทรียศาสตร์ ในงานออกแบบที่มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้นต่อไป ซึ่งท าให้เกิดผลที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อรายการดังนี้ 

https://www.facebook.com/RakkaewRanger
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๑. กลุ่มเด็กและครอบครัว ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ได้รับ
ความรู้             ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายการ มีทางเลือกในการรับชมรายการที่มีเนื้อหาที่เหมาะสม
กับช่วงวัยในการส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้มากขึ้น ทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์
และสังคม 

๒.  สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ผลิตในการผลิตรายการเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการพัฒนาการและ
การเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) และสามารถน าไปเป็นต้นแบบส าหรับการผลิตรายการ
เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวได้ในอนาคต 

๓.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้กับผู้ผลิต ในการผลิตเนื้อหารายการส าหรับกลุ่มเด็ก
ปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตรายการเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับเด็ก
และครอบครัว ให้เป็นรายการที่มีคุณภาพ และเป็นการสร้างทางเลือกในการรับชมให้กับผู้ชม
กลุ่มเปา้หมายอีกดว้ย 
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รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
Management Model of the Sunday Buddhist Study Center 

 
พระครูปลัดสมชัย นิสฺสโภ (ประกอบพรชัย), ดร 

Phrakrupalad Somchai Nissapho (Prakobpornchai), Dr.๑๓ 
ผศ.ดร.ประสงค์ หัสรินทร์ 

Asst. Praf. Dr. Prasong Hassarin๑๔ 
ดร.ทนง ทศไกร 

Dr. Tanong Toskrai๑๕ 
 

บทคัดย่อ 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ได้

จัดตั้งขึ้นในวัดเพ่ือเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็ก
และเยาวชน ด้วย รูปแบบ ที่เป็น กระบวนการท างาน การจัดการ ในหน่วยงาน และรูปแบบใน การบริหาร
มีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ด้วยการบริหารต้องมี
ทฤษฎีต่างๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและใช้การบริหารแบบมคีุณภาพ PDCA 

 

ค าส าคัญ : รูปแบบ, การบริหาร, การจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
๑๔ อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
๑๕ อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
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Abstract 
Buddhist Study Center Sunday is unit for disseminating Buddhist morality that 

has been established in the temple as a source of education, training, moral cultivation 
Culture and traditions that are good for children and youth with form that is a work 
process, management in the organization and a form of administration is based on the 
nature of human beings as social animals that must live together as a group. With 
management, there must be various theories, get involved and use quality management 
PDCA  
 

Keywords: Model, Administration, Management of Buddhist Study Center Sunday. 
 
๑. บทน า 

ค าว่า รูปแบบ คือ โครงสร้าง หรือโปรแกรม หรือ แบบจ าลอง หรือแบบที่จ าลองสภาพของ
ความเป็นจริงที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะที่พิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่จ าเป็นจะต้องน ามาศึกษา
เพ่ือใช้แทนแนวคิดหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่งโดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ 
ในรูปแบบนั้นๆ รูปแบบเป็นการออกแบบโครงสร้างเพ่ือให้เข้าใจกระบวนการท างานขององค์กร การ
จัดการและการที่ใช้สารสนเทศภายในหน่วยงานโดยสนับสนุนการท างานของหลาย ๆ ระบบร่วมกัน ใน
การก าหนดการจัดเก็บการใช้ข้อมูลร่วมกัน ในที่นี้จะพูดถึงรูปแบบในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ที่จัดตั้งในโรงเรียนวัด หรือจัดที่บริเวณวัด ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ท ากิจกรรมในวัด
เพ่ือพัฒนาเด็กให้ได้รับความรู้วิชาการและวิชาชีพ 

๑. ความหมายของรูปแบบ 
รูปแบบเป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นไว้เป็นแนวทางในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสิ่งที่

ควรท า ควรส่งเสริม และพัฒนา มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดีงนี้ 
เยาวดี วิบูลย์ศรี ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับรูปแบบ คือ วิธีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอด

ความคิด ความเช้าใจ ตลอดจนจิตนาการของคนที่มี ต่อปรากฏการณ์ หรือ เรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏใน
ลักษณะของการสื่อสารในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง รูปแบบจริงเป็นแบบจ าลองในลักษณะเลียนแบบ หรือ
เป็นตัวแบบที่ใช้เป็นแบบอย่าง เป็นแผนผังหรือแบบแผนของการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องด้วย
ความสัมพันธ์เชิงระบบ๑๖ 

ลองแมน (Longman) ได้พูดและให้ความหมายของรูปแบบ ดังนี้  “รูปแบบ” หรือ Model 
เป็นค าที่ใช้เพ่ือสื่อความหมาย โดยทั่วไปแล้วรูปแบบ จะหมายถึงสิ่งหรือวิธีการด า เนินงานที่เป็นต้น

                                                           
๑๖ เยาวดี วิบูลย์ศรี.  การวัดผลและการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร  : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๕) หน้า ๒๕. 
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แบบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แบบจ าลองสิ่งก่อสร้าง รูปแบบในการพัฒนาชนบท เป็นต้น และให้
ความหมายไว้ โดยสรุปแล้วจะมี ๓ ลักษณะ คือ 

๑. Model หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของจากของจริง ซึ่งเท่ากับเป็นแบบจ าลอง 
๒. Model หมายถึง สิ่งของหรือสิ่งที่คนได้น ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการ

บางอย่าง เช่น ครูต้นแบบ สื่อต้นแบบ 
๓. Model หมายถึง รุ่นของสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ๑๗ 

บราโด เจ ดับพิว และ ฮารดแมน เจ เจ (Bardo, J.W., & Hartman, J.J) ได้ให้ความหมาย
ของรูปแบบ ในคล้ายคลึงกันและในส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งสรุปความหมายของรูปแบบที่นักวิชาการส่วน
ใหญ่ให้ความคิดเห็นไว้ได้ใน ๕ ลักษณะ คือ 

๑. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และแบบจ าลองที่เหมือน
ของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงกว่าหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ 

๒. รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือ
ตัวแปรต่างๆ หรือ องค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์ หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยให้เข้าใจ
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

๓. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากใน
โลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราอยากได้กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการนั้นแตกต่าง
กันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ ชุมชนในอุดมคติ 

๔. รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (Validity) และ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย 

๕. รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของ ปัจจัยหรือ
ตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยเข้าใจ
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ๑๘ 

ทูชิ เฮสแอล และ ครารอล เอส เจ (Tosi, H.L., and Carroll, S.J) ได้ให้ความหมายของ 
รูปแบบ ไว้ว่าเป็นของจริง หรือภาพจ าลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีรูปแบบอย่างง่าย
ถึงรูปแบบที่มีความซับซ้อน รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) รูปแบบหอสมุด รูปแบบเครื่องบินขับ

                                                           
๑๗ Longman, Contemporary English, 1981, p. 668. 
๑๘ Bardo, J.W., & Hartman, J.J., Urban society : A systematic introduction, New York 

F.E. Peacock, 1982 p.70.  



๔๙ 
 

ไล่ เอฟ ๑๖ เป็นต้น รูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ที่ใช้อธิบายสภาพการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ต่างๆ๑๙ 

วิลเลอ ดี (Willer, D) ได้กล่าวถึงความหมายของรูปแบบไว้ว่า เป็นการสร้างมโนทัศน์ เกี่ยวกับ
ชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการ ของระบบรูปนัย ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้เกิดความกระจ่างชัด
ของนิยามแห่งความสัมพันธ์และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบที่มีความเที่ยงตรง จะพัฒนาเป็นทฤษฎี
ต่อไป๒๐ 

คีฟส พี เจ (Keeves, P.J) ได้กล่าวถึง รูปแบบว่า หมายถึง เรื่องการแสดงโครงสร้าง เพ่ือใช้
ศึกษาในความสัมพันธ์ของตัวแปร๒๑  

กูด คราเตอร์ วี (Good, Carter V) ได้ใหค้วามหมายของค าว่า รูปแบบ ไว้ ๔ ความหมายคือ 
๑. เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือจะเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า 
๒. เป็นตัวอย่างเพ่ือการเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างการออกเสียงภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้

ผู้เรียนได้เลียนแบบ  
๓. เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลักการหรือหลัก

แนวคิด 
๔. เป็นชุดของปัจจัย หรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเป็นตัว

ประกอบ และตัวทีเ่ป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ หรือบรรยาย
เป็นภาษาก็ได้๒๒ 

เสรี ชัดแช้ม ได้พูดถึง รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง หรือรูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และ
แบบล าลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างแต่อาจมีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ ซึ่งเป็นนักวิชาการที่ให้
ความหมาย ของรูปแบบในลักษณะนี้๒๓  

อุทัย บุญประเสริฐ ได้ให้ความหมาย. รูปแบบ หมายถึง สิ่งของที่แสดงโครงสร้างของความ
เกี่ยวข้องระหว่างชุดของ ปัจจัยหรือชุดตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือ

                                                           
๑๙ Tosi, H.L. , and Carroll, S. J.  Management.  2nd ed.  (New York :  John Wiley and Sons, 

1982, p.163. 
๒๐ Willer , D. Scientific Sociology : Theory and Method. Englewood Cliffs, (New Jersey : 

Prentice-Hall, 1968, p. 15. 
๒๑ Keeves, P.J. Educational research, Methodology and Measurement : An 

International Handbook. (Oxford : Pergamon Press, 1988, p.55. 
๒๒ Good, Carter V.  Dictionary of Education.  3rd edition.  New York :  McGraw- Hill Book 

Company, 1973, p.63. 
๒๓ เสรี ชัดแช้ม. แบบจ าลอง. ม.ป.ท. ๒๕๓๘ หน้า. ๓ 
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เหตุผลซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เป็น
นักวิชาการท่ีให้ความหมายของรูปแบบในลักษณะนี้๒๔  

สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างที่แสดงแทนความจริงของ ปรากฏการณใดปรากฏกา
รณหนึ่ง ที่ก าหนดเฉพาะแนวของความคิดที่เป็นรูปของสัญญาลักษณ์ รูปภาพ ข้อความ จ านวน ที่แสดงไว
ในลักษณะของโครงสร้าง แบบจ าลอง โปรแกรม ขั้นตอน ตัวแบบจ าลอง สภาพความจริง เพ่ือให้เขา้ใจถึง
กระบวนการท างาน การจัดการ การใช้สารสนเทศภายในหน่วยงาน เพ่ือ อธิบายถึงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบที่ปรากฏอยู่เหล่านั้น สิ่งที่แสดงถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของปัจจัย
หรือตัวแปร หรือองค์ประกอบอ่ืนของสิ่งที่ศึกษา หรืออธิบายคุณลักษณะส าคัญต่างๆ ของปรากฏการณ์ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือให้เข้าใจง่ายมองเห็นเป็นรูปธรรม ไม่มีองค์ประกอบที่แจ่มชัดหรือให้รายละเอียดทุก
แง่มุม โดยผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความแม่นย าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 

 
๒. การบริหารและความหมาย 

ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหาร การบริหารการศึกษา 
หลักการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหารทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการบริหารสถานศึกษามีความ
เหมาะสมผู้ เขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและมุมมองในการบริหาร
สถานศึกษายิ่งขึ้นต่อไป การบริหาร คือการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยคน เงิน 
วัตถุ สิ่งของเป็นปัจจัยในการปฏิบัติงาน การบริหาร คือ กระบวนการทางสังคมของบุคคลที่ท าหน้าที่การ
วางแผน การจัดองค์การ จัดคนเข้าท างาน สั่งการ และควบคุมการท างานให้กิจกรรมขององค์การ
ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานปัจจัยในการผลิตมีนักวิชาการได้
ให้ความหมายต่างๆ ไว้ดังนี้ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ได้พูดถึงการบริหารในความหมายอีกว่า การบริหารในฐานะที่เป็น
กระบวนการ หรือกระบวนการบริหาร เกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น โพสคอร์บ (POSDCoRB) เกิดจาก
แนวคิดของ ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) ประกอบด้วย
ขั้นตอนการบริหาร ๗ ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ
บริหารงานบุคคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน 
(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล 
(Henry Fayol) ประกอบด้วย ๕ ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) 
การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) 
หรือรวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC)๒๕ 
                                                           

๒๔ อุทัย บุญประเสริฐ. หลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน . (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, คณะครุศาสตร์.๒๕๔๔) หน้า. ๓๑ 

๒๕ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, เร่ืองเดียวกัน หน้า ๓๙. 
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เฮอเบริท ซิมอน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริหารว่าหมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 
๒ คนข้ึนไป ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์๒๖  

เฟรดเดอริค เทเลอ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า งานบริหารทุก
อย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีวิธี
ทีด่ีที่สุดในอันท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง๒๗  

ปิเตอร์ ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน การท างานต่างๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท าภายในสภาพองค์การที่กล่าว
นั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้
จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืนๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่างๆ เพ่ือ
ผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม๒๘  

แฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz) ให้ความหมายของการจัดการบริหาร หมายถึง การ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์
การจัดการนั้น๒๙  

ธงชัย สันติวงษ์ ได ้กล่าวถึงงานบริหารจัดการไว้ความหมายเป็นด้าน ๓ ด้าน คือ  
๑. ในด้านที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 
๒. ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ

ทรัพยากรต่างๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน 
๓. ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่างๆ 

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน๓๐  

                                                           
๒๖ Herbert A. Simon, Administrative Behvior New york: Macmillian, 1947, p. 3. 
๒๗ Frederick W. Taylor. The Principles of Scientific Management. New York : McMillan. 

1911 
๒๘ Peter F. Drucker. Classic drucker. Harvard Business School Press. 2006 
๒๙ Harold D, Koontz.  Analysis of Managerial Functions. New York : McGraw - Hill Book. 

1972 
๓๐ ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓), หน้า ๒๑-๒๒. 
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ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารคือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกับผู้อ่ืน หรือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน๓๑ 

สมศักดิ์ คงเที่ยง ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ ได้รับการ
กระท าจนเป็น ผลส าเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติแต่เป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติท างานจน
ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว หรือ การบริหารคือ กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ การบริหารคือ การท างานของคณะบุคคล
ตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป ที่ร่วมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และ หรือ การบริหาร หมายถึง กิจกรรม
ต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายๆ อย่าง ที่บุคคลร่วมกันก าหนดโดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิ ค
ต่างๆ อย่างเหมาะสม๓๒ 

สรุปได้ว่า การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์
สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายใน
กลุ่มเพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหาร ตามล าดับ ดังนั้น 
ที่ใดมีกลุ่มที่นั่นย่อมมีการบริหาร ค าว่า การบริหารและการบริหารจัดการ รวมทั้งค าอ่ืนๆ อีก เป็นต้นว่า 
การปกครอง (government) การบริหารการพัฒนา การจัดการ และการพัฒนา (development) หรือ
แม้กระทั่งค าว่า การบริหารการบริการ (service administration) การบริหารจิตส านึกหรือการบริหาร
ความรู้ผิดรู้ชอบ (consciousness administration) การบริหารคุณธรรม (morality administration) 
และการบริหารการเมือง (politics administration) ที่เป็นค าในอนาคตที่อาจถูกน ามาใช้ได้ ค าเหล่านี้
ล้วนมีความหมายใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจในแต่ละยุคสมัยจะน าค าใดมาใช้ 

 
๓. ทฤษฎีของนักบริหาร 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรที่ชื่อว่าผู้บริหารการศึกษานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การบริหารเพ่ือบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยทฤษฎีต่าง 
ๆ พร้อมใช้ศาสตร์และศิลป์เข้ามาบริหารจัดการได้มีนักการศึกษาและนักวิชาการต่าง ๆ ได้ใช้ทฤษฎีในการ
บริหารงานดังต่อไปนี้ 

กูลิค และเรดอน (Gulick & Lydall) เป็นนักทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มการศึกษาการจัดการตาม
หลักการบริหารได้เสนอหลักที่เกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งคนที่เป็นผู้บริหารจะต้องท ามีหน้าที่ส าคัญอยู่ ๗ 

                                                           
๓๑ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ  และวิบูลย์  โตวณะบุตร.  หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๔๒) หน้า. ๒  
๓๒ สมศักดิ์ คงเที่ยง. หลักการบริหารการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่  ๒. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง. ๒๕๔๒) หน้า. ๑ 



๕๓ 
 

ประการ คือ การวางแผนการจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การประสานงานการรายงาน
และการงบประมาณหรือเรียกสั้นๆ ว่า “POSDCORB” ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

P = Planning หมายถึง การวางแผนงาน ซึ่งจะต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) ทั้งนี้ 
เพ่ือให้แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องกันในการด าเนินงาน แผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้
ในทางวิทยาการและวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก าหนดวิธีการ โดยถูกต้องอย่างมีเหตุมี
ผล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์ 

O = Organizing หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ ซึ่งในการศึกษาบางแห่งก็
พิจารณารวมไปกับการปฏิบัติงานหรือวิธีการจัดการ (Management) ด้วยเรื่องการจัดแบ่งส่วนงานนี้
จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรมกอง 
แผนก โดยอาศัยปริมาณงานคุณภาพของงานหรือจัดตามลักษณะของงานเฉพาะอย่าง(Specialization) ก็
ได้นอกจากนี้อาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม (Control) และหรือพิจารณาในแง่หน่วยงาน 
(Organization) เช่นหน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) หรือบ้างก็เรียกเป็นหน่วยงานหลัก 
(Line) หน่วยแนะน าหรือท่ีปรึกษา (Staff) และหน่วยงานช่วยเหลือหน่วยงานอนุกร (Auxiliary) เป็นต้น  

S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ
จัดแบ่งหน่วยงานที่แบ่งไว้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งหมายถึงการจัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(Personnel 
Administration) เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความสามารถมาปฏิบัติงานให้เหมาะสม (Competent Man for 
Competent Job) หรือ Put the Right Man on the Right Job กับรวมถึงการที่จะเสริมสร้างและธ ารง
ไว้ ซึ่งสัมพันธภาพในการท างานของคนงานและพนักงานด้วย 

D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอ านวยการรวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศ 
งานตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human relations) 
และการจูงใจ (Motivation) เป็นต้น การอ านวยการในที่นี้รวมถึง การวินิจฉัย สั่งการ (Decision Making) 
ซึ่งเป็นหลักอันส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการบริหารงานและขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บังคับบัญชาหรือ
หัวหน้างานมากเหตุเพราะว่าการที่จะอ านวยการให้ภารกิจด าเนินไปด้วยดีได้จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจที่ดี
และมีการสั่งการที่ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละลักษณะของการตัดสินใจ 

Co = Coordinating หมายถึง ความร่วมมือประสานงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและราบรื่นศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะช่วยให้การประสานงานดีขึ้นเพ่ือช่วยแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานการร่วมมือประสานงานเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากในการบริหารเพราะเป็น
กิจวัตรประจ าวันที่จะต้องพึงกระท าในการปฏิบัติงานและเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกระดับของงานการร่วมมือ
ประสานงานเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องจัดให้มีข้ึนในหน่วยงานของตนเพราะเป็นปัจจัยส าคัญใน
อันที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดรวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย อันที่จริงการรายงานนี้มีความสัมพันธ์กับการ



๕๔ 
 

ติดต่อสื่อสาร (Communication) อยู่มาก การรายงานโดยทั่วไปหมายถึงวิธีการของสถาบันในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการให้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชาและหรือผู้ร่วมงาน ฯลฯ 
ความส าคัญของรายงานนั้นอยู่ที่จะต้องอยู่บนรากฐานของความจริง 

B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณโดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีใน
การบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณและแผนงานเป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมงาน วิธีการบริหารงบประมาณโดยทั่วไป มักมีวงจรที่คล้ายคลึงกัน อย่างที่เรียกว่า “วงจร
งบประมาณ” (Budget Cycle) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้๓๓ 

๑. การเตรียมงบประมาณและการเสนอขออนุมัติ (Executive Preparation and 
Submission) 

๒. การพิจารณาให้ความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislation Authority) 
๓. การด าเนินการ (Execution) 
๔. การตรวจสอบ (Audit) 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)ได้กล่าวถึงทฤษฎีของนักบริหารไว้ว่า มีอยู่ ๕ 
ประการ ตามค าย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDC ๓๔ 

P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางด าเนินงานในปัจจุบัน 
เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต 

O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์    
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร 

S คือ staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลกรใหม่ การพัฒนาบุคลกร   
และการใช้คนให้เหมาะกับงาน 

D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการด าเนินการ   
ตามแผนผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้น า 

C คือ controlling หมายถึง การกับกับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 

ภิญโญ สาธร ได้กล่าวสรุปถึงผู้บริหาร ไว้ว่า บุคคลทุกกลุ่มที่ผู้บริหารต้องท างานสัมพันธ์ด้วย 
ต่างก็มีความต้องการที่จะเห็นผู้บริหารนั้นๆ ประพฤติหรือปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยกันนั้น ซึ่งอาจจะเรียก
ได้ว่าเป็นผลรวมของความเก่ียวพันของตัวการ ๓ ประการ คือ ๓๕ 
                                                           

๓๓ Gulick. L. & Lydall. U. Paper on the Sciences of Adminstratio. (New York : Institute of 
Public Administration. 1973). pp. 47 - 88. อ้างใน พิมลจรรย์ นามวัฒน์. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ. 
พิมพ์ครั้งท่ี ๕. (กรุงเทพมหานคร : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล, ๒๕๔๔). หน้า ๒๒. 

