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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือถอดองค์ความรู้และกระบวนการในการพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์  ๒) เพ่ือออกแบบ
กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
และ ๓) เพ่ือน าเสนอโมเดลการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานของการวิจัย 4 ประเภท คือ การวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) 
 ผลการวิจัยพบว่า 

๑. กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ
อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านการท างานเป็นทีม พัฒนาด้วยกระบวนการ ๔ 
กระบวนการคือ การพัฒนาความคิดและการจัดการ การพัฒนาความสัมพันธ์และการดูแล การ
พัฒนาการท างานและการเป็นผู้ให้ การพัฒนาการด าเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง 

๒. กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ หลักสูตร “การฝึกอบรมศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชน
สร้างสรรค์” มีเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นงานฝึกอบรมและพัฒนาเสริมสร้างทักษะเด่นที่มีอยู่ในเยาวชนให้มี
ความโดดเด่นและน าไปสู่การสร้างสิ่งสร้างสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือส่วนแรก คือ ส่วนน า 
เป็นข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาของโครงการ ส่วนที่สอง เป็นภาคทฤษฎี ส่วนที่สาม เป็นภาคปฏิบัติ 
อันประกอบด้วย (ก) กิจกรรม ๓ช (ชวนคิด ชวนคุย ชวนเล่า) (ข) กิจกรรมกระจกสะท้อนใจ  และ (ค) 
กิจกรรมการออกแบบชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ส่วนที่สี่ เป็นการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

๓. โมเดลการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ขั้นที่ ๑ พัฒนาความคิดในตัวเอง ขั้นที่ ๒ พัฒนากระบวนการคิด 
ตระหนักในความคิด พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สู่การทดลองปฏิบัติ ขั้นที่ ๓ เสียสละ บ าเพ็ญ
ประโยชน์ แสดงออกต่อชุมชน ส่วนรวม ภายใต้กรอบ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับช่วงวัย
และความรู้ความสามารถ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were as follows; 1) for lesson learned from 

body of knowledge and process for potential development that were opportunity of 
new generation for design creative future community 2) for design activities for 
potential development that were opportunity of new generation for design creative 
future community and 3) for purpose potential development and opportunity of 
new generation model that were designed creative future community. The type of 
research were mixed method research that concluded of documentary research, 
quantitative research, qualitative research and participatory action research. 

The findings of this research as follows; 
1. The process for potential development that were opportunity of new 

generation for design creative future community consisted of potential development 
for new generation all 4 aspects as of knowledge , skill , human relation and 
teamwork. The development had 4 processes as of notion and management, 
relationship and take care , working and giver , living and self development.  

2. Activities for potential development that were opportunity of new 
generation for design creative future community consisted of “Training for youth 
potential designed creative future community” course that had objective for training 
and talent development that separated 4 section as 1. Introduction for project 
background 2. Theory 3. Practice : Activities (A) 3 Chuan (Chuan Kid, Chuan Kuy, 
Chuan Lao) (B) Activities of mirror affect heart and (C) Activities of design creative 
future community 4. Project evaluation. 

3. Potential development and opportunity of new generation model that 
were designed creative future community consisted of step 1:development for self 
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awareness, step 2 : development for thinking process and awareness , creative 
development to practice , step 3 : sacrifice ,service for public under creative concept 
that consistent for age and skills.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่สนับสนุนทุนในการวิจัยในครั้งนี้ 
เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัยฉบับนี้  ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ 
พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร, รศ.ดร.) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือผู้วิจัยมาตลอด 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
ผู้อ านวยการศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐซสวตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ที่ เมตตาอนุเคราะห์เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการวิจัยในครั้งนี้  ขอขอบพระคุณ          
อาจารย์นงลักษณ์ ไชยเสโน ที่ เมตตาให้ค าปรึกษาโครงการวิจัยในครั้งนี้  ขอกราบขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจทานงานวิจัยฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชุมชนป้อม
เพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเป็น
อย่างดี 

คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากรายงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นพุทธบูชา 
ธรรมบูชา สังฆบูชา กตเวทิตาคุณแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้ มี
พระคุณทุกท่าน 
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๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 

พระวินัยปิฎก 
วิ.ม. (ไทย)  =  วินัยปิฎก  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซ่ึงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ   เล่ม/ข้อ/หน้า . เช่น ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที ่๓๐ หน้าที่ ๕๑ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทที่ ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 เมืองสร้างสรรค์ คือแนวคิดที่เติบ โตขึ้น โดยการขับเคลื่ อนจากทั้งเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม แต่แนวคิดต่างๆ จะเติบโตได้ก็ต้องเป็นแนวคิดที่แข่งขันได้ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติ รวมทั้งความแตกต่างและหลากหลายก็กระตุ้นให้เกิดความเป็นต้นแบบและความแปลก
ใหม่ ในอดีตขบวนการนี้เข้มข้นมากในพ้ืนที่เมืองใหญ่ โดยเฉพาะเมืองหลวงของประเทศและของ
ภูมิภาค ด้วยความหลากหลายของศิลปะและหัตถกรรม ตลอดจนกลไกส าหรับการแลกเปลี่ยน
ความคิด ความคิดสร้างสรรค์ และเมืองถูกสร้างมาเพ่ือเสริมซ่ึงกันและกัน แต่กระบวนการดังกล่าว
ไม่ได้เป็นเส้นตรง และขึ้นอยู่กับระบบที่ซับซ้อนมีปฏิสัมพันธ์กัน และขัดแย้งกันในบางครั้ง เมืองมักจะ
เก่ียวข้องอย่างสูงกับ “กลไก” ส าหรับจัดการความหลากหลาย , ความเปลี่ยนแปลง , และความ
แตกต่างในการเติบโตของความรู้และความคิด  ความขัดแย้ง และความแตกต่างขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง และนวัตกรรม เมืองสร้างสรรค์ คือ ที่ซ่ึงกลุ่มย่อยของกลุ่มย่อย (Clusters of clusters) 
เกิดขึ้นเพ่ือสามารถจัดการตนเองในเรื่องความซับซ้อน การเติบโต และความละเอียดลออของความรู้  
(โศรยา หอมชื่น, ออนไลน์)  
      ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (๙ สิงหาคม ๒๕๕๔-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
ได้ผลักดันโครงการเปิดศูนย์เพ่ือช่วยลดปัญหาให้กับชุมชนด้อยโอกาสทั่วประเทศไทยในปี ๒๕๕๕ กว่า 
๑๐๐ แห่ง แนวคิดนี้เกิดขึ้นเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนที่จะมารวมตัวท ากิจกรรมสร้างสรรค์  ภายใต้ทฤษฎีสังคม
สร้างสรรค์นั้น เชื่อม่ันในพลังสมองและพลังใจของ "คน" อย่างยิ่งยวด นักคิดเชื่อว่า ความสร้างสรรค์
ของมนุษย์คือหัวใจของการพัฒนาทุกสิ่ง และเจ้า "ความสร้างสรรค์" อันนี้ ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 
"ความนับถือตนเอง" ของแต่ละปัจเจกบุคคล   นับเป็นวัฒนธรรมใหม่ เชื่อในพลังของมนุษย์  และเชื่อ
ว่า "เด็ก = ทรัพยำกร"  เด็กอยู่หัวแถวเสมอในวัฏจักรดิจิตอล   เด็กจะน ามาซ่ึงกระบวนการเรียนรู้
แบบใหม่ "วิญญาณความสร้างสรรค์" เป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาและพัฒนา การเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือ
รองรับการพัฒนาจึงเป็นสิ่งส าคัญ ดังปรากฏในงานวิจัยเรื่อง “เมืองสื่อสร้างสรรค์: ตัวชี้วัดเพ่ือการ
พัฒนาเยาวชน”๑ ที่ชี้ชัดว่า “ทุกกลุ่มมีโอกาสในการเข้าถึงสื่อดี พ้ืนที่สร้างสรรค์ มีความรู้ เท่าทันสื่อ 
และสามารถเจริญปัญญาได้” หรือในงานวิจัยเรื่อง Media influence on the Teen Mother and 

                                                                 
๑เกศินี ปทุมสุวรรณ, “เมืองส่ือสร้างสรรค์: ตัวช้ีวัดเพ่ือการพัฒนาเยาวชน”, วำรสำรวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย มนุษย์ศำสตรและสังคมศำสตร์, ปีท่ี ๓๖ ฉบัยท่ี ๒, (มิถุนายน-เมษายน, ๒๕๕๙): ๕๕-
๖๙.  



๒ 
 

Student Pregnancy Phenomenon๒ และในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี”๓ รวมทั้งในงานวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท : กรณีศึกษาบ้านด้ามพร้า ต าบลขามใหญ่ อ าเภอ
เมืองจังหวัดอุบลราชธานี”๔ เป็นต้น ที่ชี้ชัดไปในกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือ
ไปสู่ปลายบทคือความสร้างสรรค์ที่จะเกิดเพ่ือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา 

นอกจากนี้ทันตแพทย์กฤษฎา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวว่า การจัดต้ังศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ ถือเป็นการแก้ปัญหาแบบ
บูรณาการด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ซ่ึงจะช่วยให้ครอบครัวอยู่ร่วมกัน  จะช่วยลดปัญหาในทุกๆ 
ด้านลงทันที ถือเป็นทิศทางส าคัญที่ต้องด าเนินการ โดยในปี ๒๕๕๕ ต้ังเป้าว่าจะเปิดศูนย์ชุมชน
สร้างสรรค์ในกรุงเทพมหานครให้ได้ ๓ แห่ง ส่วนในต่างจังหวัดจะเปิดศูนย์ให้ได้ทั้งหมดจ านวน ๑๐๐ 
แห่ง ส าหรับโครงการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์แห่งนี้ จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อ
เด็กและเยาวชนตามแนวคิดของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทั้งนี้  หน่วยงานต่างๆได้ร่วมมือกัน อาทิ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงไอซีที กระทรวงมหาดไทย และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน โดยจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนในพ้ืนที่ใต้ทางด่วนเพลินจิตขึ้น
เพ่ือน าร่อง ส าหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการให้ค าปรึกษาการจัดนิทรรศการวิชาการและการ
ประเมินภาวะโภชนาเด็ก ส่งเสริมพัฒนาเด็ก มุมส่งเสริมการอ่าน ๑๐๘ หนังสือดี เป็นต้น  

      นโยบายดังกล่าวได้มีการแพร่กระจายไปทั่วทั้งประเทศ ท าให้เยาวชนเกิดความต่ืนตัวใน
การกล้าแสดงออกดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง ๓ ต้นแบบพลังเยาวชน สร้างชุมชนสร้างสรรค์ ได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์และได้รับรางวัลดีเด่น ๓ กิจกรรมคือ ๑. พ้ืนที่ชุมชนสร้างสรรค์ (Creative 
Local Community) โครงการ "Heroes สอนหลาน: การสร้างสรรค์แรงบันดาลใจสู่บ้านตองกายเพ่ือ
ต่อยอดหัตถกรรมไม้กลึงอย่างยั่งยืน" ของทีมเยาวชนนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ต้องการสร้างสรรค์ชุมชนบ้านตองกายที่สืบทอดทักษะฝีมือช่างกลึงไม้มาแต่โบราณ ให้เป็นที่รู้จักใน
วงกว้างและเป็นการอนุรักษ์ทักษะฝีมือช่างกลึงไม้ให้คงอยู่  ๒. ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative 
Tourism) โครงการ "The Whisper Storyเรื่องเล่าผ่านเสียงกระซิบ" ของทีมเยาวชนนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ต้องการให้ "บ้านทับเที่ยง" ย่าน
เมืองเก่าของจังหวัดตรังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของวิถีชีวิต

                                                                 
๒Bualee Chatree, “Media influence on the Teen Mother and Student Pregnancy 

Phenomenon", University of the Thai Chamber of Commerce Journal, Vol.34 No.3, (2014): 
104-115. 

๓นันทนิษฎ์ สมคิด, “แนวทางการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี”,  วำรสำรมหำ
จุฬำวิชำกำร, ปีท่ี ๖ ฉบับพิเศษ, (๒๕๖๒):  ๓๑๙-๓๓๓ 

๔ชุติมา จันทรมณีและคณะ, “การเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พ้ืนท่ีก่ึงเมืองก่ึงชนบท : กรณีศึกษาบ้านด้ามพร้า ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี”, วำรสำรศิลป
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑, (มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๕๕): ๒๑๘-๒๓๖. 



๓ 
 

เก่าแก่ในเมืองเก่าโดยการสร้างเนื้อหาประสบการณ์รับรู้ เมืองในมุมใหม่ผ่านหนังสือน าเที่ยวแบบ
ปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Guidebook) และ ๓. ความปลอดภัยสร้างสรรค์ (Creative Safety) 
โครงการ "๓ ป. (ปลอดภัยเป็นระเบียบประทับใจ)"ของทีมเยาวชนนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เล็งเห็นถึงปัญหาการจราจรและความปลอดภัยของ
ผู้ใช้ถนนทั้งผู้ขับรถและเด็กนักเรียนที่ข้ามถนน โดยพัฒนาขึ้นเป็นชุดปฏิบัติการเรียนรู้และกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนข้ามถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงออกแบบทางม้าลายรูปแบบใหม่ และป้าย
สัญลักษณ์ส าหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
      การเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ทั้งทางกายภาพและทางความคิด เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญ 
ของการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีทักษะที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตได้ในอนาคต ได้แก่ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตการท างานและทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  ที่ เริ่มต้ังแต่
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังปรากฏในงานวิจัยเรื่อง “กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา”๕  สถานศึกษา ดังปากกในงานวิจัยเรื่อง “โปรแกรม
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นระบบประสาทแบบองค์รวม ส า หรับูู้บริหารโรงเรียน” ที่
เสนอให้ “ูู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การให้มีประสิทธิภาพ ความคิด
สร้างสรรค์”๖ พ้ืนที่เกิดการเรียนรู้สู่การด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์  ดังปรากฏในงานวิจัยเรื่อง 
“ห้องสมุดโรงเรียนกับพ้ืนที่สร้างสรรค์: แหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะูู้ เรียนในศตวรรษที่ ๒๑”๗   
รวมทั้งในงานเรื่อง “การออกแบบพ้ืนที่สร้างสรรค์ : กรณีศึกษามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย” ๘ที่ให้ผลการศึกษาผ่านการนิยาม “พ้ืนที่” ที่ท าให้ผู้ใช้ พ้ืนที่ เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งการสร้างโอกาสให้เกิดมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์นั้น ภายใต้กรอบคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันสัมพันธ์กับงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพูู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ๙ ที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภายที่เริ่มต้ังแต่เยาวชนในชุมชนสู่การสร้าง
มูลค่าอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างให้ เยาวชนมีโอกาสพัฒนาและสร้างสรรค์ทางความคิด ได้แสดง
                                                                 

๕ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ และมาเรียม นิลพันธ์ุ, “กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา”, วำรสำรศิลปำกรศึกษำศำสตร์วิจัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร,  ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑, (มกราคม-มิถุนายน, 
๒๕๕๙): ๑๘๓-๑๙๗. 

๖พรชัย ด้วงทองสุข และคณะ, “โปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นระบบประสาท
แบบองค์รวม ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน”, วำรสำรวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ , ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๑ , 
(มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๖๐): ๑-๑๙. 

๗นิโลบล วิมลสิทธิชัย, “ห้องสมุดโรงเรียนกับพ้ืนท่ีสร้างสรรค์: แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑”. วำรสำรห้องสมุด, ปีท่ี ๖๓ ฉบับท่ี ๑, (มกราคม-มิถุนยาน, ๒๕๖๑): ๑-๒๙. 

๘ขัตติพงษ์  ด้วงส าราญ, “การออกแบบพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ : กรณีศึกษามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย”, วำรสำร มจร พุทธปัญญำปริทรรศน์, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ , (พฤษภาคม -สิงหาคม, 
๒๕๖๒): ๒๕๓-๒๖๖. 

๙ศุภชัย เหมือนโพธ์ิและคณะ, “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์”,  วำรสำรศิลปำกรศึกษำศำสตร์วิจัย, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑, (มกราคม – มิถุนายน,  ๒๕๖๑): ๑๓๑-๑๔๔. 
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ศักยภาพอย่างเต็มที่ ได้ใช้ความรู้มาพัฒนาชุมชน ซ่ึงถือว่าเป็นการปูทางให้เยาวชนได้เรียนรู้การ
แก้ปัญหาใหม่ๆ พร้อมเป็นเมล็ดพันธุ์ของความเป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่ มีศักยภาพได้ต่อไป  
 โครงการวิจัยนี้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือถอดบทเรียนเยาวชนต้นแบบ น าองค์ความรู้
มาจัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้เยาวชนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 ๑.๒.๑ เพ่ือถอดองค์ความรู้และกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่น
ใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 ๑.๒.๒ เพ่ือออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการ
ออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 ๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอโมเดลการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ
อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 

๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย 

 ๑.๓.๑ องค์ความรู้และกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ใน
การออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างไร 
 ๑.๓.๒ กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์มีอะไรบ้าง 
 ๑.๓.๓ โมเดลการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

     ๑.๔.๑ ขอบเขตเน้ือหำ 

 งานวิจัยฉบับนี้ มุ่งศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับลักษณะกิจกรรมและโครงการของเยาวชน
ต้นแบบในการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ โดยการถอดบทเรียนจากเยาวชนต้นแบบดังกล่าวมาพัฒนา
ให้กับเยาวชนเครือข่ายน าไปพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและโอกาส การพัฒนาเยาวชน และการพัฒนาชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ 

     ๑.๔.๒ ขอบเขตพ้ืนท่ี/องค์กร 

 พ้ืนที่ท่ีใช้ในการวิจัยคือ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     ๑.๔.๓ ขอบเขตประชำกร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนชุมชนป้อม
เพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๐๐ คน 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร
สถานศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๘ คน  
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๑.๕ นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 กำรพัฒนำ หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ภายใต้กลไกการพัฒนา 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็น เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

กำรพัฒนำศักยภำพ หมายถึง การสร้างกระบวนการ กลไก ภายใต้การพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริมและดึงความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์นั้น สู่การสร้างสรรค์นวัติกรรมที่เหมาะสม 
ภายใต้กระบวนการคิด “กำรพัฒนำศักยภำพให้เป็นโอกำส” โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
ศักภยาพเป็นเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

กำรพัฒนำโอกำส หมายถึง การพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์
ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และน าศักยภาพเหล่านั้นไปสู่การ “ประดิษฐ์สร้าง” เป็นโอกาส
ทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ คิดได้ ไปต่อ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาโอกาสเป็นเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ หมายถึง ชุมชนที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันภายใต้ การเรียนรู้  เปิด
พ้ืนที่ให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ภายใต้กรอบผู้ใหญ่เปิดโอกาส ส่งเสริม เด็กและเยาวชนเป็นผู้ตาม
และดึงศักยภาพออกมาเป็น “นวัตกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน” ที่เป็นทั้งคุณค่า และมูลค่า และส่งเป็น
สันติสุขในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ เป็นเด็กและเยาวชนในเขต เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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๑.๖ กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภำพท่ี ๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แนวคิดเก่ียวกับกำรออกแบบอนำคต
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 

๑. พ้ืนที่ ชุมชนสร้ า งสร ร ค์  ( Creative 
Local Community) 
๒. ท่ อ ง เ ที่ ย ว สร้ า ง สร ร ค์  ( Creative 
Tourism) 
๓.ความปลอดภัยสร้างสรรค์ (Creative 
Safety) 

ทฤษฎีกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
๑. การฝึกอบรม (Training) 
๒. การศึกษา (Education) 
๓. การพัฒนา (Development) 

ทฤษฎีกำรพัฒนำเยำวชน 
๑) การพัฒนาด้านความคิดและการจัดการ 
(Head)  
๒) การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ และการ
ดูแล (Heart)  
๓) การพัฒนาด้านการท างาน และการ
เป็นผู้ให้ (Hand) 
๔) การพัฒนาด้านการด าเนินชีวิตและการ
พัฒนาตนเอง (Health)  

ทฤษฎีกำรพัฒนำชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 
๑) ขั้นริเริ่มการพัฒนา  
๒) ขั้นตอนการวางแผนในการพัฒนา  
๓) มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
๔) มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
๕) มีส่วนร่วมในการประเมินการพัฒนา 

กำรพัฒนำศักยภำพและโอกำส
ของคนรุ่ นใ หม่ ในกำรออกแบบ
อนำคตชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 



๗ 
 

๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

 ๑.๗.๑ ได้องค์ความรู้และกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่
ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับประเทศ 
 ๑.๗.๒ ได้กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ
อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ 
 ๑.๗.๓ ได้โมเดลการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ
อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์” ผู้วิจัยท าการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนของเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๒.๒ แนวคิดเรื่องการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 ๒.๓ ทฤษฎีการพัฒนาเยาวชน 
 ๒.๔ ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
๒.๑ แนวคิดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการจัดการภายใต้
แนวคิดที่ต้องการให้องค์การอยู่รอดและเติบโต ด้วยการพ่ึงพาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษ
เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน เพ่ือสร้างและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์การ ปัจจุบัน
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษจึงถือเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่ายิ่งขององค์การ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Development) เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Management) ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักพ้ืนฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอค าจ ากัดความของหลั กการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงมี
นักวิชาการจ านวนมากได้กล่าวถึงดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานในด้านต่างๆ เป็น

ก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กร สังคม อีกทั้งยังเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศอีกด้วย  ดังนั้นควร
ตระหนักถึงคุณค่าและความส า คัญของมนุษย์ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น 

“การพัฒนาบุคลากร” หมายถึงการเพ่ิมทักษะด้วยการฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง๑ ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่องกิจกรรมที่จัดจะก าหนดให้สิ้นสุดในเวลา
ที่เหมาะสม และสามารถสร้างกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างดี ซ่ึงกิจกรรมที่
จัดเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในสังคม ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาคนใน

                                                                 
๑Flippo, Edwin B., Management: A Behavioral Approach, (Boston: Allyn & bacon, 

1971), p.8.  



๙ 
 

องค์กรและสังคม๒ กิจกรรมที่จะน ามาซ่ึงคุณภาพและความสามารถในการผลิตของพนักงาน และ
น ามาซ่ึงความพอใจงานระหว่างพนักงาน หัวหน้างานและพนักงานอ่ืนๆ โดยการพัฒนาต้องท าทั้ง
ระดับปัจเจกบุคคล  (Individual Development) ระดับองค์การ (Organization Development) 
การพัฒนาอาชีพ  (Career Development)๓ ปัจจุบันองค์การต่างๆ ให้การยอมรับว่าทรัพยากร
มนุษย์เป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดขององค์การ และยังเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันให้กับองค์การ ดังนั้น องค์การต่างๆ จึงให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงจะช่วยให้องค์การมีทรัพยากรที่
มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง และมีความได้เปรียบในการแข่งขัน องค์การจึงควรมีความพิถีพิถันต้ังแต่
การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือให้ม่ันใจว่าบุคลากรที่องค์การคัดเลือกมานั้นจะมีความพร้อมในการพัฒนา
ทั้งทักษะและความสามารถของตนเอง สามารถท างานและสามารถร่วมแบ่งปันความรู้ กับบุคคลอ่ืนใน
องค์การได้๔การบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นการสร้างอรรถประโยชน์ของแต่ละบุคคลซ่ึงท าให้
องค์การบรรลุเป้าหมายโดยมี ๕ งานที่ส า คัญคือ การอ านวยการ  (Staffing) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Development) การจ่าย ค่าตอบแทน  (Compensation and 
Benefits) ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health) และความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและ
นายจ้าง (Employee and Labor Relations)๕ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบ่ งออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ  

ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นการมองมนุษย์ในฐานะทรัพยากร คือ เป็นทุน เป็นปัจจัยในการ
ที่จะน ามาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการพัฒนามนุษย์โดยมองคนในฐานะเป็นมนุษย์ มี
ความหมายว่า มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ของเขาเอง ชีวิตมนุษย์นั้นมีจุดหมาย จุดหมายของชี วิตคือ 
ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีวิต ซ่ึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล ๖ การศึกษาอบรมใน
พระพุทธศาสนายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังจะเห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการและวุฒิภาวะของผู้เรียน โดยที่พระพุทธเจ้าทรงเทียบความพร้อมในการศึกษาเล่าเ รียนของ
บุคคลเข้ากับบัวส่ีเหล่า และทรงจ าแนกประเภทของบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ 
และที่ส าคัญคือ พระพุทธเจ้ามุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การบริหารงานบุคคล
ในพระพุทธศาสนา เริ่มต้ังแต่การรับคนเข้ามาบวช ที่ต้องมีการกลั่นกรองโดยคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้า
ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ในการให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร เม่ือบวชเข้ามาแล้ว พระบวช

                                                                 
๒Nadler, Leonard, Designing Training Program: The critical events model, (Reading, 

Mass. Addison – Wesley, 1982), p. 12. 
๓Pace. RW, Smith, Human Resource Development, (New Jersey: Prentlice Hall, 

1997), p. 7. 
๔Kermally, S., Developing and Managing Talent: A blueprint for Business Survival, 

(London: Thorogood, 2004), p. 41. 
๕Wayne, R. M., Human Resource Management, (New Jersey: Prentice Hall, 2002), p. 

3. 
๖พระธรรมปิฎก ( ป. อ.  ป ยุตฺ โต ) , ทศ วรรษ ธรรม ทัศ น์พระปิฎก หมวด ศึกษาศาสต ร์ ,           

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๕๑. 
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ใหม่จะต้องได้รับการฝึกหัดอบรมและการศึกษาเล่าเรียนจากพระอุปัชฌาย์โดยอยู่ภายใต้การปกครอง
ดูแลขอท่านจนพรรษาครบ ๕ พรรษา๗  

“การจัดการทรัพยากรมนุษย์” การพัฒนาทรัพยากรกรมนุษย์ หมายถึง การวางแผน
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือจัดการให้มีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและประสิทธิภาพในการด าเนินขององค์การ โดยใช้วิธีการฝึกอบรม การให้ความรู้  และจัด
โปรแกรมการพัฒนาพนักงานให้มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับในอนาคต๘ กระบวนการ
ที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหาคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้
ปฏิบัติงานในองค์การพร้อมทั้งสนใจการพัฒนา การบ ารุงรักษาให้สามาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การสาม
รถเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเพ่ือการทุ่มเทการท างานให้กับองค์การ และสามารถด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข๙ บุคคลซ่ึงมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ  หรือเป็นบุคคลในองค์การที่สามารถสร้างคุณค่าของระบบการบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ดังนั้นองค์การจึงมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ปฏิบัติงานจน
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซ่ึงต้องใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้า
มาช่วย๑๐  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพดีขึ้น ต้องพัฒนาในด้านร่างกายและจิตใจไป
พร้อมๆ กัน  นอกจากนั้นจะต้องให้มนุษย์มีความรู้ คู่กับคุณธรรมด้วย จึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์หรือความ
เป็นมนุษย์ออกไปอยู่ในสังคมได้ และเม่ือมนุษย์มีความรู้แล้วต้องน าไปปฏิบัติ  ฝึกฝนให้เกิดผลดีคือ มี
ประสบการณ์ดีนั้นเอง ประสบการณ์ดี ความรู้ดี มีคุณธรรมดี และมีความสามารถสูง มีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่ควรใช้เป็นหลักในการจัดการทรัพยากรมนุษย์๑๑ ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องของ
กลไกที่จะช่วยให้การด าเนินงานทั้งในด้านองค์การ และด้านบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือ
น ามาซ่ึงความส าเร็จสู่องค์การหรือหน่วยงานโดยรวม หรืออาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับตัวบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมและมุ่งให้องค์การที่มีจุดเน้นของการ
พัฒนาเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการขององค์การที่ ต้องการเจริญเติบโตและมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง การพัฒนามีความเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
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๘อ านวย แสงสว่าง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๐) , 

หน้า ๒๙๖. 
๙วิชัย โถสุวรรณจินดา, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: VJ. พร้ินต้ิง, ๒๕๔๖) , หน้า 

๒. 
๑๐สมชาย หิรัญกิตติ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์ 

จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑.  
๑๑อ านาจ เจริญศิลป์, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. 

พร้ินต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐๖. 



๑๑ 
 

ประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์การเพ่ือให้มีความพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ขององค์การ การพัฒนาเป็นการลงทุนในระยะยาวขององค์การเพ่ือหวังผลในอนาคต๑๒  

เพราะกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะ และกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา  คัดเลือก และ
บรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนาธ ารงรักษาให้
สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การเพ่ิมพูนทั้งความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดีในการท างานและยังรวมไปถึงการแสวงหา วิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การที่ต้องพ้นจากการท างาน
ด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ๑๓ ซ่ึง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการทางการบริหารที่จะสรรหา  บุคลากรและให้บุคลากร
เหล่านั้นปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ ๑๔ “การจัดการทุนมนุษย์” ว่าการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ได้กลายเป็นตัวแปรหลักที่จะก้าวออกจากมิติเดิม คือทางออกเพ่ืออนาคต (HR 
Out) ให้สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาในโลกปัจจุบันให้ได้ด้วยการเน้นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เป็น
ส าคัญ (HR Strategy) นักวิชาการตะวันตกได้กล่าวถึงขอบข่ายใหม่ที่  HR ได้เปลี่ยนปรับจากกรอบ
แนวคิดเก่า  (Old Paradigm) ของ HRD หรือ HRM ไปสู่ มิติที่สามารถเดินออกจากชายขอบของ 
Human Resource Development หรือ Management เพ่ือตอบรับการก้าวเข้ามาของโลกที่ก าลัง
อยู่ในสมรภูมิสงครามแห่งอนาคต เพ่ือความอยู่รอด ดังนั้น HRM ก าลังเคลื่อนผ่านสู่  HCM ซ่ึงเป็น
กรอบแนวความคิดใหม่ในการจัดการทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์  นักวิชาการเรียกว่า  “Paradigm 
shift” โคตะมะพุทธะได้ยกย่องการท ามนุษย์ให้รู้แจ้งให้แก้ปัญหาตนและเพ่ือนร่วมโลกได้โดยบัญชา
เรียกผู้รู้จริงว่าอริยะชนคือคนประเสริฐ เม่ือ ๒๕๕๐ ปีมาแล้ว HRM สู่การสร้างทุนมนุษย์ใหม่ HCM : 
Human Capital Management หรือ Development ประเด็นที่ทุกองค์กรกล่าวถึง คือความส าคัญ
ของมนุษย์ เพราะมนุษย์คือศูนย์กลางของโลก  ท าไมจึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพราะมนุษย์เป็น
ผู้สร้างทุน ก าไร หรือขาดทุนในทุกองค์กร ถ้าเป็นเช่นนั้น มนุษย์ คือต้นทุนที่ส าคัญแท้ที่จริงตัวมนุษย์ 
คือทุน ความส าคัญจึงมีอยู่ว่าอะไร คือทุนมนุษย์๑๕ 

สรุปได้ว่า จากนิยามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวมาแล้ว  ผู้วิจัยสรุปได้ว่าการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารทรัพยากรมนุษย์คือ การลงทุนมนุษย์ เป็นการลงทุนในตัวบุคคล 
เพ่ิมศักยภาพบุคคล เพ่ือไปเพ่ิมคุณค่าผลผลิตในรูปของการสร้ างคุณค่าและการฝึกอบรม เป็นการ
ลงทุนทรัพย์ที่ส าคัญที่สุดในการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ คนงานได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้จากภายนอก
โรงเรียนโดยทักษะจากการท างาน เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ จึงเป็นการสะสมทุนมนุษย์  นอกจากนั้น 
การดูแลรักษาทางการแพทย์ถือว่าเป็นการรักษาสุขภาพส่วนบุ คคลให้สมบูรณ์ ทุนมนุษย์จึ ง
ประกอบด้วยทั้งศักยภาพและสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้น ทุนมนุษย์จึงเป็นวิธีการก าหนดและจัดแบ่ง

                                                                 
๑๒สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์, 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๒. 
๑๓พยอม วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร:  คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 
๑๔นงนุช วงษ์สุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (จันทบุรี: อนันตศิลป์, ๒๕๔๓), หน้า ๒. 
๑๕บุญทัน ดอกไธสง, ศ.ดร., การจัดการทุนมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ พิมพ์ตะวัน , 

๒๕๕๑), หน้า ๔. 



๑๒ 
 

ทักษะและความสามารถของบุคคลที่น าไปใช้ในการท างานหรืออย่างอ่ืนที่ช่วยให้มีรายได้  ซ่ึงถือว่าเป็น
องค์ประกอบอย่างหนึ่งของผลผลิต 

๒.๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กลายเป็น สิ่งที่จ า เป็นต่อความอยู่รอด และความมี

ประสิทธิผลขององค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส า คัญที่มีคุณค่าต่อ
ความส าเร็จขององค์การในยุคของการแข่งขัน จ าเป็นที่องค์การจะต้องมีนโยบาย และแผนก ารที่ให้
ความส าคัญในด้านการพัฒนาและด้านการฝึกอบรม จึงท าให้เกิดแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

ในการพัฒนาสังคมมนุษย์นั้นมีวิธีการมากมาย แต่มีบางวิธีการที่เชื่อว่าการจะพัฒนา
สังคมได้นั้นจ าเป็นต้องพัฒนาจิตใจของทรัพยากรมนุษย์ให้มีศีลธรรม (คุณภา พทางจิต) เสียก่อนแล้ว
จึงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม๑๖ และแบบแผนความประพฤติที่ก าหนดให้ข้าราชการควบคุมตนเอง
และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติตามเพ่ือก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ๑๗ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การว่า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็นการสร้างบรรยากาศในการท างานที่เอ้ืออ านวยต่อการ
แสดงออกของศักยภาพบุคคลในองค์การท าให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างาน เกิดการพัฒนาองค์การ
รวมทั้งการออกแบบงานใหม่ ซ่ึงทั้งหมดนี้เกิดจากภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจมาก ท า ให้
องค์การมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการบริหารงานบุคคล ต้องมีการปรับสภาพเพ่ือความอยู่
รอดขององค์การ ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีลักษณะต่อเนื่องกันไป
ตลอดชีวิตของบุคคลในองค์การมีความเก่ียวข้องกับเรื่อง การฝึกอบรม (Trainning) การศึกษา 
(Education) จะเน้นที่ตัวบุคคล และการพัฒนา (Development) จะเน้นที่ ตัวบุคคลในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้นจะส าเร็จได้ต้องท าอย่างเป็นกระบวนการ การที่มีระบบ และท าอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกันทุกระดับ เพราะคนที่มีความรู้  ความเข้าใจ มีทัศนคติทีแตกต่างกันจะไม่สามาร ถท างาน
ร่วมกันได้ การประสานงานให้ เป็นระบบต่อเนื่ องกัน จึงจะท า ให้เกิดผลส าเร็ จแก่องค์การไ ด้ 
เพราะฉะนั้นแนวความคิดในการพัฒนาทรัพยา กรมนุษย์ในองค์การแบ่งออกเป็น ๔ ประกา ร 
ดังต่อไปนี้ 

๑. การเคารพในสิทธิของบุคคล การฝึกอบรมเป็นความจ าเป็นของพนักงานที่เข้ารับการ
อบรม ไม่ว่าจะเป็นในแง่รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการ 

๒. การมุ่งแก้ปัญหาให้แก่องค์การ การมุ่งแก้ปัญหาเป็นตัวก าหนดบทบาทงานด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้มุ่งส่งเสริมการแก้ปัญหาในฐานะที่การศึกษา การฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบของ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๓. มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา ทั้งในด้านการเตรียมตัวการ
จัดหา เนื้อหา รูปแบบ ซ่ึงผู้เข้ารับอบรมพัฒนาต้องมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาองค์การ  

                                                                 
๑๖บุญทัน ดอกไธสง และธเนศ ต่อมชะเอม , กระบวนการและวิธีการพัฒนาจิตใจเพ่ือพัฒนา

สังคมไทย, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์รัชดา ๘๔ แมเนเจเม้นท์, ๒๕๓๙), หน้า ๔๕. 
๑๗สนอง เครือมาก, คู่มือสอบปฏิบัติการ, (นครสวรรค์: เรียนดี, ๒๕๓๖), หน้า ๔๒. 



๑๓ 
 

๔. เป็นกระบวนการที่มีระบบ บุคคลทีมีทัศนคติที่ เหมือนกัน การสอดประสานที่เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดผลส าเร็จแก่องค์การได้๑๘ เป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์การทุก
องค์การต้องการปฏิบัติมากบ้างน้อยบ้าง ตามนโยบายของแต่ละองค์การในเรื่องนี้ มีแนวคิดที่แตกต่าง
กัน ๒ แนวคิดคือ 

๑) แนวคิดแบบด้ังเดิม เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็นส าหรับ
องค์การและมิใช่เป็นหน้าที่ท่ีองค์การจะต้องจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรของตนแต่อย่างใด องค์การมี
หน้าที่เฉพาะแต่เพียงบังคับบัญชาควบคุมให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย ถ้าหากบุคลากรจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การคุ้มกับเวลาและค่าใช้จ่ายที่ ต้องเสียไ ป
ในทางตรงกันข้ามแนวคิดนี้เชื่อว่า หากองค์การได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถต้ังแต่แรกเข้ามาอยู่
กับองค์การ บุคคลนั้นยิ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกอย่างตลอดไป ดังนั้นองค์การที่มีพ้ืนฐานความเชื่อ
เช่นนี้ จึงมุ่งเน้นที่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงสุดมากกว่าที่
จะด าเนินการพัฒนาบุคลากรของตน 

๒) แนวคิดแบบสมัยใหม่ เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่
ส าคัญ และจ าเป็นที่องค์การทุกองค์การต้องกระท าอย่างสม่ าเสมอ ถึงแม้ว่าจะเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ แต่องค์การได้รับประโยชน์มากกว่าโดยมีเหตุผลสนับสนุนความเชื่อนี้  ๒ ประการ 
คือ 

(๒.๑) ถึงแม้ว่าองค์การจะมีระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่ ดีพอได้ผู้ที่ มีความรู้
ความสามารถเพียงใดก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นหลักประกันได้ว่าบุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งอ่ืนย่อมมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีเสียก่อน 

(๒.๒) ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นและการน าเอาวิทยาการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการ
บริหารงานด้านต่างๆ อย่างแพร่หลาย จึงเป็นความจ าเป็นที่บุคคลทุกคนจะต้องปรับปรุงตนเองให้มี
ความรู้ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การที่ต้องด าเนินการแข่งขันกับผู้ อ่ืน ย่อมมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาบุคลากรของตนให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นอยู่เสมอ๑๙ 

สรุปได้ว่า จากการเสนอแนวคิดข้างต้นนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นการ พัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซ่ึงมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยองค์การ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
และปรับปรุงให้บุคลากรมีความรู้  ทักษะ และความสามารถในการท างานที่เหมาะสม มีกา ร
เปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตทางจิตใจและบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ทั้งในงานปัจจุบันและเพ่ือเตรียม พร้อม
ส าหรับงานในอนาคตอันจะส่งผลต่อความสามารถขององค์การในการแข่งขัน และการพัฒนางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

                                                                 
๑๘เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๘๘-๑๘๙. 
๑๙เติมศักด์ิ ทองอินทร์, ผศ.ดร., เอกสารประกอบการสอน: การ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , 

(พระนครศรีอยุธยา: ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา้ 
๑๐. 



๑๔ 
 

จากความหมายของแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และผลการศึกษาของ
นักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักที่ เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ตามตารางที่  
๒.๑๔ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๓ ความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญมากอย่างหนึ่งนอกจากกิจกรรม

การปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้เรียบง่าย มีสายการบังคับบัญชาน้อย การก าหนดยุทธศาสตร์และ
ทิศทางที่ชัดเจน รวมทั้งการปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานให้เหมาะสมอยู่ เสมอและอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง บุคลากรในองค์การจะมีคุณภาพคือ มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติอันพึงปรารถนามากน้อย
เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้นๆ เป็นส าคัญและการที่
องค์การแต่ละแห่งจะมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ก็ย่อม
จะต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดที่จะให้ความส าคัญกับคุณภาพของคนในองค์กร
นั้นๆ มากขึ้นเพียงใดด้วย 

การด าเนินงานในองค์การ คนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด แม้องค์การจะจัดวางระบบงาน
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ดีเพียงใดก็ตาม หากบุคคลในองค์การขาดความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถ หรือความช านาญไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานหรือการ
ท างานแล้ว ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จขององค์การ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า  ปัจจัยในการท างานขอ ง
คนมีผลต่อผลิตหรือผลงานขององค์การ  สิ่งส าคัญในการพัฒนาบุคลากรจะต้องให้ความส าคัญกับตัว
บุคคลหลายๆ ด้านด้วยกันดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ ปัจจัยการท างานของบุคลากร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีความส าคัญและจ าเป็นมากในการเพ่ิมพูนหรือพัฒนา

สมรรถภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากรตลอดจนการปรับปรุงพฤติกรรม ช่วยพัฒนาสมาชิกในองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
โดยรวม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อกระบวนการด าเนินงานขององค์การ
ดังนี้ 

๑) ท าให้ระบบงานดีขึ้นและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ในการบริหารงานไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานราชการ หรือองค์การเอกชน ถ้าจัดให้มีการพัฒนาและการฝึกอบรมผู้บริหารฝ่าย

-ความรู้ 
-ความสามารถ 
-ทักษะ หรือ ความช านาญ 
-ความประพฤติหรือทัศนคติ 
-สุขภาพการ, สุขภาพจิต 

สูง 

ต่ า 

ผลผลิต หรือ 
ผลงานสูง / ดี 
 

ผลผลิต หรือ 
ผลงานต่ า / ไม่ดี 

บุคลากร 



๑๕ 
 

ต่างๆ ได้เข้า ใจถึงการบริห ารควบ คุม กา รติดต่อประสา นงานแล้ว ระบบการท างานจะเกิด
ประสิทธิภาพ ความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ดีขึ้นการท างานมีระบบมากขึ้นสามารถน าเทนนิควิธีการ
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานแล้ว การพัฒนาบุคลากรยังมีส่วนในการช่วย
กระตุ้นบุคลากรให้มีความสนใจในการปฏิบัติงาน มีขวัญและก าลังใจในการท างาน มีจิตใจรักงาน มี
ความผูกพันกับองค์การ สามารถท างานได้ผลดียิ่งขึ้น และมีส่วนช่วยในการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของงานอยู่เสมอ 

๒) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการประหยัด การพัฒนาบุคลากรช่วยให้พนักงานรู้วิธีการท างาน
หรือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีข้อผิดพลาดที่ ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยลง 
ท าให้ลดความสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน ตลอดถึงการประหยัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ การท างานของพนักงานจะใช้เวลาน้อยลง บางงานสามารถลดขั้นตอนการท างานได้ซ่ึง
มีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

๓) ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งาน การพัฒนาบุคลากรด้วยการวิธี การฝึกอบรมจะ
ช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งานการ
พัฒนาบุคลากรใหม่ก่อนที่จะปฏิบัติงานท าให้บุคลากรเกิดความรู้  ความเข้าใจธรรมชาติและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เขาจะต้องท า และสามารถลงมือปฏิบัติงานจริงได้ภายในระยะเวลา ที่เหมาะสมไม่ต้อง
เสียเวลาเรียนรู้งานในสถานที่ท างานมากนัก 

๔) ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของหัวหน้างานได้มากขึ้น หัวหน้างานหรือผู้บริหารก็จะไม่
ต้องเสียเวลาในการชี้แจงงานและการสอนงาน นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการท างานที่เพ่ิมขึ้นของ
บุคลากรอันเป็นผลสืบเนื่องจากการฝึกอบรมและการพัฒนา จะส่งผลให้หัวหน้างานไม่ต้องเสีย
เวลาควบคุม ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานพลาดของบุคลากร ท าให้หัวหน้างาน
สามารถใช้เวลาในการจัดการกับงานอ่ืนๆ ให้ส าเร็จลุล่วงได้ 

๕) ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพ่ือความก้าวหน้าของตน ตามปกติการเลื่อนขั้ น
เลื่อนต าแหน่งและโยกย้ายพนักงานบุคลากรในองค์การ มักจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อน เพราะ
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสม และได้รับการพัฒนาอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีด้วย
เหตุนี้เอง การพัฒนาบุคคลเป็นการแนะแนวทางในความก้าวหน้าของบุคคลอย่างหนึ่ง 

๖) ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีเจตคติที่ดีต่อองค์การ เป็นการสร้างความเข้าใจที่ ดี
ต่อวัตถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินงาน อันจะน าไปสู่การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านหากหน่วยงาน
ใดไม่ตระหนักและสนใจจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรแล้ว สภาพการท างานจะเกิดความจ าเจความ
เฉื่อยชา ในที่สุดประสิทธิภาพในการท างานจะต่ าและจะมีผลกระทบต่อการผลิตหรือผลงานของ
องค์การ การพัฒนาบุคลากรจะช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นเพ่ือการพัฒนาวิธีท างานและพัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งช่วยให้บุคลากรมีความรู้ เท่าทันวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

เพราะฉะนั้น เม่ือกล่าวถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แล้วสามารถสรุปได้ดังนี้ 



๑๖ 
 

๑) ช่วยให้ พนักงานในองค์การได้ พัฒนาตนเอง น าศักยภาพที่มี ออกมาใช้ในกา ร
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ มีความสุขจากการท างาน มีความก้าวหน้าในการท างาน พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องเนื่องจากมีความส าเร็จจากการท างาน ท าให้พนักงานรักงาน รักองค์การ ท าให้งานของ
องค์การในภาพรวมเกิดความม่ันคงและบรรลุเป้าหมาย 

๒) ช่วยพัฒนาองค์การ องค์การประกอบด้วยบุคลากร เม่ือระบบการพัฒนาบุคลากร
เป็นไปด้วยดี บุคลากรก้าวหน้า ประสบความส าเร็จ องค์การย่อมเจริญก้าวหน้า มีความม่ันคง 
สามารถขยายงานให้กว้างขวางออกไป 

๓) ช่วยพัฒนาระบบสังคมและประเทศชาติ ในสังคมประกอบด้วยองค์การต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน เม่ือองค์การม่ังคงก้าวหน้าก็ส่งผลกระทบต่อสังคมให้ก้าวหน้าตามไปด้วย
เพราะบุคคลในสังคมมีอาชีพ มีรายได้ จะช่วยพัฒนาระบบสังคมพ้ืนฐาน คือ ครอบครัวให้ ม่ันคงและ
ขยายไปสู่ระบบสังคมชุมชนที่กว้างออกไป จนเน้นความเจริญก้านหน้าของประเทศชาติ ซ่ึงหมายถึงว่า 
ความเจริงม่ันคงของประเทศชาติ เกิดจากบุคคลในภาพมีคุณภาพ ที่จะต้องอาศัยระบบการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจากความสามารถส่วนบุคคลในระบบครอบครัว ระบบการท างานในองค์การที่เก่ียวพัน
กับระบบการบริหารและการพัฒนาที่ดีของผู้ที่รับผิดชอบระดับต่างๆ๒๐ ผู้ เชื่ยวชาญในเรื่องของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การได้กล่าวถึงเป้าหมาย และประโยชน์ของกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยแบ่งออกเป็นเป้าหมายในระดับองค์การ และเป้าหมายของบุคคลดังนี้ 

๑) เป้าหมายขององค์การ เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์การมี
จุดประสงค์เพ่ือสอนแนะวิธีปฏิบัติงานที่ ดีที่สุดและพัฒนาปฏิบัติงานให้ได้ผลงานสูงสุด  ลดความ
สิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงการจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังช่วยในการ
พัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร  และเพ่ือความก้าวหน้าของงานและการขยายตัวของ
องค์การ 

๒) เป้าหมายส่วนบุคคล ได้แก่ เพ่ือความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง เพ่ือ
เรียนรู้งานและลดความเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมและสร้างขวัญในการปฏิบัติงาน เพ่ือเข้าใจนโยบายและความมุ่งหมายขององค์การที่จะ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นและเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน๒๑ 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ความส าคัญกับเรื่องของความรู้มาก
ขึ้น เพราะสังคมและสภาพแวดล้อมในการด าเนินการของธุรกิจก าลังเคลื่อนเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑) ความจ าเป็นท่ีต้องมีการพัฒนาบุคลากร 
ในสภาพการณ์ปัจจุบันมีการแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมประกอบกับ

หน่วยงานต่างๆ ได้ประสบปัญหาเก่ียวกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความยุ่งยาก
สลับซับซ้อนในการท างาน ซ่ึงนับวันจะมีมากขึ้นเพ่ือให้รับกับความจ าเป็นในการแข่งขันและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการสมัยใหม่ องค์การควรตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากร
                                                                 

๒๐นงนุช วงษ์สุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (จันทบุรี: ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาลัยราชภัฎร าไพพรรณี, ๒๕๔๗), หน้า ๙. 

๒๑อรุณ รักธรรม, ศ.ดร. การพัฒนาองค์การ: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย, อ้างใน สุจริต
รา ธนานันท์, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, ๒๕๓๖), หน้า ๒๓. 



๑๗ 
 

มนุษย์ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ ความช านาญ และเจตคติที่เหมาะสม เพ่ือจะได้น าสิ่งใหม่ๆ มา
พัฒนา และปรับปรุงการท างานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้องค์การต่างๆ ยังต้องบ ารุงรักษาบุคลากร
ขององค์การให้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะท าการรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ส่วน
ประโยชน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ 

ประโยชน์ต่อองค์กร สามารถรักษาบุคลากรไว้ เนื่องจากบุคลากรพึงพอใจที่ได้รับการ
พัฒนาจากองค์กร องค์กรสามารถน าเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนระบบงานต่างๆ เข้ามาใช้โดยไม่ติดขัด
เนื่องจากมีการเตรียมตัว เพ่ือรองรับไว้อย่างดี การบริการที่ มีคุณภาพสูงไปสู่ลูกค้า และนอกจากนี้ 
องค์การทราบถึงศักยภาพของผู้ที่สามารถพัฒนาสู่ระดับบริหาร 

ประโยชน์ต่อพนักงาน ท าให้พนักงานมีความม่ันคงในการท างาน มีศักยภาพในการ
ท างานและเกิดแรงจูงใจที่จะท างาน๒๒ 

สรุปได้ว่า ในปัจจุบันแทบทุกองค์การจึง เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรและให้
ความส าคัญกับบุคลากรมากขึ้น เพราะเชื่อว่าองค์การจะบรรลุจุดมุ่งหมายได้นั้นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรในองค์การของตน เป็นส าคัญ การที่องค์การจะมีบุคลกรที่มีความรู้ ความสามารถ 
มีขวัญและก าลังใจดี ตลอดจนมีเจตคติและพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานและองค์กรนั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างและปลูกฝังอย่างต่อเนื่องวิธีการที่นิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในการบริหารงานบุคคลในปัจจุบันก็คือ การฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือการพัฒนาความรู้  ความสามารถ 
ทักษะความช านาญในวิชาชีพเฉพาะตลอดจนเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และเจตคติที่ ดีต่องานและองค์การ
นั่นเอง 

๒.๑.๔ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นขั้นตอนการด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากร

อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ดังนี้ 

๑) ความจ าเป็นและความต้องการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดยพิจารณาจากความต้องการของหน่วยงานหรือองค์การ กับความต้องการของบุคคล

และค าบรรยายลักษณะงาน หน่วยงานใดต้องการฝึกอบรมพัฒนา ใครต้องการฝึกอบรมพัฒนาในเรื่อง
ใด เพียงใด เม่ือไร หรือท าการส ารวจการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในองค์การ เช่น๒๓ 

๑.๑ ผลการท างานหรือผลิตผลของการตกงาน 
๑.๒ วิธีการท างาน คนงานมีความต้ังใจในการท างานน้อยลงอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยผิดปกติ 
๑.๓ ระดับของการท างาน มีการลาป่วย ลากิจ และขาดงานมาก 
๑.๔ บริการให้แก่ผู้มาติดต่อล่าช้า สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย 
๑.๕ ต้นทุนในการท างานสูงขึ้นกว่าปกติ 

                                                                 
๒๒ขนิษฐ บูรณพันศักด์ิ, “แนวทางการพัฒนาความมั่นคงในการท างานของบุคลากร โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๙. 

๒๓พยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุง เทพมหานคร: คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยดุสิต, ๒๕๓๘), หน้า ๑๗๒-๑๗๓. 



