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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปของโครงการตลาดประชารัฐ
เพื่อประชาชนในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ
เพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อนําเสนอการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ ในการ
ส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพทั่วไปการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน ตามรูปแบบของ
CIPP Model “ตลาดประชารัฐ” ที่เปิดให้บริการ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้บูรณาการความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งดําเนินงาน ในรูปแบบประชารัฐ
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เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดเดิม สําหรับรองรับการจัดจําหน่าย
สิน ค้าที่กระจายตัว อย่ างทั่ ว ถึง สามารถสนับ สนุนให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้ มีรายได้น้อย
รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น ลดต้นทุนทางการตลาด และเปิดโอกาสให้กับผู้ค้า
รายใหม่ ได้มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ตามแนวคิดของโครงการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การตามแนวทางประชารั ฐ สํ า เร็ จ ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลสูงสุด 2. บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม ปัจจุบันมีโครงการนําธรรมะเข้ามาบริหารตลาด เพื่อให้มีการ
นําคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการค้าขาย และการ
ประกอบอาชีพอย่างมีความสุข และ 3.การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด
ประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใน 3 ด้าน คือ (1) ควรให้พระสงฆ์มีการเข้าอบรม
หลั กสู ตรต่าง ๆ เพื่อทําให้รู้ ว่าวัดที่มีโครงการตลาดประรัฐ จะต้องมีการปรั บปรุ งอะไรบ้าง และ
จะต้องควบคู่กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (2) ควรมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ที่เกี่ยวกับ
โครงการตลาดประชารัฐเพื่อที่ทําให้พระสงฆ์ทราบหลักเกณฑ์และกลไกในการเข้าร่วมโครงการตลาด
ประชารัฐอย่างเป็นระบบ (3) ควรมีการพัฒนาบทบาทที่ตรงกับเป้าประสงค์ โดยการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือชุมชนที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการบริหารตลาดประชารัฐ จะทํา
ให้สามารถนํามาประยุกต์และปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ
คาสาคัญ : การพัฒนา, บทบาทพระสงฆ์, โครงการตลาดประชารัฐ
ABSTRACT
Objectives of this research were: 1.to study the present general condition
of the state citizen public market, 2.to study the roles in state citizen market
project promotion for the public in Bangkok Metropolitan , 3. to propose the
approaches to improve the roles of monks in state citizen market project
promotion for the public in Bangkok Metropolitan. Methodology was the qualitative
research by in-depth interviewing from key informants and follow by focus group
discussion of experts. The findings of this study were as follows: 1. The general
context of state citizen market are in line with CIPP Model. State citizen market
policy opened to the public services according to the government policies. Under
the cooperation of all related sectors, both in the central and regional areas to
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promote and expand the new market space from the original market space. These
will support public, farmers, people with low incomes, including other occupations
to have more opportunities for commercialization, in order to reduce the operation
cost, and expand the market for new merchants to have more places for their
product distribution conforming the objectives of the project. The state citizen
market project operation should be successful, effective, and efficient on the basis
of ethics, morality, good governance and peoples’ practice according to Buddhist
principles in order for the country would be secure and strong all together. 2. For
the role of the monks in promoting the state citizen market for the people in
Bangkok according to the Supreme Sangha Council, at present, there is promotion
of Buddhist principles in market management for happy trade and occupation of
people. 3. The development of monks’ roles for promoting the state citizen market
in Bangkok should be in 3 areas: 1) monks should be trained in various areas in
order to gain knowledge and information about how state citizen markets in
monasteries should be improved in accordance with Buddhism principles, 2) Monks
should be trained in state citizen market principles so that monks would be
participating in state citizen market systematically 3) there should be training to
develop the roles that coincides with objects by study tour, experience exchange
with other monasteries or communities that have successful state citizen market
that can be used as a model for the state citizen market under one’s responsibility.
Keywords: Development, Sangha Roles, State Citizens Market Project.