๓๔ พระธรรมโกศาจารย์, (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริ, หน้า ๔-๕. 
๓๕ ภิญโญ สาธร,  การบริหารการศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๕๓),หน้า ๑๕. 



๕๕ 
 

๑) วัฒนธรรมประเพณีและความปรารถนาของสังคมท่ีผู้บริหารด ารงต าแหน่งอยู่ 
๒) ลักษณะเฉพาะของสถาบันที่ผู้บริหารด ารงต าแหน่งอยู่  บทบาทหน้าที่ของสถาบัน

และผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติ  และความคิดของผู้บริหารเองที่คาดคะเนว่าผู้อื่นที่เก่ียวข้อง
กับตนเองให้ตนเองปฏิบัติอะไรและอย่างไร 

๓) ตัวบุคคล บุคลิกภาพและความต้องการหรือความจ าเป็นเฉพาะตนของบุคคล 
สุรัฐ ศิลปะอนันต์ ได้กล่าวทฤษฎีการบริหาร ไว้ว่าหมายถึงผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นทั้ง

ผู้บริหารและผู้น า เป็น “ผู้น า-ผู้บริหาร” ผู้น าสามารถสร้างคนได้ พัฒนาได้ ความสามารถในการน าที่ดีเกิด
จากหลายฐาน เช่น ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ความสามารถในการท าให้งานส าเร็จการ มีคุณสมบัติที่คน
เคารพนับถือได้ ความสามารถในการฝึกและพัฒนาผู้อ่ืนซึ่ง ไอเซนฮาว ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าว่า หมายถึง
ความสามารถในการท าให้ผู้อ่ืนท าในสิ่งที่ต้องการโดยที่เขาเองก็อยากจะท า ซึ่งทฤษฎีพฤติกรรมของนัก
บริหารมี ๙ ประการ คือ ๓๖ 

๑) นักบริหารจะต้องมั่นคง ยุติธรรม โดยไม่ลืมเรื่องสถานการณ์และรู้จักยืดหยุ่น 
๒) นักบริหารจะต้องใช้ประสบการณ์และความสามารถของผู้อ่ืนให้เป็นประโยชน์ 
๓) นักบริหารต้องไม่อวดอ านาจ เพราะคนท างานกับท่านไม่ใช่เขามาท างานให้ท่าน 
๔) นักบริหารต้องยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง  ไม่โยนความผิดให้คนอ่ืน 
๕) นักบริหารต้องตรงไปตรงมาแม้บางครั้งจะต้องทนต่อความเจ็บปวดก็ตามต้องบอก

ถูกผิดยกย่องสรรเสริญเป็น 
๖) นักบริหารต้องมีหลักมนุษยสัมพันธ์การให้ความส าคัญกับสังคมมีการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา 
๗) นักบริหารต้องริเริ่มท าเอง หัดแปลงความคิดออกมาเป็นการกระท าให้ผู้อ่ืนชื่นชอบ

ยอมรับให้ได ้
๘) นักบริหารต้องไม่กลัวที่จะฝึกผู้ช่วยไว้แทนต าแหน่งเมื่อท่านเลื่อนสูงขึ้นไป 
๙) บอกให้เขารู้ ไม่เก็บเรื่องเงียบ ให้เพ่ือนร่วมงานรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและให้ความมั่นใจ

แก่เพ่ือนร่วมงาน 
๑๐) นักบริหารต้องอ่านเรียนเสมอๆ ต้องใช้ความรู้ เทคนิคแนวคิดใหม่ๆ เ พ่ือ

ความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ ได้กล่าวถึงทฤษฎีการบริหาร ตามแนววงจรควบคุมการบริหารแบบมี

คุณภาพ PDCA มีภารกิจหลักของการควบคุมอยู่ ๔ ขั้น ดังนี้ ๓๗ 

                                                           
๓๖ สุรัฐ ศิลปะอนันต์, นักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๒๐๗-

๒๒๔. 
 ๓๗ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช ส าราญ

ราษฏร์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘๘. 



๕๖ 
 

๑) การวางแผน (Plan) คือ การวางแผนช่วยพัฒนาความคิดต่างๆ เพ่ือน าไปสู่รูปแบบ   
ที่เป็นจริงขึ้นมาเริ่มลงมือปฏิบัติ (DO) ในแผนงานที่ดีมี ได้แก่ 

(๑) ก าหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน 
(๒) ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
(๓) ก าหนดวิธีการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายให้ชัดเจนและถูกต้อง

แม่นย าที่สุดเท่าที่เป็นไปได ้
๒) การปฏิบัติตามแผน (DO) ประกอบด้วยการท างาน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

(๑) การวางแผนก าหนดการ ได้แก่ การแยกกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องกระท าการ
ก าหนดเวลาที่คาดว่าที่ต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง 

(๒) การจัดท าแบบเมทริกซ์ การจัดแบบนี้สามารถช่วยดึงเอาผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง
แหล่งต่างๆ มาได้เพ่ือช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 

(๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการท างานของผู้ร่วมงาน 
๓) การตรวจสอบ (CHECK) การตรวจสอบ ท าให้รับรู้สภาพการณ์ของงานที่เป็นอยู่ 

เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผน ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
(๒) การรวบรวมข้อมูลและการพิจารณากระบวนการท างาน 
(๓) การรายงาน เสนอผลการประเมินทั้งมาตรการการป้องกันความผิดพลาดหรือ

ความล้มเหลว เช่น รายงานเป็นทางการแบบสมบูรณ์และแบบไม่เป็นทางการ 
๔)  การแก้ปัญหาหา (ACT) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจะ

ท างานได้ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามลักษณะปัญหาที่ค้าพบ 
เช่น ผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย ต้องแก้ที่ต้นเหตุ ดังแสดงภาพวงจรการควบคุม  

สรุปได้ว่า วิธีการต่างๆ ลวนแต่เป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑตามหลักวิทยาศาสตรท าใหเกิดทฤษฎี
การบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะวา ผู้บริหารตองมีบทบาทเป็นจุดกลาง ของปญหาและความส าเร็จของ
กลุ่มที่จะตองรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ ของกลุ่มมาคิดวิเคราะหและปรับปรุงหา
ทางออกใหได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุม ใหดีขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ ทฤษฎีการบริหาร  POSDCORB P = 
Planning หมายถึง การวางแผนงาน O = Organizing หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ S = 
Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการ
อ านวยการรวมทั้งการควบคุมงาน Co = Coordinating หมายถึง ความร่วมมือประสานงาน  R = 
Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณ 

 
 
 



๕๗ 
 

๔. ประวัติความเป็นมาศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
หลังสงครามโลกประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นต้นมา สภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศีลธรรมท าให้เยาวชนมีพฤติกรรมเสื่อมลง 
เนื่องจากการรับเอาวัฒนธรรมบางอย่างที่ขัดสังคมไทยมาใช้ กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว ได้มีการด าเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความรู้ในเรื่องศาสนาและศีลธรรมแก่คนทั่วไป 
เพ่ือสามารถน าไปถ่ายทอดแก่เด็กต่อไปได้ และเมื่อผู้ใหญ่มาฟังบรรยายที่วัดก็จะพาลูกหลานมาด้วยเด็กๆ 
ก็อาศัยลานวัดเป็นที่วิ่งเล่น ส่งเสียงรบกวนผู้มาฟังธรรม คณะกรรมการเห็นว่าวัดน่าจะท าประโยชน์ให้แก่
เด็กบ้าง 

จ านง ทองประเสริฐ ได้กล่าวถึงการก าหนดโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงสภาพศีลธรรมของเด็ก
และเยาวชน โดยให้กรมสามัญจัดท าแบบไหว้พระสวดมนต์มาตรฐาน เพ่ือให้เป็นแบบเดียวกันทุกโรงเรียนและ
ให้นิมนต์พระมาเทศน์ให้นักเรียนฟังเดือนละ ๑ ครั้ง ตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละระดับ ส่วนการอบรม
ประจ าสัปดาห์นั้นให้มีเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประชุมเรื่องการ
แก้ไขปัญหาสังคมและเด็กวัยรุ่น โดยได้นิมนต์พระเลขาธิการจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมด้วยและสรุปว่าการแก้ปัญหาความประพฤติเด็กต้องเริ่มที่ผู้ใหญ่ก่อนตราบใดที่
ผู้ใหญ่ยังเป็นแบบฉบับที่ไม่ดีการแก้ปัญหาของเด็กก็ท าได้ยาก และผลจากการประชุมท าให้พระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง
สนใจจะร่วมกันค้นหาสาเหตุที่เด็กและเยาวชนไม่สนใจศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงจัดส่งพระ
นิสิตไปทดลองสอนวิชาศีลธรรมตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในโรงเรียนต่างๆ พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่สนใจพระพุทธศาสนา แต่ครูขาดความในวิชาที่สอนการเรียนการสอนจึงไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียน
เกิดความเบื่อหน่ายต่อวิชานี้๓๘  

กรมการศาสนา ได้พูดถึง โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่ง
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้จัดตั้งมีเจตนารมณ์บริสุทธิ์ที่จะท างานเพ่ือพระพุทธศาสนา ผู้เรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนในโรงเรียนสามัญอยู่แล้ว ต้องเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ แต่ก็ยังมีศรัทธาที่จะมาศึกษาธรรมะในวัน
อาทิตย์อีก นับว่ามีวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้า เพ่ือสนองศรัทธาของกรมศาสนาจึงได้วางระเบียบไว้เพ่ือ
ความสะดวกแก่การปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือ แหล่งผลิตคุณภาพของเยาวชนมีลักษณะ
เป็นหน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนารูปแบบหนึ่ง จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือเป็นแหล่งในการศึกษา
อบรมปลูกฝังศีลธรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน มีชื่อย่อว่า “ศพอ.” ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เดิมเรียกว่า โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพราะเป็นสถานที่เปิดสอนศีลธรรม

                                                           
๓๘ จ านง ทองประเสริฐ, “โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์”, ม.ป.ท., ๒๕๒๗, หน้า ๕. 



๕๘ 
 

แก่เด็กและเยาวชนเฉพาะในวันอาทิตย์เท่านั้น และได้รับความสนใจเพ่ิมมากข้ึนจนมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพ่ิมมากข้ึนและขยายไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศ๓๙  

ซึ่งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งอ่ืนๆได้น าไปใช้และปรับปรุงให้เข้ากับสภาพของวัดของ
ตนเอง เมื่อกรมการศาสนาเข้ามาให้การอุปถัมภ์แก่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดต่าง ๆในปี พ .ศ. 
๒๕๑๘ จึงได้ก าหนดหลักการและรูปแบบตลอดจนรูปแบบต่างๆเพ่ือให้โรงเรียนประเภทนี้มีมาตรฐาน
เดียวกันและจากการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั่วประเทศต่อมาในปี พ .ศ.
๒๕๒๐ กรมการศาสนาได้เสนอโครงการสนับสนุนส่งเสริมต่อรัฐบาลและได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนการ
ท างานเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ และในปีเดียวกันนี้ที่ประชุมมีความเห็นว่าโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ทั่วประเทศควรมีหลักสูตรเดียวกันดังนั้นกรมการศาสนาจึงได้จัดท าหลักสูตรฉบับกรมการศาสนาขึ้นเมื่อ 
พ.ศ.๒๕๒๒ และในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้มีมติเปลี่ยนชื่อจากค าว่า “ โรงเรียน ” มาเป็น “ ศูนย์ ” เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบราชการมาจนทุกวันนี้ท าให้โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีหลักสูตรกลางที่มีรูปแบบ
เดียวกันทั่วประเทศเนื้อหาส่วนใหญ่ในวิชาที่สอนประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติศาสนพิธี
ปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีเป็นต้นส าหรับวิชาศาสนพิธียังไม่ได้มีการจัดท าหลักสูตรจึงใช้หนังสือศาสนพิธี
ฉบับกรมการศาสนาซึ่งได้รวบรวมเกี่ยวกับพิธีต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาทั้งของทางราชการและประชาชนทั่วไป
เวลาเรียนและการท าการสอนปีการศึกษาหนึ่งต้องมีเวลาสอนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมงหรือ ๓๐ วันอาทิตย์
ละไม่ต่ ากว่า ๔ ชั่วโมง๔๐ 

นับตั้งแต่นั้นมา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็ได้เจริญแพร่หลาย เพ่ิมจ านวนขึ้น
ตามล าดับ อีกท้ังในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรง
เจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบนักษัตร ๖๐ พรรษา คณะสงฆ์และกรมการศาสนาได้สนับสนุนให้วัดทั่ว
ประเทศเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยก าหนดเป้าหมายให้ได้จ านวน ๖๑ ศูนย์ เพ่ือน้อม
เกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เพ่ือการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในความอุปถัมภ์
ของกรมการศาสนาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ กรมการศาสนาจึงได้ออก
ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระเบียบกรมการศาสนา
ว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗) 
ซึ่งในระเบียบนี้ก าหนดให้ม ี 

๑. แนวทางการจัดตั้งและด าเนินงาน  
                                                           

๓๙ กรมการศาสนา, แนวทางการด าเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๒. 

๔๐กรมการศาสนา, ประมวลการสอนวิชาประวัติพระพุทธศาสนาในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฉบับ

กรมการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๔), หน้า ๑-๕. 



๕๙ 
 

๒. การจัดชั้นเรียนและหลักสูตรการสอน  
๓. การประเมินผลการศึกษา  
๔. การส่งเสริมอุดหนุนโดยกรมการศาสนาได้น าเสนอระเบียบนี้ให้มหาเถรสมาคม

รับทราบต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบ
กรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

พระปริยัติกิจโกศล พูดถึง เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั่ว
ประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยมีส านักงานกลางเป็นศูนย์ประสาน ควบคุม ดูแล และส่งเสริมการจัด
การศึกษา การพัฒนาบุคลากร การก าหนดและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดท าคู่มือครู และการผลิต
สื่อการเรียนการสอนส าหรับใช้ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนาได้ประกาศตั้ง
ส านักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย (ก าหนดใช้อักษรย่อว่า สพท.) 
พร้อมทั้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถร)เจ้า
อาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานกรรมการในคราวเดียวกันด้วย 
โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นต่อมหาเถรสมาคม และให้มีส านักงานตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ส.ว. 
ชั้น ๒ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งประกาศ
แต่งตั้งพระปริยัติกิจโกศล (ขิม อิสฺสรธมฺโม) ปัจจุบันเป็นพระราชปัญญามุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม 
เป็นเลขาธิการ พระครูอุดมธรรมวาที (ส าราญ อคฺควโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส เป็นรอง
เลขาธิการ และพระมหาบัว ปิยวณฺโณ วัดอนงคาราม เป็นเลขานุการส านักงานโดยนอกจากจะแบ่งส่วน
งานเป็นส านักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพัสดุยังก าหนดให้มีส านักงาน
ศูนย์กลางระดับหน ท าหน้าที่ประสานงานการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามเขตการปกครองคณะสงฆ์จ านวน ๔ แห่ง คือ  

๑) ศูนย์หนกลางตั้งอยู่ที่วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร มีพระครูอุดมธรรมวาที 
เป็นประธานศูนย์  

๒) ศูนย์หนเหนือตั้งอยู่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มีพระธรรมสิทธาจารย์ 
เป็นประธานศูนย์  

๓) ศูนย์หนตะวันออก ตั้งอยู่ที่วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี มีพระราชกิตติรังษี 
เป็นประธานศูนย์  

๔) ศูนย์หนใต้ ตั้งอยู่ที่วัดแจ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพระเทพปัญญาสุธีเป็นประธาน
ศูนย์ โดยให้ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา (ปัจจุบันส านักพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม) มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบสนองงานส านักงานบริหาร
การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทยตามควรแก่กรณี 



๖๐ 
 

ในปี พ .ศ .๒๕๓๕ กรมการศาสนาได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทยขึ้นโดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์  (เกี่ยวอุปเสนเถระ) เป็น
ประธานพระปริยัติกิจโกศลเป็นเลขาธิการและมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกจ านวน ๓๐ คนเป็นกรรมการ๔๑  

สรุปได้ว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หมายถึง หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามแก่เด็กและเยาวชน 

 

๕. บทสรุป 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ได้

จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและ
เยาวชน ด้วย รูปแบบ ที่เป็น รูปของสัญญาลักษณ์ ที่แสดงไวในลักษณะของ สภาพความจริง เพ่ือให้เข้าใจ
ถึงกระบวนการท างาน การจัดการ ในหน่วยงาน และรูปแบบใน การบริหารมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของ
มนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มเพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย ที่ใดมีกลุ่มที่นั่นย่อมมีการบริหาร 
ค าว่า การบริหารและการบริหารจัดการ การบริหารต้องมีทฤษฎีต่างๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตาม
หลักเกณฑ์หลักวิทยาศาสตรท าใหเกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะวา ผู้บริหารตองมีบทบาท
เป็นจุดกลาง ของปญหาและความส าเร็จของกลุ่มที่จะต องรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวข องกับ
ประสิทธิภาพ ของกลุ่มมาคิดวิเคราะหและปรับปรุงหาทางออกใหได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุม ใหดีขึ้นและ
มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยทฤษฎีการบริหาร POSDCORB P = Planning หมายถึง การวางแผนงาน O = 
Organizing หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลและ
เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอ านวยการรวมทั้งการควบคุมงาน Co 
= Coordinating หมายถึง ความร่วมมือประสานงาน R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณ 

 
 

 
 
 
 

                                                           
๔๑ พระปริยัติกิ จโกศล , รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ,  

(ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอนงคารามเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗), หน้า ๓ - ๕. 



๖๑ 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมการศาสนา, แนวทางการด าเนินงานศนูย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕),  

กรมการศาสนา, ประมวลการสอนวิชาประวัติพระพุทธศาสนาในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฉบับ
กรมการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๔),  

จ านง ทองประเสริฐ, “โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์”, ม.ป.ท., ๒๕๒๗,  
ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓),  
พระธรรมโกศาจารย์, (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริ, มปท. 
พระปริยัติกิจโกศล, รูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์,  

(ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอนงคารามเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗),  
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร. หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๔๒)  
ภิญโญ สาธร,  การบริหารการศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๕๓), 
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บทคัดย่อ 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การให้บริการประชาชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัย รูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชน
ต่าง ๆ การปกครองในระดับท้องที่มีส่วนใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ดังนั้นส่วนงานด้านปกครองหรือที่ว่า
การอ าเภอต้องเข้ามามีบทบาทในชุมชนมากขึ้นกว่าเดิม    เพ่ือพัฒนาการให้บริการประชาชน บทความนี้
จึงต้องการน าเสนอแนวทางที่จะพัฒนาบทบาทของที่ว่าการอ าเภอเพ่ือการให้บริการชุมชนที่ดีกว่า โดยมี
แนวทางดังต่อไปนี้ น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขับเคลื่อนงานในชุมชน  สร้างความม่ันคงของเศรษฐกิจระดับ
ฐานราก มีระบบการบริหารจัดการในกรอบกติกาประชาชน ยกระดับความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์แบบ  
และศึกษา ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน  ศักยภาพชุมชนปัจจัย
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ท าให้อ าเภอเข้าใจชุมชนและสามารถมองถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  เพ่ือที่จะพัฒนาการ
ให้บริการและเป็นการตอบโจทย์การท างานร่วมกับชุมชนอีกด้วย 

 
ค าส าคัญ :บทบาทอ าเภอ, ระบบการปกครอง, การพัฒนาชุมชน. 
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Abstract 
Maintaining order and security within the country The service of the people is 

stable, secure, a form of government that is necessary and important in politics, the 
governance of various communities, the local government is closest to the community. 
Therefore, the administrative department or the district office must play a greater role in 
the community.To improve the service of the people This article would like to present 
some guidelines to develop the role of the district office for better service to the 
community. With the following guidelines Bringing modern technology to drive work in the 
community Build the stability of the economy at the foundation level. There is a 
management system in the framework of the people's rules. Raise the level of perfect 
citizenship and pursue new knowledge technologies relevant to community development. 
Community potential These factors help the district understand the community and can 
look at the problems and obstacles. In order to improve the service and to meet the 
needs of working with the community as well. 

 

Keywords: District roles, administrative system, community development. 

