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บทคัดย่อ 

อรรถประโยชน์กับโทณปากสูตรกล่าวถึงเรื่องพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคหรือมนุษย์ทุกคนใน
โลกน้ีท่ียังมีความต้องการอยากได้ ท้ังสองเรื่องมีมุมมองคล้ายคลึงกัน ให้เหตุผลคล้ายกัน เป็นเรื่องของการ
บริโภคท่ีเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วย่อมได้รับอรรถประโยชน์ท้ังหมด (TU) หากบริโภคเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ อรรถประโยชน์
ท้ังหมดก็จะสูงข้ึนตาม และเมื่อถึงจุดอ่ิมตัวอรรถประโยชน์ท้ังหมดก็จะลดลงซ่ึงเป็นไปตามกฏลงลงของ
อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย (Law of Diminishing Marginal Utility) พระพุทธเจ้าทรงตรัสโทณปากสูตร
กล่าวถึงการประมาณในโภชนะคือการกินหรือการบริโภค หากบริโภคมากก็จะมีความอึดอัดต่อร่างกาย ทําให้
เกิดโรคอ้วน ร่างกายไม่กระป้ีกระเปร่า เกิดเวทนาจากการกินมากข้ึน ดังน้ันพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้มีสติอยู่ทุกเมื่อ
เก่ียวกับการบริโภค และช้ีประโยชน์จากการรู้จักประมาณในการบริโภค คือ มีเวทนาเบาบาง  แก่ช้า ครองอายุได้
ยืนนาน เป็นต้น ท้ังอรรถประโยชน์และโทณปากสูตรกล่าวเหมือนกันคือเมื่อบริโภคเข้าไปจํานวนมาก ๆ จะทําให้
เกิดการอ่ิมจนเกิดเวทนาและจากการอร่อยจะทําให้เกิดความอึดอัดเมื่อบริโภคจํานวนมากเกินความจําเป็น 

 

คําสําคัญ : อรรถประโยชน์   มุมมอง   โทณปากสูตร 
 

Abstract 
Utility Theory in the View of  Tonnapakasutra is the consumption behavior of 

customers or every man in the world that has the want and need that both are similar like the 
matter of the consumption that gets the utility. If consume more, then will get more utility and 
at last will reach fully utility as the law of diminishing marginal utility.   Lord Buddha said in the 
Tonnapakasutra that mentioned about the consumption. If consume more and the health is 
not nice like fat , not fresh and having bad feeling. So, Lord Buddha said that we should have 
the mindfulness and indicate the benefits from moderate consumption. Then will have the 
good feeling, long life. Both utility and Tonnapakasutra mentioned summarily that when 
consume much and over full and then will have the feeling and from deliciousness will make 
uncomfortable from over consumption. 
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บทนํา 
โทณปากสูตรเป็นพระสูตรว่าด้วยการประมาณในโภชนะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระเจ้าปเสนทิ