๑๘ 
 

๑.๖ ขวัญก าลังใจผู้ปฏิบัติงานไม่ดี ก าลังใจและการจูงใจในการท างานต่ า 
๑.๗ มีการสับเปลี่ยน หรือหมุนเวียนในการท างานบ่อย 
๑.๘ วิธีการควบคุมงานไม่ดี 
๑.๙ ขาดความร่วมมือประสานงาน 
๑.๑๐ งานไม่เสร็จสิ้นตามก าหนด 
๑.๑๑ การปฏิบัติงานล่าช้า ต้องเสียเวลามากเกินสมควร 
การศึกษาปัญหาและส ารวจความต้องการเพ่ือการพัฒนา ควรมีการวิเคราะห์เพ่ือให้

ทราบปัญหา และความต้องการพัฒนาทรัพยากรทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยสอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศในอนาคต เพ่ือให้ทราบ
ความต้องการด้านก าลังคนในอนาคตได้ เม่ือได้ข้อมูลแล้วด าเนินการพิจารณาจัดล าดับความต้องการ
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

๒) การก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
โดยก าหนดจากปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ความมุ่งหมายพิจารณา

ได้ ๒ ประการ คือ 
ก. ความมุ่งหมายขององค์การ เป็นความมุ่งหมายในแง่ส่วนรวมได้แก่ 
๑) เพ่ือสร้างความสนใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
๒) เพ่ือสอนแนะวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 
๓) พัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด 
๔) ลดความสิ้นเปลือง และป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
๕) เพ่ือจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
๖) พัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานของบุคคล 
๗) เพ่ือพัฒนาการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารด้านบุคคลให้มีความพึงพอใจทุกฝ่าย 
๘) ฝึกฝนบุคคลไว้เพ่ือความก้าวหน้าของงาน และการขยายองค์การ 
๙) สนองบริการอันมีประสิทธิภาพแก่สาธารณะ 
ข. ความมุ่งหมายส่วนบุคคล หมายถึง ความมุ่งหมายของข้าราชการ พนักงานที่

ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ ความมุ่งหมายส่วนบุคคลได้แก่ 
๑) เพ่ือความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นต าแหน่ง 
๒) เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 
๓) เพ่ือพัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานโดยการทดลองปฏิบัติ 
๔) เพ่ือฝึกฝนการตัดสินใจ 
๕) เพ่ือเรียนรู้งาน ลดอัตราเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
๖) เพ่ือปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
๗) เพ่ือส่งเสริมและสร้างขวัญในการปฏิบัติงาน 
๘) เพ่ือเข้าใจนโยบายและความมุ่งหมายขององค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ให้ดีขึ้น 
๙) เพ่ือให้มีความพอใจในการปฏิบัติงาน 



๑๙ 
 

จุดมุ่งหมายการฝึกอบรมและพัฒนา คือ แสดงถึงผลของความต้องการ ควรบอกถึง
พฤติกรรมที่ปรารถนา สภาพการณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้น และบอกถึงมาตรฐานที่พนักงานแต่ละคนปฏิบัติ 
สามารถวัดได้ การบอกถึงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถเลือกวิธีการและวัสดุอุปรณ์ตลอดจน
เลือกแนวทางการประเมินผลได้ตรงกับโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนา 

๓) การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เป็นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนดไว้ ควรให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้

รับทราบเก่ียวเก่ียวกับแผนด าเนินการ เพ่ือความร่วมมือในการด าเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดย
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ หรือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม จัดการ
สถานที่และรายละเอียดการด าเนินงานให้เรียบร้อยและเริ่มด าเนินการพัฒนาบุคลากร ในขั้นนี้ทาง
คณะผู้จัดจะต้องมีการต่ืนตัวต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ เ สอม ไม่ว่า
การปรับเปลี่ยนเวลา สถานที่ และวิทยากรให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์เพ่ือให้การ
ฝึกอบรมด าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างราบรื่นที่สุด๒๔ 

๔) การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา 
การประเมินผลการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ส า คัญกระบวนการหนึ่งโดยพิจารณา

ผลงานและสังเกตการณ์ปฏิบัติงานหลังจากผู้ผ่านการอบรมท างานได้ไประยะหนึ่ง เพ่ือประเมินดูว่า
ได้ผลมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่องค์การต้องลงทุนไปหรือไม่ วิธี ง่ายๆ ในการประเมินผล
การฝึกอบรมและพัฒนา สังเกตดูว่าการฝึกอบรมและพัฒนานั้นท าให้พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
บางอย่างของตนอย่างไรบ้าง และมีผลในทางเพ่ิมประสิทธิภาพของปฏิบัติงานหรือไม่ การประเมินผล
ท าได้ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมเพ่ือตรวจสอบว่า มีความรู้และทักษะใดที่ต้องฝึกอบรมเพ่ิม ผลการ
อบรมสนองความจ าเป็นและความต้องการเพียงใดในรอบหรือช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีความจ าเป็น
และความต้องการใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ การประเมินผลจะท าการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้ ฝึกฝนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของบุคลากรกับสิ่งที่องค์การ
ต้ังเป้าหมายไว้ โดยอาจจะออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงานที่ ดีขึ้น ขวัญและก าลังใจที่
เข้มแข็ง ประสิทธิภาพในการท างานที่เพ่ิมขึ้นเป็นต้น 

การประเมินผลจะช่วยบ่งชี้ให้ผู้จัดการฝึกอบรมทราบถึงอุปสรรค ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือที่จะสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและ
พัฒนาให้เหมาะสมได้ในโอกาสต่อไป ซ่ึงขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นสามารถ
แบ่งออกได้เป็น ๖ ขั้นตอน ดังนี้๒๕ 

๑. การส ารวจสิ่งที่ต้องการเพ่ือที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในเบื้องต้นเราจ าเป็นที่
จะต้องประเมินว่า องค์การของเรามีความต้องการพัฒนาในลักษณะใด จะศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ต้องการให้มีการปรับปรุงพัฒนา ซ่ึงวิธีการด าเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั้นอาจจะมีที่แตกต่าง

                                                                 
๒๔ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ด

ยูเคช่ัน, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓๕-๑๔๐. 
๒๕นิสดารก์ เวชยานนท์, บทความทางวิชาการ HR, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์, 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๒๖. 
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กันแล้วแต่องค์การ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในแบบใดก็ตาม ก็ต้องจัดให้เป็นระบบในการที่จะตัดสินใจได้ว่าจะใช้
รูปแบบใดนั้น เราจ าเป็นต้องวิเคราะห์งานขององค์การในด้านต่างๆ ดังนี้ 

(๑) วิเคราะห์ระบบการจัดการขององค์การจะเป็นตัวบอกให้ทราบว่าควรด าเนินการ
พัฒนาไปในรูปแบบใด ทั้งนี้เพราะการด าเนินการต่างๆ จะต้องการสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ
องค์การด้วยซ่ึงจะต้องตระหนักในเรื่องเหล่านี้ไว้เสมอ 

(๒) วิเคราะห์งานแต่ละประเภท การวิเคราะห์ลักษณะและรายละเอียดของงานต่างๆ จะ
ท าให้เราได้ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงเพ่ือให้ได้งานที่มีมาตรฐาน 

(๓) วิเคราะห์ในเรื่องของบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกบุคคล
ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม หรือบุคคลเหล่านั้น ใครจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องใดที่จะต้อง
เหมาะสม ซ่ึงในเรื่องการวิเคราะห์บุคลากรนี้ เราต้องมีมาตรฐานในการวิเคราะห์ บุคลากรที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามที่เราก าหนดไว้ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม 

การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม เพ่ือให้การฝึกอบรมสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย
และช่วยแก้ไขปัญหาได้นั้น องค์การจะต้องมีการส ารวจว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดถึงต้องมีการ
ฝึกอบรม มีเครื่องชี้อะไรที่บ่งบอกว่าควรมีการฝึกอบรมในการหาความจ าเป็นนี้ มีขั้นตอนที่จะต้อง
ด าเนินการคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
- โดยการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ขององค์การตลอดจนหน้าที่และลักษณะงานขององค์การ

โดยละเอียด 
- โดยการสอบถามผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 
- โดยการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ 
- โดยการศึกษาจากเอกสาร เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน หรือผลการ

ประเมินครั้งก่อน 
การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมท าได้ใน ๓ ระดับ คือ 
(๑) Organization Analysis คือ การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการ

ก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรม เช่น ทักษะความช านาญของพนักงาน โครงสร้างขององค์การ
ภารกิจของหน่วยงาน นโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งแผนงานต่างๆ ขององค์การ 

(๒) Task Analysis เป็นการวิเคราะห์ต าแหน่งงานต่างๆ ในองค์การว่า ในแต่ละงานมี
งานย่อยๆ อะไรบ้าง จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในด้านใดบ้าง เพ่ือก าหนดความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม 

(๓) Person Analysis เป็นการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมเฉพาะของพนักงาน
แต่ละคน ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร เพ่ือที่จะช่วยแก้ไขอาจท าโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ หรือ
การใช้แบบสอบถาม 

นอกเหนือจาก ๓ วิธีที่กล่าวมานี้ การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจแบ่งออกตาม
ความจ าเป็นของพนักงาน ๒ ประเภท คือ 

(๑) การหาความจ าเป็นของพนักงานใหม่ การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมแบบนี้
สามารถหาได้โดยการวิเคราะห์งานที่พนักงานใหม่ต้องเข้ามาท างาน โดยศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ
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งานนั้นๆ เพ่ือก าหนดทักษะเฉพาะที่จะใช้กับงานโดยทั่วไป โดยจะหาข้อมูลได้จากการพิจารณาค า
บรรยา ยลักษณะงาน  (Job description) และคุณสมบั ติของผู้ที่ท างานในต าแหน่ งนั้น (Job 
specification) วิธีการหาความจ าเป็นแบบนี้เรียกว่า Task analysis 

(๒) การหาความจ าเป็นของพนักงานประจ าในปัจจุบัน ซ่ึงเรียกว่า Performance 
analysis โดยดูจากเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าพนักงานแต่ละคน มีปัญหาที่ควรจะได้รับ
การพัฒนาในดานใดบ้าง และก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรมต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

๒. การก า หนดวัตถุ ปร ะสง ค์ของการพัฒนา ทรัพยา กรมนุษย์ ถ้ าเร าไ ม่ก า หนด
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน การพัฒนาบุคคลก็จะไม่ประสบความส าเร็จ การประเมินผลการฝึกอบรมก็ท า
ได้ยากเนื่องจากเราไม่ทราบเป้าหมายที่ชัดเจน 

๓. การเลือกสรรวิธีการที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา ในการที่จะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจ าเป็น
ที่จะต้องดูความเหมาะสมต่างๆ ด้วย วิธีการแบบหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับพนักงาน แต่ไม่เหมาะสม
ส าหรับผู้บริหาร หรือบางวิธีอาจจะใช้ได้ทั้งสองระดับก็เป็นได้ 

แต่ในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงนั้น จ าเป็นต้องให้นักวิชาชีพเข้ามาด าเนินการอบรม
อาจเป็นสถาบันการศึกษาหรือสถาบันต่างๆ ที่สอนเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงทั้งนี้
เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญอยู่แล้ว จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญกว่าท าการ
ฝึกสอนเพ่ือนให้สามารถปรับตัวได้ทันกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

๔. การเลือกอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา สือหรืออุปกรณ์นั้นมีส่วนช่วยในการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างมาก ท าให้การฝึกอบรมบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การเลือกอุปกรณ์ใน
การอบรมจะช่วยท าให้การอบรมง่ายขึ้น อาจจะเป็นวีดีโอภาพยนตร์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและพ้ืนฐาน
ของผู้เข้ารับการอบรมเป็นส าคัญ 

๕. การฝึกอบรมต่างๆ อาจจะไม่ประสบความส าเร็จถ้าผู้ที่ เข้าร่วมการอบรมไม่มีความ
ม่ันใจว่าการอบรมนั้นๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ ดังนั้น ผู้ฝึกอบรมจะต้องสร้างควา มเชื่อม่ัน
นี้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมก่อน ในการฝึกอบรมเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในบางครั้งมี
ปัญหามากมาย ทั้งนี้เนื่องจากผู้ท าการฝึกอบรมได้แสดงออกในเชิงที่ท าให้ผู้ เข้ารับการอบรม มี
ความรู้สึกว่ามีความสลับซับซ้อนหรือยาก ดังนั้นในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง วิทยากรจึงเป็นหัวใจส าคัญ 

ในการอบรมหลักสูตรที่เริ่มใช้ใหม่ๆ วิทยากรจะต้องมีความเชี่ยวชาญที่จะปรับเปลี่ยน
เนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพทั่วไป มิฉะนั้นกา รอบรมอาจจะได้รับกา รต่อต้านและไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ การเลือกเวลาที่เหมาะสมระหว่างวิทยากรกับผู้ เข้ ารับการ
อบรมซ่ึงอาจมีระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกันก็เป็นได้ 

ในการอบรมทุกครั้งจ าเป็นต้องมีการจดบันทึกพฤติกรรมหรือขีดความสามารถของผู้ เข้า
รับการอบรม เพ่ือจะได้ททราบว่า บุคคลเหล่านั้นมีความก้าวหน้าไปอย่างไรบ้าง ในการฝึกอบรม
บางครั้งอาจต้องใช้วิทยากรจากแหล่งต่างๆ ที่มีความรู้ ความช านาญในเรื่องนั้นๆ เข้ามาช่วยด้วย 

ในปัจจุบันได้มีการฝึกอบรมสมัยใหม่ขึ้น คือการฝึกอบรมแบบทางไกล โดยที่ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่ต้องมารวมกลุ่มกันที่ใดที่หนึ่ง แต่สามารถฝึกอบรมได้ตามที่ท างานและสถานที่ท่ีต้องการได้ 



๒๒ 
 

๖. การประเมินผลการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมจะท าให้ทราบว่าการ
ฝึกอบรมที่จัดขึ้นมานั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่โดยทั่วๆ ไปจะประกอบมีดังนี้ 

(๑) เก่ียวกับเนื้อหาวิชาที่อบรม 
(๒) วิทยากร 
(๓) ระยะเวลา สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ 
(๔) การจัดการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมจะส่งผลในทางบวกก็ต่อเม่ือผลผลิตขององค์การสูงขึ้น จึงควรมีการวัดและ

ประเมินผลการอบรมว่าเป็นอย่างไร โดยทั่วไปรูปแบบของการประเมินผลจะมีอยู่ ๔ ระดับคือ 
Reaction คือการประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรมเก่ียวข้องกับความรู้สึกความ

คิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมต่อด้านเนื้อหา วิทยากร เอกสาร อุปกรณ์ 
Learning เป็นการวัดว่าผู้เข้ารักการอบรมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากหลักสูตร โดยดูจาก

เป้าหมายของการฝึกอบรมที่ได้ก าหนดไว้ 
Behavior เป็นการพิจารณาว่าผู้ เ ข้ารับการอบรมได้มีกา รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

หลังจากที่ได้รับการอบรมหรือไม่ อย่างไร 
Results เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เก่ียวข้องกับผลกระทบโดยรวมของการฝึกอบรมที่มีต่อ

องค์การ 
สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการเพ่ิมความรู้  ทักษะ และ

พัฒนาฝีมือในการปฏิบัติหน้าที่ สมรรถนะของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง ตลอดจนเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของบุคลากรในทางที่ดีขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกรรมวิธีช่วยป้องกันปัญหา และปรับปรุง
คุณภาพงานให้ดีขึ้น เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่จึงต้องเข้าใจว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผล
อย่างไรต่อหน่วยงาน เป็นการเพ่ิมความรู้ ความสามารถ และให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อหน่วยงาน ใน
หน่วยงานปัจจุบันเล็งเห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การของตนเองมีความส าคัญและ
จ าเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการป้องกันปัญหา ซ่ึงจะเกิดในอนาคต และแก้ปัญหาบาง
ประการในการปฏิบัติงานของการปฏิบัติหน้าที่ เท่ากับเพ่ิมพูนความรู้ สร้างขวัญและก าลังใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเพ่ือลดความสิ้นเปลือง ป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความเข้าใจ
ซ่ึงกันและกัน เป็นการสร้างความสามัคคี เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือจะน าไป
ปฏิบัติและเกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 
๒.๒ แนวคิดเรื่องการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

๒.๒.๑ ความหมายของชุมชน 
ค าว่า ชุมชน ในสังคมไทยนั้นได้ถูกใช้ในความหมายที่แตกต่างกนไปอย่างหลากหลาย

ตามแต่ทัศนะของนักวิชาการและผู้รู้แต่ละคน ได้แก่ 
ชุมชน  หมายถึง  กลุ่มชนซ่ึงรวมกนโดยความรู้  สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะ

อาศัยหลักผูกพันทางเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์  ศาสนาเดียวกันก็ตามท าให้แต่ละคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมนั้นในความหมายดังกล่าว เป็นการที่กลุ่มชนมีความรู้สึกนึกคิด ผลประโยชน์และผูกพันตาม



๒๓ 
 

เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกันโดยอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ตลอดจน
การใช้ประโยชน์และบริการทางสังคมร่วมกัน๒๖ ชุมชน หมายถึง องค์กรทางสังคมอย่างหนึ่งและปวง
สมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการพ้ืนฐานส่วนใหญ่ได้และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชน
ของตนได้๒๗  ชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ต้ังอยู่เป็นที่เป็นทางมีขอบเขตอันเดียวกันและผู้คนเหล่านั้น
มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีความสนใจร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง มีแนว
พฤติกรรมเป็นอย่างเด่ียวกัน และในปัจจุบันมีค าว่าชุมชนได้ถูกน าไปใช้ ในความหมายที่กว้างออกไป
จากเดิม เพราะชุมชนได้เปล่ียนแปลงไปตามกระแสของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ซ่ึงปรับเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว และมีผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนเดิม๒๘ ดังที่มีผู้ให้ทัศนะของชุมชนไว้ว่าเป็นลักษณะของ
ชุมชนปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของชุมชนและตามลักษณะหน้าที่  (Functional Community) 
มากกว่า ที่จะเป็น ชุมชนแ บบลักษณะทางภู มิศาสตร์  (Geographical Community) กล่าวคือ 
ความสัมพันธข์องคนในขอบเขตพ้ืนที่ (Area) จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของเครือข่ายของกลุ่มที่ มี
กิจกรรมทางสังคมต ่าง ๆ  คล้ายคลึงกันมีความสนใจร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน  เช่น  
ชุมชนมุสลิม ชุมชน จส.๑๐๐  ในกรุงเทพฯ เราไม่สามารถบอกได้ว่าชุมชนนี้อยู่ตรงไหน แต่ทุกคนมี
ความรู้สึกถึงความเป็นพวกเดียวกันชุมชนก็เกิดขึ้นได้๒๙  ชุมชน หมายถึง การที่คนจ านวนหนึ่งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันมีความเอ้ืออาทรต่อกันมีความพยายามท าอะไรร่วมกันมีการเรียนรู้ร่วมกันในการ
กระท า ซ่ึงรวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน  (Communicate) ความเป็นชุมชนอยู่ที่ความร่วมกัน   ความ
เป็นชุมชนอาจเกิดขึ้นในสถานที่และสถานการณ์ต่างๆ กัน เช่น ๑. มีความเป็นชุมชนในครอบครัว  ๒.  
มีความเป็นชุมชนในที่ท างาน  ๓. มีความเป็นชุมชนวิชาการ  ๔. มีความเป็นชุมชนสงฆ์ ๕. มีความเป็น
ชุมชนทางอากาศ เนื่องจากรวมตัวกันโดยใช้วิทยุติดต่อสื่อสารกัน ๖. มีความเป็นชุมชนทา ง
อินเตอร์เน็ต ความเป็นกลุ่มก้อนหรือความเป็นชุมชนท าให้กลุ่มมีศักยภาพสูงมากเพราะเป็นกลุ่มก้อน
ทีมี่วัตถุประสงค์ร่วม มีความรัก มีการกระท าร่วมกัน และมีการเรียนรู้ร่วมกัน๓๐ 

จากทัศนะของนักวิชาการข้างต้น ความหมายของค า ว่าชุมชนมีความแตกต่างกันบ้าง
คล้ายคลึงกันบ้างแต่เนื่องจากสภาพทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ความหมายของ  
ค าว่า ชุมชนจึงควรจะมีความหมายว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในในพ้ืนที่เดียวกันหรือต่าง
ต่างพ้ืนที่ก็ได้แต่กลุ่มบุคคลเหล่านั้นจะต้องมีความสนใจร่วมกัน (Common Interest) มีความสัมพันธ์
กัน  (Relationship) มีการกระท าระหว่างกัน  (Interaction) มีความรู้สึก (Sense) และมีพ้ืนฐานชีวิต

                                                                 
๒๖สุวิทย์ ย่ิงวรพันธ์ุ, “พัฒนาชุมชนคืออะไร”, วารสารพัฒนาชุมชน, ปีท่ี ๔๐ ฉบับท่ี ๑ , (มกราคม, 

๒๕๕๔): ๑๔. 
๒๗สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕) ,

หน้า ๑๒. 
๒๘ไพฑูรย์ เครือแก้ว, ลักษณะสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เล่ียงเซียงจงเจริญ, ๒๕๕๑) ,

หน้า ๒๕ 
๒๙ชนัฐ นฤปทุม, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน,  (กรุง เทพมหานคร : 

กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๔๗), หน้า ๘๗. 
๓๐ประเวศ วะสี, “วิสัยทัศนของกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิชาการ. ปีท่ี 

๑ ฉบับท่ี ๑, (มกราคม ๒๕๔๒): ๘-๑๑. 



๒๔ 
 

อย่างเดียวกัน  ค าว่ามีพ้ืนฐานของชีวิตอย่างเดียวกัน นั้นหมายความว่า มีสถาบันสังคมหรือมีระบบ
วัฒนธรรมที่ตอบสนองความจ าเป็นเพ่ือการด ารงอยู่ของมนุษย์  ได้แก่ สถาบันครอบครัว เครือญาติ
การเมืองการปกครอง ศาสนา ศิลปะ เป็นต้น  

เม่ือพิจารณาจากความหมายก็พอจะมองเห็นได้ว่าความเป็นชุมชนนั้ นไม่ได้อยู่ที่ลักษณะ
กายภาพ  ต้องอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันหรืออยู่กับตัวคนเท่านั้น  แต่ปัจจัยชี้ขาดความเป็นชุมชนก็
คือ ความสัมพันธ์  ระหว่างคนต่อคนในชุมชนนั้น  ฉะนั้นหากกล่าวโดยสรุป ความเป็นชุมชนจะ
พิจารณาได้จากการที่คนในชุมชนมีความสัมพันธ์แบบประสานสอดคล้องกลมกลืนกัน(Harmonious)  
คือ  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity)  ต้ังแต่ระดับครอบครัวไปสู่ระดับเครือญาติจนกระทั่งถึง
ระดับหมู่บ้านและระดับเกินหมู่บ้านหรือที่ เรียกว่า Supra – village  ชุมชนที่มีพลังเข็มแข้งนั้นมี
ความหมายมากยิ่งไปกว่าเพียงแค่การมีหมู่คนมาก ๆ มารวมตัวกัน แต่สิ่งที่ส า คัญยิ่งไปกว่านั้น  คือ  
จะท าอย่างไรให้กลุ่มคนที่หลากหลายของสังคมไม่ว่าจะอยู่ในเมือง  หรือยู่ในชนบทได้มาร่วมคิด ร่วม
สร้าง  ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การสร้างชุมชนให้เกิดมีพลั งที่ เข็มแข็ง จึงเป็นสิ่งส า คัญและ
จ าเป็นหากมองย้อนกลับใหล้ึกลงไปก็จะพบว่า ชุมชนที่มีพลังเข็มแข้งนั้น ต้องเกิดจากความสมานฉันท์
ของปัจเจกบุคคลในชุมชน ระดับปัจเจกบุคคลจึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองหนึ่งในระบบจักรกลทั้งหมด ที่
ท างานกันอย่างประสานสอดคล้องและหนุนเนื่องกับฟันเฟืองอ่ืน ๆ เพ่ือให้ระบบ จักรกลทั้งระบบ
ท างานได้นั้นก็หมายความว่า ฟันเฟืองแต่ละตัวต้องรู้บทบาท หน้าที่ของตัวเอง และขณะเดียวกันก็
ต้องรู้ว่าฟันเฟืองตัวอ่ืน ๆ มีบทบาท หน้าทีอ่ย่างไร ระดับปัจเจกบุคคลจึงมีความส า คัญ มีคุณค่าต่อ
มวลสมาชิกในชุมชน 

๒.๒.๒  ความหมายขององค์กรชุมชน 
 มนุษย์จัดเป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  มีการพ่ึงพาอาศัยกัน  และ

ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือความอยู่รอด  ดังนั้นชุมชนจึงเกิดขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันในการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์  ในการให้ค านิยามเก่ียวกับชุมชน  นักวิชาการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า
องค์กรชุมชนเป็นองค์กรทางสังคมหรือพ้ืนที่ท่ีมีกลุ่มคนที่มีความสนิทสนมรู้จักกัน  โดยการรวมกลุ่ม
เป็นไปเพ่ือความสงบสุขพร้อมทั้งเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนที่ส่วนใหญ่ และสามารถแก้ไขปัญหา
ส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้  อย่างไรก็ตามผลของการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมที่ผ่านมาข อง
ประเทศไทย  การพัฒนาในเขตเมือง สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง  แต่ชนบทกลับ
อ่อนแอลง  ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดกระบวนการจัดองค์กรหรือกลุ่ม  เพ่ือผนึกก าลังของคนในชุมชนเข้า
ด้วยกัน  เพ่ือให้เกิดศักยภาพหรือพลังของชุมชนและน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน๓๑   

ดังนั้น “องค์กรชุมชน”  จึงเกิดขึ้นเพ่ือแก้ไขการพัฒนาที่ขาดความสมดุล  ซ่ึงจากการ
ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ  มีนักวิชาการหลายคนได้นิยามไว้  ส าหรับการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้จ าแนก
ค านิยามเป็น ๒ ลักษณะ  คือการให้ค านิยามจากค าว่า  องค์กรชุมชนโดยตรง  และการให้ค านิยาม
จากค าอ่ืนๆ  แต่มีนัยยะว่าเป็นองค์กรชุมชน  เพราะในบริบทของสังคมไทยองค์กรมีค าเรียกหลาย
อย่าง  เช่น  องค์ชาวบ้าน  กลุ่มเกษตรกร  องค์กรประชาชน 

                                                                 
๓๑สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า 

๕๐-๕๑. 
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ลักษณะแรกเป็นการให้ค านิยามจากค าว่าองค์กรชุมชนโดยตรง  จากค านิยามของ
ประเวศ  วะสี  ให้ความหมายขององค์กรชุมชนใกล้เคียงกันสรุปได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนที่
มีทัศนคติ  หรือวัตถุประสงค์ร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  โดยมีการประสานความร่ วมมือ  
การบริหารจัดการ  และการจัดหาทรัพยากรด้วยตนเอง  แต่การที่องค์กรชุมชนจะด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน  นอกจากต้องมีอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ร่วมกันแล้ว  การมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และการมี
ผู้น า  ยังเป็นองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยส าคัญด้วย  องค์กรชุมชนยังถือ เป็นช่องทางหรือเวทีที่ เปิด
โอกาสให้กลุ่มคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบด าเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ  ในฐานะเป็นเจ้าของ
และผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนา๓๒  สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการพ่ึงตนเองของ
องค์กรชุมชน  คือชุมชนต้องมีความเป็นอิสระ  ตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมด้วยตัวของตัวเองได้  
รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่สมาชิกก าลังประสบ๓๓ สอดคล้องกับค านิยามข้างต้นโดยเห็นว่า  การ
เกิดขึ้นขององค์กรชุมชนนั้นมาจากคนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน สมาชิกหลายคนติดต่อถึงกัน   มีความ
เก่ียวข้องกัน เข้าใจในกิจกรรมกลุ่มด้วยกัน และมีการเรียนรู้การจัดการร่วมกัน  และพร้อมทั้งได้เสนอ
ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชน ว่ามี ๔ ขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งคือการสร้าง ขั้นตอน  ที่สอง
คือ การระดมความคิด ขึ้นตอนที่สามคือการท าให้เป็นปกติ และขั้นตอนสุดท้ายคือ การลงมือ
กระท า๓๔ 

องค์กรชุมชนมีฐานะเป็นโครงสร้างทางสังคมกล่าว  คือ  เม่ือคนรุ่นใหม่ได้รับ การกล่อม
เกลาทางสังคมทั้งค่านิยมระบบความเชื่อจากรุ่นก่อน  ดังนั้น  คนรุ่นนั้นๆ ได้สืบทอด การด าเนินการ
ขององค์กรชุมชน  ไปด้วย  ยังรวมถึงความสามารถของกลุ่มที่ มีความสัมพันธ์ทางสังคมกันในการ
จัดการปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน  กลุ่ มลักษณะดังกล่าวนี้ ก็มีในฐานะเป็นองค์กร
ชุมชน  ลักษณะที่สองนิยามว่าองค์กรชุมชนมีฐานะที่ เป็นความพยายามในประสานงานกัน เพราะ
ปัญหาบางอย่างอาจมีความยากเกินไปส าหรับชุมชนแห่งเดียวท่ีจะจัดการเอง ดังนั้น   จึงจ า เป็นต้องมี
การประสานงานกัน  และลักษณะสุดท้าย  เป็นไปตามรูปของสภาชุมชน  ก่อต้ังขึ้นเพ่ือให้แต่ละ
องค์กรทราบว่าก าลังด าเนินการอะไร  และเพ่ือวางแผนส าหรับสิ่งที่ต้องการ 

บริบทประเทศไทยองค์กรชุมชนมีค าเรียกหลายค า  ในกรณีที่เรียกว่าองค์กรชาวบ้าน ๓ 
แบบ  เม่ือแบ่งตามวัตถุประสงค์  แบ่ง ๓ แบบ ได้แก่  องค์กรชาวบ้านที่มีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ  
องค์กรชาวบ้านที่มีวัตถุประสงค์ทางสังคม  และองค์กรชาวบ้านที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง  ส าหรับ
องค์กรชาวบ้านที่มีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจจะมีกิจกรรมเพ่ือการเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัวของสมาชิก
โดยการส่งเสริมให้สมาชิกท ากิจกรรม  ถัดมาแบบที่สองเป็น  องค์กรชาวบ้านที่มีวัตถุประสงค์ทาง
สังคม  ที่มีกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตที่ดีกว่าแก่สมาชิก  ซ่ึงกระท าโดยวิธีการให้สมาชิกเก็บเงินออม
เพ่ือใช้ยามจ าเป็น  การให้ความสนใจต่อโภชนาการของเด็ก  การเรียนรู้ของลูกหลานสมาชิก  และ

                                                                 
๓๒ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสั งคมแนวทางพริกฟ้อนเศรษฐกิจสังคม , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓. 
๓๓กาญจนา แก้วเทพ และกนกศักด์ิ แก้วเทพ, การพ่ึงตนเอง ศักยภาพในการพัฒนาชนบท , 

(กรุงเทพมหานคร: สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, ๒๕๓๐), หน้า ๓๔. 
๓๔ J. Galtung, Self-Reliance a Strategy for Development, (London: Boyle I’ Overture 

Publication Ltd., 1980), p.30. 
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แบบสุดท้ายเป็นองค์กรชาวบ้านที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง  ที่มีกิจกรรมเพ่ือการด าเนินงานอัน เป็น
ส่วนร่วมของชุมชน  เช่นการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น  หรือการต่อรองกับหน่วยงานภายนอกชุมชน 
เพ่ือน างบประมาณเข้ามาใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน  ในทัศนะของนักวิชาการอีกท่านหนึ่งเห็น
ว่าองค์กรชุมชนเป็นรูปแบบของการพัฒนาชุมชนในเขตที่มีมาตรฐานการครองชีพของประชาชน
ค่อนข้างสูง  และเพียบพร้อมไปด้วยบริการสาธารณูปการต่างๆ  อย่างไรก็ตามการก่อต้ังองค์กรชุมชน
ส าหรับการพัฒนาชุมชนเพ่ือเป็นสื่อส าหรับเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชน ในชนบทให้พร้อมที่จะ
ด าเนินชีวิตที่มีระเบียบวินัย๓๕ 

ส าหรับองค์กรชุมชนในการศึกษาครั้งนี้   จากที่ได้สังเคราะห์ค านิยาม ที่หลากหลาย
ข้างต้นผู้วิจัยจึงให้นิยามว่าเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลภายในชนบทท่ีมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึง  หรือ  
ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกัน  มาสร้างพันธกรณีร่วมกันในการด าเนินการ  หรือแสวงหาทางออก
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของตนและส่วนรวมโดยที่องค์กรชุมชนนี้อาจจะมีวัตถุประสงค์
ในการก่อต่ังที่แตกต่างกัน 

๒.๒.๓  นิยามของการพ่ึงพาตนเอง 
แนวคิดการพ่ึงพาตนเอง (Self-reliance) ถือเป็นสิ่งทีเ่ป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชนที่

มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้แนวคิดการพ่ึงพาตนเองได้รับการก าหนดเป็นวาทกรรมของการพัฒนาชุมชนและ
ยังมีความสัมพันธ์กับแนวคิดการช่วยเหลือตนเอง (Self-help) การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  (Mutual 
help) และการพัฒนาชนบทด้วย แนวคิดการพ่ึงพาตนเองให้ความส าคัญต่อการที่ประชาชนสามารถ
ริเริ่มหรือพัฒนาใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นด้วยตัวของตัวเอง อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดการพ่ึงพาตนเอง
ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นกลวิธีใหม่ต่อการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาชุมชนของ
ประเทศแถบแอฟริกาที่เห็นว่าแนวคิดการพ่ึงพาตนเองมีความส าคัญ เป็นอย่างยิ่งในฐานะท าให้เกิด
ขับเคลื่อนไปสู่การมีชีวิตที่ดีกว่า๓๖ และการพ่ึงพาตนเองได้ในชุมชนยังช่วยการแบ่งเบาภาระของ
รัฐบาล  แนวคิดการพ่ึงพาตนเองว่า เป็นการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรที่แต่ละ
ประเทศมีอยู่ ทั้งยังเก่ียวข้องกับประชากรในเรื่องศักยภาพที่จะพัฒนาของค่านิยมทางวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนั้นชุมชนต่างๆและประชาชนจะก าหนดการใช้ความต้องการ ค่านิยมและ
ความปรารถนาของตนเองเป็นหลัก๓๗ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของธนาคารโลกที่ระบุว่าการพัฒนาที่
น าไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและสภาพแวดล้อมจ า เป็นที่จะต้องน าต้องค่านิยม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของประชาชนในสังคมหรือประเทศมาใช้ให้เ กิดประโยชน์๓๘ ส าหรับประเทศไทยมี
นักวิชาการไทย อธิบายความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมีความ เป็น

                                                                 
๓๕วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ฟอร์เพซ, 

๒๕๔๙), หน้า ๒๒. 
๓๖C.C. Fonchingong, and L.N. Fonjong, The Concept of Self-Reliance in Community 

Development Initiatives in the Cameroon Grass fields, GeoJournal. Vol. 57 (May, 2002): 83-94. 
๓๗R. Preiswerk, Sources of Resisting to Local Self-Reliance, In a Strategy for 

Development. Gatling J. et al, eds. (London: Bogle-L’ overture Publications, 1980), p.13. 
๓๘J. Galtung, Self-Reliance a Strategy for Development. (London: Boyle I’ Overture 

Publication Ltd., 1980), p.43. 
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อิสระที่จะก าหนดทางเลือกในการจัดการกับปัญหาและด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน โดยไม่หวังพ่ึงพิงภายนอก ทั้งนี้ยังมีมุมมองว่าการพ่ึงพาตนเองของชุมชนจะต้องมีอ านาจในการ
ต่อรองเพ่ือให้เป็นไปตามเจตจ านงของชุมชน และสามารถระดมทุนเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ต่อชุนชน
ด้วย๓๙ การพ่ึงพาตนเองของชุมชนถือว่า เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน คือการพ่ึงพา
ตนเองของประชาชนตามศักยภาพหรือพลังความสามารถที่มีอยู่ใ นชุมชน ทั้งศักยภาพของคน 
ทรัพยากร และสิ่งต่างๆ ให้ประชาชนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วย
ตนเอง เพราะเป็นที่รู้สภาพความเป็นจริงของปัญหาในชุมชนมากกว่าผู้ อ่ืน การพ่ึงพาตนเองได้ของ
ชุมชนเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล และเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาชุมชน ๔๐ 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องยังพบว่าการศึกษาแนวคิดการพ่ึงพาตนเอง  (Self-
reliance) นั้นมิได้แตกต่างไปจากหลักการของแนวคิดการช่วยเหลือตนเอง (Self-help) และแนวคิด
การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน (Mutual help) ปรัชญาของการช่วยเหลือตนเองมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิดกับการพ่ึงพาตนเอง มีผู้ได้ให้นิยามการพ่ึงพาตนเองผ่านความร่วมมือที่จะท าให้มีการด ารงชีวิต
ที่ดีขึ้น เพราะในสังคมย่อมไม่มีความเสมอภาค การช่วยเหลือตนเองสามารถท าให้ ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับประโยชน์ เพราะการช่วยเหลือตนเองในการพัฒนาชุมชนนั้นถือเป็นการเพ่ิมสมรรถภาพ
และความเชื่อม่ันของชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นหลักการของการช่วยเหลือตน เองจึงเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาชุมชนในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ท าให้ประชาชนมีโอกาสในการ
แบ่งปันการตัดสินใจที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของตนเอง๔๑ 

การพ่ึงพาตนเองสามารถจ าแนกได้เป็น ๔ ระดับ ระดับแรกเป็นการพ่ึงพาตนเองระหว่าง
ประเทศซ่ึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการร่วมมือพัฒนาหรือค้นหาแนวทางเพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิผลทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดความร่วมมือในเรื่องเทคโนโลยี ระดับที่สอง เป็นการพ่ึงพา
ตนเองของประเทศที่สัมพันธ์กับความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาซ่ึงมีหลักการส าคัญที่ มุ่งให้เกิดการ
น าเข้าสมดุลกับการส่งออก พยายามกู้เงินจากต่างประเทศให้น้อยที่สุด และพยายามสร้างความสมดุล
ของการพัฒนาระหว่างเมืองและชนบท ระดับที่สามเป็นการพ่ึงพาตนเองของท้องถิ่นซ่ึงหมายถึงการ
สร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของชุมชนท้องถิ่น โดยมองย้อนกลับไปถึงภัยคุกคามของการรวม
อ านาจเข้าสู่ ศูนย์กลางของเมือง และระดับสุดท้าย เป็นการพ่ึงพาตนเองของบุคคลที่หมายถึ ง
ความสามารถในการคงอยู่ของมนุษย์ทั้งกายภาพและสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ มุ่งจะหา
ผลประโยชน์สูงสุด โดยปราศจากการท าร้ายสิ่งแวดล้อม๔๒   

                                                                 
๓๙นภาภร ณ์ หะ วานนท์  และ คณะ , ทฤษฎีฐานรากในเ ร่ืองความ เข้ มแข็ งของชุมชน , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐), หน้า ๓๖.  
๔๐สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า 

๖๒. 
๔๑D. Ghari, The Basic Needs Approach to Development: Some Issues Regarding 

Concepts and Methodology, (Geneva: ILO Publication, 1980), p.42. 
๔๒C. Supannee, Development of a Self-Reliance Measuring Instrument for 

Farmers of Northern Thailand Research Center, (National Institute of Development 
Administration, 1987), pp.8-9. 
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๒.๒.๔  ความหมายของการพ่ึงตนเอง 
ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตนเป็นค าสอนให้เราไดพ่ึงพาตนเองก่อนที่จะไปพ่ึงพาผู้ อ่ืนนั้น ซ่ึงมี

ผู้ให้ความหมายการพ่ึงตนเองไว้อย่างหลากหลาย  ดังนี้ 
การพ่ึงตนเองขององค์กร ชุมชนควรจะมีการจัดระบบที่เอ้ืออ านวยเพ่ือใหส้มาชิกสามารถ

ด าเนินการตอบสนองความต้องการของตนเอง (self - fulfillment) ด้วยวิธีการช่วยเหลือตนเอง ด้วย
การร่วมมือกับคนอ่ืนที่อยู่ในสถานการณเดียวกัน การพ่ึงตนเองที่แท้จริงหมายรวมถึงการมีอิสระของ
กลุ่มชนในการต้ังเป้าหมายและมีอิสระในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้ความพยายามและ
ก าลังของตนเอง สวนการด าเนินงานของกลุ่มหรือองค์กรชุมชนหมายถึง กลุ่มควรมีความเป็นอิสระ
สามารถตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมด้วยตัวของกลุ่มเอง เพ่ือผลประโยชน ของสมาชิกหรือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้ังไว กล่าวคือ องค์กรชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองได ต้องมีกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาที่สมาชิกก าลังประสผลส าเร็จในที่สุดหรือพ่ึงตนเองได ในที่สุด๔๓ การ
พ่ึงตนเอง (self-reliance) หมายถึง ความสามารถในการด ารงตนอยู่ไดอย่างอิสระม่ันคง สมบูรณการ
พ่ึงตนเองไดมีไดทั้งระดับปัจเจกชนและชุมชน ค า ว่า “ปัจเจกชนพ่ึงตนเอง” หมายถึง การที่บุคคล
สามารถด ารงอยู่ไดอย่างอิสระเช่น สามารถแยกตัวออกมาต่างหากจากพ่อแม่  มีความม่ันคงในชีวิต 
ตัดสินใจเรื่องส าคัญๆ ไดหรือสามารถขอค าแนะน าของผู้ อ่ืนมาประกอบการตัดสินใจของตน๔๔  
นอกจากนี้ยังมีผู้แบ่งความหมายการพ่ึงตนเองของชุมชนชนบทออกเป็น ๕ ด้าน  คือ 

๑) การพ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี (technological self – reliance) หมายถึง  การมี
ปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีทางวัตถุ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางสังคม 
เช่น การวางโครงการ การจัดการ เป็นการรูจักใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การบ ารุงรักษาให้คงสภาพดีอยู่
เสมอ เพ่ือใช้งานเทคโนโลยีซ่ึงหมายรวมถึงของสมัยใหม่และของด้ังเดิมของท้องถิ่นที่ เรียกว่า “ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน” (folk – wisdom) ด้วย 

๒) การพ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ (economic self–reliance) หมายถึง  ความสามารถ
ในการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจที่มีความม่ันคงสมบูรณพูนสุขพอสมควรและให้ เกิดความสมดุลระหว่าง
อุปสงค์และอุปทาน จุดสมดุลอยู่สูงพอสมควรถึงขั้นสมบูรณ์พูนสุขดังกล่าว 

๓) การพ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ (natural resource self–reliance) ซ่ึง
หมายถึงสิ่งใดๆ ที่มีอยู่โดยธรรมชาติในชุมชนหรือสามารถหามาไดจากธรรมชาติ มีความสามารถใน
การใช้ประโยชนและรักษาธรรมชาติให้ด ารงอยู่ไมให้เสื่อมสลายไป 

๔) การพ่ึงตนเองไดทางจิตใจ (psychological self–reliance) หมายถึง  การที่สภาพ
จิตใจที่กลาแข็งพรอมที่จะตอสู้กับปัญหาอุปสรรคในการหาเลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นในการปกครองตนเอง ในการป้องกันกิเลสตัณหา ไมให้โลภ โกรธ หลง หรืออยากไดอยากมีจน
เกินความสามารถของตนเอง 

                                                                 
๔๓กาญจนา แก้วเทพ และกนกศักด์ิ แก้วเทพ, การพ่ึงตนเอง ศักยภาพในการพัฒนาชนบท. 

(กรุงเทพมหานคร : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, ๒๕๓๐), หน้า ๓๔. 
๔๔สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, (พิมพ์คร้ังท่ี ๓), (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๖๒), หน้า ๖๙-๗๒. 
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๕) การพ่ึงตนเองไดทางสังคม (social self–reliance) หมายถึง สภาวการณ์ กลุ่มคน
กลุ่มหนึ่งมีความเป็นปกแผนเหนียวแน่น มีผูน้ าที่ มีประสิทธิภาพ สามารถน า กลุ่มคนเหล่านี้ปฏิบัติ
หน้าที่หรืออาจขอความช่วยเหลือจากภายนอกได เป็นกลุ่มที่มีความรูความสามารถระดับหนึ่ง ติดต่อ
สัมพันธ์กันด้วยดีสม่ าเสมอ๔๕ 

การพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง เป็นแนวคิดเชิงสัมพันธ์และเก่ียวข้องทั้งด้านการเมือง สังคม 
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากมิติ ต่างๆ ทั้งด้านวุฒิภาวะ การสร้างสรรค์ ด้านการ
ปลดปล่อยสังคม ด้านความเป็นไทยและประชาธิปไตยด้านการรื้อฟ้ืน เชิดชูพัฒนาคุณค่า ศักด์ิศรี
จิตส านึกต่อสังคมและจริยธรรมของมนุษย์อีกทั้งด้านความสัมพันธ์ ที่ เหมาะสมระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติและด้านอุดมการณ์๔๖  การพ่ึงตนเองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือมีการผลิตแบบพอมีพอกิน ไม
พ่ึงพาเทคโนโลยีไมปลูกพืชเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งท าการเพาะปลูกเพ่ือให้ไดอาหารและ
ปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีพ สวนที่เหลือจากการบริโภคจึงจะน าไปขาย ซ่ึงการกลับไปสูการผลิตเพ่ือ
พ่ึงตนเองนั้น ต้องท าควบคูไปกับการศึกษาที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู และอุดมการณอันเหมาะสม
แกวิถีชีวิตแบบพ่ึงตนเอง รวมทั้งการเรียนรูศักยภาพชุมชนของตนเอง เพ่ือที่จะสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้๔๗ 

๒.๒.๕  แนวทางการพัฒนาสู่ชุมชนพ่ึงพาตนเอง 
ในประเทศไทยการศึกษาเก่ียวกับแนวทางของการพัฒนาสู่ชุมชนพ่ึงพาตนเองมีลักษณะที่

คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ซ่ึงมีผู้กล่าวถึงเบญจขันธ์ของชุมชนในการพัฒนาและสังคมที่ พ่ึงประสงค์ 
เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถต่อสู้กับแรงกดดันจากภายนอกชุมชนได้ พบว่า
เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างคล้ายคลึง ซ่ึงเบญจขันธ์ของชุมชนนี้ต้องประกอบด้วย 

๑.  จิตใจที่มีเป็นธรรม หมายถึง จิตใจที่มีธรรมะ มีความหม่ันเพียรไม่กลัวล าบาก ไม่โลภ
มาก ไม่สันโดษธรรม ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จะก าหนดแบบแผนการผลิต และท าให้เกิดความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ 

๒.  แบบแผนการผลิต หมายถึง ก าหนดแบบแผนการผลิตท าให้การผลิตเพ่ือกินเองใช้
เอง ท าให้ต้องท าหลายอย่าง เป็นเกษตรกรรมผสมผสาน ซ่ึงท าให้มีกินมีใช้ครบ และธรรมชาติ
แวดล้อมมีความสมดุล  

๓.  ความสมดุลของธรรมชาติแวดล้อม หมายถึง ความสมดุลที่เกิดขึ้นเพราะแบบ
แผนการผลิตที่ค านึงถึงความสมดุลของธรรมชาติแวดล้อม และขึ้นอยู่กับจิตใจมนุษย์ที่ไม่โลภมาก และ
การพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ 

๔.  การพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบการผลิตแบบใช้เองกินเอง ความ
สมดุลธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมที่ไม่ฟุ่มเฟือย ท าให้เศรษฐกิจได้สมดุล พอกินพอใช้ ไม่
ขาดทุน ไม่เป็นหนี้สิน จึงมีชีวิตที่สงบสุข มีเวลา และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

                                                                 
๔๕R.S Burt, Social Capital: Theory and Research, (New York: De Grayer, 1992), p.15  
๔๖ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, เอกสารสาระการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาหลักเทคนิคการบริหาร

และการวางแผน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑-๓๔. 
๔๗ นิธิ เอียวศรีวงศ์, สังคมแห่งการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ลีฟว่ิง, ๒๕๔๔), หน้า ๓๘. 



๓๐ 
 

๕. ชีวิตชุมชนและวัฒนธรรม หมายถึง ระบบชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  
มีอาหารการกินที่เหลือเฟือ มีเวลาที่จะช่วยเหลือกัน สร้างสรรค์กัน และการผลิตทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนขึ้น คือ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความช่วยเหลือกัน มีสถาบันทางครอบครัวท่ีม่ันคง มีการนับถือ
ล าดับอาวุโสและผู้เฒ่าผู้แก่ มีวัดเป็นสถาบันของชุมชนที่ช่วยพัฒนาจิตใจ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา 
ทางการสาธารณะสุข ทางศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสถานสังคมสงเคราะห์ และเป็นเครื่องช่วยให้เกิด
ความสมดุลทางเศรษฐกิจ 

ดังนั้นจากแนวคิดแนวทางการพัฒนาสู่ชุมชนพ่ึงพาตนเองข้างต้น มีลักษณะ เป็นภาพ
กว้างที่มองว่าการพัฒนาสู่การพ่ึงพาตนเอง จะต้องมีมีองค์ประกอบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสภาวะจิตใจของชาวบ้านเอง อย่างไรก็ตามจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ายังมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านที่น่าสนใจ๔๘  

อธิบายลักษณะส าคัญของการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองโดยอยู่บนมุมมองการด าเนินการ
ต่างๆด้วยตนเอง ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

๑.  สามารถก าหนดเป้าหมายและการตัดสินใจของตนเองได้ 
๒.  ยืนอยู่บนความสามารถของตนเองได้ 
๓.  สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้ 
๔.  มีความสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้๔๙ 
และเสนอเง่ือนไขการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงตนเอง ๖ ประการ สรุปได้ดังนี้  
๑.  การพัฒนาจะต้องเป็นแบบกลุ่ม ชาวบ้านจะต้องอยู่รวมกัน เป็นชุมชนหรือเป็น

หมู่บ้าน 
๒.  ต้องมีจิตส านึกมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือชาวบ้านต้องสมัคร

ใจที่จะท ากิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น 
๓.  มีจิตใจส านึกที่มีการผลิตซ้ าขึ้นมาได้อีกเพ่ือจะให้กับชนรุ่นหลัง 
๔.  ต้องมีการรวมตัวกันในรูปแบบสหพันธ์อย่างหนึ่ง 
๕.  การผสานวัฒนธรรม ซ่ึงอาจจะเป็นการผสานวัฒนธรรมของตนเอง หรือประสาน

กิจกรรมกับกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๖.  ชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เพราะสภาพแวดล้อม

เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ่ึงตนเอง๕๐ 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยให้ความสนใจต่อการพ่ึงพาตนเองของท้องถิ่น หรือเรียกอีกอย่าง

หนึ่งว่าชุมชนพ่ึงพาตนเอง จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยได้ให้ค านิยามชุมชนพ่ึงพาตนเองว่า
หมายถึงสภาวะที่ชุมชนมีอิสระในการก าหนดเป้าประสงค์และตัดสินใจด้วยตนเอง โดยประชาชนเข้า

                                                                 
๔๘ประเวศ วะสี, พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : เอช. เอน. การ

พิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๓๓-๓๕.  
๔๙สุพรรณี ไชยอ าพร, แนวความคิดทางทฤษฎีและความพยายามพ่ึงตนเองระดับบุคคล, 

(กรุงเทพมหานคร: พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๒๙), หน้า ๑๐.  
๕๐ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, บ้านกับเมือง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สัมพันธ์, ๒๕๒๙ ), หน้า ๙๕ -

๑๐๑.  
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มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างความอยู่รอดของชุมชน มีการใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ
ทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ และสามารถระดมทุนเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนของตนเองและ
ชุมชนพ่ึงพาตนเองจะมีองค์ประกอบส าคัญ ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ 

๑.  การมีอิสระในการก าหนดเป้าประสงค์และตัดสินใจด้วยตนเอง หมายถึงความมีอิสระ 
มีเสรีภาพที่ใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจของตนเองในการก าหนดเป้ าประสงค์และตัดสินใจเพ่ือการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยมีการประเมินตามความเหมาะสมและสถานการณ์ของชุมชน  

๒.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หมายถึง 
การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า และร่วมบ ารุงรักษาชุมชน ซ่ึงจะส่ง ผลต่อ
การด ารงชีวิตของประชาชนเองและส่วนรวม 

๓.  การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่  หมายถึง การน าความรู้
ความสามารถ ทักษะ หรือภูมิปัญญาของสมาชิกในชุมชน พร้อมทั้งทรัพยากรชุมชนมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สมาชิกและชุมชน 

๔.  ความสามารถในการระดมทุนเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน หมายถึง  การที่ชุมชน
สามารถระดมทุนจากภายในชุมชนเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ชุมชนไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือ
จากภายนอกแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในอันที่จะท ากิจกรรมอัน เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
๒.๓ ทฤษฎีการพัฒนาเยาวชน 

 ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่มีความละเอียดอ่อน เนื่องจากการวิจัยเก่ียวกับเยาวชน
นั้น มีสิ่งที่เก่ียวข้องและส่งผลกระทบต่อแนวคิดและพฤติกรรมของเยาวชน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฎี
ต่างๆ ที่มีความเก่ียวกับเยาวชน ซ่ึงได้แก่ทฤษฎีต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ทฤษฎีเหล่านี้ ที่ส่งกระทบต่อพฤติกรรมและแนวคิดของเยาวชน ได้แก่ 

๑. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ของศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
๒. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ของโลแรนส์ โคลเบอร์ก  (Lawrence Kohlberg : 

Moral Development Theory)) 
๓. ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดของพีอาเจต์ (Jean Piaget) 
๔. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 
๕. ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซลล์ (Gesell’s Maturational Theory) 
๖. ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (The Sullivan’s Interpersonal Theory) 
๗. พัฒนาการทางจิตสังคม ๘ ขั้น๘. ทฤษฎีอาชญาวิทยา ของสตีเว่น บริกส์ (Steven 

Briggs)  
 
(๑) ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมเป็นทฤษฎีที่ได้จากการวิจัย หลังจากได้วิเคราะห์พฤติกรรมที่น่า

ปรารถนาและพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนาของคนไทยว่า มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง  โดยได้ท าการ
วิเคราะห์และสรุปเป็นระยะ ๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓, พ.ศ. ๒๕๒๖ และ พ.ศ. ๒๕๒๘ ผลการวิจัย

http://www.dummies.com/search.html?query=Steven+Briggs
http://www.dummies.com/search.html?query=Steven+Briggs
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พบว่า บุคคลที่เป็นคนเก่ง และเป็นคนดี คือเป็นพลเมืองดี ท างานมีอาชีพซ่ือตรง ขยันขันแข็ง และ
ช่วยในการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจแลประชาธิปไตยนั้น เป็นผู้ที่มีจิตลักษณะที่ส า คัญ  ๘ ประการ 
ต่อไปนี้ในระดับสูง คือส่วนที่เปรียบเหมือนเป็นรากของต้นไม้จริยธรรม ได้แก่๕๑ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๒ ต้นไม้จริยธรรม 
 

๑. สติปัญญาความเฉลียวฉลาด 
๒. สุขภาพจิต 
๓. ประสบการณ์ทางสังคม 
ส่วนที่ เป รี ยบ เห มือนเป็ นล าต้นของ ต้น ไ ม้
จริยธรรม ได้แก่ 
๔. ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
๕. ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
๖. ความเชื่ออ านาจในตน 
๗. คุณธรรมค่านิยม และทัศนคติ 
๘. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

 

  จิตลักษณะทั้ง ๘ ประการนี้เปรียบเหมือนราก และล าต้นของต้นไม้ (ประการที่ ๑-๓ 
เปรียบเหมือนรากของต้นไม้, และประการที่ ๔-๘ เปรียบเสมือนล าต้น ) ซ่ึงส่งผลให้เกิดดอกและผล 
นั่นหมายถึง พฤติกรรมการเป็นคนดี และเป็นคนเก่ง ซ่ึงประกอบไปด้วยส่วนที่เปรียบเหมือนเป็นดอก
ผลของต้นไม้จริยธรรม ได้แก่ 

๑. พฤติกรรมสุขภาพ 
๒. พฤติกรรมการขยันเรียน 
๓. พฤติกรรมการท างาน 
๔. พฤติกรรมพลเมืองดี 
๕. พฤติกรรมพัฒนาสังคม 
โดยมีการอบรมเลี้ยงดูเป็นตัวเสริมส่งให้ดอกผลสวยงามโดดเด่นมากขึ้น  ซ่ึงเปรียบเสมือน

ก่ิงก้านของต้นไม้ พฤติกรรมทั้ง ๕ ด้าน มีดัชนีชี้วัดอยู่ ๕ ประการ คือ 
 ๑. ตัวชี้วัดพัฒนาการทางสติปัญญา การรู้ การคิด (ตามทฤษฎีของเพียเจท์ ) เช่นการรู้

การคิดขั้นรูปธรรมนั้นบุคคลมักจะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งด้วยก าลังกาย และอาวุธ ส่วนผู้ที่ มีการรู้การ
คิดในขั้นนามธรรมนั้นจะแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาต่อรองตกลงโดยสันติวิธี 

                                                                 
๕๑ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ศ.ดร., ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ๒๕๔๓), หน้า ๙๖ - ๙๗. 
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๒. ตัวชี้วัดพัฒนาการทางจริยธรรม (ตามทฤษฎีของโคลเบอร์ก) ซ่ึงแบ่งพัฒนาการเหตุผล
ทางจริยธรรมของมนุษย์ที่จะตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใด ๆ นั้นมี ๖ ขั้นตอน 

ขั้นที่ ๑ ท าเม่ือเห็นว่าตนเองได้เปรียบ 
ขั้นที่ ๒ ต้องการรางวัลท่ีเป็นวัตถุสิ่งของ 
ขั้นที่ ๓ ท าตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ 
ขั้นที่ ๔ ยึดถือกฎระเบียบ กฎหมาย 
ขั้นที่ ๕ มีตนเป็นเอกเทศ และควบคุมตนเอง 
ขั้นที่ ๖ ยึดอุดมคติสากล มีหิริ และ โอตตัปปะ 
๓. ตัวชี้วัดความพร้อมทางจิตใจ เช่นจิตลักษณะ ๘ ประการ (ตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม) 
๔. ตัวชี้วัด ความเป็นศาสนิกชน เช่น ความเชื่อทางศาสนา  การปฏิบัติทางศาสนาและ

วิธีการด าเนินชีวิตตามหลักศาสนา 
๕. ตัวชี้วัดทางการศึกษา ได้แก่ 
๑) ระดับการศึกษา 
๒) คุณภาพของสถานศึกษา 
๓) ผลการเรียนปีสุดท้าย (ไม่ว่าจะจบในระดับชั้นใดก็ตาม) 
๔) ทักษะทางภาษาไทย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาและสติปัญญา

ของผู้ตอบ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ทราบ ได้ทราบข้อมูลว่า  หลักธรรมเป็นสิ่งที่ส า คัญและ

จ าเป็นมากต่อเยาวชนที่จะต้องน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอันจะท าให้เกิดประโยชน์มากมายต่อตนเอง
และสังคมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและยังความสงบสุขร่มเย็นมาสู่  ครอบครัว โรงเรียนสังคม 
ประเทศชาติ โดยเฉพาะเยาวชน และประชาชนทั่วไป 

จากการศึกษา ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม สรุปได้พฤติกรรมที่น่าปรารถนาและพฤติกรรมที่
ไม่น่าปรารถนาของคน บุคคลที่เป็นคนเก่ง และเป็นคนดี คือพลเมืองดี ท างานมีอาชีพซ่ือตรง ขยัน
ขันแข็ง และช่วยในการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยนั้น  เป็นผู้ที่ มีจิตลักษณะที่
ส าคัญ ๘ ประการ คือส่วนที่เปรียบเหมือนเป็นรากและล าต้นของต้นไม้จริยธรรม ซ่ึงประกอบไปด้วย
ส่วนที่เปรียบเหมือนเป็นดอกผลของต้นไม้จริยธรรมต่อไป เยาวชนที่สามารถควบคุมความคิดของตน
ให้อยู่กับความดีก็จะปฏิบัติดี ส่วนเยาวชนที่ไม่สามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ของตนเองก็จะ
กระท าผิดได้ จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ พบว่า เยาวชนในช่วงอายุ ๑๕-
๑๘ ปีเป็นช่วงที่วุฒิภาวะยังไม่พัฒนาเต็มที่ การขาดความยับยั้งชั่งใจและหลงต่อค ายุยงของเพ่ือน ก็จะ
กระท าผิดได้ แต่ถ้าเยาวชนที่สามารถยับยั้งความอยากของตนก็จะท าให้เยาวชนรายนั้นไม่กระท าผิด 

(๒)  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม  
โลแรนส์ โคลเบอร์ก ๕๒ (Lawrence Kohlberg : Stages of Moral Development 

Theory) Lawrence Kohlberg ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์ในหลายประเทศที่มี
วัฒนธรรมต่างกัน จริยธรรมในที่นี้เป็นเรื่องของความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความถูกผิด  โดยเกิดจาก
                                                                 

๕๒Kohlberg, L., Moral Stage and Moralization: The Cognitive Developmental 
Approach, (New York: Moral Development and Behavior, 1983), pp. 41–43. 
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กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และอาศัยวุฒิภาวะทางปัญญา การวิจัยของเขาพบว่าพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเด็กอายุ ๑๐ ปียังพัฒนาไม่ถึงขั้นสูงสุด แต่ยังคงพัฒนาต่อไปเม่ืออายุมากขึ้น  การ
ศึกษาวิจัยนี้ท าให้เราทราบว่า การที่บุคคลใช้เหตุผลหนึ่งๆ ในการตัดสินใจเลือกกระท าต่อเหตุการณ์
อย่างหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญในจิตใจของบุคคลผู้นั้น ซ่ึงการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการใช้เหตุผลที่ลึกซ้ึงตามล าดับวุฒิ
ภาวะทางจิตใจ และสติปัญญาของบุคคลนั้น ดังนั้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีนี้จะช่วยให้เราเข้าใจระดับ
พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดกฎหมาย  ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งของ
สาเหตุพฤติกรรมกระท าผิด ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ความเข้าใจนี้จะช่วยในการ
วางแผนบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู รวมทั้งพัฒนาทักษะต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน  เพ่ือช่วยลดการมีความ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนได้ ทฤษฎีนี้ได้แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมเป็น ๓ ระดับ 
โดยแต่ละระดับจะแบ่งย่อยเป็น ๒ ขั้น รวม ๖ ขั้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ในระดับที่ ๑ นี้เด็กจะรับรู้กฎเกณฑ์ของพฤติกรรมที่ ‘ดี’ และ ‘ไม่ดี’ จากผู้ มีอ านาจ
เหนือตนเอง เช่น พ่อแม่ ครูหรือเด็กที่โตกว่า และมักค านึงถึงผลที่ตามมาว่าเป็นรางวัลหรือการถูก
ลงโทษในการตีความพฤติกรรมของตนเอง อย่างเช่นพฤติกรรมดี คือพฤติกรรมที่แสดงแล้วได้รับ
รางวัล ส่วนพฤติกรรมที่ไม่ดี คือพฤติกรรมที่แสดงแล้วถูกลงโทษ ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านี้จะพบในเด็กที่
อายุ ๒-๑๐ ปี โดยพัฒนาการทางจริยธรรมในระดับที่ ๑ นี้จะแบ่งเป็น ๒ ขั้น คือ 

ขั้นท่ี ๑ การเชื่อฟัง และการถูกลงโทษ (Obedience and Punishment Orientation) 
ในขั้นนี้เด็กใช้ผลท่ีตามมาของการแสดงพฤติกรรมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า  พฤติกรรมของตนเอง"ถูก’หรือ
‘ผิด’ ถ้าเด็กถูกท าโทษจะเรียนรู้ว่าสิ่งที่ตนเองท านั้นผิด ถ้าเด็กได้รับรางวัลหรือค าชม เขาเรียนรู้ว่าสิ่ง
ที่ตนท านั้นถูก และจะท าซ้ าอีกเพ่ือให้ได้รับรางวัล  ดังนั้นเด็กจะยอมท าตามค าสั่งของผู้ที่ มีอ านาจ
เหนือกว่าตนเองโดยไม่มีเง่ือนไข เพ่ือไม่ให้ตนเองถูกลงโทษ ถือว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมเพ่ือหลบ
หลีกการถูกลงโทษ  

ขั้นท่ี ๒ กฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ของตน  (The Instrumental Relativist 
Orientation) ในขั้นนี้ใช้หลักการแสวงหารางวัล และการแลกเปลี่ยน บุคคลเลือกท าตามความพอใจ
ของตนเอง โดยให้ความส าคัญต่อการได้รับรางวัลตอบแทน รางวัลอาจจะเป็นวัตถุหรือเป็นการตอบ
แทนทางกาย วาจา และใจ โดยในขั้นนี้ยังไม่ค านึงถึงความถูกต้องของสังคม แต่ทว่าเด็กจะสนใจท า
ตามข้อบังคับ เพ่ือประโยชน์ หรือความพอใจของตนเอง หรือเพราะอยากได้ของตอบแทน  ทั้งนี้บุคคล
ที่อยู่ในขั้นนี้ยังไม่มีความคิดเห็นอกเห็นใจต่อผู้อ่ืน หรือความยุติธรรม ดังนั้นพฤติกรรมของเด็กในขั้นนี้
จึงท าเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง แต่มักเป็นไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนกับคนอ่ืน  

ระดับท่ี ๒  ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม (Conventional Morality 
Level) ระดับจริยธรรมในระดับที่ ๒ นี้ บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามเกณฑ์ของสังคมที่ตนอยู่  ท าตาม
ความคาดหวังของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง บุคคลจะไม่ค านึงถึงผลตามมาที่จะเกิดแก่ตนเอง  แต่ค านึงถึง
จิตใจของผู้อ่ืน ยึดถือความซ่ือสัตย์ และความจงรักภักดีเป็นส าคัญ จริยธรรมในระดับนี้ มักพบในช่วง
วัยรุ่นอายุประมาณ ๑๐-๑๖ ปี โดยพัฒนาการทางจริยธรรมนี้จะแบ่งเป็น ๒ ขั้น คือ  

ขั้นท่ี ๓ ความคาดหวังและการยอมรับในสังคมส าหรับ ‘เด็กดี’ (The Interpersonal 
Concordance or “Good Boy-Nice Girl” Orientation) ในขั้นนี้บุคคลจะใช้หลักท าตามที่ผู้ อ่ืน
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เห็นชอบ โดยจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ท าให้ผู้ อ่ืนพอใจ  และยกย่อง
ชมเชย บุคคลจะไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเอง มักคล้อยตามการชักจูงของผู้อ่ืน โดยเฉพาะเพ่ือนพบ
ในวัยรุ่นอายุ ๑๐-๑๕ ปี พัฒนาการทางจริยธรรมในขั้นนี้เป็นพฤติกรรมของ “คนดี” ตามมาตรฐาน
หรือความคาดหวังของพ่อ แม่ หรือเพ่ือนวัยเดียวกัน ดังนั้นพฤติกรรมดีในที่นี้จึงหมายถึง พฤติกรรมที่
จะท าให้ผู้อ่ืนชอบและยอมรับ รวมทั้งการไม่ประพฤติผิดเพราะกลัวว่าจะท าให้พ่อแม่เสียใจ 

ขั้นท่ี ๔ กฎและระเบียบ (Law and Order Orientation) ในขั้นนี้บุคคลจะใช้หลักท า
ตามหน้าที่ของสังคม พัฒนาการทางจริยธรรมในขั้นนี้พบในวัยรุ่นช่วงอายุประมาณ ๑๓-๑๖ ปี บุคคล
จะเรียนรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ค านึงถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสังคม  และปฏิบัติ
ตามหน้าที่ของสังคมอย่างเคร่งครัดเพ่ือธ ารงไว้ซ่ึงกฎเกณฑ์ของสังคม เหตุผลในเชิงจริยธรรมในขั้นนี้ 
ถือว่าสังคมจะอยู่ด้วยความมีระเบียบจะต้องมีกฎหมายและข้อบังคับ  คนดีหรือคนที่มีพฤติกรรม
ถูกต้องคือ คนที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย 