1. บทนา
การดําเนินการตามแนวทางประชารัฐสํ าเร็จผลอย่างเป็น รูปธรรม เกิดประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผลสูงสุด และดําเนินโดยอยู่บนพื้นฐานความมีคุณธรรม ศีลธรรม มีหลักธรรมาภิบาลและ
ประชาชนยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อให้สังคมและประเทศชาติมีความ
มั่นคง และความเข้มแข็ง ไปด้วยพร้อมกัน และดําเนินการตามกรอบแนวทางบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการดําเนินงาน (Memorandum of Understanding: MOU) ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
ร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุผลสําเร็จ โดยสรุปรายละเอียดสาระสําคัญแนวทางการดําเนินงานตามกรอบ
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นโยบายของรัฐ บาล และสํานั กงานกองทุน หมู่บ้ านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) โดยกรอบ
นโยบาย คือ 1. ส่งเสริมพัฒนาโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาด
ประชารัฐ เพื่อประชาชนให้กระจายโอกาสแก่ประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. การดําเนิน
โครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่วัดที่มีความพร้อมเหมาะสม ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
3. ส่งเสริมสนั บสนุ นพัฒ นาโครงการประชารัฐ เพื่อช่ว ยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาด
ประชารัฐ เพื่อประชาชนรองรับการท่องเที่ยว 4. การอบรมบ่มเพาะให้สมาชิกโครงการเป็นผู้มี
คุณธรรม ศีลธรรม มีธรรมาภิบาล มีความซื่ อสัตย์สุจริต สามัคคีปรองดอง เป็นสังคมคุณธรรมเพื่อ
เป็นกลไกและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนต่อไป
สําหรับแนวทางดําเนินการเฉพาะในกรุงเทพมหานคร จะมีการปรับปรุงการดําเนินการ
ตามมติ ครม. วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ในการดําเนินการโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับคณะสงฆ์ในเขต
กรุง เทพมหานครทั้งสองฝ่ าย และคณะสงฆ์ 18 ภาค ทั้ งสองฝ่ า ย สถาบั นการเงิ นของรัฐ และ
สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ร่ ว มจั ด ตลาดประชารั ฐ โดยเบื้ อ งต้ น ทางสํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะคัดเลือกวัดจาก 37 เขตการปกครองสงฆ์ ในกรุงเทพมหานครอย่างน้อย
เขตละ 1 วัด เข้าร่วมโครงการ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานขอความอนุเคราะห์
วั ด ที่ มี ค วามพร้ อ มเพื่ อ ใช้ ส ถานที่ โดย สทบ. และสถาบั น การเงิ น จั ด ผู้ มี ร า ยได้ น้ อ ยใน
กรุงเทพมหานคร นําผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการมาออกร้านเพื่อจําหน่ายในตลาดที่จัดไว้
และให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ สถาบั น การศึ ก ษา และภาคเอกชนที่ เ กี่ ยวข้ อ งมาร่ ว มให้ ค วามรู้ แ ละช่ ว ย
สนับสนุนต่อยอดการพัฒนาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ และตลาดให้มีคุณภาพซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคได้รั บ
สินค้าที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรมไปพร้อมกัน ทั้งนี้ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประชุ ม คณะกรรมการกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ นวทางการดํ า เนิ น การ National
Buddhism Office, 2016 : 156)
สําหรับความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลให้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสั งคมด้านอื่นๆ
ด้วยมีแนวคิดการพัฒนาแบบสรรโวทัยที่เน้นการพัฒนาคน ก่อนการพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วย กล่าวคือ
เป็นการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาปัจเจกชน (ปุรุโษทัย) 2) การพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน
(คาโมทัย ) 3) การพัฒ นาชุมชนระดับประเทศ (เทโศทัย ) และ 4) การพั ฒ นาชุมชนระดับโลก
(วิเทโศทัย) “พระพุทธศาสนา” ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย รวมทั้งมี
ส่วนสําคัญที่ช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข ความมั่นคงแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมี “พระสงฆ์”
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เป็นกลจักรสําคัญในการเผยแผ่และถ่ายทอดหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปสู่ ประชาชนให้