โกศลเก่ียวกับการบริโภคอาหารให้รู้จักประมาณต่อความต้องการของร่างกาย ไม่ให้บริโภคน้อยเกินไป หรือ
บริโภคมากจนเกินไป ให้บริโภคเพียงแค่พอดี พออ่ิม พอประมาณ จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ตามปกติ
ร่างกายของมนุษย์สามารถบริโภคอาหารในแต่ละมื้ออย่างจํากัด ซ่ึงโดยปกติในแต่ละวันคนเราต้องการบริโภค
อาหาร 3 มื้อ และร่างกายต้องการแคลอรี่จากอาหารเพ่ือการเจริญเติบโตและซ่อมแซมร่างกายอย่างจํากัด ผู้ชาย
ต้องการแคลอรี่จากอาหารต่อวัน ประมาณ 2,000-2,500 แคลอรี่ ผู้หญิงต้องการแคลอรี่จากอาหารต่อวัน 
ประมาณ 1,500-2,000 แคลอรี่ ท้ังน้ีการต้องการแคลอรี่ของแต่ละคนข้ึนอยู่กับกิจกรรมท่ีทําในแต่ละวันอีกด้วย 
เช่น อายุ นํ้าหนัก ส่วนสูง กิจกรรมท่ีเผาผลาญแคลอรี่ อาทิ การออกกําลังกาย ทํางาน เดิน ว่ิง เล่นกีฬา เป็นต้น 
(ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ และคณะ, 2560, 122) การบริโภคเป็นการบริโภคแต่พอประมาณเป็นไปตามหลักทาง
สายกลาง เน้นการบริโภคโดยใช้ปัญญาไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม เป็นการบริโภคเพ่ือตอบสนอง
ความจําเป็นตามธรรมชาติของร่างกายหรือความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานเท่าน้ัน มิใช่การบริโภคเพ่ือสนองความ
ต้องการความอยากซ่ึงกระตุ้นให้เกิดกิเลส ตัณหาและเป็นหนทางให้เกิดทุกข์ มนุษย์มีความต้องการไม่มีท่ีสิ้นสุด 
เรียกว่าเป็นคนไม่เต็ม คือไม่รู้จักพอ มนุษย์มีความรู้สึกว่าตนเองยังพร่องอยู่เสมอจึงแสวงหาในสิ่งท่ีตนต้องการ
อย่างไม่สิ้นสุด เหมือนพระพุทธพจน์ท่ีว่า “นตฺถิ ตณฺหา สมา นที : ไม่มีแม่นํ้าใดเสมอเหมือนแม่นํ้าคือตัณหา
ความทะยานอยาก” แม่นํ้าท่ัวไปน้ันยังมีวันเต็มและเอ่อล้น แต่ความต้องการทะยานอยากของมนุษย์น้ันไม่เคย
เต็มไม่รู้จักพอ เมื่อได้สิ่งหน่ึงแล้วก็ต้องการอีกสิ่งหน่ึงและสิ่งอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนไปเรื่อย ๆ น้ีคือธรรมชาติของมนุษย์ 
ดังน้ันการสนองความต้องการของมนุษย์โดยการแสวงหาสิ่งท่ีต้องการน้ันจึงไม่มีวันสิ้นสุด (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2537, 47) 

 
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 

ทฤษฎีอรรถประโยช์ (Utility Theory) เป็นทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายให้เห็นว่าใน สถานการณ์หน่ึง ๆ 
ท่ีผู้บริโภคเผชิญอยู่ด้วยเงินจํานวนจํากัดและราคาสินค้าท่ีเป็นอยู่ ผู้บริโภคจะจับจ่ายใช้สอยเงินท่ีตนมีอยู่ซ้ือ
สินค้าเป็นจํานวนเท่าใด และถ้าเขาจําเป็นต้องเลือกท่ีจะใช้เงินซ้ือสินค้ามากกว่าหน่ึงชนิดแล้วเขาควรจะจัดสรร
เงินอย่างไร โดยมีข้อสมมติพ้ืนฐานว่าผู้บริโภคทุกคนเป็นผู้ท่ีมีเหตุผล จะทําการใด ๆ โดยมุ่งให้ความพอใจของตน
มีระดับสูงสุดเสมอ และความพอใจเป็นสิ่งท่ีวัดออกมาเป็นหน่วยท่ีแน่นอนได้ โดยกําหนดหน่วยเป็นยูทิล (Util) 
(นภดล ร่มโพธ์ิ, 2555, 12) 