ระดับท่ี ๓ ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ  หรือระดับเหนือกฎเกณฑ์
สังคม (Post-Conventional-Morality-Level) พัฒนาการทา งจริยธรรมในระดับนี้ เป็นหลั ก
จริยธรรมของผู้ที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป หากบุคคลพัฒนาจริยธรรมมาถึงขั้นนี้ ก็จะมีการใช้วิจารณญาณ
ตีความหมายของสถานการณ์ต่างๆ ตามหลักการ และมาตรฐานทางจริยธรรมก่อนที่จะแสดง
พฤติกรรม ซ่ึงการตัดสินใจว่า ‘ถูก’ ‘ผิด’ หรือ ‘ควร’ ‘ไม่ควร’ มาจากวิจารณญาณของตนเอง อยู่บน
หลักของความยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม ปราศจากอิทธิพลของผู้ที่มีอ านาจ หรือกลุ่มที่ตน
เป็นสมาชิก ซ่ึงพัฒนาการทางจริยธรรมในระดับนี้ก็จะแบ่งเป็น ๒ ขั้น คือ  

ขั้นท่ี ๕  สัญญาสังคม หรือหลักการท าตา มค า ม่ันสัญญา (The Social-Contract 
Legalistic Orientation) บุคคลมีเหตุผลในการเลือกกระท า โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
หลัก ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  เคารพการตัดสินใจของตนเอง และสามารถควบคุมตนเองได้โดยมี
พฤติกรรมที่ถูกต้องตามค่านิยมของตนและมาตรฐานของสังคม 

ขั้นท่ี ๖ หลักการคุณธรรมสากล(The Universal-Ethical Principle Orientation) ขั้น
นี้ถือว่าเป็นหลักการมาตรฐานจริยธรรมสากล เป็นหลักการเพ่ือมนุษยธรรม ในขั้นนี้สิ่งที่  ‘ถูก’ และ 
‘ผิด’ เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับมโนธรรมที่แต่ละคนยึดถือ บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามหลักการคุณธรรม
สากล โดยค านึงถึงความถูกต้อง ยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงสิทธิมนุ ษยชน มี
คุณธรรมประจ าใจ ละอาย เกรงกลัวต่อบาป มีความยืดหยุ่นและยึดหลักจริยธรรมของตนอย่างมีสติ 

จากการศึกษา ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม สรุปได้ว่า โคลเบิร์กได้จ าแนกระดับของ
พัฒนาการทางจริยธรรมเป็น ๓ ระดับ ซ่ึงเยาวชนในช่วง ๑๕-๑๘ ปีนั้นจะอยู่ในระดับที่ ๒ คือ ระดับ
จริยธรรมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม (Conventional Morality Level) เยาวชนจะแสดงพฤติกรรมตาม
เกณฑ์ของสังคมที่ตนอยู่ ท าตามความคาดหวังของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เยาวชนจะไม่ค านึงถึงผล
ตามมาที่จะเกิดแก่ตนเอง แต่ค านึงถึงจิตใจของผู้อ่ืน มีความคาดหวังและการยอมรับในสังคม เยาวชน
จะแสดงพฤติกรรมเพ่ือต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ท าให้ผู้อ่ืนพอใจ และยกย่องชมเชย บุคคลจะ
ไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเอง มักคล้อยตามการชักจูงของผู้ อ่ืน โดยเฉพาะเพ่ือนพบในวัยรุ่นอายุ 
๑๐-๑๕ ปี ส าหรับเยาวชนช่วงอายุประมาณ ๑๓-๑๖ ปี จะใช้หลักท าตามหน้าที่ของสังคม พัฒนาการ
ทางจริยธรรมในขั้นนี้เยาวชนจะเรียนรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  จากการวิเคราะห์ผลจาก
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แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ พบว่า เยาวชนในช่วงอายุนี้จะท าทุกอย่างเพ่ือให้เพ่ือนหรือสังคมที่
ตนอยู่ยอมรับในตัวเขาแม้ว่าจะต้องท าผิดต่อกฎระเบียบของสังคมก็ตาม เยาวชนที่มาสู่ศาลยอ มท า
ตามเพ่ือนชักจูงเพียงเพ่ือ ให้เพ่ือนยอมรับในตัวเยาวชนและยอมให้อยู่ร่วมกลุ่มด้วย สิ่งนี้ เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้เยาวชนกระท าความผิด 

 
(๓) ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด (Cognitive Theories)  ของ  จีน เพียเจต์ (Jean 

Piaget)๕๓  
จีน เพียเจท์ (Jean Piaget) เป็นนักชีววิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ แต่มีความสนใจศึกษา

ทางด้านจิตวิทยา โดยเฉพาะในด้านกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กต้ังแต่วัยแรกเกิดจนถึง
วัยรุ่น เป็นบุคคลแรกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ศึกษาพัฒนาการด้านความคิดมนุษย์อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ เขาเชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมีความพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมต้ังแต่เกิด เพราะมนุษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซ่ึงต้องมี
การปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ผลจากกระบวนการดังกล่าวจะท าให้มนุษย์เกิดพัฒนาการของเชาวน์ปัญญา  
จากความเชื่อดังกล่าว เขาจึงได้ศึกษาพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอย่างละเอียดด้วยการสร้าง
สถานการณ์เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของบุตรสาว ๓ คนของเขาเป็นระยะเวลานาน และได้ท าบันทึกไว้
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้ข้อสรุปว่าธรรมชาติของมนุษย์มีพ้ืนฐานติดตัวต้ังแต่ก าเนิด ๒ ชนิด คือ  

๑. การจัดและรวบรวม (Organization) เป็นการจัดและรวบรวมกระบวนการต่าง  ๆ 
ภายใน ให้เป็นระบบระเบียบอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพ่ือให้เกิด
ภาวะสมดุลจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  

๒. การปรับตัว (adaptation) เป็นการปรับตัวเพ่ือให้อยู่ในภาวะสมดุลกับสิ่ งแวดล้อม ซ่ึง
ประกอบด้วยกระบวนการ ๒ อย่างคือ  

- การซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ์ (assimilation) หมายถึง การที่มนุษย์มีการซึมซับ 
หรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่เข้าสู่โครงสร้างของสติปัญญา  (cognitive structure) หลังจากมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  

- การปรับโครงสร้างทางเชาวน์ปัญญา (Accommodation) หมายถึง การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของเชาวน์ปัญญาที่มีอยู่แล้วให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ได้เรียนรู้ เพ่ิมขึ้น  เขากล่าวว่าการ
พัฒนาสติปัญญาและความคิดของมนุษย์จะต้องอาศัยทั้งการจัดรวบรวมและการปรับตัวดังกล่าว  ซ่ึง
ลักษณะพัฒนาการที่เกิดขึ้นจะด าเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยมี
องค์ประกอบส าคัญที่เสริมพัฒนาการทางสติปัญญา ๔ องค์ประกอบคือ  

๑. วุฒิภาวะ (Maturation) คือการเจริญเติบโตทางด้านสรีรวิทยามีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาสติปัญญาและความคิด โดยเฉพาะเส้นประสาทและต่อมไร้ท่อ 

๒. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์เป็นปัจจัยที่ส า คัญต่อการพัฒนาด้าน
สติปัญญา เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งประสบการณ์ที่เกิด
                                                                 

๕๓ Jean Piaget, Handbook of child psychology, Vol.1., (New York: Wiley, 1983), อ้าง
ถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , ๘๐ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ, (กรุงเทพมหานคร:บริษัท  แด
เน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปปอเรช่ัน, ๒๕๕๒), หน้า ๒๕-๒๖. 
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จากการมี ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและประสบการณ์เก่ียวกับการคิดหาเหตุ ผลและ
ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  

๓. การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social transmission) คือการที่บุคคลได้รับการ
ถ่ายทอด ความรู้ด้านต่าง ๆ จากบุคคลรอบข้าง เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เป็นต้น  

๔.กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) คือการควบคุมพฤติกรรมของตนเองซ่ึงอยู่
ในตัวของแต่ละบุคคลเพ่ือปรับสมดุลของพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดไปสู่ขั้นที่สูงกว่า  ขั้น
พัฒนาการเชาว์ปัญญา เขาได้แบ่งขั้นพัฒนาการของเชาวน์ปัญญาออกเป็น ๔ ขั้น คือ  

๑. ขั้นใช้ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ (Sensori-motor period) อายุ ๐-๒ ปี เป็นขั้น
พัฒนาการทางความคิดและสติปัญญาก่อนระยะเวลาที่เด็กจะพูดเป็นภาษาได้  การแสดงถึงความคิด
และสติปัญญาของเด็กวัยนี้จะเป็นในลักษณะของการกระท าหรือการแสดงพฤติกรรมต่าง  ๆ ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหว เป็นลักษณะของปฏิกิริยาสะท้อน เช่น การดูด การมอง การไขว่คว้า 
มีพฤติกรรมน้อยมากที่แสดงออกถึงความเข้าใจ  ทั้งนี้ เพราะเด็กยังไม่สามารถแยกตนเองออกจาก
สิ่งแวดล้อมได้ ตัวตนของเด็กยังไม่ได้พัฒนาจนกว่าเด็กจะได้รับประสบการณ์ ท าให้ได้พัฒนาตัวตนขึ้น
มาแล้ว เด็กจึงสามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้จนกระทั่งเด็กอายุ  ประมาณ ๑๘ เดือน จึงจะเริ่ม
แก้ปัญหา ด้วยตนเองได้บ้าง และรับรู้เท่าที่สายตามองเห็น  

๒. ขั้นเริ่มมีความคิดความเข้าใจ (Pre-operational period) อายุ ๒-๗ ปี เด็กวัยนี้ เป็น
วัยก่อนเข้าโรงเรียนและวัยอนุบาล ยังไม่สามารถใช้สติปัญญากระท าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่  ความ 
คิดของเด็กวัยนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถใช้เหตุผล อย่างลึกซ้ึงได้ วัยนี้เริ่มเรียนรู้การ
ใช้ภาษา และสามารถใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ พัฒนาการวัยนี้แบ่งได้เป็น ๒ ขั้นคือ 

ขั้นก าหนดความคิดไว้ล่วงหน้า (Preconceptual thought) อายุ ๒-๔ ปี ระยะนี้ เด็กจะ
มีพัฒนาด้านการใช้ภาษา รู้จักใช้ค าสัมพันธ์กับสิ่งของ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ได้แต่ยังไม่
สมบูรณ์ ไม่มีเหตุผล คิดเอาแต่ใจตัวเอง อยู่ในโลกแห่งจินตนาการ  ชอบเล่นบทบาทสมมติตาม
จินตนาการของตนเอง  

ขั้นคิดเอาเอง (intuitive thought) อายุ ๔-๗ ปี ระยะนี้เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผลขึ้น
แต่การคิดยังเป็นลักษณะการรับรู้มากกว่าความเข้าใจจะมีพัฒนาการรับรู้อย่างรวดเร็ว  สามารถเข้าใจ
สิ่งต่าง ๆ ได้เป็นหมวดหมู่ ทั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงและแตกต่างกัน  ลักษณะพิเศษของวัยนี้ คือ เชื่อ
ตัวเองโดยไม่ยอมเปลี่ยนความคิด หรือเชื่อในเรื่องการทรงภาวะเดิมของวัตถุ (conservation) ซ่ึงเขา
เรียกว่า Principle of invariance  

๑. ขั้นใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete operational period ) อายุ ๗-
๑๑ ปี ระยะนี้เด็กจะมีพัฒนาการทางความคิดและสติปัญญาอย่างรวดเร็ว  สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 
แบ่งแยกสิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ ล าดับขั้น จัดเรียงขนาดสิ่งของ และเริ่มเข้าใจเรื่องการคง
สภาพเดิม สามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ในอดีตมาแก้ปัญหาเหตุการณ์ใหม่ ๆ ได้ มีการถ่ายโยง
การเรียนรู้ (transfer of learning) แต่ปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นจะต้องเก่ียวข้องกับวัตถุหรือสิ่งที่ เป็น
รูปธรรม ส่วนปัญหาที่เป็นนามธรรมนั้นเด็กยังไม่สามารถแก้ได้  

๒.ขั้นใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal operational period) อายุ ๑๑-
๑๕ ปี ขั้นนี้เป็นขั้นสูงสุดของพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิด ความคิดแบบเด็ก ๆ จะสิ้นสุดลง 



๓๘ 
 

จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ สามารถคิดแก้ปัญหาที่เป็นนามธรรมด้วยวิธีการหลากหลาย  รู้จักคิดอย่างเป็น
วิทยาศา สตร์  สา มารถต้ังสมมติฐาน ทดลอง ใช้เหตุผล และท างานที่ต้อง ใช้สติปัญญาอย่า ง
สลับซับซ้อนได้ เขากล่าวว่าเด็กวัยนี้เป็นวัยที่คิดเหนือไปกว่าสิ่งปัจจุบัน สนใจที่จะสร้างทฤษฎีเก่ียวกับ
ทุกสิ่งทุกอย่าง และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเก่ียวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือสิ่งที่ เป็นนามธรรม 
นักจิตวิทยาเชื่อว่าการพัฒนาความเข้าใจจะพัฒนาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเข้าสู่วัยชรา  เขาเชื่อว่า
พัฒนาการของเชาวน์ปัญญามนุษย์จะด าเนินไปเป็นล าดับขั้น เปลี่ยนแปลงหรือข้ามขั้นไม่ได้ 

จากการศึกษา ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดของพีอาเจต์  สรุปได้ว่าทฤษฎีนี้ เป็น
ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา ศึกษาด้านกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กต้ังแต่วัยแรกเกิดจนถึง
วัยรุ่น ได้ข้อสรุปว่าธรรมชาติของมนุษย์มีพ้ืนฐานติดตัวต้ังแต่ก าเนิด ๒ ชนิด คือ การจัดและรวบรวม 
(Organization) และการปรับตัว (Adaptation) ซ่ึงมนุษย์มีการซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่เข้า
สู่โครงสร้างของสติปัญญา  (Cognitive structure) หลังจากมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเชาวน์ปัญญาที่มีอยู่แล้วให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ได้เรียนรู้ เพ่ิมขึ้ น จาก
ทฤษฎีดังกล่าวนี้ ท าให้สามารถเข้าใจได้ว่าเยาวชนจะมีการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของตน
และท าการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเยาวชนผ่านข้อมูลที่ได้ประสบมา หรือประสบการณ์
ชีวิต เม่ือเยาวชนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว เยาวชนจะปฏิบัติตามสิ่งที่เยาวชนพบเห็น มาเพ่ือให้เข้ากับ
สภาพสมดุลกับสิ่งแวดล้อมที่เยาวชนอยู่  เยาวชนที่ซึมซับประสบการณ์ที่ไม่ดีก็จะแสดงออกด้วย
พฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นกัน 

 
(๔)  ทฤษฎีความต้องการ ของมาสโลว์ ๕๔ (Maslow Hierarchy of Needs Theory) 
แนวคิดของ Abraham Maslow จัดอยู่ในกลุ่มมนุษยนิยม ซ่ึงมีทัศนคติในการมองมนุษย์

ด้านที่ดีงาม โดยอธิบายว่ามนุษย์มีธรรมชาติใฝ่ดี สร้างสรรค์ความดี ปรารถนาความเจริญก้าวหน้า 
รู้จักคุณค่าในตนเอง รู้จักผิดชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบในชีวิต ทุกสิ่งเกิดจากการเลือกของตนเอง  ที่
ส าคัญคือมนุษย์มีความปรารถนาจะประจักษ์รู้จักตนเอง และความสามารถเฉพาะของตนเอง  เพ่ือใช้
ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ถ้ามนุษย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการวิวัฒน์พัฒนาแล้ว 
เขาก็จะพัฒนาไปสู่ความมุ่งดี ความเจริญของบุคลิกภาพและวุฒิภาวะเสมอ 

 Abraham Maslow เห็นต่างจากทฤษฏีบุคลิกภาพอ่ืนหลายทฤษฏีว่า  ควรจะศึกษา
จิตวิทยาจากบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี บุคลิกภาพม่ันคง ประสบความส าเร็จและมีความสุขในชีวิต  เพ่ือ
ค้นหาว่าคุณลักษณะของบุคลิกภาพที่ดีนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง  มีแนวทางพัฒนามาอย่างไร 
นอกจากนี้ในการศึกษาเรื่องคนนั้นต้องศึกษาคนทั้งคน ไม่ใช่ศึกษาแยกเป็นส่วนย่อยแล้วน ามาสรุปเป็น
กฎเกณฑ์ หรือวิธีการบ าบัด ซ่ึงวิธีการนี้เสี่ยงต่อความผิดพลาดมาก  

Abraham Maslow ระบุว่ามนุษย์จะมีความต้องการที่เรียงล าดับจากระดับพ้ืนฐานไปยัง
ระดับสูงสุด ขอบข่ายทฤษฏีของ Abraham Maslow จะอยู่บนพ้ืนฐานของสมมติฐาน ๓ ข้อ คือ  
๑. มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด ๒. ความต้องการของบุคคลจะถูกเรียงล าดับตาม
                                                                 

๕๔Maslow, Abraham, Motivation and Personality, (New York: Harper and Row 
Publishers, 1970), อ้างถึงใน อนิชวัง แก้วจ านงค์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , (กรุง เทพมหานคร: ภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๒), หน้า ๖๖-๖๘. 



๓๙ 
 

ความส าคัญหรือเป็นล าดับขั้นความต้องการพ้ืนฐาน ๓. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่
เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมนั้นๆ ต่อไป 

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ  
ทฤษฏี Maslow’s Hierarchy of needs Theory แบ่งล าดับความต้องการของมนุษย์ไว้

ดังนี้  
ขั้นท่ี ๑ ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) ความต้องการในขั้นนี้

เป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน  (Basic needs) ซ่ึงมีพลังมากที่สุด
เพราะเป็นความต้องการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตัวอย่างเช่น ความต้องการอากาศ อาหาร ยารักษา
โรค หากความต้องการขั้นแรกยังไม่ได้รับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสู่ขั้นอ่ืนๆ ได้ 

ขั้นท่ี ๒  ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย (Safety and security needs) ความ
ต้องการในขั้นนี้จะเกิดเม่ือขั้นแรกได้รับการตอบสนอง ความต้องการในขั้นนี้ เป็นความต้องการที่จะ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง  หากไม่ได้รับการตอบสนองหากไม่ได้รับการ
ตอบสนองจะเกิดความรู้สึกหวาดกลัว ผวา รู้สึกไม่ม่ันคง  

ขั้นท่ี ๓ ความต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs) 
เม่ือ ๒ ขั้นแรกได้รับการสนองความต้องการแล้ว มนุษย์จะสร้างความรักและความผูกพันกับผู้อ่ืน  

ขั้นท่ี ๔ ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs) แบ่งออกเป็น ๒ 
ลักษณะ ได้แก่  

ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้องการมีอ านาจ มีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง มีความสามารถและความส าเร็จ มีความเคารพนับถือตนเอง  

ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem from others) คือ ความต้องการ
ชื่อเสียงเกียรติยศ การยอมรับยกย่องจากผู้อ่ืน  

ขั้นท่ี ๕ ความต้องการที่จะเข้าใจประจักษ์ตนเองอย่างแท้จริง  (Self-actualization 
needs) เป็นควา มต้องกา รเ พ่ือต ระหนักรู้คว ามสามารถของตน กับประพฤติปฏิบั ติตนตา ม
ความสามารถ และสุดความสามารถ โดยเพ่งเล็งประโยชน์ของคนอ่ืนและของสังคมส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 จากการศึกษา ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ สรุปได้ว่า  มนุษย์มีความต้องการอยู่
เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด  ความต้องการของบุคคลจะถูกเรียงล าดับตามความส าคัญ  หรือเป็นล าดับขั้น
ความต้องการพ้ืนฐาน  ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมนั้นๆ 
ต่อไป ความต้องการของเยาวชนก็เช่นกัน เยาวชนต้องการความปลอดภัยทางร่างกาย มีปัจจัย ๔ มี
ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย มีความต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของ มีความต้องการ
การได้รับการยกย่องนับถือ และมีความต้องการที่จะเข้าใจประจักษ์ตนเองอย่างแท้จริง  เยาวชนส่วน
ใหญ่จะมีครบใน ๒ ความต้องการแรก บางรายอาจมีความต้องการที่ ๓ จากพ่อแม่ซ่ึงอาจไม่มีเวลา
หรือไม่สามารถให้ความรักกับลูกได้เนื่องจากเศรษฐกิจที่รัดตัว เยาวชนจึงโหยหาสิ่งเหล่านี้จากผู้ อ่ืน 
และเพ่ือนเป็นคนที่เยาวชนเข้าหา นอกจากนี้เยาวชนยังต้องการ ได้รับการยกย่องนับถือจากเพ่ือน 
บางครั้งเยาวชนอาจกระท าบางสิ่งเพียงให้เพ่ือนยอมรับหรือยกย่อง แม้ว่าสิ่งที่ท านั้นเป็นสิ่งที่ผิดก็ตาม 

(๕) ทฤษฎีวุฒิภาวะ ของกีเซลล์ (Gesell’s Maturational Theory) 



๔๐ 
 

นักวิจัยท่านนี้เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้เริ่มก่อต้ังสถาบันพัฒนาการเด็ก ( Institute 
of Child Development) ณ มหาวิทยาลัยเยล ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๓๐-๑๙๔๐ อธิบายทฤษฎี
เก่ียวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กว่าการเจริญเติบ โตของเด็กทางร่างกาย เนื้อเยื่อ 
อวัยวะ หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ และพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นรูปแบบที่แน่นอนและเกิดขึ้นเป็น
ล าดับขั้น ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบรองที่ต่อเติมเต็มเสริมพัฒนาการต่าง ๆ 
กีเซลเชื่อว่าวุฒิภาวะจะถูกก าหนดโดยพันธุกรรม และมีในเด็กแต่ละคนมาต้ังแต่เกิด ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญที่
ท าให้เด็กแต่ละวัยมีความพร้อมท าสิ่งต่าง ๆ ได้ ถ้าวุฒิภาวะหรือความพร้อมยังไม่เกิดขึ้นตามปกติใน
วัยนั้นสภาพแวดล้อมจะไม่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก  เขาได้สร้างเกณฑ์มาตรฐานส าหรับวัด
พฤติกรรมของเด็กในแต่ละระดับเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม ซ่ึง
เขา๕๕ 

   จากการศึกษา ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซลล์ สรุปได้ว่า เขาได้สร้างเกณฑ์มาตรฐาน
ส าหรับวัดพฤติกรรมของเด็กในแต่ละระดับ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้วิธีการสังเกต
พฤติกรรม แบ่งพัฒนาการของเด็กที่ต้องการวัดและประเมินออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ พฤติกรรม
ทางการเคลื่อนไหว  พฤติกรรมทางการปรับตัว พฤติกรรมทางการใช้ภาษา และพฤติกรรมส่วนตัวและ
สังคม เขาสามารถน าหลักการนี้มาใชอ้ธิบายพัฒนาการของมนุษย์ในด้านการเจริญเติบโตพัฒนาการ
ทางร่างกาย และสามารถน าไปเชื่อมโยงกับพัฒนาการทางสติปัญญาได้อีกด้วย ในบางครั้งเยาวชนจะมี
ความเจริญเติบโตทางร่างกายมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าร่างกายเติบโตวุฒิภาวะจะเติบโตไปด้วย พ่อ
แม่มักเข้าใจว่าลูกโตแล้ว ไม่ต้องดูแลมากเหมือนตอนเล็กๆ ก็ได้ ความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่เข้าใจผิด 
เพราะวุฒิภาวะของเด็กจะยังไม่พัฒนาเป็นผู้ใหญ่แม้ว่างร่างกายจะสูงใหญ่ก็ตาม สิ่งนี้ท าให้เยาวชนถูก
ละเลยและปล่อยปละจากพ่อแม่ของเยาวชน 

 
(๖) ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (The Sullivan’s Interpersonal Theory) 
แฮรี่ สแต็ค ซัลลิแวน (Harry Stack Sullivan)๕๖ เกิดเม่ือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ค.ศ. 

๑๘๙๕ ที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา และเสียชีวิตในเดือนมกราคม ค.ศ. ๑๙๔๙ รวมอายุ ๕๕ ปี ที่กรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศสได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ของชิคาโก
และเข้าเป็นแพทย์ทหารในสงครามครั้งที่ ๒ เม่ือสงครามยุติได้เข้าท างานเป็นแพทย์ในสถาบันต่างๆ 
ต่อมาได้เข้าท างานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ ซ่ึงเป็นช่วงที่เขาได้ศึกษาโรคจิตเภทที่
มีจ านวนมากในขณะนั้นซัลลิแวนเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักกล่าวสุนทรพจน์ทางจิตเวชเป็นผู้น าใน
กา รฝึ กฝนจิ ตแพทย์ในด้านบุคลิกภา พ  เข าไ ด้ต้ั งทฤษฎีสั มพันธภา พระหว่า งบุ คคล ( The 
interpersonal Theory of Psychiatry) ต้ังแต่ปี ค.ศ.๑๙๒๙ และส าเร็จในกลางปี ค.ศ. ๑๙๓๐ 
ตลอดชีวิตมีผลงานเล่มเดียว คือ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ซ่ึงพิมพ์ในปี ค.ศ. ๑๙๔๗ ผลงานที่เหลือได้รับการ

                                                                 
๕๕ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, การพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

(โครงการปีท่ี ๒), (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗), หน้า 
๓๕. 

๕๖ ศรีเรือน แก้วกังวาน, ทฤษฎี จิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา-รู้เขา), (กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน , 
๒๕๓๙), หน้า ๖๓. 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=สิริมา%20ภิญโญอนันตพงษ์


๔๑ 
 

ตีพิมพ์หลังเขา เสียชี วิตแล้ว โดยเพ่ือนของเขาน าออก ตีพิมพ์  เช่น Psychiatric  Interview , 
Clinical  Studies in  Psychiatry , Schizophrenia as a Human Process  และ The Fusion of 
Psychiatry and Social Science เขาใช้วิธีบ าบัดคนไข้จากจิตวิเคราะห์มาเป็น ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล Interpersonal Theory of Psychiatry ทฤษฎีของเขาโยงไปถึงจิตวิทยาบุคลิกภาพเป็นผลมา
จากสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  เขาได้รักษา Schizophrenia (คนไข้โรคจิตชนิดหนึ่ง) ให้หายได้
มากมาย 

เขาได้ก าหนดโครงสร้างบุคลิกภาพเป็น ๓ ประเภท๕๗ ได้แก่ 
๑. Dynamism พฤติกรรมที่เคยชินเป็นความสัมพันธ์กับคนอ่ืน เช่นชอบช่วยเหลือ  ชอบ

บ่น เอาเปรียบ 
๒. Personification มโนภาพที่ คน วา ดภา พโตยตนเองและเป็นภา พที่คนอ่ืน มี

สัมพันธภาพกับตน 
๓. Cognitive Process กระบวนการคิดเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิดภาพมี ๓ อย่าง 
๓.๑ Prototaxic เป็นความคิดระดับทารก ไม่เจาะจง ไม่เข้าใจสิ่งรับรู้  เป็นประสาท

สัมผัส 
๓.๒ Parataxic ความคิดพัฒนาขึ้น เข้าใจสัมพันธภาพสิ่งต่างๆ จริง/ไม่จริง 
๓.๓ Syntaxic ใช้สัญลักษณ์ สื่อสารได้ตรงความจริงมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผู้อ่ืน 
แบบแห่งบุคลิกภาพ ผู้มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนจะก้าวไปสู่บุคลิกภาพแห่งความเป็นผู้ใหญ่

ได้ ส่วนผู้ที่บกพร่องความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ย่อมแสดงอาการโรคจิ ตประสาทไว้ ๑๐ ประการ  เช่น 
หมกมุ่นกับตัวเอง ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของซัลลิแวน เขาเห็นว่า สังคมมีส่วนส าคัญต่อการ
สร้างบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู้ของตนเอง  จนท าให้
บุคคลปรับเปลี่ยนตนเองไปตามนั้น เขาจึงได้สร้างทฤษฎีชื่อ ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

แนวคิดท่ีส าคัญ 
๑. โครงสร้างบุคลิกภาพ 
ซัลลิแวนเห็นว่า พันธุกรรมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและความสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการสร้างบุคลิกภาพ  โครงสร้างบุคลิกภาพจึงเป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลที่มีความสัมพันธ์ด้วยอาจมีชีวิตอยู่จริงหรือเป็นบุคคลใน
ฝัน ในเทพนิยาย หรือเป็นบุคคลเด่น ๆ ก็ได้ เขาเชื่อว่าบุคลิกภาพเป็นการท างานประสานกันระหว่าง 
การแปรเปลี่ยนพลัง (Dynamics)  การสร้างภาพบุคคล(Personification) และกระบวนการคิด 
(Cognitive Process) 

๑.๑ การแปรเปลี่ยนพลัง (Dynamics) เป็นกระบวนการปรับตัวของบุคคล ในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ถึงความต้องการของผู้อ่ืนแล้วแสดงพฤติกรรม  ตอบสนองความ
ต้องการของผู้อ่ืน ทั้งที่อาจไม่ได้ต้องการตามนั้น การเรียนรู้เหล่านี้เริ่มต้นต้ังแต่วัยเด็ก เช่น การแกล้ง
น้อง…ไม่ดี เด็กจะไม่ท า หรือ การยกมือไหว้ผู้ใหญ่…ดี เป็นต้น ซ่ึงจะค่อยๆหลอมรวมเป็นบุคลิกภาพ 
                                                                 

๕๗กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, (พิมพ์คร้ังท่ี ๕), (กรุงเทพมหานคร: บี.เค. อินเตอร์ปรินท์, ๒๕๔๒), หน้า 
๓๙. 



๔๒ 
 

ซัลลิแวนเชื่อว่า ศูนย์กลสงการผันแปรอยู่ที่ระบบตน (Self System) อันเป็นระบบของการสร้างภาพ
ตนเอง ท าให้รับรู้ตนเองใน ๓ ลักษณะ คือ 

๑. ภาพตนเองที่ว่า “ฉันดี” (Good Me) ซ่ึงเป็นผลของประสบการณ์ที่รับการยอมรับ
จากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ให้ความรู้สึกรักใคร่ อบอุ่น เอาใจใส่ ห่วงใย  ท าให้เกิดความพึงพอใจ 

๒. ภาพตนเองที่ว่า “ฉันเลว” (Bad Me) เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการได้การอบรม
เลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง ไม่เอาใจใส่ ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ จึงท าให้เด็กเกิดความไม่พอใจ 

๓. ภาพตนเองที่ว่า “ไม่ใช่ฉัน” (Not Me) เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูแบบขู่ เข็ญหรือท าให้
หวาดกลัวอย่างรุนแรงท าให้เกิดความวิตกกังวลสูง จึงแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงปฏิเสธว่า  “ไม่ใช่
ฉัน”เพราะเป็นสิ่งที่เด็กไม่ต้องการรับรู้ 

๑.๒  การสร้างภาพบุคคล (Personification) เป็นภาพที่บุคคลวาดขึ้นจากการที่ตนได้ไป
สัมพันธ์กับคนอ่ืนภาพเหล่านี้อาจเป็นภาพของตนเองหรือผู้ อ่ืน  ซ่ึงเป็นภาพที่ถูกต้องหรือไม่ก็ได้  เม่ือ
ภาพเป็นที่ติดตาแล้วก็ยากต่อการเปลี่ยนแปลงและยังมีแนวโน้มที่จะถ่ายโอนไปยังบุคคลอ่ืนด้วย  เช่น 
ภาพแม่ดีใจ อาจมองว่าผู้หญิงที่เป็นแม่ใจดีทุกคน เป็นต้น 

๑.๓ กระบวนการคิด (Cognitive Process) ซัลลิแวนเชื่อว่ากระบวนการคิดเป็นส่วน
หนึ่งของโครงสร้างบุคลิกภาพเขาได้แบ่งกระบวนการคดออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ 

๑. โปรโตทาซิก (Prototaxic) เป็นกระบวนการคิดของทารกที่ยังไม่ได้ปรุงแต่ง  รับรู้สิ่ง
ต่างๆอย่างไม่เฉพาะเจาะจง ไม่เข้าใจความหมาย ผ่านไปแล้วผ่านไปเลย  ไม่ตระหนักถึงการด ารงอยู่
ของสิ่งนั้น 

๒. พาราทาซิก(Parataxic) เม่ือเด็กพัฒนาความคิดสูงขึ้นจะเริ่มเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระ
ว่างสิ่งต่างๆทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างปนกันไป แต่ความคิดของเด็กถือว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นจริง เช่น อุลตรา
แมน  เป็นต้น ความคิดดังกล่าวจะส่งผลต่อบุคลิกภาพของบางคนในอนาคตเป็นต้น  

 ๓. ซินทาซิก (Syntaxic) เม่ือเด็กมีความสามารถทางงภาษาเพ่ิมขึ้นถึงขั้นใช้สัญลักษณ์
แล้ว สภาพความเป็นจริงกับความจริงมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้  สื่อสารกับผู้ อ่ืนได้
เข้าใจ 

๒. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ซัลลิแวนได้แบ่งการพัฒนาบุคลิกภาพตามประสบการณ์เป็น ๗ ขั้น๕๘ คือ 
๑. ขั้นทารก (Infancy) อายุแรกเกิด - ๑๘ เดือน วัยนี้จะมีความสุข กับการใช้ปากในการ

ตอบสนองความต้องการอาหารของตนเองด้วยการดูดหรือการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการใช้ประสาท
ตาสัมผัสกับมือในการดูดนิ้วตนเอง 

๒. ขั้นวัยเด็ก (Childhood) อายุ ๑๘ เดือน – ๕ ปี เป็นระยะที่เริ่มหัดพูด ฝึกออกเสียง
ได้ชัดเจน เริ่มมีเพ่ือนและต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับสถานภาพของตนเอง 

๓. ขั้นวัยเยาว์ (Juvenile Era) อายุระหว่าง ๕-๑๒ ปี เป็นวัยที่เข้าโรงเรียน  พัฒนาการ
ทางร่างกายเร็วมากเริ่มรู้จักสังคม มีการร่วมมือและแข่งขัน เรียนรู้ที่จะควบคุมตนอง 

                                                                 
๕๘ ศรีเรือน แก้วกังวาล, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย (เล่ม ๒) วัยรุ่น–วัยสูงอายุ, ( พิมพ์คร้ัง

ท่ี ๘), (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๗๐-๗๓. 



๔๓ 
 

๔. ขั้นก่อนวัยรุ่น (Pre-adolescence) อายุ ๑๑-๑๓ ปี เริ่มมีวุฒิภาวะทางเพศ มีการ
กล้าแสดงออกมากขึ้นและยังต้องการความเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ 

๕. ขั้นวัยรุ่นตอนต้น (Early Adolescence) อายุระหว่าง ๑๓-๑๗ ปี เป็นวัยที่ มีความ
พอใจในเรื่องเพศ ต้องการคบเพ่ือนเดียวกันและต่างเพศ ต้องการความเป็นอิสระไม่อยากพ่ึงพาใคร 

๖. ขั้นวัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) อายุ ๑๗-๑๙ ปี ร่างกายเจริญเต็มที่ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และเข้าใจตนเอง เรียนรู้บทบาทในสังคมได้ดี 

๗. ขั้นวัยผู้ใหญ่ (Adulthood) อายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี เป็นวัยที่ มีพัฒนาการทุกอย่าง
สมบูรณ์เต็มที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนสร้างหลักฐาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

บุคลิกภาพประเภทต่างๆ ( Personality Types)  บุคลิกภาพที่แสดงอาการของโรคจิต 
โรคประสาทมี ๑๐ ประเภท  แต่ในที่นี้ซัลลิแวนอธิบายไว้ ๖ ประเภท   ส่วนอีก ๔ ประเภทที่มีความ
คล้ายคลึงกับประเภทอ่ืนจนแทบจะแยกกันไม่ออกและซัลลิแวน มิได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนนั้นขอเว้น
ที่จะกล่าวไว้ในที่นี้ 

๑. ประเภทหมกมุ่นอยู่แต่กับตนเอง (Self-absorbed) หรือพวกคิดฝัน  เม่ือยังเป็นทารก
ยังแยกตังเองออกจากโลกภายนอกไม่ออก ถ้าได้รับการทนุถนอมก็รู้สึกว่าโลดดี ตัวเราก็ดี แต่ถ้าได้รับ
การเลี้ยงดูไม่ดี ก็รู้สึกว่าโลกร้าย ตัวเราก็ร้าย เราก็ต้องหาอะไรดีๆมาแทน โยกานคิดฝันเอาเ อง 
โดยทั่วไปแล้วคนประเภทนี้ทักท้อแท้ ผิดหวังง่าย มีความเจ็บแค้นแน่นใจ  มักคิดว่าตนถูกเข้าใจผิด
เสมอ ขั้นแรกบุคคลประเภทนี้จะผิดหวังในสัมพันธภาพระหว่างตนกับคนอ่ืน ต่อมาก็อาจจะผิดหวังใน
เรื่องการงาน การเรียน และอ่ืนๆต่อไป  บุคคลประเภทนี้ไม่มีความรักที่แท้จริงให้แ ก่ใคร แต่ก็มี
พฤติกรรมที่ดูเผินๆเหมือนกับมีความรักในบุคคลนั้นอย่างลึกซ้ึง เช่น ติดแจ แต่ถ้าเขาผิดหวังในบุคคล
นั้น จะเกลียดเข้ากระดูกด า 

๒. ประเภทเหลือขอ (Incorrigible) ได้แก่บุคลที่ไม่มีความเป็นมิตรกับใคร  มีอารมณ์ขุ่น
มัว ไม่อยากเข้ากับใคร แต่มีข้อยกเว้นคือ ถ้ากับผู้ ต่ ากว่าตนแล้ว  บุคคลประเภทนี้ ก็จะดีต่อ อาการ
เช่นนี้ จะเห็นได้ในวัยเยาว์ก่อนวัยรุ่น ถ้าเขาได้ครู เพ่ือน ที่เค็มเหมือนเอลือ พ่อแม่ก็เค่ียวเข็ญอยากให้
ได้ดี บุคคลในครอบครัวขาดสัมพันธภาพอันดีต่อกันและกัน เด็กรู้สึกว่าจะแข่งขันกับเขาโดยตรงๆ  คง
อยู่ในสถานะล าบาก เหล่านี้เป็นการท้าทาย  ยั่วยุ ท าให้เกิดความโกรธ หงุดหงิด 

๓. ประเภทค้านตลอดกาล (Negative) ได้แก่บุคคลที่ไม่ลงรอยกับผู้ใด ชอบค้าน  ชอบ
เถียง ชอบปฏิเสธ เนื่องมาจากเด็กเคยเรียกร้องความสนใจ เคยใช้วิธีนี้ ครั้นโตขึ้นก็ใช้วิธีที่ เคยใช้ และ
ยิ่งมีความช านาญในการคัดค้านยิ่งขึ้นด้วย 

๔. ประเภทไม่สุงสิงกับใคร (Asocial) ได้แก่บุคคลที่ปลีกตัวจากการติดต่อกับบุคคลอ่ืนให้
มากที่สุด ไม่ไว้ใจใครว่าจะจริงใจใยดีกับตน รู้สึกว่าท าคุณกับใครไม่ขึ้น มักจะใจน้อย  ทั้งนี้ เพราะรู้สึก
มาแต่ต้นว่าไม่มีใครรักตน 

๕. ประเภทต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน (Inadequate) ได้แก่บุคคลที่ยึดผู้ใหญ่ หรือเจ้านายเหมือนไม้
เลื้อยยึดหลัก ได้แต่เป็นผู้คอยตาม หรือให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้คอยชี้นิ้วบัญชา สั่งงาน  ให้ท าโน่นท านี่ไม่มี
ความคิดเป็นของตนเอง อาจเป็นผลมาจากการที่พ่อแม่วางอ านาจเอาต้ังแต้เด็กๆ  และตนก็อยู่ใต้
บัญญัติหรือโอวาทของผู้ใหญ่เสมอมา 



๔๔ 
 

๖. ประเภทรักร่วมเพศ (Homosexuality) ได้แก่บุคคลที่ไม่รักแพศตรงข้ามตามปกติ
ทั่วไป แต่มีความพอใจในเพศเดียวกัน หญิงร่วมรักกับหญิง ชายร่วมรักกับชาย  หรือพวกที่อยากเป็น
เพศตรงกันข้าม เช่นผู้ชายอยากเป็นผู้หญิง ผู้หญิงอยากเป็นผู้ชาย  ซัลลิแวนเห็นว่า การมีความรักร่วม
เพศมิใช่ปัญหาในตนเอง หากเป็นวิธีการปรับตัวท่ียากอย่างหนึ่งซ่ึงบุคคลที่น ามาใช้กับการแก้ปัญ หา
ทางเพศ 

บุคลิกภาพประเภท ๗-๑๐ คือ คนไ ม่เต็มบาท ไม่ถึงกับสติไมสมประกอบ ( Non-
integrative) บุคคลที่ประพฤติตนประดุจอยู่ในวัยรุ่นตลอดกาล (Chronic Adolescence) บุคคล
ประเภทพูดติดอ่าง และบุคคลประเภทใฝ่สูงทะเยอทะยานจนเกินความสามารถ 

จากการศึกษา  ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สรุปได้ว่าแนวคิดที่ส า คัญคือ 
โครงสร้า งบุคลิกภา พ พันธุกร รมมีอิทธิพลอย่างยิ่ง ต่อการเจ ริญเติบโต  และควา มสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อกา รสร้างบุคลิกภาพ โครงสร้างบุคลิกภาพจึงเป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล เยาวชนจะมีการสร้างภาพของตนเองและรับรู้ตนเองใน ๓ 
ลักษณะ คือ ภาพตนเองที่ว่า “ฉันดี” ซ่ึงเป็นผลของประสบการณ์ที่รับการยอมรับจากการอบรมเลี้ยง
ดูของพ่อแม่ที่ให้ความรู้สึกรักใคร่ อบอุ่น เอาใจใส่ ห่วงใย  ท าให้เกิดความพึงพอใจ  ภาพตนเองที่ว่า 
“ฉันเลว” เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการได้การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง ไม่เอาใจใส่  ไม่ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ จึงท าให้เด็กเกิดความไม่พอใจ  ภาพตนเองที่ว่า “ไม่ใช่ฉัน” เกิดจากการ
อบรมเลี้ยงดูแบบขู่ เข็ญหรือท าให้หวาดกลัวอย่างรุนแรงท าให้เกิดความวิตกกังวลสูง  จึงแสดง
พฤติกรรมออกมาในเชิงปฏิเสธว่า “ไม่ใช่ฉัน”เพราะเป็นสิ่งที่ เด็กไม่ต้องการรับรู้  มีแบ่งการพัฒนา
บุคลิกภาพตามประสบการณ์เป็น ๗  ขั้น ส าหรับเยาวชนจะอยู่ในขั้นที่ ๕ และ ๖ คือ ขั้นวัยรุ่นตอนต้น
และขั้นวัยรุ่นตอนปลาย ซ่ึงเป็นวัยที่มีความพอใจในเรื่องเพศ ต้องการคบเพ่ือน เพศเดียวกันและต่าง
เพศ ต้องการความเป็นอิสระไม่อยากพ่ึงพาใคร และมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และเข้าใจตนเอง 
เรียนรู้บทบาทในสังคมได้ดี คนจะมีบุคลิกภาพหลายรูปแบบ อธิเช่น ประเภทหมกมุ่นอยู่แต่กับตนเอง 
ประเภทเหลือขอ ประเภทค้านตลอดกาล ประเภทไม่สุงสิงกับใคร ประเภทต้องพ่ึงพาผู้ อ่ืน ประเภทรัก
ร่วมเพศ จะเห็นว่าบุคลิกภาพของเยาวชนมีมากมายหลายประเภท และแต่ละประเภทจะสะท้อน
พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกมา ผู้ใหญ่ที่เก่ียวข้องกับเยาวชนจะต้องเข้าใจลักษณะของเยาวชนเพ่ือให้
สามารถปฏิสัมพันธ์กันได้ 

 
(๗) ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม ๘ ขั้น ของแอริคสัน  (The Eight Stages of 

Psychosocial Development in Erikson)  
Erik Homburger Erikson เป็นเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นกล่าวว่า 

สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ (Physical) ทางสังคม (Social) ทางวัฒนธรรม (Cultural) และทาง
ความคิด (Ideational)   เข้ามามีอิทธิพลกับพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ต้ังแต่แรกเกิดจนชรา  ซ่ึงส่งผล
ต่อความคิดริเริ่ม ความสามารถในการปรับตัว บุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างๆ  เขาเป็นนักจิตวิทยา
คลินิก เกิดที่ประเทศเยอรมันพบว่าพัฒนาการทางจิตวิทยาของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับ
โครงสร้างทางกายภาพร่างกาย มุมมองของเขาจึงเน้นพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
ร่วมกัน นั่นคือ การเจริญเติบโตทางร่างกาย และสิ่งแวดล้อมจะมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางจิตใจ  



๔๕ 
 

และบุคลิกภาพ ท าให้บุคคลสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ ทฤษฎีของแอริคสันนี้ มีพ้ืนฐาน
จากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ จุดเด่นของแอริคสันคือมุมมองพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงอายุขัย 
ซ่ึงแอริคสันมองพัฒนาการของบุคคลคนหนึ่งในลักษณะองค์รวม (Wholeness/Holistic) ต้ังแต่แรก
เกิดจนกระทั่งสิ้นอายุขัย ซ่ึงโมเดลนี้แบ่งพัฒนาการของบุคคลไว ๘ ขั้น  

พัฒนาการทางจิตสังคม (Psychosocial Development Model) ๘ ขั้นที่จะกล่าว
ต่อไปนี้ แบ่งช่วงชีวิตของมนุษย์ จากแรกเกิดถึงประมาณอายุ ๘๐ ปีเป็น ๘ ช่วง ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย และสมอง จากวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นจะมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและช้า
ลงในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น มีความคงที่ในวัยผู้ใหญ่ และหลังจากนั้นในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางจนถึงวัยชรา
พัฒนาการในด้านต่างๆ เริ่มเสื่อมถอยลง แต่คงไว้ซ่ึงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงตาม
ขั้นต่างๆ นี้เป็นเสมือนบันไดที่แต่ละบุคคลจะก้าวขึ้นไป การประสบกับปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องปกติ 
และอาจเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงพัฒนาการ ซ่ึงจะเป็นเหมือนการเรียนรู้ การรู้จักแก้ไขปัญหา และเผชิญ
กับวิกฤตในช่วงต่างๆ การประสบกับความล้มเหลวในขั้นหนึ่งๆ  จะมีผลกระท าต่อพัฒนาการของ
บุคคลคนนั้นในขั้นต่อๆ ไปด้วย เช่น  การไม่ประสบผลส าเร็จในพัฒนาการขั้นต้นๆ จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากกลุ่มปกติ ตัวอย่างพฤติกรรม เช่น การเรียน  และการเข้าสังคมของบุคคล
ในช่วงวัยเด็กตอนต้นประสบปัญหา ส่งผลให้เกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ในช่วงวัยรุ่น  และเกิดปัญหา
อุปสรรคการใช้ชีวิตในช่วงวัยผู้ใหญ่ตามมาเช่นกัน  

ของแอริคสัน โดยมีรายละเอียดตามขั้นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
พัฒนาการขั้นแรกจะเกิดขึ้นในช่วงต้ังแต่แรกเกิดจนถึงขวบปีแรก  ในช่วงนี้ทารกจะมี

ความสุขความพึงพอใจบริเวณปาก และกิจกรรมเก่ียวกับการกลืนกิน ซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงปีแรกของชีวิต 
ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจะได้รับการตอบสนองที่เพียบพร้อม อยู่ในอุณหภูมิที่ เหมาะสม  รับอาหาร
ผ่านทางสายรก อยู่ในภาวะสงบเงียบ ท าให้ทารกมีความพึงพอใจรู้สึกม่ันคงปลอดภัย  ต่อมาเม่ือทารก
คลอดจากครรภ์มารดาจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เช่น  การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ การกลืนกินทางปากการขับถ่ายทางทวารหนักการได้ยินเสียงและอ่ืนๆ  

ในขั้นนี้หากมารดาให้ความรักและการดูแลแก่ทารกอย่างสม่ าเสมอ  ตอบสนองต่อความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานทางกายและทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง (เช่น เม่ือทารกหิวก็ได้กิน ได้รับการสัมผัสลูบ
คล าด้วยความรัก ทะนุถนอม ได้นอนหลับอย่างสงบพอเพียง เม่ือขับถ่ายก็ได้รับการดูแลความสะอาด) 
จะท าให้ทารกพัฒนาความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจขั้นพ้ืนฐาน (Basic Trust) ต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
ความส าเร็จของพัฒนาการในขั้นแรกสังเกตได้จากการที่ทารกไม่มีความวิตกกังวลมากจนเกินไป 
หรือไม่มีอารมณ์รุนแรง เช่น การแสดง พฤติกรรมร้องไห้โยเยโดยไม่สมเหตุสมผล  หรือแสดงความ
โมโหหงุดหงิด เพ่ือเรียกร้องความสนใจ เม่ือมารดาหรือผู้ดูแลคลาดสายตาไปการที่ทารกสามารถอยู่
ตามล าพังในระยะเวลาสั้นๆ เม่ือเวลา ที่มารดาหรือผู้ดูแลผละจากทารกไป เพ่ือท าธุระอ่ืนๆ ลักษณะ
ดังกล่าวแสดงว่า ทารกเริ่มมีความรู้สึกม่ันคงและไว้วางใจ มีความม่ันใจว่ามารดาหรือผู้ ดูแลจะกลับมา
ดูแลเช่นเดิม ถือเป็นจุดพ้ืนฐานเริ่มต้นของการพัฒนาอัตลักษณ์ (Ego Identity) ของบุคคลซ่ึงจะ
เกิดขึ้นชัดเจนในช่วงวัยรุ่น  



๔๖ 
 

ในพัฒนาการขั้นที่ ๒ เกิดขึ้นระหว่างขวบปีที่ ๒-๓ ของชีวิต พัฒนาการในขั้นนี้ เด็กจะมี
พัฒนาการทางร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมากขึ้น  และเริ่มที่จะเรียนรู้การควบคุมส่วนต่างๆของ
ร่างกาย เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเป็นอิสระมากขึ้น สามารถที่จะเรียนรู้อย่างรวดเร็ว  และเริ่มส ารวจ
สิ่งแวดล้อมรอบข้างเด็กในวัยนี้จะเริ่มฝึกหัดการขับถ่ายการควบคุมกล้ามเนื้อหูรูด  

ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง (Sense of Autonomy) และการควบคุมตนเอง (Self 
Control) จะเกิดขึ้นได้ถ้าผู้ปกครองให้การอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม มีความม่ันคงอดทน  ให้โอกาส
เด็กได้ท าสิ่งต่างๆตามความปรารถนาของตนเองโดยอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง (เช่น การเคลื่อนไหว 
การเดิน การปีนป่ายการหยิบจับสิ่งของอย่างเป็นอิสระ โดยที่ผู้ปกครองไม่แสดงท่าทีต่ืนตระหนก หรือ
กังวลมากเกินไป) จะท าให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง มีความรู้สึกที่ ดีต่อผู้ อ่ืน  ผลดีอีก
ประการคือ เด็กจะพัฒนาความรู้สึกมุ่งม่ัน (Will) ซ่ึงหมายถึง ความมุ่งม่ันต้ังใจแน่วแน่ในการเลือก 
และในการยับยั้งตนเอง เด็กจะกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและกล้าที่จะตัดสินมากขึ้น  รวมทั้งมีความ
มุ่งม่ันและต้ังใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ในทางตรงข้ามหากผู้ปกครองปล่อยปละละเลย ดุว่า หรือ
เข้มงวดกับเด็กมากเกินไป เด็กจะรู้สึกละอาย สงสัยในความสามารถของตนเอง ไม่ม่ันใจในการแสดง
ความคิดเห็น  ไม่ม่ันใจว่าจะควบคุมชีวิตตนเองได้  ผลกระทบหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นคือท าให้เด็กมี
บุคลิกภาพไม่เหมาะสม ขาดความเชื่อม่ัน  วิตกกังวล หวาดระแวงสงสัย หรือมีพฤติกรรมย้ าท า 
นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการพัฒนาความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง  และการควบคุมชีวิตตนเองอย่าง
เหมาะสม เม่ือโตขึ้นเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะสนับสนุน  และเชื่อม่ันสถาบันทางกฎหมายของสังคม มี
ความเคารพและอยู่ภายใต้กฎหมายของสังคม  

          พัฒนาการในขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุ ๓-๕ ปี เด็กวัยนี้ร่างกายมีความสามารถและ
ช่วยตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยังอยู่ในวงจ ากัด การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ในช่วงวัยนี้ท าได้โดยให้เด็กได้ร่วมท ากิจกรรมต่าง  ๆ ที่ท้าทายความสามารถของเขา รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมก็มีส่วนผลักดัน และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้  

ระยะนี้เป็นระยะที่เด็กเริ่มเรียนรู้บทบาททางเพศ มาตรฐานทางศีลธรรมและการควบคุม
อารมณ์ ครอบครัวจะเป็นแหล่งชี้แนะถึงสิ่งต่างๆ ในสังคมให้แก่เด็ก เด็กเริ่มสร้างบุคลิกภาพและ
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจากการได้มีกิจกรรมและประสบการณ์ร่วมกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ  ตัว การอบรม
สั่งสอนโดยพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวจะช่วยให้เด็กได้ซึมซับเข้าไป เป็นการรู้ส านึกผิดชอบชั่วดีใน
ความคิด และแสดงออกในพฤติกรรมของเด็ก การเรียนรู้นี้เด็กจะได้รับจากตัวแบบ (Role Model) ใน
ครอบครัว โดยมีตัวแบบเป็นตัวอย่าง และให้ข้อมูลแก่เด็ก เพ่ือเรียนรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด  ดังนั้น
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงสามารถสร้างขึ้นโดยการเรียนรู้จากบุคคลในครอบครัว และรวมถึงแนวความ 
คิดค่านิยมของสังคม ในระยะนี้ครอบครัวมีบทบาทอย่างยิ่งในการปลูกฝังความรู้สึกผิดชอบชั่วดีให้แก่
เด็ก การสร้างความสัมพันธ์ในระยะนี้จะเริ่มด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแม่ -เด็ก ต่อมาพ่อเข้ามามีส่วน
เก่ียวข้องด้วย และเม่ือสังคมของเด็กกว้างขวางขึ้นเด็กจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  เด็กเริ่ม
เป็นตัวของตัวเอง เด็กที่มีประสบการณ์มากจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มาก เด็กที่ไม่สามารถพัฒนา
ผ่านขั้นความคิดริเริ่มไปได้จะเกิดความรู้สึกผิด และไม่กล้าที่จะเป็นผู้ริ เริ่ม เนื่องจากเกิดความกลัวว่า
จะท าผิดพลาดอีก  



๔๗ 
 

พัฒนาการของเด็กเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งเด็ก พ่อแม่ และชุมชน  การได้ท า
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน หรือการมีปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) ในสังคมจะเป็นการช่วยถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด เจตคติ ค่านิยมของสังคมให้แก่เด็กได้ทีละน้อย โดยมีผู้ใหญ่ช่วยกันประคับประคอง
ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ได้ เด็กวัยนี้ควรได้รับโอกาสท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถอย่าง
อิสระ เช่น การเล่น การคิด การประดิษฐ์ การจินตนาการต่างๆ และควรได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ซึมซับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และหลักศีลธรรมจรรยา  หาก
เด็กวัยนี้ได้รับการจ ากัดในการท ากิจกรรมหรือถูกต าหนิ เม่ือคิดและทดลองท าสิ่งต่างๆ จะท าให้เด็ก
ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง มีความคิดคัดค้านหรือความรู้สึกผิดเกิดขึ้นเนื่องจากเขาไม่สามารถท าสิ่ง
ต่างๆ ได้ส าเร็จด่ังใจและถูกลิดรอนหรือขัดขวางความสามารถของตนเอง ท าให้ความรู้สึกผิดเกิดสะสม
ในตัวเด็กและมีผลให้เด็กขาดความคิดสร้างสรรค์  

 
ขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุ ๖-๑๒ ปี ช่วงวัยเด็กตอนปลายเป็นระยะที่เด็กมีความเจริญเติบโต

และมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ มากขึ้นยิ่งกว่าในวัยเด็กตอนต้นและวัยเด็ก
ตอนกลาง การเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆ ท าให้เด็กมีประสบการณ์กับสิ่งใหม่ ๆ รอบตัวเขามากขึ้น  เม่ือเขา
คิดว่าสิ่งใดที่เขาต้องการเขาจะต้องแสวงหาให้ได้ตามความปรารถนา  เนื่องจากในวัยที่ผ่านมาเขาไม่
สามารถท ากิจกรรมหลายอย่างได้ เพราะมีผู้ใหญ่คอยบังคับและควบคุม เด็กในวัยนี้ ต้องการแสดง
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือแสดงความเป็นผู้ใหญ่ จุดส าคัญของพัฒนาการระยะนี้ คือการได้
แสดงออกว่าเขามีความคิด และมีความสามารถเหมือนผู้ใหญ่คนอ่ืนๆเช่นกัน  ในช่วงอายุนี้บุคคลรอบ
ข้างควรช่วยชี้แนะแนวทางในการด าเนินชีวิตเพราะเป็นระยะที่พวกเขาเริ่มไตร่ตรองถึงอนาคต  การที่
ได้พิสูจน์ว่ามีความสามารถกระท าสิ่งต่างๆ ในขอบเขตของเขาได้อย่างเหมาะสมท าให้เด็กในวัยนี้ มี
ความเชื่อม่ันว่าเขาจะประสบความส าเร็จในอนาคต  

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  
๑. แนะน าในเรื่องการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา  การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
๒. แนะน าเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเด็กวัยนี้   

เด็กควรได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ในปริมาณที่เพียงพอ สิ่งที่ควรค านึงถึงคือเด็กวัยนี้ มักสนใจการเล่น
กับเพ่ือนมากกว่าเรื่องการรับประทานอาหาร 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ  
๑. แนะน าเรื่องการรู้จักตนเอง การมองตนเองตามความเป็นจริง ด้วยการบริหารจิตใจ  

การท าสมาธิ การเสียสละเพ่ือผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม  
๒. ฝึกการผ่อนคลายความเครียดในลักษณะต่างๆ  เช่น     การผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุก

ส่วนของร่างกาย จินตภาพบ าบัด หรือการท างานอดิเรกที่ชอบ เช่น ฟังเพลง เล่นดนตรี อ่านหนังสือที่
ชอบ วาดภาพ เป็นต้น  

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  



๔๘ 
 

๑. แนะน าเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนได้อย่างเหมาะสม  ให้รู้จักการยืดหยุ่น รู้จัก
การแพ้ ชนะ และให้อภัย เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลตามสภาพความเป็นจริง เพ่ือลดความ
คาดหวังจากผู้อ่ืนในทุกๆ ด้าน 

๒. ฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งพฤติกรรม
ทางด้านร่างกาย และค าพูด การจัดให้มีการแสดงบทบาทสมมติสถานการณ์ต่างๆ  เพ่ือให้เกิดทักษะ
น าไปสู่การปฏิบัติต่อไป  

ขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุ ๑๓-๒๐ ปี การแสวงหาอัตลักษณ์ของบุคคล และการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบถือว่าเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของวัยนี้ ซ่ึงความรับผิดชอบดังกล่าวมีรากฐานมาจากการอบรม
ของพ่อแม่ และความรู้สึกไว้วางใจและความม่ันใจในตนเอง  องค์ประกอบส าคัญของการสร้าง
ความรู้สึกเป็น อัตลักษณ์ และผ่านพ้นความรู้สึกสับสนในตนเอง ได้แก่ ความเข้าใจในอัตลักษณ์และ
การแสวงหาสถานภาพทางสังคม ความเข้าใจในอัตลักษณ์ช่วยให้เด็กวัยรุ่นเกิดความเข้าใจในปัญหา
ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจ วางแผนเรื่องเก่ียวกับอนาคต เช่น การเลือกอาชีพ  การเลือกคู่ครอง 
เป็นต้น ในวัยนี้เด็กวัยรุ่นจะเกิดความคิดสงสัยในตัวเอง เช่น การคิดถามตนเองว่า “ฉันคือใคร?” หรือ 
“ฉันจะท าอาชีพอะไรดี?” เนื่องจากระยะวัยรุ่นเป็นระยะ ที่มีความรู้สึกสับสน ขาดความม่ันใจ  เพราะ
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจเพ่ือเตรียมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่  ปัญหาของเด็กวัยนี้ มัก
เป็นไปในท านองที่ว่า ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะท าอะไร ฉันไม่รู้ว่าฉันจะด าเนินชีวิตไปในทิศทางใด และฉัน
ไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร  อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนวัยเดียวกัน และความรู้สึกได้รับการยอมรับจากสังคม
แวดล้อม ซ่ึงรวมถึงกลุ่มย่อยทางวัฒนธรรม และศาสนามีผลต่อการปรับตัวของวัยรุ่นอย่างยิ่ง  เด็ก
วัยรุ่นจะค่อย ๆ พัฒนาความเป็นตัวของตัวเองขึ้น เขาจะแสวงหาตนตามอุดมคติ ( Ego–ideal) และ
ค้นหาอัตลักษณ์เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่ในสังคม เราพบว่าเด็กวัยรุ่นตอนปลายจ านวนมาก
ยังไม่สามารถค้นพบอัตลักษณ์ของตน เด็กวัยรุ่นที่ประสบอุปสรรคในพัฒนาการขั้นนี้จะขาดทักษะที่
เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์ คือเม่ือเผชิญปัญหามักจะหลบเลี่ยงมากกว่าที่จะแก้ไข ในขณะที่
สถานการณ์ หรือปัญหาหนึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข เม่ือปัญหาอ่ืนๆประดังเข้ามา ก็เกิดการสั่งสม  และ
ซับซ้อนของปัญหา กล่าวคือเด็กวัยรุ่นยังไม่มีทักษะที่ดีในการแก้ปัญหา  อย่างไรก็ตามวัยรุ่นแต่ละคน
ย่อมต้องการเวลาในการเรียนรู้ และปรับตัวเพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่และได้รับการยอมรับ
จากบุคคลรอบข้างในสังคม ในวัยนี้จะมีปัญหาหลายด้าน ได้แก่ 

 ๑. ปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่  
วัยนี้จะแสดงพฤติกรรมที่แสดงความเป็นตัวตนของเขาค่อนข้างมาก  การพูดจาไม่ค่อย

เรียบร้อยซ่ึงอาจเลียนแบบมาจากกลุ่มเพ่ือน อารมณ์แปรปรวน  ไม่มีความสม่ าเสมอต่อความ
รับผิดชอบต่าง ๆ เอาแต่ใจตัวเอง ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูอาจารย์หงุดหงิดไม่พอใจได้มากๆ 
ถ้าบุคคลรอบข้างไม่เข้าใจ การแสดงออกเหล่านี้ และใช้วิธีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้การดุด่าว่า
กล่าว บ่นต าหนิ หรือลงโทษรุนแรง จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน ซ่ึงไม่ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านั้น  
วิธีการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้ ท าได้โดยเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจความต้องการของ
เขา มีการตอบสนองโดยประนีประนอมยืดหยุ่น แต่ยังคงขอบเขตที่ เหมาะสม ควรใช้การจูงใจ  ให้
วัยรุ่นได้ออกความคิดและร่วมมือโดยสมัครใจมากกว่าการบังคับหรือการใช้ความรุนแรง 

 



๔๙ 
 

๒. ปัญหาการใช้สารเสพติด  
ตามธรรมชาติของวัยรุ่นจะมีความอยากรู้อยากเห็นอยากลองมาก  การที่อยู่ใกล้ชิดกับ

กลุ่มเพ่ือนที่ใช้สารเสพติด ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกชักจูงให้ใช้สารเสพติดต่างๆ วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่
กล้าปฏิเสธเพ่ือนเพราะกลัวเพ่ือนไม่คบ หรือถูกเพ่ือนท้าทาย  หรือบางคนใช้เพราะอยากให้เหมือน
เพ่ือนๆ เพ่ือให้ได้รับการยอมรับเม่ือลองแล้วเกิดความพอใจและติดสารเสพติดเหล่านั้นไป 

๓. ปัญหาทางเพศ 
พฤติกรรมรักร่วมเพศ (Homosexualism) เป็นพฤติกรรมที่จะท าให้เกิดปัญหาตามมา

ได้มาก คนที่เป็นรักร่วมเพศมักจะเจอปัญหาในการด าเนินชีวิตได้มากกว่าคนทั่วไป  ในบางสังคมมีการ
ต่อต้านพฤติกรรมรักร่วมเพศ มีการรังเกียจ ล้อเลียน ไม่ยอมรับ  บางประเทศมีกฎหมายลงโทษผู้ที่ มี
เพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน  

การส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (Masturbation) ในวัยรุ่นถึงว่าเป็นพฤติกรรมปกติ ไม่มี
อันตราย ไม่มีผลเสียต่อร่างกายหรือจิตใจ แต่ว่าควรแนะน าให้เด็กได้เห็นถึงความเหมาะสมของเวลา
และสถานที่ ไม่ควรหมกมุ่นมากจนเป็นปัญหาต่อการใช้เวลา ท าให้ขาดการท ากิจกรรมอ่ืนๆ  ที่เป็น
ประโยชน์มากกว่า 

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น (Sexual Relationship) มักเกิดจากวัยรุ่นที่ขาดการยับยั้งชั่ง
ใจ หรือมีปัญหาทางอารมณ์ และใช้เพศสัมพันธ์เป็นการทดแทน เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นมักไม่ได้ยั้งคิดให้
รอบคอบ ขาดการไตร่ตรอง ท าตามอารมณ์เพศ หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารเสพติด  ท าให้เกิดปัญหา
การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การต้ังครรภ์เม่ือยังไม่พร้อม  การท าแท้ง การเลี้ยงลูกที่ไม่ถูกต้อง 
ปัญหาครอบครัวและกลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด  

๔. ปัญหาบุคลิกภาพ  
ช่วงวัยรุ่นจะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพอย่างชัดเจน ทั้งนิสัยใจคอ ความคิด การกระท า 

มีรูปแบบที่สม่ าเสมอ จนสามารถคาดการณ์ได้ว่าในเหตุการณ์แบบนี้ เขาจะแสดงออกอย่างไร ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่ผ่านมา จะท าให้วัยรุ่นมีบุคลิกภาพดีด้วย  แต่ในทางตรงข้าม 
การประสบ อุปสรรคต่างๆ เช่น การขาดผู้ปกครองคอยดูแล สั่งสอน หรือการเรียนรู้แบบผิดๆ จะท า
ให้วัยรุ่นมีปัญหาบุคลิกภาพได้ ท าให้เขาปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนยาก และเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ใน
กรณีที่เป็นปัญหามากๆ อาจน าไปสู่อาการผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality Disorders) 

๕. อาการพฤติกรรมเกเร (Conduct Disorder)  
เป็นโรคที่มีปัญหาพฤติกรรมกลุ่มที่ท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน โดยตนเองพอใจ  ได้แก่ การ

ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน การขโมย ฉ้อโกง ตีชิงวิ่งราว ท าร้ายผู้อ่ืน ท าลายข้าวของ เกเร หรือละเมิดกฎเกณฑ์
ของหมู่คณะหรือสังคม การหนีเรียน ไม่กลับบ้าน หนีเที่ยว โกหก หลอกลวง ล่วงเกินทางเพศ การใช้
สารเสพติด อาการดังกล่าวนี้มักจะเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานพอสมควร สัมพันธ์กับปัญหาในครอบครัว 
การเลี้ยงดู ปัญหาอารมณ์ การรักษาควรรีบท าให้เร็วท่ีสุด เพราะการปล่อยไว้นาน  จะยิ่งเรื้อรังรักษา
ยาก และกลายเป็นบุคลิกภาพแบบอันธพาล และต่อต้านสังคม  (Antisocial Personality Disorder) 
เม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่  

การป้องกันปัญหาวัยรุ่น  
๑. การเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง ให้ความรักความอบอุ่น  



๕๐ 
 

๒. การฝึกให้รู้จักระเบียบวินัย การควบคุมตัวเอง  
๓. การฝึกทักษะชีวิต ให้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง มีทักษะในการปฏิเสธส่ิงที่ไม่ถูกต้อง  
๔. การสอนให้เด็กรู้จักคบเพ่ือน ทักษะสังคมดี  
๕. การฝึกให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ 
 
 
บุคคลในขั้นนี้อยู่ช่วงอายุประมาณ ๒๑-๓๕ ปี เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้น  ที่สามารถหา       

อัตลักษณ์ของตนเองได้จากช่วงก่อนแล้ว บุคคลในช่วงอายุนี้จะรู้จักตนเอง  รู้ว่าตนเองมีความเชื่อ
อย่างไร ต้องการอะไรในชีวิต เกิดความรู้สึกต้องการมีเพ่ือนสนิทท่ีจะรับและแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ที่ตน
มีอยู่ แบ่งปันความเชื่อถือ ความสุข และความต้องการของตนแก่ผู้อ่ืน นั่นคือ คู่สมรส  หรือเพ่ือนสนิท 
จึงมีการพัฒนาความรู้สึกผูกพันกับผู้อ่ืน แต่ถ้าบุคคลไม่สามารถสร้างความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดกับผู้ อ่ืนได้ 
มีความต้องการแข่งขันหรือทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ อ่ืน  ก็จะน าไปสู่ความรู้สึกโดดเด่ียวอ้างว้าง  
บุคคลในช่วงนี้มีความเป็นอิสระในสังคมมากกว่าวัยก่อนๆ ในช่วงต้น  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม ความสมบูรณ์ของจิตใจในช่วงนี้ คือ  การได้รับการยอมรับ มีความก้าวหน้ า มี
อาชีพที่เหมาะสม มีการสมาคมกับเพศตรงข้ามเพ่ือการเลือกคู่ครองต่อไป การปรับตัวของผู้ใหญ่ในวัย
นี้คือ การเลือกคู่ครอง และการมีหน้าที่การงานที่เหมาะสม รวมทั้งการเข้ากันได้ดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
การไม่สามารถปรับตัวได้จะท าให้บุคคลแยกตัวออกไปจากสังคมและครอบครัว  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ แม้บางคนที่แต่งงานแล้ว  แต่ไม่สามารถแบ่งปันชีวิต และ
กิจกรรมกับคู่สมรสได้ จะรู้สึกโดดเด่ียว และส่งผลต่อการปรับตัวของบุตร เม่ือบุตรเติบโตและ ออกไป
เผชิญชีวิตในสังคมภายนอก ดังนั้น งานและความรัก จึงเป็นสิ่งที่ ท าให้บุคคลในช่วงวัยนี้ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต  

 
ขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุ ๓๖-๕๙ ปี เริ่มเข้าสู่วัยกลางคน เป็นระยะที่บุคคลมีครอบครัว มีบุตร 

และเลี้ยงดูบุตรด้วยความเอาใจใส่ ในระยะนี้บุคคลต้องการมีบุตรไว้สืบสกุล การจะมีบุตรซ่ึงถือว่าเป็น
สมาชิกใหม่ในครอบครัวนั้นต้องมาจากรากฐานของความรักและความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน  บุคคลที่
ไม่สามารถพัฒนามาถึงขั้นนี้ย่อมเกิดความรู้สึกท้อถอยและเหนื่อยหน่ายในชีวิต  คิดถึงแต่ตนเอง เริ่มมี
ความเจ็บป่วยเรื้อรัง และปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น  ไม่เตรียมสภาพแวดล้อมที่ ดีให้แก่ชน
รุ่นหลังท างานอย่างขาดความรับผิดชอบปล่อยปละละเลยเป็นต้น  

นอกจากนี้ในช่วงวัยนี้ยังเป็นวัยที่สนใจและต้องการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม  โดย
ความรู้สึกต่อสังคมนั้นจะเข้ามารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตส่วนตัว  รู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง ปัญหาครอบครัว และเลี้ยงดูบุตรด้วยความเอาใจใส่ ระยะนี้ เป็นระยะที่บุคคลต้ังใจท างาน
เพ่ือให้สิ่งต่างๆดีขึ้น รวมทั้งพัฒนาการทางจริยธรรมก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน  ในวัยนี้จะ
มีความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่ เกิดขึ้น  ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  ความ
เปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน ความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ และความเปลี่ยนแปลงในด้านความ
สนใจ 

 



๕๑ 
 

ขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุ ๖๐-๘๐ ปี นั่นคือ เข้าสู่วัยชรา พัฒนาการขั้นสุดท้ายนี้ มีพ้ืนฐานจาก
การปรับตัวในช่วงต้นของชีวิต บุคคลในช่วงวัยนี้มักแสวงหาความม่ันคงภายในจิตใจ  ซ่ึงเกิดเม่ือบุคคล
สามารถผ่านพัฒนาการในขั้นต่างๆ มาได้อย่างดี เป็นวัยของการยอมรับความเป็นจริง ใช้คุณค่าจาก
ประสบการณ์ ที่สั่งสมมา ให้เป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง และเป็นช่วงของการระลึกถึงความทรงจ าใน
อดีต ถ้าในอดีตที่ผ่านมาบุคคลมีความสุข ประสบความส าเร็จในพัฒนาการ และสิ่งต่างๆ รอบตัว  ก็จะ
มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความม่ันคงทางจิตใจ แต่ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลมีความทรงจ าที่
ผิดหวังอยู่ตลอด และพบปัญหาอุปสรรคในพัฒนาการของช่วงที่ผ่านมา จะมีความรู้สึกท้อแท้ หมด
หวัง เหนื่อยหน่ายกับชีวิต วิตกกังวลกับอดีตที่ไม่ดีงามของตนเอง ขาดก าลังใจในการต่อสู้  และไม่
สามารถพัฒนาชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข  

ผู้ที่สามารถปรับตัวได้ในช่วงเกษียณอายุการท างานจะเห็นว่า ตนได้ท าประโยชน์แก่สังคม
อย่างเต็มที่แล้ว เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความพอใจในชีวิต รู้จักหาความสุข ความสงบในจิตใจ 
ยอมรับกับสภาพความเป็นจริง และความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบัน และไม่รู้สึกเสียใจ หรือเสียดาย
เวลาที่ผ่านมากับประสบการณ์ในอดีตของตนเอง  

จากการศึกษา พัฒนาการทางจิตสังคม ๘ ขั้น สรุปได้ว่าทฤษฎีนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยา
พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น  สิ่งแวด ล้อมทั้งทางกายภาพ (Physical) ทางสังคม (Social) ทางวัฒนธรรม 
(Cultural) และทางความคิด (Ideational) เข้ามามีอิทธิพลกับพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ ต้ังแต่แรก
เกิดจนชรา ซ่ึงส่งผลต่อความคิดริเริ่ม ความสามารถในการปรับตัว บุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างๆ 
โมเดลนี้แบ่งพัฒนาการของบุคคลไว้ ๘ ขั้น โดยขั้น ๑ ถึงขั้น ๔ เป็นช่วงของการสั่งสมประสบการณ์ 
และการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาในขั้น ๕ เป็นเรื่องการปรับตัวเพ่ือแสวงหาอัตลักษณ์ และขั้น ๖ ถึงขั้น 
๘ เป็นการน าเอาอัตลักษณ์ไปใช้ โดยมีรายละเอียดตามขั้นต่างๆ ดังต่อไปนี้  ส าหรับเยาวชนจะอยู่ใน
ขั้นที่ ๕ ซ่ึงอยู่ช่วงอายุ ๑๓-๒๐ ปีซ่ึงจะมีปัญหามากมาย เช่น ปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ปัญหา
การใช้สารเสพติด ปัญหาบุคลิกภาพ ปัญหาทางเพศ อาการพฤติกรรมเกเร ช่วงนี้ เป็นช่วงแห่งความ
สับสน เยาวชนที่เลือกเดินทางดีก็จะดีไป แต่เยาวชนที่เลือกทางเดินผิดจะเสียเวลาและอาจเสียอนาคต
หากกระท าผิดมาก ช่วงนี้เป็นช่วงที่สับสนมากส าหรับเยาวชน พ่อแม่ควรเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลลูกอย่าง
ใกล้ชิด อย่าให้ลูกเดินหลงทางได้ 

(๘) ทฤษฎีอาชญาวิทยา ของสตีเว่น บริกส์ (Steven Briggs)๕๙    บริกสส์ได้พูดถึงทฤษฎี
ส าคัญต่างๆ ทางด้านอาชญาวิทยา เพ่ือหาสาเหตุที่คนกระท าผิดกฎหมายหรือก่ออาชญากรรม   หาวิธี
ลดระดับหรือประเภทตลอดจนถึงการป้องกันการเกิดของอาชญากรรมโดยมีทฤษฎีย่อยๆอีก ๘ ทฤษฎี
ในส่วนนี้ ซ่ึงได้แก่  

๑. ทฤษฎีทางเลือกของเหตุผล 
๒. ทฤษฎีความสับสนของสังคม 
๓. ทฤษฎีความตึงเครียด 
๔. ทฤษฎีการเรียนรู้สังคม 

                                                                 
๕๙ Steven Briggs, Important Theories in Criminology: Why People Commit Crime, 

แปลโดย วีรชัย อนันต์เธียร, [ออนไลน์], http://www.dummies.com/how-to/content/important-theories-
in-criminology-why-people-commi.html [๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖]. 

http://www.dummies.com/search.html?query=Steven+Briggs
http://www.dummies.com/search.html?query=Steven+Briggs
http://www.dummies.com/how-to/content/important-theories-in-criminology-why-people-commi.html
http://www.dummies.com/how-to/content/important-theories-in-criminology-why-people-commi.html
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๕. ทฤษฎีการควบคุมสังคม 
๖. ทฤษฎีการตราหน้า 
๗. ชีววิทยา พันธุกรรม และวิวัฒนาการ 
๑. ทฤษฎีทางเลือกของเหตุผล (Rational choice theory) คนโดยทั่วไปจะกระท า

ในสิ่งที่ตนเองสนใจและตัดสินใจที่จะก่ออาชญากรรม โดยชั่งน้ าหนักระหว่างความเสี่ยงอันน่าจะ
เกิดขึ้นได้ (รวมถึงความเสี่ยงที่เขาอาจถูกจับและต้องโทษ) กับรางวัลท่ีเขาจะได้รับ 

๒. ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม สั บ ส น ข อ ง สั ง ค ม  (Social disorganization theory) 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมของบุคคลหนึ่งจะมีผลต่อทางเลือกด้านพฤติกรรมที่คนๆนั้น
เลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนที่มีโครงสร้างสังคมไม่ดีจะมีแนวโน้มของอัตรา การก่ออาชญากรรมที่
สูงกว่า ชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนที่โรงเรียนที่ไม่ดี  มีอาคารร้างว่างเปล่า  มีอัตราการว่างงานสูง มีการ
ปะปนกันของอาคารที่อยู่อาศัยกับอาคารเชิงพาณิชย์ 

๓. ทฤษฎีความตึงเครียด (Strain theory)  
คนส่วน ใหญ่จะมีความทะยานอยากคล้ายคลึ งกัน แ ต่พวกเขาไม่ไ ด้มี โอกาสและ

ความสามารถที่เหมือนกัน เม่ือพวกเขาพลาดหวังจากการได้รับการคาดหวังจากสังคมผ่านวิธีการที่
ยอมรับ เช่น การท างานหนัก หรือได้รับความพึงพอใจที่ล่าช้า พวกเขาจะเสาะหาความส าเร็จผ่านทาง
อาชญากรรมแทน 

๔. ทฤษฎีการเรียนรู้สังคม (Social learning theory)  
ผู้คนจะทวีความช านาญและมีแรงกระตุ้นในการก่ออาชญากรรมโดยผ่านผู้คนที่เขาพบปะ

ด้วย    
๕. ทฤษฎีการควบคุมสังคม (Social control theory)  
คนส่วนใหญ่จะก่ออาชญากรรมต่อบุคคล ถ้าหากไม่มีการควบคุมตามสถานที่ในสังคมโดย

ผ่านสถาบันต่างๆ เช่น โรงเรียนสถานที่ท างาน ทีโ่บสถ์ และครอบครัว          
๖. ทฤษฎีการตราหน้า (Labeling theory)  
ผู้คนที่มีอ านาจจะเป็นผู้บ่งบอกว่าการกระท าใดเป็นอาชญากรรม และจะตราหน้าว่าคนที่

ท านั้นเป็นอาชญากร การท าเช่นนี้จะท าให้เขาเป็นอาชญากรในที่สุด เม่ือใดที่คนถูกตราหน้าว่าเป็น
อาชญากร สังคมก็จะริบเอาโอกาสต่างๆ ไปจากเขา ซ่ึงจะน าเขาไปสู่พฤติกรรมของอาชญากรมากขึ้น     

๗. ชีววิทยา พันธุกรรม และวิวัฒนาการ (Biology, genetics, and evolution) 
โภชนาการที่ไม่ดี การป่วยทางจิต ระดับเคมีในสมองที่ไม่ดี และผลลัพธ์ท่ีค่อยเป็นค่อยไปของความปะ
พฤติอาชญากรรมที่ก้าวร้าว จะเป็นค าอธิบายของค าว่าอาชญากรรม 

ส านักอาชญาวิทยาอิตาเลียน  (Italian School) มี ซี ซาร์ ลอมโบรโซ (Cesare 
Lombroso) เจ้าของทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยอาชญากรโดยก าเนิด (Born Criminal)  เป็นผู้นาทาง
ความคิด ลอมโบรโซ ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของสานักอาชญาวิทยาคลาสสิคที่เชื่อในปรัชญาเรื่องเจตน์
จ านงอิสระ (Free Will) ลอมโบรโซ พยายามศึกษาวิจัยเพ่ืออธิบายพฤติกรรมมนุษย์  ลอมโบรโซให้
ความสนใจอย่างยิ่งในเรื่องจิตเวชศาสตร์ ซ่ึงเขาได้ศึกษาเรื่องกายวิภาควิทยาและสรีรวิทยาของสมอง 
ในปี ๑๘๗๖ ลอมโบรโซ ได้เผยแพร่ผลงานการค้นพบของเขาโดยเขียนหนังสือชื่อ  “On Criminal 
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Man” ผลงานของลอมโบรโซไม่เพียงแต่จะเน้นเรื่องชีวิวิทยาเท่านั้น  แต่ยังเป็นการวิวัฒนาการที่มี
ลักษณะการสืบทอดต่อกัน (Atavistic)๖๐ 

ในปี ๑๘๗๖ ลอมโบรโซ ได้เผยแพร่ผลงานการค้นพบของเขาโดยเขียนหนังสือชื่อ  “On 
Criminal Man” ผลงานของลอมโบรโซไม่เพียงแต่จะเน้นเรื่องชีววิทยาเท่านั้น  แต่ยังเป็นการ
วิวัฒนาการที่มีลักษณะการสืบทอดต่อกัน (Atavistic)  

ลอมโบรโซ จ าแนกอาชญากรออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่  
๑. อาชญากรโดยก าเนิด (Born criminals) หมายถึง กลุ่มคนที่มีลักษณะสัญชาตญาณ

ดิบเหมือนคนในยุคอดีต or people with atavistic characteristics)  
๒. อาชญากรวิกลจริต (Insane criminals) คนโง่ คนปัญญาทึบ คนโรคจิต เป็นโรค

ลมชัก โรคติดสุราเรื้อรัง  
๓. อาชญากรที่กระทาผิดเป็นครั้งคราว  (Occasional criminals or criminaloids) 

หมายถึง ผู้ที่เป็นอาชญากรที่อาศัยโอกาสในการกระทาผิด  
๔. อาชญากรที่ทาด้วยอารมณ์กดดัน  (Criminals of passion) ได้แก่ พวกที่ประกอบ

อาชญากรรมเพราะอารมณ์ โกรธ รัก หลง หรือต้องการเกียรติ เป็นคนที่ไม่สามารถต้านทานความ
ต้องการของตัวเองได้ (who commit crimes because of anger, love, or honor and are 
characterized by being propelled to crime by “irresistible force”)  

ฐานคติของสานักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม  เปลี่ยนจากการให้ความส าคัญเรื่อ ง 
“อาชญากรรม” ของสานักอาชญาวิทยาคลาสสิค มาเป็นการให้ความส าคัญกับตัว “อาชญากร” หรือ 
“ผู้กระทาความผิด” และ ลอมโบรโซเสนอให้พิจารณาลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทาผิดเป็น
รายบุคคล ไม่ใช่ลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะความผิดที่กระท า และควรแยกการจ า คุกผู้กระผิดตาม
ประเภทของอาชญากรรม        

จากการศึกษา ทฤษฎีอาชญาวิทยา ของสตีเว่น บริกส์ สรุปได้ว่า  ได้มีการหาสาเหตุที่
คนกระท าผิดกฎหมายหรือก่ออาชญากรรม หาวิธีลดระดับหรือประเภทตลอดจนถึงการป้องกันการ
เกิดของอาชญากรรม โดยมีทฤษฎีย่อยๆ อีก  ๘ ทฤษฎี  ได้แก่ ทฤษฎีทางเลือกของเหตุผล   ทฤษฎี
ความสับสนของสังคม  ทฤษฎีความตึงเครียด ทฤษฎีการเรียนรู้สังคม ทฤษฎีการควบคุมสังคม ทฤษฎี
การตราหน้า ชีววิทยาพันธุกรรมและวิวัฒนาการ ทฤษฎีเหล่านี้บอกให้รู้ว่า ต้นสายปลายเหตุของการ
ก่ออาชญากรรมเนื่องมาจากสิ่ งใดบ้าง การเข้าใจทฤษฎีเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจเยาวชนผู้กระท า
ความผิดได้มากขึ้น สาเหตุบางอย่างมาจากสังคมภายนอก และบางอย่างมาจากตัวเยาวชนเอง 
บางครั้งสังคมมีส่วนอย่างมากที่ท าให้เยาวชนกลายเป็นอาชญากร อย่างเช่นการตราหน้าผู้ที่ เคยท า
ความผิดมาครั้งหนึ่งจะต้องเป็นคนเลวตลอดไป ท าให้เยาวชนที่ก้าวพลาดไปต้องกลายเป็นผู้ผิดไป
ตลอดกาล ผู้ใหญ่พึงเข้าใจและให้อภัยเยาวชนที่ก้าวพลาดไป 

 
 

                                                                 
๖๐ รองศาสตราจารย์ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, ทฤษฎีอาชญาวิทยา, ชุดวิชากฎหมายอาญา. และอาชญา

วิทยา, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๓๑-๓๒. 
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๒.๔ ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร มนุษย์จึงจ าเป็นที่

จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีศึกษาในเชิง
วิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจ ที่ศึกษาวิธีการบริหารงานองค์กรและบุคคลทั้งในภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีมีอยู่หลากหลาย  นักวิชาการจึงได้ให้ข้อคิดแนวทางไว้เพ่ือเป็นวิชาการ
ประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๒.๔.๑ ทฤษฎีพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นที่จะต้องบูรณาการเข้ากับทฤษฎีหลักของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ  ๓ ทฤษฎี
หลักที่จะอธิบายเป็นล าดับต่อไป รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและสร้างความส าเร็จให้กับบทบาทและ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงประกอบไปด้วยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ( Economic Theory) 
ทฤษฎีระบบ (Systems theory) และทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory) ทั้ง ๓ ทฤษฎีหลัก
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือนเป็น ๓ ขาของม้านั่งที่ ต้องต้ังอยู่บนจริยธรรม (Ethics) 
ซ่ึงในแต่ละขาเป็นองค์ประกอบของทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องบูรณาการเข้าด้วยกันเพ่ือ
เป็นฐานให้กับทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้๖๑  

๒.๔.๒ ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human capital theory)๖๒  
องค์การสามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้  โดยผ่านการพัฒนาสร้างคุณค่าให้กับ

ทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา  การฝึกอบรม และสาธารณสุข  ซ่ึงจะต้องมีการ
ประเมินความคุ้มค่ากับการลงทุนที่เกิดขึ้นกับการศึกษา การฝึกอบรม และสาธารณสุข เป็นต้น เพ่ือให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงกับทรัพยากรมนุษย์ที่ ได้พัฒนาและอบรมแล้ว  ซ่ึง
ผลตอบแทนที่พนักงานจะได้รับย่อมเพ่ิมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน เป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักภาวนา ๔ ที่มีความสัมพันธ์กับทฤษฎีทุนมนุษย์  

ทฤษฎีทุนมนุษย์ จึงเป็นการวิเคราะห์จากแนวคิดของต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ  
(Cost-benefit Analysis) และวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน (ROI: 
Return on Investment) ซ่ึงกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงการเพ่ิมมูลค่าของมนุษย์ที่ เป็นพนักงานในองค์กร โดยเรียนรู้ผ่ าน
การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาต่างๆ น าไปสู่ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่องค์กรต้องการ 

๒.๔.๓ ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างทุนมนุษย์ 
แนวความคิดนักทฤษฎีการเรียนรู้มองที่ข้อเท็จจริง (Facts) และรวบรวมต้ังเป็นหลักการ 

(Principles) และเป็นที่ยอมรับความถูกต้องของทฤษฎีนั้นๆ แบ่งเป็นกลุ่มทฤษฎี  S – R (Stimulus–
Response Theories) คือ แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้เรียนซ่ึงเชื่อมโยงต่อสิ่งเร้าเฉพาะอย่าง  ตลอด

                                                                 
๖๑Swanson, R. A., Assessing the Financial Benefits of Human Resource 

Development, (Cambridge, Mass: Pursues, 2001), p. 47. 
๖๒Becker, G. S., Human capital: A theoretical and Empirical analysis, With Special 

Reference to Education, (Chicago: University of Chicago Press, 1993), p. 33. 



๕๕ 
 

การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนรู้เองเป็นการเรียนรู้ เรื่องการปะติดปะต่อเข้าด้วยกันกับการเสริมแรง  
(Reinforcement) ซ่ึงถือเป็นความส าคัญของการเรียนรู้ 

- กลุ่มทฤษฎีสนาม (Field Theories) คือ เน้นการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์และ
สถานการณ์ทั่วไปกับความเข้าใจส าเหนียก  (Perception) ของผู้ เรียนและรวมถึงการเรียนรู้ถึง
ความคิดต่างๆ ที่เรียกว่า “พิชชาน” (Cognition) และการเรียนรู้สัญญาณทั่วไป (Sign) 

- ทฤษฎีควา มต่อเนื่อ ง (Contiguity Theory) ของ Guthrie คือเป็นทฤษฎี
Conditioning ที่ถือว่า Conditioned Response หมายถึง ความต่อเนื่องระหว่างสิ่งเร้าใดที่ท าให้
เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ซ่ึงถือว่าเกิดการเรียนรู้ขึ้นแล้วและสถานการณ์อ่ืนที่คล้ายกัน  ผู้ เรียนจะนึกถึง
ปฏิกิริยาโต้ตอบที่เหมาะสมได้ทันที ซ่ึงเป็นหลักการแทนที่ (Principle of Substitution) 

- แนวคิดทางพุทธิปัญญา  (Cognitive Science) จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้  ได้ให้ความ
สนใจเรื่องกระบวนการคิดของสมอง ได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ และการจดจ า  ไม่เน้นเรื่องสิ่งเร้า 
เง่ือนไข ตัวเสริมแรง แต่จะเน้นเรื่องแรงจูงใจ และกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้และ
รับรู้สิ่งต่างๆ๖๓ 

๒.๔.๔ ทฤษฎีความเป็นธรรมส าหรับผู้มีหน้าท่ีในการจัดการทุนมนุษย์ 
ความเป็นธรรมตามแนวคิดของทฤษฎีความเป็นธรรมมี ๒ ลักษณะ ลักษณะแรกหมายถึง 

ความเป็นธรรมในการจัดสรรรางวัลในหมู่พนักงาน (distributive justice) และความเป็นธรรมของ
นโยบายและวิธีการที่ใช้ในการพิจารณาจัดสรรรางวัลกับพนักงาน (procedural justice) 

แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังทฤษฎีความเป็นธรรม ได้แก่ “การแลกเปลี่ยนทางสังคม (social 
exchange)” กับ “การเปรียบเทียบทางสังคม (social comparison)” กล่าวคือพนักงานแต่ละคน
ต่างก็อยู่ในกระบา นการแลกเปลี่ยนทางสั งคมกับองค์การ  โดยพนักงา นน าความรู้  ทักษะ 
ประสบการณ์และความทุ่มเท ฯลฯ เป็นปัจจัยน าเข้า (input) ให้กับองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลลัพธ์
หรือรางวัล (outcomes) ซ่ึงองค์การจัดให้กับพนักงาน  ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน  สิทธิ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ งานที่มีความท้าทาย การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  

ดังนั้น ทฤษฎีความเป็นธรรม จึงช่วยให้ผู้บริหารตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า  พนักงานให้
ความสนใจกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคมระหว่างพนักงานกับองค์กรอยู่ตลอดเวลา  เพ่ือตรวจสอบ
ว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากองค์กรหรือไม่ เม่ือเปรียบเทียบกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ทฤษฎีความเป็นธรรมยังท าให้ผู้บริหารต้องระมัดระวังและพยายามสร้างปัจจัยแวดล้อมของ
การท างานในองค์กร เพ่ือให้พนักงานส่วนใหญ่ขององค์การเกิดความรู้สึกว่า  พวกเขาได้รับการปฏิบัติ
อย่าง เป็นธรรมจ ากอง ค์การ  ผู้บริ หารควรสร้ างวัฒนธรรมควา มคงเส้นคงวา  (culture of 
consistency) ในการก าหนดนโยบาย มาตรการ/กลยุทธ์ กฎระเบียบและระบบการให้รางวัลให้มี
ความคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆตามอ าเภอใจ ทั้งนี้ เพ่ือให้พนักงานเกิดความรู้สึกหรือการ
รับรู้ว่า ทุกคนได้รับการปฏิบัติจากองค์กรด้วยกลยุทธ์ มาตรการและกฎเกณฑ์แบบเดียวกัน  โดยไม่มี
ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ เช่น อัตราจ้างเริ่มต้นส าหรับต าแหน่งงานประเภทเดียวกัน  คุณสมบัติ
ของผู้มาด ารงต าแหน่งใกล้เคียงกัน ต้องเริ่มต้นในอัตราจ้างเดียวกัน หรือเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับ
                                                                 

๖๓มัลลิกา คณานุรักษ์, รศ., จิตวิยาการสื่อสารของมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ลักษณ์ โอเดียนส
โตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๖๔ - ๖๕.  



๕๖ 
 

โอกาสการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งเท่าเทียมกันหรือมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่จ าเป็นกับต าแหน่งหน้าที่การงานเท่าเทียมกันสิ่งต่างๆ  เหล่านี้ ผู้บริหารองค์กรต้อง
ก าหนดนโยบาย สร้างกฎเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือใช้ในการพิจารณาจั ดสรรหรือกระจายรางวัลหรือ
ผลลัพธ์จากการท างานไว้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม (procedural justice) นอกจากนี้ ยังต้องสื่อสาร
นโยบายและกฎเกณฑ์ ดังกล่าวให้พนักงานได้รับรู้และรับทราบอย่างทั่งถึง  รวมทั้งด าเนินการตาม
นโยบายและกฎเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ด้วยความโปร่งใส จึงจะสามารถสร้างการรับรู้ของพนักงานได้ว่า 
พวกเขาได้รับการปฏิบัติจากองค์การด้วยความเสมอภาคและมีความเป็นธรรมซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท างานด้วยความทุ่มเทให้กับองค์การอย่างเต็มที่๖๔ 

๒.๔.๕ ทฤษฎีมุ่งสู่อนาคต 
ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมุ่งสู่อนาคตกับแนวความคิด (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ) 

ในองค์การนั้นพบว่านักพัฒนาบุคลากรจ าเป็นจะต้องวางแผนและออกแบบโปรแกรมหรือกิจกรรมการ
พัฒนาให้เหมาะสมและสามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้  มิใช่
มองแค่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเท่านั้น นักพัฒนาบุคลากรจ าเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์โดยการมองไป
ข้างหน้า 

ทฤษฎีการมุ่งสู่อนาคตจึงมุ่งเน้นไปที่การวางแผนเพ่ืออนาคตข้างหน้า  เนื่องจากอนาคต
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดเดาได้อยู่บนเง่ือนไขของความไม่แน่นอน  ซ่ึงองค์การ
สามารถเผชิญกับสถานการณ์ของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในอนาคตได้เส มอ ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้า  สิ่งที่องค์การจะต้องตระหนักเสมอก็คือ  จะท า
อย่างไรให้องค์การได้เปรียบในการแข่งขันที่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตได้ 

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม หรือความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน กลยุทธ์จึงเป็นเสมือนแนวทาง แผนงาน และทิศทางเพ่ือให้การ
ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงแต่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้แล้วการออกแบบ
โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องน าไปสู่การการเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขันต่อไปในอนาคตได้ด้วยเช่นกัน๖๕ 

๒.๔.๖ คุณสมบัติท่ีส าคัญของบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนามนุษย์๖๖ 
คุณสมบัติเฉพาะของบุคลิกภาพที่สามารถคาดคะเนพฤติกรรมในองค์กรของตัวทรัพยากร

มนุษย์นั้ น ไ ด้แ ก่ สภา พการควบ คุมตัวเอง  (Locus of Control)  กา รมุ่งเน้ นความส า เร็ จ 
(Achievement Orientation)  อ า น า จ นิ ยม  ( Authoritarianism)  แ ม ค เ คีย เ ว ล ลี นิ ย ม 
(Machiavellianism) การยกย่องตัวเอง (Self-esteem) การตรวจสอบตัวเอง (Self monitoring) 
และแนวโน้มของความเสี่ยง (Propensity for risk taking) 

 
 

                                                                 
๖๔เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๗ - ๗๔. 
๖๕อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, ดร., กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์ เซ็น

เตอร์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑๕.  
๖๖Ibid., pp. 66-68. 



๕๗ 
 

๒.๔.๗  ทฤษฎี วิถีทาง สู่เป้าหมายเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Evans  & 
House๖๗ 

Martin G. Evans & Robert J. House ได้เสนอรูปแบบผู้น าที่เรียกว่า  ทฤษฎีวิถีทาง
สู่เป้าหมาย (Path-Goal Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ในเรื่องการ
จูงใจในการท างานทฤษฎีนี้เชื่อว่าผู้น าจะต้องสร้างค่านิยมหรือให้ รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ Evans & House ได้แบ่งผู้น าออกเป็น ๔ แบบ 

๑) ผู้น าแบบชี้น า (Directive Leader Behavior) ผู้น าแบบนี้จะให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาได้รู้
ถึงสิ่งที่ตัวเองคาดหวัง มีการก าหนดแนวทางและชี้น า และมีการก าหนดตารางการท างาน 

๒) ผู้น าแบบสนับสนุน (Supportive Leader Behavior) ผู้น าแบบนี้จะให้ความเป็นมิตร
มีการจัดสวัสดิการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ความเป็นธรรมกับทุกคน 

๓) ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leader Behavior) ผู้น าแบบนี้จะให้ค าปรึกษาที่
ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

๔) ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ  (Achievement Oriented Leader) ผู้น าแบบนี้จ ะ
ต้ังเป้าหมายที่ท้าทายไว้  รวมทั้งให้ความเชื่อม่ันในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย
นอกจากนี้ทฤษฎีนี้ยังเชื่อว่าผู้น าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนไปตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป 
โดยมีปัจจัยสถานการณ์ที่ส า คัญ  ๒ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ใต้บังคับบัญชาและปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ดังนี้คือ 

ก. ปัจจัยด้านผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ การรับรู้ในเรื่องความสามารถของตัวเองและการ
ควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวเอง หากผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ว่าตัวเองไร้ความสามารถ เขาจะต้องการผู้น า
แบบชี้น า แต่หากเขารับรู้ว่า ตัวเองมีความสามารถสูง  เขาจะไม่ต้องการผู้น าแบบชี้น าเลย  ส่วน
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูงเขาจะต้องการผู้น าแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 

ข. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ โครงสร้างของงาน หากโครงสร้างของงานแน่นอนจะ
ไม่ต้องการผู้น าแบบชี้น า แต่หากโครงสร้างของงานไม่แน่นอน  จะต้องการผู้น าแบบชี้น าส่วนระบบ
อ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการนั้น หากมีลักษณะอ านาจหน้าที่ท่ีเป็นทางการสูงขึ้นผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
ยอมรับผู้น าแบบชี้น าน้อยลง และหากลุ่มงานมีการช่วยเหลือสนับสนุนและพอใจซ่ึงกันและกัน  เขาจะ
ไม่ต้องการผู้น าแบบสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
๖๗Martin G. Evens, “The Effect of Supervisory Behavior on the Path-Goal 

Relationship”, Organization Behavior and Human Performance, (May, 1970), pp. 277–298.  



๕๘ 
 

๒.๔.๘ ทฤษฎีความต้องการและความจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ 
ล าดับขั้นความต้องการของ Maslow๖๘ 
Abranam H. Maslow ได้ศึกษาทฤษฏีการจูงใจซ่ึงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลา ยที่

เรียกว่าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ  (Hierarchy of Needs) โดย Maslow จัดล าดับขั้นความ
ต้องการของมนุษย์ออกเป็น ๕ ขั้น คือ 

๑) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการอาหาร  น้ า 
อากาศหายใจ เพศ เป็นต้น ความต้องการดังกล่าวถือว่าเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของร่างกายเพ่ือ
การด ารงชีวิต 

๒) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความปลอดภัยทั้งทางร่างกาย
และอารมณ์ เช่น ความต้องการจะได้บ้านพักอาศัยหรือเสื้อผ้าอย่างเพียงพอ  ควรจะต้องปราศจาก
ความกังวลใจในเรื่องความม่ันคงทางการงานและการเงิน เป็นต้น 

๓) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) หลังจากที่ความต้องการทั้งสองขั้นได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการต่อมา คือ ความต้องการเป็นเจ้าของ หรือความต้องการทางสังคมซ่ึง
ได้แก่ ความต้องการความรักและความต้องการได้รับการยอมรับจากเพ่ือร่วมงาน 

๔) ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem Needs) เป็นความต้องการขั้น
สูง ความต้องการดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านหนึ่งเป็นความต้องการเก่ียวกับภาพพจน์ที่ ดี
ของตัวเองและการยอมรับตัวเอง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นความต้องการเก่ียวกับการได้รับการยกย่องและ
นับถือจากคนอ่ืน 

๕)  ควา มต้องกา รที่ จ ะไ ด้รั บควา มส าเร็ จ  ตามควา มนึ กคิด ด้วย ตัว เอง  ( Self 
Actualization Needs) เป็นความต้องการขั้นสูงสุด ซ่ึงเก่ียวข้องกับความสามารถของแต่ละคนที่จะ
พัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าถึงที่สุด ซ่ึงสามารถอธิบายให้ละเอียด ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

๒.๔.๙ ทฤษฎีการจูงใจ ของ Lyman W. Porter และ Edwarad E. Lawler๖๙ 
Porter & Lawler เห็นว่า ผลจากการปฏิบัติงานจะก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือรางวัลซ่ึง

รางวัลเหล่านี้ประกอบด้วย  รางวัลภายนอก (Extrinsic Rewards) ซ่ึงได้แก่ รายได้และการเลื่อน
ต าแหน่ง ส่วนรางวัลภายใน  (Intrinsic Rewards) ได้แก่ การยอมรับตัวเองและความรู้สึกถึง
ความส าเร็จซ่ึงแต่ละคนจะประเมินผลถึงความเสมอภาคหรือความยุติธรรมของรางวัลกับความ
พยายามที่จะได้ใช้ไป รวมทั้งระดับของความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หากรู้สึกว่ารางวัลที่ได้รับมีความ
ยุติธรรมบุคคลนั้นก็จะมีความพึงพอใจในงาน 

๒.๔.๑๐ ทฤษฎีมนุษยนิยม 
แนวความคิดของนักจิตวิทยา ที่ มีหลักคิดที่ว่ามนุษย์เป็นผู้ที่ มีคุณค่าคุณงามความดี  

ศักด์ิศรีและศักยภาพที่สามารถพัฒนาฝึกอบรมตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายของตน และก่อเกิดสัมพันธ์ได้
ด้วยการกระท าและการใช้ปฏิสันถารแห่งความเป็นมนุษย์อย่างสมดุล ซ่ึงในพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา
                                                                 

๖๘Abranam H. Maslow, “A Theory of Human Motivation”, (Psychological 50 Review, 
1943), pp. 370-396. 

๖๙Lyman W. Porter and Edwarad E. Lawler III ,  Managerial Attitudes and 
Perfomance, (Homewood, III. Dorsey Press, 1968), p. 87. 



๕๙ 
 

ได้ให้นิยามว่า คือ ทัศนะที่ถือว่า มนุษย์เป็นสิ่งหนึ่งในธรรมชาติ มีศักด์ิศรี มีค่า และมีความสามารถที่
จะพัฒนาตนเองโดยอาศัยเหตุผล และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องอาศัยอ านาจเหนือธรรมชาติ แต่
มนุษย์นิยมตามทัศนะของกลุ่มศาสนาบางกลุ่มถือว่า มนุษย์จะพัฒนาตนเองให้สมบู รณ์ได้ก็แต่โดย
อาศัยหลักค าสอนทางศาสนา๗๐ 

 ๒.๔.๑๑ ทฤษฎีการเสริมแรงเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์๗๑ 
การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง สิ่งเร้าต่างๆ ที่ท าให้เกิดการตอบสนองรางวัล 

คือ ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforces) รางวัลทุกอย่างเป็นตัวเสริมแรง  ส่วนตัวเสริมแรง
ทางลบ (Negative Reinforces) ท าให้พฤติกรรมเพ่ิมขึ้น เพ่ือหยุดผลท่ีไม่พึงประสงค์ 

ประเภทของตัวเสริมแรง 
ตัวเสริมแรง (Reinforces) คือ ทุกสิ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเพ่ิมขึ้น  ตัวเสริมแรงสามารถ

แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ 
๑) ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforces) คือ การให้รางวัลแก่ตัวเอง ได้แก่อาหาร 

น้ า ความต้องการทางเพศ และการหลับนอน  ตัวเสริมแรงปฐมภูมินี้ เป็นความต้องการที่เกิดจาก
สัญชาตญาณและไม่ใช่เกิดจากการเรียนรู้  ดังนั้น ตัวเสริมแรงปฐมภูมิจึงเก่ียวข้องกับพฤติกรรมที่
สลับซับซ้อนในองค์กรน้อยมาก 

๒) ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ (Secondary Reinforces) เป็นความต้องการที่เกิดจากการวาง
เง่ือนไข จึงต้องอาศัยการเรียนรู้ เช่น เงิน ซ่ึงเป็นรางวัลขั้นพ้ืนฐานที่องค์กรจ่ายให้แก่ทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรและตัวทรัพยากรมนุษย์ จะได้บรรลุตัวเสริมแรงปฐมภูมิ ส่วนตัวเสริมแรงทุติยภูมิอ่ืนๆ ที่เป็น
รางวัล ได้แก่ ความมีชื่อเสียง ค าชมเชย ความพอใจ ความต้ังใจ การยอมรับ การรู้จักกัน เป็นต้น 

๒.๔.๑๒ ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y๗๒ 
Douglas McGregor ได้เสนอทฤษฎีการจูงใจ  ที่เรียกว่า  ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y 

ดังนี้คือ 
ทฤษฎี X ต้ังอยู่บนสมมติฐานเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์ ดังน้ี 
๑) มนุษย์โดยทั่วไปไม่ชอบท างาน และจะพยายามหลีกเลี่ยงงานให้มากที่สุด 
๒) มนุษย์ส่วนใหญ่ถูกบังคับขู่เข็ญด้วยการลงโทษ เพ่ือให้เขามีความพยายามท างานให้

บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
๓)โดยธรรมชาติมนุษย์ชอบที่จะได้รับค าสั่ง ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและ

ไม่ค่อยมีความทะเยอทะยาน แต่ต้องการความม่ันคงปลอดภัยเหนือสิ่งอ่ืนใด 
ทฤษฎี Y ต้ังอยู่บนสมมติฐานเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์ ดังน้ี 

                                                                 
๗๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ/ไทย (ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) , 

(กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๐), หน้า ๔๔.  
๗๑พรชัย ลิขิตจธรรมโรจน์ ผศ.ดร., พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior), (ส านักพิพม์

โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๔๑.  
๗๒Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise, (New York: McGraw – Hill, 

1960), pp. 33-57. 



๖๐ 
 

๑) การใช้ความพยายามทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในการท างาน  ไม่ใช่เป็นสิ่งยุ่งยาก
ล าบากอะไรเลย แท้ท่ีจริงแล้วการท างานเหมือนกับการเล่นหรือการพักผ่อน 

๒) ทรัพยากรมนุษย์มีความสามารถในการควบคุมตัวเอง ให้ท างานไปตามเป้าหมายที่ได้
วางไว้ โดยไม่ต้องควบคุมบังคับ 

๓) การสร้างความผูกพันต่อองค์กร  เป็นผลมาจากการให้รางวัลตามความส าเร็จของ
ผลงาน 

๔) ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม มนุษย์โดยทั่วไปเรียนรู้ไม่เพียงแต่การยอมรับเท่านั้น
แต่ยังแสวงหาความรับผิดชอบเพ่ิมอีกด้วย 

๕) ความสามารถในจินตนาการ  ความเฉลียวฉลาด และความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาขององค์กรมีอยู่กว้างขวางในตัวมนุษย์ 

๖) ภายใต้เง่ือนไข ของคนในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ความสามารถทางสติปัญญา
ของคนในองค์กรมีโอกาสแสดงความสามารถเพียงบางส่วนเท่านั้น 

จะเห็นได้ว่า หากผู้บริหารยอมรับทฤษฎี X แล้ว จะใช้วิธีการจูงใจให้คนท างานโดยการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวและไม่เปิดโอกาสให้คนอ่ืนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ แต่หากผู้บริหารยอมรับทฤษฎี Y แล้ว จะใช้วิธีการจูงใจโดยเปิดโอกาสให้คนอ่ืนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้ท า ซ่ึงทฤษฎี Y นับว่าเป็นทฤษฎีที่ มีประโยชน์ต่อ
การจูงใจในการท างานเป็นอย่างมาก 

๒.๔.๑๓ กระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ 
ทุนมนุษย์สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การได้ ๔ วิธี คือ 
๑. การเล่าเรื่อง (Stories) ได้แก่ เรื่องราวต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในองค์การ ซ่ึงประกอบด้วย

เรื่องราวของการก่อต้ังองค์การ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ การกล่าวถึงความส าเร็จครั้งยิ่งใหญ่ ก าลังงาน
ลดลง การจัดแบ่งทรัพยากรมนุษย์ใหม่ ความผิดพลาดในอดีต และการเลียนแบบองค์การ 

๒. พิธีการ (Rituals)  จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือแสดงออกถึงค่านิยมหลักของ
องค์การ เป็นเป้าหมายที่ส าคัญขององค์การ การให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ เช่น ให้รางวัล
ทรัพยากรมนุษย์ดีเด่น 

๓. สัญญลักษณ์ทางวัตถุ (Material Symbols) เช่น ขนาดและการออกแบบส านักงาน 
แต่งกาย 

๔. ภาษา (Language) องค์การส่วนมากจะมีหน่วยงานย่อยในองค์การที่ใช้ภาษาที่ท าให้
การเรียนรู้ภาษานี้จะท าให้สมาชิกยอมรับวัฒนธรรมและปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาวัฒนธรรมไว้ องค์การ
ต่างๆ ซ่ึงจะท าให้สมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในกลุ่มหรือวัฒนธรรมในองค์การ๗๓   

ซ่ึงจากอดีตทฤษฎีการเรียนรู้จะไม่ได้แยกแยะให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเด็กกับ  ผู้ใหญ่เรียนรู้
แตกต่างกัน ครั้นต่อมาเม่ือการศึกษาผู้ใหญ่เริ่มพัฒนาและแพร่หลายขึ้น  ผู้สอนและ วิทยากรที่สอน
ผู้ใหญ่เริ่มตระหนักว่าการน าเอาทฤษฎีการเรียนการสอนเด็กมาประยุกต์ใช้ กับผู้ใหญ่มักจะไม่เกิด
                                                                 

๗๓พระศักด์ิดา วิสุทธิญาโณ (มรดา) , “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๖๘.  



๖๑ 
 

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงได้มีการให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าการเรียน การสอนของผู้ใหญ่มาก
ยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญในการศึกษาของผู้ใหญ่  (The Meaning of Adult Education) ซ่ึงพอสรุป
แนวความคิดได้ ดังนี้ 

๑) ผู้ใหญ่อยากจะเรียนเม่ือเขามีความต้องการและความสนใจที่จะเรียน  และการเรียนรู้
นั้นจะช่วยให้เขาพึงพอใจ ดังนั้นความต้องการและความสนใจที่จะเรียนของผู้ใหญ่  จึงน่าจะเป็น
จุดเริ่มต้นที่เหมาะสมส าหรับการพิจารณาจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

๒) ความสนใจหรือแนวโน้มการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้น จะมุ่งไปโดยถือเอา  ชีวิตประจ าวัน
เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ดังนั้นการท ากิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  จึงอยู่ที่ สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันของเขามากกว่าเนื้อหาวิชาที่จัดขึ้น 

๓) ถือว่าประสบการณ์ชีวิตผู้ใหญ่นับเป็นทรัพยากรที่มีค่ามาก  ที่สุดส าหรับการเรียนรู้
ของผู้ใหญ่ ดังนั้นวิธีการเรียนรู้ที่จ า เป็นเบื้องต้นก็คือ  วิธีการวิเคราะห์และ ค้นหาความจริงจาก
ประสบการณ์ 

๔) ผู้ใหญ่มีความต้องการอย่างมากที่จะชี้น าตนเอง มากกว่าที่จะให้ใคร  ชี้น าหรือควบคุม
เขา ดังนั้นบทบาทของผู้สอนก็คือ เข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในกระบวนการค้นหา  ความจริงมากกว่า
ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ของตนไปยังผู้เรียนซ่ึงเป็นผู้ใหญ่ 

๕) ข้อเท็จจริงส าหรับผู้ใหญ่คือ  ผู้ใหญ่ยิ่งมีอายุมากขึ้นเพียงใดก็ยิ่งมี  ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย เหตุนี้การจัดการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่จึง จ าเป็นต้องค านึงถึงความ
แตกต่างกันในเรื่องการสอนหรือแบบของการเรียนการสอนระยะเวลา สถานที่และอัตราความเร็วหรือ
ช้าในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่แตกต่างกันเหล่านั้นด้วย๗๔ 

โดยได้น าเสนอค าอธิบายข้อเปรียบเทียบทางปรัชญาที่เป็นพ้ืนฐานทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประการ ส าคัญคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้แก้ไขปัญหา
ขององค์การ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน การเปลี่ยนแปลงองค์การหรือเป็นผู้ออกแบบองค์การ  รวมทั้ง
ยังเป็นผู้สร้างอ านาจหรือความหมาย  แก่องค์การและยังเป็นผู้พัฒนาทุนมนุษย์ ๗๕ ทั้งยังมองไปถึง
อนาคตว่านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องวางแผนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้รองรับ
สภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน  ดังนั้นการเตรียมความ
พร้อมให้องค์กรสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจะเป็นทางออกที่ดีส าหรับองค์การ  ทั้งนี้
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องคาดการณ์และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น๗๖ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นทฤษฎีที่
สามารถน ามาปฏิสัมพันธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างลงตัว เป็นทฤษฎีที่เป็นดังศิลปะในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงจากทฤษฎีที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถแยกกลุ่มออกได้เป็น ๔  

                                                                 
๗๔บุญเลิศ ไพรินทร์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๒๑. 
๗๕จ าเนียร จวงตระกูล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๘ ), หน้า 

๑๔๔. 
๗๖อาภรณ์ ภู่วิทย์พันธ์, (ม.ป.ป.)., ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพ ตอนท่ี ๖ 

ใ น โ ค ร ง ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า ,  [อ อ น ไ ล น์ ],  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล 
http://konayutthaya.com/apm/files/hrd6. pdf>. (๒ ธันวาคม ๒๕๖๓). 



๖๒ 
 

กลุ่มทฤษฎีทั้ง ๔ ที่ได้น าเสนอมาแล้วนั้นมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์
อย่างลงตัว เริ่มจาก ทฤษฎีกลุ่มท่ี ๑ ซ่ึงประกอบไปด้วย ทฤษฎีความต้องการและความจ าเป็นขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ ซ่ึงเป็นหน้าที่ของฝ่าย HR ที่ต้องท าความเข้าใจเป็นอย่างดี กล่าวคือ การบริหาร
จัดการกับคนก็จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของมนุษย์ ว่ามนุษย์มีความ
ต้องการและความคาดหวังอย่างไรในการท างานรวมถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการท างานให้กับ
องค์การ ทฤษฎีกลุ่มท่ี ๒ ซ่ึงประกอบด้วยทฤษฎีจูงใจ เป็นกลุ่มทฤษฎีเก่ียวกับการสรรหาบุคคลเข้ามา
ท างานในองค์การซ่ึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายสรรหาคัดเลือกว่าจะมียุทธวิธีอย่างไร ที่จะสรรหาคัดเลือกและ
โน้มน้าวชักจูงให้บุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ เข้ามาท างานในองค์การ ทฤษฎีกลุ่มท่ี ๓  ซ่ึง
ประกอบด้วย ทฤษฎีมนุษยนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีมุ่งสู่อนาคต ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพ และ
กระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรม เป็นกลุ่มทฤษฎีที่ เก่ียวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยต้องเชื่อม่ันว่า
บุคลากรภายในองค์การนั้นสามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดสุด ซ่ึงเป็นการพัฒนาในหลายๆ ด้านไม่ว่า
จะเป็น การศึกษา บุคลิกภาพ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในการท างานร่วมกันระหว่างพนักงานภายใน
องค์การ ทั้งนี้ เพ่ือสร้างบุคลากรในองค์การให้กลายเป็น “ทุนมนุษย์” และทฤษฎีกลุ่มท่ี ๔  ซ่ึง
ประกอบด้วย ทฤษฎีความเป็นธรรม และทฤษฎี X ทฤษฎี Y ซ่ึงทฤษฎีกลุ่มนี้เป็นหน้าที่หลักของชนชั้น
หัวหน้า เพราะเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเพ่ือที่จะปกครองดูแล หรือควบคุมบุคลากร
ภายในองค์การ ที่ตนรับผิดชอบอยู่ได้โดยปราศจากปัญหา กล่าวคือชนชั้นหัวหน้าหรือที่ เรียกว่าฝ่าย 
HR จ าต้องรู้จักใช้อ านาจที่มีอยู่ในทางที่ถูกที่ควรโดยชอบธรรม ทั้งนี้รวมไปถึงความสุจริต บริสุทธิ์ขาว
สะอาดในหน้าที่ ซ่ึงที่กล่าวมานั้นถือเป็นหัวใจหลักของผู้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการคน 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีที่ได้กล่าวมาในสังคมยุคปัจจุบันถึงเวลาแล้วท่ีมนุษย์จะได้รับการพัฒนา 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกาย หรือในด้านของสติปัญญา ควรจะได้รับการดูแลและเอาใจใส่เพราะมนุษย์
ถือว่าเป็นทรัพยากรของชาติ ที่จะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่กันและกัน ผู้ใหญ่ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ ดี
ให้แก่เด็กก็จะต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึง
เปิดโอกาสทางด้านการศึกษา ให้มนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

วันชัย สุขตาม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัย
พบว่า  

๑. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม พบว่า เป็นแนวคิดที่สามารถ
ผลักดันให้ทุนมนุษย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผลลัพธ์และผล
ประกอบการจะออกมาเป็นที่น่าพอใจ ด้วยการศึกษา การฝึกอบรม โดยใช้หลักทางศาสนาเข้าไป
ประยุกต์ใช้ อันได้แก่ หลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ ไตรสิกขา การใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ จริต ๖ รวมทั้ง
การพิจารณากลุ่มผู้รับเข้าการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการมองหลักการต่างๆ จากบัว ๔ เหล่า อันเป็นการ
พิจารณาคุณสมบัติในการเรียนรู้ของบุคคลทางพุทธศาสนา 

๒. หลักการพัฒนาทุนมนุษย์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่ มีต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ 
พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะต้องเป็นการพัฒนาที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบริบทของการ
พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองซ่ึงกระแสโลกาภิวัตน์รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ก็เข้ามามี



๖๓ 
 

อิทธิพลต่อทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและภาคการศึกษา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซ่ึงในทางบริหารทั่วไปก็จะ
เป็นไปตามกลไกของทฤษฎีระบบซ่ึงนักพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์จะต้องน าการวางแผนพัฒนา
ทุนมนุษย์ทั้งระดับกว้าง อันได้แก่ ระดับองค์การและระดับบุคคล โดยเม่ือองค์การมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนา ทุนมนุษย์ วิ ถีพุทธกา รพิจ ารณา จะแบ่ งปัน  ๒ ร ะดับ คือ กา รพัฒนา ระดับอง ค์กา ร 
(Organizational Development) และการพัฒนาในระดับบุคคล (Individual Development) 

๓. แนวทางและวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิ วัตน์ พบว่า การพัฒนาทุน
มนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นสามารถแบ่งได้ ๒ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ กระบวนทัศน์ในการ
จัดการเพ่ือพัฒนาให้อยู่ในระดับโลกิยธรรม ตามผลการวิจัยอันได้แก่ การพัฒนาด้วย ITUK ดังนี้  I คือ 
Intelligence awareness การตระหนักรู้และคิดแบบทั่วถึงอย่างชาญฉลาด T คือ Think การคิด
แบบถูกต้องอันเป็นสัมมาทิฏฐิ U คือ Understand การเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ และ K คือ 
Knowledge เป็นการค้นหาความจริงด้วยปัญญา และระดับที่ ๒ กระบวนทัศน์ในการจัดการเพ่ือ
พัฒนาให้อยู่ในระดับโลกุตตรธรรม พุทธวิธีในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพร ะพุทธศาสนามี
จุดมุ่งหมายที่จะจัดการคนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี (วิชชาจรณสัมปันโน) กระบวนทัศน์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ จะมีค่านิยมตามที่พุทธธรรมก าหนดกล่าวคือการมีชีวิตอันประเสริฐ มีปัญญา 
รู้ความจริงตามความเป็นจริง พัฒนาตนเองให้มีภพภูมิที่ดีกว่าเดิม ตามผลการวิจัยคือ LETS อันได้แก่ 
L คือ Learning เป็นการให้การเรียนรู้แก่บุคคล E คือ Experience เป็นการให้บุคคลสั่งสมทักษะจน
ก่อให้เกิดประสบการณ์ T คือ Training เป็นการฝึกอบรมบุคคลเพ่ือก่อให้เกิดความรู้ทั้งในงานและ
นอกงาน และ S คือ Seminar เป็นการเติมเต็มความรู้ให้บุคคลที่จะก่อให้เกิดความรู้ เพ่ิมขึ้น โดยมี
จุดประสงค์ในการพัฒนาเพ่ือพัฒนาตนเองจากสภาพของปุถุชนซ่ึงมีอวิชชาครอบง าอยู่สู่อริยบุคคล
ส าหรับผลลัพธ์การพัฒนาสูงสุดที่จะได้คือการสู่ภาวะนิพพาน พุทธธรรมมีหลักการที่ครอบคลุมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม (การพัฒนาศีล) การพัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ ดี มีสมรรถภาพ
จิตสูงขึ้น จิตมีคุณภาพมากขึ้น (การพัฒนาสมาธิ) และพัฒนาไปสู่ระดับการเข้าถึงสัจธรรม (การพัฒนา
ปัญญา)๗๗ 

บุษกร วัฒนบุตร ได้วิจัยเรื่อง “การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM 
เพ่ือสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพการน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน 
พบว่า บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับความเข้าใจและระดับการประยุกต์ใช้พุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) 
ในมิติของศีล ๕ อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความเข้าใจและระดับการประยุกต์ใช้พุทธ ญาณวิทยา 
(ไตรสิกขา) ในมิติของศีล ๘ สมาธิ และปัญญา อยู่ในระดับน้อย 

๒. การบูรณาการระหว่างพุทธญาณวิทยาและตัวแบบ KSM ในการสร้างและพัฒนาทุน
มนุษย์ในองค์กรมหาชน พบว่า หากองค์กรระดับมหาชน มีหลักการบริหารโดยใช้ตัวแบบบูรณาการ
พุทธญาณวิทยาและตัวแบบ KSM ในการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรเอกชนในมิติของความ
มุ่งม่ัน การท างานหนัก การมองอนาคตเด่นชัด ความรับผิดชอบ การประสานงาน การมีจิตนวัตกรรม 
ความช านาญ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย และการจัดการที่ดี ทันกาล มีก าไรสูง
                                                                 

๗๗วันชัย สุขตาม, “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”, รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์), ๒๕๕๕. 