 
1.บทน า 
           รัฐบาลได้ตระหนักว่าการพัฒนาชุมชนเป็นนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ
และมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ยุทธวิธีที่ส าคัญ คือ การให้ความส าคัญกับประชาชนในท้องถิ่นระดับพ้ืนฐาน โดยเน้นการ
พัฒนา 3เรื่อง คือ การพัฒนาคน การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเริ่มต้นที่ระดับรากฐาน คือระดับ 
การพัฒนาชุมชนไม่เพียงแต่ที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกฐานะมาตรฐาน
ชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นอีกทั้งยังก่อให้เกิดความเข้าใจความสามัคคีต่อกันในชุมชนท าให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันที่จะน ามาซึ่งความมั่นคง ท าให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดความรักหวงแหนหมู่บ้าน ต าบลและ
ชาติของตนในที่สุด๔๒ 
           ปัญหาของการพัฒนาอ าเภอในปัจจุบันนี้มีหลายด้านด้วยกัน แต่ที่ส าคัญคือการขาดความ
ร่วมมือความเข้าใจกันระหว่างบรรดาข้าราชการต่างๆ  จึงอาจท าให้การพัฒนาอ าเภอไม่ประสบผลส าเร็จ
หรือเกิดปัญหาได้ถึงแม้ว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้ท าการฝึกอบรมนายอ าเภอให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง

                                                           

  ๔๒ สว่าง วงศ์สุวรรณ,”บทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล”,
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  ปีท่ี2 ฉบับท่ี2 (มกราคม - มิถุนายน 2554) : 2-3 



๖๕ 
 

ในการบริหารอ าเภอแต่ดูเหมือนว่าปัญหาสัมพันธภาพระหว่างนายอ าเภอกับบรรดาข้าราชการแผนกต่างๆ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านราษฎร ย่อมมีผลกระทบต่อความร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกันและปัญหาต่างๆ
เหล่านี้ย่อมจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการพัฒนาในด้านต่างๆของชนบทและอาจจะเป็นผล
กระทบกระเทือนต่อการพัฒนาระดับชาติเป็นส่วนร่วมอีกด้วย๔๓ 
           กระแสโลกาภิวัตน์ ปัจจุบันมีอิทธิพลส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ด้วยความเจริญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ที่
เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน ในลักษณะของโลกไร้พรมแดน มีการไหลเวียนอย่างเสรีและไร้ขีดจ ากัด ที่มีฐาน
ของความรู้/การศึกษาเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว ในห้วงสิบปีที่ผ่าน
มาเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสาร ความรู้
ที่เป็นกลไกและฐานการพัฒนาดังกล่าวมีบทบาทอย่างส าคัญในทุกภาคส่วนและได้รับความส าคัญเพ่ิมมาก
ขึ้น ครอบคลุมในทุกมิติทุกองค์กร ทุกกิจกรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น โลกยุคปัจจุบันและอนาคตจึงเป็นโลกของการแสวงหาความรู้ และใช้
ความรู้เป็นฐานอย่างเข้มข้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และยั่งยืนของแต่ละ
ประเทศ๔๔ กล่าวถึงโลกาภิวัตน์ (Globalization) นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วค านิยามที่นิยมใช้กันมักพูดถึงโลกา
ภิวัตน์ในแง่มุมของสภาวะสังคมที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยงกันระหว่างสังคมต่างๆ ทั่วโลก ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมโดยข้ามผ่านข้อจ ากัดของพรมแดน จึงส่งผลให้ความเป็นรัฐชาติ
นั้นด้อยความส าคัญลงและน าไปสู่การพ่ึงพาในระดับโลกมากยิ่งขึ้น     โดยสรุปได้ว่าโลกาภิวัตน์เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวพันกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและพ้ืนที่ใหม่   ท าให้สังคมเปลี่ยนแปลง
จากรูปแบบเดิมที่ยึดติดถิ่นที่และมีการติดต่อกันใกล้ชิด ไปสู่สั งคมสมัยใหม่ที่ผู้คนสามารถติดต่อสัมพันธ์
ทางไกลกับคนอ่ืน ๆ ข้ามเวลาและพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด รวดเร็วสร้างเป็นเครือข่ายสังคม ผ่านระบบคมนาคม
และเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมในมิติต่าง ๆ 
มากมาย๔๕ 
           เนื่องจากชุมชนและท้องถิ่นมีลักษณะที่เป็นพลวัตเพราะสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา วิธีการด ารงชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเพ่ือให้เข้ากับสภาวะใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจดี
ขึ้นหรือเลวลงก็ได ดังนั้น เมื่อโลกก้าวเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ

                                                           

  ๔๓ อรุณ  รักธรรม, “การพัฒนาอ าเภอ : บทบาทของนายอ าเภอในการสร้างทีมงาน”,วารสารพัฒนบริ
หารศาสตร์ ปีท่ี 26  ฉบับท่ี 1 (มกราคม 2529) : 46 
 ๔๔ พิณสุดา สิริธรังศรี, “การรู้สารสนเทศ: กลไกการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ ”,สาขาการจัดการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,หน้า 1. 
  ๔๕ พรรณพิลาศ กุลดิลก  , “การขับเคลื่อนสังคมผ่านสื่อใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์  ”,วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 49 ( กันยายน - ธันวาคม 2560 ) : 61-62 
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สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อ าเภอจะต้องพัฒนาชุมชนในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะเป็นช่องทางเชื่อมโยงสู่การพัฒนาชุมชนให้เกิดความม่ันคงในประเทศ           
           ชุมชนท้องถิ่นได้มีการปรับตัวภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) เพ่ือเพ่ิมพลังและ
ศักยภาพให้แก่ชุมชนของตัวเอง อ าเภอต้องมีการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการจัดการที่
เหมาะสมกับความเป็นชุมชนมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลาย 
รวมถึงมีการจัดการความสัมพันธ์ใหม่ เพื่อให้กระบวนการขับเคลื่อนของชุมชนเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
           การพัฒนาชุมชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง มีกระบวนทัศน์การพัฒนากระแสหลักที่ด ารงอยู่
ควบคู่กับประชาคมโลกมาอย่างยาวนานคือการพัฒนาตามแนวทางของระบบทุนนิยม ที่เริ่มเค้าร่างตั้งแต่
ศตวรรษที่16จนถึงปลายศตวรรษที่19และช่วงศตวรรษที่20 ต้องหาแนวทางอันเป็นกระบวนทัศน์การ
พัฒนาทางเลือกที่ถูกน าเสนอ เพ่ือสร้างความสมดุลในการพัฒนาขึ้นมาด าเนินการควบคู่ไปกับกระแสทุน
นิยมภายใต้คลื่นลูกท่ีสาม ยุคแห่งโลกาภิวัตน์และโลกไร้พรมแดน  ดังนั้นการยึดถือแนวทางการพัฒนาที่จะ
ท าให้ประเทศสามารถด ารง อัตลักษณ์วิถีไทยและควบคุมการพัฒนาให้มีความยั่งยืน ควบคู่กับการตอบรับ
กระแสการพัฒนาของโลกยุคใหม่ ซึ่งสังคมไทยไม่อาจว่ายทวนน้ าได้นั้น แนวคิดการพัฒนาจึงควรให้
ความส าคัญในสามประเด็นหลักร่วมด้วยคือ การยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน๔๖ ภายใต้กรอบ
แนวโน้มปรัชญาและแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยให้ชุมชนและท้องถิ่นเน้นการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงด้วยทฤษฎีและแนวคิดหลักคือแนวคิดการพ่ึงพาตนเองและ
แนวคิดการจัดการตนเองควบคู่กับอีก 1 วิถีแห่งประชาธิปไตยที่เน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
ส าคัญ  แนวคิดทั้งสองจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานส าคัญแห่งวิถีประชาธิปไตยท้องถิ่นคือวิถีแห่งการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Participation) อันเป็นหลักการส าคัญอย่างยิ่งว่า แนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้องมี
ฐานมาจากการมีส่วนร่วมสูงสุดของประชาชนเน้นกระบวนการทา งานที่มีจุดเริ่มต้นมาจากประชาชน โดย
ประชาชน เพ่ือประชาชนภายใต้หลักการมีส่วนร่วมที่แท้จริงตั้งแต่การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและการตระหนักถึงปัญหาในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน เป็นการใช้ทุน
ที่มีอยู่ในชุมชมชน การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน เพ่ือรับรู้ถึงผล 
การด าเนินงานและการทบทวนบทเรียนในการพัฒนาต่อไป๔๗ 
                  ดังนั้นส่วนงานด้านปกครองหรือที่ว่าการอ าเภอต้องมีการวางแผนพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมาย เพ่ือที่จะก้าวทันสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในการขับเคลื่อนงานในชุมชน 
                                                           

  ๔๖ สิริยา รัตนช่วย , “การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตของโลกยุคใหม่ ” , วารสารการเมืองการ
ปกครอง  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 ( มกราคม – เมษายน 2560 ) : 73 
  ๔๗เรื่องเดียวกัน,  83-85. 



๖๗ 
 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ประชาชนในชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด 
มีความพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์กรหรือหน่วยงานเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับของประชาชนในชุมชนนั้นๆ 
เป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ในชุมชนซึ่งจะน าไปสู่การเชื่อมโยงของระดับประเทศ
ได้ โดยเริ่มจากการพัฒนาจุดเล็กๆนั้นก็คือชุมชน หากชุมชนมีรากฐานที่ดีและแข็งแรงก็สามารถพัฒนาไป
ได้ในระดับท่ีครอบคลุมสูงขึ้น  
 
2.บทบาทท้องท่ีระดับอ าเภอในการพัฒนาชุมชน 
          ค าว่าอ าเภออภิวัฒน์ เป็นค าที่มีค าสองความหมายมารวมกันคือ ค าว่าอ าเภอกับโลกาภิวัตน์ ซึ่ง
รวมกันแล้วหมายความว่า อ าเภอที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีแผน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่
ในการที่จะพัฒนาชุมชนให้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง  ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
ชุมชน ส่วนงานด้านการปกครองหรือที่ว่าการอ าเภอนั้นควรมีการจัดการวางแผนพัฒนาให้บริการ
ประชาชนที่ดีกว่าเดิม เพ่ือช่วยให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
          ส่วนงานด้านปกครองหรือที่ว่าการอ าเภอมีการปกครองภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2550 ได้มีข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ไว้ใน
มาตรา 52 วรรคสาม และมาตรา 53/1 ไว้ดังนี้    (1) มาตรา52วรรคสาม บัญญัติว่า“เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้ 
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด ในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ”  (2) มาตรา53/1 บัญญัติว่า“ให้จังหวัด
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด”๔๘ อ าเภอที่มุ่งเน้นพัฒนาแบบมีแผนต้องเตรียมรับมือกับโลก
ยุคการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะน ามาใช้พัฒนาชุมชน จ าเป็นต้องมีความรู้ ควบคุมการพัฒนา
ให้มีความยั่งยืน ควบคู่กับการตอบรับกระแสการพัฒนาของโลกยุคใหม่  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาและสร้างความสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน  
          ในบทบาทหน้าที่ของอ าเภอจะมีบทบาทในการบริหารพัฒนาชุมชน ดังนี้  (1) ด าเนินการเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่อ าเภอที่ได้รับมอบหมายตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (2) อ านวยการ 
ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอด้านการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

                                                           

  ๔๘ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , “คู่มือ การจัดท า
และประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที ”,ฉบับท่ี 1 ( มีนาคม 2562 ) : 1 



๖๘ 
 

ที่ได้รับมอบหมาย๔๙ โดยมีคณะอนุกรมการระดับอ าเภอ ท าหน้าที่เกี่ยวกับการ ประสานงานกับองค์กร
อ่ืนๆทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ของอ าเภอเพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการศักยภาพและความคิดเห็นของประชาชน   
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จัดให้มีการส ารวจและประมวลความต้องการของประชาชน
โดยใช้ข้อมูลจากแผนชุมชนหรือกระบวนการประชาคมของแต่ละชุมชน   ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นและจัดท าข้อเสนอความต้องการและศักยภาพของประชาชนรวมทั้งโครงการหรือแนวทางแก้ปัญหา
ส่ง ก.บ.จ.(คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด) และมีหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก.บ.จ.
(คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด)โดยมีคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอท าหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนใน
ระดับอ าเภอและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน๕๐ ในการจัดการ การพัฒนามีแนวทางการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาตั้งแต่แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับต าบล(แผนพัฒนาต าบล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ ภายใต้ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาใน
แต่ละระดับ จ าเป็นต้องก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการประสานแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับห้วงเวลา
ของการจัดท าแผนพัฒนาในแต่ละระดับ เช่น การจัดเวทีประชาคมร่วมกัน เพ่ือรวบรวมปัญหาความ
ต้องการของประชาชนมาจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน การส่งต่อปัญหาความต้องการของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล(ศอช.ต.) เพ่ือใช้วิเคราะห์กลั่นกรองและใช้
ประกอบในการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลและการส่งต่อให้คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ(กบอ.) ใช้
ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอรวมทั้งการประสานบัญชีโครงการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ของแผนพัฒนาในแต่ละระดับ เพ่ือบรรจุแผนงาน/โครงการ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนของ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ๕๑ 
          การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอยังไม่มีระเบียบ/กฎหมายรองรับ ท าให้ภาคส่วนต่างๆไม่ให้
ความส าคัญในการจัดท าแผน และสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาอ าเภอ รวมทั้งขาดแนวทางปฏิบัติ
ในการประสานแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ต าบลมาใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ ท า
ให้การปกครองอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มานานมาก อ าเภอ
จะต้องตระหนักถึงผลของการพัฒนาที่ไม่สมดุล ที่ส่งผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงสามทศวรรษแรก
ของการพัฒนา ภายใต้กระบวนทัศน์การพัฒนากระแสหลัก ท าให้สังคมไทยต้องหันกลับมาทบทวน
กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ผ่านมาว่ามีทิศทางที่เหมาะสมเพียงไร ส่งผลให้ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับ ที่7-8 เริ่มมีการระบุถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชาชน

                                                           

  ๔๙ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) , “ รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษา
และจัดท าข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”, มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
,หน้า313. 
  ๕๐ กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครอง, “คู่มือปลัดอ าเภอ”, พิมพ์ครั้งท่ี 1 ( กันยายน 2558 ) : 49 
  ๕๑ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , “คู่มือ การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที ” ,ฉบับท่ี 1 ( มีนาคม 2562 ) : 6 



๖๙ 
 

ไว้ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านที่รับเอากระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือก
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)มาใช้ควบคู่กับกระบวนทัศน์การพัฒนากระแส
หลัก๕๒ดังนั้น ชุมชนท้องถิ่นชนบทไทยจึงได้รับความสนใจและถูกยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในมิติการพัฒนา 
การพัฒนามีลักษณะเป็นองค์รวมและเกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้นตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้กระแส
โลกาภิวัตน์ที่ก้าวเข้ามาสู่สังคมไทยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นยิ่งท า ให้ชุมชนท้องถิ่นเริ่มปรับตัวและมีลักษณะ
ความเป็นเมืองมากข้ึน  มีการรับเอาวัฒนธรรมต่างถิ่นทั้งการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตประกอบกับ
การพัฒนาขึ้นของโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการของภาครัฐที่เริ่มขยายมาสู่ภูมิภาคอย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุ
สภาวะตกต่ า ทางเศรษฐกิจที่สั่งสมมาอย่างงยาวนาน จนท าให้ในที่สุดปัญหาเศรษฐกิจเริ่มทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้นและพัฒนามาสู่วิกฤติเศรษฐกิจปี2540 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้
น้อมรับเอาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวางแผนการพัฒนาเพ่ือสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง๕๓ 
     การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น ได้ถูกยกข้ึนมาเพ่ือ
เป็นองค์รวมเพ่ือให้เกิดความสมดุลกันเพ่ือให้เกการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ตระหนัก
ถึงปัญหาภายในชุมชน  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในส่วนรวมเพ่ือช่วยกันหาทางแก้ปัญหาใน
ชุมชนเพ่ือผลประโยชน์ 
 

3.บทบาทท้องที่ระดับอ าเภอในการพัฒนาชุมชนยุคใหม่ 
          อ าเภออภิวัฒน์  อ าเภอที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีแผน มีบทบาทในการให้บริการประชาชนให้มี
ความมั่นคงและปลอดภัย  เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  การให้ความส าคัญ
โดยเน้นการพัฒนาชุมชน  แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  ยกฐานะฐานชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น  ท าให้เกิด
ความเข้าใจและสามัคคีต่อกัน ท าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในโลกยุคการเปลี่ยนแปลง  แนวทางที่จะ
พัฒนาบทบาทของที่ว่าการอ าเภอเพ่ือการให้บริการชุมชนที่ดีกว่า  จึงต้องมีแนวทางในการปฏิบัติใน
รูปแบบใหม่ๆ 5 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1.น าเทคโนโลยีองค์ความรู้มาขับเคลื่อนงานในชุมชน ในการที่จะพัฒนาชุมชน 
เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะน ามาขับเคลื่อนงานในชุมชนให้พัฒนาขึ้น ในยุคท่ีสังคมก าลังเปลี่ยนแปลง 
การสร้างสังคมฐานความรู้เป็นสิ่งที่ส่วนงานด้านการปกครองหรือที่ว่าการอ าเภอควรจะมีพ้ืนฐานความรู้
ใหม่ๆส่งต่อข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนโดยให้ชุมชนและท้องถิ่นเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
โดยถือแนวคิดหลักการพ่ึงตนเองและจัดการตนเองในวิถีประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมของประชาชน มี

                                                           

  ๕๒ สิริยา รัตนช่วย , “การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตของโลกยุคใหม่ ” , วารสารการเมืองการ
ปกครอง ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 ( มกราคม – เมษายน 2560 ) : 77 

 ๕๓ เรื่องเดียวกัน. 
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การจัดตั้งกลุ่มให้กับชุมชนเพ่ือให้มีการรวมตัว กระตือรือร้นที่จะท างาน รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นการสร้าง
ความสามัคคีให้กับคนในชุมชน   
 ประเด็นที่ 2. สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจระดับฐานราก เป็นการส่งเสริมให้ส่วนงานต่างๆ
ให้ความร่วมมือสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยองค์กรท้องถิ่นจะประกอบไปด้วย
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องด าเนินการด้านใดด้านหนึ่งในเรื่องของเกษตร
แปรรูป การท่องเที่ยว ที่ว่าการอ าเภอจะจัดท าการส่งเสริมให้กับคนในชุมชนมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตให้ชุมชนมีรายได้สามารถจัดการตนเองได้ เศรษฐกิจฐานรากคือระบบเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่นที่พ่ึงตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สานความสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยมีเป้าหมายให้
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี กินอ่ิม นอนอุ่น ทุนม ีหนี้ลด   ให้กลุ่มองค์กรชุมชนหมู่บ้านมีเศรษฐกิจและทุน
ชุมชนที่เข้มแข็ง มีความมั่นคงทางอาหาร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และให้ต าบลพัฒนาสูตรท้องถิ่นการ
จัดการตนเอง  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมด าเนินการระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และภาค
ประชาชน โดยยึดความพร้อมของชุมชนเป็นที่ตั้งร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนให้มีศักยภาพ มีตลาด
รองรับ มีสัมมาชีพชุมชนท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง  
 ประเด็นที่ 3. มีระบบการบริหารจัดการในกรอบกติกาประชาชน การวางแผนรากฐานที่ดีคือ
การเริ่มต้นการวางแผนการบริหารการมีส่วนร่วมที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทการร่วมลง
ประชามติหรืออ่ืนๆ ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการตระหนักในหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการ
กับทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ส่วนรวม มีความรู้และเข้าใจหลักของการ
บริหารชุมชนได้เป็นอย่างดี การปฏิรูปบทบาทและโครงสร้างกระบวนการท างานของภาครัฐให้มีความ
โปร่งใสมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงการท างานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างเสริมให้ประชาชน
ตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีหลักคุณธรรมการยึดมั่นในความถูกต้อง
ดีงาม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน  
 ประเด็นที่ 4. ยกระดับความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์แบบ ความเป็นพลเมืองคือสถานภาพของ
บุคคลที่มีจารีตประเพณีที่ดีตามที่รัฐหรือกฎหมายก าหนดให้สิทธิและหน้าที่แห่งความเป็นพลเมืองแก่
บุคคลนั้นมีเอกลักษณ์ท่ีมาจากความเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมืองมีค่านิยมและอุดมคติที่ดีมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานที่ดีและมีคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ความส าคัญต่อ
สิทธิและเสรีภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและสังคมการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วย
เหตุผลคือการยกระดับความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์แบบ  
 ประเด็นที่ 5.ศึกษา ติดตาม เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน          
การพัฒนาคือการท าให้คนในชุมชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การด าเนินการศึกษา วิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ  
เมื่อโลกก้าวเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
อ าเภอจะต้องพัฒนาชุมชนในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นช่องทาง