อรรถประโยชน์ท่ีผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าและจํานวนย่อมมีความแตกต่างกันไป ค่า
อรรถประโยชน์ดังกล่าวน้ีเราเรียกว่า “อรรถประโยชน์ท้ังหมด (Total Utility)” เมื่อผู้บริโภคบริโภคสินค้า
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ อรรถประโยชน์ท้ังหมดของผู้บริโภคย่อมสูงข้ึนตามลําดับ เช่น เมื่อนายป๋าเทพรับประทานข้าวผัด 1 
จาน ได้รับอรรถประโยชน์ 7 ยูทิล ถ้านายป๋าเทพรับประทานข้าวผัด 2 จาน อรรถประโยชน์ท่ีได้รับเพ่ิมข้ึนเป็น 13 
ยูทิล อย่างไรก็ตาม ถ้านายป๋าเทพรับประทานข้าวผัดเพ่ิมข้ึนหลาย ๆ จานอย่างต่อเน่ืองกัน ย่อมจะถึงจุด ๆ หน่ึง
ซ่ึงผู้บริโภคมีสินค้ามากพอแล้วท่ีเราอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่ิมตัว และถ้านายป๋าเทพยังคงบริโภคสินค้าดังกล่าว
ต่อไป อรรถประโยชน์ท้ังหมดของนายป๋าเทพแทนท่ีจะข้ึนก็จะกลับลดลง ดังเช่น ถ้าให้นายป๋าเทพกินข้าวผัดไป
เรื่อย ๆ ในท้ายท่ีสุดนายป๋าเทพก็จะปฏิเสธท่ีจะยอมรับข้าวผัดจานต่อไป เท่ากับว่าก่อนหน้าน้ัน ข้าวผัดแต่ละจาน
สามารถให้ความพอใจหรืออรรถประโยชน์แก่ผู้บริโภคมาเรื่อย ๆ จนถึงข้าวผัดจานสุดท้ายท่ีนายป๋าเทพไม่ยอมรับ
อีกต่อไป อรรถประโยชน์ท่ีผู้บริโภคได้รับจากแต่ละหน่วยของสินค้าท่ีบริโภคเพ่ิมข้ึนน้ีเราเรียกว่า “อรรถประโยชน์
หน่วยสุดท้าย (Marginal Utility)” กล่าวได้ว่า อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย คืออรรถประโยชน์รวมท่ีเพ่ิมข้ึน
เมื่อบริโภคสินค้าเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงหน่วย 
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กฎการลดลงของอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย 
เมื่อยังไม่ถึงจุดอ่ิมตัวของการบริโภค การบริโภคสินค้าเพ่ิมข้ึนของผู้บริโภคจะทําให้อรรถประโยชน์

ท้ังหมด (TU) ของผู้บริโภคเพ่ิมสูงข้ึน อย่างก็ตาม การเพ่ิมข้ึนของอรรถประโยชน์ ท้ังหมดจะเป็นไปในอัตราท่ี
ลดลง กล่าวคือ อรรถประโยชน์ซึ่งได้รับจากแต่ละหน่วยของสินค้าท่ีบริโภคเพ่ิมข้ึน (ซ่ึงคือค่า MU) จะมีค่าลดลง
ตามลําดับ ซ่ึงเป็นตาม “กฎการลดลงของอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย (Law of Diminishing Marginal 
Utility)” ซ่ึงระบุว่า “เมื่อผู้บริ โภคบริโภคสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึงแต่ เพียงชนิดเดียวเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายจะลดลงตามลําดับจนมีค่าเป็นศูนย์ และติดลบในท่ีสุด” (นราทิพย์ ชุติวงศ์, 2554, 
94-96) กฎเกณฑ์ดังกล่าวมาจากหลักความจริงอย่างง่าย ๆ ท่ีว่า เมื่อผู้บริโภคยังไม่เคยได้รับสินค้าใดเลย การ
ได้รับสินค้าน้ัน ๆ หน่วยแรกย่อมได้รับอรรถประโยชน์หรือความพอใจแก่ผู้บริโภคอย่างมาก แต่เมื่อได้รับสินค้า
เหมือนกันทุกประการกับสินค้าหน่วยแรกเพ่ิมข้ึน ความตื่นเต้น ความดีใจ อันหมายถึงความพอใจจากการได้รับ
สินค้าเพ่ิมข้ึนจะไม่สูงเท่ากับความพอใจท่ีเกิดจากการได้รับสินค้าหน่วยแรก แต่จะลดลงเป็นลําดับตามปริมาณ
สินค้าท่ีได้รับเพ่ิมข้ึน ถ้าสินค้าน้ันมีลักษณะท่ีเหมือนกันทุกประการ และการได้รับสินค้าได้เกิดข้ึนในเวลาท่ี
ต่อเน่ืองกัน เช่น เณรกราบได้รับจีวรผืนใหม่ จีวรผืนดังกล่าวย่อมให้อรรถประโยชน์ท่ีสูงมากต่อเณรกราบ แต่ถ้า
เณรกราบได้รับจีวรผืนท่ี 2 ผืนท่ี 3 และหลาย ๆ ผืน ท่ีมีสีเหลืองเหมือน ๆ กันย่อมก่อให้เกิดอรรถประโยชน์แก่
เณรกราบ ท่ีต่ํากว่าจีวรผืนแรก  