๖๔ 
 

จะมีแนวโน้มส่งผลให้การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร ศึกษาสูงขึ้นด้วย และจากขั้นตอนที่ ๑ ใน
การศึกษาสภาพการน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน สามารถ
สรุปองค์ประกอบที่สามารถน ามาพัฒนาตัวแบบการบูรณาการพุทธญาณวิทยา เพ่ือสร้างและการ
พัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน ประกอบด้วย ศีล ๕ ทุกข์ นิโรธ ความมุ่งม่ัน การท างานหนัก การ
มองอนาคตเด่นชัด ความรับผิดชอบ การประสานงาน การมีจิตนวัตกรรม ความช านาญ ความซ่ือสัตย์ 
ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย และการจัดการที่ดี 

๓. สัมฤทธิผลของการประเมินการน าตัวแบบที่ได้จากการบูรณาการระหว่างพุทธญาณ
วิทยาและตัวแบบ KSM เพ่ือสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน พบว่า การสร้างและพัฒนา
ทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM เป็นวิธีการพัฒนาคนตามแนวทาง
ของพรพุทธศาสนา ซ่ึงมี ๒ วิธีคือ วิธีการไตรสิกขา และวิธีการภาวนา ที่จะก่อให้เกิดการสร้างและ
พัฒนาทุนมนุษย์ของแต่ละองค์กร เ พ่ือที่จะผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมจนก่อให้เกิดลักษณะของบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข๗๘ 

สุดาภรณ์ อรุณดี ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ 
๒๑ กรณีศึกษา การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา และรูปแบบการจัดการ
ทักษะความรู้ (รูปแบบ KSM Model)” ผลการวิจัยพบว่า  

การวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่า การสร้างทุนสมองมนุษย์หรือสมรรถนะสู่ระดับโลก ตามหลักพุทธญาณวิทยา 
(หลักไตรสิกขา) นั้นสามารถพัฒนาสู่ระดับโลกได้ เพราะการพัฒนามนุษย์นั้นต้องเริ่มด้วยการพัฒนาจิตใจ
เพราะจิตใจเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดในการสร้างพฤติกรรม เม่ือมนุษย์มีพ้ืนฐานจิตใจที่แล้วดี จะเก่งได้
เองเกิดเป็น ทุนสมอง หรือทุน ทางปัญญาของมนุษย์ (Human Capital) อริยะ-อัจฉริยะ (ดี-เก่ง) เรียกว่า 
เป็นสมรรถนะมนุษย์ หรือ Human Competency สมรรถนะมีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ทุกคนแต่ต้อง
อาศัยการฝึกฝนตนเอง เรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะท าให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะระดับสูงสุดได้ส่วนรูปแบบ 
KSM Model เป็นสมรรถนะด้านต่างๆ ของมนุษย์การเกิดสมรรถนะต่างๆ เหล่านี้ได้บุคคลผู้นั้นจะต้อง
เป็นผู้ปฏิบัติที่อยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา คุณสมบัติ สมรรถนะมนุษย์โดยเกิดจากการฝึกตนตามหลักพุทธ
ญาณวิทยา (หลักไตรสิกขา) เพราะหากฝึกตนให้เป็นผู้ที่มี ศีล สมาธิ ปัญญา สมรรถนะที่อยู่ในรูปแบบ 
KSM Model จะเกิดขึ้นได้เองเป็นผลท่ีจะเกิดขึ้นตามมาที่จะเป็นมนุษย์ที่มีสมรรถนะแม้กระทั่งปัญญา
สูงสุดในตัวมนุษย์ที่เราเรียกว่า ภาวนามยะปัญญา การพัฒนามนุษย์ต้องพัฒนาจากจิตใจเพ่ือส่งผลให้เกิด
ทุนทางปัญญาในการสร้างความเก่งหรือความดี หรือ อริยะภาวะและอัจฉริยะภาวะขึ้น ส่วนสมรรถนะ
เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดศักยภาพประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดของ
ความเป็นมนุษย์และปัญญาสูงสุด เพราะทุนสมองในที่นี้ หมายถึง ทุนทางปัญญา ไม่ใช่ลักษณะทาง
กายภาพของสมองหรือเนื้อสมอง รอยหยักในเชิงนามธรรม  แต่หมายถึงในเชิงรูปธรรม คือ กระบวนการ
คิดหรือการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสมองเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ฝึกความเก่งแต่ปัญญาเกิดจากความรู้

                                                                 
๗๘บุษกร วัฒนบุตร, “การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM เพ่ือสร้างและพัฒนาทุน

มนุษย์ในองค์กรมหาชน”, รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ( บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์), ๒๕๕๕. 



๖๕ 
 

ที่เกิดจากจิตใจเกิดจากการหยั่งรู้ ด้วยตนเองจากจิตใจแล้วสั่งการไปที่สมองให้แสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมหรือสมรรถนะ  

ดังนั้น ทุนทางสมอง คือทุนทางปัญญาของมนุษย์ที่ เกิดจากการหยั่งรู้ ด้วยการศึกษา
ตนเอง จากการฝึก ศีล สมาธิปัญญา ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานเป็นคุณสมบัติสมรรถนะทุนมนุษย์ของคนดีและ
เป็นคนเก่งอยู่ในตัว (อริยะ-อัจฉริยะ) การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์จะต้องสร้างที่จิตใจ รู้จักตัวเอง 
รู้จักศักยภาพของตัวเองด้วยความรักความเมตตาที่มีออกมาจากภายใน ปัญญาสูงสุดจะเกิดขึ้นจาก
ภายในตนเอง ไม่ได้เกิดขึ้นจากภายนอก หรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายนอกใดๆ มนุษย์จะ
สามารถที่จะรู้อะไรต่ออะไรที่คนอ่ืนไม่รู้ถ้าหากมนุษย์รู้จักหันเข้ามาศึกษาตัวเองด้วยการฝึกสมาธิซ่ึงจะ
ช่วยให้มนุษย์หันกลับเข้าไปข้างในตัวตนของตนเอง ฝึกการอบรมจิตใจตนเองเป็นวิธีการที่จะช่วยให้มนุษย์
ได้ปัญญาได้ความรู้สูงสุด ผ่านสมองซ่ึงเป็นเครื่องมือมนุษย์ที่ เป็นนามธรรม ดังนั้นปัจจัยหลักในการ
สร้างและพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ในระดับโลก คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีทางอ่ืน ถ้าเราจะใช้แต่
วิธีการที่จะท าให้มนุษย์เก่งอย่างเดียว โดยขาดศีล สมาธิ ในที่สุด มนุษย์ก็จะหลงอยู่ในโลกนี้ แล้วในที่สุด
ก็จะท าลายโลก เกิดเป็นสงคราม เกิดปัญหาในโลกของเรากิเลสมีมากขึ้น  

เพราะเราฝึกจิตอยู่ที่วัตถุสิ่งของท าให้เกิดปัญหารอบตัวมากมาย เพราะธรรมชาติคนเก่งจะ
ไม่ชอบให้ใครเก่งกว่า จะแข่งขัน ต้องการเอาชนะ และท าเพ่ือเอาชนะเอาเปรียบผู้อ่ืนทุกวิถีทาง เก่งหาก
ไม่ดีก็จะท าลายคนอ่ืน ในขณะที่คนดีจะไม่ท าลายผู้อ่ืนและจะกลายเป็นคนเก่งเพราะบริหารจัดการ
จิตใจตัวเองและบังคับพฤติกรรมตัวเองเรียนรู้ให้เกิดได้จากปัญญาที่มีพ้ืนฐานมาจากศีล ก่อให้เกิดเป็น
สมาธิ ปัญญาสูงสุดก็จะเกิดขึ้น เกิดเป็นปัญญาที่รู้ ได้เฉพาะตัวเอง แล้วปัญญานั้นมันไม่ใช่ปัญญาที่
เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากธรรมะจากจิตใจที่บริสุทธ์ิ เพราะฉะนั้นหลักของไตรสิกขา จึง
เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าทุกด้านทุกอย่างในทางที่ดีทุกด้านเพราะการรักษาศีลและ
ยกระดับจิตใจของด้วยสมาธิ มีสติก ากับทุกเวลาสามารถท าได้ทุกอิริยาบถก็จะก่อให้เกิดปัญญาได้ทุก
เวลาในทางสร้างสรรค์ ความสงบสุขที่เป็นเครื่องหมายของคนเก่งและคนดีก็จะเกิดขึ้น ส่วนข้อมูล
ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารและความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า โดยรวมแล้วนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีเห็นว่าสมรรถนะ
ทุนมนุษย์ในระดับโลกตามหลักพุทธญาณวิทยาในสมรรถนะด้านของ ศีล สมาธิ ปัญญาที่อยู่ในระดับดี 
โดยเฉพาะสมาธิท่ีอยู่ในระดับดีมากและรูปแบบ KSM Model ในภาพรวมที่อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาจิตใจ ตามหลักพุทธญาณวิทยา ที่อยู่ในระดับ ดีมาก 
เนื่องจากการพัฒนามนุษย์ต้องเริ่มจากการฝึกฝนจิตใจให้เป็นดีงาม ซ่ึงในความดีงามนั้นจะ ก่อให้เกิด
ภาวะความเก่ง ซ่ึงเป็นคุณสมบัติของสมรรถนะมนุษย์ขึ้นมาได้เองในทุกเรื่องและทุกศาสตร์ในสิ่งแวดล้อม
รอบๆ ตัวมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์เกิดเป็น อริยะ-อัจฉริยะ ภาวะ มีความรัก
และความเมตตาเกิดเป็นความสงบสันติเกิดบนโลก ซ่ึงถือได้ว่าเป็นทุนทางปัญญาและเป็นสมรรถนะ
สูงสุดของมนุษย์ที่แท้จริง๗๙    
                                                                 

๗๙สุดาภรณ์ อรุณดี, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ กรณีศึกษาการ
พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา และรูปแบบการจัดการทักษะความรู้ (รูปแบบ KSM Model)”, 
รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ ( บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์), ๒๕๕๑.  



๖๖ 
 

ฌาน ตรรกวิจารณ์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ” ผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา โดยมีพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ใช้
ในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ระดับโลกียธรรม และระดับโลกุตรธรรม ส่วน
ปรัชญาในการพัฒนานั้นต้ังอยู่บนความเชื่อที่ว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรมมีเป้าหมายที่การ
พัฒนาปรับปรุงมนุษย์ ใช้ปัญหาของมนุษย์ คือ “ทุกข์” เป็นตัวต้ังใช้หลักธรรม อริยสัจ ๔ เป็นหลักคิด
ในการพัฒนา และมีการคิดเชิงระบบ ส าหรับเป้าหมายในการพัฒนานั้นจะมีสามประการ คือ (๑) ท า
ให้มนุษย์มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ (๒) มีจริยธรรมคุณธรรมในการ
ด ารงชีวิต และ (๓) พัฒนาไปสู่ระดับสูงสุด คือ การพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง สู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ มี ๓ องค์ประกอบการพัฒนา คือ การพัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และการพัฒนาในระดับองค์การ เพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพุทธมีปฏิสัมพันธ์กับ
บริบทจึงท าให้องค์การที่เป็นระบบใหญ่ต้องมีเป้าหมายขององค์การที่เศรษฐกิจแบบพอเพียง มีพุทธ
เศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ประกอบด้วยกระบวนทัศน์
การพัฒนาเพ่ือผลงาน กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้  กระบวนทัศน์การพัฒนาโลกียธรรม 
และกระบวนทัศน์การพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคล และระดับ
องค์การจะมีตัวแบบในการพัฒนา ซ่ึงสามารถใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธได้ด้วย๘๐ 

วัฒนีย์ ปานจินดา ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบมหาวิทยาลัยไทยแนวพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า 
๑) หลักการของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีปัญญาและใช้ปัญญาในการ

สร้างความเชี่ยวชาญด้านความรู้ การมีพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข การสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาหลักธรรมที่ใช้คือ ไตรสิกขา อริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์ 
ขันธ์ ๕ และสัปปุริสธรรม ๗ พ้ืนฐานส าคัญด้านความประพฤติคือวินัย 

๒) ปัจจัยหลักในการจัดการศึกษา คือ ครูบาอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตร ปั จจัยสนับสนุน
คือ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓) หลักสูตร ปัจจุบันจัดในรูปแบบรายวิชาเด่ียว มีข้อเสนอแนะให้จัดการสอนในรูปแบบ
บูรณาการ ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ต้ังแต่ปีแรกของการศึกษา ด าเนินการต่อเนื่องทุกภาค
การศึกษา ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและพัฒนาแนวคิด อาจมีรายวิชาเด่ียวร่วมด้วย และสอดแทรก
ในหมวดวิชาชีพ ส าหรับปีสุดท้ายจัดรายวิชาที่มีลักษณะสาขาวิทยาการโดยบรรจุ ๖ เนื้อหาหลัก คือ 
เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความงาม เข้าใจและฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ เข้าใจและฝึกทักษะที่จะหาความรู้ด้วยตนเอง อีกรายวิชาที่ มีความส าคัญอย่างยิ่งคือ การฝึก
สมาธิ เพ่ือเตรียมความพร้อมของจิตในการสร้างปัญญา ประเมินผลสัมฤทธิ์บัณฑิตด้วย การประเมิน
ตามสภาพจริง สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของการศึกษาแนวพุทธ คือ ความเป็นธรรมชาติ ความร่มรื่น ความ
สงบ และความสะอาด 

                                                                 
๘๐ฌาน ตรรกวิจารณ์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง), ๒๕๕๐. 



๖๗ 
 

๔) คุณลักษณะบัณฑิต ที่พบคือ ความรับผิดชอบ ความสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีความอดทน มีความเพียรพยายาม และมี
การพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 

๕) การช่วยพัฒนาสังคม ทุกสถาบันใช้การบริการวิชาการเป็นพ้ืนฐานสู่ชุมชนทุกระดับ 
บางสถาบันได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยท าโครงการ
เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน ท้องถิ่นและนานาชาติ ให้พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาคมโลก๘๑ 

พระครูสังฆรักษ์อ านาจ เขมปญฺโ  (ยอดทอง) ได้วิจัยเรื่ อง “พระพุทธศาสนากับ
ปัญหาจริยธรรมเรื่องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสังคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า  

ค าว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ผลงานทั้งหมดที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ทาง
จิตใจของมนุษย์ ได้แก่ งานสิ่ งประดิษฐ์ งานวรรณกรรม งานคิลปกรรม เป็นต้น โดยที่กฎ หมาย
อนุญาตให้ผู้เป็นเจ้าของความคิดสร้างสรรค์นั้นๆ มีสิทธิแต่ผู้เดียวในทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิในก าร
ผลิต การขาย ท าซ้ าหรือดัดแปลง เป็นต้น ให้อยู่เหนือผลงานการสร้างสรรค์ ของตนตลอดระยะเวลา
หนึ่งที่กฎหมายก าหนดให้ ทั้งนี้ภายในระยะเวลานี้ บุคคลอ่ืนใดจะละเมิดสิทธิเหล่านี้ มิได้ ทรัพย์สิน
ทางปัญญาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ (๑) ลิขสิทธ์ิ ได้แก่ งานวรรณกรรม คิลปกรรม เป็นต้น 
และ (๒) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ได้แก่ สิทธิบัตร เรื่องหมายการค้า เป็นต้น ส าหรับทรัพย์สิ นทาง
ปัญญาที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตมนุษย์ และมีความส าคัญมากในชีวิตประจ าวัน ทั้งของบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ทีน่ ามาเป็นประเด็นในการศึกษาครั้งนี้ ลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม 
นาฏกรรม คิลปกรรม ดนตรีกรรม ภาพยนตร์  เป็นต้น ซ่ึงได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ และสิทธิบัตร ได้แก่ การประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซ่ึงได้รับการ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ปัญญาหรือควา มรู้ ที่พระพุทธศา สนา ยกย่องว่า เป็ นทรัพย์ อย่ างหนึ่งปร ากฏใน  
“อริยทรัพย์ ๗)” มิ ๒ ประการ คือ (๑) สุตธนะ ทรัพย์คือการศึกษาเล่าเรียน และ (๒) ปัญญาธนะ 
ทรัพย์คือปัญญา เพียงแต่อริยทรัพย์ทั้ง ๒ ประการนี้มีขอบเขตมากกว่าทรัพย์สินทางปัญญา เพราะ
รวมทั้งปัญญา หรือความรู้ที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ ซ่ึงทรัพย์สินทางปัญญาจัดเป็นเพียงปัญญาที่
เป็นโลกิยะเท่านั้น การคุ้มครองพระธรรมวินัยมีลักษณะคล้ายกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโน
ปัจจุบัน คือ การที่บุคคล แสดงหลักธรรมค าลังสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว อ้างว่าเป็นแนวคิดค าลั่งสอน
ของตนเอง พระพุทธองค์ตรัสเรียกบุคคลเช่นนี้ว่า “มหาโจร” ซ่ึงคล้ายกับการละเมิด “ธรรมสิทธิ์” 
หรือ “สิทธิทางศีลธรรม” (moral rights) ในทางตะวันตก ส่วนหลักพุทธจริยธรรมที่น ามาใช้พิจารณา 
การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การประยุกต์หลักอทินนาทานให้ครอบคลุมถึงทรัพย์สิน
ทางปัญญา ส าหรับพระสงฆ์ให้พิจารณาตามหลักปาราขิกสิกขาบทที่ ๒ (อทินนาทาน) ถ้าพระสงฆ์
ละเมิดสิทธิโนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ตามกฎหมายด้วยไถยจิต (มิจิตคิดขโมย) มีราคาต้อง
อาบัติอย่างหนัก คือ ปาราชิก หากมีราคาน้อยกว่านี้หรือกระท า ไม่ส าเร็จตามเจตนานั้น ต้องอาบัติ

                                                                 
๘๑วัฒนีย์ ปานจินดา, “รูปแบบมหาวิทยาลัยไทยแนวพุทธ”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม), ๒๕๕๒. 



๖๘ 
 

อย่างเบา คือ ถุลลัจจัย หรือทุกกฎ และเม่ือพระภิกษุต้องอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมต้องโทษในทาง
ธรรม คือ เป็นบาปมากน้อยตามอาบัติหนักเบานั้นด้วย ส่วนคฤหัสถ์พิจารณาตามหลักเบญจศีลเบญจ
ธรรมข้อ ๒ คือ อทินนาทาน หากบุคคลใดมิไถยจิตได้กระท าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล
อ่ืนส าเร็จตามเจตนานั้น ไม่ว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะมีค่าเพียงใดก็ตาม ถือว่าเป็นอทินนาทาน คือ 
ศีลขาด แต่ถ้ากระท าไม่ส าเร็จตามเจตนานั้น ไม่เป็นอทินนาทาน แต่ถือว่าผิดธรรม คือเป็นบาปทางใจ 
นอกจากนี้ทั้ง พระสงฆ์และคฤหัสถ์ หากมีเพียงไถยจิตโดยยังไม่ได้ลงมือกระท า แม้จะไม่ผิดศีล แต่ก็
ถือว่าผิดธรรมเช่นเดียวกัน 

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีทั้งคุณ (อัสสาทะ) และโทษ (อาที นวะ) ในแง่คุณ
หรือ ข้อดีนั้นถือว่า เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผู้ซ้ือและช่วยลดอ านาจผูกขาดในตัวสินค้า เป็นต้น ส่วน
ในด้านโทษหรือข้อเสียมี ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านวินัย ถือว่าผิดศีล หรือต้องอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ๒) 
ด้านธรรม ถือว่าเป็นบาป และ ๓) ด้านกฎหมายอาจต้องโทษจ าคุก หรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส่วน
ทางออกดีที่สุด (นิสสรณะ) ในแง่ความดี คือ การกระท าที่ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรม และไม่ผิด กฎหมาย 
ส่วนในแง่ของความชั่วท่ีถือว่าสามารถยอมรับได้มากที่สุด คือการกระท าที่ไม่ผิดศีล แต่ผิดธรรม และ
ไม่ผิดกฎหมาย เพราะเป็นเพียงความชั่วทางใจเท่านั้น๘๒ 

จุฑามาส วารีแสงทิพย์ ได้วิจัยเรื่อง “การฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายด้วยธรรมปฏิบัติ” ผลการทดลองพบว่า 

ความซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตในกลุ่มควบคุมระหว่างก่อนและหลังการศึกษา ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ภาวะความซึมเศร้าของกลุ่มที่ท าการทดลอง สวดมนต์ และกลุ่ม ที่สวดมนต์ร่วมกับการ
ท าสมาธิ มีแนวโน้มว่าจะลดลง ส่วนกลุ่มที่ท าสมาธิสมาธิ ความซึมเศร้าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P value = 0.01) 

คุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายของทั้ง ๓ กลุ่ม เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติ โดยที่
กลุ่มที่ท าการทดลอง สวดมนต์ คุณภาพชีวิตเพ่ิม ขึ้นในมิติของหน้าที่ทางกายภาพ (PF) และสุขภาพ
ทั่วไป (GH) (P value = 0.01), คุณภาพชีวิตของกลุ่มที่ท าสมาธิ เพ่ิมขึ้นในมิติของหน้าที่ทาง 
กายภาพ (PF) (P value = 0.01), ค่าเฉลี่ยของมิติทางสุขภาพ (PCS) และสุขภาพโดยรวมเม่ือ
เปรียบเทียบกับ ๑ ปีก่อน (RHT) และคุณภาพ ชีวิตในกลุ่มที่สวดมนต์ร่วมกับท าสมาธิ เพ่ิมขึ้นในมิติ
ของสุขภาพทั่วไป (GH) 

อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจในกลุ่มที่สวดมนต์ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P value < 0.01 และเท่ากับ 0.02 ตามล าดับ) และในกลุ่มที่ สวดมนต์ร่วมกับท าสมาธิ 
อัตราการหายใจเท่านั้น ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P value < 0.01) 

จึงสรุปได้ว่า ธรรมปฏิบัติด้วยวิธีการท าสมาธิท าให้ภาวะความซึมเศร้าของผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้ายลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติ (p value < 0.01) ธรรมปฏิบัติด้วยวิธีการสวด
มนต์ การท าสมาธิ และการสวดมนต์ร่วมกับการท าสมาธิ ท าให้คุณภาพชีวิ ตในมิติของทาง ด้าน

                                                                 
๘๒พระครูสังฆรักษ์อ านาจ เขมปญฺโ (ยอดทอง), “พระพุทธศาสนากับปัญหาจริยธรรมเ ร่ืองการ

ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสังคมไทย”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 



๖๙ 
 

ารท างานของร่างกาย 
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ร่างกายของผู้ป่วย ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งอัตราการ เต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจ
ในกลุ่มที่สวดมนต์ ลดลงอย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติ และอัตราการหายใจเท่านั้นในกลุ่มที่สวดมนต์
ร่วมกับท าสมาธิ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ๘๓ 

สรุปได้ว่า การบริหารการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามและ
เพ่ือเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการบริหารจัดการทั้งด้านการปกครองการศึกษา  ต้องพัฒนาคนให้
บริบูรณ์ด้วยศีล สมาธิและปัญญาในการพัฒนาตนเอง และสังคมไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กรทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

ฟองจันทร์ หลวงจันทร์ดวง  และวราภรณ์ ปัญญาวดี  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน  Development of Sustainable Creative 
Indicators for Community-Based Tourism” ผลการศึกษาเบื้องต้น สามารถก าหนดตัวชี้วัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนได้ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) การจัดการด้านการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว /ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว , ๒) การจัดการด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว, ๓) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว , ๔) การจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐาน และศูนย์การบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว , ๕) บุคลากร และนักสื่อความหมาย
ท้องถิ่น โดยแต่ละองค์ประกอบจะประกอบด้วยตัวชี้วัด ที่ใช้วัดระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพ ของ
แต่ละองค์ประกอบ ซ่ึงจะเป็นเครื่องชี้ ให้เห็นถึงทิศทางของการพัฒนา ที่จะท าให้เกิด การท่อง เที่ยว
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน๘๔ 

นฤมล สมัตถะ วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ชุมชนต าบลวัง
ทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า 

๑.  สภาพการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามประเด็นที่ท าการศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ๑) 
ด้านสุขภาพและการป้องกัน สรุปได้ดังนี้ มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายโดยการแข่งขันกีฬาตาม
เทศกาล  และกิจกรรมออกก าลังกายทุกเช้าก่อนเข้าเรียน  กิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน  ๒) 
ด้านสติปัญญาและความสามารถ  สรุปได้ดังนี้  ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจตามวันส าคัญ
ทางศาสนา  ประเพณี  เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  วันสงกรานต์  วันขึ้นปีใหม่  มีการ
ท าบุญตักบาตรและสืบสานวัฒนธรรมไทย  ๓) ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย สรุปได้ดังนี้ 
ด าเนินงานโดยมีกิจกรรม เช่นการด าเนินงานส่งเสริมงานวิชาการและงานกิจกรรมพัฒนาสังคม ๔)  
ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม  สรุปได้ดังนี้   ด าเนินงานให้เกิดการเรียนรู้  เช่น  มีการส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

๒.  ปัญหาการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามประเด็นที่ท าการศึกษาทั้ง  ๔  ด้าน  
คือ ๑) ด้านสุขภาพและการป้องกัน  มีปัญหาเรื่องความไม่ตระหนัก  เพราะว่าเด็กและเยาวชนไม่เห็น
ความส าคัญของการออกก าลังกายและการรักษาสุขภาพ ๒) ด้านสติปัญญาและความสามารถในการ

                                                                 
๘๓จุฑามาส วารีแสงทิพย์, “การฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยไตวายเ ร้ือรังระยะสุดท้ายด้วยธรรม

ปฏิบัติ”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๓. 

๘๔นฤมล สมัตถะ, “แนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ชุมชนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจิตร”, วารสารการวิจัย, ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๒): ๑๘๑-๑๘๒. 



๗๐ 
 

ท างาน ขาดความร่วมมือ เพราะ ว่าในการด าเนินงานเด็กและเยาวชน  ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ  
๓) ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย มีปัญหาครอบครั วแตกแยก เพราะว่าเด็กและเยาวชน
อาศัยอยู่กับตา ยาย  ผู้สูงอายุเนื่องจากบิดามารดาต้องไปท างานต่างจังหวัด ๔) ด้านการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนและสังคม ขาดความร่วมมือและงบประมาณ เพราะว่าในการด าเนินงานเด็กและเยาวชนไม่ให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของสังคมในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาและขาดงบประมาณในการ
ท ากิจกรรม 

๓.  ปัญหาด้านศักยภาพเด็กและเยาวชนตามประเด็นที่ท าการศึกษาทั้ง  ๔  ด้าน  คือ  
๑) ด้านสุขภาพและการป้องกัน มีปัญหาเรื่องเวลาในการออกก าลังกาย  เพราะว่าเด็กและเยาวชน
เรียนหนังสือ  ท างาน ท าไร่ ท านา ถึงไม่มีเวลาในการออกก าลังกายและสถานที่  ขาดอุปกรณ์  และ
การรวมตัวในการออกก าลังไม่พร้อมเพียงกัน  ๒) ด้านสติปัญญาและความสามารถในการท างาน มี
ปัญหา  เพราะว่าในการเรียนรู้ที่จะแสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจ รู้จักคิด รู้จักเลือกสารสนเทศที่ดี
และเหมาะสมด้วยตนเองนั้นเด็กและเยาวชนขาดทักษะและความอ านวยควา มสะดวกเรื่องสถานที่  
แหล่งข้อมูลไม่เพียงพอกับความต้องการ  ๓) ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย ไม่มีการ
วางแผน  เพราะว่าการท างานแบบร่วมมือเด็กและเยาวชนยังไม่มีการวางแผนที่ดีในการท างานเช่น
การแบ่งหน้าที่ในการท างานให้เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคน ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน
และสังคม ขาดการมีส่วนร่วม  เพราะว่าครู  ผู้ปกครอง  และชุมชนไม่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

๔.  ความต้องการด้านศักยภาพเด็กและเยาวชนตามประเด็นที่ท าการศึกษาทั้ง  ๔  ด้าน 
คือ ๑) ด้านสุขภาพและการป้องกัน  ต้องการค าแนะน า  เพราะว่าเด็กและเยาวชนต้องการค าแนะน า
และข้อมูลในการท าประกัน  พร้อมทั้งการบริการอย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมกับเด็กและเยาวชน  
ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ๒) ด้านสติปัญญาและความสามารถในการท างาน
ความต้องการให้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เพราะว่าเด็กและเยาวชนมีความต้องการให้บิดามารดา ครู
และสื่อมวลชนร่วมมือกันดูแลจัดกิจกรรมให้ค า- แนะน าพร้อมทั้งมีกิจกรรมการศึกษาดูงานจากแหล่งรู้
จริง ๓) ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย ต้องการการเลี้ยงดูด้วยความรัก  เพราะว่าเด็กและ
เยาวชนต้องการใช้เหตุผล การมีเวลา ความรักความเข้าใจในการเลี้ยงดูพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ ดี ๔) 
ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม ต้องการการมีส่วนร่วม  เพราะว่าเด็กและเยาวชนต้องการให้ครู  
ผู้ปกครอง  และชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน 

๕.  แนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สรุปได้ดังนี้ 
๕.๑ ด้านสุขภาพและการป้องกัน ผู้น าในท้องถิ่น ผู้ปกครอง วัด โรงเรียน ให้ความ

ร่วมมือ ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน 
๕.๒ ด้านสติปัญญาและความสามารถในการท างาน จัดให้มีกิจกรมการเรียนรู้ภายใน

กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนเพ่ือสร้างความรักความสามัคคี 
๕.๓ ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย จัดกิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ 

วันเด็ก วันผู้สูงอายุ โดยผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง วัด โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 



๗๑ 
 

๕.๔ ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม สร้างให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางชุมชนและสังคม เพ่ือให้เกิดความรัก ความหวงแหนกับชุมชนของตนเอง๘๕ 

 

                                                                 
๘๕ ฟองจันทร์ หลวงจันทร์ดวง และวราภรณ์ ปัญญาวดี, “การพัฒนาตัวช้ีวัดการท่องเท่ียวชุมชนเชิง

สร้างสรรค์อย่างย่ังยืน”, วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๖๑): ๗๙. 



บทที่ ๓ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ
อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์” ผู้วิจัยก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
๓.๒ พ้ืนที่การวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๖ สรุปกระบวนการวิจัย 
  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  

รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานของการวิจัย ๔ ประเภท คือ การวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

๑. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
จากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม เอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้ 

 ๑) แนวคิดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๒) แนวคิดเรื่องการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 ๓) ทฤษฎีการพัฒนาเยาวชน 
 ๔) ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๒. การวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งเน้นการส ารวจความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

 ๑) การส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

 ๒) ประมวลความคิดเห็นในรูปแบบของข้อมูลทางสถิติ ระบบสารสนเทศ และพัฒนา
ไปสู่ประเด็นการพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธในเชิงนโยบาย 

 ๓) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นฐานการวิจัยและพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคน
รุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์  



๗๓ 
 

๓. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ พระสังฆาธิการใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มข้าราชการ เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเพ่ือวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่น
ใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์  รวมถึงจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสังเคราะห์และยืนยันโมเดลการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่น
ใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

๔. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเน้นการท างานวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research-PAR) มีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ ๒ การร่วมด าเนินการพัฒนา โดยด าเนินการจัดอบรมนักเรียนโรงเรียนชุมชน
ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอนที่ ๓ การร่วมรับผลประโยชน์  สถานศึกษาและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์  ส่งผลให้สถานศึกษา
และชุมชนได้เยาวชนที่เก่งและเป็นคนดี สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่ ๔ เป็นการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงานวิจัย และผลของการ
พัฒนาจากการด าเนินการไปแล้วว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค  และข้อจ ากัด
อย่างไร เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที และน าข้อผิดพลาดไปเป็นบทเรียนในการด าเนินการ
ต่อไป การเปิดให้พระสังฆาธิการที่เก่ียวข้องได้มีโอกาสเข้าร่วมในการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  

 

๓.๒ พ้ืนท่ีการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( Participation 
Action Research) ระหว่างเยาวชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ส าหรับประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การวิจัยในเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้
ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยด าเนินการร่วมกับ
เยาวชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนงาน สถาบันการศึกษา องค์กร 
และชุมชนที่สนใจพัฒนา ศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ ดังนั้น จึงก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informant) ที่เป็นตัวแทนเยาวชนเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนงาน สถาบันการศึกษา องค์กร และชุมชนที่สนใจ
ประกอบด้วย  
 ๑) นักเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๕ คน 



๗๔ 
 

 ๒) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวน 
๕ คน 
 ๓) ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวน ๕ 
คน 
 ๔) ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๕ ที่ๆละ ๕ คน  
 รวม ๒๐ คน  
 นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการวิจัยครั้ง
นี้ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ รูป/คน 
 

๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 
 ๑. ประเมินผลก่อนและหลังการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อมูล

ส่วนบุคคล และข้อมูลการวิจัยที่เก่ียวข้อง เช่น  ความสนใจ ระดับปฏิบัติการ  เป็นต้น 
 ๒. แบบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยมีประเด็นที่ส าคัญ เช่น  

๑) ต้นแบบพลังเยาวชนสร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย  เช่น การด าเนินการ
พัฒนาพ้ืนที่ชุมชนสร้างสรรค์ (Creative Local Community) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 
(Creative Tourism) และการพัฒนาความปลอดภัยสร้างสรรค์ (Creative Safety) 

๒. ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เช่น การฝึกอบรม (Training) การศึกษา 
(Education) และ การพัฒนา (Development) 

๓. ทฤษฎีการพัฒนาเยาวชน เช่น การพัฒนาด้านความคิดและการจัดการ (Head) 
การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ และการดูแล (Heart) การพัฒนาด้านการท างาน และการเป็นผู้ให้ 
(Hand) และการพัฒนาด้านการด าเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง (Health)  

๔. ทฤษฎีการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เช่น ขั้นริเริ่มการพัฒนา ขั้นตอนการ
วางแผนในการพัฒนา  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการ
มีส่วนร่วมในการประเมินการพัฒนา 
 ๓. แบบค าถามประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) โดยมีประเด็นที่ส าคัญ เช่น การถอดบทเรียนเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
เยาวชนรุ่นใหม่ กิจกรรมและโครงการของเยาวชนต้นแบบในการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่เป็น Best Practice อย่างน้อย ๓ โครงการ และขยายกิจกรรมและโครงการสู่
เยาวชนกลุ่มอ่ืนๆ อย่างน้อย ๕ กลุ่มน าไปปฏิบัติตาม  

 ๔. แบบการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม เพ่ือสังเกตการณ์พฤติกรรมของเยาวชนในการ
ด าเนินกิจกรรมและโครงการ 

๕. ชุดปฏิบัติการการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือถอดองค์ความรู้ 
กระบวนการ ออกแบบกิจกรรม และน าเสนอโมเดลในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่
ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน ๓ ชุดปฏิบัติการ คือ 

 ๕.๑ ชุดปฏิบัติการเรื่องสภาพชุมชนของตนในปัจจุบัน 
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 ๕.๒ ชุดปฏิบัติการเรื่องอนาคตภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 ๕.๓ ชุดปฏิบัติการเรื่องกิจกรรมพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการวิจัยตามขั้นตอน
ดังนี้ 

ท่ี แผนปฏิบัติการวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) หมาย

เหตุ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๑ การจัดท ารายงาน ๓ บท และออกแบบ
เครื่องมือการวิจัย การก าหนดลงพ้ืนที่เพ่ือ
พัฒนากิจกรรมการวิจัย 

        

๒ การพัฒนากิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์ 

        

๓ การรายงานความก้าวหน้า ผลการศึกษาบทท่ี 
๔ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

        

๔ การพัฒนากิจกรรมในพ้ืนที่การวิจัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์ 

        

๕ การรายงานผลการศึกษาบทท่ี ๔-๕ และ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสารและ 
VTR สื่อสารสังคม) 

        

๖ สรุปผลการศึกษา น าเสนอบทความ/หนังสือ         

๗ รายงานการเงินงวดสุดท้าย         

 

 เดือนท่ี ๑ (มีนาคม ๒๕๖๓) การจัดท ารายงาน ๓ บท และออกแบบเครื่องมือการวิจัย 
การก าหนดลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนากิจกรรมการวิจัย 

 เดือนท่ี ๒ และ ๓ (เมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓) การพัฒนากิจกรรมในพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์ 

 เดือนท่ี ๔ (มิถุนายน ๒๕๖๓) การรายงานความก้าวหน้า ผลการศึกษาบทที่ ๔ และ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

 เดือนท่ี ๔ และ ๕ (มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๓) การพัฒนากิจกรรมในพ้ืนที่การ
วิจัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์ 

 เดือนท่ี ๕ (กรกฎาคม ๒๕๖๓) การรายงานผลการศึกษาบทท่ี ๔-๕ และรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณ (เอกสารและ VTR สื่อสารสังคม) 
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 เดือนท่ี ๖ (สิงหาคม ๒๕๖๓) สรุปผลการศึกษา น าเสนอบทความ/หนังสือ 

 เดือนท่ี ๗ (กันยายน ๒๕๖๓) รายงานการเงินงวดสุดท้าย 

 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

เม่ือได้มีการศึกษาในเชิงปฏิบัติการแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญด้าน
เนื้อหาที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  ๑) การถอดบทเรียนต้นแบบพลังเยาวชนสร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

     ๒) การสังเคราะห์กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการ
ออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

 ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เน้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผล
ก่อน-หลังการฝึกอบรม ที่ได้เก็บรวบรวมจากเยาวชนจ านวน ๔๐ คน โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 

  ๑) เลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ในการตอบไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the Social Science) 

  ๒) แบบสอบถามตอนที่ ๑ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยพ้ืนฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง  
  ๓) แบบสอบถามตอนที่ ๒ ซ่ึงเป็นข้อมูลระดับปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมของ
เยาวชนโดยท าการวิเคราะห์โดยค านวณหาค่าความถี่   ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อและรายด้าน และเฉลี่ยรวมทุกด้าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของคะแนน เพ่ือให้เห็นระดับปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมของเยาวชนจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ - ๑.๕๐  =  ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยมาก 
  ค่าเฉลี่ย      ๑.๕๑- ๒.๕๐   =  ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย      ๒.๕๑- ๓.๕๐   =  ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย      ๓.๕๑- ๔.๕๐   =  ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย      ๔.๕๑- ๕.๐๐   =  ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ๔) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือศึกษาค่าเป็นกลางทางสถิติ และเพ่ือการ
วิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลกับระดับปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมของเยาวชน 

  ๕) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว 
เพ่ือให้เห็นชุดความรู้ กระบวนการ และแนวทางจัดกิจกรรมของเยาวชน 
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๓.๖ สรุปกระบวนการวิจัย 

 การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบตารางและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐาน
องค์ความรู้ กระบวนการออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการ
ออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และผลการประเมินกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปกระบวนการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๓.๑ สรุปกระบวนการวิจัย 

ระยะท่ี ๑ 
การศึกษาในเชิงเอกสาร 

(Documentary study) 
 แนวคิดเรื่องการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวคิดเรื่องการพัฒนา

ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 ทฤษฎีการพัฒนาเยาวชน 
 ทฤษฎีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

ระยะท่ี ๒ 
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ประชุมกลุ่มย่อย  
(Focus group) 

จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ 
ขยายกิจกรรม 

 ถอดบทเรียนเก่ียวกับการ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
โอกาสของ เยาวชนรุ่ น
ใหม่ 

 กิจกรรมและโครง การ
ของเยาวชนต้นแบบใน
ก า ร ส ร้ า ง ชุ ม ช น
สร้างสรรค์ 

ระยะท่ี ๓ 
การศึกษาระดับความพึง
พอใจของเยาวชนต่อการ
ออกแบบอนาคตชุมชนเชิง

สร้างสรรค์ 

 เพ่ื อใ ช้ ในการประ เมิ น
กิจกรรม ในการ พัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของ
ค น รุ่ น ใ ห ม่ ใ น ก า ร
ออกแบบอนาคตชุ มชน
เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
กรณีศึกษาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และ
ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย อี ก  ๒
เครือข่าย 



 

บทที่ ๔ 
 

ผลการศึกษาวิจัย 
 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ
อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์” นั้น ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยและวิเคราะห์ผลการวิจัย 
ดังนี ้
 ๔.๑ องค์ความรู้และกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการ
ออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 ๔.๒ กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 ๔.๓ โมเดลการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชน
เชิงสรา้งสรรค์ 
 ๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
๔.๑ องค์ความรู้และกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ใน
การออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค ์
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา 
พระสงฆ์และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๘ คน เพ่ือถอดองค์ความรู้และกระบวนการในการ
พัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ในประเด็น
ต่างๆ คือ ลักษณะทั่วไปของชุมชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  สภาพปัญหาของชุมชน 
ลักษณะของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ตลอดถึง
บทบาทของผู้บริหารเทศบาลที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและชุมชนในเขตเทศบาล เพ่ือรวบรวม
องค์ความรู้และกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต่อไปดังนี ้
 ประเด็นท่ี ๑ ลักษณะท่ัวไปของชุมชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 ๑.๑ ลักษณะทางด้านกายภาพ  
 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมเขตพ้ืนที่จ านวน ๑๐ ต าบล กล่าวคือ ต าบล
ประตูชัย ต าบลหอรัตนไชย ต าบลท่าวาสุกรี ต าบลหัวรอ ต าบลกระมัง ต าบลบ้านเกาะ ต าบลคลอง
สวนพล ูต าบลเกาะเรียน และต าบลไผ่ลิง มีพ้ืนที่ท้ังหมด ๑๔.๘๔ ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่บนพ้ืนที่เกาะ
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มีแม่น้ าล้อมรอบและเคยเป็นที่ ต้ังของเมืองหลวงเก่ามาก่อน มีแม่น้ าไหลผ่าน ๓ สาย คือแม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก และแม่น้ าเจ้าลพบุรี๑ 
 สภา พปั จ จุ บั น  ลั กษ ณะทา ง ด้า นก า ยภา พของ ชุ มชน ใ น เขต เทศบ า ลนค ร
พระนครศรีอยุธยา มีความหลากหลายมาก ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตเกาะเมืองประวัติศาสตร์จะมี
ลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีตึกราบ้านช่องจ านวนมาก บางชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด เช่น ชุมชน
เจ้าพรหม ชุมชนวัดแม่นางปลื้ม ชุมชนโรงงานสุรา ชุมชนวัดพนัญเชิง ชุมชนหลวงพ่อขาว ชุมชนวัด
ราชประดิษฐาน เป็นต้น ส่วนชุมชนที่อยู่นอกเขตเกาะเมืองประวัติศาสตร์จมีลักษณะเป็นชุมชนก่ึง
เมืองก่ึงชนบท อัตราความหนาแน่นของบ้านเรือนมีน้อย เช่น ชุมชนวัดหน้าพระเมรุ  ชุมชนนิมิตใหม่ 
ชุมชนวัดมหาโลก  ชุมชนบ้านเกาะ เป็นต้น๒ 
 ชุมชนอาคารสงเคราห์ เป็นชุมชนซ่ึงเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาปลูกสร้างที่พักใน
ที่ดินราชพัสดุ ส าหรับพนักงานเทศบาลผู้มีรายได้น้อย ต่อมาได้มีการให้เช่า พ้ืนที่โดยเทศบาลเก็บค่า
เช่า และพัฒนาจนการเคหะแห่งชาติได้มาประสานงานดูแลสร้างที่พักให้โดยเก็บเงินจากผู้อยู่อาศัย ใน
รูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย ์ชุมชนอาคารสงเคราะห์ต้ังอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเกาะ
เมืองอยุธยา มีโบราณสถานที่ส าคัญได้แก่ ป้อมเพชร และวัดสุวรรณดารารามฯ ทิศเหนือ จรด ต าบล
ถนนนเรศวร ทิศใต้ จรด แม่น้ าเจ้าพระยา ทิศตะวันออก จรด แม่น้ าป่าสัก ทิศตะวันตก จรด ถนน
คลองมะขามเรียง๓ 
 ลักษณะทางด้านส่ิงแวดล้อม 
 เนื่ องจ าก เทศบาลนครพระนครศรีอยุ ธย าต้ั งอยู่ บนเกาะเ มืองประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา เม่ือก่อสร้างกรุงศรีอยุธยาได้มีการขุดคูเขื่อนจากหัวรอไปบรรจบแม่น้ าบางกะจะที่
บริเวณป้อมเพชร ท าให้ที่ต้ังของตัวเมืองและเทศบาลมีสภาพเป็นเกาะมีแม่น้ าล้อมรอบ  ลักษณะดิน
เป็นดินปนทรายน้ าซมึได้ง่าย คูคลองในเขตเทศบาลจึงเก็บน้ าไว้ได้ไม่นาน ในฤดูร้อนน้ าจะแห้ง สภาพ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เม่ือถึงฤดูน้ าหลาก บางพ้ืนที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จะมีน้ าท่วมขังสูง บริเวรเกาะเมืองส่วนใหญ่เต็มไปด้วยโบราณสถานและวัดวาอาราม บึงพระรามและ
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทราธิราชบรมราชชนนี ถือเป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ประกอบ
ไปด้วยโบราณสถาน และสวนป่า ถือเป็นปอดที่ส าคัญของชาวเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา๔ 
 ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ คลอง ๑๐ สาย และบึง 
๒ สาย มีระบบประปาใต้ดิน ๑ แห่ง ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก เป็นต้นไม้ยืน

                                                 
๑สัมภาษณ์ นา งฐิติพร  สิทธิ โชคค า , รอง ผู้อ านวยการโ รงเรียนชุมชนป้อมเ พชร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒ สัมภาษณ์ นายอนันต์ ตุรง ค์เ รือง , ไวยาวัจกรวัดท่าการ้อง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔สัมภาษณ์ พระเ มธีวร าภร ณ์, รองเ จ้าอา วาส วัดพนัญเชิ งวรวิหาร  รอง เจ้า คณะจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 



๘๐ 
 

ต้นผลัดใบ ไม่มีภูเขา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน พ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่
ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร 
 ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ  
 ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการค้าและบริการ มีการท า
การเกษตรเพียง ๒ % ของประชากรทั้งหมด การเกษตรส่วนมากเป็นการเกษตรในครัวเรือน  ในเขต
เทศบาลไม่มีการประมง ด้านการปศุสัตว์เป็นการประกอบการในลกัษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร เป็นต้น ด้านการบริการมีโรงแรมในพ้ืนที่  จ านวน ๕ 
แห่ง หอพักในพ้ืนที่ จานวน ๔๐๕ แห่ง ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร ์โบราณสถาน โบราณวัตถ ุซ่ึงแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมประเพณีในอดีต
ที่สืบทอดเป็นมรดกสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชาติจนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกของโลกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาสามารถ
จ าแนกตามลักษณะเด่นๆของการท่องเที่ยว ๓ ประเภท คือ ๑. แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์
และสถาปัตยกรรม ๒. แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ๓. แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ
ศึกษาและการพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นโบราณสถานจึงไม่มี
อุตสาหกรรม๕ 
 ธุรกิจและบริการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยทั่วไปเป็นสภาพเศรษฐกิจที่
พ่ึงพาในการผลิตในสาขาการค้าและการบริหารเป็นหลัก ซ่ึงจะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพการค้าและบริการศูนย์กลางแหล่งที่ต้ังของธุรกิจการค้าและบริการมีอยู่ ๓ บริเวณ คือ 
บริเวณตลาดหัวแหลม บริเวณตลาดหัวรอ และบริเวณตลาด้เจาพรหม๖ 
 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ จ านวน ๒ 
กลุ่ม คือ กลุ่มปลาตะเพียนและกลุ่มโรตีสายไหม๗ 
 ลักษณะทางด้านการศึกษา  
 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยส านักการศึกษา มีวิศัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ก้าวไกลด้านกีฬา หลีกเลี่ยงยาเสพติด 
ใกล้ชิดชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหาร
การศึกษา การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดจุดมุ่งหมายวางแผนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยมีฝ่ายบริหารงานทั่วไป ท าหน้าที่ก ากับดูแล ด้านงานธุรการ งาน
งบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารการศึกษา ท าหน้าที่ก า กับดูแล ฝ่ายกิจการโรงเรียน 

                                                 
๕ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, รองเจ้าคณะออ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๓. 
๖ สัมภาษณ์ นายสมทรง สัพพโกศลกุล, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๗สัมภาษณ์ นา งฐิติพร  สิทธิ โชคค า , รอง ผู้อ านวยการโ รงเรียนชุมชนป้อมเ พชร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๘๑ 
 

หัวหน้างานกิจการโรงเรียน งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม มีหน้าที่ก ากับดูแล ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมประเพณีศิลปและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจน ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง๘ 
 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จ านวน ๘ โรงเรียน และ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ ๙ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน โรงเรียนชุมชนป้อม
เพชร โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ ารุง  โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน 
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 
 นอกจากนี้ยังมีสถานการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน อีกจานวน ๒๐ โรงเรียน คือ๑๐ 
 ๑. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  
 ๒. โรงเรียนประตูชัย 
 ๓. โรงเรียนวัดพนัญเชิง  
 ๔. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 ๕. โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  
 ๖. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
 ๗. โรงเรียนประชาศึกษา 
 ๘. โรงเรียนปณิธานเด็กดี 
 ๙. โรงเรียนศิริเสนา 
 ๑๐. โรงเรียนด ารงค์วิทยา 
 ๑๑. โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  
 ๑๒. โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา 
 ๑๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
 ๑๔. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
 ๑๕. วิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 
 ๑๖. โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา 
 ๑๗. โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 ๑๘. โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  
 ๑๙. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

                                                 
๘ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, รองเจ้าคณะออ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๓. 
๙สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๐สัมภาษณ์ นางฐิติพร  สิทธิโชคค า , รอง ผู้อ านวยการโรง เรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๘๒ 
 

 ๒๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ท่าวาสุกรี) 
 ลักษณะทางด้านสังคม 
 หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านสาธารณสุขที่อยู่ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คือ 
๑. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาศูนย์บริการสารณสุขวัดกล้วย ศูนย์บริการสารณสุขวัดศาลาปูน  ๒. 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓. โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔. ศูนย์
แพทย์ชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้ังอ้ยูในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีจานวน 
๕ แห่ง คือ ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  ศูนย์สุขภาพชุมชนส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดตึก ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดอินทาราม ศูนย์
แพทย์ชุมชนป้อมเพชร ๕. คลินิกตรวจโรค ทันตกรรม คลินิกตา ๔๕ แห่ง๑๑ 
 ด้านการสังคมสงเคราะห์ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์ประสานการท าบัตรผู้พิการ ต้ังโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย ต้ังโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการและผู้ ด้อยโอกาส ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้
ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส๑๒ 
 ส่วนระบบบริการพ้ืนฐานนั้น พบว่า เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีถนนลาดยาง
คอนกรีตเสริมเหล็กและถนนหินคลุกจ านวน ๑๕๖ สาย มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน 
๒๐,๐๔๓ ครัวเรือน การผลิตน้ าปะปาเพ่ือให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
บางส่วนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลโดยในปัจจุบันการให้บริการเป็นแบบระบบประปาผิวดิน อาศัย
แหล่งน า้ดิบจากแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณต าบลป้อมเพชร ระบบน า้บาดาล จ านวน ๑ บ่อ ขนาดก าลัง
การผลิต ๑๒๐ ลบ.ม/ชม ให้บริการน้ าแก่ประชาชน จ านวน ๑๓,๒๗๙ ราย ก าลังการผลิต้ าประปา
รวมทั้งหมด ๔๒,๐๐๐ ลบ.ม/วัน๑๓ 
 ด้านชุมชน 
 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีจ านวนชุมชน จ านวน ๖๕ ชุมชน คือ ชุมชนหน้าพระ
ต าหนัก ชุมชนบ้านประตูชัย ชุมชนวัดกุกุฎีทอง ชุมชนศรีสรรเพชญ์ ชุมชนวัดป่าโค ชุมชนเกาะลอย 
ชุมชนหัวแหลม ชุมชนคลองท่อ ชุมชนมหาไชย ชุมชนป่าตอง ชุมชนสรรพสามิต ชุมชนวัดตองปุ 
ชุมชนเจ้าพรหม ชุมชนวัดแม่นางปลื้ม ชุมชนป้อมเพชร ชุมชนโรงงานสุรา  ชุมชนทุ่งแก้ว กรุงเก่า 
ชุมชนพระนอน ชุมชนสวนสมเด็จ ชุมชนวัดอินทาราม ชุมชนวังแก้ว ชุมชนวัดพนัญเชิง ชุมชนมงคล
ทรัพย ์ชุมชนวัดวงษ์ฆ้อง ชุมชนคลองทราย ชุมชนอาคารสงเคราะห ์ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม ชุมชนสุ
เหราญันนะดุลนาอีม ชุมชนอิมวัง ชุมชนบ้านเกาะ ชุมชนค่ายทหาร สพย. ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุย ชุมชน

                                                 
๑๑สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๒สัมภาษณ์ นางฐิติพร  สิทธิโชคค า , รอง ผู้อ านวยการโรง เรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๓ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, รองเจ้าคณะออ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๓. 



๘๓ 
 

ท่าน้ าวัดประดู่ ชุมชนวัดขุนแสน ชุมชนหัวรอพัฒนา ชุมชนวัดเชิงท่า ชุมชนวัดธรรมนิยม ชุมชนประตู
จีน ชุมชนวัดศาลาปูน ชุมชนวัดสามวิหาร ชุมชนท้ายกรม ชุมชนวัดมหาโลก ชุมชนป่ามะพร้าว ชุมชน
สถานีรถไฟ ชุมชนโรจนะ (ขนส่งเก่า) ชุมชนวังไชยพัฒนา ชุมชนหลวงพ่อขาว ชุมชนวัดตึก ชุมชนท่า
วาสุกร ีชุมชนวัดหน้าพระเมรุ ชุมชนวัดเจดีย์แดง ชุมชนคลองแกลบ ชุมชนบัวหวาน ชุมชนนิมิตใหม่ 
ชุมชนเปี่ยมสุข ชุมชนกลมโหม ชุมชนวัดราชประดิษฐาน ชุมชนวัดญาณแสน และชุมชนหน้าศาล๑๔ 
 ๒. สภาพปัญหาของชุมชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   
 ด้านกายภาพ  
 เทศบาลมีขนาดปานกลาง พ้ืนที่  ๑๔.๘๔ ตารางกิโลเมตรประชากร  ๕๒,๙๔๐ ความ
หนาแน่นประมาณ ๓,๕๖๗ คนต่อตารางกิโลเมตร แต่มีพ้ืนที่ส่วนมากเป็นเขตวัด และโบราณ สถาน
ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของประชาชนมีน้อยเป็นเหตุให้ชุมชนแออัดเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้น ปัญหาการ
บุกรุกที่สาธารณะของแผ่นดินมากขึ้น๑๕ 
 การวางผังเมืองมีการวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ในที่ ดินแล้วแต่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวของเมืองรวดเร็วมาก๑๖ 
 เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนต้ังอยู่ใกล้แม่น้ า และเป็นที่ราบลุ่ม เม่ือถึงหน้าน้ า  มักประสบกับ
ปัญหาน้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปี๑๗ 
 ระบบประปา ไฟ้ฟา ถนน ซอยทางเดินเท้าท่อระบายน้ าช ารุดและยังไม่เพียงพอ ปัจจุบัน
มีสะพานภายในเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๖ แห่งส่วนใหญ่เป็นสะพานปูน และมีถนน
ในเขตเทศบาลฯ จ านวนทั้งสิ้น ๑๕๕ สาย ระยะทางประมาณ ๗๓.๗๘ กิโลเมตร ถนนส่วนใหญ่เป็น
ถนนลาดยางไม่มีทางเท้าและท่อระบายน้ าท าให้เกิดน้ าท่วมขังเวลาฝนตก ปัจจุบันได้มีการตัดถนน
หลายสายเพ่ิมขึ้น เพ่ือเชื่อมโยงภายในเกาะเมืองเพ่ือลดปัญหาการจราจร นอกจากนี้ถนนส่วนใหญ่
ก่อสร้างมานานและเกิดน้ าท่วมขังกัดเซาะถนน ท าให้ถนนเกิดการทรุดตัว ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย
เร็วขึ้นท าให้ต้องมีการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอแต่ที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้คืองบประมาณซ่ึงมีอย่างจ ากัด๑๘

 

 ด้านส่ิงแวดล้อม  
 ปัจจุบันเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๔.๘๔ ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรหนาแน่นโดยเฉลี่ย ๓,๕๖๗ คน/ตารางกิโลเมตร มีประชาชนแฝงที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๗๗๑,๘๐๗ คน มีบ้านเรือนที่พักอาศัย จ านวน ๒๐,๐๔๓ หลังคาเรือน 
                                                 

๑๔สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๑๕ สัมภาษณ์ นายอนันต์ ตุรงค์เรือง , ไวยาวัจกรวัดท่าการ้อง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๑๖สัมภาษณ์ พระ เมธีวร าภรณ์,  รองเ จ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหา ร  รอง เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๑๗ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, รองเจ้าคณะออ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๓. 