๗๑ 
 

เชื่อมโยงสู่การพัฒนาชุมชนให้เกิดความม่ันคงในประเทศ งานพัฒนาชุมชนนั้นต้องมีหลักการและรากฐาน
ที่ส าคัญการรวมกลุ่มการจัดตั้งการอภิปรายการแสดงความคิดเห็นร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวความคิดและ
ประสบการณ์สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ปรุงแต่งของมนุษย์ เพ่ือพัฒนา
ความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความสะดวกสบายขึ้น การปรับเปลี่ยนวิธีคิด การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่
หลากหลาย รวมถึงมีการจัดการความสัมพันธ์ใหม่ เพ่ือให้กระบวนการขับเคลื่อนของชุมชนเป็นไปใน
ทิศทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้น สิ่งส าคัญต้องเลือกและ น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้โดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ต่อประชาชน 

 
4.สรุป 
          การพัฒนาชุมชนเป็นนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศและมีความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  บทบาท
และหน้าที่ของอ าเภอในการพัฒนาชุมชน ในการให้บริการประชาชนให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ท าให้เกิดความเข้าใจและสามัคคีกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การปกครองในระดับท้องที่มีส่วน
ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด อ าเภอที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีแผนให้ความส าคัญกับประชาชนในท้องถิ่น
ระดับพ้ืนฐานเน้นการพัฒนาคน การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเริ่มต้นที่ระดับรากฐาน ต้องเตรียม
รับมือกับโลกยุคการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะน ามาใช้พัฒนาชุมชน จ าเป็นต้องมีความรู้
ควบคุมการพัฒนาให้มีความยั่งยืน ควบคู่กับการตอบรับกระแสการพัฒนาของโลกยุคใหม่ ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างความสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นส่วนงานด้าน
ปกครองหรือที่ว่าการอ าเภอต้องเข้ามามีบทบาทในชุมชนมากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนที่ดีกว่าเดิม ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติในรูปแบบใหม่ โดย 1.การน าเทคโนโลยีองค์ความรู้มา
ขับเคลื่อนงานในชุมชน ในการที่จะพัฒนาชุมชนส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ ให้กับประชาชนโดยให้ชุมชนและ
ท้องถิ่นเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนโดยถือแนวคิดหลักการพ่ึงตนเองและจัดการตนเองในวิถี
ประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจระดับฐานราก จัดท าการ
ส่งเสริมให้กับคนในชุมชนมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตให้ชุมชนมีรายได้สามารถจัดการ
ตนเองได้ พ่ึงตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สานความสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยมีเป้าหมายให้
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. มีระบบการบริหารจัดการในกรอบกติกาประชาชน อ าเภอมีการเริ่มต้น
การวางแผนการบริหารการมีส่วนร่วมที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทการร่วมลงประชามติหรืออ่ืน 
ๆ ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการตระหนักในหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี
ระบบ มีความโปร่งใสมีความซื่อสัตย์ซื่อตรง ต่อชุมชนและสังคม 4. ยกระดับความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์
แบบ คือการเป็นพลเมืองที่มีจารีตประเพณีที่ดี ตามที่รัฐหรือกฎหมายก าหนดให้สิทธิและหน้าที่แห่งความ
เป็นพลเมืองแก่บุคคลนั้นมีเอกลักษณ์ที่มาจากความเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมืองมีค่านิยมและอุดม
คติที่ดีมีคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ความส าคัญต่อสิทธิและเสรีภาพมี
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ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและสังคม 5. ศึกษา ติดตาม เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชน อ าเภอจะต้องพัฒนาชุมชนในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จะเป็นช่องทางเชื่อมโยงสู่การพัฒนาชุมชนให้เกิดความมั่นคงในประเทศท าให้คนในชุมชนนั้นมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น การด าเนินการศึกษา วิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ ดังนั้น เพ่ือศักยภาพชุมชนปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่
ท าให้อ าเภอเข้าใจชุมชนและสามารถมองถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือที่จะพัฒนาการให้บริการและ
เป็นการตอบโจทย์การท างานร่วมกับชุมชนอีกด้วย 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในอ าเภอพิมาย: กรณีศึกษาโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก 

แห่งชีวิต ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
พระครูสุตธรรมวิสิฐ, ดร. 

 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในอ าเภอพิมาย : 

กรณีศึกษาโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  ต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ผล
การศึกษาพบว่า  

1) การด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมายประสบปัญหา  คือ  การ
ปฏิบัติงานยังไม่เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง ไม่เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้สึกว่าโครงการมีความตีบตันในระดับพื้นที่ เพราะมีหน้าที่เพียงเก็บข้อมูล และรายงานผลเท่านั้น  บางพื้นที่
ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ตั้งครรภ์คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมาย จึงด าเนินการจังตั้ง
คณะกรรมการแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นผู้น าร่วม ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด การ
ท า  รับผิดชอบ จึงได้คัดสรรประชาชนที่มีศักยภาพ มีบทบาท ในอ าเภอโดยเชิญชวนมาเป็นประธาน ท าหน้าที่ใน
การด าเนินการตามประเด็นต่าง ๆ ที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอได้ก าหนด 

2)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
อ าเภอพิมาย กรณีศึกษา โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ของต าบลรังกาใหญ่  เพื่อพิจารณา เป็นราย
ด้านตามกรอบแนวคิดในการวิจัย พบว่า  

ด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  มีการวางแผนการท างานที่สอดคล้องกันทั้ง
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  สรรหาบุคคลมาร่วมท างานภายใต้วัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยมีนายอ าเภอพิมาย และสาธารณสุขอ าเภอพิมาย  เป็นผู้ประสานงาน  ใช้การสื่อสาร คือ
การสั่งการ ผ่านการปกครองท้องถิ่นให้ด าเนินนโยบายและกิจกรรม ภายใต้ ธรรมนูญสุขภาพ  โดยมีหน่วยงานให้
การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ได้แก่ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  สาธารณสุขอ าเภอ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  

ด้านบุคลากร หน้าที่ของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ให้ความรู้แก่ ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยเฉพาะ “มีส 1,000 วัน” ซึ่งจะต้องมีความรู้ มีความเสียสละ  มีความน่าเชื่อถือ รัก
ในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ มีความสามารถในการสื่อสารโน้มน้าวให้หญิงตั้งครรภ์ และครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์  
และเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในชุมชน 
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ด้านสถานที่ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล โรงเรียน วัด  ต้องถูกน ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนส่งเสริม บ.ว.ร. (บ้าน วัด ราชการ) ไม่มีการกระจุกงานอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทุกภาคส่วนมีบทบาทส าคัญ
ในการด าเนินโครงการ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์  เนื่องด้วยงบประมาณสนับสนุนในด้านนี้ค่อนข้างไม่เพียงพอจึงเป็นสาเหตุให้
บางพื้นที่ไม่น ามาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลต่อการด าเนินนโยบายโครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกแห่งชีวิต  การประสานงานให้เห็นความส าคัญและขอความร่วมมือ ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพ ร่วมกัน  
ทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  โดยการประสานงานจากผู้น าชุมชน ได้ท า
ความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านของตนเองเพื่อรับบริจาคจากประชาชน เมื่อมีงานมงคลหรืออวมงคล  ใน
ชุมชนของ เจ้าภาพก็จะบริจาคเข้ากองทุนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตตามก าลังศรัทธา ซึ่งกองทุนนี้ จะเปิด
บัญชีไว้กับธนาคารเป็นการเฉพาะ ผู้น าชุมชนต้องตั้งคณะกรรมการมาดูแล  เมื่อมีการประชุมประจ าเดือนของ
หมู่บ้าน คณะกรรมการดูแลกองทุนจะต้องรายงาน บัญชีรายรับรายจ่ายให้ที่ประชุมทราบ 
 

1. บทน า 
 

 รัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก       
ธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ จะก่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันไปสู่เป้าหมาย ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)      จึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านความมั่นคง (Security) มีเป้าหมายเพ่ือประเทศชาติเกิด
ความมั่นคงประชาชนเป็นสุข 2) ด้านการสร้างขีดความสามรถในการแข่งขัน  (Copetitiveness) เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในหลาย ๆ มิติ  3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
Enhancement Human Capitan Development and Strengthening)       เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(Social Cohesion and Just Society) เพ่ือสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าทุกมิติ 5) ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustionnable Development and Growth)  เพ่ือ
สร้างความเติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  6) ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐ (Good Governance) ภาครัฐมีการบริหารจัดการเพ่ือ
ประโยชน์แก่ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  

 จากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านนั้นรัฐได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”  มีเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศครบทั้ง 3 ด้านคือ ด้านความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
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เป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง 
กับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 ด้านความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ลดความเหลื่อมล้ าของการพัฒนา ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียม และอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนหมดไป เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง มี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศมากข้ึน เพ่ือสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  มีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และประเทศในภูมิภาค
เอเชีย ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ด้านความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และ
การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศ การผลิตและการบริโภคซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกท้ังทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณ์ มากขึ้น สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ือ
อาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถื อ
และปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 จากเป้าหมายทั้ง 3 ด้าน  ได้น าไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายแห่งรัฐ โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็น
ผู้ดูแลและด าเนินจัดท านโยบายให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใ น
ยุทธศาสตร์  รัฐมีความมุ่งหวังให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาทั้งองคาพยพ ไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง และ
ในการด าเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาคเอกชน จึงจะบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ 

 เมื่อศึกษายุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน จะพบว่า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งสิ้น  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นมาที่ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพราะมีความเห็นว่าหากเราสามารถพัฒนามนุษย์เป็นมนุษย์ที่มี
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คุณภาพได้แล้ว  ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ซึ่งมนุษย์เป็นผู้กระท านั้นย่อมมีคุณภาพด้วย การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกระบวนการที่รัฐได้มองเห็นความส าคัญ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองในการพัฒนามนุษย์เป็นคนมิตรภาพ 
ทั้งกาย ใจ และสุขภาวะที่ดี รัฐได้มุ่งเน้นไปที่ประชากรในประเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิตตั้งแต่ ช่วงการตั้งครรภ์ ช่วงปฐมวัยช่วงวัยเรียน วัยรุ่น ช่วงวัยแรงงานช่วงวัยผู้สูงอายุ   

 กรมอนามัย (2561) ได้รายงานว่า ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและคาดว่าจะเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ .ศ. 2567  โดยเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี พ.ศ. 
2568 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี พ.ศ. 2583 ประกอบกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในวัยแรงงานและผู้สูงอายุ เป็นผลให้ต้องแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาล  ประกอบจ านวนของแพทย์
และพยาบาลไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต  ในขณะเดียวกันมีจ านวนเด็กเกิดน้อยแต่ด้อย
คุณภาพ ระดับเชาวน์ปัญญาต่ ากว่าค่ามาตรฐานสากลปัญหาเหล่านี้  ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เพ่ือก้าวไปสู่ประเทศที่มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) จึงต้องสร้างคนไทย 4.0 “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 
21” ในช่วง 1000 วันแรกของชีวิต 1,000 วันแรกของชีวิต  หมายถึง ทารกในครรภ์มารดาตั้งแต่เริ่ม
ปฏิสนธิจนถึงอายุ 2 ปี  เป็นช่วงที่โครงสร้างสมองมีการพัฒนาสูงสุด  ทั้งการสร้างเซลล์สมองและการ
เชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมอง  เกิดเป็นโครงข่ายเส้นใยประสาทนับล้านโครงข่าย  เป็นผลให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างเซลล์สมอง ท าให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ จดจ า นอกจากนี้การ
เจริญเติบโตด้านร่างกายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นกันส่วนสูงของเด็กที่อายุ  2-3 ปี  ถือเป็น  Proxy 
Indicator ของสุขภาพผู้ใหญ่และเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) อีกทั้งยังเป็นช่วงของการสร้างอวัยวะ
ต่าง ๆ ส่งผลต่อระบบภูมิต้านทานโรคระบบเผาพลาญ  ระบบทางเดินอาหารของร่างกายให้สมบูรณ์  จาก
การศึกษาวิจัยในต่างประเทศ  พบว่า  โภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตมีความส าคัญมากถึงร้อย
ละ 80 ต่อการก าหนดภาวะสุขภาพไปตลอดชีวิต  ในขณะที่ปัจจัยด้านพันธุกรรมที่ได้รับจากพ่อแม่มีส่วน
ก าหนดเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น  หากในช่วง 1000 วันได้รับอาหารน้อยไปส่งผลให้ทารกในครรภ์และเด็ก
อายุ 0-2 ปี  เจริญเติบโตไม่ดีคลอดออกมามีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม มีภาวะเตี้ยเด็กกลุ่มนี้จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  ตามทฤษฎีของ David 
Barker นายแพทย์ชาวอังกฤษและนักระบาดวิทยา  ผู้สร้างทฤษฎี “Fetal Programming” หรือ “Fetal 
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Origins of Adult Disease” ในทางตรงกันข้ามหากได้รับอาหารมากเกินไป  ทารกในครรภ์จะมีน้ าหนัก
มากกว่า 4,000 กรัมทารกกลุ่มนี้จะเติบโตเป็นเด็กอ้วน ผู้ใหญ่อ้วน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้การสร้างสมองอวัยวะต่าง ๆ และระบบการท างานทุกอย่างของร่างกายรวมทั้ง
การเจริญเติบโตของทารกล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยอาหารและโภชนาการในการสร้างทั้งสิ้น  การเตรียมความ
พร้อมของสตรีระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดไปจนกระทั่งเด็กอายุ 2 ปีจะเป็นตัวก าหนดสุขภาพและโรค
ในอนาคตได้  ดังนั้นการสร้างคนไทยรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ให้สุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคจึงต้อง
ให้ความส าคัญกับโภชนาการที่ดีตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิตร่วมกับอาหาร เครื่องดื่มสะอาดปลอดภัย  การดูแล
สุขภาพช่องปาก การกอด การเล่น การนอน การอ่าน เล่านิทานเป็นผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพ (Full Potential Growth) สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ ระดับเชาว์ปัญญาพัฒนาการเรียนรู้ การเข้า
สังคม จึงเป็นโอกาสทองในการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพและศักยภาพที่ดีในอนาคต 

 กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายขับเคลื่อน โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  
เพ่ือพัฒนาประชาชนนับตั้งแต่วันปฏิสนธิในครรภ์ กระทั่งคลอดและเติบโตจนถึงอายุ 2 ขวบ นับเป็นเวลา 
1,000 วัน เป็นช่วงที่มนุษย์ควรรับการพัฒนามากที่สุดเพราะอยู่ในช่วงเวลาที่ร่างการก าลังเจริญเติบโต จึง
ควรได้รับการดูและเป็นอย่างดีทั้งร่างกายและจิตใจ  รัฐบาลจึงได้มี  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 โดยมุ่งหวังให้  กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ 
และสุขภาพของประชาชนในอ าเภอ โดยใช้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เป็นผู้ขับเคลื่อน 
เป็นมิติใหม่ของการปฏิรูปสู่ Thailand 4.0 และการสร้างความร่วมมือให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติในหลาย ๆ 
ด้าน มีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพให้การสนับสนุน ซึ่ง
โดยหลักการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ที่ส าคัญนั้น เป็นการสร้างความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในอ าเภอในการดูแล สุขภาวะ ทางกาย จิต และสังคมเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย, 2560) 

 สืบเนื่องจากระเบียบดังกล่าวได้มุ่งหวังจัดโครงสร้างในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ือให้มีอ านาจในการบริหารจัดการ แต่ในระเบียบดังกล่าวไม่ปรากฎว่าจะให้ผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการ
ปฏิบัติงานอย่างไร ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะรัฐบาลมุ่งหวังให้เกิดการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทขอ
แต่ละอ าเภอนั้น ๆ จึงเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการแต่ละอ าเภอจะก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายของนโยบายเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อีกทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการ ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเฉพาะเรื่องนี้  ต้องอาศัยหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสรร
มาสนับสนุน ซึ่งศักยภาพในด้านงบประมาณของสาธารณสุขแต่ละอ าเภอไม่เท่ากัน จึงท าให้เกิดปัญหาว่า 
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต บางอ าเภอได้ปฏิบัติงานก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  บางแห่งยังไม่ได้ริเริ่มที่จะด าเนินการหรือด าเนินการได้อย่างไม่เต็มศักยภาพ  เหตุนี้นจึงท าให้
ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอพิ
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มาย: กรณีศึกษาโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา 
 

2. ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้ อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  (Covid -19)  ท าให้

การศึกษาตามกรอบแนวคิดนี่จึงมีข้อจ ากัดในการักษามาตรฐานการควบคุมโรคระบาดของ กระทรวง
สาธารณสุข ดังนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตประชากร ของการวิจัยเป็น กรณีศึกษา เฉพาะในเขตปกครอง
ของต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประชากรที่มีส่วนในการ
ด าเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ประกอบด้วย  นายอ าเภอพิมาย จ านวน  1 คน  
สาธารณสุขอ าเภอพิมาย จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรังกาใหญ่ 2 แห่ง 
จ านวน 2 คน และผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านันต าบลรังกาใหญ่ จ านวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน  และประธานอาสาสมัครสาธารสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 20 คน รวมประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา จ านวน  44  คน 

 
3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
อ าเภอพิมาย ตลอดทั้งสภาพปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาในการด าเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000  วัน
แรกแห่งชีวิต ในต าบลรังกาใหญ่ 

 

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจักได้ประโยชน์เพ่ือท าให้ทราบถึง 1) สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาในการด าเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000  วันแรกแห่งชีวิต 2) ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการด าเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ของผู้ปฏิบัติงานในต าบล   รังกาใหญ่ และ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมหัศจรรย์ 1,000  วันแรกแห่งชีวิต  

 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนอ าเภอพิมาย: กรณีศึกษาโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ของต าบลรังกาใหญ่  
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ต้องรักษามาตรฐานการควบคุมโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุข ผู้
ศึกษาจึงใช้วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมาย ระดับอ าเภอ ระดับหมู่บ้าน ที่ได้ด าเนินงานอยู่โดยการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติแล้วน ามาวิเคราะห์และอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
มีวิธีการศึกษากังนี้ 

1)  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนิน
นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมาย: กรณีศึกษาโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
ของต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยใช้การเลือกประชากรกลุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในประเด็น
เรื่องโครงการมหัศจรรย์  1,000 วันแรกแห่งชีวิต ของอ าเภอพิมาย  จ านวน 44 คน ได้แก่ 

(1.1 )  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอ าเภอพิมาย  ได้แก่  
นายอ าเภอพิมาย และสาธารณสุขอ าเภอพิมาย จ านวน 2 คน  

(1.2)  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุงเสริมสุขภาพประจ าต าบลรังกาใหญ่ทั้ง 2 แห่ง จ านวน 
2 คน 

(1.3)  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้านได้แก่ ประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (ประธาน อสม.หรือ หัวหน้าประเด็นโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
แห่งชีวิต)  หมู่บ้านละ 1 คน รวม 20 คน และผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านันต าบลรังกาใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 
20 หมู่บ้าน รวม 20 คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
 2)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย เอกสาร (Documentary) และแบบสัมภาษณ์ 
และการสนทนากลุ่ม สร้างจากกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งพัฒนาจากตัวแบบในการจัดการองค์การและ
ประเด็นที่ปรากฏในตัวแบบการพัฒนาองค์การ ของศาสตราจารย์ ดร. วรเดช  จันทรศร เพ่ือใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

(2.1)  สมรรถนะขององค์การ ได้แก่ คณะปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของอ าเภอพิมาย 
กรณีศึกษาต าบลรังกาใหญ่  ได้แก่ นายอ าเภอพิมาย  สาธารณสุขอ าเภอพิมาย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลรังกาใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง  ผู้น าชุมชน (ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านท้ัง  20  หมู่บ้าน) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(ประธาน อสม.หรือ หัวหน้าประเด็นโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต) 

(2.2)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
 -  ด้านโครงการ  มุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมใน ก าหนดแผนงาน  การสื่อสาร  การสร้าง

แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน 
 -  ด้านบุคลากร  มุ่งเน้นการให้ความรู้ พัฒนาความรู้ด้านสาธารณสุขแม่และเด็ก

ทารก แก่ผู้ปฏิบัติงาน  และการสร้างความร่วมมือกันของบุคลากรในชุมชน 
 -  ด้านสถานที่  มุ่งเน้นด้านการสร้างศูนย์ประสานงานในระดับหมู่บ้าน เพื่อเชื่อมโยง

กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล สาธารณสุขอ าเภอ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ าเภอพิมาย 
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 -  ด้านวัสดุอุปกรณ์ มุ่งเน้นด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการวัดความ
เจริญเติบโตและแข็งแรงของแม่และเด็กตามมาตรฐานสาธารณสุข  ตลอดถึงการสร้างฐานข้อมูล การเก็บ
ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย    