 
โทณปากสูตร : พระสูตรว่าด้วยการประมาณในโภชนะ 

“พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตพระนครสาวัตถี ฯ  ก็สมัยน้ัน พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวยพระสุธา
หารหุงด้วยข้าวสารหน่ึงทะนาน ครั้งน้ัน พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวยแล้วทรงอึดอัด เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วประทับน่ัง ณ ท่ีควรส่วนข้างหน่ึง ฯ 

ลําดับน้ัน พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลน้ันเสวยแล้วทรงอึดอัด จึงได้ทรงภาษิต
พระคาถาน้ีในเวลาน้ันว่า มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ รู้จักประมาณในโภชนะท่ีได้มา ย่อมมีเวทนาเบาบาง เขาย่อม
แก่ช้า ครองอายุได้ยืนนาน ฯ  

ก็สมัยน้ัน มาณพช่ือสุทัศนะ ยืนอยู่เบ้ืองพระปฤษฎางค์ พระเจ้าปเสนทิโกศล ฯ 
ลําดับน้ัน พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงตรัสเรียกสุทัสสนมาณพมารับสั่งว่ามาเถิด เจ้าสุทัศนะ เจ้าจงเรียน

คาถาน้ีในสํานักพระผู้มีพระภาค แล้วจงกล่าวในเวลาเราบริโภคอาหาร อน่ึง เราจะให้นิตยภัตแก่เจ้าวันละ 100 
กหาปณะทุกวัน ฯ สุทัสสนมาณพรับสนองพระดํารัสพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า เป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่ง 
พระพุทธเจ้าข้า ดังน้ี แล้วเรียนคาถาน้ีในสํานักพระผู้มีพระภาคกล่าวในเวลาท่ีพระเจ้าปเสนทิโกศล เสวยพระ
กระยาหารว่า มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ รู้จักประมาณในโภชนะท่ีได้มา ย่อมมีเวทนาเบาบาง เขาย่อมแก่ช้า ครอง
อายุได้ยืนนาน ฯ 

ครั้งน้ัน พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงดํารงอยู่โดยมีพระกระยาหารหน่ึงทะนานข้าวสุกเป็นอย่างมากเป็น
ลําดับมา ฯ ในลําดับต่อมา พระเจ้าปเสนทิโกศลมีพระวรกายกระปรี้กระเปร่าดี ทรงลูบพระวรกายด้วยฝ่าพระ
หัตถ์ ทรงเปล่งพระอุทานน้ีในเวลาน้ันว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ท้ัง 2 คือ 
ประโยชน์ภพน้ี และประโยชน์ภพหน้าหนอ ฯ” (สงฺ.ส. (ไทย) 15/364-367/116-117) 
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ความคล้ายคลึงอรรถประโยชน์กับโทณปากสูตร 
อรรถประโยชน์และโทณปากสูตรมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันแม้ว่าท้ังสองอย่างจะเป็นศาสตร์คนละ