เป็นคนดีมีคุณธรรม ในชุมชนแต่ละชุมชนจะมีวัดเป็นศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ระหว่างวัด พระสงฆ์
และประชาชนเป็นไปอย่างใกล้ชิด (Surapon Suyaprom, 2015)
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย ต้องเริ่มต้นจาก การศึกษาวิเคราะห์ว่า โครงการตลาดประชารัฐ มีความ
สภาพการดําเนินการสมบูรณ์สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกําหนดไว้อย่างไรบ้าง
โดยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดการประเมินโครงการแบบ CIPP Model (Stufflebeam and
Shinkfield, 2007 : 87) ซึ่งมีความเหมาะสมกับโครงการในลักษณะนี้ และศึกษาสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกของโครงการจัดการตลาดประชารัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการโครงการ
อย่างไรบ้าง และการที่จะเชื่อมโยงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาเถรมาคม จะทําได้
อย่างไร โดยพระสงฆ์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในส่วนไหนอย่างไรบ้าง จึงจะเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อจะกําหนด
บทบาทพระสงฆ์ได้ถูกต้อง ชัดเจนมากยิ่ง ขึ้น จากนั้นจะได้ทําการพัฒนาพระสงฆ์ให้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะช่วยสนับสนุนโครงการนี้ให้ประสบความสําเร็จได้สมบูรณ์มากขึ้น
ดังนั้น โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นงานส่วน
หนึ่งของพระสงฆ์ ทีเ่ ป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรม
วิจัย โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนเป็นหลัก โดยเน้น 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้าน
การพัฒนาจิตใจ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึก ษาเรื่ อง “การพั ฒ นาบทบาทพระสงฆ์ ในการส่ งเสริ ม โครงการตลาดประชารั ฐ
เพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร” เพื่อจะได้ทราบถึงการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องใดบ้าง
และประชาชนมีความต้องการในด้านใดบ้าง รวมถึงการศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวข้ องกับส่ งเสริม
โครงการตลาดประชารั ฐ เพื่ อจะได้จั ดเป็ น แนวทางในการปรับ ปรุ งพั ฒ นา และวางแผนในการ
ดําเนินการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ ให้เป็นรูปแบบของการพัฒนาการส่งเสริมโครงการตลาด
ประชารัฐ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปของโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในปัจจุบัน
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทของพระสงฆ์ ใ นการส่ ง เสริ ม โครงการตลาดประชารั ฐ เพื่ อ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร
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2.3 เพื่อนําเสนอการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ
เพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 รูปแบบการวิจัย
การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบทบาทพระสงฆ์ ใ นการส่ ง เสริ ม โครงการตลาด ประชารั ฐ เพื่ อ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง 2 ข้อ คือ 1) ส่งเสริมให้สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนมีคุณธรรม ศีลธรรม มีหลักธรรมาภิบาล และยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา 2) เพิ่มช่องทางการตลาดในการวางจําหน่ายสินค้าให้
หลากหลายขึ้น
3.3 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์และประชาชนใน 4 ตลาด คือ ตลาดน้ํา
ขวัญเรียม (เขตบางกะปิ) ตลาดน้ําวัดตลิ่ งชัน (เขตตลิ่ งชัน) ตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์ (เขตคลอง
สามวา) และตลาดน้ําวัดไทร (เขตจอมทอง) โดยกําหนดผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จะเลือกจากพระสังฆาธิ
การ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการตลาดประชารัฐ แบ่งออกเป็น 2 ดังนี้
1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย 1) กลุ่มพระสังฆาธิการ 2) กลุ่มข้าราชการ และ 3) นักวิชาการด้านโครงการตลาด
ประชารัฐ 2) กลุ่มผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้านการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 สภาพทั่วไปของโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในปัจจุบัน สภาพทั่วไปและ
วิเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชน ตามรูปแบบของ CIPP