(2.3)  ผลการน านโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนงานซึ่ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็น 2 ตอน  ตอนที่ 1 ท าการสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 2 ใช้วิธีการประชุมกลุ่ม ประกอบดัวย 

ตอนที่ 1  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ จาก นายอ าเภอพิมาย และสาธารณสุขอ าเภอพิ
มาย 

ตอนที่  2  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการประชุมกลุ่ม ประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน และ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  
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6.  ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากประชากร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  เฉพาะพ้ืนที่ ต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและผู้ดปฏิบัติงานตามโครงการ  ตั้งแต่ระดับอ าเภอ  จนถึงระดับ
ต าบล  ระดับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ท าการบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์แล้วน ามาถอดเทป  สังเคราะห์
ข้อมูลแยกเป็นประเด็นตามปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ  โดยแยกเป็นประเด็นคือ  ศึกษาสภาพในการ
ปฏิบัติงาน  และแนวทางในการปฏิบัติงาน  ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านโครงการ (การมีส่วนร่วม การวางแผน การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ)  2) ด้านบุคลากร 
(การให้ความรู้ ความร่วมมือ)  3 )ด้านสถานที่ (ศูนย์ประสานงาน) 4) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องมือในการ 
วิธีการในการรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูล งบประมาณ) และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ใน
การศึกษาครั้งนี้จะแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็นระดับ คือ ระดับอ าเภอ และระดับต าบล มีผลการศึกษาดังนี้ 
 

6.1  ตอนที่ 1 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตในระดับอ าเภอ ท าการสัมภาษณ์ 
นายอ าเภอพิมาย  และสาธารณสุขอ าเภอพิมาย ผลการศึกษาพบว่า  

โครงการมหัศจรรย์ 1,000  วันแรกแห่งชีวิต  ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาตใต้ยุทธศาสตร์
ชาตินั้น มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศทุกช่วงวัยให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ  
ในทางปฏิบัติทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ กระทรวงพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม บู รณาการร่วมกับ 
กระทรวงสาธารณสุข  ได้วางแผนงานในการด าเนินงานร่วมกัน  โดยมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการทุกภาค
ส่วน  เมื่อนโยบายนี้ลงสู่พ้ืนที่ ปรากฏว่า ผู้ด าเนินงานที่ส าคัญจะตกอยู่ที่ กระทรวงสาธารณสุขและส่ง
นโยบายสู่ระดับจังหวัด  สู่ระดับอ าเภอ  ภายใต้ระเบียบพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.)  คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประจ าอ าเภอจะต้องร่วมกันก าหนดแผนในการปฏิบัติงานเอง  หากยึดตามแผนของ
กระทรวงสาธารณสุขแล้ว  การปฏิบัติงานจะตกเป็นของสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล  เพราะเป็นสายงานที่มีความรู้ความสามารถในเรื่ องนี้อย่างดี  ผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เมื่อทั้งสอง
หน่วยนี้ลงปฏิบัติงานตามนโยบาย พบว่า เป็นภาระงานที่เพ่ิมขึ้น และมีบุคลากรที่จะช่วยงานด้านนี้ไม่
เพียงพอเพราะต้องดูแลด าเนินงานทั้งอ าเภอ และต าบล  จึงท าให้การด าเนินงานนั้นค่อนข้าง เนิ่นช้า ไม่
เป็นรูปธรรมอีกทั้งไม่มีงบประมาณสนับสนุน ล าพังงานส่วนอ่ืน ๆ ของสาธารณสุขอ าเภอ งบประมาณก็ไม่
เพียงพอที่จะด าเนินการอยู่แล้ว  ดังนั้นทั้งปัญหาด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านเวลา  จึงเป็นสาเหตุ
ท าให้การด าเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) 
ส่วนมากของประเทศ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างเชื่องช้า 
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อ าเภอพิมาย  เมื่อมีระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  จึงได้ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอขึ้น  บนพ้ืนฐานการบูรณาการจากทุกภาคส่วนภายใต้
หลักการ บ้าน  วัด  ราชการ (บ.ว.ร.)  โดยมีนายอ าเภอพิมายเป็นประธานร่วมกับพระสงฆ์ ส่วนราชการ  
และประชาชน  ที่มีบทบาททางสังคมในอ าเภอพิมายมาเป็นกรรมการ รวม  21 คน มีสาธารณสุขอ าเภอ  
เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจ าอ าเภอพิมาย ร่วมกันก าหนดประเด็นที่ต้องการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอพิมาย ให้ครอบคลุมทุกด้านโดยก าหนดเป็นประเด็นที่ต้องการ
พัฒนา จ านวน 9 ประเด็น คือ 1) โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชี วิต  มีนายอุกูล  สีชมพู ที่
ปรึกษานายอ าเภอพิมาย  เป็นประธาน  2) โรคไม่ติดต่อ มีนายแพทย์ชัชวาล  ลีลาเจริญพร  ที่ปรึกษา
โรงพยาบาลพิมาย  เป็นประธาน  3) โรคติดต่อในชุมชน  มีนางฐาปณีย์  พรพินิจพงษ์  เป็นประธาน  4) 
ยาเสพติด  มีนายชัยรัตย์  วิชชาพิณ  นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน  5) กลุ่มเปราะบาง  มี
ดร.วาฑิต  ตันตราภรณ์  เป็นประธาน  6) ขยะและสิ่งแวดล้อม  มีนางกรรณิการ์  รักษา  ท้องถิ่นอ าเภอพิ
มาย  เป็นประธาน  7) อุบัติเหตุทางถนน  มีนายสมชาย  ศรีตระกูล  เป็นประธาน  8) คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหาร  มีนายดนัย ตั้งเจิดจ้า  เป็นประธาน 9) สังคมคุณธรรม  มีนางฐานิต  วัตรงาม  วัฒนธรรม
อ าเภอพิมายเป็นประธาน 

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 แรกแห่งชีวิต  ได้ถูกก าหนดเป็นประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในอ าเภอพิมาย  เพ่ือสอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาและเพ่ือความส าเร็จตาม
ประเด็นปัญหา  ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอพิมาย  จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานใน
ท้องที่รับผิดชอบดูแล ส่วนในด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  ได้มอบหมายให้  
สาธารณสุขอ าเภอพิมาย  เป็นผู้รับผิดชอบ  ซึ่งในการด าเนินการนั้นให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับด าเนินการบน
พ้ืนฐานการบูรณาการภายใต้หลักการ บ้าน วัด ราชการ (บ.ว.ร)  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

6.1.1 ปัจจัยด้านโครงการ ที่ส่งผลต่อการด าเนินโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
1)  ด้านการมีส่วนร่วม  สาธารณสุขอ าเภอได้ด าเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน

แรกแห่งชีวิต ได้วางกลไกในการท างาน โดยมุ่งหมายให้เกิดการบูรณาการที่ท างานร่วมกันบนหลักการ
ท างาน 3 ประการ  คือ 1) สร้างการน าร่วมในภารกิจ หมายถึง  การพ่ึงพาผู้น าที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจ 
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนี้แล้วท าการเชิญชวนทั้งระดับอ าเภอ 
ระดับต าบล ระดับหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน เช่น ในระดับอ าเภอพิมาย  ได้ชักชวน  นาย
อนุกูล สีชมภู อดีตก านันต าบลรังกาใหญ่  เป็นประธานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 แรกแห่งชีวิตและมี
ทีมงาน  โดยมีสาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ ส่วนในระดับต าบล มี ก านันประจ าต าบลเป็นประธาน
โครงการ ส่วนในระดับหมู่บ้าน  มีผู้ใหญ่บ้าน  ประธานในการท างานโดยมีคนในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นผู้ด าเนินงาน  มีผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็น
เลขานุการ  หรือเรียกตามภาษาพ้ืนบ้านว่า เป็นพ่ีเลี้ยงให้  เป็นโครงสร้างในการบริหาร โดยการออกแบบ
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นี้เป็นการออกแบบโครงสร้างการท างานผ่าน คณะกรรมกาพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.) โดยมี
ผู้รับผิดชอบ หรือผู้น าร่วม ในทุกระดับและทุกส่วน  2) การบรูณาการร่วม ในการปฏิบัติงานพัฒนาคุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ  จะไม่สามารถท างานได้เลยเพราะ พชอ. ไม่มี ทรัพยากร ดังนั้นการบูรณาการ ด้าน
บุคลากร งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์จึงจ าเป็นต้องท าให้เกิดขึ้น เช่น  ใช้ทุนของกองทุนต าบล  ซึ่งมีอยู่
ในองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาลอยู่แล้ว ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต้องรับ
โครงการนี้เข้าสู่แผนเพ่ือจัดสรรงบประมาณสนับสนุน หรือการใช้งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง
สาธารณสุข และการรับบริจาคทั้งจากคณะสงฆ์ จากภาคเอกชน  กาชาด  เป็นการแสวงกาทรัพยากร
ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน  3) การสร้างการมีส่วนร่วม ให้ผู้มีส่วนร่วมมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของโครงการ คื อ 
ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหา  ด้วยการชักชวนทุกคนในพ้ืนที่นั้น ๆ เข้ามามีส่วนร่วม เช่น  พระสงฆ์เข้า
ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของมารดาแรกคลอด การที่พระสงฆ์ข้าไปอุ้มเด็กทารก ให้ศีล ให้พร กิ่งกาชาด
อ าเภอ  น าสิ่งของส าหรับเด็กทารกไปเยี่ยมมารดาแรกคลอด  หรือในชุมชน กลุ่ม อสม. ที่ดูแลเรื่อง
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  ไปเยี่ยมมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงคลอดซึ่งเป็นการปฏิบัติ
กันเอง  โดยสาธารณสุขได้ปฏิบัติน าร่องให้เป็นตัวอย่าง ต่อมา คนในชุนชนก็ปฏิบัติกันเองโดยความสมัคร
ใจ  มีการระดมทุนกองทุนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตภายในหมู่บ้านเพ่ือสนับสนุน
โครงการ สาธารณสุขอ าเภอไม่ได้ไปก าหนด กะเกณฑ์ให้ท า และทราบว่ามีการปฏิบัติโดยได้รับรายงาน
จากภาพถ่ายหรือรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปฏิบัติงานส่งให้ชม การใช้กลไกพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) ท าให้โครงการมีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพราะประชาชนเห็นประโยชน์ของโครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและจะได้เห็นความรักความสามัคคีของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2) ด้านการวางแผนงาน สาธารณสุขอ าเภอจะมีแผนงานภาพรวมในระดับอ าเภอ มี
ตัวอย่างแผนให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง วางระบบให้เป็นแนวทางเดียวกัน  เช่น การ
ขอนมกล่องส าหรับมารดาตั้งครรภ์ 90 วัน 90 กล่อง การอบรมมารดาตั้งครรภ์ เป็นต้น  โดยเริ่มจาก
สาธารณสุขอ าเภอท าแผนงานใหญ่ แล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) สร้างแผนงานย่อย ซึ่ง
จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาล ซึ่ง อบต./เทศบาลจะได้รับงบ
สนับสนุนจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จาก สปสช ซึ่งเป็นแผนงานประจ าปีที่ต้องบรรจุไว้ต่อเนื่องทุกปี  
และมีแผนพัฒนาคน Child Family and Mother Theme (CFT) เนื่องจากเป็นภาระกิจของสาธารณสุข
อ าเภอจะต้องออกพ้ืนที่เพ่ือยี่ยมเยืยน  ดังนั้นจึงมีแผนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ให้
จะสอดคล้องกับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน  ซึ่งบุคลากรในพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมนี้ จะต้องมาอยู่ในภาระ
กิจการอบรมให้ความรู้เรียกว่ามาเป็นสมาชิกของ CFT   ในแผนงานระดับอ าเภอได้ก าหนดเอาไว้ว่าบุคคล
นี้จะเป้นผู้น าชุมชนหรือบุคคลในชุมชนก็ได้โดยให้ความรู้ ให้ความรู้ในการลงไปเยี่ยมบ้าน  การดูแลหนุ่ม
สาวที่พ่ึงแต่งานกัน CFT  จะต้องมีความรู้ว่าตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์จนถึงคลอดและทารกเจริญเติมโต ถึง 
2 ปี ทีม CFT  ต้องมีความรู้ว่าจะต้องแนะน าให้ทาน ไตเฟอดีล แบบไหนซึ่งแบ่งเป็นช่วง  5 ช่วง ซึ่งทีม 
CFT  ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ก็จะใช้โครงการระดับอ าเภอเชิญ ที่ CFT มาอบรมให้ความรู้ และจะสร้าง
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บุคลากรในหมู่บ้าน เรียกว่า “มีส 1,000  วัน” ของแต่ละหมู่บ้านจะลงลึกถึงเรื่องแม่และเด็กหลังคลอด 
เช่น ดูแลเรื่องน้ าคาวปลา เรื่องน้ านมแม่และเด็ก เป็นต้น 

3) ด้านการสื่อสาร  เนื่องจากเป็นงานนโยบายทางผู้บริหารระดับอ าเภอใช้
กระบวนการสื่อสารแบบทางการ คือใช้การประชุม การก ากับติดตามเพราะมีเรื่องตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้
แล้วตามระบบราชการ  ส่วนการสื่อสารอีกประการหนึ่งที่ต้องใช้เพ่ือให้ผู้รับสารเกิดความต้องการอยากมี
ส่วนร่วมในการท างานตามโครงการนนี้ เช่น ภาษากาย ท าให้เกิดความรู้สึกว่าผู้สื่อสาร และรับสาร มีความ
เป็นกันเอง ต้องใช้เทคนิคส่วนบุคคลในการสื่อสาร แม้กระทั้ง การประชุม การออกไปเยี่ยมเยียน หรือการ
พบปะส่วนตัวในการเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ ดังนั้นในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการ
ท างานร่วมกันนั้นผู้สื่อสารจ าเป็นต้องใช้เทคนิค ในการโน้มน้าว โดยใช้การสื่อสารหลากหลายรูปแบบ 

4) ด้านการสร้างแรงจูงใจ  แต่เดิมการด าเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
แห่งชีวิต บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้สึกว่า มีความล่าช้า ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ การเข้าหาตัวแม่และ
เด็กยาก  ไม่มีผู้ประสานงาน ท าให้มีความรู้สึกว่างานที่ท าไม่ก้าวหน้า เกิดความท้อถอยในการท างาน แต่
เมื่อมีการออกแบบการท างานที่ชัดเจนเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน การมีส่วนร่วม  การก าหนดแผนงาน เช่น  
การประชุมพิธีกรงานมงคล อวมงคล ให้มีความรู้ความเข้าใจแบบเดียวกันในเรื่องโครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกแห่งชีวิต  เป็นกระบอกเสียงในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการและมีความคล้อยตามท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือ แสดงให้เห็นว่าประชาชน
รับทราบและเห็นประโยชน์ในโครงการดังกล่าว เกิดการร่วมมือกันท างาน เช่น ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใน
อ าเภอพิมาย  มีการจัดตั้งกองทุนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต มากกว่าร้อยละ 90 ของหมู่บ้าน  ทุก
คนมีแรงจูงใจจากเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน  เน้นการท างานเป็นทีม เน้นการสร้างเครือข่าย 

มาตรฐานการท างานในเรื่องโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต สาธารณสุขอ าเภอ
ไม่ได้เน้นที่ตัวชี้วัดจากส่วนกลาง  แต่จะใช้วิธีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันของทีมงาน หรือเครือข่ายการ
ท างานโดย เรียกว่า ธรรมนูญของโครงการ เพ่ือสอดรับกับสิ่งแวดล้อมแต่ละท้องที่ ที่มีข้อจ ากัดหรือเครื่อง
อ านวยความสะดวกไม่เหมือนกัน  โดยให้แต่ละกลุ่มประเด็นสามารถก าหนดธรรมนูญเป็นของตนเอง  เป็น
เป้าหมายร่วมกันของคณะปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือตรงประเด็นกับตัวชี้วัดเสียที่
เดียว  แต่ทุกคนสามารถยอมรับร่วมกันและสามารถปฏิบัติได้ในประเด็นงานนั้น ๆ 

6.1.2  ปัจจัยด้านบุคลากร ที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน 
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
1) ด้านการให้ความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล ไม่ได้มองแค่บุคลากรสาธารณสุข แต่

ต้องการให้เกิดการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันท าบนพ้ืนฐานแผนงานที่ก าหนดไว้ ทั้งบุคลากรในชุมชน ส่วน
ราชการหรือแม้แต่พระสงฆ์ เป็นการสร้างทีมปฏิบัติงาน โดยให้แต่ละหมู่บ้านได้คิดการจัดการ การท างาน
กันเอง ภายใต้กรอบของธรรมนูญที่แต่ละหมู่บ้านคิดแต่ให้เน้นเรื่อง ของคนท างาน  การจัดหางบประมาณ 
หรือแม้แต่อุปกรณ์การท างานที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ จะต้องใช้ เช่น ปิ่นโต หนังสือนิทาน  ของเล่น ที่
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จ าเป็นต่อการพัฒนาทั้งด้านร่างการและจิตใจของแม่และเด็ก ตลอดทั้งตนในครอบครัว โดยยึดธรรมมนูญ
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 แรกแห่งชีวิต เช่น ทุกหมู่บ้านต้องมีธรรมนูญแต่ขาดหลักการไม่ได้คือต้องมี
กองทุน มีการเยี่ยมเยียนแม่และเด็ก 

2) การให้ความรู้  ให้ทุกหมู่บ้านยึดแผนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่ง
ชีวิต  ประการต่อมา เมื่อบุคลากรในชุมชนลงไปปฏิบัติงานต้องมีทักษะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านที่ท าหน้าที่โครงการมหัศจรรย์  1,000 วันแรกแห่งชีวิต  จะได้รับการอบรมโดยเฉพาะจาก  ทีมงาน
สาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็กมาเป็น
วิทยากร ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะเป็น อสม.ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จะเรียกชื่อว่า  “มีส 1,000 วัน” 
และการให้ความรู้ยังไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ มีส 1,000 วันเท่านั้น   ยังให้ความรู้แก่สังคมที่อยู่ในชุมชน เช่น 
บทบาทของวัดในชุมชน ทางโครงการจะนิมนต์พระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพในชุมชนมาร่วมโครงการเช่น การ
ออกเยี่ยมบ้านแม่และเด็ก จะนิมนต์พระสงฆ์ในชุมชนไปด้วย เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี พระสงฆ์
เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ เช่น รับบริจาคสังฆทานเป็นนมจืดส าหรับแม่และเด็ก เมื่อมีผู้มีศรัทธาเข้า
มาท าบุญถวายสังฆทานโดยผ่านการประชาสัมพันธ์ จากศาสนพิธีกร  ที่สาธารณสุขอ าเภอได้จัดอบรมให้
ความรู้  จะพบว่ากระบวนการนี้จะสอดคล้องกันไปทุกภาคส่วน เพราะทุกคนในชุมชนได้รับรู้และเห็น
ความส าคัญของการร่วมมือสร้างพัฒนาการของแม่และเด็กให้สมบูรณ์ 

6.1.3  ปัจจัยด้านสถานที่  ที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน 
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต จะมีศูนย์ประสานงานหลายระดับ ระดับอ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอพิมาย ส านักงานคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมาย พัฒนาการ
อ าเภอ กองทุนแม่ของแผ่นดิน และ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป็นเลขานุการด้านงานโครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต สาธารณสุขอ าเภอ จะมีตัวชี้วัดว่าด าเนินงานส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เช่น 
มารดาได้รับวัคซีนครบหรือไม่ และเป็นศูนย์ประสานงานในด้านข้อมูลการพัฒนาการ ผ่านโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และได้ข้อมูลจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ที่ท างานโครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ให้กับกระทรวงสาธารณสุข  ส่วนส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน มีหน้าที่บริหารแผนงานที่ก าหนดขึ้น   ส่วนพัฒนาการอ าเภอจะดูแลเรื่องกองทุน
แม่ของแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนด้านงาบประมาน  นายอ าเภอ ท าหน้าที่อ านวยการในฐานะประธาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในระดับท้องถิ่นก็จะสนับสนุนในเรื่องนี้เพราะมีกองทุน
สุขภาพพ้ืนที่ประจ าต าบลจะมีแผนงานแยกต่างหากแต่จะมีบทบาทในด้านนี้เหมือนกัน โดยได้รับ
งบประมาณจาก สสช. เช่น โครงการ 90 วัน 90 กล่อง ส่วน ในระดับหมู่บ้านจะมี มีส 1,000 วัน เป็นผู้
ประสานงาน 
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6.1.4  ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้าน โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 