๑๘ สัมภาษณ์ นายสมทรง สัพพโกศลกุล, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๘๔ 
 

มีโรงแรมและบ้านพักชั่วคราวส าหรับนักท่องเที่ยวอีกจ านวนหนึ่ง  ซ่ึงมีขยะภายในเขตเทศบาลฯ 
ประมาณ ๑๐๐ ตัน/วัน และจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีก ประมาณ ๕๐ 
ตัน/วัน ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ทัศนศึกษาดูงานโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับสิ่งแวด้ลอมโดยเฉพาะขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกวัน๑๙

 

 ที่ต้ังของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  มีลักษณะเป็นเกาะมีแม้น้ าล้อมรอบ ๓ สาย 
ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าลพบุรี แม่น้ าป่าสัก และในเขตเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมชุมชน
บ้านเรือนที่พักอาศัยซ่ึงส่วนใหญ่ต้ังอยู่ริมแม่น้ าล าคลองต่างๆ โดยไม่ผ่านการบ าบัด เป็นเหตุให้แม่น้ า
ล าคลองต่างๆ เน่าเสียและต้ืนเขิน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม๒๐

 

 ด้านเศรษฐกิจ  
 การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นจ านวนมาก เนื่องจาก
อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม นอกนั้นเป็นอาชีพรับราชการ ท าการเกษตรน้อยมาก ท าให้รายได้ประจ าไม่
คงที่๒๑ 
 ปัญหาการว่างงานมีอัตราสูง 
 เนื่องจากในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจตกต่ าอย่างมาก ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ไม่สมดุลกับ
รายจ่าย ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลมีอาชีพค้าขาย รับจ้าง ซ่ึงเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน การ
ส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนยังไม่ทั่วถึง ท าให้รายได้ที่ได้รับมาไม่เพียงพอ ปัญหาด้าน
ค่าครองชีพของประชาชนจึงยังคงเป็นปัญหาหลักอยู่ต่อไป๒๒

 

 ด้านการศึกษา 
 ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ทั้งหมดจ านวน ๘ โรง โดยจัดการศึกษาเป็น ๓ ระดับ คือระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา เปิดท าการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จ านวน ๔ โรงเรียน 
ระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน ๓ โรงเรียน และระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน ๑ โรงเรียน นอกจากนั้นยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาอีก ๑ แห่ง ซ่ึงปัจจุบันโรงเรียนสังกัดเทศบาลยังขาดแคลนอาคารสถานที่และการ
จัดท าระบบสารสนเทศต่างๆ ทางด้านการศึกษาซึ่งยังขาดแคลนทั้งบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านสารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอร ์ซึ่งยังคงมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและใช้เป็นสื่อในการ

                                                 
๑๙ สัมภาษณ์ นายสมทรง สัพพโกศลกุล, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๐สัมภาษณ์ นางฐิติพร  สิทธิโชคค า , รอง ผู้อ านวยการโรง เรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายอนันต์ ตุรงค์เรือง , ไวยาวัจกรวัดท่าการ้อง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๒ สัมภาษณ์ นายอนันต์ ตุรงค์เรือง , ไวยาวัจกรวัดท่าการ้อง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๘๕ 
 

เรียนการสอน รวมทั้งยังขาดบุคลากรด้านการศึกษาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพจึงท าให้ระบบ
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร๒๓ 
 ด้านสังคม 
 สุขภาพอนามัย ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสุขภาพและอนามัย 
 ประชากรแฝงเข้ามาอาศัยจ านวนมาก เนื่องจากเป็นเขตที่อยู่อาศัยใกล้นิคมอุตสาหกรรม
ไม่สามารถควคุมสถิติประชากรที่อยู่อาศัยในจ านวนที่แท้จริงได้ จึงส่งผลกระทบให้การให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการขาดแคลนและก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นมลพืษเกินกว่าที่
คาดการณ์ในการแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน  บางครั้งพวกมิจฉาชีพมักเข้ามาแอบแฝงพัก
อาศัยกับผู้ประกอบอาชีพไม่สุจริตในพ้ืนที่และมักก่อคดีขึ้นและยากที่จะติดตามจับกุมได้๒๔

 

 ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลถือเป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้มีการด าเนินงานในการป้องกันควบคุมโรคติดต่องาน
ส่งเสริมสุขภาพและงานรักษาพยาบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการในด้านต่างๆ 
รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ มีการจัดต้ังศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช .) 
เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่๒๕

 

 ปัญหาส าคัญของประชาชนในเขตเมืองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและละเลยไม่ใส่ใจสุขภาพ
ตนเองซ่ึงเทศบาลก็ได้ด าเนินการในด้านสุขภาพอนามัยสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง๒๖

 

 ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีชุมชนทั้งหมด ๖๕ ชุมชน ส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
การเข้ามาส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากแต่ละคนจ าเป็นต้องประกอบอาชีพจึงไม่มีเวลาเข้ามามี
ส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประกอบกับประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาชุมชนซ่ึงเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร่วมกันของ
ประชาชนในชุมชน และถ้าหากประชาชนได้เล็งเห็นความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนา
ท้องถิ่นก็จะประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น๒๗

 

 ๓. ลักษณะและศักยภาพของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 ด้านความรู ้
 เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่สังกัดเทศบาลส่วนใหญ่เป็นเด็กใน
ชุมชนในเขตเทศบาล เด็กและเยาวชนที่เจริญเติบโตในครอบครัวท่ีสมบูรณ์และมีฐานะส่วนใหญ่จะเข้า
                                                 

๒๓สัมภาษณ์ พระ เมธีวร าภรณ์,  รองเ จ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหา ร  รอง เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒๔สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๒๕ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, รองเจ้าคณะออ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๓. 

๒๖สัมภาษณ์ พระ เม ธีวร าภรณ์,  รองเ จ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหา ร  รอง เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒๗สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๘๖ 
 

ศึกษาในโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เช่น โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยา  โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนประตูชัย เป็นต้น ถ้าเป็นเด็กที่เก่งมากๆ ก็จะเรียนที่โรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นต้น ดังนั้นโรงเรียนสังกัดเทศบาลส่วนใหญ่จึงเป็น
ทางเลือกให้แก่นักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะไม่ดีนัก หรือผู้ปกครองต้องหาเช้ากินค่ า  การเรียรู้ของ
นักเรียนส่วนใหญ่จึงตกเป็นภาระของครูและโรงเรียน เพราะผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับบุตรหลานของ
ตน หากมองถึงเรื่องความรู้ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  พบว่า  มีเด็ก
และเยาวชนจ านวนหนึ่งที่มีความรู้มาก ดังจะเห็นได้จากการสอบเข้าเรียนต่อในระบบที่สูงขึ้นใน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้น้อย บางคนขาดการสนับสนุนจากทาง
ผู้ปกครองก็จะไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนั่นเอง๒๘

 

 ด้านทักษะความสามารถ  
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  หลายคนที่มีความสามารถ
หลากหลายด้าน เช่น บา งคนมีความสามารถในด้า นกีฬา  มีควา มสามารถทา งด้านภาษา  มี
ความสามารถทางด้านดนตรี มีความสามารถด้านการประกอบอาหาร มีความสามรถในการขายของ
ออนไลน์ ทางเทศบาลและโรงเรียนก็สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ได้แสดงศักยภาพและ
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เด็กนักเรียนของเราได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัด  ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศมากมาย๒๙

 

 ด้านมนุษยสัมพันธ์  
 ด้านมนุษยสัมพันธ์นั้น เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานั้น  มีความ
หลากหลายมาก เด็กบางคนก็มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง เข้ากับเพ่ือนได้ง่าย เด็กบางคน
ก็มีพฤติกรรมก้าวร้าว ทะเลาะวิวาท ขาดมนุษยสัมพันธ์ ปะปนกันไปตามแต่สภาพของครอบครัว  และ
ชุมชนเป็นส าคัญ ยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า เด็กสมัยใหม่ก็มักจะติดโทรศัพท์  ขาดการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง แม้แต่ผู้ปกครองเอง บางครอบครัวแทบไม่ได้พูดคุยกับลูกหลานของ
ตนเองเลย๓๐

 

 ด้านการท างานเป็นทีม 
 เด็กเทศบาลส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนให้ท างานกันเป็นทีม ทางโรงเรียนสนับสนุนให้
นักเรียนฝึกท าโครงการ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นทีม จึงพูดได้ว่าเด็กส่วนใหญ่ชอบการ
ท างานเป็นทีมมากกว่าการท างานเพียงล าพัง เราะจะได้อาศัยซ่ึงกันและกัน๓๑

 

 
                                                 

๒๘ สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, รองเจ้าคณะออ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๓. 

๒๙ สัมภาษณ์ นายสมทรง สัพพโกศลกุล, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๓๐สัมภาษณ์ พระ เมธีวร าภรณ์,  รองเ จ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหา ร  รอง เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๓๑สัมภาษณ์ พระ เมธีวร าภรณ์,  รองเ จ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหา ร รอง เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 



๘๗ 
 

 ๔ . การส่ง เสริม และพัฒนา ศักยภาพเ ด็กและ เยาวชนใน เขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 
 ด้านการพัฒนาด้านความคิดและการจัดการ (Head)  
 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยการน าของท่านนายกเทศมนตรี สมทรง สรรพโกศล
กุล และบุคลากรส านักการศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของพลังของเด็กและเยาวชน 
เทศบาลจึงบรรจุลงไปในแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี ชุมชนเข็มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่าง
ผาสุก โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา และนันทนาการ ภายใต้แผนงานด้าน
การศึกษา โดยทางเทศบาลสนับสนุนด้านการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ เข้าค่าพักแรมลูกเสือเนตรนารีระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อบรมผู้น านักเรียน ศึกษาและรณรงค์เพ่ือต่อต้านป้องกันการใช้ยาเสพ
ติดในสถานศึกษาและนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย ก่อสร้างศูนย์เครื่องเล่น  สนามเด็กเล่น การ
แข่งขันกีฬา การจัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งในชุมชน การจัดกีฬาชุมชน เยาวชนอาสาดูแล
ผู้สูงอาย ุเป็นต้น๓๒ 
 ด้านการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ และการดูแล (Heart)  
 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยการน าของท่านนายกเทศมนตรี สมทรง สรรพโกศล
กุล และบุคลากรส านักการศึกษา  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของพลังของเด็กและเยาวชน 
เทศบาลจึงบรรจุลงไปในแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  ชุมชนเข็มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่าง
ผาสุก โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา และนันทนาการ ภายใต้แผนงานด้าน
การศึกษา โดยทางเทศบาลสนับสนุนด้านการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ เข้าค่าพักแรมลูกเสือเนตรนารีระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อบรมผู้น านักเรียน ศึกษาและรณรงค์เพ่ือต่อต้านป้องกันการใช้ยาเสพ
ติดในสถานศึกษาและนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย ก่อสร้างศูนย์เครื่องเล่น  สนามเด็กเล่น การ
แข่งขันกีฬา การจัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งในชุมชน การจัดกีฬาชุมชน เยาวชนอาสาดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นต้น๓๓

 

 ด้านการพัฒนาด้านการท างาน และการเป็นผู้ให้ (Hand)  
 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยการน าของท่านนายกเทศมนตรี สมทรง สรรพโกศล
กุล และบุคลากรส านักการศึกษา  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของพลังของเด็กและเยาวชน 

                                                 
๓๒สัมภาษณ์ นางสาวเพลงพิณ พวงศรี, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๓สัมภาษณ์ นางฐิติพร  สิทธิโชคค า , รอง ผู้อ านวยการโรง เรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๘๘ 
 

เทศบาลจึงบรรจุลงไปในแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  ชุมชนเข็มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่าง
ผาสุก โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา และนันทนาการ ภายใต้แผนงานด้าน
การศึกษา โดยทางเทศบาลสนับสนุนด้านการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ เข้าค่าพักแรมลูกเสือเนตรนารีระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อบรมผู้น านักเรียน ศึกษาและรณรงค์เพ่ือต่อต้านป้องกันการใช้ยาเสพ
ติดในสถานศึกษาและนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย ก่อสร้างศูนย์เครื่องเล่น  สนามเด็กเล่น การ
แข่งขันกีฬา การจัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งในชุมชน การจัดกีฬาชุมชน เยาวชนอาสาดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นต้น๓๔

 

 ด้านการพัฒนาด้านการด าเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง (Health)  
 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยการน าของท่านนายกเทศมนตรี สมทรง สรรพโกศล
กุล และบุคลากรส านักการศึกษา  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของพลังของเด็กและเยาวชน 
เทศบาลจึงบรรจุลงไปในแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  ชุมชนเข็มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่าง
ผาสุก โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา และนันทนาการ ภายใต้แผนงานด้าน
การศึกษา โดยทางเทศบาลสนับสนุนด้านการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ เข้าค่าพักแรมลูกเสือเนตรนารีระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อบรมผู้น านักเรียน ศึกษาและรณรงค์เพ่ือต่อต้านป้องกันการใช้ยาเสพ
ติดในสถานศึกษาและนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย ก่อสร้างศูนย์เครื่องเล่น  สนามเด็กเล่น การ
แข่งขันกีฬา การจัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งในชุมชน การจัดกีฬาชุมชน เยาวชนอาสาดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นต้น๓๕

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓๔ สัมภาษณ์ นายอนันต์ ตุรงค์เรือง , ไวยาวัจกรวัดท่าการ้อง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๕สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๘๙ 
 

ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้และกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคน
รุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ได้ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑  สรุปองค์ความรู้และกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ใน

การออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 

ประเด็นส าคัญ องค์ความรู้ 
ลักษณะท่ัวไปของชุมชนใน
เ ข ต เ ท ศ บ า ล น ค ร
พระนครศรีอยุธยา 

-เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมเขตพ้ืนที่จ านวน ๑๐ 
ต าบล 
-มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๔.๘๔ ตารางกิโลเมตร 
-ต้ังอยู่บนพ้ืนที่เกาะมีแม่น้ าล้อมรอบ 
-ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการค้าและ
บริการ 
-หน่วยงานที่ด าเนนิงานด้านสาธารณสุข คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศูนย์
แพทย์ชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
-เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีจ านวนชุมชน จ านวน ๖๕ ชุมชน 

สภาพปัญหาของชุมชนใน
เ ข ต เ ท ศ บ า ล น ค ร
พระนครศรีอยุธยา   

-ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะของแผ่นดิน 
-ประสบกับปัญหาน้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกป ี
-ปัญหาจ านวนขยะที่มีปริมาณมาก 
-ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างท าให้รายได้ประจ าไม่คงที ่
-โรงเรียนสังกัดเทศบาลยังขาดแคลนอาคารสถานที่และการจัดท า
ระบบสารสนเทศต่างๆ 
-ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสุขภาพและอนามัย 
-ปัญหาด้านการเข้ามาส่วนร่วมของประชาชน 

ลักษณะและศักยภาพของ
เด็กและ เยาวชนในเขต
เ ท ศ บ า ล น ค ร
พระนครศรีอยุธยา 

-เด็กและเยาวชนจ านวนหนึ่งที่มีความรู้มาก 
-เด็กและเยาวชนจ านวนหนึ่งมีความรู้น้อย บางคนขาดการสนับสนุน
จากทางผู้ปกครองก็จะไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
-เด็กและเยาวชนมีความสามารถหลากหลายด้าน เช่น บางคนมี
ความสามารถในด้า นกีฬา  มีความสามา รถทางด้า นภา ษา มี
ความสามารถทางด้านดนตรี  มีความสามารถด้านการประกอบ
อาหาร มีความสามรถในการขายของออนไลน์ 
-เด็กบางคนก็มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง เข้า กับเพ่ือน
ได้ง่าย เด็กบางคนก็มีพฤติกรรมก้าวร้าว ทะเลาะวิวาท ขาดมนุษย
สัมพันธ์ ปะปนกันไปตามแต่สภาพของครอบครัว  และชุมชนเป็น
ส าคัญ 



๙๐ 
 

 
 

ตารางท่ี ๔.๑  สรุปองค์ความรู้และกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ใน
การออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (ต่อ) 

 
ประเด็นส าคัญ องค์ความรู้ 

ลักษณะและศักยภาพของ
เด็กและ เยาวชนในเขต
เ ท ศ บ า ล น ค ร
พระนครศรีอยุธยา 

-เด็กเทศบาลส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนให้ท างานกันเป็นทีม 

การ ส่ง เสริ ม และพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล น ค ร
พระนครศรีอยุธยา 

-สนับสนุนด้านการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา
การศึกษาด้า นสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พัฒนา การเรียนรู้ สู่
ประชาคมอาเซียน ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา ชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ เข้า ค่าพักแรมลูกเสือ
เนตรนารีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  อบรมผู้น านักเรียน 
ศึกษาและรณรงค์เพ่ือต่อต้านป้องกันการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
และนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย ก่อสร้างศูนย์เครื่องเล่น สนาม
เด็กเล่น การแข่งขันกีฬา การจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งใน
ชุมชน การจัดกีฬาชุมชน เยาวชนอาสาดูแลผู้สูงอาย ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

๔.๒ กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับองค์ความรู้และกระบวนการ
ในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ใน
ประเด็นต่างๆ คือ ลักษณะทั่วไปของชุมชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สภาพปัญหาของ
ชุมชน ลักษณะของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 
ตลอดถึงบทบาทของผู้บริหารเทศบาลที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและชุมชนในเขตเทศบาล ท าให้
ทราบถึงบริบทของสภาพทั่วไปและสภาพชุมชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตลอดถึงทราบ
ลักษณะและศักยภาพของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล รวมถึงแนวคิด แนวนโยบายในการส่งเสริม
ศักยภาพเด็กและเยาวชนของผู้บริหารเทศบาลแล้ว คณะผู้วิจัยจึงท าการร่างหลักสูตร  “การฝึกอบรม
ศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์” ขึ้นมาจ านวน ๑ หลักสูตร แล้ว
น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระ
สุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. เป็นประธาน หลังจากนั้นน าค าแนะน าของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมา
ปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงสามารถสรุป
กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้
ดังนี ้
 หลักสูตร “การฝึกอบรมศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนสร้างสรรค์” มี
เป้าหมายเพ่ือใช้เป็นงานฝึกอบรมและพัฒนาเสริมสร้างทักษะเด่นที่มีอยู่ในเยาวชนให้มีความโดดเด่น
และน าไปสู่การสร้างสิ่งสร้างสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 
 ส่วนแรก คือ ส่วนน า เป็นข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาของโครงการฝึกอบรมศักยภาพ
เยาวชนในการออกแบบชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์และแนวทางการ
ด าเนินการและการประเมิน 
 ส่วนที่สอง เป็นภาคทฤษฎ ีโดยเป็นแนวคิดในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  แนวคิด
การพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ และเอกสารทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดในส่วนนี ้  
 ส่วนที่สาม เป็นภาคปฏิบัติ ให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมที่เป็นชุดฝึกอบรม และกลในการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชน อันประกอบด้วยกิจกรรมทั้ง ๓ อันประกอบด้วย ในภาคเช้า  เป็น (ก) 
กิจกรรม ๓ช (ชวนคิด ชวนคุย ชวนเล่า) เป็นการสะท้อนคิดถอดรหัสความคิดของเยาวชนต่อชุมชนที่
ตัวเองอยู่อาศัย (ข) กิจกรรมกระจกสะท้อนใจ   สะท้อนคิดชวนคุยเป็นความคาดหวังผ่านการ
เปรียบเทียบ ผ่านการสร้างแรงเร้าต่อความคาดหวังที่ชี้ให้เห็นจุดเด่นด้อย และวิถีที่จะเป็นการพัฒนา
ดึงศักยภาพของเยาวชนต่อการรับผิดชอบชุมชนที่จะพึงเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนในภาคบ่าย เป็น (ข)  
กิจกรรมการออกแบบชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริม กระตุ้นให้เยาวชนผู้เข้าอบรมชวนคุยสะท้อนคิด 
ออกแบบชุมชนผ่านการคิดร่วมกัน และออกแบบวางแผนเพ่ือจัดวางอนาคตเป็นการประสานระหว่าง
วิทยากรกระบวนการ เยาวชน และผู้น าชุมชนในการออกแบบและส่งต่อความคิด ดึงศักยภาพของ
เยาวชนเพ่ือเติมวิถีการพัฒนาให้เกิดขึ้น  
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 ส่วนที่สี ่เป็นการประเมินผล การด าเนินกิจกรรมโครงการทั้งในส่วนของก่อนและหลัง
การเข้าอบรม รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมโครงการในภาพรวม เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานในเชิง
ประจักษ์และน าผลเหล่านั้นไปปรับปรุงแก้ไข แบบทดสอบก่อนและหลังเข้าอบรม   
 ซึ่งหลังการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อบรมของเยาวชนใน ๔ ส่วน (๑) 
ความกล้าหาญในการคิดอย่างชาญฉลาด มีเหตุมีผล และน าไปเป็นส่วนเสนอแนะ น า และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาไปเป็นสภาเยาวชนในการท างานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เชื่อม
ระหว่างคนรุ่นใหม่และเก่าให้เกิดการประสานร่วมงานตามระดับชั้นของวัย หน้าที่ต าแหน่งได้ (๒) 
ความกล้าหาญหรือนับถือตนเอง เห็นศักยภาพตนเอง และพร้อมเข้าสู่กลไกการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เพ่ือพัฒนาชุมชน และพัฒนาในองค์รวมให้เกิดขึ้นผ่านการเรียนรู้  ลงมือปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติ และเป็น
ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติจริงตามช่วงวัยและเวลาของเยาวชนและรับช่วงวิถีของการพัฒนาจากคนรุ่นสู่
รุ่น จากวัยสู่วัยโดยมีเป้าหมายโดยชุมชน เพ่ือคนในชุมชน (๓) ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ชี้ผิด ชี้ถูก หรือเห็นตามครรลองที่เหมาะสม พร้อมทั้งเรียนรู้  เลียนแบบ
เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับชุมชนและสังคมต่อไป (๔) ความกล้าหาญทางสังคม อันหมายถึงการกล้าที่จะ
ออกมาเป็นผู้อาสารับใช้สังคม บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมในภาพรวมโดยมีเกณฑ์
เป้าหมายเป็นไปเพ่ือประชุมชน และคนส่วนร่วมในประชุมและส่งต่อเป็นประโยชน์ของชุมชน  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
 
ส่วนน า 
โครงการฝึกอบรมศักยภาพเยาวชน 
ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ยุคสมัยของข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ได้ข้ามผ่านแล้ว และก าลังเข้าสู่ยุคของสังคม
แห่งการเรียนรู ้(knowledge society) ในยุคดังกล่าวนี้คนถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ ทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือนไปสู่การคิด ท า ภายใต้กรอบแห่งความสร้างสรรค์  เปิด
กว้าง เรียนรู้ ส่งต่อเป็นการพัฒนาได้ นักคิดนักทฤษฎีทางสังคมเชื่อมันว่า  พลังสมองและพลังใจของ 
"คน" เป็นประดิษฐกรรมและส่งต่อเป็นความสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องเสมอมา  

เยาวชน คือ รากฐานและอนาคตของชาติ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้และคุณธรรม จะช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การพัฒนาเยาวชนโดยความเขา้ไปมุ่งเน้นการน าความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาสังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ รวมถึงการสร้างคุณลักษณะที่ ดีของเยาวชน  (Character Building) ให้มี
จิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ คือการเป็น “คนเก่ง” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนดี” 
ของสังคม ความสร้างสรรค์ของคน ซ่ึงหมายถึงเยาวชนด้วยคือหัวใจของการพัฒนา  และ "ความ
สร้างสรรค์" จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ "ความนับถือตนเอง" ของแต่ละปัจเจกบุคคลด้วย 
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 เยาวชน เท่ากับ หัวใจของสังคมสร้างสรรค์ ซ่ึงในปัจจุบันเชื่อกันว่า  "เด็กและเยาวชน " จะ
กลายเป็นกลไกส าคัญที่สุดในช่วงสมัยต่อไป เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์หลักของแผนการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วโลก แนวคิดเหล่านี้ปรากฏต่อนักคิดนักวิชาการในวงกว้าง  ดังปรากฏใน
งาน บทบาททุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาเยาวชนสร้างสรรค์-The Role of Social Capital for Cre-
ative Youth Development หรือในงาน “เมืองสร้างสรรค์ : ตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนาเยาวชน -
Creative Media City: The Indicators for Youth Development” หรือในญี่ปุ่นได้ก าหนดเป็น
นโยบายแห่งชาติด้านภาระกิจการพัฒนาเยาวชนโดยตรง (National Youth Development Policy,
๒๐๐๘) สหรัฐอเมริกาจัดต้ังศูนยพั์ฒนาศักยภาพสร้างสรรค์ของเยาวชนพร้อมเครือข่ายเพ่ือภารกิจใน
การพัฒนาเยาวชน (Creative Youth Development National Partnership) ต้ังแต่หลังปี  ๒๐๐๐ 
เป็นต้นมาการประชุมและกิจกรรมของสหประชาชาติ ระบุให้ความส าคัญกับเยาวชน และหลายครั้งที่
เปิดโอกาสให้เด็กเข้าร่วมแสดงบทบาทอย่างเป็นทางการ หรืออย่างในโอลิมปิกปี  ๒๐๑๒ ณ กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษก็ได้เลือกหัวข้อ "เยาวชน" เป็นหัวใจส าคัญของงานที่ต้องการสื่อสารกับเวที
โลก สังคมจะต้องหล่อเลี้ยง ประคับประคอง และเสริมสร้างเด็กรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้ที่รู้จัก รัก และกล้าที่
จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพราะแนวทางนี้ คือเส้นทางที่นักคิดเชื่อว่า  จะน าไปสู่สังคมสร้างสรรค์ที่ มี
คุณภาพในอนาคต ประชากรมีความสมบูรณ์ทั้งในเชิงประสบการณ์ ความสุข ความอยู่ ดีกินดี และ
ท้ายที่สุด ความนับถือในตนเอง 

แนวคิดการพัฒนา "สังคมสร้างสรรค์" ในยุคปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนนัก 
ซึ่งในข้อเท็จจริงไมใช่เหตุผลเพียงแค่ "เด็ก คือ ตัวแทนแห่งอนาคต" เท่านั้น หากแต่ชีวิตในวัยเด็กของ
มนุษย์เรา คือ ช่วงเวลาที่จินตนาการและความสร้างสรรค์สามารถเติบโตงอกงามได้อย่างเป็น
ธรรมชาติที่สุดด้วย ในทุกวันนี ้เราจะเห็นว่า วิธีคิดหรือการใช้สัญชาตญาณแบบเด็กๆ ได้รับการหยิบ
ยกมาใช้เป็นกลไกในกระบวนการคิดค้น และแก้ปัญหาหลายๆ อย่าง เหตุเพราะ "ความเป็นเด็ก" นั้นมี
พลังที่สามารถช่วยให้ผู้ใหญ ่พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นได้ โดยผ่านจิต
วิญญาณที่ยังคงความเป็นเด็กที่มีความสงสัย รักการเรียนรู ้และกล้าที่จะทดลองตามวิถีของวัย ดังนั้น
เยาวชนจึงเป็นส่วนส าคัญของสังคม และเป็นปัจจัยร่วมของการพัฒนาในประชาคมทั่วโลก เยาวชนคน
หนุ่มสาวจึงถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาในทุกสังคม ชุมชนและประเทศชาติ เยาวชนจึงเป็น
ทรัพยากรมนุษย ์ที่จะต้องได้รับการพัฒนา และต้องเป็นการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายโดยมีฐานของ
ชุมชนหรือจุดเริ่มต้นด้วย  
ดังนั้นคณะผู้ด าเนินการโครงการ ฯ ได้ออกแบบหลักสูตรในการสร้างเสริมเสริมสร้างศักยภาพแกนน า
เยาวชนและร่วมกันทดลองเรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและการเรียนรู้ผ่านวิทยากร โดยผู้จัด
โครงการ ฯ เชื่อว่า “กลุ่มพลังทางสังคมที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ควรมีศักยภาพ ควรมีความสามารถ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ด้วยตัวเองหากได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถรวมตัวกัน
เป็นเป็นความร่วมมือ เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงความสัมพันธ์และพลังที่น าไปสู่การจัดการสร้างสรรค์
สังคมได้อย่างมีนัยยะส าคัญ” คณะผู้ด าเนินการโครงการ ฯ  เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัด
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมศักยภาพเยาวชนในการออกแบบชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเยาวชน ที่จะเข้าร่วมโครงการและฝึกชุดกระบวนการเรียนรู้  ภายใต้กรอบคิดสร้างศักยแผนภาพ
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ท่ีมีอยู่ของเยาวชน เติมแต่งแต้มวิถีแห่งความสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปเป็นฐานองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน ให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันทั้งระบบในมหภาค เชื่อมประสานกันระหว่างรัฐ  เอกชน ชุมชน 
เยาวชน คนทุกช่วงวัย ในแบบพหุภาคีมีส่วนร่วมในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตาม
กรอบการฝึกอบรม พัฒนา เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาตนเองของเยาวชนเพ่ือรองรับการ
ออกแบบอนาคตชุมชนของตนเองเชิงสร้างสรรค์ 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนและการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ของเยาวชน 
 ๒.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานในพ้ืนที่ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและเยาวชนในชุมชน 
๓. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 กระบวนการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
 ๑) ประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่เก่ียวข้อง จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 ๒) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว ้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผน ภายใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๓) จัดท ารายงานการสรุปโครงการ เสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔) น าข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 

กระบวน
การ 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ก.ค. – ส.ค. ๒๕๖๓) 

สัปดาห์ท่ี 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

P ประชุมระดมความคิดเห็น
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

        

P จัดท า โครงการเสนอขอ
อนุมัติมหาวิทยาลัย 

        

P จั ด ท า ห นั ง สื อ ไ ป ยั ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

        

D ด าเนินตามแผนที่ก าหนด         



๙๕ 
 

C สรุปและประเมินผล         

A รายงานผลต่อสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 

        

 
๔. สถานท่ีจัดโครงการ 
 โรงเรี ยนชุมชนป้อมเพชร ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรี อยุธยา  จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 
๕. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของเยาวชนในการ
ออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์” สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย หมวดค่าด าเนินการฝึกอบรม จ านวน ๕๘,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่าย (ถัวเฉลี่ย) ดังนี ้
 ๑) ค่าบ ารุงสถานที่     ๒,๐๐๐ บาท 
 ๒) ค่าตอบแทนวิทยากร   ๓,๐๐๐ บาท 
 ๓) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร ๒ คน  ๓,๐๐๐ บาท 
 ๔) ค่าตอบแทนผู้ประสานงานในพ้ืนที่  ๑,๐๐๐ บาท 
 ๕) ค่าอาหารว่าง (๑๐๐ คนx ๓๐ บาทx ๒ ม้ือ) ๖,๐๐๐ บาท 
 ๖) ค่าอาหารกลางวัน     ๘,๐๐๐ บาท 
 ๗) ค่าเอกสาร อุปกรณ์   ๕,๐๐๐ บาท 
 ๘) สนับสนุนทุนในการท ากิจกรรมในพ้ืนที่  ๓๐,๐๐๐ บาท 
๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 ๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับบริบทชุมชนของตนเองเพ่ิมมาก
ขึ้น 
 ๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ อ่ืน 
ส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์เชิงเครือข่ายเพ่ิมสูงขึ้น 
 ๓) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้โครงการในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 
๗. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ                                        
 ผลผลิต (Output) 
 ๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจ านวนร้อยละ ๘๐ 
 ๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และความพึงพอใจต่อโครงการฯ มี
จ านวนร้อยละ ๘๐ 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 
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 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของเยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 เป้าหมายเชิงเวลา  
 โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
๘. วิธีประเมินผลโครงการ 
 ใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเข้าอบรม และแบบประเมินภาพรวมการฝึกอบรม 
 
ส่วนท่ี ๒ ภาคทฤษฎี 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
เยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์นั้นมีดังนี ้

๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

 ๑.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
ส่วนท่ี ๓ ภาคปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือฝึกสมาธิให้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรม ๓ช 
 ๒. เพ่ือดึงศักยภาพของเยาวชน พร้อมทั้งให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
และสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมกระจกสะท้อนใจ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมโอกาสให้แก่เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน  ผ่าน
กิจกรรมการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 ๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและโอกาสแก่ เยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิ ง
สร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
องค์ประกอบ 
 ภาคปฏิบัติจะประกอบไปด้วย กิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม คือ 
 ๑) กิจกรรม ๓ช (ชวนคิด ชวนคุย ชวนเล่า) 
 ๒) กิจกรรมกระจกสะท้อนใจ 
 ๓) กิจกรรมการออกแบบชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 
  



๙๗ 
 

ปฏิบัติการท่ี ๑ 
กิจกรรม ๓ช (ชวนคิด ชวนคุย ชวนเล่า) 
ค าอธิบาย 
 กิจกรรม ๓ช (ชวนคิด ชวนคุย ชวนเล่า) เป็นกิจกรรมแรกในกการฝึกอบรมเยาวชน โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผู้เข้าฝึกอบรมอยู่กับตนเอง ใช้เวลากับตนเองให้มากที่สุด เพ่ือพร้อมในการท า
กิจกรรมต่อๆไป 
 
กิจกรรม 
 ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องท าสมาธิ สงบกาย วาจา ใจ ตามรูปแบบที่ตนเองถนัด 
อย่างน้อย ๕ – ๑๐ นาที ก่อนและหลังท ากิจกรรมทุกครั้ง 
 ๒. ฟังค าอธิบายจากวิทยากรและปฏิบัติภารกิจให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๒.๑ วิทยากรชี้แจ้งรายละเอียด แนะน าวิธีปฏิบัติให้ทราบ 
  ๒.๒ ผู้ช่วยวิทยากรแจกแผ่นกระดาษ อุปกรณ์การเขียน ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คนละ 
๑ ชุด 
  ๒.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมวาดภาพตามความรู้สึกของตนเอง ลงในกระดาษที่แจก ตาม
หัวข้อที่ก าหนด (ภาคผนวก ก.) 
 ๓. เม่ือปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้ว  ให้ออกมาหน้าห้องเพ่ือสะท้อนความคิดเห็ น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน คนละ ๓-๕ นาท ีหรือตามแต่วิทยากรจะเห็นสมควร 
 ๔. เม่ือผู้เข้าร่วมอบรมน าเสนอหน้าห้องเรียบร้อยแล้ว วิทยากรกล่าวสรุปความคิดรวบ
ยอด เพ่ือน าไปสู่กิจกรรมต่อไป 
 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 ระยะเวลา 
 ใช้เวลารวมทั้งสิ้น ๘๐ นาที แบ่งเป็น ๑) เกริ่นน า ท าสมาธ ิ๑๕ นาท ี๒) อธิบายรายละเอียด 
๑๐ นาท ี๓) ลงมือปฏิบัติ ๓๐ นาที ๔) น าเสนอหน้าห้อง ๑๕ นาที ๕) สรุปกิจกรรม ๑๐ นาที  
 อุปกรณ ์
 ๑) กระดาษ A๔ ตามจ านวนผู้เข้าอบรม คนละ ๑ แผ่น 
 ๒) ปากกาสีเมจิก ตามจ านวนผู้เข้าอบรม คนละ ๑ แท่ง (สลับสีกันเองได้) 
  
ปฏิบัติการท่ี ๒ 
กิจกรรมกระจกสะท้อนใจ 
ค าอธิบาย 
 กิจกรรมสะท้อนใจ วิทยากรจะน าผู้เข้าอบรมฝึกคิดวิเคราะห์ และเขียนรายละเอียดลงใน
ตาราง ๔ ช่อง (SWOT) เพ่ือสะท้อนคิดเก่ียวกับสภาพชุมชนของตนเองในปัจจุบัน และสิ่งที่อยากจะ
เห็นในอนาคต 
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 กิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง รวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
กิจกรรม 
 ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องท าสมาธิ สงบกาย วาจา ใจ ตามรูปแบบที่ตนเองถนัด 
อย่างน้อย ๕ – ๑๐ นาที ก่อนและหลังท ากิจกรรมทุกครั้ง 
 ๒. ฟังค าอธิบายจากวิทยากรและปฏิบัติภารกิจให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๒.๑ วิทยากรชี้แจ้งรายละเอียด แนะน าวิธีปฏิบัติให้ทราบ 
  ๒.๒ ผู้ช่วยวิทยากรแจกแผ่นกระดาษ อุปกรณ์การเขียน ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คนละ 
๑ ชุด 
  ๒.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมเขียนความคิดเห็นของตนเอง ลงในกระดาษที่แจก ตามหัวข้อที่
ก าหนด (ภาคผนวก ข.) 
 ๓. เม่ือปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้ว  ให้ออกมาหน้าห้องเพ่ือสะท้อนความคิดเห็ น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน คนละ ๓-๕ นาท ีหรือตามแต่วิทยากรจะเห็นสมควร 
 ๔. เม่ือผู้เข้าร่วมอบรมน าเสนอหน้าห้องเรียบร้อยแล้ว วิทยากรกล่าวสรุปความคิดรวบ
ยอด เพ่ือน าไปสู่กิจกรรมต่อไป 
 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 ระยะเวลา 
 ใช้เวลารวมทั้งสิ้น ๘๐ นาที แบ่งเป็น ๑) เกริ่นน า ท าสมาธ ิ๑๕ นาที ๒) อธิบายรายละเอียด 
๑๐ นาท ี๓) ลงมือปฏิบัติ ๓๐ นาที ๔) น าเสนอหน้าห้อง ๑๕ นาที ๕) สรุปกิจกรรม ๑๐ นาที  
 อุปกรณ์ 
 ๑) กระดาษ A๔ ตามจ านวนผู้เข้าอบรม คนละ ๑ แผ่น 
 ๒) ปากกาสีเมจิก ตามจ านวนผู้เข้าอบรม คนละ ๑ แท่ง (สลับสีกันเองได้) 
 
ปฏิบัติการท่ี ๓ 
กิจกรรมการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
ค าอธิบาย 
 กิจกรรมการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมสุดท้าย เพ่ือระดมความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือน าเสนอโครงการ กิจกรรม ที่จะท าร่วมกันเพ่ืออกแบบอนาคต
ชุมชนของตนเอง 
 
กิจกรรม 
 ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องท าสมาธิ สงบกาย วาจา ใจ ตามรูปแบบที่ตนเองถนัด 
อย่างน้อย ๕ – ๑๐ นาที ก่อนและหลังท ากิจกรรมทุกครั้ง 
 ๒. ฟังค าอธิบายจากวิทยากรและปฏิบัติภารกิจให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 



๙๙ 
 

  ๒.๑ วิทยากรชี้แจ้งรายละเอียด แนะน าวิธีปฏิบัติให้ทราบ 
  ๒.๒ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๕ คน 
  ๒.๓ ผู้ช่วยวิทยากร แจกกระดาษแผ่นใหญ่ (โฟชาร์ท) กลุ่มละ ๓ แผ่น พร้อมสีเมจิก 
กลุ่มละ ๑ กล่อง 
  ๒.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมเขียนโครงการ กิจกรรม ที่ตนเองสนใจ อย่างน้อยกลุ่มละ ๓ 
โครงการ ลงในกระดาษที่แจก ตามหัวข้อที่ก าหนด (ภาคผนวก ค.) 
 ๓. เม่ือปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้ว  ให้ออกมาหน้าห้องเพ่ือสะท้อนความคิดเห็ น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มละ ๑๐-๑๕ นาท ีหรือตามแต่วิทยากรจะเห็นสมควร 
 ๔. เม่ือผู้เข้าร่วมอบรมน าเสนอหน้าห้องเรียบร้อยแล้ว วิทยากรกล่าวสรุปความคิดรวบ
ยอด เพ่ือน าไปสู่กิจกรรมต่อไป 
 
มีรายละเอียดดังนี ้
 ระยะเวลา 
 ใช้เวลารวมทั้งสิ้น ๑๒๕ นาที แบ่งเป็น ๑) เกริ่นน า  ท าสมาธิ ๑๕ นาที ๒) อธิบา ย
รายละเอียด ๑๐ นาที ๓) ลงมือปฏิบัติ ๖๐ นาท ี๔) น าเสนอหน้าห้อง ๓๐ นาที ๕) สรุปกิจกรรม ๑๐ 
นาท ี 
 อุปกรณ ์
 ๑) กระดาษโฟชาร์ท ตามจ านวนผู้เข้าอบรม กลุ่มละ ๓ แผ่น 
 ๒) ปากกาสีเมจิก ตามจ านวนผู้เข้าอบรม กลุ่มละ ๑ กล่อง 
 
ส่วนท่ี ๓ การประเมินผล 
แบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
 ๑. แบบทดสอบก่อนและหลังเข้าอบรม 
 ใช้ส าหรับทดสอบความรู้ก่อนและหลังเข้าอบรม 
 ๒. แบบประเมินภาพรวมการฝึกอบรม 
 ใช้ส าหรับให้ผู้เข้าฝึกอบรม ประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมในภาพรวมหลังเสร็จ
กิจกรรม 
๑. แบบทดสอบก่อนและหลังเข้าอบรม 
ใช้ส าหรับทดสอบความรู้ก่อนและหลังเข้าอบรม 
  
ค าชี้แจง:  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด และกากบาทลงกระดาษค าตอบ 
 
๑. ค าว่า “เยาวชน” ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวหมายถึง

คือใคร 
 ก. บุคคลที่มีอายุอายุน้อยกว่าสิบสี่ปี 
 ข. บุคคลที่มีอายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 



๑๐๐ 
 

 ค. ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 
 ง. ผู้ที่ก าลังศึกษาเล่าเรียน 
 
๒. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ กระบวนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
 ก. กระบวนการกัลยาณมิตร 
 ข. กระบวนการเปิดการเรียนรู้ภายใน 
 ค. กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม 
 ง. กระบวนการการจัดการภาครัฐ 
 
๓. ข้อใดกล่าวถึงรากของต้นไม้จริยธรรมได้อย่างถูกต้อง 
 ก. ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
 ข. ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
 ค. ประสบการณ์ทางสังคม 
 ง. คุณธรรมค่านิยม และทัศนคติ 
 
๔. ตามทฤษฎีของซัลลิแวน วัยใดที่เริ่มมีวุฒิภาวะทางเพศ มีการกล้าแสดงออกมากขึ้นและยังต้องการ

ความเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ 
 ก. วัยเด็ก 
 ข. วัยเยาว์ 
 ค. วัยรุ่น 
 ง. วัยผู้ใหญ่ 
 
๕. ขั้นตอนใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการปรับตัวเพ่ือแสวงหาอัตลักษณ์ของมนุษย์ 
 ก. ความเป็นตัวของตัวเองกับความละอายและสงสัย 
 ข. ความเป็นอัตลักษณ์กับความสับสนในบทบาท 
 ค. การสืบทอดกับการค านึงถึงแต่ตนเอง 
 ง. ความม่ันคงสมบูรณ์ในชีวิตกับความสิ้นหวัง 
 
๖. ชุมชนเชิงสร้างสรรค์มีลักษณะเป็นอย่างไร 
 ก. ชุมชนที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง 
 ข. ชุมชนที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
 ค. ชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 ง. ชุมชนที่มีระบบการศึกษาดี 
 
๗. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ลักษณะของชุมชนพ่ึงพาตนเอง 



๑๐๑ 
 

ก. ชุมชนที่สมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถก าหนดเป้าหมายและการตัดสินใจของตนเอง
ได้ 

ข. ชุมชนที่สมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ มีอยู่ได้ 
ค. ชุมชนที่สมาชิกทุกคนในชุมชนยืนอยู่บนความสามารถของตนเองได้ 
ง. ชุมชนที่สมาชิกทุกคนในชุมชนมีรายได้ต่อหัวสูง 

 
๘. ชุมชนใด สามารถลดการพ่ึงพาจากภายนอกได้มากที่สุด 
 ก. ชุมชนปั้นโอ่งจังหวัดราชบุรี 
 ข. ชุมชนชาวประมงจังหวัดสงขลา 
 ค. ชุมชนเครื่องจักสานผักตบชวาจังหวัดอุทัยธานี 
 ง. ชุมชนปลูกข้าวมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดสุรินทร์ 
 
๙. ปัจจัยใดส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์น้อยที่สุด 
 ก. ศักยภาพของคนในชุมชน 
 ข. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ค. การจัดการภายในชุมชนที่ดี 
 ง. การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
 
๑๐. ความคิดสร้างสรรค์ท าให้เกิดชุมชนสร้างสรรค์ได้อย่างไร 
 ก. ช่วยให้สมาชิกในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
 ข. ช่วยให้ชุมชนเจริญเติบโตก้าวหน้า 
 ค. ช่วยให้สมาชิกในชุมชนมีความสุข อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ง. ช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  
 
เฉลย 
๑) ข.  ๒) ง. ๓) ค. ๔) ข. ๕) ข. ๖) ค. ๗) ง.  ๘) ค. ๙) ง. ๑๐) ง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

๒. แบบประเมินภาพรวมการฝึกอบรม 
ใช้ส าหรับให้ผู้เข้าฝึกอบรม ประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมในภาพรวมหลังเสร็จกิจกรรม 
 
ค าชี้แจง 

แบบประเมินมีทั้งหมด ๒ หน้า ผู้ท าการประเมิน โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ในแบบ
ประเมินตอนที ่๑ และกรอกข้อความลงช่องว่างในแบบประเมินตอนที่  ๒ ตามความคิดเห็นท่านมาก
ที่สุดเพ่ือประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมต่อไป 
 
ตอนท่ี ๑  
 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลา
ง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
ความรู้คว ามเข้ า ใจ ที่ท่ า น
ได้รับ 

ก่อน  ก า ร เ ข้ า รั บกา ร
ฝึกอบรม 

     

ห ลั ง  ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรม 

     

๒ การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม      

๓ 
ความม่ันใจในการน าความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดหลังผ่าน
การฝึกอบรม 

     

ด้านเน้ือหาการฝึกอบรม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔ เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด      

๕ 
ระยะเวลา ในการฝึกอบรมเหมา ะสมกับเนื้ อหาในกา ร
ฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

     

๖ 
รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

     

๗ ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม      

๘ ความเหมาะสมของกิจกรรมปฏิบัติการ      



๑๐๓ 
 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลา
ง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

๙ ความพึงพอใจต่อวิทยากรกิจกรรมปฏิบัติการ      

ด้านการบริหารจัดการของผู้จัด ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๐ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม           

๑๑ ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม      

๑๒ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการอบรม           

ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าท่ีได้รับหลังจากการเข้าร่วม
อบรม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๔ 
ท่านคิดว่าหลังผ่านการฝึกอบรม ศักยภาพของท่าน  เพ่ิมขึ้น
มากน้อยเพียงใด 

     

๑๕ 
ท่านคิดว่าหลังผ่านการฝึกอบรม ความม่ันใจของท่า น
เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด 

     

๑๖ 
ท่านคิดว่าหลังผ่านการฝึกอบรม เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย 
เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด 

     

๑๗ ความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้      

 
 
ตอนท่ี ๒  
 
๑ ส่ิงท่ีท่านประทับใจจากการฝึกอบรมในครั้งน้ี  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 



๑๐๔ 
 

๒ ส่ิงท่ีการฝึกอบรมในครั้งน้ีควรปรับปรุง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... . 
 
๓ หลักสูตรระยะส้ัน (๑-๒ วัน) ท่ีท่านสนใจ และต้องการได้รับการฝึกอบรมในครั้ง ต่อไป  โปรด
ระบุ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๔ ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ  ท่ีท่านเห็นว่าจะช่วยให้การฝึกอบรมครั้งต่อๆไป สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 

☺ โปรดส่งแบบประเมินท่ีเจ้าหน้าท่ีหลังห้องอบรมของทุกวัน ☺ 
ขอขอบพระคุณในการตอบแบบประเมิน คณะผู้วจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ภาคผนวก ก. ชุดฝึกปฏิบัติการกิจกรรม ๓ช 
  
  

ความสามารถและสร้างรายได้ มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวมส่วนรวม
อย่างไร 

 
 

๓ 
 

บุคคล 

 
 

๒ 
 

มีกลุ่มผ่านภาพ 

 
 

๑ 
 

อยู่กับตนเอง 

เรามีความสามารถและสร้าง
รายได้ได้อย่างไร 

เราอยากช่วยคนอ่ืนท าอะไร เรามีความสามารถอะไร 



๑๐๖ 
 

ภาคผนวก ข. ชุดฝึกปฏิบัติการกิจกรรมกระจกสะท้อนใจ 
  
  บ้านเรามีอะไรดี 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

สิ่งท่ีบ้านเราต้องช่วยกัน 
ระวังหรือจ ากัดหรือไม่ต้องการ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

บ้านเราอยากมีอะไรดี ท่ีเรายังไม่รู้ 
๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

ใครชว่ยให้บ้านเรางดงาม/ 
มีความเป็นอยู่ด ี

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 



๑๐๗ 
 

ภาคผนวก ค. ชุดฝึกปฏิบัติการกิจกรรมการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
  
ชื่อกิจกรรม............................................................................. ............................................................... 
ชื่อชุมชน................................................................................. ................................................................ 
ชื่อผู้น าชุมชน......................................................................................................................................... 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม....................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม...................................................... ......................................................................... 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 เป้าหมายของกิจกรรม........................................................................................................ 
........................................................................................................................ ........................................ 
 วิธีด าเนินกิจกรรม.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม......................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๑....................................................................... .............................................. ........................................ 
๒......................................................................................... .................................................................... 
๓............................................................................................................................................................. 
๔..................................................................................................................... ........................................ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังเสร็จกิจกรรม 
๑..................................................................................................................... ........................................ 
๒..................................................................................................................... ........................................ 
๓..................................................................................................................... ........................................ 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
(………………………………………….) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ภาคผนวก ง. ก าหนดการฝึกอบรม 
 
หลักสูตรฝึกอบรม ๑ วัน (๗ ชั่วโมง) 
วันที.่................เดือน.........................พ.ศ................................... 
 
ภาคเช้า 
 ๐๘.๐๐ น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 
 ๐๘.๑๕ น. แนะน าวิทยากร 
   ชี้แจงรายบะเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๐๘.๒๐ น. กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม ๓ช 
 ๐๙.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 ๐๙.๔๕ น. กิจกรรมกระจกสะท้อนใจ 
 ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคบ่าย 
 ๑๒.๓๐ น. กิจกรรมการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 ๑๔.๔๕ น. สรุปกิจกรรมในภาพรวม 
 ๑๕.๐๐ น. เสร็จกิจกรรม 
 
ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 ภายหลังจากการร่างหลักสูตร “การฝึกอบรมศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์” เสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการทดลองใช้หลักสูตร จ านวน ๑ ครั้ง กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ อายุระหว่าง ๑๕-๑๗ ปี จ านวน ๙๕ คน ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 
ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ ที ่๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ปรากฎผลการอบรมดังนี้ 
 ๑) ผลการทดสอบความรู้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม 
 ๒) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน 
 ๓) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๔) ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม วิทยากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 ๔.๒.๑ ผลการทดสอบความรู้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม 
 
ตารางท่ี ๔.๒    ผลคะแนนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมก่อนอบรมและหลังอบรมโดยใช้แบบทดสอบ

ความรู้ เ รื่องกา รฝึกอบรมศักยภาพเย าวชนในการออกแบบอนาคตชุ มชนเชิ ง
สร้างสรรค์ 

 

 คนท่ี
 ทดสอบก่อนอบรม (pre-test)

 (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
 ทดสอบหลังอบรม (post-test)

 (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

 ๑  ๕  ๗

 ๒  ๖  ๗

 ๓  ๕  ๖

 ๔  ๔  ๘

 ๕  ๗  ๙

 ๖  ๖  ๗

 ๗  ๕  ๙

 ๘  ๔  ๗

 ๙  ๗  ๙

 ๑๐  ๕  ๘

 ๑๑  ๕  ๖

 ๑๒  ๕  ๗

 ๑๓  ๔  ๘

 ๑๔  ๗  ๘

 ๑๕  ๖  ๘

 ๑๖  ๕  ๗

 ๑๗  ๖  ๗

 ๑๘  ๕  ๖

 ๑๙  ๔  ๘



๑๑๐ 
 

 คนท่ี
 ทดสอบก่อนอบรม (pre-test)

 (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
 ทดสอบหลังอบรม (post-test)

 (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

 ๒๐  ๗  ๙

 ๒๑  ๖  ๗

 ๒๒  ๕  ๙

 ๒๓  ๔  ๗

 ๒๔  ๗  ๙

 ๒๕  ๕  ๘

 ๒๖  ๕  ๗

 ๒๗  ๖  ๗

 ๒๘  ๕  ๖

 ๒๙  ๔  ๘

 ๓๐  ๗  ๙

 ๓๑  ๖  ๗

 ๓๒  ๕  ๙

 ๓๓  ๔  ๗

 ๓๔  ๗  ๙

 ๓๕  ๕  ๘

 ๓๖  ๕  ๖

 ๓๗  ๕  ๗

 ๓๘  ๔  ๘

 ๓๙  ๗  ๘

 ๔๐  ๖  ๗

 ๔๑  ๕  ๙

 ๔๒  ๔  ๗



๑๑๑ 
 

 คนท่ี
 ทดสอบก่อนอบรม (pre-test)

 (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
 ทดสอบหลังอบรม (post-test)

 (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

 ๔๓  ๗  ๙

 ๔๔  ๕  ๘

 ๔๕  ๕  ๗

 ๔๖  ๖  ๗

 ๔๗  ๕  ๖

 ๔๘  ๔  ๘

 ๔๙  ๗  ๙

 ๕๐  ๖  ๗

 ๕๑  ๕  ๙

 ๕๒  ๔  ๗

 ๕๓  ๗  ๙

 ๕๔  ๕  ๘

 ๕๕  ๕  ๖

 ๕๖  ๕  ๗

 ๕๗  ๔  ๘

 ๕๘  ๗  ๘

 ๕๙  ๕  ๙

 ๖๐  ๔  ๗

 ๖๑  ๗  ๙

 ๖๒  ๕  ๘

 ๖๓  ๕  ๖

 ๖๔  ๕  ๗

 ๖๕  ๔  ๘



๑๑๒ 
 

 คนท่ี
 ทดสอบก่อนอบรม (pre-test)

 (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
 ทดสอบหลังอบรม (post-test)

 (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

 ๖๖  ๗  ๘

 ๖๗  ๕  ๗

 ๖๘  ๖  ๗

 ๖๙  ๕  ๖

 ๗๐  ๔  ๘

 ๗๑  ๗  ๙

 ๗๒  ๖  ๗

 ๗๓  ๕  ๙

 ๗๔  ๔  ๗

 ๗๕  ๗  ๙

 ๗๖  ๕  ๗

 ๗๗  ๖  ๗

 ๗๘  ๕  ๖

 ๗๙  ๔  ๘

 ๘๐  ๗  ๙

 ๘๑  ๖  ๗

 ๘๒  ๕  ๙

 ๘๓  ๔  ๗

 ๘๔  ๗  ๙

 ๘๕  ๕  ๘

 ๘๖  ๕  ๖

 ๘๗  ๕  ๗

 ๘๘  ๔  ๘



๑๑๓ 
 

 คนท่ี
 ทดสอบก่อนอบรม (pre-test)

 (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
 ทดสอบหลังอบรม (post-test)

 (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

 ๘๙  ๕  ๗

 ๙๐  ๖  ๗

 ๙๑  ๕  ๖

 ๙๒  ๔  ๘

 ๙๓  ๗  ๙

 ๙๔  ๖  ๗

 ๙๕  ๕  ๙

 ๙๖  ๔  ๗

 ๙๗  ๗  ๙

 ๙๘  ๕  ๘

 ๙๙  ๕  ๖

 ๑๐๐  ๕  ๗

 รวม  ๕๓๕  ๗๖๒

 
 
 ตารางที่ ๔.๒ แสดงผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ก่อน
อบรมและหลังอบรมโดยใช้แบบทดสอบความรู้เรื่องการฝึกอบรมศักยภาพเยาวชนในการออกแบบ
อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จากแบบทดสอบชุดเดียวกัน จ านวน ๑๐ ข้อที่ผ่านการประเมินค่าความ
สอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จากผลการทดสอบพบว่าหลังอบรมโดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรม
ศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นกว่า
ก่อนอบรมโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังอบรม ๗.๖๒   และค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนอบรม ๕.๓๕ แสดง
ว่าการอบรมโดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิ ง
สร้างสรรค์ช่วยให้มีเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ เก่ียวกับศักยภาพของเยาวชน และชุมชนเชิง
สร้างสรรค์มากขึ้น 
 
 ๔.๒.๒ ผลการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน 
 ในกิจกรรมได้มีการเชิญวิทยากรนักฝึกอบรมเชิงปฏิบัติมาเป็นวิทยากร กระบวนการที่
เน้นให้นักเรียนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า  โดยกรอบคือการด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนที่ เป็น



๑๑๔ 
 

กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรม โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ จ านวน ๑๐๐ คน ซึ่งยังเป็น
นักเรียนที่ใหม่ หมายถึงนักเรียนเพ่ิงจะเปิดเข้าสู่ระบบโรงเรียนในระบบไวรัสโคโรนา  ท าให้นักเรียน
หายไปจากห้องเรียนและมีนักเรียนจากต่างถิ่นมาเรียน โดยเป้าหมายและกรอบของการอบรมเป็น
ความต้องการ (๑) เด็กกล้าคิดกล้าท าในกรอบที่ส่งเสริม (๒) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัย (๓) ฝึกการตระหนักและเห็นความส าคัญของการท างานเพ่ือ
ชุมชนและสังคมส่วนรวม ซ่ึงในกิจกรรมที่วิทยากรที่ได้รับเชิญมาคือ อาจารย์นงลักษณ์ ไชยเสโน 
กรรมการบริหารการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดยด าเนินกิจกรรมใน ๓ ชุดฝึกตามเอกสาร
คู่มือภาพประกอบ ๒ (ก) ซ่ึงวิทยาการได้ด าเนินการคือ   

 
แผนภาพที่ ๔.๑ คู่มือฝึกอบรม คู่มือการขับเคลื่อนกิจกรรม ศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคต

ชุมชนสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 กิจกรรมท่ี ๑  ๓ช ชวนคิด ชวนคุย ชวนท า  
 เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของการใช้ชวนคิด ชวนคุย ชวนท า โดยใช้กระดาษ A๓ ให้นักเรียน
วาดรูปตามอัธยาศัยอาศัยเส้นเพียงเส้นเดียวในการวาด เป็นกลไกในการกระตุ้นให้นักเรียนอยู่ กับ
ตนเอง  ใช้กระดาษแผ่นเดียว ให้นักเรียนได้คุยกับลมหายใจ ความคิด ของตัวเอง เม่ือสงสัยให้ถาม
หัวใจของตัวเอง (อ่อนโยนกับเส้น กับเรื่องราว และช่องของแต่ละช่องของตัวเอง) (๑) ผลได้ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ (๒) การจัดสรรพ้ืนที่  ( ๔) การออกแบบระบบความคิด เพ่ือให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์  กระดาษ ๑ ใบ ลากเส้นเพ่ือให้เห็นความคิด อารมณ์และความรู้สึก เป็นการสะท้อนคิด
ผ่านกระดาษ นัยหนึ่งเป็นการฝึกความสร้างสรรค์ผ่านแนวคิด และการด าเนินชีวิตให้ตัวเองภายใต้ 
ความเป็นไปได้และสิ่งที่เป็น เป็นการดึงศักยภาพให้เกิดขึ้นแก่ตัวเอง เป็นการฝึกความสร้างสรรค์ผ่าน
กระดาษ มือที่ค่อย ๆ ลากเส้น จะรู้สึกอ่อนโยน พริ้วไหว เราก าลังคิดถึงใคร ก าลังคิดอะไร เป็น
ช่วงเวลาที่ดีที่สุด เป็นช่วงเลาเดียวท่ีเราได้ฝึกฝนเรียนรู้  