Model ประกอบด้วย

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
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1) ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context Evaluation) โดยคํานึงถึง
องค์ ป ระกอบ ดัง นี้ คื อ สภาพทั่ว ไปของการขั บ เคลื่ อ นโครงการตลาดประชารั ฐ เพื่อประชาชน
เจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นตัวกลางระหว่างพระภิกษุสงฆ์ ชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบและภารกิจที่ตนเองได้รับรับมอบหมายจากหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนเป็นสําคัญ ซึ่งถ้าทางภาครัฐมีงบประมาณก็จะช่วยเหลือทางวัดหรือชุมชน
โดยผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จะนําผลผลิตทางการเกษตร
รวมถึงสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน มานําเสนอและขายให้กับนักท่องเที่ยว
และลูกค้าทั่วไป
2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัย นําเข้า (Input Evaluation) คือความพร้อมของ
โครงการตลาดประชารัฐ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โครงการตลาดประชารัฐที่จัดอยู่ภายในวัด จะได้รับ
ความเมตตาจากเจ้าอาวาสในวัดนั้นๆ ให้จัดตั้งตลาดประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแหล่ง ซื้อขาย
แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า และบริ ก าร โดยการเปิ ด โอกาสและสร้ า งอาชี พ หลั ก และอาชี พ เสริ ม ให้ กั บ
ประชาชน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
3) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการตลาดประชารัฐ ประกอบด้วย
กระบวนการดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ ประกอบด้วย จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
ของโครงการตลาดประชารัฐ อธิบายได้ดังนี้ จุดเด่นของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ การเคารพสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ภายในวัด การทําบุญต่าง ๆ ภายในวัด รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนริมคลองและ
บรรยากาศโดยรวบ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพในการทํามาค้าขาย จุดด้อยของตลาด
ประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ การกําจัดขยะยังทําได้ไม่ดีพอ การดูแลทางด้านจราจรยังต้องมีการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น โอกาสของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ ประชาชนยังเห็นว่าตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด หรือ
ตลาดน้ํ า และวั ดต่ า ง ๆ ที่ มี โ ครงการตลาดประชารั ฐ ยั ง มีค วามสํ าคั ญ ในการสื บสาน อนุรั ก ษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และช่วยให้ค นในท้องถิ่นมีอาชีพและสร้างรายได้ และ อุปสรรคของตลาด
ประชารัฐ ที่อยู่ ในวัด คือ การสร้ างสิ่งก่อสร้างที่ดูผิดแปลกจากวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ซึ่ง
บางอย่ า งดูเกิน ความพอดี อีกทั้ งระบบการจราจรรอบโดย โครงการตลาดประชารัฐ ควรมีการ
ประสานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อช่วยอํานวยในการความสะดวกมากขึ้น
4) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการตลาดประชารัฐ ประกอบด้วย
ผลผลิตของโครงการนี้ คือ กลุ่มประชาชนทั่วไปเคยได้รับประโยชน์จากการใช้น้ํา มีแหล่งอาหารอุดม
สมบูรณ์ และด้านจิตใจรู้สึกภาคภูมิใจที่ตลาดน้ําประชารัฐเป็นที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่ดีทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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4.2 บทบาทของพระสงฆ์ ใ นการส่ ง เสริมโครงการตลาดประชารั ฐ เพื่อ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
1) บทบาทของพระสงฆ์ ด้ า นการส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมแก่ ป ระชาชนผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ ปัจจุบันมีโครงการนําธรรมะเข้ามาบริหารตลาด เพื่อนําคําสอนทางพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการค้าขาย และการประกอบอาชีพอย่างมีความสุข โดย
กําหนดให้วัดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจที่ประชาชนมาทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นศิริมงคลกับ