ในด้านงบประมาณเกี่วกับการจัดการทางอ าเภอประสานขอบริจาคจากคหบดีในอ าเภอพิ
มายได้ร่วมบริจาคทุนในการจัดศูนย์ พชอ. เป็นจ านวนเงิน 200,000  บาท ใช้ในการจ้างงานบุคลากรเพ่ือ
สร้างระบบงานด้านการเก็บรวมรวมข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ระดับต าบล 
ระดับหมู่บ้าน ตลอดทั้งการประสานงานเรื่อง เครื่องมือในการตรวจการตั้งครรภ์  จะมีกองทุนต าบลให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาแผงทดสอบการตั้งครรภ์ ยาจะได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล
ชุมชน  ส่วนเรื่อง นมส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ในโครงการ 90 วัน 90 กล่อง จะได้รับการสนับสนุน จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทุกแห่ง ซึ่งในระดับอ าเภอและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะต้อง
ท าโครงการทุกปีเพ่ือของบประมาณ  ส่วนด้านบุคลากรจะมี มีส 1,000 วันเป็นผู้มีความรู้ในการเก็บข้อมูล  
ส่วนการจัดเก็บข้อมูลจะมี โปรแกรม HDC  ซ่ึงบุคลากรที่ท างานส่วนนี้สามารถบันทึกข้อมูลผ่านระบบแล้ว
ข้อมูลจะส่งเข้าสู่ระบบถึงจังหวัด และสามารถตรวจประเมินได้ว่า ข้อมูลเด็กได้ตามเกณฑ์ ก็ชี้ให้เห็นว่า
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตประสบผลส าเร็จ 
  

6.2  ตอนที่ 2 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตในระดับต าบล  ท าการ
ประชุมกลุ่ม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ก านันต าบล  
รังกาใหญ่ ผู้ ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผล
การศึกษาพบว่า  

โครงการมหัศจรรย์ 1,000  วันแรกแห่งชีวิตของต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา  เมื่อคณะกรรมกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอมีมติจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับต าบลแล้ว  ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งสองแห่ง  
ก านันต าบลรังกาใหญ่  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง  จะรับนโยบายจากคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอลงมาแล้วจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านโดยมีนโยบายให้
ทุกท่านได้ท างานด้วยความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของโครงการบนพ้ืนฐานข้อตกลงที่เรียกว่าธรรมนูญสุขภาพขอ
แต่ละหมู่บ้าน แต่มีเป้าหมายเดียวกันกับอ าเภอ พบว่า 

6.2.1 ปัจจัยด้านโครงการ ที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
1)  ด้านการมีส่วนร่วม การวางแผนโครงการ เมื่อได้รับมอบหมายนโยบายจาก

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอพิมายแล้ว ได้ด าเนินการวางแผนงานให้สอดคล้องแบบบรูณาการ
จากทุกภาคส่วน จัดตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล และ ระดับหมู่บ้าน โดย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นแกนหลักในคณะกรรมการระดับ
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ต าบล จัดท าแผนงานทั้งด้านยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ตามภารกิจ พชอ.ทั้ง 8 ด้าน  ซึ่งโครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกแห่งชีวิต ก็เป็นประเด็นที่วางยุทธศาสตร์ไว้  โดยอาศัยความร่วมมือกับประชาชนชุมชนให้
เป็นผู้ด าเนินการภายในชุมชนตนเอง  เป็นผู้ประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละหมู่บ้านที่ได้แบ่ง
งานกันเป็นกลุ่มจัดตั้งเป็นคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน 

2)   ด้านการวางแผนงาน เพ่ือดูแลประเด็น พชอ.ของอ าเภอพิมายภายในหมู่บ้าน
ของตนเอง  คณะกรรมการระดับหมู่บ้านด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต จะประชุม
วางแผนว่าจะมีรูปแบบในการปฏิบัติงานอย่างไรและจะด าเนินกิจกรรมอย่างไร เช่น ในกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ก็จะมีการเยี่ยมเยียน การลงพ้ืนที่ประสานสัมพันธ์กับครอบครัวหญิงตั้งครรภ์ มีการน ากระเช้าที่จัดผัก 
ผลไม้ ที่เป ็นประโยชน์ต่อหญิงตั้งครรภ์ เช่น หัวปลี นมจืด นิมนต์พระสงฆ์ในหมู่บ้านร่วมเยี่ยมเยียน ปลูก
ต้นพะยูงเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่ครอบครัวแม่และเด็ก โดยยึดกกรอบในการปฏิบัติจากตัวชี้วัด พัฒนาการ
ของแม่และเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

3)  ด้านการสื่อสาร ใช้ความคุ้นเคย ความเป็นญาติ ของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน รวมกับองค์ความรู้ของคณะกรรมการระดับหมู่บ้านที่ได้รับการอบรม ให้ความรู้
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาน าเสนอต่อครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ โดยที่คณะกรรมการะดับอ าเภอ และ
ต าบล เป็นผู้สังเกตการณ์ร่วม 

4)  การสร้างแรงจูงใจ ในการเยี่ยมเยียนบ้านของหญิงตั้งครรภ์ บางคราวทางคณะ
กรรมการะดับอ าเภอและต าบลจะแบ่งทีมมาร่วมกับคณะกรรมการระดับหมู่บ้านแล้วลงปฏิบัติงานเยี่ยม
เยือนบ้านหญิงตั้งครรภ์ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานระดับต าบล และหมู่บ้านมีความสุขไม่รู้สึก เดียวดายในการ
ท างาน 

6.2.2 ปัจจัยด้านบุคลากร ที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
1)  ด้านการให้ความรู้ หลังจากที่ผู้น าชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขได้

แบ่งกลุ่มรับผิดชอบภายในชุมชนของตนเองแล้ว  จะส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบมายังโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะมีเจ้าหน้ารับผิดชอบร่วมกันจัดวิทยากร  ออกอบรม
ให้ความรู้แก่ อสม.ในด้านการดูแลพัฒนาการของแม่และเด็ก  การวัดส่วนสูง การบันทึกข้อมูล การส่ง
ข้อมูล การดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครอบครัวของแม่และเด็ก โดยจะมีการประชุมให้ความรู้แก่ 
ประธาน อสม.และหัวหน้าอสม.แต่ละด้าน ทุกหมู่บ้านเป็นประจ าทุกเดือน   

2)  ด้านความร่วมมือ คณะกรรมการระดับหมู่บ้านด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกแห่งชีวิต จะได้รับข้อมูลการฝากครรภ์จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกครั้ง ที่มี
หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฝากครรภ์ หรือ ทางคณะกรรมการโครงการ จะสอดส่อง ดูและประชาชนใน
หมู่บ้านตนเองว่าคู่สมรสเมื่อแต่งงานแล้วมีการตั้งครรภ์ก็จะรายงานให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทราบและจะประสานงานเยี่ยมเยียน ให้ความรู้  ซึ่งในรอบปีนั้นบางหมู่บ้านก็ไม่มีหญิงตั้งครรภ์เลย เช่น 
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ประธาน อสม.หมู่ที่ 3 ชี้แจงว่า “ ในปี 2562 หมู่ที่ 3 ต าบลรังกาใหญ่ มีหญิงตั้งครรภ์เพียง 3 คน ในปี 
2563  ไม่พบหญิงตั้งครรภ์เลย จึงเป็นงานที่ไม่หนักมาก มีความสุขกับการได้ช่วยเหลือลูกหลานในหมู่บ้าน
ของตนเอง”  

6.2.3 ปัจจัยด้านศูนย์ประสานงาน ที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 

ด้านศูนย์ประสานงาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จะเป็นหน่วยงานระดับ
ชุมชน  ที่เป็นตัวกลางในการประสานงานด้านนโยบาบายจาก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ  
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ และเป็นศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่ส่งเข้าไปยังระบบ
สาธารณสุข  

6.2.4 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ ที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะด าเนินการวางแผนงานประจ าปีใน
ด้านต่าง ๆ และ อีกแผนที่ต้องมีคือ แผนงบประมาณ  โดยเฉพาะเรื่องแม่และเด็ก  เป็นหน้าที่ของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะท าแผนเสนอแผนเข้ารับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งจะมีงบประมาณส่วนนี้อยู่แล้ว  จะเป็นการประสานงานระหว่างท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  เช่น  โครงการ 90 วัน 90 กล่อง  เพ่ือผันงบประมาณจากท้องถิ่น  และอีกส่วนทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลจะเป็นตัวแทนของ พชอ.  เข้าประสานงานขอความร่วมมือจาก พระสงฆ์ในท้องถิ่น  
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์อีกด้านหนึ่ง เช่น การจัดหาเครื่องปั๊มน้ านมส าหรับแม่  ซึ่งก็ได้รับการ
สนับสนุนจากคณะสงฆ์อ าเภอพิมายครบทุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง  จ านวน 19 แห่ง ๆ 
ละ 2 เครื่อง และในการออกเยี่ยมแม่และเด็กแรกคลอด พระสงฆ์ที่อยู่ในชุนชนนั้น  จะต้องไปร่วมเยี่ยม
เยือนด้วย 

 

6.3  บทบาทของบุคลากรระดับต าบล ที่ส่งเสริมให้โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกแห่งชีวิตประสมความส าเร็จ 

ด้านผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้ให้ความคิดเห็น พบว่า 1) ด้านโครงการ  ทาง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มี นายอ าเภอพิมาย  เป็นประธานคณะกรรมการ  ได้น าประเด็นใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าสู่วาระการประชุมประจ าเดือนของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ได้ท าความเข้าใจและ
มอบนโยบายให้กับผู้น าชุมชน ให้น าไปด าเนินการ  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านเมื่อได้รับหลักการ  ความรู้แล้วได้
น ามาด าเนินการวางแผนด้าน บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  เริ่มจากการคัดสรรบุคลากรในหมู่บ้านทั้งที่เป็น ประชาชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่ขึ้นเป็นคณะท างานด้านนี้  และมอบหมายงานโดยมีผู้น าชุมชนเป็น
ผู้สนับสนุนกิจกรรมและ คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเป้นผู้ด าเนินกิจกรรม   2)  ด้านบุคลากร  
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บทบาทของผู้น าชุมชนในด้านนี้จะเป็นเพียงผู้คัดสรรคนในชุมชนที่มีความรักในงาน และเป็นที่เชื่อถือ  มี
มนุษยสัมพันธ์ในชุมชน เข้ามาท างาน  ส่วนการให้ความรู้จะเป็นการน าข้อมูลจาก พชอ. และ รพสต. มา
ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับรับฟังปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกแห่งชีวิต แล้วสนับสนุนแก้ปัญหาให้  3) ด้านสถานที่  ในการด าเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกแห่งชีวิต  ในระดับชุมชนนั้น ทางต าบลรังกาใหญ่  จะใช้ศูนย์การเรียนรู้ประจ าหมู่บ้าน หรือ 
วัด เป็นจุดประสานงานรวมทั้งงานส่วนอ่ืน ๆ ของหมู่บ้าน  จะจัดให้มีการประชุม โดยได้รับความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ทุกเดือน  และโรงพยาบาล หรือ คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอพิมาย ด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ลงมาร่วมประชุมให้
ความรู้และเยี่ยมเยือนเป็นครั้งคราว  4)  ด้านวัสดุอุปกรณ์  ผู้น าชุมชนจะเป้นผู้ประสานงานที่ส าคัญ  
เนื่องจากโดรงการดังกล่าวเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศ  แต่การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานทั้ง
ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอนั้นยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ  ผู้น าชุมชน  จะเป็นผู้จัดการประสานงานให้อย่างดี
ยิ่ง  โดยการประสานท าความเข้าใจเพ่ือรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา  จากงานมงคล อวมงคลในหมู่บ้าน
ของตนเอง  และจัดตั้งคณะกรรมการดูแลงบประมาณนี้  มีการเปิดบัญชีกองทุนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
แห่งชีวิตทุกหมู่บ้าน  ในการประชุมแต่ละครั้งผู้ด าเนินงานจะต้องรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้
คณะกรรมการระดับหมู่บ้านทราบ  ปัจจุบันยังได้แปรงบประมาณส่วนนี้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรง
ระบาด โควิด เช่นแต่เดิมมีการกดแอลกอฮอร์ แจก ปัจจุบันมีระบบอัตโนมัติที่วัดและจ่ายแอลกอฮอร์ เป็น
ต้น 

ด้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญในการด าเนิน
นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับหมู่บ้าน  เพราะจะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายที่สุด พบว่า  
1) ด้านโครงการ  ภายหลังจากมีการประชุมจาก ผู้ใหญ่บ้าน  จะมีการคัดเลือกบุคลากรในการด าเนินงาน
ด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก แห่งชีวิต  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (ประธาน 
อสม.) จะด าเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการ ที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นให้คณะท างานที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นผู้เก็บรวมรวบข้อมูลไว้  ซึ่งทุกหมู่บ้านจะด าเนินการเช่นนั้น และทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลจะด าเนินการลงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องแม่และเด็ก กับ คณะอสม ที่ท างาน
เรื่องดังกล่าว  โดย บุคลากรที่ท างานในเรื่องโครงการนี้ จะต้องมี “มีส 1,000 วัน” ของหมู่บ้านรวมอยู่ด้วย  
เมื่อมีประชาชนในชุมชนแต่งงาน แล้วตั้งครรภ์  จะมีการฝากครรภ์  ซึ่งจะต้องไปที่ รพ.สต  ทาง รพ.สต.
จะมีข้อมูลผู้ฝากครรภ์จะส่งข้อมูลนี้มาทางกลุ่มโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  ด้าน อสม. 
กลุ่ม 1,000 วันแรกแห่งชีวิต จะวางแผนด าเนินงานโดยการลงไปเยี่ยมเยียน ในกิจกรรมนี้ประกอบด้วย
ผู้น าชุมชนและ อสม พร้อมด้วย มีส 1,000 วัน จะเข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจแก่หญิงตั้งครรภ์ และ
แนะน าการรับยาเสริมธาตุเหล็ก ท าการบันทึกการรับยาเสริมธาตุเหล็กและการดื่มนมจืด  เมื่อคลอดบุตร
และ อสม จะใช้กระบวนการทางสังคมเข้าไปเยี่ยมเยียน แม่และเด็ก ในกิจกรรมนี้จะมี ผู้น าชุมชน มีส 
1,000 วันแรก เจ้าหน้าที่ รพสต. เข้าไปเยียมยามถามข่าว  จะมีวัสดุ   อุปกรณ์ในการเสริมสร้างความ
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เข้มแข็งทางสังคม เช่น มีกระเช้าที่ประกอบด้วยอาหารเสริมน้ านมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นกระเช้า
ประกอบด้วยหัวปลี  กล้วยน้ าหว้า  นมจืด หนังสือนิทาน ปิ่นโต เพ่ือกระตุ้นเตือนให้มารดาดูแลทั้งร่างกาย
และจิตใจของทารก พร้อมกันนี้จะต้องน าพระสงฆ์ในชุมชนนั้นลงไปพร้อมดัวย บทบาทของพระสงฆ์จะให้
ขัวญก าลังใจแม่และเด็กมีการผูกด้ายมงคล  รับทารกเป็นบุตรบุญธรรมตามความเชื่อของคนชนบทว่า เมื่อ
ยกบุตรให้เป็นลูกของพระแล้วจะเลี้ยงง่าย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและการรบกวนจากภัยที่มองไม่เห็นตาม
ความเชื่อ  ในส่วนนี้มุ่งหวังให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างบ้านกับวัด เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจทั้งแม่และเด็ก  2) 
ด้านบุคลากร  ในคณะท างานด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ทุกคนจะได้รับการถ่ายทอด
ความรู้จาก เจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนของ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งจะมีบุคคลที่เป็นหลัก
ในคณะท างาน เรียกว่า “มีส 1,000 วัน” บุคลากรด้านนี้จะได้รับการอบรมให้ความรู้และสรุปงานทุกเดือน
ร่วมกับบุคลากกรด้านอ่ืน ๆ ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าหมู่บ้าน  3) ด้านศูนย์ประสานงาน จะมี
การประสานงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซึ่งให้บริการในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ประสานงานโครงการอยู่ประจ าทุกแห่ง 4) ด้านวัสดุอุปกรณ์  ในการด าเนินงานด้านวัสดุอุปกรณ์จะมี
กองทุนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ประจ าทุกหมู่บ้าน  มีคณะกรรมการดูแลโดยเปิดบัญชีโครงการ
โดยเฉพาะ  มีวิธีการเบิกจ่ายในรูปของคณะกรรมการ มีการสรุปแจ้งรายรับ รายจ่ายทุกเดือน และข้อมูล
ด้านแม่และเด็ก คณะด าเนินงานจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้านปฐมภูมิ เพื่อส่งต่อให้ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเป็นผู้รายงานผลเข้าสู่ระบบของสาธารณสุขต่อไป 

ผลการด าเนินงานของโครงการนี้ พบว่า ทารกแรกเกิดมีน้ าหนัก  ส่วนสูง สูงกว่าเกณฑ์ และใน
ด้านสังคม มารดา และครอบครัวให้ความส าคัญในการดูแลพัฒนามารดาและเด็กตั้งแต่ในครรภ์ ถึงคลอด 
และกระทั่งถึงช่วงเวลาทารกหย่านม แต่ก็ยังได้รับนมจืดอยู่คลอดจนครบตามระยะเวลา  ส่วนด้าน
พฤติกรรมทางด้านจิตใจนั้นมารรดาของทารกให้ความเห็นว่าเด็กเลี้ยงง่ายไม่ค่อยร้องรบกวน  มีพัฒนาการ
สมวัย  แต่หลังจาก 1,000 วันไปแล้ว สิ่งแวดล้อมจะด าเนินไปอย่างไรนั้นไม่สามารถทราบได้เพราะขึ้นอยู่
กับสถานการณ์การเลี้ยงดู 

 

7. อภิปรายผล  
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในอ าเภอพิมาย: ศึกษากรณี โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ต าบลรังกาใหญ่  
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่งผล
ต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในอ าเภอพิมาย ตลอดทั้งสภาพปัญหา 
แนวทางการแก้ปัญหาในการด าเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000  วันแรกแห่งชีวิต ในต าบลรังกาใหญ่  ซึ่งได้
ท าการศึกษาจากประชากรที่ได้มีส่วนปฏิบัติงานจริง  จ านวน 42 คน ได้แก่  นายอ าเภอพิมาย  สาธารณสุข
อ าเภอพิมาย ผู้อ านวยการส่งเสริมสุขภาพต าบล ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน และ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน  รวม 44 คน  โดยท าการสัมภาษณ์รายบุคคลและประชุมกลุ่ม แล้วท าการบันทึกเสียง พร้อมทั้ง
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ท าการถอดเทปสรุปข้อความ ในประเด็นกรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงการ ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม การวางแผน การสื่อสาร การสร้าง
แรงจูงใจ  2) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย การให้ความรู้ ความร่วมมือ 3) ด้านสถานที่ ประกอบด้วย การมี
ศูนย์ประสานงาน  4) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องมือและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล เก็บ
ข้อมูลและงบประมาณ ผลการศึกษาอภิปรายผลได้ว่า 

7.1)  ด้านปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา การด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อ าเภอพิมาย  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมาย  ประกอบด้วยบุคลากรจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการ ประชาชน พระสงฆ์  เป็นคณะกรรมการ ได้สรุปประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมกันด าเนินงานเพ่ือความอยู่ดี กินดี ของประชาชนในอ าเภอพิมาย ไว้ 9 ประเด็น คือ 1) โครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 2) โรคไม่ติดต่อ 3) โรคติดต่อในชุมชน 4) ยาเสพติด 5) กลุ่มเปราะบาง 6) 
ขยะและสิ่งแวดล้อม 7) อุบัติเหตุทางถนน 8) คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร     9) สังคมคุณธรรม  ใน
ประเด็นโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ของอ าเภอพิมายนั้น  มีการด าเนินงานมาก่อนการ
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แต่ประสบปัญหา คือ การปฏิบัติงานยังไม่เกิดการบูร
ณาการอย่างแท้จริง การปฏิบัติงานยังเป็นหน้าที่ และภารกิจที่สาธารณสุขอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ไม่เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่า
โครงการมีความตีบตันในระดับพ้ืนที่ เพราะมีหน้าที่เพียงเก็บข้อมูล และรายงานผลเท่านั้น บางพ้ืนที่ไม่ได้
รับความร่วมมือจากผู้ตั้งครรภ์ 

7.2)  การแก้ไขปัญหาโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  ของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมาย จึงด าเนินการจังตั้งคณะกรรมการแบบบูรณการโดยมีเป้าหมายให้ทุก
คนมีความรู้สึกเป็นผู้น าร่วม ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด การท า  รับผิดชอบจึงได้คัดสรรคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือประชาชนที่มีศักยภาย มีบทบาท ในอ าเภอโดยการประสานงานของนายอ าเภอ 
และสาธารณสุขอ าเภอ เชิญชวนท่านเข้ามาเป็นประธานรับหน้าที่ในการด าเนินการตามประเด็นต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอได้ก าหนดไว้  ในด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  
ได้เชิญ  นายอนุกูล  สีชมพู  อดีตก านันต าบลรังกาใหญ่  ก านันที่ได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยม (ก านันแหนบ
ทอง)  ซึ่งมีบทบาททางสังคมในอ าเภอพิมาย เป็นประธานโครงการมหัศจรรย์  1,000 วันแรกแห่งชีวิต 