๑๑๕ 
 

 ภาพรวมของกิจกรรมจะเป็น Zentagle Inspire ศิลปะที่ท าให้ก่อเกิดสมาธิ ที่ เป็นลักษณะ
ของการ (ก) ฝึกเขียนลายเส้น ฝึกกับการอยู่กับปัจจุบัน เป็นศิลปะ สร้างความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธ ิ
พัฒนาจิตใจ (ข)  ฝึกสติ คลายเครียด ผ่อนคลาย ระบายอารมณ์อีกทั้งช่วยในการส ารวจตนเอง (ค) 
ค้นหาตัวเอง รู้จักตัวเอง เข้าใจตนเอง เยียวยาตนเอง สร้างสมดุลชีวิต พัฒนาอารมณ์ พัฒนาตนเอง 
(ง) ลายเส้นเป็นลายเส้นซ้ า ๆ ง่าย ๆ ไม่ถูกไม่มีผิด แต่เป็นการใช้อารมณ์ให้อยู่ กับปัจจุบันขณะ  (จ ) 
ในขณะวาดลายเส้น ความนึกคิด ถูกดึงไปอดีตบ้าง กังวลเรื่องนั้น เรื่องนี้บ้าง สติหลุด  ลายเส้นที่ ต้ังใจ
วาดก็มักจะพลาด พลาดบ่อยๆ  สติจึงอบรมว่า ควรต้ังใจอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น (ฉ) ความต้ังใจจึงถูก
เติมเข้ามาที่ละนิด ที่ละหน่อย จนสติอยู่กับเรามากขึ้นเรื่อย ๆ  (ช) ช่วงแรก ทั้งมือและสมาธิไม่นิ่ง
ลายเส้นก็ไม่นิ่งตามสมาธิทีข่าดระเบียบ ความคิดที่ขาดระบบ  (ฉ) ภาพชุดหลัง ลายเส้นนิ่งมากขึ้น 
พลาดน้อยลง ลายมีความซับซ้อนได้มากขึ้น ยิ่งเพ่ิมสติ ให้อยู่กับลายเส้นได้มากขึ้น๓๖  

 
แผนภาพที่ ๔.๒ กิจกรรมชวนคิด ชวนคุย ชวนท า 

 
 กิจกรรมท่ี  ๒  กิจกรรมกระจกสะท้อนใจ  
 การสะท้อนคิดภายใต้กรอบ เราจะแสดงออกต่อตัวเองอย่างไร  รวมไปถึงจะสร้างการมีส่วน
ร่วมต่อชุมชนได้อย่าง จึงจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นพลัง  ในการพัฒนาตนเอง เช่น (๑) เรามี
ความสามารถอะไร (๒) เราจะช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร (๓) เราจะน าสิ่งที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
                                                 

๓๖ สัมภาษณ์ นงลักษณ์ ไชยเสนโน, กรรมการบริหารการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๖ 
 

ชุมชนได้อย่างไร นัยหนึ่งเป็นการชวนถอดความสามารถของนักเรียนเอง (๓) เป็นการชวนคิด และคุย
ภายใต้ความเป็นไปได้ และขับเคลื่อนให้เกิดการท างานร่วมกัน  และส่งเสริมให้เกิดพลังในการท า
กิจกรรมร่วมกัน  

 
แผนภาพที่ ๔.๓ วิทยากรกระบวนการ พาท ากิจกรรมกระจกสะท้อนใจ 

 ผลการจ ากท ากิจ กรรมที่ ๒ พบว่ า  นักเรี ยนผู้ เข้า รับการ ฝึกอบรมมีความสามารถที่
หลากหลายและคล้ายคลึงกันสามารถแบ่งความสามารถของนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆได้ดังนี ้
 
ตารางท่ี ๔.๓ แสดงจ านวน ร้อยละ เก่ียวกับความสามารถของนักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

 ความสามารถ
 นักเรียนท่ีตอบค าถาม

 ความถ่ี  ร้อยละ  ล าดับท่ี
ด้านกีฬา เช่น วอลเล่ห์บอล , 

บา ส เกตบอล , วิ่ ง , เปตอง , 
 ฟุตบอล, มวย  ๔๓ ๑๕.๕ ๑ 

 ด้านการขายของออนไลน์  ๑๔ ๕.๑ ๗ 
 ด้านการท าอาหาร  ๓๔ ๑๒.๓ ๒ 

 ด้านการร้องเพลง  ๑๕ ๕.๔ ๖ 
 ด้านร าไทย  ๘ ๒.๙ ๑๐ 

 ด้านการคัดลายมือ  ๗ ๒.๕ ๑๑ 
 ด้านการเล่นเกมส์  ๑๗ ๖.๑ ๕ 

 ด้านการกิน  ๒๒ ๗.๙ ๔ 
 ด้านการเต้น  ๑๑ ๔.๐ ๘ 

 ด้านดนตรี  ๑๑ ๔.๐ ๙ 
 ด้านการให้ค าปรึกษา  ๓ ๑.๑ ๑๖ 

 ด้านความคิดสร้างสรรค์  ๔ ๑.๔ ๑๓ 
 ด้านกล้าแสดงออก  ๓ ๑.๑ ๑๗ 



๑๑๗ 
 

 ความสามารถ
 นักเรียนท่ีตอบค าถาม

 ความถ่ี  ร้อยละ  ล าดับท่ี

 ด้านศิลปะ วาดภาพ ระบายสี  ๒๖ ๙.๔ ๓ 
 ด้านคณิตศาสตร์  ๔ ๑.๔ ๑๔ 
 ด้านงานประดิษฐ์  ๒ ๐.๗ ๒๔ 

 ด้านวิเคราะห์งานศิลป์  ๑ ๐.๔ ๓๒ 
 ด้านจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อ่ืน  ๓ ๑.๑ ๑๘ 

 ด้านขับรถ  ๒ ๐.๗ ๒๕ 
 ด้านแต่งนิยาย  ๑ ๐.๔ ๓๓ 

 ด้านภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๔ ๑๕ 
 ด้านปั่นจักรยาน  ๑ ๐.๔ ๓๔ 
 ด้านอ่านหนังสือ  ๒ ๐.๗ ๒๖ 

 ด้านงานบ้าน  ๗ ๒.๕ ๑๒ 
 ด้านการแสดง เดินแบบ  ๓ ๑.๑ ๑๙ 

 ด้านการจัดดอกไม้  ๑ ๐.๔ ๓๕ 
 ด้านการน าเสนอโครงงาน  ๓ ๑.๑ ๒๐ 

 ด้านตลก  ๒ ๐.๗ ๒๗ 
 ด้านเกะสลัก  ๒ ๐.๗ ๒๘ 
 ด้านซ่อมรถ  ๓ ๑.๑ ๒๑ 

 ด้านคอมพิวเตอร์  ๑ ๐.๔ ๓๖ 
 ด้านการเลี้ยงเด็ก  ๓ ๑.๑ ๒๒ 

 ด้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  ๒ ๐.๗ ๒๙ 
 ด้านตกปลา  ๒ ๐.๗ ๓๐ 

 ด้านอ่านอาขยาน  ๓ ๑.๑ ๒๓ 
 ด้านเลี้ยงแมว  ๑ ๐.๔ ๓๗ 

 ด้านสวดมนต์ท านองสรภัญญะ  ๒ ๐.๗ ๓๑ 
 ด้านการท างาน  ๑ ๐.๔ ๓๘ 
 ด้านการหาเงิน  ๑ ๐.๔ ๓๙ 



๑๑๘ 
 

 ความสามารถ
 นักเรียนท่ีตอบค าถาม

 ความถ่ี  ร้อยละ  ล าดับท่ี

 ด้านการออกก าลังกาย  ๑ ๐.๔ ๔๐ 
 ด้านการกล่าวสุนทรพจน์  ๑ ๐.๔ ๔๑ 

 รวม ๒๗๗ ๑๐๐.๐  
 

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่านักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถที่หลากหลาย 
บางคนมีความสามารถหลายด้าน บางคนมีความสามารถด้านเดียว โดยไม่มีใครไม่มีความสามารถเลย 
อยู่ที่ว่าความสามารถนั้นถูกดึงมาใช้มากน้อยเพียงใด มีเวทีใดให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ 
ศักยภาพในตนเอง จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมเก่ียวกับความสามารถเพ่ือดึงศักยภาพนักเรียนออกมา
นั้น พบวา่ 
 หนูมีความสารถหลายด้านเช่น ความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์ เคยไปร่วมประกวดการ
แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในนามตัวแทนโรงเรียนมา ความสามารถนี้ช่วยให้เป็นคนกล้าแสดงออก 
กล้าพูดในที่ชุมชน ไม่อายเวลาพูดกับคนหมู่มาก การกล่าวสุนทรพจน์เป็นสิ่งที่ยาก ต้องฝึกฝนอย่าง
หนักจึงจะสามารถพูดและกล่าวได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นจังหวะ น่าฟัง นอกจากนี้หนูยังสามารถอ่าน
อาขยานได้ คัดลายมือได้ วาดภาพระบายสีได้ และเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ท าให้ผลการเรียนดีขึ้น๓๗ 
 ความสามารถของหนูคือการพูดคุยกับคนอ่ืน โดยหนูจะรับจ้างเป็นเพ่ือนพูดคุยหรือให้
ค าปรึกษากับคนอ่ืนในทวิตเตอร ์เพราะส่วนใหญ่คนสมัยนี้ เสพติดโซเชียวประกอบกับขี้ เหงา  อาชีพ
เป็นเพ่ือนพูดคุยในโลกโซเชียวก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้แม้ไม่มาก
ก็ตาม นอกจากจะมีความสามารถทางด้านการพูดคุยแล้ว หนูยังมีความสามารถอ่ืนๆ เช่น การเต้น
โคพเวอร ์การแต่งนิยาย การขายของออนไลน์ การโพสท่าทางประกอบ (นางแบบ) และการเล่นเกมส์
ออนไลน์๓๘ 
 
 
 
 

                                                 
๓๗ สัมภาษณ์ นางสาวณิชาวีร์ อยู่พุ่มพฤกษ์, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ โรงเรียนชุมชนป้อม

เพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๘ สัมภาษณ์ นางสาวนภัสสร จุลล าเจียก, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๙ 
 

 ความสามารถที่มีคือ การวาดภาพออกแบบ การท าอาหาร การท าให้เพ่ือนยิ้ม และการเต้น๓๙ 
แกะสลักผลไม้ กีฬาแบดมินตัน๔๐ กีฬาวอลเล่ห์บอล เกะสลัก และวาดรูป เป็นคนคิกนอกกรอบ มีค
ความสามารถในการพูดในที่ชุมชน กล้าแสดงออก๔๑ มีความสามารถด้านดนตรีไทย๔๒ 
 ประเด็นค าถามท่ีสอง เรามีความสามารถและสร้างรายได้อย่างไร 
 ค าถามที่ว่า เรามีความสามารถและสร้างรายได้อย่างไรนั้น นักเรียนผู้เข้าอบรมได้แสดงความ
คิดเห็นไว้ต่างๆ ดังนี้ 
 ความสามารถที่มีคือ การวาดภาพออกแบบ การท าอาหาร การท าให้เพ่ือนยิ้ม และการเต้น 
สามารถสร้างรายได้ด้วยการท างานเสริมวันเสาร์อาทิตย์ และการช่วยพ่อแม่ขายของ๔๓ ขายสินค้า
ออนไลน์๔๔ แม้ความสามารถด้านการแกะสลักผลไม้ และกีฬาแบดมินตันก็ตาม แต่หนูช่วยพ่อแม่ขาย
เสื้อผ้า รวมถึงท างานบริการ เป็นเด็กเสริฟตามร้านอาหารเพ่ือสร้างรายได้ให้ตนเอง และเป็นการแบ่ง
เบาภาระให้กับพ่อแม่ ๔๕ ความสามารถที่มีช่วยให้ขายของออนไลน์ได้ ช่วยที่บ้านท าขนมออกมาขายที่
ตลาด ท างานบริการเป็นเด็กเสริฟ งานในโรงแรม เพราะมีประสบการณ์ที่เคยเรียนมาก่อน๔๖ ความสา
มารของเราสามารถต่อยอดในการเปิดร้้านอาหารเป็นของตนเองได้ รวมถึงการกล้าแสดงออกส่งผลให้
เรากล้าพูด จงึสร้างรายได้ด้วยการเป็นไกด์น าเที่ยว เป็นมัคคุเทศน์๔๗  
 ประเด็นค าถามท่ีสาม เราอยากช่วยคนอ่ืนท าอะไร 
 ค าถามที่ว่า ความสามารถที่เรามี เราสามารถช่วยเหลือคนอ่ืนได้อย่างไรนั้น  นักเรียนผู้ เข้า
อบรมได้แสดงความคิดเห็นไว้ต่าง  ๆ ดังนี้ 
 ความสามารถที่หนูมีสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้มาก เช่นที่ท าอยู่ในปัจจุบันก็คือการเป็นจิต
อาสาดูแลผู้สูงอาย ุดูแลปู่ย่าตายายที่ท่านอายุมากๆ ทั้งที่บ้าน และในชุมชน ช่วยคุณยายขายของ ท า
                                                 

๓๙สัมภาษณ์ นางสาวปิยะฉัตร ปานดี, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๔๐สัมภาษณ์ นางสาวศศินันท์ ชูกล่ิน, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๔๑สัมภาษณ์ นางสาวศศิพร เพชรครุฑมณี, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๔๒สัมภาษณ์ นายอิศรา ศุภจิตร, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๔๓สัมภาษณ์ นางสาวเพลงพิณ พวงศรี, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๔๔สัมภาษณ์ นางสาวอาภัสรา คณทา, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๔๕สัมภาษณ์ นางสาวศศินันท์ ชูกล่ิน, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๔๖สัมภาษณ์ นางสาวศศินันท์ ชูกล่ิน, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๔๗สัมภาษณ์ นางสาวศศิพร เพชรครุฑมณี, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๐ 
 

ให้ท่านหัวเราะและมีความสุข ๔๘ ชวนคนอ่ืนมาออกก าลังกายด้วยการตีแบตมินตัน และช่วยเก็บขยะ
ในที่สาธารณะ๔๙ ช่วยเก็บขยะในที่ท่ีเราเดินผ่านไปเจอไม่ว่าที่ไหนก็ตาม๕๐ ช่วยสอนงานเพ่ือนๆ ช่วย
ท าความสะอาดบ้าน ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ช่วยสอนการบ้านน้อง๕๑ 
 
 ประเด็นค าถามท่ีส่ี ความสามารถของเราสร้างรายได้และมีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไร 
 ค าถามที่ว่า ความสามารถของเราสร้างรายได้และมีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไรนั้น นักเรียน
ผู้เข้าอบรมได้แสดงความคิดเห็นไว้ต่าง  ๆ ดังนี้ 
 ปัจจุบันช่วยคุณยายออกแบบโลโก้สินค้า รวมถึงเปิดร้านอาหาร โดยคนท้องและคนพิการกิน
ฟรี๕๒ เก็บขยะที่สาธารณะและเก็บขวดขาย โดยมองว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่ขาดจิตส านึกในการทิ้ง
ขยะ หนูจึงช่วยด้วยการเก็บขยะในที่สาธารณะ นอกจากจะท าให้พ้ืนที่สาธารณะสะอาดแล้ว  ขวด
พลาสติกที่เก็บก็สามารถน าไปขายสร้างรายได้ได้๕๓ ช่วยคนเก็บขวดไปขายช่วยท าให้ขยะลดน้อยลง
และเราก็ได้รายได้จากการเอาขวดไปขายและน าไปท าบุญหรือท าอะไรก็ได้ที่ท าให้มีความสุข๕๔  
นอกจากนี้ความสามาถที่มียังน าไปประกอบอาชีพรับจ้างแกะสลักผลไม้ในพิธีต่างๆ เช่น พิธีมงคล
สมรส เป็นต้น๕๕  
 ความสามารในด้านการท าอาหาร ช่วยให้เราท ากับข้าวขายในราคาที่ถูกกว่าคนอ่ืน เพราะเรา
ท าเอง ซ่ึงจะเป็นปีะโยชน์ต่อคนส่วนรวม เช่นคนที่มีรายได้น้อย พนักงานโรงงาน นักเรียน คนชรา 

                                                 
๔๘สัมภาษณ์ นางสาวเพลงพิณ พวงศรี, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๔๙สัมภาษณ์ นางสาวศศินันท์ ชูกล่ิน, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๐สัมภาษณ์ นางสาวอาภัสรา คณทา, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๑สัมภาษณ์ นายอิศรา ศุภจิตร, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๒สัมภาษณ์ นางสาวเพลงพิณ พวงศรี, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๓สัมภาษณ์ นางสาวศศินันท์ ชูกล่ิน, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๔สัมภาษณ์ นางสาวอาภัสรา คณทา, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๕สัมภาษณ์ นางสาวศศินันท์ ชูกล่ิน, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๑ 
 

เป็นต้น๕๖  เพราะความที่เป็นคนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงช่วยให้หนูมีความสามารถ
ในการเป็นไกด์น าเทีย่ว และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง๕๗  
 
 กิจกรรมท่ี  ๓  กิจกรรมออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์  การส่งเสริมให้นักเรียนบ้าน
ป้อมเพชร ภายใต้แนวคิด ความสามารถของเราจะไปท า หรือช่วยอะไรชุมชนได้บ้าง นักเรียนก็ชวนกัน
คิดช่วยกันคุย เป็นกิจกรรม (๑) บ าเพ็ญประโยชน์ เช่น เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ ในวัด เพ่ือช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม (๒) การช่วยเหลือ เช่น ช่วยสอนการบ้านน้อง ช่วยเหลือคนข้ามถนนหน้าโรงเรียน เป็น
การคิดที่สอดคล้องกับช่วงวัยของนักเรียน แต่เป้าหมายเป็นการชวนคิด เพ่ือน าไปสู่การออกแบบให้
เกิดการช่วยเหลือ หรือท าให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับการออกแบบชุมชนของตนเอง ตามกรอบเป็นไป
เพ่ือการพัฒนาชุมชนรอบข้าง๕๘  

 
แผนภาพที่ ๔.๔ วิทยากรกระบวนการ พาท ากิจกรรมออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

 
แนวคิดทางพระพุทธศาสนาให้ค าอธิบายเก่ียวกับวิธีการอยู่ กับตัวเอง เป้าหมายเป็นวิธีการ

พัฒนาตามกรอบคิดทางพระพุทธศาสนา ดังพุทธพจน์ที่กล่าวกับพระวักลิว่า  “อย่าเลย วักกลิ จะมี
ประโยชน์อะไรด้วยร่างกายอันเปื่อยเน่าที่เธอเห็นอยู่นี ้ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้
นั้นชื่อว่าเห็นธรรม ความจริง เม่ือเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นเรา เม่ือเห็นเราก็ชื่อว่า เห็นธรรม” (ส .ข .(ไทย) 
๑๗/๘๗/๑๕๙-) หรือประยุคสรุปที่ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” ในความหมายคือให้ มุ่งศึกษา
ตัวเอง และใช้ตัวเองเป็นกลไกให้ได้มาซ่ึงความรู้ หรือในกรณีพระยสะ ที่ มีความสับสนและวุ่นวายใจ 
เดินไปพลางเปล่งอุทานในที่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน “...ที่นี่วุ่นวายหนอ ...ที่นี่
ขัดข้องหนอ” (วิ.มหา.(ไทย) ๔/๒๔-๒๕/๓๑-เรื่องยสกุลบุตร ) พระพุทธเจ้าจึงเฉลยตอบกลับไปว่า 
“ยสะ ที่นี่ ไม่วุ่นวาย ที่นี่ ไม่ขัดข้อง มาเถิด ยสะ จงนั่งลง เราจักแสดงธรรมแก่เธอ”  (วิ.มหา . (ไทย) 
๔/๒๖-๓๒-เรื่องยสกุลบุตร) การอยู่ กับตัวเองแสวงหาความรู้  สู่ความเข้าใจในตัวเอง จึงเป็นการ

                                                 
๕๖สัมภาษณ์ นางสาวเทวิกา จันทร์เพชร, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๗สัมภาษณ์ นางสาวศศิพร เพชรครุฑมณี, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๕๘ สัมภาษณ์ นงลักษณ์ ไชยเสนโน, กรรมการบริหารการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๒ 
 

ก าหนดท่าทีจนกลายเป็นความสงบและพัฒนาดังกรณีพระยสะ รวมไปถึงเหตุการณ์ที่ภัททวัคคีย์
ประมาณ ๓๐ คน พร้อมภรรยาบ าเรอกันใน ไพรสณฑ์แห่งนั้น สหายคนหนึ่งไม่มีภรรยา พวกสหายจึง
น าหญิงคณิกามาเพ่ือบ าเรอ แต่หญิงคณิกาได้ขโมยของหนีไปขณะทั้งหมดเผลอ  ทุกคนจึงช่วยกันออก
ตามหา จนไปพบพระผู้มีพระพุทธเจ้าจึงถามว่า “พระองค์ทรงเห็นหญิงคนหนึ่งบ้างไหม พระพุทธเจ้า
ข้า” พระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามว่า “กุมารทั้งหลาย พวกเธอมีความต้องการ หญิงไปท าไม” สหาย
ภัททวัคคีย์กราบทูลวา่ “หญิงแพศยาได้ขโมยของหนีไป” พระพุทธเจ้าตรัสว่า “...การที่พวกเธอจะ
แสวงหาหญิงหรือแสวงหาตน อย่างไหนจะประเสริฐกว่ากัน” ภัทรวัคคีย์ตรัสตอบว่า  “การที่พวกข้า
พระองค์แสวงหาตนนี่แหละ ประเสริฐกว่า...” พระพุทธเจ้าจึงตรัสเชื้อเชิญว่า  “กุมารทั้งหลาย ถ้า
อย่างนั้นพวกเธอจงนั่งลง เราจักแสดงธรรมแก่พวกเธอ” (วิ.มหา.(ไทย) ๔/๓๖/๔๕-ภัททวัคคิยวัตถุ  ว่า
ด้วยภิกษุภัททวัคคีย)์  ในความหมายของเหตุการณ์และพุทธในส่วนนี้คือพระพุทธศาสนาสอนให้ศึกษา
ตัวเองเพ่ือพัฒนาตัวเองเป็นเบื้องต้น จะดีมีประโยชน์กว่าค้นหาสิ่งอ่ืน  นอกกายตามหลักของการ
พัฒนาในพระพุทธศาสนา ดังนั้นกระบวนการ ที่กระบวนกรด าเนินการจัดฝึกอบรมที่โรงเรียนชุมชน
ป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา จึงอยู่ภายใต้กรอบรู้ตัว ศึกษาตน พัฒนาตัวเองอย่างสร้างสรรค์ โดย
กิจกรรมเน้นการฝึกให้นักเรียน/เยาวชน ได้แสวงหา  ศักยภาพตัวเอง (อัตตสิกขา ) มีความรู้  มี
ความสามารถอะไร ท าอะไรได้บ้าง  แนวคิดที่เป็นประโยชน์ (อตฺถ-ประโยชน์) น าสิ่งที่ตัวเองมีไปสร้าง
มูลค่า น าไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ส าหรับตนเอง สังคม และส่วนรวม (ปรหิตประโยชน์) ภายใต้ รู้  
คิด ท า น าไปพัฒนา เป็นประโยชน์ส าหรับส่วนรวม ส าหรับตัวเอง ดังนั้นความสร้างสรรค์ หรือการคิด
อย่างสร้างสรรค์เกิดได้จากการเห็น เกิดได้จากการเลียนแบบ และเกิดได้จากแนวคิดที่เป็นประโยชน์
ส าหรับเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นด้วย  

 
แผนภาพที่ ๔.๕ นักเรียนชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา กับกิจกรรมสะท้อนคิด ดึงศักยภาพ

ของตัวเองเพ่ือการออกแบบชุมชนสร้างสรรค์ 
 
 จากกิจกรรมที่สามซึ่งเป็นการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์นั้น พบว่า  เม่ือแบ่งกลุ่ม
นักเรียนออกเป็น ๙ กลุ่มๆ ละ ๑๒-๑๓ คน เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันออกแบบโครงการ กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนของตนเอง โครงการส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คณะผู้วิจัยและวิทยากรได้
ปรึกษาหารือกัน จึงสรุปได้ว่าควรแบ่งนักเรียนออกตามความสามารถของนักเรียนออกเป็น  ๖ กลุ่ม
และให้นักเรียนสมัครใจเข้าร่วมกลุ่มตามความสามารถของตนเอง ดังนี้ 
 กลุ่มที ่๑ กลุ่มที่มีความสามารถด้านกีฬา 
 กลุ่มที ่๒ กลุ่มที่มีความสามารถด้านอาหาร 
 กลุ่มที ่๓ กลุ่มที่มีความสามารถด้านขายของออนไลน ์



๑๒๓ 
 

 กลุม่ที ่๔ กลุ่มที่มีความสารถด้านการร้องเพลง 
 กลุ่มที ่๕ กลุ่มที่มีความสามารถด้านภาษา 
 กลุ่มที ่๖ กลุ่มที่มีความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม๕๙  
 เม่ือแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่มตามความสามารถแล้ว จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกกลุ่มตามความ
สมัครใจ หลังจากนั้น จึงน านักเรียนเขียนโครงการที่อยากจะท า  ภายใต้งบประมาณสมนับสนุน
โครงการละ ๕,๐๐๐ บาท และระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ เดือน (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓) เม่ือ
นักเรียนได้รับโจทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มลงมือเขียนโครงการน าเสนอดังนี้ 
 

กลุ่มท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี/ชุมชนสร้างสรรค์ 
กลุ่มที ่๑ กลุ่มที่มี
ความสามารถด้านกีฬา 

โครงการออกก าลังกายด้วยกัน ชุมชนบึงพระราม 

กลุ่มที ่๒ กลุ่มที่มี
ความสามารถด้านอาหาร 

โคร งกา ร แนะน า กา รถนอม
อาหาร 

ชุมชนป้อมเพชร 

กลุ่มที ่๓ กลุ่มที่มี
ความสามารถด้านขายของ
ออนไลน ์

โครงการขายของออนไลน ์ ชุมชนตลาดเจ้าพรหม 

กลุ่มที ่๔ กลุ่มที่มีความสาร
ถด้านการร้องเพลง 

โครงการความบันเทิงในสังคม
ของเรา 

ชุมชนเดอะสกาย 

กลุม่ที่ ๕ กลุ่มที่มี
ความสามารถด้านภาษา 

โครงการ World of Language ชุมชนวัดสุวรรณดาราราม 

กลุ่มที ่๖ กลุ่มที่มี
ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าดีเพ่ือสังคม ชุมชนป้อมเพชร  วั ดสุ วร รณ
ดาราราม และสพานปรีดี 

 
 จากการสังเกตการณ์และสะท้อนคิดถอดประสบการณ์ผ่านนักเรียน ครู จะพบว่า ครู และ
ตัวนักเรียนเองได้ให้ข้อมูลไว้คล้าย ๆ กันว่า กิจกรรมแบบนี้มีประโยชน์ เสริมสร้างทักษะการคิดเชิง
ปฏิบัติการ เชิงระบบ และท าให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก “โครงการนี้จะช่วยให้เด็กฝึก
ความคิดสร้างสรรค์รู้จักเข้าถึงชุมชนแล้วก็ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน” นับเป็นประโยชน์ในเชิง
กระบวนการกลุ่ม “ท าให้พวกเรากล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความม่ันใจในสิ่งที่จะคิด และน าเสนอ 
และอาจลงมือท าต่อไป” ทัศนะเชิงประจักษ์ เป็นการสะท้อนคิด และสังเกตในช่วงแรกนักเรียนยังไม่
คุ้นชินกับกิจกรรม แต่เม่ือเข้าใจและเห็นว่าเป็นพ้ืนที่ของนักเรียนเองได้ ท าให้นักเรียน กล้าคิด และ
กล้าแสดงออก ซ่ึงนัยหนึ่งเป็นประการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ผ่านตนเอง การคิดผ่านกลุ่ม และ
การคิดเชิงระบบ น าไปสู่การออกแบบระบบคิดเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน   ครูช่วยแนะน า  คณะ
วิทยากรเป็นพ่ีเลี้ยงคอยก าลัง จะท าให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย  
                                                 

๕๙ สัมภาษณ์ นงลักษณ์ ไชยเสนโน, กรรมการบริหารการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๔ 
 

 
แผนภาพที ่๔.๖ ผลการสะท้อนคิดของนักเรียนสู่การออกแบบชุมชนสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพและความสามารถของนักเรียนโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
  
 



๑๒๕ 
 

 ๔.๒.๓ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ มีต่อการบริหารจัดการ
โครงการฝึกอบรม โดยใช้สถิติค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปผลดังตาราง ๔.๓ และ ๔.๔ ดังนี ้
 
ตารางที ่๔.๔ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๓๑ ๓๑.๐ 
หญิง ๖๔ ๖๔.๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐ 
อายุ   

๑๕ ปี ๒๒ ๒๒.๐ 
๑๖ ปี ๕๕ ๕๕.๐ 
๑๗ ปี ๒๓ ๒๓.๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐ 
  
 จากตารางท่ี ๔.๔ ด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  
๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐ รองลงมาคือเพศชาย จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ ตามล าดับ 
 ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๑๖ ปี จ านวน ๕๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๕๕.๐ รองลงมาคือมีอายุระหว่าง ๑๗ ปี จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐ สุดท้ายมี
อายุ ๑๕ ปี จ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ ความพึงพอใจของนักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการ
ฝึกอบรม 

 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม      

๑ 
ความรู้คว ามเข้าใจ ที่
ท่านได้รับ 

ก่อน การเข้ารับ
การฝึกอบรม 

  
๕๕

(๕๕.๐) 
๔๕

(๔๕.๐) 
 

หลัง การเข้ารับ
การฝึกอบรม 

๑๒ 
(๑๒.๐) 

๘๘ 
(๘๘.๐) 

   

๒ การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม 
๗๘ 

(๗๘.๐) 
๒๒ 

(๒๒.๐) 
   

๓ 
ความม่ันใจในการน าความรู้ไปใช้ในการ
ถ่ายทอดหลังผ่านการฝึกอบรม 

๒๕ 
(๒๕.๐) 

๗๔ 
(๗๔.๐) 

๑ 
(๑.๐) 

  

ด้านเน้ือหาการฝึกอบรม      

๔ 
เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด 

๒๓ 
(๒๓.๐) 

๗๕ 
(๗๕.๐) 

๒ 
(๒.๐) 

  

๕ 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมกับ
เนื้อหาในการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

 
๔๔ 

(๔๔.๐) 
๕๕ 

(๕๕.๐) 
๑ 

(๑.๐) 
 

๖ 
รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสมกับ
เนื้อหาในการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

๖๕ 
(๖๕.๐) 

๓๕ 
(๓๕.๐) 

   

๗ ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม 
๘๙ 

(๘๙.๐) 
๑๑ 

(๑๑.๐) 
   

๘ ความเหมาะสมของกิจกรรมปฏิบัติการ 
๘๕ 

(๘๕.๐) 
๑๕ 

(๑๕.๐) 
   

๙ 
ควา มพึงพอใจ ต่อ วิ ทย า กร กิจ กร ร ม
ปฏิบัติการ 

๙๗ 
(๙๗.๐) 

๓ 
(๓.๐) 

   

ด้านการบริหารจัดการของผู้จัด      



๑๒๗ 
 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

๑๐ 
ควา มเหมา ะสมของร ะยะเวลา ในกา ร
อบรม 

 
๔๔ 

(๔๔.๐) 
๕๕ 

(๕๕.๐) 
๑ 

(๑.๐) 
 

๑๑ ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 
๒ 

(๒.๐) 
๔๔ 

(๔๔.๐) 
๕๓ 

(๕๓.๐) 
๑ 

(๑.๐) 
 

๑๒ 
ความเหมาะสมของบร รยากา ศในกา ร
อบรม 

๒๒ 
(๒๒.๐) 

๓๕ 
(๓๕.๐) 

๔๓ 
(๔๓.๐) 

  

ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าท่ีได้รับหลังจาก
การเข้าร่วมอบรม      

๑๔ 
ท่านคิดว่าหลังผ่านการฝึกอบรม ศักยภาพ
ของท่าน เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด 

 
๔๔ 

(๔๔.๐) 
๕๕ 

(๕๕.๐) 
๑ 

(๑.๐) 
 

๑๕ 
ท่านคิดว่าหลังผ่านการฝึกอบรม ความ
ม่ันใจของท่านเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด 

๒๓ 
(๒๓.๐) 

๗๕ 
(๗๕.๐) 

๒ 
(๒.๐) 

  

๑๖ 
ท่านคิดว่าหลังผ่านการฝึกอบรม เกิดการ
เชื่ อมโย ง เครื อข่ า ย  เ พ่ิมขึ้ น มากน้ อย
เพียงใด 

๘๕ 
(๘๕.๐) 

๑๕ 
(๑๕.๐) 

   

๑๗ 
ความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมครั้ง
นี้ 

๙๕ 
(๙๕.๐) 

๕ 
(๕.๐) 

   

 
 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า  นักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการโครงการฝึกอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 ๔.๒.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  วิทยากร และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

จากกิจกรรมการฝึกอบรมศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนสร้างสรรค์ โรงเรียน
ชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยได้จัดมอบทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชน  ที่
นักเรียนจะท าร่วมกับชุมชน เช่น  

(๑) กลุ่มขายของออนไลน์ เป็นการเข้าไปแสวงหาผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน ออกมาขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ อาจมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้สวยงามน่าสนใจ ท าให้ชุมชนได้ประโยชน์ใน
เชิงการเรียนรู้และเป็นประโยชน์โดยเน้นให้เด็กเข้าไปท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมกับชุมชน  

(๒) กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นัยยะของนักเรียนมองไปที่การเก็บขยะ ปลูกต้นไม้ รักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดและตระหนักเห็นพลังของเด็ก กับการท ากิจกรรมในเชิงชุมชน 
ท าให้เกิดการพลังในการขับเคลื่อนเป็นพลังกับชุมชนอย่างต่อเนื่องและต่อไป  

(๓) กลุ่มการถนอมอาหาร ช่วยให้คนในชุมชนได้รู้จักการถนอมอาหารยืดระยะเวลาในการ
เก็บรักษา ซ่ึงอาจเป็นการเข้าไปแสวงหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเก่ียวกับการถนอม
อาหาร ท าให้เกิดเป็นพลังส าหรับเยาวชนและการมีส่วนร่วมในชุมชน  

(๔) กลุ่มกีฬา ช่วยให้คนในชุมชนรู้จักการออกก าลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพ ส่งเสริมกระตุ้นให้
เกิดการดูแลสุขภาพตามแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้น  

(๕) กลุ่มภาษา โลกแห่งภาษา (World of language) สอนภาษาให้กับเด็กที่ ด้อยโอกาสใน
ชุมชน รวมถึงการสอนการบ้าน หรือการสอนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กในชุมชนด้วย 

(๖) กลุ่มบันเทิง คนที่มีความสามารถด้านบันเทิงใช้ความสามารถของตนเองให้เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน เช่น คนที่มีทักษะในการเต้นกล้าแสดงออกด้วยการสอนคนในชุมชน  

สิ่งที่ได้เบื้องต้นเป็นการฝึกให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าท า และแสดงออกอย่างเหมาะสม การที่
นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกแสดงออก นักเรียนได้คิดท ากิจกรรมใน ๖ โครงการภายใต้การแนะน าของครู
และนักเรียนร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์  ท าให้เกิดการแบ่งปัน
หรือแนวทางที่กระตุ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญในตัวเอง แล้วพัฒนาศักยภาพ และพัฒนา
งานไปสู่การออกแบบกิจกรรม และด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดประโยชน์ส าหรับส่วนรวม ช่วยให้
เกิดการขับเคลื่อนร่วมกัน ซ่ึงทั้งหมดเป็นภาพรวมอันเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชนที่เกิดจากการ
เข้าไปกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ท า และแสดงออก และมีครูเป็นพ่ีเลี้ยงในการท ากิจกรรมและส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงนับว่าเป็นการดึงศักยภาพของเด็กออกมาสู่การคิดอย่างมีส่วนร่วม
และสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน  

กิจกรรมแบบนี้มีประโยชน์ เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงปฏิบัติการ  เชิงระบบ และท าให้
นักเรียนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก โครงการนี้จะช่วยให้เด็กฝึกความคิดสร้างสรรค์รู้จักเข้าถึง
ชุมชนแล้วก็ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน   นับเป็นประโยชน์ในเชิงกระบวนการกลุ่ม “ให้พวกเรา ๖๐

                                                 
๖๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอังคณา ดีด่านกลาง, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ โรงเรียนชุมชน

ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๙ 
 

กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความม่ันใจในสิ่งที่จะคิด และน าเสนอ และอาจลงมือท าต่อ”   การ ๖๑

ฝึกอบรม ถือว่าเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน นักเรียน ม.๔ ยังไม่ค่อยรู้จักกัน เม่ือได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน จึงท าให้กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และสะท้อนคิดออกมาเป็นการเรียนรู้
ร่วมกัน และคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเอง และน าไปเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับ
นักเรียนเองในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ และชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต่อไป ”  ซ่ึง ๖๒

นักเรียน“ ไม่เคยอบรมแบบนี้มาก่อน แต่ก็นับว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ส าหรับพวกเรา  เพราะได้
ช่วยกันคิด ช่วยกันออกแบบ และท าให้เห็นว่าพวกเราก็มีความสามารถ และท าให้รู้ว่า เพ่ือน ๆ หลาย
คนมีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน แต่พวกเราก็เอาความรู้ เหล่านั้นมาแบ่งปันกันเพ่ือน าไป
พัฒนาตัวเอง พัฒนาชุมชนรอบข้างเป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมตามความรู้และ
ความสามารถของพวกเรา”   ทัศนะเชิงประจักษ์ เป็นการสะท้อนคิด และสังเกตในช่วงแรกนักเรียน ๖๓

ยังไม่คุ้นชินกับกิจกรรม แต่เม่ือเข้าใจและเห็นว่าเป็นพ้ืนที่ของนักเรียนเองได้  ท าให้นักเรียน กล้าคิด 
และกล้าแสดงออก ซ่ึงนัยหนึ่งเป็นประการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ผ่านตนเอง การคิดผ่านกลุ่ม 
และการคิดเชิงระบบ น าไปสู่การออกแบบระบบคิดเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน ครูช่วยแนะน า  คณะ
วิทยากรเป็นพ่ีเลี้ยงคอยก าลัง จะท าให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย  
 จากการด าเนินกิจกรรมท าให้พบข้อค้นพบหลายประการ อาทิ (๑) การฝึกอบรม ท าให้
เกิดการประสานระหว่างคณะนักวิจัย วิทยากร และโรงเรียน เป็นการจัดกิจกรรมโครงการภายใต้การ
ประสานร่วมมือโดยมีเป้าหมายเป็นการพัฒนา “เด็ก” ร่วมกัน ผลได้เชิงประจักษ์ ท าให้เกิดนักเรียน
กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออก ภายใต้พ้ืนที่และขอบเขตของความคิดเพ่ือการพัฒนาตัวนักเรียน
เอง (๒) การสร้างพ้ืนที่ให้เกิดการพัฒนาตัวเองของนักเรียน  คิดได้ ท าได้ และแสดงออกได้ บนฐาน
ของการกระตุ้นส่งเสริม และให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องระหว่างครู  คณะนักวิจัย (๓) การสร้างพ้ืนที่
จ าลองดึงศักยภาพและสร้างศักยภาพทางการกระท า เป็นแนวคิด แนวทางสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน 
เป็นการสร้างพ้ืนที่เสมือนจริงภายใต้การทดลองปฏิบัติ  ซ่ึงผลจากความคาดหวังนักเรียนจะเป็นเมล็ด
พันธุ์ของความเติบโต ไปพร้อมเวลา ที่ มีเป้าหมายเป็นการพัฒนาตัวเอง ท าสิ่งที่สร้างสรรค์ เป็น
ประโยชน์ ส าหรับตนเอง โรงเรียน ชุมชนที่น้อง ๆ นักเรียนอยู่อาศัย สังคม และองค์รวมคือ
ประเทศชาติ ในฐานะเยาวชนคนรุ่นต่อไปของสังคมนี้ บนฐานคิด “ท าเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมและ
สร้างสรรค์” เป็นเป้าหมายของการฝึกอบรมและพัฒนานี้ด้วยเช่นกัน   
 
 
 

                                                 
๖๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวจิรประภา มมีาก, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ โรงเรียนชุมชน

ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวสุพรรณษา โตพ่ึงพงศ์, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ โรงเรียนชุมชน

ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวฐานิดา ผาสุกกุล, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ โรงเรียนชุมชนป้อม

เพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๐ 
 

 ผู้วิจัยสามารถสรุปกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการ
ออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๖   สรุปกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ

อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
กิจกรรม รายละเอียด ผลการทดลองใช้ 

กิจกรรม ๓ช (ชวนคิด 
ชวนคุย ชวนเล่า) 

เป็นการสะท้อนคิดถอดรหัส
ความคิดของเยาวชนต่อชุมชน
ที่ตัวเองอยู่อาศัย 

ควา มกล้า หาญในกา รคิดอย่ างชา ญ
ฉลาด มีเหตุมีผล และน าไปเป็นส่วน
เสนอแนะน า และมีส่วนร่วมในกา ร
พัฒนาชุ มชนและพัฒนาไปเป็นสภา
เยา วชน ในการท างาน ด้าน กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์เชื่อมระหว่างคนรุ่นใหม่
และเก่าให้เกิดการประสานร่วมงานตาม
ระดับชั้นของวัย หน้าที่ต าแหน่งได้ 

กิ จ ก ร ร ม ก ร ะ จ ก
สะท้อนใจ 

สะท้อนคิดชวนคุยเป็นความ
คาดหวังผ่านการเปรียบเทียบ 
ผ่านการสร้างแรงเร้า ต่อความ
คาดหวังที่ชี้ให้เห็นจุดเด่นด้อย 
และวิถีที่จะเป็นการพัฒนาดึง
ศักยภาพของเยาวชนต่อการ
รั บผิ ดช อบ ชุ ม ชน ที่ จ ะพึ ง
เกิดขึ้นในอนาคต 

ความกล้าหาญหรือนับถือตนเอง เห็น
ศักยภาพตนเอง และพร้อมเข้าสู่กลไก
การพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือพัฒนา
ชุมชน และพัฒนาในองค์รวมให้เกิดขึ้น
ผ่านการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติ 
และเป็นส่วนสนับสนุนการปฏิบัติจริง
ตามช่วงวัยและเวลาของเยาวชนและรับ
ช่วงวิถีของการพัฒนาจากคนรุ่นสู่รุ่น 
จากวัยสู่วัยโดยมีเป้าหมายโดยชุมชน 
เพ่ือคนในชุมชน 

กิจกรรมการออกแบบ
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

ส่งเสริม กระตุ้นให้เยาวชนผู้
เข้าอบรมชวนคุยสะท้อนคิด 
ออกแบบชุมชนผ่านการคิด
ร่วมกัน และออกแบบวางแผน
เพ่ือจัดวางอนา คตเป็น กา ร
ประสานระหว่ า งวิทย า กร
กระบวนการ เยาวชน และ
ผู้น า ชุมชนในการออกแบบ
แ ล ะ ส่ ง ต่ อ ค ว า ม คิ ด  ดึ ง
ศักยภาพของเยาวชนเพ่ือเติม
วิถีการพัฒนาให้เกิดขึ้น 

-ความกล้าหาญทางจริยธรรมในกา ร
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ชี้ผิด ชี้ถูก 
หรือเห็นตามครรลองที่เหมาะสม พร้อม
ทั้งเรียนรู้  เลียนแบบเพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้กับชุมชนและสังคมต่อไป 
-ความกล้าหาญทางสังคม อันหมายถึง
การกล้าที่จะออกมาเป็นผู้อาสารับใช้
สังคม บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน และสังคมในภาพรวมโดยมีเกณฑ์
เป้าหมายเป็นไปเพ่ือประชุมชน และคน
ส่ วน ร่ วมในประ ชุ มและส่ ง ต่อ เป็ น
ประโยชน์ของชุมชน 



๑๓๑ 
 

๔.๓ โมเดลการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ 
 จากกิจกรรมที่อบรม สิ่งที่ได้เบื้องต้นเป็นการฝึกให้นักเรียนได้กล้าคิด  กล้าท า  และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม โดยได้จัดมอบทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชน ที่นักเรียนจะท าร่วมกับ
ชุมชน เช่น (๑) กลุ่มที่จะขายของออนไลน์ เช่น จะเข้าไปแสวงหาผลิตภัณฑ์สินค้า หรือสิ่งอ่ืนใด ที่
เก่ียวกับชุมชน และท าให้ชุมชนได้ประโยชน์ในเชิงการเรียนรู้และเป็นประโยชน์โดยเน้นให้เด็กเข้าไป
ท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมกับชุมชน (๒) กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในนัยยะของนักเรียนมองไปที่การ
เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดและตระหนักเห็นพลังของเด็ก กับการ
ท ากิจกรรมในเชิงชุมชน ท าให้เกิดการพลังในการขับเคลื่อนเป็ฯพลังกับชุมชนอย่างต่อเนื่องและต่อไป 
(๓) กลุ่มเก่ียวกับอาหาร ซ่ึงนัยหนึ่งเหมือนแสวงหาองค์ความรู้ หรือกิจกรรมที่เก่ียวกับอาหาร ซ่ึงอาจ
เป็นการเข้าไปในชุมชนไปแสวงหาองค์ความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิน่เก่ียวกับอาหาร ท าให้เกิดเป็นพลัง
ส าหรับเยาวชนและการมีส่วนร่วมในชุมชน (๔) กลุ่มการกีฬาอาจหมายถึง การออกก าลังกาย การ
ส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการรักสุขภาพ และการดูแลสุขภาพตามแนวปฏิบัติที่ เกิดขึ้น  (๕) กลุ่มเก่ียวกับ
ภาษา การสอนการบ้าน หรือการสอนคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ส าหรับน้อง ในชุมชนในแบบ
เยาวชนมีส่วนร่วมกับชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดเป็นภาพรวมอันเป็นข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างชุมชนทีเกิดจากการเข้าไปกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ท า และแสดงออก และมีครูเป็นพ่ี
เลี้ยงในการท ากิจกรรมและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเชิงสรา้งสรรค์ ซ่ึงนับจะเป็นการดึงศักยภาพของ
เด็กออกมาสู่การคิดอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน  
 การที่นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกแสดงอออก นักเรียนได้คิดท ากิจกรรมใน ๖ โครงการภายใต้การ
แนะน าของครูและนักเรียนร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์  ท าให้เกิด
การแบ่งปันหรือแนวทางที่กระตุ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญในตัวเอง แล้วพัฒนาศักยภาพ 
และพัฒนางานไปสู่การออกแบบกิจกรรม และด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดประโยชน์ส าหรับ
ส่วนรวม  
 กิจกรรมท่ีใช ้กิจกรรมการเรียนรู้ตนเอง ใช้วิธีการสะท้อนคิด ผ่านเด็ก สะท้อนคิด ให้เกิด
ความคิดส าหรับนักเรียน เยาวชนผู้เข้าอบรมว่าอยากท าอะไร อยากใช้ความสามารถที่ตัวเองมีอย่างไร 
? ให้เกิดกลไกการท าบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือส่วนรวมได้ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ภายใต้กิจกรรมชวนคิด 
ชวนคุย และชวนท า เป็นกิจกรรมที่เน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก (๑) 
ฝึกการอยู่กับตัวเอง ด้วยกระดาษที่ให้ ๑ แผ่น แล้วออกแบบการคิด การเขียน ผ่านกิจกรรมคิดอย่าง
สร้างสรรค์ (๒) ฝึกการคิดเชิงระบบ และคิดอย่างสร้างสรรค์ เช่น นักเรียนแสวงหาความสามารถของ
ตัวเอง  เช่น เล่นกีฬา ร า ร้องเพลง ท าอาหาร สอนการบ้าน คณิตศาสตร์ อังกฤษ เรามีความสามารถ
ในการสร้างรายได้อย่างไร การขายของออนไลน์  การโฆษณาผ่านเพจ หรือ Facebook  เป็นต้น 
ดังนั้นการดึงศักยภาพของนักเรยีนที่เข้าอบรมจึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือประโยชน์ของผู้ เรียน 
ท าให้เกิดกลไกการจัดการให้นักเรียนตระหนักในตัวเอง คิดอย่างสร้างสรรค์ และเข้าไปมีส่วนร่วมอย่าง
มีเป้าหมายในการจัดการชุมชนของตัวเอง เป็นต้น  
 
 



๑๓๒ 
 

 
 

แผนภาพที ่๔.๗ ผังถอดความคิดต่อการฝึกอบรมชุมชนสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับศักยภาพและ
ความสามารถของนักเรียนโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา  

 จากแผนแผนภาพที่ ๔.๗ สะท้อนให้เห็นว่าชุดฝึกอบรม ที่ใช้ในการอบรมนักเรียนชุมชนบ้าน
ป้อมเพชร มีผลเชิงประจักษ์เป็นพัฒนาการส าหรับนักเรียนที่ เข้าร่วมอบรม โดยสามารถสะท้อนคิด
จากคร ูนักเรียน และผู้เขียนในฐานผู้เข้าอบรมได้ คือ  

การฝึกอบรม ถือว่าเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน นักเรียน ม.๔ ยังไม่ค่อย
รู้จักกัน เม่ือได้ท ากิจกรรมร่วมกัน จึงท าให้กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และสะท้อนคิด
ออกมาเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเอง และน าไปเป็นการ
พัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนเองในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ และชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ต่อไป ๖๔  

ไม่เคยอบรมแบบนี้มาก่อน แต่ก็นับว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ส าหรับพวกเรา เพราะ
ได้ช่วยกันคิด ช่วยกันออกแบบ และท าให้เห็นว่าพวกเราก็มีความสามารถ  และท าให้รู้ว่า เพ่ือน ๆ 
หลายคนมีความรู ้ความสามารถที่แตกต่างกัน๖๕  

                                                 
๖๔สัมภาษณ์ นางฐิติพร  สิทธิโชคค า , รอง ผู้อ านวยการโรง เรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖๕สัมภาษณ์ นางสาวฐานิดา ผาสกุล, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

(นักเรียน/ผู้เข้าอบรม) 
พัฒนาความคิดในตัวเอง 
สร้างความตะหนักและ

ความส าคัญในตัวเอง เราท า
อะไรได้ เพ่ือให้เกิดการรู้คิด  

(นักเรียน/ผู้เข้าอบรม) 
พัฒนากระบวนการคิด 

ตระหนักในความคิด พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ สู่การ

ทดลองปฏิบัติ ตาม
ความสามารถของตัวเอง 

(นักเรียน/ผู้เข้าอบรม) 
เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ 

แสดงออกต่อชุมชน ส่วนรวม 
ภายใต้กรอบ สร้างสรร เป็น
ประโยชน์ สอดคล้องกับช่วง
วัยและความรู้ความสามาถ 



๑๓๓ 
 

 
๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ
อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์” ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้จากการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 

ชุดความรู้เร่ืองการพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสคนรุ่นใหม่ 

ชุดความรู้เร่ืองชุมชนแก่เด็กและ
เยาวชนผ่านกระบวนการต่างๆ 
เช่น การลงพ้ืนท่ีชุมชน การศึกษา
จากอินเตอร์เน็ต การสัมภาษณ์
ผู้น าชุมชน การสังเกตการณ์ เป็น
ต้น 

ลักษณะท่ัวไปของชุมชนในเขต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

สภาพปัญหาของชุมชน 

ลักษณะและศักยภาพของ
เด็กและเยาวชน 

การส่งเสริมและ
พัฒนา 

การออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

กิจกรรม ๓ช (ชวนคิด 
ชวนคุย ชวนเล่า) 

กิจกรรมกระจก
สะท้อนใจ 

กิจกรรมการ
ออกแบบ 

ขั้นที่ ๑ 
พัฒนาความคิดในตัวเอง 

 

ขั้นที่ ๒  
พัฒนากระบวนการคิด 

ขั้นที่ ๓  
เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ 



๑๓๔ 
 

 
 จากแผนแผนภาพที่ ๔.๘ องค์ความรู้จากวิจัย พบว่า เกิดองค์ความรู้ใหม่ ดังนี้ 
 ๑) ได้องค์ความรู้และกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ใน
การออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ๑) ได้ชุดความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสคนรุ่นใหม่ ๒) ได้ชุดความรู้เรื่องชุมชนแก่เด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การลง
พ้ืนที่ชุมชน การศึกษาจากอินเตอร์เน็ต การสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน การสังเกตการณ์ เป็นต้น 
 ๒) การออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการ
ออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ๑) กิจกรรม ๓ช (ชวนคิด ชวนคุย ชวนเล่า) ๒) 
กิจกรรมกระจกสะท้อนใจ ๓) กิจกรรมการออกแบบชุมชนเชิงสร้างสรรค์  และการจัดฝึกอบรมแก่
นักเรียนโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๓) โมเดลการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย ขั้นที่ ๑ พัฒนาความคิดในตัวเอง ขั้นที ่๒ พัฒนากระบวนการคิด ตระหนัก
ในความคิด พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สู่การทดลองปฏิบัติ ขั้นที่  ๓ เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน ์
แสดงออกต่อชุมชน ส่วนรวม ภายใต้กรอบ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับช่วงวัยและความรู้
ความสามาถ 
 



 

บทที่ ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ
อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์” นั้น มีวัตถุปร ะสงค์ ๓ ข้อ คือ  (๑) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้และ
กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิง
สร้างสรรค์  (๒) เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ
อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (๓) เพ่ือพัฒนาโมเดลการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ใน
การออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการวิจัย  และ
เสนอแนะ ดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ประเด็นท่ี ๑ ลักษณะท่ัวไปของชุมชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 ลักษณะทางด้านกายภาพ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมเขตพ้ืนที่จ านวน 
๑๐ ต าบล กล่าวคือ ต าบลประตูชัย ต าบลหอรัตนไชย ต าบลท่าวาสุกรี  ต าบลหัวรอ ต าบลกระมัง 
ต าบลบ้านเกาะ ต าบลคลองสวนพลู ต าบลเกาะเรียน และต าบลไผ่ลิง มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๔.๘๔ ตาราง
กิโลเมตร ต้ังอยู่บนพ้ืนที่เกาะมีแม่น้ าล้อมรอบและเคยเป็นที่ต้ังของเมืองหลวงเก่ามาก่อน มีแม่น้ าไหล
ผ่าน ๓ สาย คือแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก และแม่น้ าเจ้าลพบุรี สภาพปัจจุบัน ลักษณะทางด้าน
กายภาพของชุมชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีความหลากหลายมาก ชุมชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตเกาะเมืองประวัติศาสตร์จะมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีตึกราบ้านช่องจ านวนมาก บางชุมชนมี
ลักษณะเป็นชุมชนแออัด เช่น ชุมชนเจ้าพรหม ชุมชนวัดแม่นางปลื้ม ชุมชนโรงงานสุรา ชุมชนวัดพนัญ
เชิง ชุมชนหลวงพ่อขาว ชุมชนวัดราชประดิษฐาน เป็นต้น ส่วนชุมชนที่อยู่นอกเขตเกาะเมือง
ประวัติศาสตร์จมีลักษณะเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท อัตราความหนาแน่นของบ้านเรือนมีน้อย เช่น 
ชุมชนวัดหน้าพระเมร ุ ชุมชนนิมิตใหม่ ชุมชนวัดมหาโลก  ชุมชนบ้านเกาะ เป็นต้น 
 ลักษณะทางด้านส่ิงแวดล้อม มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ คลอง ๑๐ สาย และบึง ๒ สาย 
มีระบบประปาใต้ดิน ๑ แห่ง ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก เป็นต้นไม้ยืนต้นผลัด
ใบ ไม่มีภูเขา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน พ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม
เหมาะแก่การเกษตร 
 ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ เป็นสภาพเศรษฐกิจที่พ่ึงพาในการผลิตในสาขาการค้าและ
การบริหารเป็นหลัก ซ่ึงจะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการค้าและบริการศูนย์ กลาง
แหล่งที่ต้ังของธุรกิจการค้าและบริการมีอยู ่๓ บริเวณ คือ บริเวณตลาดหัวแหลม บริเวณตลาดหัวรอ 
และบริเวณตลาด้เจาพรหม 



๑๓๖ 
 

 ลักษณะทางด้านการ ศึกษา พระนครศรีอยุธยา  มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจ านวน ๘ โรงเรียน และ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ลักษณะทางด้านสังคม หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านสาธารณสุขที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา คือ ๑. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ๓ แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาศูนย์บริการสารณสุขวัดกล้วย ศูนย์บริการ
สารณสุขวัดศาลาปูน ๒. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓. โรงพยาบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๔. ศูนย์แพทย์ชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ต้ังอ้ยูในพ้ืนที่เขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา มีจานวน ๕ แห่ง คือ ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ศูนย์สุขภาพชุมชนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดตึก ศูนย์
แพทย์ชุมชนวัดอินทาราม ศูนย์แพทย์ชุมชนป้อมเพชร ๕. คลินิกตรวจโรค ทันตกรรม คลินิกตา ๔๕ 
แห่ง 
 ด้านชุมชน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีจ านวนชุมชน  จ านวน ๖๕ ชุมชน คือ 
ชุมชนหน้าพระต าหนัก ชุมชนบ้านประตูชัย ชุมชนวัดกุกุฎีทอง ชุมชนศรีสรรเพชญ์  ชุมชนวัดป่าโค 
ชุมชนเกาะลอย ชุมชนหัวแหลม ชุมชนคลองท่อ ชุมชนมหาไชย ชุมชนป่าตอง ชุมชนสรรพสามิต 
ชุมชนวัดตองป ุชุมชนเจ้าพรหม ชุมชนวัดแม่นางปลื้ม ชุมชนป้อมเพชร ชุมชนโรงงานสุรา  ชุมชนทุ่ง
แก้ว กรุงเก่า ชุมชนพระนอน ชุมชนสวนสมเด็จ ชุมชนวัดอินทาราม ชุมชนวังแก้ว ชุมชนวัดพนัญเชิง 
ชุมชนมงคลทรัพย ์ชุมชนวัดวงษ์ฆ้อง ชุมชนคลองทราย ชุมชนอาคารสงเคราะห์  ชุมชนศาลเจ้าแม่
ทับทิม ชุมชนสุเหราญันนะดุลนาอีม ชุมชนอิมวัง ชุมชนบ้านเกาะ ชุมชนค่ายทหาร สพย . ชุมชนศาล
เจ้าพ่อจุย ชุมชนท่าน้ าวัดประดู่ ชุมชนวัดขุนแสน ชุมชนหัวรอพัฒนา ชุมชนวัดเชิงท่า  ชุมชนวัดธรรม
นิยม ชุมชนประตูจีน ชุมชนวัดศาลาปูน ชุมชนวัดสามวิหาร ชุมชนท้ายกรม ชุมชนวัดมหาโลก ชุมชน
ป่ามะพร้าว ชุมชนสถานีรถไฟ ชุมชนโรจนะ (ขนส่งเก่า ) ชุมชนวังไชยพัฒนา ชุมชนหลวงพ่อขาว 
ชุมชนวัดตึก ชุมชนท่าวาสุกรี ชุมชนวัดหน้าพระเมรุ ชุมชนวัดเจดีย์แดง ชุมชนคลองแกลบ ชุมชนบัว
หวาน ชุมชนนิมิตใหม่ ชุมชนเปี่ยมสุข ชุมชนกลมโหม ชุมชนวัดราชประดิษฐาน ชุมชนวัดญาณแสน 
และชุมชนหน้าศาล 
 ประเด็นท่ี ๒ สภาพปัญหาของชุมชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   
 ด้านกายภาพ มีความหนาแน่นประมาณ ๓,๕๖๗ คนต่อตารางกิโลเมตร แต่มีพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นเขตวัด และโบราณ สถานที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของประชาชนมีน้อยเป็นเหตุให้ชุมชน
แออัดเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้น ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะของแผ่นดินมากขึ้น การวางผังเมืองมีการ
วางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วแต่ยังไม่สามารถด าเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างเป็น
ระบบ เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวของเมืองรวดเร็วมาก  เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนต้ังอยู่ใกล้แม่น้ า 
และเป็นที่ราบลุ่ม เม่ือถึงหน้าน้ า มักประสบกับปัญหาน้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปี 
 ด้านส่ิงแวดล้อม มีลักษณะเป็นเกาะมีแม้น้ าล้อมรอบ ๓ สาย ได้แก่ แม่น้ า เจ้าพระยา 
แม่น้ าลพบุร ีแม่น้ าป่าสัก และในเขตเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมชุมชนบ้านเรือนที่พักอาศัยซ่ึงส่วน
ใหญ่ต้ังอยู่ริมแม่น้ าล าคลองต่าง  ๆโดยไม่ผ่านการบ าบัด เป็นเหตุให้แม่น้ าล าคลองต่างๆ เน่าเสียและ
ต้ืนเขิน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม 