ตนเองและครอบครั ว และเป็ น แหล่ ง รวมที่ จ ะสามารถจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ให้ กั บ ประชาชนได้ ด้ ว ย
ซึ่งพระสงฆ์สามารถให้คําแนะนําการบริหารจัดการตลาดให้มีคุณภาพในด้านสินค้าและการบริการ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทําควบคู่กันโดยด่วน ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมในการสอนการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแบบง่าย ๆ ให้ประชาชนได้เข้าใจ และส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมร่วมกันกับชุมชน เพื่อ
ปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับคนในชุมชน โดยเน้นย้ําใช้หลักธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ในการ
ประกอบอาชีพอย่างสุจริต ไม่เอาเปรียบสังคม มีความรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่า มีส่วน
ร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยึดหลักการมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ รวมถึงการมีหลักธรรมาภิบาล ที่จะต้องมีความโปร่งใส่ ซื่อสัตย์สุจริตในการค้าขาย
2) บทบาทของพระสงฆ์ด้านการขยายช่องทางจัดจําหน่าย พระสงฆ์ได้จัดพื้นที่บางส่วน
ของวัด มาทําเป็นตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน และมีการส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้กับทางร้านค้าและประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนา
และควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมหารายได้เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาด้วย อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านรายได้ของครอบครัว ได้มีสถานที่จําหน่ายสินค้าภายในวัด ทั้งนี้ ต้อง
มีระเบียบกฎเกณฑ์ ในเรื่องของความเป็นระเบียบ ความสะอาด ความเป็นมาตรฐาน คุณภาพของ
สินค้า เพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนให้กับประชาชน และมีสินค้าที่หลากหลายให้กั บผู้บริโภค นอกจากนี้
ยังมีการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ ของวัด ผู้บริหารวัดสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับกาลเทศะ และถ้ามีผลิตภัณฑ์จากประชาชนมาวางจําหน่ายก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มา
ทําบุญในแต่ละเทศกาล เพื่อสามารถจําหน่ายได้มากขึ้น ทั้งนี้ทางวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการตลาด
ประชารัฐ ได้ มีการพิจ ารณาการจั ดหาพื้นที่ในการดูแลวัด และการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้แก่
ประชาชนได้ทราบเกี่ ยวกับการนําสินค้ามาจําหน่าย หรือการจัดสรรเวลาในการจําหน่ายสินค้าที่
แตกต่างกัน เช่น พืช ผัก หรือของสดต่าง ๆ ควรมีการจัดจําหน่ายในเวลาเช้าอีกด้วย
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4.3 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร แนวทางในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
1) การเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมโครงการ
ตลาดประชารัฐ ควรให้พระสงฆ์มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อทําให้รู้ว่าวัดที่มีโครงการตลาด
ประรัฐจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง และจะต้องควบคู่กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็น
การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริ มโครงการตลาดประชารัฐ
และควรมีการอบรมหลั กสู ตรที่ส อดคล้ องกับบริบทของวัดที่มีโ ครงการตลาดประชารัฐ เพื่อเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจให้กับพระสงฆ์ที่รับผิดชอบ โดยภาครัฐบาลจะต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้มีความรู้ด้านการตลาด เข้าไปให้การอบรมแก่พระสงฆ์ เพื่อหาแนวทางในการจัดการตลาด กําหนด
ประเภทสินค้าที่เหมาะสมกับท้องถิ่นหรือชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
2) การให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการสนับสนุนของโครงการตลาดประชารัฐ ควรมีการ
ให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ที่เกี่ยวกับโครงการตลาดประชารัฐเพื่อที่ทําให้พระสงฆ์ทราบหลักเกณฑ์และ
กลไกในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการมากขึ้น รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ให้แก่พระสงฆ์เพื่อให้ผู้
เช่าตลาดไม่สามารถเอารัดเอาเปรียบในส่วนพื้นที่ของวัดได้ โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเขต
หรือกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบโครงการนี้ มาให้ความรู้แก่พระสงฆ์ในการสนับสนุนโครงการ
ตลาดประชารัฐ
3) การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ ในการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนความรู้กับวัด หรือชุมชนอื่น ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ ควรมีการพัฒนาบทบาทที่ตรง
กับเป้ าประสงค์ โดยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือชุมชนที่ป ระสบความสํ าเร็จ
เกี่ยวกับการบริหารตลาดประชารัฐ จะทําให้สามารถนํามาประยุกต์และปรับใช้ให้เป็นประโชน์ต่ อ
ตลาดของตน ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษารู ป แบบของการให้ บ ริ ก ารและการบริ ห ารของแต่ ล ะตลาดที่ มี
การศึกษาข้อดีและข้อเสียแล้วนํามาพัฒนาร่วมกัน โดยที่มีมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือชุมชน
อื่นที่มีโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อทําให้รู้ว่า วัดหรือชุมชนอื่นมีจุดแข็งหรือจุดอ่อน ตรงไหนจะได้
นํามาปรับปรุงแก้ไขที่วัดหรือชุมชนของตน
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5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนเนื่องจากการ
แก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน จะสําเร็จหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ได้เลย
หากขาดความร่วมมือ ร่วมใจ และการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาล ดังนั้นการที่
รัฐบาลให้ความสําคัญกับการตลาดประชารัฐ จึงมีหลักสําคัญในการปฏิบัติดังนี้
1) รัฐต้องมีนโยบาย สนับสนุนให้ประชาชนดําเนินการด้วยตนเองบนพื้นฐานความพอเพียง
ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามนโยบายโดยที่รัฐบาลเป็นผู้
อํานวยความสะดวก สนับสนุน และเปิดช่องทางให้ “ประชาชน” หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของรัฐบาลใน
เรื่องต่างๆ และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
2) หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ ข้าราชการเป็นเพียงผู้นําพาส่งเสริมให้คําแนะนําปรึกษา
เพื่อให้ประชาชนฐานรากเกิดการผลิตวัตถุดิบให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสมในเรื่องปริมาณและเวลา และ
เสริ มสร้ างความรู้ สู่ การพั ฒนาผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ มี คุ ณภาพ บู รณาการภู มิ ปั ญญาให้ เกิ ดนวั ตกรรม
อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องตอบสนองความต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และผ่านช่องทาง
การค้าในการกระจายผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนได้บริโภคอย่างทั่วถึง เกิดประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
3) ประชาชน เป็นส่วนสําคัญที่ต้องมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ หรือเกิด
ความร่วมมือกันในการดําเนินงานทางการตลาด ซึ่งมิได้หมายถึงเพียงแค่สินค้าเพื่อการบริโภคเท่านั้นแต่
รวมไปถึงงานบริการต่างๆ อันเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริมให้เกิดการตลาดตามความต้องการของ
ประชาชน แต่เป็ นโครงการของประชาชน และประชาชนมีส่ วนร่วมทางการตลาดตามแนวทาง
ประชาธิปไตยการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตาม
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ด้านการตลาดประชารัฐที่เป็นยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย เกิดความสามัคคี และสร้างเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่งอย่าง
ยั่งยืนได้จริงอย่างเช่น “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
จับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมความรู้เพื่อให้เกิดพัฒนาการด้านการลงทุน การ
บริหารธุรกิจในชุมชน และการสร้างงาน สร้างอาชีพ อันนําไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งการตลาดประชา
รัฐสามารถนําวิถีพุทธไปบูรณาการให้เกิดความเมตตา ดับทุกข์ เพื่อสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงของมนุษย์
โลก การตลาดเป็นกิจกรรมหลักระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ซึ่งถ้าทําการตลาดประชารัฐสร้างสันติภาพตาม
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วิถีพุทธที่ต้องพัฒนาปัญญาปฏิบัติ 2 ประการ คือ ผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องทําประโยชน์ตนและประโยชน์