7.3)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
อ าเภอพิมาย  กรณี โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ของต าบลรังกาใหญ่  เพ่ือพิจารณา เป็น
รายด้านตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  พบว่า  

ด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  มีการวางแผนการท างานที่สอดคล้องกันทั้งต้น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า  คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรรหา บุคคลมาร่วมท างานภายใต้
วัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และตาม
เกณฑ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอ าเภอพิมาย และสาธารณสุข
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อ าเภอพิมาย  เป็นหลักในการประสานงาน  เมื่อได้บุคลากรแล้วใช้การสื่อสาร คือการสั่งการ ผ่านการ
ปกครองท้องถิ่น ผ่าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ให้ได้ด าเนินนโยบายและกิจกรรม โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกแห่งชีวิต  ภายใต้ ธรรมนูญสุขภาพ  คือข้อตกลงของประชาชนในหมู่บ้านว่าจะมีวิธีการด าเนินการ
จัดการอย่าง ไร  โดยที่มีหน่วยงานให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ได้แก่ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  
สาธารณสุขอ าเภอ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การท างานท าให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของงานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญชิรญา  
จันทรปิฎก  (2555) พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมของสมัชชาสุขภาพ  ในพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย 10 ปัจจัย คือ ด้านความเข้มแข็งของชุมชน ด้าน
ศักยภาพของประชาชนที่เข้าร่วมเวทีสาธารณะ ด้านรูปแบบการด าเนินงาน ด้านการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและองค์กรภายนอก ด้านความร่วมมือของประชาชน ด้านลักษณะของชุมชน  ด้านการ
ด าเนินงานแบบบูรณาการในพ้ืนที่ ด้านความสนใจของผู้บริหารในเรื่องสุขภาวะ ด้านการติดต่อสื่อสารใน
ชุมชนและผู้น าท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง   

ด้านบุคลากร การให้ความรู้ด้านสาธารณสุข เป็นบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ที่จะให้ความรู้แก่ ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยเฉพาะ “มีส 1,000 วัน” และ อส
ม. ที่เป็นคณะกรรมการด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ที่ต้องมีความรู้ชัดเจนในด้านนี้  
อีกทั้งบุคลากรที่ท างานด้านโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  ต้องมีคุณสมบัติส่วนตัว เช่น มี
ความเสียสละ  รักในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ มีความสามารถในการสื่อสารโน้มน้าวให้หญิงตั้งครรภ์ และ
ครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ เห็นความส าคัญจนเกิดความร่วมมือ และเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในชุมชน 

ด้านสถานที่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ  สาธารณสุขอ าเภอ  พัฒนาการอ าเภอ 
และท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล โรงเรียน วัด  ต้องถูกน ามามีบทบาทในการสนับสนุน
ส่งเสริม โครงการทั้งองคาพยพ บ.ว.ร. (บ้าน วัด ราชการ) ไม่มีการกระจุกงานอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทุก
ภาคส่วนมีบทบาทส าคัญในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น  การวางแผนในระดับปฏิบัติการในหมู่บ้าน ต้อง
สามารถน าบุคลากรจากภาคส่วนเหล่านี้เข้ามาช่วยสนับสนุนการด าเนินโครงการ เช่น อ าเภอพิมาย  
สาธารณสุขอ าเภอพิมาย  พัฒนาการอ าเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จะช่วยดูและ
ประสานงานสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วนผ่านท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและ เทศบาล 
และเพ่ิมองค์ความรู้ผ่าน ผู้น าชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน แล้วให้ผู้ปฏิบัติงานส่งรายงาน
ปฐมภูมิผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

ด้านวัสดุอุปกรณ์  เนื่องจากนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนา
คุณภาพประชากรในประเทศ เป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และกระทรวงสาธารณสุข การที่จะหาเจ้าภาพในการด าเนินงานมี แต่การจัดสรรงบประมาณ มาสนับสนุน
ในด้านนี้ค่อนข้างไม่เพียงพอ  เมื่อน านโยบายลงมาสู่การปฏิบัติ จึงเป็นสาเหตุที่บางพ้ืนที่ไม่น ามาเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลต่อการด าเนินนโยบายโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่ง
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ชีวิต  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพิมาย  ชี้แจง ประสานงานให้เห็นความส าคัญ
และขอความร่วมมือ ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพ ร่วมกัน  ทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกแห่งชีวิตขึ้น  โดยการประสานงานจากผู้น าชุมชน  ท าความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้าน
ของตนเองเพ่ือรับบริจาคจากประชาชน เมื่อมีงานมงคลหรืออวมงคล  ในชุมชนของ เจ้าภาพก็จะบริจาค
เข้ากองทุนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตตามก าลังศรัทธา ซึ่งกองทุนนี้ จะเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเป็น
การเฉพาะ ผู้น าชุมชน ต้องตั้งคณะกรรมการมาดูแล โดยส่วนมากจะเป็นคณะกรรมการที่ด าเนินงาน
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ร่วมกับผู้น าชุมชน เมื่อมีการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน 
คณะกรรมการดูแลกองทุนจะต้องรายงาน บัญชีรายรับรายจ่าย ว่าได้รับบริจาคจากใครเท่าไร ใช้จ่าย
อะไรบ้าง  

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในอ าเภอพิมาย ศึกษากรณี โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  สรุปได้ว่ า การบูรณา
การการท างานร่วมกันจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังนั้น ต้องเกิดจากสร้างความร่วมมือ ให้เกิดความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นการสร้างการน าร่วม คือ ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน และมีบทบาท 
มีส่วนร่วมในการท างาน ต้องอาศัยโครงการที่มีกระบวนการวางแผนงาน การสื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน การมีการส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท างาน ต้อง
อาศัยการจัดการอย่างมืออาชีพที่ทุกคนมีความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกใช้ท างานแต่ทุกคนเต็มใจที่จะท างาน และ
บุคคลากรที่จะท างานต้องมีองค์ความรู้ชัดแจ้งในเรื่องที่จะท างาน พร้อมกับได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ วิธีการจัดหางบประมาณอย่างเพียงพอกับปริมาณงานท่ีท า  จึงจะประสบผลส าเร็จได้ 
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บทคัดย่อ 

 ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรม
ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสื่อความหมายของวัฒนธรรมชุมชนให้สามารถถ่ายทอดคุณค่าและมี
ความหมายทางสัญลักษณ์ เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ท่ีต่างกันออกไปของแต่ละชุมชน ซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญทางการท่องเที่ยวของไทย โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้  กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  พบว่า มีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัตศาสตร์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต และ กิจกรรมการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  การ
พัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พบว่า 
ควรมีสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบพหุภาคี ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน เอกชน ให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย โครงการและกิจกรรม นอกจากนี้ จากการประชุมกลุ่มย่อย สรุป
แนวทางดังนี้ (1) ควรปรับปรุงและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนให้สอดคล้องกับ
ความสนใจพิเศษให้มีระยะสั้นที่น่าสนใจ ในราคาประหยัด (2) ควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนที่น่าสนใจ (3) ควรสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่
สื่อให้เห็นถึงเมืองเก่าสุโขทัย และ (4) ควรปรับปรุงป้ายสื่อความหมายภายในแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
และชัดเจนสืบเนื่องจากหลายแหล่งขาดป้าย หรือบางแหล่งเกิดการช ารุด และมีข้อมูลไม่ทันสมัย (5) ควร
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมในทุกด้าน   

ค าส าคัญ : กิจกรรมทางวัฒนธรรม, แบบมีส่วนร่วม, ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
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Abstract 

  The results is found that the Cultural tourism is a tourism for learning community 
culture. The objective is to convey the meaning of community culture to be able to 
convey values and has a symbolic meaning. It indicates the uniqueness that is different 
from each community. which is an important resource in Thailand's tourism which can 
generate income for community. 

 Participatory cultural activities to enhance tourism in Sukhothai Historical Park is 
found that there were historical tourism activities. There were cultural tourism activities 
tradition and belief religious tourism activities lifestyle tourism activities and other related 
tourism activities. 

 The development of participatory cultural activities to enhance tourism in the 
Sukhothai Historical Park revealed is found that there should be a multilateral network of 
cooperation from all sectors namely : both government agencies, communities, and the 
private sector allow all parties to participate in policy making. projects and activities. In 
addition, from the small group meeting,  The guidelines are summarized as follows : (1) 
Cultural tourism activities of the community should be improved and promoted in 
accordance with their special interests. There should be a short-term, interesting, 
economical. (2) There should be a visitor center with information about interesting 
community activities. (3) It should be created the identity of goods and tourism products 
that convey the old city of Sukhothai; and (4) It should be improved the signage within 
tourist attractions to be comprehensive and clear as many sources lack labels, or some 
sources are damaged and with out-of-date information; (5) It should be promoted and 
develop cultural tourism activities to cover all aspects. 
Key words : Cultural Activities, Participatory, Promote Tourism in Sukhothai Historical Park 

1. บทน า 

  ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีกลไกการ
ส่งเสริมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งหมายที่จะให้มีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศมากขึ้นเป็นผลให้อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโลกาภิวัฒน์ การสื่อสาร และการคมนาคมที่
สะดวกมากขึ้นอกจากนั้น ด้วยระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวและเปิดกว้างจึงส่งผลให้เกิดความต้องการในการ
ท่องเที่ยวและการพักผ่อนมากข้ัน ท าให้มูลค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย จาก
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ข้อมูลสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยปัจจัยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
พบว่า การท่องเที่ยวไทยมีการแข่งขันที่พุ่งสูงขึ้นและเผชิญกับคู่แข่งหน้าใหม่ที่เพ่ิมขึ้นท าให้ประเทศไทย
จ าเป็นต้องปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์ของประเทศ๕๔ เช่นการท่องเที่ยวแบบมี
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น ามาเป็นจุดเด่นเพ่ือน ารายได้
เข้าสู่ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันที่ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล
รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมากขึ้นอีกทั้งคนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษามากขึ้น จึงมีความต้องการ
ความรู้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสื่อมีความส าคัญ ต่อการแนะนา แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม๕๕ การท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมืองประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นราชธานีแห่งแรก
ของไทย ประมาณเกือบ ๘๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เพ่ือสงวน
รักษาโบราณสถานมากมายที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี โดยแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง
ในอดีต ทั้งศิลปกรรม สถาปัตยกรรมจนองค์การยูเนสโก ประกาศ ให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ
เมืองบริวารเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ.  2534 นั้น ก็หมายถึง เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าอย่างสูงประมาณค่ามิได้ 
ที่จะหาสถานที่อ่ืนใดมาแทนที่ และไม่ได้เป็นของชนชาติใดชาติหนึ่งเท่านั้นหากแต่เป็นของมนุษยชาติทั้ง
ปวง ดังนั้น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวันธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวในการ
พัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์ อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และ
การให้คุณค่าของสังคม โดยสามารถสะท้อน ให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนในสมัย สุโขทัยได้เป็น
อย่างดีไม่ว่าจะเป็นสภาพทาง เศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งนอกเหนือจากสถานที่แล้ว 
เทศกาลและ งานฉลองรวมไปถึงสินค้าพ้ืนเมืองต่าง ๆ  ของจังหวัดสุโขทัยที่มีในปัจจุบันก็นับว่าเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม๕๖  ปัจจุบันการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีการ
ใช้การสื่อความหมายเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวผ่านรูปแบบกิจกรรม  และกลยุทธ์ที่หลากหลาย 
เช่น การออกแบบ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม การจัด
แสดง แสง สี เสียง เพ่ือเรียนรู้เหตุการณ์ในอดีตที่มีความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความรู้ความ
เข้าใจ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ประสบการณ์ใหม่ความประทับใจ และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้เข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของเมืองสุโขทัย จนเกิดความตระหนักร่วมกันเกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  

                                                           

         ๕๔ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, กองกลยุทธ์การตลาด, การส่งเสริมการท่องเท่ียว 2559, TAT Review 
Magazine, 2(4), 2558 : 13-17.   

  ๕๕ Csapo, J.  The role and importance of cultural tourism in modern tourism industry. Strategies for 
Tourism Industry – Micro and Marco Perspectives, 2012 : 211-212.  

  ๕๖ พียากร เจตนานุศาสน์, 2 เมืองมรดกโลกห้ามพลาด, อพท Travel เท่ียวไปใหย้ ัง่ยนื, 1(2) 2559 : 24-27. 
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  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการสื่อความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สามารถถ่ายทอดคุณค่าและมีความหมายทาง
สัญลักษณ์ เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างกันออกไปของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญทางการท่องเที่ยวของไทย โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้รวมทั้งถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ ประกอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดจากการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม
ร่วมกัน ทั้งความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ อาหาร ประเพณีซึ่งได้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมและสืบสาน
เป็นมรดกตกทอดนับรุ่นต่อรุ่น จากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมได้ท าหน้าที่เป็นรากฐานความมั่นคง
ของท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจ านวนมากให้ความสนใจกับ
การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ โดยเฉพาะการได้รู้จักกับชุนชนในระดับที่ลึกกว่าการท่องเที่ยวทั่วไปโดยให้
ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือให้ตนเองได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ และทดลองสิ่งที่ยังไม่
เคยสัมผัส เช่น มีกระบวนการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองพิษณุโลก ถือว่าเป็นต้นแบบความรู้สู่การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนในเขตเทศบาล เพ่ือตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริง นอกจากนี้
ยังพบว่า มีรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรมและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมด้านศาสนา เช่น การท่องเที่ยวไหว้พระภายในอุทยานประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวตาม
ประเพณีท าบุญวัดต่าง ๆ เป็นต้น  

   วัฒนธรรมเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญ สามารถดึงดูดให้กลุ่มคนต่างถิ่น เดินทาง
มาเยือนเพ่ือสัมผัสและชื่นชมกับสิ่งที่ไม่มีในท้องถิ่นของตน จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นกับการ
ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน การท่องเที่ยวได้ใช้วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็น
ทรัพยากรในการด าเนินกิจการ ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นผู้ เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวในด้านการสร้างรายได้ การจ้างงาน น ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งวัฒนธรรม 
หมายถึง วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม กลุ่มชาติพันธุ์ใด ชาติพันธุ์หนึ่ง ที่ประกอบด้วยความรู้ความเชื่อ ศิลปะ 
วัฒนธรรม กฎหมาย ประเพณี พิธีกรรม วิทยาการและทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดขึ้นท าขึ้นในสังคมนั้น ๆ 
วัฒนธรรมที่น ามาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวนั้นเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุหรือมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่จะ
น ามาพัฒนาให้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวนั้น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวโบราณวัตถุสถาน แหล่ง
ประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน เทศกาลงาน
ประเพณี งานศิลปหัตถกรรมสินค้าท้องถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย๕๗ 
ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิง

                                                           

  ๕๗ สามพร มณีไมตรีจิต, บทบาทวัฒนธรรมไทยกับการท่องเที่ยว, เอกสารประกอบการสัมมนาทาง  
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วัฒนธรรมไว้ว่า หมายถึง การศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีมีคุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผล
เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือ
สภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจาก
ธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ
เป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถือ
ได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง จึงมีการพัฒนามาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่
ละพ้ืนที่มากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตจากชุมชนอ่ืน และ
คุณค่าที่ควรอนุรักษ์และสืบสานแตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จ านวนมากให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ โดยให้ความสนใจกับบริบทของวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่นั้นๆ ทั้งด้านประเพณีที่สืบทอด ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือให้ตนเองได้รับประสบการณ์
ที่มากกว่าการท่องเที่ยวเพ่ือชมสถานที่ ดังนั้น จึงมีการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิม
ความเข้มแขนงให้กับชุมชน โดยชุมชนจะมุ่งเน้นน าเสนอรูปแบบของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น 
ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัย การชมการละเล่น การร้องเพลงการฟังดนตรีพ้ืนเมือง การชมภาพเขียน 
จิตรกรรม การน าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น น าชมโบราณสถาน หรือการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามีส่วน
ร่วมในประเพณี พิธีกรรมพ้ืนบ้าน ซึ่งในแต่ละภาคของประเทศนั้นมี เอกลักษณ์ ที่น าเสนอออกมาได้
แตกต่างกันตามความแตกต่างของวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน คติความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ประเพณี แต่งงาน 
ประเพณีบุญทางศาสนา  

  จังหวัดสุโขทัย มีความส าคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ และที่โดดเด่นคือ วิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมของจังหวัดสมุทรสงครามมีทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยวมากมายหลายแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีการคมนาคมสะดวก จึงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่
ส าคัญอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาค และมีนักท่องเที่ยวนิยมไปมาก ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกล
จากกรุงเทพมหานครมากนัก เป็นภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม เช่นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานแห่งชาติสุโขทัย อุทยานแห่งชาติ
ศรีสัชนาลัย อุทยานแห่งชาติรามค าแหง พิพิธภัณฑ์ของสถานที่ต่างๆ ทั้งโบราณสถาน อนุสรณ์สถาน 
ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่น และการชิมอาหารท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

  ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีความสนใจศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือ
การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทั้งสามารถสร้างรูปแบบที่เหมาะสมจากกิจกรรมที่มี
คุณค่าเป็นองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพ่ือเป็น
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พ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้จะได้รูปแบบที่เหมาะสมของกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวอันจะน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีให้กับประเทศชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย 

  2. เ พ่ือวิ เคราะห์กิจกรรมวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเ พ่ือเสริมการท่องเที่ยวในอุทยาน 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

  3. เพ่ือพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมการท่องเที่ยวในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจัยแบบผสมผสานของการ
วิจัย 4 ประเภทคือ เชิงเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยภาคสนาม (Field research) และ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

  3.1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หนงัสือ รายงาน การวิจัย รายงานการประชุม เอกสารแสดงความสัมพันธ์
ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตลอดจนการบริหารจัดการ
ทัง้ภาครัฐ และเอกชน การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้  

   1) ประวัติความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศิลปะพ้ืนบ้าน และพุทธ 
ศิลปกรรมในแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่แสดง  ความ
เป็นเอกลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ข้อมูลทางประวัติศาสตร์โบราณสถาน  สังคม และ
วัฒนธรรม การออกแบบงานศิลปกรรมในพื้นท่ีศิลปะชุมชนที่สอดคล้องกับสังคมและ วัฒนธรรม 

   2) รูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยดั่งเดิมที่จัดกิจกรรมที่ผ่านมา เช่น กิจกรรมการเผาเทียนเล่นไฟ ที่รู้จักกันไปทั่วโลกในชื่อ “งาน
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” ซึ่งเป็นงานประจ าปีช่วงเทศกาลลอยกระทงและ
กิจกรรมการให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมการเที่ยวชมพุทธศิลป์ในพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติรามค าแหง  

   3) การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  ของ
อุทยานประวัติศาสตร์ วัดที่เป็นต้นแบบพุทธศิลปกรรมศิลปะสุโขทัย เช่น วัดตระพังทอง วัด มหาธาตุ (วัด
พระปรางค์) วัดป่ามะม่วงวัดศรีสวาย วัดศรีชุม และวัดพระพายหลวง เป็นต้น  



๑๐๓ 
 

   4) รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
อุทยานประวัติสุโขทัย ใน 5 ด้าน คือ (1) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัตศาสตร์ (2) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ (3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา (4) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต (5) กิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   5) แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ ศิลปะและการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ชุมชนรอบ ๆ 
อุทยานประวัติศาสตร์ฯ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน  

   

3.2 การวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยมีขั้นตอนดังนี้  

   1) การลงพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพ่ือสนทนากลุ่มย่อย สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ และรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน 
ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น าชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น ในพื้นที่อุทยานสุโขทัยเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลประวัติความเป็นมาของอุทยานสุโขทัย พร้อมทั้งศิลปะพ้ืนบ้าน และพุทธศิลปกรรมศิลปะสุโขทัย 
เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย รูปแบบ
และกระบวนการพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในการบริหารจัดการของชุมชน การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัด ที่
เป็นต้นแบบพุทธศิลปกรรมของศิลปะสุโขทัย และรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ศิลปะของ
วัดและชุมชนรอบ ๆ อุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย  

  2) ท าการส ารวจ (Field survey) และศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย (1) 
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (2) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ 
(3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา (4) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต (5) กิจกรรมการท่องเที่ยวอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