ศาสตร์กัน อรรถประโยชน์กล่าวถึงพฤติกรรมการบริโภคทางเศรษฐศาสตร์ และโทณปากสูตรกล่าวถึงการบริโภค
ทางพุทธศาสตร์ ซ่ึงท้ังอรรถประโยชน์และโทณปากสูตรกล่าวถึงเหมือนกันคือ “การบริโภค” ซ่ึงหากบริโภคมาก
จนเกินไปจะทําให้เกิดการอ่ิมตัว ทําให้รู้สึกอ่ิม รู้สึกอึดอัดร่างกายในเวลาต่อมา ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า 
อรรถประโยชน์ท้ังหมดเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงจุดอ่ิมตัวและจะกลายเป็นอรรถประโยชน์ท้ังหมดลดลงเรื่อย ๆ 
จนเท่ากับศูนย์และหากไม่หยุดบริโภคต่อไปอรรถประโยชน์ท้ังหมดจะติดลบ ซ่ึงเรียกว่า กฎการลดลงของ
อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย (Law of Diminishing Marginal Utility) ในทางพุทธศาสตร์กล่าวถึงโทณปากสูตร 
พระสูตรว่าด้วยการประมาณในโภชนะ การบริโภคมากจนเกินไปจะทําให้ร่างกายอึดอัด เกิดเวทนาต่อร่างกาย 
(สานุ มหัทธนาดุลย์, 2557, 56-57) จากการบริโภคเพ่ือให้ร่างกายเกิดความสุขก็จะเปลี่ยนเป็นการบริโภคจนทํา
ให้เกิดทุกขเวทนา ดังพุทธสุภาษิตท่ีว่า “โภชเน มตฺตญฺญุตา : รู้จักประมาณในการ บริโภค” (ม.มู. (ไทย) 
12/63/55) การบริโภคเป็นสิ่งจําเป็นของคนเราทุกคน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง คือ 
ควรบริโภคแต่พอดีท่ีจะทําให้เราสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ปฏิบัติงานได้โดยไม่ยากลําบาก การบริโภคหากน้อย
เกินไปจักทําให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่มีกําลังท่ีปฏิบัติงาน ซํ้ายังอาจต้องเข้าโรงพยาบาล เพราะเป็นโรคขาด
สารอาหาร ส่วนการบริโภคมากจนเกินความพอดี ก็จักทําให้ร่างกายอึดอัด เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนได้ ซํ้า
รายหากบริโภคโดยไม่ควบคุมอาหารบางประเภท ยังจะทําให้เป็นโรคร้ายต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และอีกสารพัดโรคตามมา (กระทู้ธรรม, 2 พฤศจิกายน 2556) เมื่อเป็นดังน้ีแล้วย่อมเกิด
ทุกขเวทนาและทําให้ประโยชน์อันควรได้จากการประมาณในการบริโภคให้เสียใจ ซ่ึงพระพุทธศาสนาให้
ความสําคัญกับชีวิตท้ังด้านร่างกายและด้านจิตใจ เพราะท้ัง 2 ส่วนเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของชีวิต ให้ดําเนิน
ทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา พิจารณาให้สมดุลกับการบริโภคให้มากท่ีสุด  

 
สรุป 

พฤติกรรมการบริโภคเป็นลักษณะส่วนบุคคลและรูปแบบการดําเนินชีวิตเพ่ือให้ดํารงอยู่ได้ การ
บริโภคเป็นการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการท้ังในรูปแบบการบริโภคและการอุปโภค โดยการนําเข้าสู่
ร่างกายและไม่ผ่านเข้าสู่ร่างกาย มนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตในโลกล้วนมีความต้องการบริโภค เช่น อาหาร นํ้า ยา 
ท่ีอยู่อาศัย โทรศัพท์ อากาศ แสงแดด เป็นต้น เพ่ือให้ชีวิตได้อยู่รอดต่อไป อรรถประโยชน์และโทณปากสูตร จึง
ได้กล่าวถึงการบริโภคของมนุษย์และสิ่งต่าง ๆ ไว้ได้เป็นอย่างดี หากบริโภคแต่เพียงพอดีหรือพอประมาณต่อ
ร่างกายของบุคคลน้ัน ๆ แล้ว การบริโภคก็จะเป็นผลดีต่อร่างกาย หากบริโภคมากเกินความพอดี เกินความ
จําเป็นของร่างกาย การบริโภคก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกาย ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าอรรถประโยชน์ท้ังหมดลดลง 
หรืออรรถประโยชน์รวมติดลบ ส่วนทางพุทธศาสตร์เรียกว่า การไม่รู้จักประมาณในการบริโภค ซ่ึงท้ังสองอย่าง
กล่าวไว้เช่นกันคือเกิดผลเสียต่อผู้บริโภคน่ันเอง คือ อรรถประโยชน์รวมติดลบ และความอึดอัดต่อร่างกาย ความ
ไม่กระป้ีกระเปรา โรคอ้วน และโรคอ่ืน ๆ ตามมาน่ันเอง 