เพื่อผู้อื่นดังนี้
1) ด้านผู้ผลิต ต้องมีปัญญาในการผลิตให้สินค้าและบริการมีความสมบูรณ์เหมาะสมด้วย
คุณค่า คุณประโยชน์ ที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ถูก จริง ดี และงาม ตามแนวคิดของผู้ผลิตที่มีเมตตา ดังนี้
(1) ผลิ ตภัณฑ์ถูก หมายถึง การผลิ ตสามารถผลิตสิ นค้าและบริการให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ํา
จากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้ผลิตต้องมีความเมตตาต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ
จากประชาชนเกษตรกรโดยตรง (2) ผลิตภัณฑ์จริง หมายถึง สินค้าและบริการมีคุณค่าจริง ใช้งานได้จริง
และเป็นจริงตามที่ผู้ผลิตได้แจ้งหรือโฆษณาถึงคุณค่า (3) ผลิตภัณฑ์ดี หมายถึง สินค้าและบริการมี
คุณค่าแท้ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่เป็นภัยแก่บุคคลอื่นๆ และไม่มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
(4) ผลิตภัณฑ์งาม หมายถึง สินค้าและบริการมีรูปแบบ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ด้วยคุณค่าและ
รูปลักษณ์ที่ส่งผลทางด้านคุณค่าทางจิตใจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจําหน่ายและผู้บริโภคให้การยอมรับ
ภักดี
2) ด้านผู้บริโภค ต้องมีปัญญาในการตัดสินใจซื้อ และบริโภคด้วยปัญญาจากผลิตภัณฑ์ที่ถูก
จริง ดี และงาม โดยมีความกรุณาต่อผู้ผลิต ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ถูก ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงราคากับ
คุณค่าของสินค้าและบริการ โดยพิจารณาถึงราคาที่ผู้ผลิตกําหนดราคาที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค (2)
ผลิตภัณฑ์จริง ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงคุณภาพ คุณลักษณะของสินค้าและความจริงแท้ของผู้ผลิตที่
ไม่ได้มีการปลอม สินค้าและบริการมีมาตรฐานจริงตามที่กําหนด (3) ผลิตภัณฑ์ดี ผู้บริโภคต้องพิจารณา
ถึงคุณค่าแท้ของสินค้าและบริการ ว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริง มีคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์และมีความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค (4) ผลิตภัณฑ์งาม ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงรูปลักษณ์ ความสวยงาน ตราสินค้า
การรับรองมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และผู้บริโภคมีความกรุณาในการซื้อ
อย่างเหมาะสมโดยมีความภักดีต่อสินค้า ซื้อสินค้าหรือบริการด้วยความภาคภูมิใจ
5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อ
ประชาชนในจังหวัดอื่น ๆ หรือภูมิภาค
2) ควรวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด
ประชารัฐ
3) ควรวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ ที่มี
การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

12

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

Reference
Allport, Gordon W. (1994). Pattern and Growth in Personality. New York : Holt, Rinehart
and Winston.
Arthur E. Fink. (1994). The Field of Social Work. New York : Holt, Rinehart and Winston.
Kanungnit Chantabutr and Suban Chantabutr. (2002). Principles Management and
Administration of Temple in Globalization. Bangkok : Prikwhan Graphic.
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Tripitaka Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya Publisher.
National Office of Buddhism. (2016). Conclusion The Sangha Supreme Council of
Thailand. Bangkok : National Office of Buddhism Publisher.
Patt Bunyarattanapan. (2004). Community Empowerment by Community Development
Movement. 2nd ed. Bangkok : Thai Watana Panich.
Stufflebeam, Daniel L.; and Shinkfield, Anthony J. (2007). Evaluation Theory,Models,
& Application. San Francisco : John Wilwy.
Surapon Suyaprom. (2015). Achievement of Management Cooperative Credit Union
of Economic Sustainability of the Community North-East Upper in Upper
Northeartern Thailand. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn
Rajabhat University, 8 (1), 87-101.
Udom Cherykeewong. (2009). Ecotourism. Bangkok : Seangdao.
Vilai Tangchitsomkit. (2005). Development of Communities. 2nd . Bangkok : Odeon Store.