  3) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สนทนากลุ่มกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เช่น ชุมชนโดยรอบ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 6 ชุมชน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  ส านักงานท่องเที่ยวและการ
กีฬาประจ าจังหวัดสุโขทัย ส านักศิลปากรที่ 6 สุโขทัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องท่องเที่ยว
สุโขทัย ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเพ่ือทราบถึงแนวทางการพัฒนา
สร้างรูปแบบการพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของอุทยาน ประวัติศาสตร์อันเป็นแหล่งมรดกโลก การก าหนดกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมี
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ส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 4) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ อันเป็นแหล่ง
มรดกโลก ทั้ งหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรชุมชน และกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่ชุมชนรอบ  ๆ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย  

  5) การพูดคุยกับกลุ่มเยาวชน และกลุ่มจิตอาสาที่ท างานในพ้ืนที่อุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
เพ่ือหาแนวทางการพฒันาการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยร่วมสมัย 

 3.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  

  โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือหาข้อมูล
เกี่ยวกับองค์ความรู้เพ่ือสร้างรูปแบบกระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน พ้ืนที่ อุทยานฯ และ
ชุมชนรอบ ๆ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพ่ือน ามาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน  แล้วน าไปสร้างเป็น
เ ค รื อ ข่ า ย ชุ ม ช น  เ พ่ื อ ก า ร จั ด ก า ร พ้ื น ที่ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ เ ชิ ง 
วัฒนธรรม โดยเน้นการท างานวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) มีขั้นตอน 
ดังนี้  

  ขั้นตอนที่ 1 การร่วมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มชาวบ้านเกี่ยวกับ 
การศึกษาข้อมูลชุมชนในด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม การจัดล าดับความส าคัญและ  ความ
ต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยการกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้สภาพของ
ชุมชน วิถีชีวิต สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท า และประกอบการ
พิจารณาวางแผนงานวิจัยในการการพัฒนารูปแบบการจัดการการพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  

  ขั้นตอนที่ 2 การร่วมวางแผน เป็นการวางแผนการพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมี ส่วน
ร่วมของชุมชน หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนแล้ว และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนว  ทางการ
พัฒนาสร้างรูปแบบ แผนการพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในอุทยานฯ โดยการน ามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือก าหนด นโยบาย และ
วัตถุประสงคข์องโครงการ การก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจน ก าหนดทรัพยากรและ
แหล่งทรัพยากรที่จะใช้เพ่ือการวิจยั 

  ขั้นตอนที่ 3 การร่วมด าเนินการ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ  พัฒนา
รูปแบบการพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในอุทยานฯ 
หรือเป็นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างรูปแบบกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เครือข่ายประชารัฐให้กับ
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ชุมชน โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน รวมทั้งการเข้าร่วมในการบริหารงาน การ
ประสานขอความช่วยเหลือจากภายนอกในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  

  ขั้นตอนที่ 4 การร่วมรับผลประโยชน์โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดการ แจกจ่าย
ผลประโยชน์จากกิจกรรมการวิจัยในพื้นท่ีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร่วมกันอย่างเท่า เทียม 

  ขั้นตอนที่ 5 เป็นการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงานวิจัย และผลของการ พัฒนา
จากการด าเนินการไปแล้วว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัด อย่างไร เพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที และน าข้อผิดพลาดไปเป็นบทเรียนในการด าเนินการต่อไป การเปิดให้
ประชาชน หรือชาวบ้านที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเข้าร่วมในพ้ืนที่อุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยาน
ประวัติศาสตร์ทั้งในด้านการสร้างสรรค์และร่วมกันอนุรักษ์ซึ่ง ก่อให้เกิดรากฐานแห่งความยั่งยืนของการ
พัฒนา  

4. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

  ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นการให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์
แก่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยหรือชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยาประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้เข้า
ใจความเป็นมาของชาติไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ที่สืบทอดกันมาช้านาน ประวัติศาสตร์
สุโขทัยนับได้ว่า มีความส าคัญยิ่งต่อประเทศไทยเรา เพราะที่นี้คือจุดเริ่มต้นประเทศไทย เป็นแหล่งก าเนิด
รัฐไทย แหล่งก าเนิดพุทธศาสนาแบบไทย ที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ประกาศตนเป็นอิสรภาพจาก
อาณาจักรของขอม และแผ่ขยายไปยังอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีวิวัฒนาการไป
ตามยุคสมัยของแต่ละยุค โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์นั้นจะเห็นว่า มีควบคู่ ไปกับร่องรอย
ประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นความเจริญและวิวัฒนาการควบคู่กันไปทั้งทางกาย
อาณาจักร และฝ่ายพุทธจักร พระเจ้าแผ่นดินมีการสร้างบ้านแปลงเมือง และน าค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามีใช้ในการปกครองบ้านเมือง ปกครองบ้านเมืองแบบพ่อปกรองลูก ส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์
ให้ศึกษาพระธรรมวินัยและประกาศพระศาสนาให้ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม      

  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ จากการศึกษาพบว่า เนื่องจาก
บริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ าเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนั้น เป็นแหล่งอารยธรรมที่สืบทอด
มาจากอารยธรรมขอม นับตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมบรมกษัตริย์ได้ประกาศอิสรภาพจากขอม 
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 สภาพความเชื่อของคนไทยสมัยนั้นเป็นแบบผสมผสานระหว่างพราหมณ์กับ
พุทธ เช่น มีเชื่อเรื่องผี หรือเทพเจ้า เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า มีการจัดกิจกรรมการบูชาศาลตาผาแดง 
ซ่ึงตั้งอยู่ติดกับตระพังตระกวนทางด้านทิศเหนือ และใกล้กับประตูเมืองด้านเหนือ เรียกว่า “ศาลเทพารักษ์
ใหญ่และศาลตาผ้าแดง” ลักษณะเป็นโบราณสถานหลังเดี่ยวแบบปราสาทเขมร ก่อด้วยศิลาแลงทั้งหมด 
ดังนั้นชื่อของศาลตาผาแดงจึงสื่อถึงความเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิ ทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแบบ
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พราหมณ์-ฮินดูของเขมร อันเป็นรอยต่อทางประวัติศาสตร์ช่วงที่อ านาจของอาณาจักรกัมพูชาโบราณที่เข้า
มาตั้งมั่นในลุ่มน้ าเจ้าพระยา โดยมีละโว้หรือลพบุรีเป็นฐานที่มั่นและก าลังแผ่ขึ้นไปมาทางตอนบนของภาค
กลางแถบลุ่มน้ ายม ก่อนเสื่อมสลายไปในราว พ.ศ. 1750 เป็นต้นมา 

 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา จากการศึกษาพบว่า เนื่องจากจังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มี
อุทยานแห่งชาติอ าเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นมรดกโลกที่ส าคัญแห่งหนึ่งของไทย เป็นจังหวัดที่มี
ร่องรอยทางประวัติมายาวนาน การสร้างบ้านแปลงเมืองได้เ จริญควบคุมไปกับการเข้ามาของ
พระพุทธศาสนา ทั้งจากประเทศศรีลังกา หินยานแบบสมัยทวารวดี และอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ความหลากหลายของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเห็นได้จากการมีวัดทั้ง 2 ส่วน คือ พระวัดป่า ที่นิยมสร้างวัด
ห่างออกไปจากชุมชน ที่เรียกว่าอรัญญวาสี และพระวัดบ้าน ที่มีวัดอยู่ท่ามกลางชุมชน ที่เรียกว่าคามวาสี 
นอกจากนี้ก็มีการผสมผสานลัทธิความเชื่อแบบดั้งเดิมของกลุ่มคนไทยในบริเวณนี้ คือมีความเชื่อเรื่องผี 
เชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง ซึ่งปฐมบรมกษัตริย์ได้ประกาศเป็นอิสรภาพจากขอม จึงนับได้ว่าลัทธิความเชื่อ
ของชาวสุโขทัยในยุคนั้นมีหลากหลาย เป็นการนับถือแบบผสมผสานปนเปทั้งพุทธศาสนาแบบเถรวาทท่ีสืบ
ทอดมาจากสมัยทวารวดี พระพุทธศาสนาเถรวาทที่ขยายลงมาพุกาม พม่า และพระพุทธศาสนามหายาน
แบบจีน ที่ติดมากับกลุ่มคนไทยที่หลั่งไหลลงมาจากตอนใต้ของจีน ดังนั้นความเชื่อและศิลปะต่าง ๆ 
โดยเฉพาะพุทธศิลปกรรมในจังหวัดสุโขทัย จึงมีลักษณะเฉพาะสวยงาม คุณค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ประวัติ
ความเป็นมาและอนุรักษ์ รักษาให้คงอยู่สืบไป  

  ในงานประจ าปี “งานเผาเทียนเล่นไฟ” โดยก าหนดจัดขึ้นทุกปีในวันเพ็ญเดือน 12 (ขึ้น 15 ค่ า 
เดือน 12) หรือประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ส าหรับในปีนี้ พ.ศ. 2564 มีแนวคิดการจัดงาน คือ 
“ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย” โดยในปีนี้ ภายในงานจะมีพิธีรับรุ่งอรุณ
แห่งความสุข เรียกว่า “ตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข” ณ บริเวณวัดตระพังทอง, พิธีบวงสรวง
บุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช , การประกวด
กระทงเล็ก โคมชักโคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้, การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ า
วัดสระศรี (ตระพังตะกวน), มีการแสดงกีฬาพ้ืนบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดงดนตรี
ไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม, การแสดงประกอบแสง เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ ซึ่งในปีนี้ มีการแสดง
ผลุไฟอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม ท่ามกลางสีสันไฟไลท์อัพทั่วโบราณสถาน วัดมหาธาตุฯ จัดการแสดงเหมือนทุก 
ๆ ปี ที่เน้นการสืบสานประเพณี เพ่ือรวมกันฉลองครบรอบ 30 ปีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
รวมทั้งมีการประดับตะคันดินเผา ประดับโคมไฟประดับทั่วบริเวณท่าน้ าลอยกระทง และกิจกรรมลอย
กระทงของผู้ร่วมชมงานในทุกค่ าคืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเมืองเก่าสุโขทัยฉลองครบรอบ 2 ปีการเป็น
เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ในงานมีกิจกรรมการแสดงจ าลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัยเพ่ือให้นักท่องเทียว
ได้ร่วมกันถ่ายภาพกันอย่างทั่วถึง พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสุโขทัย และการบรรเลง
ดนตรีไทยตลอดรายการ ส าหรับกิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจากกิจกรรมการลอยกระทงและการแสดงที่กล่าว
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มาข้างต้นแล้วยังสามารถชมขบวนแห่ เป็นขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อ าเภอ และขบวนของ
ภาคเอกชน เป็นขบวนแห่นางนพมาศ กระทงใหญ่ และขบวนขององค์กรส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังพบว่า 
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมบริเวณชุมชนโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนั้น 
มีกิจกรรมที่หลากหลายตามวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น เช่น กิจกรรมการท านา กิจกรรมร่วมท าอาหารพื้นบ้าน 
กิจกรรมร่วมงานบุญประเพณีที่แต่ละชุมชนหรือหมู่บ้านจัดขึ้น กิจกรรมการละเล่นดนตรีมังคละที่ชุมชนมี
การฝึกซ่อมไว้เพ่ือน าไปแสดงในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น น าไปเล่นในงานประเพณีโบราณ สืบสานเทศกาล
ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ปีพุทธศักราช 2564 ที่ผ่านมา ฯลฯ  

 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต จากการศึกษาวิจัยพบว่า ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย เป็นชุมชน
รอบอุทยานประวัติศาสตร์ มีการด ารงชีวิตแบบย้อนรอยอดีตผ่านวิถีดั้งเดิม การท่องเที่ยวนอกจากการเข้า
ชมร่องรอยของอาณาจักรสุโขทัยผ่านโบราณสถาน นักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนรู้ความเป็นมา และ
วัฒนธรรมเก่าแก่ที่คนท้องถิ่นยังคงอนุรักษ์ไว้ ผ่านการสานสัมพันธ์กับคนในชุมชน ช่วยให้เข้าใจถึงความ
เป็นมา และภูมิปัญญาของคนโบราณได้อย่างลึกซึ้ง การท่องเที่ยวชุมชนฯ จึงเป็นการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ควบคู่กับวัฒนธรรมและวิถีชุมชนโดยเฉพาะการร่วมสืบสานประเพณี อีกท้ังยังเรียนรู้วิถีชีวิต
แบบดังเดิมผ่านอาหารพ้ืนเมือง เช่น การสาธิตท าขนมแดกงา ขนมข้าวตอกพระร่วง การสาธิตการละเล่น
ดนตรีมังคละ ซึ่งชุมชนฯ น ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว และถือเป็นการท่องเที่ยวเชิ ง
สร้างสรรค์ท่ีเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมาส่งผลให้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติหดตัว และมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของโลกที่
หยุดชะงัก ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยลง ซึ่งมีผลกระทบกับหลายด้านซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้วยความวิตก กังวล และความอ่อนไหวส่วนบุคคล ส่งผล
ให้นักท่องเที่ยวลดลงและไม่เดินทางการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมยังไม่เป็นที่พอใจ อีกทั้งที่ผ่านมายังไม่มี
การศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน ฯล ในฐานะการเป็นเมืองมรดกโลก และเมือง
สร้างสรรค์โลก ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน การจัดกิจกรรมใส่
บาตรสะพานบุญ ตอนเช้าทุกวันเสาร์อาทิตย์ ที่วัดตระพังทอง ในชุมชนต าบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย โดย
ความร่วมมือของชุมชน ท าขนมแดกงาไว้รับประทานกันเองในชุมชน และใช้จ าหน่วยให้กับนักท่องเที่ยว 
ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชุมชนอีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องที่สนใจวิถีชีวิตแบบท้องถิ่น
ดั้งเดิม โดยมีทั้งที่ท าส าเร็จแล้วไว้รอจ าหน่าย และมีการสาธิตวิธีการท าให้ขนมแดกงาให้กับนักท่องเที่ยวได้
ชมอีกด้วย จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน ยังพบว่า การท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตก าลังได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวต่างถ่ินที่เข้ามาดูงานและมาชมวิถีชีวิตมากข้ึน ผู้ที่ได้มาเที่ยวแล้วก็จะบอกกันปากต่อปาก เช่น 
มาดูมาชมวิธีการท าขนมแดกงา แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 นักท่องเที่ยวไม่สะดวกในการเดินทาง 
ท าให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทาง ท าให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าออกมาใช้จ่าย  
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  กิจกรรมการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จาก
การสัมภาษณ์พบว่า เดิมทีเดียวนั้นก่อนช่วงสถานการณ์โควิดนั้น มีกิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมพา
เที่ยวชมวิถีชีวิตการท านา และกิจกรรมเรียนรู้การร่วมท าอาหารกับคนในชุมชน เป็นต้น ปัจจุบัน ก็จะไม่
ค่อยประมาณ 2 ปีกว่าแล้ว คงมีแต่ประเพณีแบบชาวบ้านที่ท ากันเอง เช่น ลอยกระทง การท าขนมพ้ืนบ้าน 
การท าบุญในวันส าคัญท่ัวไป  

  การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จากการศึกษาวิจัยพบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นั้นควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วน ส่วนใหญ่แล้วนโยบายทางการท่องเที่ยวจะถูกก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ 
จากนั้นหน่วยงานภาครัฐจะน านโยบายดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดแผนพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งจะถ่ายทอดไปสู่ผู้
ปฏิบัติระดับท้องถิ่นในท้ายที่สุด กระบวนการดังกล่าวเป็นการก าหนดนโยบายแบบเบื้องบนสู่เบื้องล่าง 
โดยผู้ปฏิบัติและคนท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายแนวทาง หรือแผนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ประกอบกับงบประมาณและข้อมูลส าคัญต่าง ๆ จัดท าขึ้นในระดับชาติไม่ใช่ระดับท้องถิ่น ผลที่
ตามมาก็คือ ผู้ปฏิบัติและคนท้องถิ่นในชุมชนอาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกับผู้บริหารหรือผู้ก าหนดนโยบาย
และแผน ความไม่เข้าใจท าให้ชุมชนไม่สามารถจัดการกับการท่องเที่ยวที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ของตน
ได้ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งครอบคลุม 4 
ประเด็นความร่วมมือดังนี้ (1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรและกลุ่มคนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย การวางแผน และการตลาด องค์กรและกลุ่มคนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว นักการเมืองท้องถิ่น นักการศึกษา คนท้องถิ่นที่
พ านักอาศัยในชุมชนธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร ธุรกิจจัดน าเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยว หอการค้า 
เจ้าของร้านค้าที่เกี่ยวข้องนักอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการการขนส่งท้องถิ่น
ทั้งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ผู้จัดการ ประชุมและสัมมนา และผู้บริหารหรือผู้ปกครอง
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว อยากให้หน่วยงานภาครัฐ หรือท้องถิ่นมีสถานที่จ าลองวิถี
ชาวบ้านสมัยก่อนของชุมชนโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทัย (2) ระบุอย่างชัดเจนว่า องค์กร
และกลุ่มคนแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ บทบาท และขอบเขตการจัดการระดับใด ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน
ในด้านอ านาจและกระบวนการการท างาน นอกจากนี้ทุกฝ่ายต้องตกลง  ร่วมกันว่าต้องค านึงถึงผลได้และ
ผลเสียของคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นหลัก เพราะหากเกิดภาวะวิกฤติ คน กลุ่มนี้จะเป็นผู้เผชิญ
ปัญหาและได้รับโดยตรง (3) องค์กรและกลุ่มคนทุกฝ่ายต้องตัดสินใจร่วมกันว่าจะใช้มรดกทางวัฒนธรรม
ใดของชุมชน เพ่ือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว และก าหนดลักษณะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพ้ืนที่ใน
ทิศทางความ ยั่งยืนอย่างชัดเจน เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องอนุรักษ์หรือคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น เพ่ิมพูนคุณค่า ประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว ให้ความรู้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วน
ร่วม ค านึงถึงความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งด าเนินกิจกรรมการตลาดที่สอดคล้องกับ



๑๐๙ 
 

หลักการของการอนุรักษ์ (4) องค์กรและกลุ่มคนทุกฝ่ายต้องสินใจ และด าเนินงานร่วมกันในการวางแผน 
และก าหนดเครื่องมือในการ พัฒนามรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งก าหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานซึ่งต้อง ประชาสัมพันธ์หรือถ่ายทอดผลการด าเนินงานให้แก่ทุกกลุ่มทราบอย่าง
ชัดเจนและโปร่งใสในทางปฏิบัตินั้น ความร่วมมือทั้ง 4 ประเด็นข้างต้นอาจไม่มีประสิทธิภาพ หากทุกกลุ่ม
ที่เก่ียวข้องไม่เต็มใจหรือไม่เข้าใจประเด็นความ ร่วมมือดังกล่าว  

  หลังจากการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวทั้งเชิงคุณภาพโดยการส ารวจเส้นทาง การสอบถาม
และการสัมภาษณ์ จากนั้นจึงเสนอผลและจัดประชุมกลุ่ม ย่อยประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ เอกชน ผู้น า
ชุมชน และประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ดังนี้ (1) ควรปรับปรุง
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสนใจพิเศษในสถานการณ์โควิด ได้แก่ ปรับปรุงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในทางวัฒนธรรมของชุมน ที่มีระยะสั้น ที่น่าสนใจในราคาประหยัด (2) ควรมีช่องทางการสื่อสาร
การตลาดให้มากขึ้น ปรับข้อมูลให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เช่น
การพัฒนาสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook LineYoutube เป็นต้น (3) ควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพ่ือ
อ านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวและอธิบายชี้แจงต่อนักท่องเที่ยวก่อนน าสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
ชุมชนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น การท าอาหาร การท านา เป็นต้น (4) ควรสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สื่อให้เห็นถึงเมืองเก่าสุโขทัย เช่น การสร้างแบรนและบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า
หัตถกรรม เป็นต้น และ (5) ควรปรับปรุงป้ายสื่อความหมายภายในแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ชัดเจนสืบเนื่องจากหลายแหล่งขาดป้าย หรือบางแหล่งเกิดการช ารุด และมีข้อมูลไม่ทันสมัย  (6) ควร
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมในทุกด้าน   
 ข้อแสนะแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. น าแนวทาง นโยบาย หลักการ และโครงการในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่อุทยานประวัติสุโขทัยและการท่องเที่ยวสุโขทัยไปใช้ในที่อ่ืน ๆ  

  2. น าผลการวิจัยการพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมการท่องเที่ยวใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

  3. น าแนวทางพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมการท่องเที่ยวในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยไปใช้แก้ปัญหาในการจัดการพ้ืนที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งอ่ืน 
  ข้อเสนะแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาวิจัยในด้านอื่นต่อไป เพ่ือเปรียบเทียบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก 
  2. ควรมีการน าผลการศึกษากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกในแต่ละภาคมาเปรียบเทียบ
ถึงความแตกต่าง ๆ ทางสถิติ เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละแห่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านใด 
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  3. ควรมีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพศึกษาเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หรือที่อ่ืนๆ   
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