๑๓๗ 
 

 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นจ านวน
มาก เนื่องจากอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม นอกนั้นเป็นอาชีพรับราชการ ท าการเกษตรน้อยมาก ท าให้
รายได้ประจ าไม่คงที ่
 ปัญหาการว่างงานมีอัตราสูง  เนื่องจากในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจตกต่ าอย่างมาก  ค่า
ครองชีพสูงขึ้น รายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลมีอาชีพค้าขาย รับจ้าง 
ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน การส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนยังไม่ทั่วถึง  ท าให้รายได้ที่
ได้รับมาไม่เพียงพอ ปัญหาด้านค่าครองชีพของประชาชนจึงยังคงเป็นปัญหาหลักอยู่ ต่อไป 
 ด้านการศึกษา ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลทั้งหมดจ านวน ๘ โรง โดยจัดการศึกษาเป็น ๓ ระดับ คือระดับอนุบาลศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เปิดท าการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา 
จ านวน ๔ โรงเรียน ระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน ๓ โรงเรียน และระดับ
อนุบาลศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน ๑ โรงเรียน นอกจากนั้นยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาอีก ๑ แห่ง ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนสังกัดเทศบาลยังขาดแคลนอาคาร
สถานที่และการจัดท าระบบสารสนเทศต่าง  ๆทางด้านการศึกษาซ่ึงยังขาดแคลนทั้งบุคลากรที่ มีความรู้
ความสามารถทางด้านสารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอร ์ซ่ึงยังคงมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและใช้
เป็นสื่อในการเรียนการสอน รวมทั้งยังขาดบุคลากรด้านการศึกษาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพจึงท า
ให้ระบบการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 
 ด้านสังคม สุขภาพอนามัย ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสุขภาพและ
อนามัย ประชากรแฝงเข้ามาอาศัยจ านวนมาก เนื่องจากเป็นเขตที่อยู่อาศัยใกล้นิคมอุตสาหกรรมไม่
สามารถควคุมสถิติประชากรที่อยู่อาศัยในจ านวนที่แท้จริงได้ จึงส่งผลกระทบให้การให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการขาดแคลนและก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นมลพืษเกินกว่าที่
คาดการณ์ในการแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน บางครั้งพวกมิจฉาชีพมักเข้ามาแอบแฝงพัก
อาศัยกับผู้ประกอบอาชีพไม่สุจริตในพ้ืนที่และมักก่อคดีขึ้นและยากที่จะติดตามจับกุมได้ 
 ประเ ด็นท่ี  ๓ ลักษณะและ ศักยภาพของเ ด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 
 ด้านความรู ้  เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่สังกัดเทศบาลส่วนใหญ่
เป็นเด็กในชุมชนในเขตเทศบาล เด็กและเยาวชนที่เจริญเติบโตในครอบครัวท่ีสมบูรณ์และมีฐานะส่วน
ใหญ่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เช่น โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยา  โรงเรียน
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนประตูชัย เป็นต้น ถ้าเป็นเด็กที่ เก่งมากๆ ก็จะเรียนที่โรงเรียน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ดังนั้นโรงเรียนสังกัดเทศบาลส่วนใหญ่จึง
เป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะไม่ดีนัก หรือผู้ปกครองต้องหาเช้า กินค่ า การเรียรู้ของ
นักเรียนส่วนใหญ่จึงตกเป็นภาระของครูและโรงเรียน เพราะผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับบุตรหลานของ
ตน หากมองถึงเรื่องความรู้ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พบว่า  มีเด็ก
และเยาวชนจ านวนหนึ่งที่มีความรู้มาก ดังจะเห็นได้จากการสอบเข้าเรียนต่อในระบบที่ สูงขึ้นใน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้น้อย บางคนขาดการสนับสนุนจากทาง
ผู้ปกครองก็จะไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนั่นเอง 



๑๓๘ 
 

 ด้านทักษะความสามารถ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หลาย
คนที่มีความสามารถหลากหลายด้าน เช่น บางคนมีความสามารถในด้านกีฬา มีความสามารถทางด้าน
ภาษา มีความสามารถทางด้านดนตรี มีความสามารถด้านการประกอบอาหาร มีความสามรถในการ
ขายของออนไลน ์ทางเทศบาลและโรงเรียนก็สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ได้แสดงศักยภาพและ
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที ่ส่งผลให้เด็กนักเรียนของเราได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศมากมาย 
 ด้านมนุษยสัมพัน ธ์ ด้านมนุษยสัมพันธ์นั้น  เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยานั้น มีความหลากหลายมาก เด็กบางคนก็มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง 
เข้ากับเพ่ือนได้ง่าย เด็กบางคนก็มีพฤติกรรมก้าวร้าว ทะเลาะวิวาท ขาดมนุษยสัมพันธ์ ปะปนกันไป
ตามแต่สภาพของครอบครัว และชุมชนเป็นส าคัญ ยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า  เด็ก
สมัยใหม่ก็มักจะติดโทรศัพท ์ขาดการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง แม้แต่ผู้ปกครองเอง บางครอบครัว
แทบไม่ได้พูดคุยกับลูกหลานของตนเองเลย 
 ด้านการท างานเป็นทีม เด็กเทศบาลส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนให้ท างานกันเป็นทีม ทาง
โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนฝึกท าโครงการ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นทีม จึงพูดได้ว่า
เด็กส่วนใหญ่ชอบการท างานเป็นทีมมากกว่าการท างานเพียงล าพัง เราะจะได้อาศัยซ่ึงกันและกัน 
 ประเด็นท่ี ๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 
 ด้านการพัฒนาด้านความคิดและการจัดการ (Head) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
โดยการน าของท่านนายกเทศมนตร ีสมทรง สรรพโกศลกุล และบุคลากรส านักการศึกษา ได้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของพลังของเด็กและเยาวชน เทศบาลจึงบรรจุลงไปในแผนพัฒนาเทศบาล
ประจ าป ี๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข็มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาด้านการศึกษา 
การกีฬา และนันทนาการ ภายใต้แผนงานด้านการศึกษา โดยทางเทศบาลสนับสนุนด้านการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ชุมชนลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ เขา้ค่าพักแรมลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อบรมผู้น านักเรียน ศึกษา
และรณรงค์เพ่ือต่อต้านป้องกันการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษาและนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย 
ก่อสร้างศูนย์เครื่องเล่น สนามเด็กเล่น การแข่งขันกีฬา การจัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งใน
ชุมชน การจัดกีฬาชุมชน เยาวชนอาสาดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 ด้านการ พัฒนา ด้า นความ สั ม พัน ธ์ และการ ดูแล (Heart) เทศ บา ลนค ร
พระนครศรีอยุธยา โดยการน าของท่านนายกเทศมนตร ีสมทรง สรรพโกศลกุล และบุคลากรส านัก
การศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของพลังของเด็กและเยาวชน  เทศบาลจึงบรรจุลงไปใน
แผนพัฒนา เทศบาลประจ า ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิต  โดย มี
เป้าประสงค์ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข็มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก โดยใช้กลยุทธ์ใน
การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ ภายใต้แผนงานด้านการศึกษา โดยทางเทศบาล
สนับสนุนด้านการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ
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วัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา ชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ เข้าค่าพักแรมลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา อบรมผู้น านักเรียน ศึกษาและรณรงค์เพ่ือต่อต้านป้องกันการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
และนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย ก่อสร้างศูนย์เครื่องเล่น  สนามเด็กเล่น การแข่งขันกีฬา การ
จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งในชุมชน การจัดกีฬาชุมชน เยาวชนอาสาดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 ด้านการ พัฒนา ด้านการท า ง าน  และการ เ ป็น ผู้ให้  (Hand) เทศบา ลนคร
พระนครศรีอยุธยา โดยการน าของท่านนายกเทศมนตร ีสมทรง สรรพโกศลกุล และบุคลากรส านัก
การศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของพลังของเด็กและเยาวชน  เทศบาลจึงบรรจุลงไปใน
แผนพัฒนา เทศบาลประจ า ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในการส่ งเสริ มแล ะพัฒนาคุณภาพชี วิต โดย มี
เป้าประสงค์ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข็มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก โดยใช้กลยุทธ์ใน
การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ ภายใต้แผนงานด้านการศึกษา โดยทางเทศบาล
สนับสนุนด้านการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา ชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ เข้าค่าพักแรมลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา อบรมผู้น านักเรียน ศึกษาและรณรงค์เพ่ือต่อต้านป้องกันการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
และนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย ก่อสร้างศูนย์เครื่องเล่น  สนามเด็กเล่น การแข่งขันกีฬา การ
จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งในชุมชน การจัดกีฬาชุมชน เยาวชนอาสาดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 ด้านการพัฒนาด้านการด าเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง (Health) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา โดยการน าของท่านนายกเทศมนตร ีสมทรง สรรพโกศลกุล และบุคลากรส านัก
การศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของพลังของเด็กและเยาวชน  เทศบาลจึงบรรจุลงไปใน
แผนพัฒนา เทศบาลประจ า ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิต  โดย มี
เป้าประสงค์ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข็มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก โดยใช้กลยุทธ์ใน
การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ ภายใต้แผนงานด้านการศึกษา โดยทางเทศบาล
สนับสนุนด้านการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา ชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ เข้าค่าพักแรมลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา อบรมผู้น านักเรียน ศึกษาและรณรงค์เพ่ือต่อต้านป้องกันการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
และนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย ก่อสร้างศูนย์เครื่องเล่น  สนามเด็กเล่น การแข่งขันกีฬา การ
จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งในชุมชน การจัดกีฬาชุมชน เยาวชนอาสาดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 ๒) กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 หลักสูตร “การฝึกอบรมศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนสร้างสรรค์” มี
เป้าหมายเพ่ือใช้เป็นงานฝึกอบรมและพัฒนาเสริมสร้างทักษะเด่นที่มีอยู่ในเยาวชนให้มีความโดดเด่น
และน าไปสู่การสร้างสิ่งสร้างสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 
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 ส่วนแรก คือ ส่วนน า เป็นข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาของโครงการฝึกอบรมศักยภาพ
เยาวชนในการออกแบบชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์และแนวทางการ
ด าเนินการและการประเมิน 
 ส่วนที่สอง เป็นภาคทฤษฎ ีโดยเป็นแนวคิดในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  แนวคิด
การพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ และเอกสารทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดในส่วนนี ้  
 ส่วนที่สาม เป็นภาคปฏิบัติ ให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมที่เป็นชุดฝึกอบรม และกลในการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชน อันประกอบด้วยกิจกรรมทั้ง ๓ อันประกอบด้วย ในภาคเช้า  เป็น (ก) 
กิจกรรม ๓ช (ชวนคิด ชวนคุย ชวนเล่า) เป็นการสะท้อนคิดถอดรหัสความคิดของเยาวชนต่อชุมชนที่
ตัวเองอยู่อาศัย (ข) กิจกรรมกระจกสะท้อนใจ   สะท้อนคิดชวนคุยเป็นความคาดหวังผ่านการ
เปรียบเทียบ ผ่านการสร้างแรงเร้าต่อความคาดหวังที่ชี้ให้เห็นจุดเด่นด้อย และวิถีที่จะเป็นการพัฒนา
ดึงศักยภาพของเยาวชนต่อการรับผิดชอบชุมชนที่จะพึงเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนในภาคบ่าย เป็น (ข)  
กิจกรรมการออกแบบชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริม กระตุ้นให้เยาวชนผู้เข้าอบรมชวนคุยสะท้อนคิด 
ออกแบบชุมชนผ่านการคิดร่วมกัน และออกแบบวางแผนเพ่ือจัดวางอนาคตเป็นการประสานระหว่าง
วิทยากรกระบวนการ เยาวชน และผู้น าชุมชนในการออกแบบและส่งต่อความคิด ดึงศักยภาพของ
เยาวชนเพ่ือเติมวิถีการพัฒนาให้เกิดขึ้น  
 ส่วนที่สี ่เป็นการประเมินผล การด าเนินกิจกรรมโครงการทั้งในส่วนของก่อนและหลัง
การเข้าอบรม รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมโครงการในภาพรวม เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานในเชิง
ประจักษ์และน าผลเหล่านั้นไปปรับปรุงแก้ไข แบบทดสอบก่อนและหลังเข้าอบรม   
 ซึ่งหลังการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อบรมของเยาวชนใน ๔ ส่วน (๑) 
ความกล้าหาญในการคิดอย่างชาญฉลาด มีเหตุมีผล และน าไปเป็นส่วนเสนอแนะ น า และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาไปเป็นสภาเยาวชนในการท างานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เชื่อม
ระหว่างคนรุ่นใหม่และเก่าให้เกิดการประสานร่วมงานตามระดับชั้นของวัย หน้าที่ต าแหน่งได้ (๒) 
ความกล้าหาญหรือนับถือตนเอง เห็นศักยภาพตนเอง และพร้อมเข้าสู่กลไกการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
เพ่ือพัฒนาชุมชน และพัฒนาในองค์รวมให้เกิดขึ้นผ่านการเรียนรู้  ลงมือปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติ และเป็น
ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติจริงตามช่วงวัยและเวลาของเยาวชนและรับช่วงวิถีของการพัฒนาจากคนรุ่นสู่
รุ่น จากวัยสู่วัยโดยมีเป้าหมายโดยชุมชน เพ่ือคนในชุมชน (๓) ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ชี้ผิด ชี้ถูก หรือเห็นตามครรลองที่เหมาะสม พร้อมทั้งเรียนรู้  เลียนแบบ
เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับชุมชนและสังคมต่อไป (๔) ความกล้าหาญทางสังคม อันหมายถึงการกล้าที่จะ
ออกมาเป็นผู้อาสารับใช้สังคม บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมในภาพรวมโดยมีเกณฑ์
เป้าหมายเป็นไปเพ่ือประชุมชน และคนส่วนร่วมในประชุมและส่งต่อเป็นประโยชน์ของชุมชน 
 ๓) โมเดลการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ 
 โมเดลการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย ขั้นที่ ๑ พัฒนาความคิดในตัวเอง ขั้นที ่๒ พัฒนากระบวนการคิด ตระหนัก
ในความคิด พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สู่การทดลองปฏิบัติ ขั้นที่  ๓ เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน ์
แสดงออกต่อชุมชน ส่วนรวม ภายใต้กรอบ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับช่วงวัยและความรู้
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ความสามาถ กิจกรรมการเรียนรู้ตนเอง ใช้วิธีการสะท้อนคิด ผ่านเด็ก สะท้อนคิด ให้เกิดความคิด
ส าหรับนักเรียน เยาวชนผู้เข้าอบรมว่าอยากท าอะไร อยากใช้ความสามารถที่ตัวเองมีอย่างไร ? ให้เกิด
กลไกการท าบ าเพ็ญประโยชน ์เพ่ือส่วนรวมได้ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ภายใต้กิจกรรมชวนคิด ชวนคุย 
และชวนท า เป็นกิจกรรมที่เน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก (๑) ฝึกการ
อยู่กับตัวเอง ด้วยกระดาษที่ให้  ๑ แผ่น แล้วออกแบบการคิด การเขียน ผ่านกิจกรรมคิดอย่าง
สร้างสรรค์ (๒) ฝึกการคิดเชิงระบบ และคิดอย่างสร้างสรรค์ เช่น นักเรียนแสวงหาความสามารถของ
ตัวเอง  เช่น เล่นกีฬา ร า ร้องเพลง ท าอาหาร สอนการบ้าน คณิตศาสตร์ อังกฤษ เรามีความสามารถ
ในการสร้างรายได้อย่างไร การขายของออนไลน์  การโฆษณาผ่านเพจ หรือ Facebook  เป็นต้น 
ดังนั้นการดึงศักยภาพของนักเรียนที่เข้าอบรมจึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือประโยชน์ของผู้ เรียน 
ท าให้เกิดกลไกการจัดการให้นักเรียนตระหนักในตัวเอง คิดอย่างสร้างสรรค์ และเข้าไปมีส่วนร่วมอย่าง
มีเป้าหมายในการจัดการชุมชนของตัวเอง เป็นต้น 
 
๕.๒ อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้ค้นพบโมเดลการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่น
ใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ขั้นที ่๑ พัฒนาความคิดในตัวเอง ขั้นที ่
๒ พัฒนากระบวนการคิด ตระหนักในความคิด พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สู่การทดลองปฏิบัติ ขั้นที ่
๓ เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ แสดงออกต่อชุมชน ส่วนรวม ภายใต้กรอบ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ 
สอดคล้องกับช่วงวัยและความรู้ความสามาถ สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการในการพัฒนาศักยภาพ
และโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยอาศัยกระบวนการในการให
ความรู ้(ศึกษา) การฝึกอบรม และการพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน จึงจะส่งผลให้นักเรียนมีความคิดและ
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวันชัย สุขตาม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน”์ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางและวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธใน
ยุคโลกาภิวัตน ์พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นสามารถแบ่งได้  ๒ ระดับ คือ 
ระดับที ่๑ กระบวนทัศน์ในการจัดการเพ่ือพัฒนาให้อยู่ในระดับโลกิยธรรม ตามผลการวิจัยอันได้แก่ 
การพัฒนาด้วย ITUK ดังนี้ I คือ Intelligence awareness การตระหนักรู้และคิดแบบทั่ วถึงอย่าง
ชาญฉลาด T คือ Think การคิดแบบถูกต้องอันเป็นสัมมาทิฏฐิ U คือ Understand การเข้าใจปัญหา
อย่างถ่องแท ้และ K คือ Knowledge เป็นการค้นหาความจริงด้วยปัญญา และระดับที่  ๒ กระบวน
ทัศน์ในการจัดการเพ่ือพัฒนาให้อยู่ในระดับโลกุตตรธรรม พุทธวิธีในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายที่จะจัดการคนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี (วิชชาจรณสัมปันโน) กระบวน
ทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ จะมีค่านิยมตามที่พุทธธรรมก าหนดกล่าวคือการมีชีวิตอัน
ประเสริฐ มีปัญญา รู้ความจริงตามความเป็นจริง พัฒนาตนเองให้มีภพภูมิที่ดีกว่าเดิม ตามผลการวิจัย
คือ LETS อันได้แก่ L คือ Learning เป็นการให้การเรียนรู้แก่บุคคล E คือ Experience เป็นการให้
บุคคลสั่งสมทักษะจนก่อให้เกิดประสบการณ์ T คือ Training เป็นการฝึกอบรมบุคคลเพ่ือก่อให้เกิด
ความรู้ทั้งในงานและนอกงาน และ S คือ Seminar เป็นการเติมเต็มความรู้ให้บุคคลที่จะก่อให้เกิด
ความรู้เพ่ิมขึ้น โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาเพ่ือพัฒนาตนเองจากสภาพของปุถุชนซึ่งมีอวิชชา



๑๔๒ 
 

ครอบง าอยู่สูอ่ริยบุคคลส าหรับผลลัพธ์การพัฒนาสูงสุดที่จะได้คือการสู่ภาวะนิพพาน  พุทธธรรมมี
หลักการที่ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม (การพัฒนาศีล) การพัฒนาจิตใจให้มี
สุขภาพจิตที่ดี มีสมรรถภาพจิตสูงขึ้น จิตมีคุณภาพมากขึ้น (การพัฒนาสมาธิ) และพัฒนาไปสู่ระดับ
การเขา้ถึงสัจธรรม (การพัฒนาปัญญา) และสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล สมัตถะ วิจัยเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ชุมชนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สรุปได้ดังนี ้(๑) ด้านสุขภาพและการ
ป้องกัน ผูน้ าในท้องถิ่น ผู้ปกครอง วัด โรงเรียน ให้ความร่วมมือ ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและ
เยาวชน (๒) ด้านสติปัญญาและความสามารถในการท างาน จัดให้มีกิจกรมการเรียนรู้ภายในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในชุมชนเพ่ือสร้างความรักความสามัคคี (๓) ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย  จัด
กิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันผู้สูงอายุ โดยผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง วัด โรงเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม (๔) ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม สร้างให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางชุมชนและสังคม เพ่ือให้เกิดความรัก ความหวงแหนกับชุมชนของตนเอง๑ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของวันชัย สุขตาม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิ
วัตน”์ ผลการวิจัยพบว่าแนวทางและวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ พบว่า  การ
พัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นสามารถแบ่งได้ ๒ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ กระบวนทัศน์ใน
การจัดการเพ่ือพัฒนาให้อยู่ในระดับโลกิยธรรม ตามผลการวิจัยอันได้แก่ การพัฒนาด้วย ITUK ดังนี้  I 
คือ Intelligence awareness การตระหนักรู้และคิดแบบทั่วถึงอย่างชาญฉลาด T คือ Think การคิด
แบบถูกต้องอันเป็นสัมมาทิฏฐิ U คือ Understand การเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้  และ K คือ 
Knowledge เป็นการค้นหาความจริงด้วยปัญญา และระดับที่  ๒ กระบวนทัศน์ในการจัดการเพ่ือ
พัฒนาให้อยู่ในระดับโลกุตตรธรรม พุทธวิธีในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนามี
จุดมุ่งหมายที่จะจัดการคนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี (วิชชาจรณสัมปันโน) กระบวนทัศน์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ จะมีค่านิยมตามที่พุทธธรรมก าหนดกล่าวคือการมีชีวิตอันประเสริฐ  มีปัญญา 
รู้ความจริงตามความเป็นจริง พัฒนาตนเองให้มีภพภูมิที่ดีกว่าเดิม ตามผลการวิจัยคือ LETS อันได้แก่ 
L คือ Learning เป็นการให้การเรียนรู้แก่บุคคล E คือ Experience เป็นการให้บุคคลสั่งสมทักษะจน
ก่อให้เกิดประสบการณ์ T คือ Training เป็นการฝึกอบรมบุคคลเพ่ือก่อให้เกิดความรู้ทั้งในงานและ
นอกงาน และ S คือ Seminar เป็นการเติมเต็มความรู้ให้บุคคลที่จะก่อให้เกิดความรู้ เพ่ิมขึ้น  โดยมี
จุดประสงค์ในการพัฒนาเพ่ือพัฒนาตนเองจากสภาพของปุถุชนซึ่งมีอวิชชาครอบง าอยู่สู่อริยบุคคล
ส าหรับผลลัพธ์การพัฒนาสูงสุดที่จะได้คือการสู่ภาวะนิพพาน พุทธธรรมมีหลักการที่ครอบคลุมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม (การพัฒนาศีล) การพัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ดี  มีสมรรถภาพ
จิตสูงขึ้น จิตมีคุณภาพมากขึ้น (การพัฒนาสมาธิ) และพัฒนาไปสู่ระดับการเข้าถึงสัจธรรม (การพัฒนา

                                                 
๑ ฟองจันทร์ หลวงจันทร์ดวง และวราภรณ์ ปัญญาวดี, “การพัฒนาตัวช้ีวัดการท่องเท่ียวชุมชนเชิง

สร้างสรรค์อย่างย่ังยืน”, วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๖๑): ๗๙. 



๑๔๓ 
 

ปัญญา)๒ และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษกร วัฒนบุตร ได้วิจัยเรื่อง “การน า พุทธญาณวิทยา 
(ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM เพ่ือสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน” ผลการวิจัยพบว่าการ
สร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM เป็นวิธีการพัฒนา
คนตามแนวทางของพรพุทธศาสนา ซ่ึงมี ๒ วิธีคือ วิธีการไตรสิกขา และวิธีการภาวนา ที่จะก่อให้เกิด
การสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ของแต่ละองค์กร เพ่ือที่จะผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมจนก่อให้เกิดลักษณะของบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข๓ 

 
๕.๓ ข้อสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ
อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์” นั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับกระทรงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต้องด าเนินการดังนี้ 
 ๑) ออกนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดท าหลักสูตรเสริมส าหรับการพัฒนาศักยภาพ
และโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 ๒) จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีพ้ืนที่ในการพัฒนาชุมชนตนเอง
เพ่ิมขึ้น และจัดประกวดโครงงานหรือกิจกรรมเพ่ือเป็นเวทีให้เด็กรุ่นใหม่มีพ้ืนที่สาธารณะเพ่ิมมากขึ้น 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ
อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์” นั้น มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาหรือชุมชนในมาปฏิบัติ
คือ 
 ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่กล้าแสดงความสามารถและกล้าแก้ไขปัญหา
ชุมชนของตนเองอย่างจรงิจัง 
 ๒) น าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ไปต่อยอด และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนตนเอง 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ
อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์” นั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑) ควรศึกษาวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้เรื่องชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 ๒) ควรศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ 
                                                 

๒วันชัย สุขตาม, “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”, รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์), ๒๕๕๕. 

๓บุษกร วัฒนบุตร, “การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM เพ่ือสร้างและพัฒนาทุน
มนุษย์ในองค์กรมหาชน”, รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ( บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์), ๒๕๕๕. 
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บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปปอเรชั่น, ๒๕๕๒.  
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ . กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ด

ยูเคชั่น, ๒๕๔๘.  
ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. ทฤษฎีอาชญาวิทยา . ชุดวิชากฎหมายอาญา. และอาชญาวิทยา . นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕.  
ดวงเดือน พันธุมนาวิน . ศ.ดร.. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ๒๕๔๓.  
เติมศักด์ิ  ทองอินทร์.  ผศ .ดร. . เอกสารประกอบการสอน:  การ พัฒนาทรัพยากรม นุษย์ . 

พระนครศรีอยุธยา: ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕.  

นงนุช วงษ์สุวรรณ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ . จันทบุรี : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาลัยราชภัฎร าไพพรรณี, ๒๕๔๗.  

นงนุช วงษ์สุวรรณ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. จันทบุรี: อนันตศิลป์, ๒๕๔๓.  
นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ. ทฤษฎีฐานรากในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน.  กรุงเทพมหานคร: 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐.  
นิธิ เอียวศรีวงศ์. สังคมแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ลีฟวิ่ง, ๒๕๔๔.  
นิสดารก์ เวชยานนท์. บทความทางวิชาการ HR. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐.  
บุญทัน ดอกไธสง และธเนศ ต่อมชะเอม. กระบวนการและวิธีการพัฒนาจิตใจเพ่ือพัฒนาสังคมไทย . 

พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์รัชดา ๘๔ แมเนเจเม้นท์, ๒๕๓๙.  



๑๔๕ 
 

บุญทัน ดอกไธสง. ศ.ดร.. การจัดการทุนมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ พิมพ์ตะวัน, ๒๕๕๑.  
บุญเลิศ ไพรินทร์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๘.  
ประเวศ วะสี. พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : เอช. เอน. การพิมพ์, 

๒๕๓๐.  
ประเวศ วะสี . เศรษฐกิจพอเพียง และประชา สัง คมแนวทางพริ ก ฟ้อน เศรษฐกิจ สัง คม . 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๒.  
พยอม วงศ์สารศรี . การบริหารทรัพยากรมนุษย์ . กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดกา ร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐.  
พยอม วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยดุสิต, ๒๕๓๘.  
พรชัย ลิขิตจธรรมโรจน์ ผศ .ดร .. พฤติกรรมองค์การ  Organizational Behavior. ส านักพิพม์โอ

เดียนสโตร์, ๒๕๔๕.  
พระธรรมโกศาจารย์. ศ.ดร. ประยูร ธมฺมจิตฺโต. พุทธวิธีการบริหาร . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  
พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต. ทศวรรษธรรมทัศน์พระปิฎก หมวดศึกษาศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๓.  
ไพฑูรย์ เครือแก้ว. ลักษณะสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ, ๒๕๕๑. 
มัลลิกา คณานุรักษ์. รศ.. จิตวิยาการส่ือสารของมนุษย์ . กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ลักษณ์ โอเดียนส

โตร์, ๒๕๔๗.  
รา ชบัณฑิ ตยสถา น .  พจนา นุกรม ศัพท์ปรั ชญา อังกฤษ/ ไทย ฉ บับราช บัณฑิตยสถาน .  

กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๐.  
วิชัย โถสุวรรณจินดา. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: VJ. พริ้นต้ิง, ๒๕๔๖.  
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต์.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ฟอร์เพซ , 

๒๕๔๙.  
ศรีเรือน แก้วกังวาน. ทฤษฎี จิตวิทยาบุคลิกภาพ รู้ เรา -รู้ เขา. กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน , 

๒๕๓๙.  
ศรีเรือน แก้วกังวาล. จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม ๒ วัยรุ่น–วัยสูงอายุ. พิมพ์ครั้งที่ ๘. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕.  
สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕.  
สนอง เครือมาก. คู่มือสอบปฏิบัติการ. นครสวรรค์: เรียนดี, ๒๕๓๖.  
สมชาย หิรัญกิตติ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ . กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์ 

จ ากัด, ๒๕๔๒.  
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๖๒. 
ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ. เอกสารสาระการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาหลักเทคนิคการบริหารและ

การวางแผน. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๖.  



๑๔๖ 
 

สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ . การพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
โครงการปีท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, ๒๕๔๗.  

สุจิตรา ธนานันท์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์. สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐.  

สุพรร ณี ไชยอ าพร . แนวความคิดทางทฤษฎีและความพยายามพ่ึงตนเองระดับบุคคล. 
กรุงเทพมหานคร: พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๒๙.  

อนิชวัง แก้วจ านงค์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ . กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๒.  

อรุณ รักธรรม. ศ.ดร. การพัฒนาองค์การ: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย. อ้างใน สุจริตรา 
ธนานันท์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว , 
๒๕๓๖.  

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. ดร.. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์ เซ็นเตอร์ , 
๒๕๕๑.  

อ านวย แสงสว่าง. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๐.  
อ านาจ เจริญศิลป์. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้น

ต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๔๓.  
 
(๒)  วิทยานิพนธ์  : 
ขนิษฐ บูรณพันศักด์ิ. “แนวทางการพัฒนาความม่ันคงในการท างานของบุคลากร โรงพยาบาล

ธรรมศา สตร์ เฉลิ มพระเ กียร ติ”.  วิทยา นิพน ธ์สัง คมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต . 
กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘.  

จุฑามาส วารีแสงทิพย์. “การฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยธรรมปฏิบัติ”. 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ฌาน ตรรกวิจารณ์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐. 

บุษกร วัฒนบุตร. “การน าพุทธญาณวิทยา ไตรสิกขา และตัวแบบ KSM เพ่ือสร้างและพัฒนาทุน
มนุษย์ในองค์กรมหาชน”. รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕. 

พระครูสังฆรักษ์อ านาจ เขมปญฺโ ยอดทอง. “พระพุทธศาสนากับปัญหาจริยธรรมเรื่องการละเมิด
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสังคมไทย”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระศักด์ิดา วิ สุทธิญาโณ มรดา . “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตา มหลั กพระพุทธศา สนา ”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทย าลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.  

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=สิริมา%20ภิญโญอนันตพงษ์
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วัฒนีย์ ปานจินดา. “รูปแบบมหาวิทยาลัยไทยแนวพุทธ”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๒. 

วันชัย สุขตาม. “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”. รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕. 

สุดาภรณ์ อรุณดี. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ กรณีศึกษาการ
พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา และรูปแบบการจัดการทักษะความรู้ 
รูปแบบ KSM Model”. รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๑.  

 
(๓)  บทความ  : 
เกศินี ปทุมสุวรรณ. “เมืองสื่อสร้างสรรค์: ตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนาเยาวชน ”. วารสารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษย์ศาสตรและสังคมศาสตร์. ปีที่  ๓๖ ฉบัยที่ ๒. มิถุนายน-
เมษายน, ๒๕๕๙: ๕๕-๖๙.  
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ภาพพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการอบรมเยาวชนและ
ออกแบบชุมชน จึงใคร่ขอความเมตตาจากท่านเพ่ือท าการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีท่านสะดวก  
 จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและโปรดด าเนินการต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความเมตตา
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 

 
ขอเจริญพร 

 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.) 

นักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก ข 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

๑. แบบทดสอบก่อนและหลังเข้าอบรม 
ใช้ส าหรับทดสอบความรู้ก่อนและหลังเข้าอบรม 

  
ค าชี้แจง:  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด และกากบาทลงกระดาษค าตอบ 
 
๑. ค าว่า “เยาวชน” ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวหมายถึง

คือใคร 
 ก. บุคคลที่มีอายุอายุน้อยกว่าสิบสี่ปี 
 ข. บุคคลที่มีอายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 ค. ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 
 ง. ผู้ที่ก าลังศึกษาเล่าเรียน 
 
๒. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ กระบวนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
 ก. กระบวนการกัลยาณมิตร 
 ข. กระบวนการเปิดการเรียนรู้ภายใน 
 ค. กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม 
 ง. กระบวนการการจัดการภาครัฐ 
 
๓. ข้อใดกล่าวถึงรากของต้นไม้จริยธรรมได้อย่างถูกต้อง 
 ก. ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
 ข. ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
 ค. ประสบการณ์ทางสังคม 
 ง. คุณธรรมค่านิยม และทัศนคติ 
 
๔. ตามทฤษฎีของซัลลิแวน วัยใดที่เริ่มมีวุฒิภาวะทางเพศ มีการกล้าแสดงออกมากขึ้นและยังต้องการ

ความเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ 
 ก. วัยเด็ก 
 ข. วัยเยาว์ 
 ค. วัยรุ่น 
 ง. วัยผู้ใหญ่ 
 
๕. ขั้นตอนใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการปรับตัวเพ่ือแสวงหาอัตลักษณ์ของมนุษย์ 
 ก. ความเป็นตัวของตัวเองกับความละอายและสงสัย 
 ข. ความเป็นอัตลักษณ์กับความสับสนในบทบาท 
 ค. การสืบทอดกับการค านึงถึงแต่ตนเอง 
 ง. ความม่ันคงสมบูรณ์ในชีวิตกับความสิ้นหวัง 



๑๕๗ 
 

๖. ชุมชนเชิงสร้างสรรค์มีลักษณะเป็นอย่างไร 
 ก. ชุมชนที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง 
 ข. ชุมชนที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
 ค. ชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 ง. ชุมชนที่มีระบบการศึกษาดี 
 
๗. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ลักษณะของชุมชนพ่ึงพาตนเอง 

ก. ชุมชนที่สมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถก าหนดเป้าหมายและการตัดสินใจของตนเอง
ได้ 

ข. ชุมชนที่สมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้ 
ค. ชุมชนที่สมาชิกทุกคนในชุมชนยืนอยู่บนความสามารถของตนเองได้ 
ง. ชุมชนที่สมาชิกทุกคนในชุมชนมีรายได้ต่อหัวสูง 

 
๘. ชุมชนใด สามารถลดการพ่ึงพาจากภายนอกได้มากที่สุด 
 ก. ชุมชนปั้นโอ่งจังหวัดราชบุรี 
 ข. ชุมชนชาวประมงจังหวัดสงขลา 
 ค. ชุมชนเครื่องจักสานผักตบชวาจังหวัดอุทัยธานี 
 ง. ชุมชนปลูกข้าวมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดสุรินทร์ 
 
๙. ปัจจัยใดส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์น้อยที่สุด 
 ก. ศักยภาพของคนในชุมชน 
 ข. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ค. การจัดการภายในชุมชนที่ดี 
 ง. การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
 
๑๐. ความคิดสร้างสรรค์ท าให้เกิดชุมชนสร้างสรรค์ได้อย่างไร 
 ก. ช่วยให้สมาชิกในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
 ข. ช่วยให้ชุมชนเจริญเติบโตก้าวหน้า 
 ค. ช่วยให้สมาชิกในชุมชนมีความสุข อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ง. ช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  
 
เฉลย 
๑) ข.  ๒) ง. ๓) ค. ๔) ข. ๕) ข. ๖) ค. ๗) ง.  ๘) ค. ๙) ง. ๑๐) ง. 
  



๑๕๘ 
 

๒. แบบประเมินภาพรวมการฝึกอบรม 
ใช้ส าหรับให้ผู้เข้าฝึกอบรม ประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมในภาพรวมหลังเสร็จกิจกรรม 

 
ค าชี้แจง 

แบบประเมินมีทั้งหมด ๒ หน้า ผู้ท าการประเมิน โปรดท าเครื่องหมาย  ในแบบ
ประเมินตอนที่ ๑ และกรอกข้อความลงช่องว่างในแบบประเมินตอนที่ ๒ ตามความคิดเห็นท่านมาก
ที่สุดเพ่ือประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมต่อไป 
 
ตอนท่ี ๑  
 

ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
ความรู้ความเข้าใจที่ท่าน
ได้รับ 

ก่อน การเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

     

หลัง การเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

     

๒ การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม      

๓ 
ความม่ันใจในการน าความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดหลังผ่าน
การฝึกอบรม 

     

ด้านเน้ือหาการฝึกอบรม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔ 
เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใด 

     

๕ 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

     

๖ 
รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

     

๗ ความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม      
๘ ความเหมาะสมของกิจกรรมปฏิบัติการ      
๙ ความพึงพอใจต่อวิทยากรกิจกรรมปฏิบัติการ      

ด้านการบริหารจัดการของผู้จัด ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๐ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม           
๑๑ ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม      
๑๒ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการอบรม           
ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าท่ีได้รับหลังจากการเข้าร่วม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 



๑๕๙ 
 

ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

อบรม 

๑๔ 
ท่านคิดว่าหลังผ่านการฝึกอบรม ศักยภาพของท่าน 
เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด 

     

๑๕ 
ท่านคิดว่าหลังผ่านการฝึกอบรม ความม่ันใจของท่าน
เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด 

     

๑๖ 
ท่านคิดว่าหลังผ่านการฝึกอบรม เกิดการเชื่อมโยง
เครือข่าย เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด 

     

๑๗ ความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้      
 

ตอนท่ี ๒  
๑ ส่ิงท่ีท่านประทับใจจากการฝึกอบรมในครั้งน้ี 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
๒ ส่ิงท่ีการฝึกอบรมในครั้งน้ีควรปรับปรุง 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
๓ หลักสูตรระยะส้ัน (๑-๒ วัน) ท่ีท่านสนใจ และต้องการได้รับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป  โปรด
ระบุ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
๔ ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ  ท่ีท่านเห็นว่าจะช่วยให้การฝึกอบรมครั้งต่อๆไป สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 โปรดส่งแบบประเมินท่ีเจ้าหน้าท่ีหลังห้องอบรมของทุกวัน  

ขอขอบพระคุณในการตอบแบบประเมิน คณะผู้วิจัย 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย (Research Interviews Form) 
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ 

ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์” 

 
ค าชี้แจง :  แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย (Research Interviews Form) ฉบับนี้พัฒนาขึ้นแจกแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการ
ออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เป็นประเด็นข้อค าถามเก่ียวกับสภาพชุมชน
กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และการออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคน
รุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ ตอนที่ ๑ 
เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อาชีพ ที่อยู่
ปัจจุบัน ตอนที่ ๒ เป็นประเด็นข้อค าถามเก่ียวกับสภาพชุมชนในปัจจุบัน จ านวน ๒ ข้อ มี
ลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
ตอนที่ ๓ เป็นประเด็นข้อค าถามเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน ๔ ข้อ มีลักษณะเป็น
ข้อค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ตอนที่ ๔ 
เป็นประเด็นข้อค าถามเก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน ๒ ข้อ มีลักษณะเป็น
ข้อค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  

 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 

คณะนักวิจัย 
เมษายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

 
ตอนท่ี ๑   ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................ 
 ต าแหน่ง.............................................................................................................................. 
 อาชีพ.................................................................................................................................. 
 ท่ีอยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................ 
 วันเดือนปีท่ีให้ข้อมูลส าคัญ................................................................................ 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกเสียง , การบันทึกภาพนิ่ง , การบันทึกวีดีโอ และ

การจดบันทึก 
 
ตอนท่ี ๒  เป็นประเด็นข้อค าถามเก่ียวกับสภาพชุมชนในปัจจุบัน จ านวน ๒ ข้อ 

๒.๑ ท่านคิดว่า ลักษณะทั่วไปของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 
เป็นอย่างไร (ลักษณะทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม) 

๒.๒ ท่านคิดว่า สภาพปัญหาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี มี
อะไรบ้าง  (ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม) 
 
ตอนท่ี ๓  เป็นประเด็นข้อค าถามเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคน

รุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน ๓ ข้อ 
๓.๑ ท่านคิดว่า เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี  มีลักษณะ

เป็นอย่างไร (ด้านความรู้ ด้านทักษะความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการท างานเป็นทีม) 
๓.๒ ท่านคิดว่า เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี มีศักยภาพ

แต่ละด้านเป็นอย่างไร  (ด้านความรู้ ด้านทักษะความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการท างาน เป็น
ทีม) 

๓.๓ ท่านคิดว่า ผู้บริหารเทศบาลส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานีอย่างไรบ้าง  (ด้านการพัฒนาด้านความคิดและการจัดการ 
(Head) ด้านการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ และการดูแล (Heart) ด้านการพัฒนาด้านการท างาน และ
การเป็นผู้ให้ (Hand) ด้านการพัฒนาด้านการด าเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง (Health)  
 
ตอนท่ี ๔  เป็นประเด็นข้อค าถามเก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาส

ของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน ๒ ข้อ 
๔.๑ ท่านคิดว่า กิจกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ใน

การออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ควรเป็นอย่างไร (ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา ด้านการ
พัฒนาตนเอง) 

๔.๒ ในความคิดของท่าน “ชุมชนเชิงสร้างสรรค์” ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร (๑. พ้ืนที่
ชุมชนสร้างสรรค์ (Creative Local Community) ๒. ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ๓.
ความปลอดภัยสร้างสรรค์ (Creative Safety) 



๑๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก ง 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

 
 

 
 
 

การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
กรพัฒนาศักยภาพและโอกาสคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
 



๑๖๕ 
 

 
 

 
 

การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
กรพัฒนาศักยภาพและโอกาสคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 



๑๖๖ 
 

 
 

 
 

การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
กรพัฒนาศักยภาพและโอกาสคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
 



๑๖๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก จ 
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

 
๑. สัมภาษณ์ 
นงลักษณ์ ไชยเสนโน . กรรมการบริหารการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย . ๒๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๓. 
นางฐิติพร สิทธิโชคค า. รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นางสาวเทวิกา จันทร์เพชร . นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นางสาวเพลงพิณ พวงศรี . นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นางสาวฐานิดา  ผาสกุล. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวั ด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นางสาวณิชาวีร์ อยู่พุ่มพฤกษ์. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นางสาวนภัสสร จุลล าเจียก. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นางสาวปิยะฉัตร ปานดี. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นางสาวศศินันท์  ชูกลิ่น . นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๓ โ รงเรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวั ด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นางสาวศศินันท์  ชูกลิ่น . นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๓ โ รงเรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวั ด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นางสาวศศิพร เพชรครุฑมณี. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นางสาวอาภัสรา  คณทา . นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นายสมทรง สัพพโกศลกุล. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา. ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นายอนันต์ ตุรงค์เรือง. ไวยาวัจกรวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นา ยอิศร า ศุภจิตร . นัก เรี ยนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่  ๔/๒ โร งเรียนชุ มชนป้ อมเพชร  จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
พระเมธีวราภรณ์. รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
พระครูสิริชัยมงคล. เจ้าอาวา สวัดใหญ่ชัยมงคล. รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา.  ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน. รองเจ้าคณะออ าเภอพระนครศรีอยุธยา. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 



๑๖๙ 
 

 
๒. สนทนากลุ่มเฉพาะ 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวจิรประภา มีมาก. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑ โรงเรียนชุมชนป้อม

เพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวฐานิดา ผาสุกกุล. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑ โรงเรียนชุมชนป้อม

เพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวสุพรรณษา โตพ่ึงพงศ์. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๒ โรงเรียนชุมชน

ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอังคณา ดีด่านกลาง. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนชุมชนป้อม

เพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก ฉ 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

 
 
 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง    การรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
กราบเรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กระผม พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน ต าแหน่งรองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้า
อาวาสวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 
๐๘๑-๙๙๑๑๖๔๕ 

ขอรับรองว่าได้น าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิง
สร้างสรรค์” ซ่ึงเป็นผู้งานวิจัยของ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. โดยน าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน 
ซ่ึงการน าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์เรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์นั้น ก่อให้เกิดผลดีดังนี้ 

น าผลการ วิจัย ไปถ่า ยทอดให้แ ก่คณะผู้บริ หา รและครูในสถา นศึกษา  จั งงหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ณ ศาลาการเปรียญวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างต่อเนื่อง จนเกิดกระแสตอบ
รับที่ดี 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 
 

 
 

การน าผลการวิจัยไปใช้ในการอบรมผู้บริหารและครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 



๑๗๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก ช 
นวัตกรรมท่ีได้จากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 



๑๗๕ 
 



๑๗๖ 
 



๑๗๗ 
 



๑๗๘ 
 



๑๗๙ 
 



๑๘๐ 
 



๑๘๑ 
 



๑๘๒ 
 



๑๘๓ 
 



๑๘๔ 
 



๑๘๕ 
 



๑๘๖ 
 



๑๘๗ 
 



๑๘๘ 
 



๑๘๙ 
 



๑๙๐ 
 



๑๙๑ 
 



๑๙๒ 
 



๑๙๓ 
 



๑๙๔ 
 



๑๙๕ 
 



๑๙๖ 
 



๑๙๗ 
 



๑๙๘ 
 



๑๙๙ 
 



๒๐๐ 
 



๒๐๑ 
 



๒๐๒ 
 



๒๐๓ 
 



๒๐๔ 
 



๒๐๕ 
 



๒๐๖ 
 



๒๐๗ 
 



๒๐๘ 
 



๒๐๙ 
 



๒๑๐ 
 

 
 
 
 



๒๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก ฌ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
๑. บทความวิจัย ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ใน

วารสารฐาน TCI ๒-๑ 
ผู้ที่สนใจสามารถน าไปอ้างอิงใน
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
ที่ตนเองผลิตหรือเขียนขึ้นมาได้ 

๒. องค์ความรู้ใหม่ เยาวชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้พัฒนา
ศักยภาพและโอกาสในตนเอง 

ได้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์จ านวน 
๕ ชุมชน 

๓. นิสิตหลักสูตร พธ.ม. (การ
จัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นิสิตได้พัฒนาทักษะทางการ
วิจัย 

คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยดีขึ้น 

๔. นิสิตหลักสูตร พธ.ด. (การ
จัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นิสิตได้พัฒนาทักษะทางการ
วิจัย 

คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยดีขึ้น 

๕. หลั ก สู ตร กา ร ฝึ กอ บร ม
เยาวชน 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนป้อม
เพชร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 
๒๐๐ คน ได้ความรู้เก่ียวกับ
การพัฒนาชุมชน 

ชุมชนรอบโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาโดยกลุ่มนักเรียนที่ผ่าน
การอบรม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 

ประวัติผู้วิจัย 

๑. ชื่อ: พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
๒. การศึกษา: 

๒๕๔๔ จบนักธรรมชั้นเอก ส านักเรียนวัดอินทาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๒๕๕๐ จบ ป.ธ.๖ ส านักเรียนวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒๕๕๓ จบ พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
๒๕๕๕ จบ พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
๒๕๕๘ จบ พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 

๓. ประสบการณ์ท างาน/ต าแหน่ง: 
๒๕๕๕-๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล กองทะเบียนและวัดผล 
๒๕๕๙-๒๕๖๒ รักษาการผู้อ านวยการส่วนทะเบียนนิสิต ส านักทะเบียนและวัดผล 
๒๕๕๘-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร 
๒๕๖๐ ได้รับการแต่งต้ังเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
๔.๑ งานวิจัย 

๔.๑.๑ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณและคณะ. (๒๕๖๐). พุทธบูรณาการเพ่ือการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา  (รายงานการวิจัย). พระนครศรีอยุธยา: 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๔.๑.๒ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณและคณะ. (๒๕๖๐). กลไกการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายงานการวิจัย). พระนครศรีอยุธยา: 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๔.๑.๓ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณและคณะ. (๒๕๖๑). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลีนิก
คุณธรรมของพระธรรมวิทยากร (รายงานการวิจัย). พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๔.๑.๔ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณและคณะ. (๒๕๖๒). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพ
ขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

๔.๑.๕ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณและคณะ. (๒๕๖๒). การวิจัยและพัฒนาศูนย์
พัฒนา ศักยภา พผู้ สูงอา ยุที่ ต้ั งในพุทธสถา นเ พ่ือ เพ่ิมขีดความสา มารถผู้ สูงอา ยุ ในกา รดูแล
ตนเอง (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-2560.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-2560.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-2560.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-2560.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf


๒๑๔ 

๔.๑.๖ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณและคณะ. (๒๕๖๒). กลไกการพัฒนาส่งเสริมสุข
ภาวะโดยการยกระดับจิตการพ่ึงตนเองของแกนน าผู้สูงอายุพุทธธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีด
ความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ. 

๔.๒ บทความทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๕๙). การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ด้วยการขับ เคลื่อนโคร งการ  หมู่บ้านรั กษาศีล ๕ จังหวัดพร ะนครศรีอยุธยา. วา รสาร มจ ร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  ๕(๓), ๔๕-๖๑.  

๔.๒.๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๐). การพัฒนาวัดเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนใน จังห วัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ,  ๖(ฉบับ
พิเศษ),  ๕๐๕- ๕๒๒.  

๔.๒.๓. พร ะมหา กฤษฎา กิ ตฺติ โสภโณ. (๒๕๖๑).  กา รสื่ อสาร เพ่ือการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขต  หนองจอกกรุงเทพมหานคร, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์,  ๗(๒ พิเศษ), ๔๐๕-๔๑๘.  

๔.๒.๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอวัง น้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ,  ๗
(๒ พิเศษ),  ๓๐๑-๓๐๙.  

๔.๒.๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลประชาชนอ าเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ๗
(๒ พิเศษ), ๒๔๖-๒๕๕.  

๔.๒.๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค ใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  ๘(๑), ๕๙-๗๐.  

๔.๒.๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการอ าเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ,  ๘
(๑), ๘๔-๙๕.  

๔.๒.๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์,  ๘(๑), ๑-๑๒.  

๔.๒.๙. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒).  ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแล
ผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัด สมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ, ๒(๑),  ๑๔๖-๑๖๙.  

๔.๒.๑๐. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีด
ความสามารถของผู้สูงอายุโดย บูรณาการหลักพุทธธรรม. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา
, ๘(๑),  ๒๖-๓๒.  



๒๑๕ 

๔.๒.๑๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: 
กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร , 
๑(๒), ๑-๑๗.  

๔.๒.๑๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) และคณะ. (๒๕๖๒). รูปแบบการ
พัฒนาการบริหารจัดการสภาพระ นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ๘
(๓),  ๘๙-๙๕.  

๔.๒.๑๓.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๒). กลไกการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของพระ วินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ๘(๔), ๔๙-๖๐.  

๔.๒.๑๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๒). การวิจัยและพัฒนาศูนย์พัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุที่ต้ังในพุทธสถาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถผู้สูงอายุในการดูแลตัวเอง. วารสาร มจร 
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ๕(๒), ๑-๑๔.  

๔.๒.๑๕. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๓). การพัฒนาการเสริมสร้าง
ความปรองดองเพ่ือสังคม สันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ๙(๑), ๙๘-๑๐๙.  

๔.๒.๑๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๓). รูปแบบการบริหารจัดการ
ของส านักปฏิบัติธรรม ประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา. วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์, ๘(๑), ๒๒๑-๒๓๒.  

๔.๒.๑๗. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๓). รูปแบบการบริหารวัด
สร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  ๙(๑), ๑๙๘- ๒๐๙.  

๔.๒.๑๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และคณะ. (๒๕๖๓). การพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ ในการพัฒนา  ชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสาร มจ ร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  ๙(๑), ๒๓-๓๖.  

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
๔.๓.๑. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ. (๒๕๕๙). เอกสารประกอบการสอน การจัด

โครงการขั้นสูง : Advance Project Management (๖๑๔ ๒๐๘).  พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๔.๓.๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (๒๕๖๑). ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิง
พุทธ. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๕. ประสบการณ์สอน 
๕.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระสุตตันตปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Hight-Management-Project.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Hight-Management-Project.pdf


๒๑๖ 

๔ การปกครองคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ บาลีไวยากรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ แต่งแปลบาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การจัดการโครงการขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ สัมมนาทางการจัดการองค์การสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ องค์การและพฤติกรรมองค์การ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ชั้นสูงทางการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๑๗ 

ประวัติผู้วิจัย 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 

พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วิจัยทางการจัดการ ๑-๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ วินัยปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ สัมมนาทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ ประวัติพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ วิชาการจัดโครงการขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ วิชาสัมมนาพุทธวิธีบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ วิชากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ วิชาการจัดการในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ วิชานวัตกรรมทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๑๘ 

๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ วิชาสันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ วิชาสัมมนาการวิจัยและพัฒนาการจัดการเชิง

พุทธ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ วิชาสัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
๔.๑ งานวิจัย 

๔.๑.๑ พระระพิน พุทธิสาโรและคณะ. (๒๕๕๙). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในวิถีพุทธ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพ ฯ :  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
จ านวน ๒๖๑ หน้า. 

๔.๑.๒ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๖๐). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
ไทย-เมียนมาร์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังคมไทย (รายงานการวิจัย). พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. จ านวน ๓๑๐ หน้า. 

๔.๑.๓  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโรและคณะ.  (๒๕๖๒). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(รายงานการวิจัย).  กรุงเทพ ฯ : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. จ านวน ๕๑๐ หน้า. 

๔.๑.๔ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๖๓). รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์
ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทย (รายงานการวิจัย). พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. จ านวน ๑๖๒ หน้า. 

๔.๒ บทความทางวิชาการ 
 ๔.๑.๑. พระระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๕๙). การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครู

ในวิถีพุทธ. วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ TCI กลุ่ม ๒, ๕(๓), ๑๐๕-๑๑๒. 
๔.๑.๒ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (๒๕๖๒). การห้ามพระภิกษุสามเณร

เก่ียวข้องกับการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๘: ทัศนะเชิงวิพากษ์ภายใต้หลักการ ความจริงและความคิด. 
วารสารบัณฑิตแสงโคมค า TCI กลุ่ม ๒, ๔(๒), ๑๙๕-๒๑๗. 

๔.๑.๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (๒๕๖๓). กระทืบเมียในปั้ม ปตท.: ภาพ
สะท้อนข้อเท็จจริงความ รุนแรงในครอบครัว แต่พุทธกาลถึงปัจจุบัน. วารสารบัณฑิตแสงโคมค า TCI 
กลุ่ม ๒, ๕(๑), ๓๒-๕๔. 
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http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Research-Report-Pichet.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/12/Application-Model-for-Buddhist-Economics-in-Sampling-Community-of-Thailand-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/12/Application-Model-for-Buddhist-Economics-in-Sampling-Community-of-Thailand-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-1.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Research-Report-Pichet.pdf


๒๑๙ 

๔.๑.๔ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ. (๒๕๖๓). กระบวนการปลูกฝังเยาวชนให้มี
ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ TCI กลุ่ม ๑, ๘
(๑), ๒๑๑-๒๒๑. 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
๔.๓.๑ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (๒๕๕๙). การจัดองค์การ. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. จ านวน ๒๕๐ หน้า. 
๔.๔.๒  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ . (๒๕๖๑). ผู้หญิงกับพ้ืนที่ทางศาสนาใน

ประเทศไทย. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย. จ านวน ๘๐ 
หน้า. 

๔.๔.๓  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ . (๒๕๖๓). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านสวน 
สุโขทัย. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. จ านวน ๒๕๐ หน้า. 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf


๒๒๐ 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ – ฉายา 
เกิด 
สถานที่เกิด 
อุปสมบท 

การศึกษา 

: พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ อโสโก/มกรางกูร) 
: - 
: บ้านเลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๖ ต าบลสามกระทาย อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
: วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดสวนหงส์ ต าบลบางปลาม้า 
  อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
:  พ.ศ. ๒๕๒๕ จบชั้น ม.ศ. ๕ โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบได้ น.ธ. เอก วัดสวนหงส์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 
พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้ ประโยค ๑-๒ วัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จบปริญญาตรี (พธ.บ) พุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 
 สาขาการจัดการเชิงพุทธ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จบปริญญาโท (พธ.ม) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 
 สาขาการจัดการเชิงพุทธ 
ประวัติการท างาน: พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นพระธรรมทูต ประจ าอ าเภอบางปลาม้า 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าอาวาสวัดสวนหงส์ 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเจ้าคณะต าบลโคกคราม เขต ๒ 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเจ้าส านักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๒ 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นรองเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า 

ที่อยู่ปัจจุบัน  : วัดสวนหงส์ เลขที่ ๖ หมู่ ๘ ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า 
  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๕๐ โทรศัพท์. ๐๘๑-๙๔๑-๖๕๑๗ 



๒๒๑ 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ – สกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด 
ภูมิล าเนาท่ีเกิด 

: นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
: - 
: ๑๓ หมู่ ๒ บ้านใหม่สามัคคี ต าบลห้วยแย้ อ าเภอหนองบัวระเหว 

จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๕๐ 
การศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ : ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
พ.ศ.๒๕๕๕ : ปริญญาโท พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๖๓ : ปริญญาเอก ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๒   : นักวิชาการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน  : อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  

 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ผลงานทางวิชาการ :  สุภัทรชัย สีสะใบ. (๒๕๖๑). “พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้

ชุมชนการเกษตร”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ท่ี ๑ “พุทธ
ปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาท่ีย่ังยืน”. ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัด
นครปฐม. 
:  สุภัทรชัย สีสะใบ. (๒๕๖๑). “Succession Planning: เตรียมความ
พร้ อ มสู่ ก า ร เ ปลี่ ย นแ ปลง ในอ ง ค์ก ร ” .  วา รสา รสม าคม ศิษ ย์
เก่า มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณรชวิทยา ลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน) : ๑๑๓-๑๒๗. 
:  สุภัทรชัย สีสะใบ. (๒๕๖๒). “ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุ
ตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ Lesson Learned from Area: 
Elderly Care According  to Buddhist Way in Samutprakarn 
Province”. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๒). 
:  สุภัทรชัย สีสะใบ.  (๒๕๖๒).  “ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ : การดูแลผู้สูงอายุ
ตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: 



๒๒๒ 
 

Elderly Care According to Buddhist Way in Samutsongkhram 
Province” .  
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี ๑. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียน
รวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
:  สุภัทรชัย สีสะใบ. (๒๕๖๒). “สัปปุริสธรรม ๗ กับกระบวนการสรรหา
บุคลากรเชิงรุก”. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้ง ท่ี 
๓ เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทย
แลนด์ ๔.๐. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
:  สุภัทรชัย สีสะใบ. (๒๕๖๒). “การวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการพัฒนา
โมเดลประสิ ทธิ ผล พุทธวิ ธี ก ารบริห า ร จัดกา รศูนย์ เรี ยน รู้ชุ มชน
การเกษตร”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ (ต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๖๓). 
:  สุภัทรชัย สีสะใบ. (๒๕๖๓). “การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. วารสารสังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ. วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช. ปีที่  ๕ 
ฉบับที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓). 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน : ๙/๖ ม.๓ ต าบลขยาย อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
   ๑๓๒๒๐ โทร. ๐๙๕-๖๐๔-๔๙๕๙ E-mail: chay.jaa@hotmail.com 
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