 
 
 
 
 

 
 





 

 
“คุณภาพอุดมศกึษาไทยในยุค  Thailand  4.0” 

 

 

 
รายงานสบืเน่ืองจากการประชุม 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress II 
30 เมษายน 2561 

ณ ห้องเธียร์เตอร์ B คณะสังคมศาสตร์ 2561 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 

  
 
 
 

เล่ม 2 



 

 

คณะกรรมการกล่ันกรองบทความ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
 

1. พระราชปริยัติกวี, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2. พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
3. พระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
4. พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
5. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
6. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
7. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
8. ศ.ดร.จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
9. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
10. รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
11. รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
12. รศ.ดร.สมาน งามสนิท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
13. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
14. รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
15. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
16. ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
17. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
18. ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
19. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
คณะกรรมการกล่ันกรองบทความ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 

1. ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี
2. รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
3. รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. รศ.ดร.พัฒนะ เรืองใจดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
5. รศ.ดร.เอ้ือมทิพย์  ศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
6. รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม 
7. รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. รศ.ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรณ์ 
9. ผศ. ร้อยโท ดร. บรรจบ บรรณรุจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10. ผศ.ดร.ชัยยนต์ ชโินกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
11. ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน   มหาวิทยาลัยมหิดล 
12. ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ มหาวิทลัยสแตนฟอร์ด 
13. ผศ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
14. ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
15. ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
16. ผศ.ดร.อุทัย  สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
17. ดร.ถนัด แก้วเจริผยไพศาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
18. ดร.ธงชัย  นิลคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

 



 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (MCU Congress II) 
เรื่อง “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0”  เล่ม 2 

 
ท่ีปรึกษา : พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี 
 : พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 : พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 : พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
 : พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 : พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
 : พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
 : รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป 
 : พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 : พระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
 : พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

 
บรรณาธิการ : พระมหบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ,รศ. 

 
กองบรรณาธิการ :  พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต พระครูวินัยธรอเนก เตชวโร, ดร. 
  ศ.ดร.บุญทัน ดองไธสง ศ.ดร.จํานงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ 
  รศ.ดร.สมาน งามสนิท รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 
  ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
  ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น ผศ.ชวัชชัย ไซยสา 
  ดร.นพดล ดีไทยสงค์  

 
ศิลปะและรูปเล่ม :  พระคมสัน ฐิตเมธโส 
 
ISBN :  978-616-300-412-3 
พิมพ์เมื่อ :  เมษายน 2561 
จํานวนพิมพ์ :  300 เล่ม 
จัดพิมพ์เนื่องในงาน :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (MCU Congress II) 
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พิมพ์ท่ี :  นิติธรรมการพิมพ์ 76/215-3 หมู่ท่ี 5 ต.บางม่วง  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี 
 

 
 
 
 



 

 

 
 



 

- ก - 

สารอธิการบดี 
 

“Thailand  4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลท่ีใช้ในการผลักดันเพ่ือให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดัก
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) แก้ปัญหาความเหล่ือมลํ้าของรายได้หรือฐานะ และแก้ปัญหาพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืน 
ด้วยรูปแบบการ “ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยวัตกรรม” เน่ืองจากท่ีผ่านมาจนปัจจุบัน ประเทศไทยติดอยู่กับทํามากได้น้อย 
จึงจําเป็นต้องปรับเปล่ียนโมเดลมาเป็นทําน้อยได้มาก ซ่ึงการลงมือทําน้อย ๆ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาลน้ัน ประเทศไทย
จะต้องเปล่ียนแนวคิดจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยอุตสาหกรรมเป็นการขับเคล่ือนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และการนํานวัตกรรมเข้ามาช่วย เปล่ียนจากการผลิตส้ินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม รวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในภาคการเงิน การบริหารจัดการและการบริการ มุ่งการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน การค้า อุสาหกรรม การเกษตร ธนาคาร ประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันการวิจัยต่าง ๆ 
เพ่ือทุกภาคส่วนขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน สู้เป้าหมาย “ม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืน” 

เพ่ือให้การทํางานสอดรับกับนโยบายชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงเป็น
สถาบันการศึกษา ได้ดําเนินนโยบายภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ วิจัยเพ่ือพัฒนา ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดการปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคม ยิ่งไปกว่าน้ันการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือ
เสนอผลงานวิจัย ถือเป็นเป็นภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะผลการดําเนินงานครั้งท่ีผ่านมา (MCU 
Congress I) ทําให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากการดําเนินการวิจัยของตนเอง หรือ
งานวิจัยในลักษณะอื่น ๆ ต่อพ้ืนท่ีสาธารณะ ยิ่งไปกว่าน้ันยังเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการ รวมท้ังนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
นอกจากน้ันยังนับเป็นโอกาสท่ีจะเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่องค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจนําผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซ่ึงถือเป็นกลไกท่ีสนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เล็งเห็นการประชุมวิชาการระดับชาติก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายประการ สําหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม ภายใต้การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค 
Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ (หันตรา)  
มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สํานักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงกําหนดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 
(MCU Congress II)เรื่อง “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand  4.0” ขึ้นในวันจันทร์ ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ 
ห้องเธียร์เตอร์ B  คณะสังคมศาสตร์ ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยธยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยินดีต้อนรับและอนุโมทนาขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ วิชาการ และนักวิจัยทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งน้ี 

ความสําเร็จของการวิจัยในครั้งน้ี ต้องขออนุโมทนาขอบคุณบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายจัดงานดังกล่าวมาแล้ว พร้อมท้ังคณะกรรมการพิจารณาบทความ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญ (Peer review) ทุกภาคส่วนท่ีได้เสียสละเวลา ทุ่มเทแรงกายและสติปัญญา จนทําให้งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (MCU Congress II) สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกท้ังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นกลไกล
ขับเคล่ือนการทํางานเสนอนโยบายของรัฐในภาครวมโดยเฉพาะมิติด้านการศึกษา ทําให้สังคม ประเทศชาติมีความม่ันคง 
ม่ันค่ัง และยั่งยืนสืบไป 

 
 
 

พระพรหมบัณฑิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สารคณบดี 
 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัย 

บริการวิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดการศึกษาในด้านสังคมศาสตร์บูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ ท้ังในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา กล่าวคือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาการพัฒนาสังคม การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือเสนอผลงานวิชาการ 
ถือเป็นภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพราะเป็นการเปิดพ้ืนท่ีสาธารณะให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาส
เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากการดําเนินการวิจัยของตนเอง หรืองานวิจัยในลักษณะอ่ืน ๆ ซ่ึงก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการ รวมท้ังนิสิตนักศึกษา และประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ 

ด้วยความจําเป็นและสําคัญดังกล่าว คณะสังคมศาสตร์ร่วมภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหา
มงกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา) มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึง
กําหนดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (MCU Congress II) เรื่อง “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค  
Thailand  4.0” ข้ึนในวันจันทร์ ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องเธียร์เตอร์ B คณะสังคมศาสตร์ ในนามของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การประชุม
กลุ่มย่อย การนําเสนอผลงานแบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ และการเปิดคลินิกหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 

ในนามของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความยินดีต้อนรับและขอ
อนุโมทนา ขอบพระคุณ ขอบคุณและขอบใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้แทนภาคีเครือข่ายและ
นักวิจัยทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งน้ี หวังเป็นอย่างยิ่ง ผู้มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (MCU Congress II) น้ี ทุกท่านจะได้รับประโยชน์ทางวิชาการอย่างสูงสุดบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ 

 
 
 

พระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
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