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• วัตถุประสงค์  
  
 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร กำหนดเผยแพร่ปีละ 7 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์, 
ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน, ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม, ฉบับที่ 5 
กันยายน - ตุลาคม, ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม และ ฉบับที่ 7 ฉบับเพิ่มเติม (supplemental issues) 
ซึ ่งเผยแพร่บทความตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปี) ทั ้งนี้                
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย 
นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
  วารสารมุ ่งเน้นบทความทางด้านพระพุทธศาสนา สันติศึกษา สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ และ  
สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่
ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร อย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร 
 ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ มจร 
 The Journal of MCU Peace Studies published 7  issue per year (1 st issue January - 
February, 2 nd issue March - April, 3 rd issue May - June, 4 th issue July - August, 5 th issue 
September - October, 6 th issue  November-  December  and and 7th Supplemental Issue  for 
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the United Nations Day of  Vesak Celebration.  It aims to promote research and disseminate 
academic and research articles for researchers, academicians, lecturers and graduate students. 
 The Journal focuses on Buddhism, Peace Studies, Sociology, Liberal Arts and 
Multidisciplinary of Humanities and Social Sciences. All the articles published are peer-
reviewed by at least two experts. The articles are in both Thai and English.  
 The  articles,  submitted  for  The  Journal  of  MCU  Peace  Studies,  should  not  be  
Previously published or under consideration of any other journals.  The author should carefully 
follow the submission instructions of The Journal of MCU Peace Studies including the 
reference style and format.  
  Views and opinions expressed in the articles published by The Journal of MCU Peace 
Studies, are of responsibility by such authors but not the editors and do not necessarily reflect 
those of the editors. 
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มหาวิทยาลัยในโอกาสเฉลิมฉลองวิสาขบูชา ประจำปี  
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     วารสารกำหนดระบบการอ้างอิงเป็น APA เอกสารอ้างอิงในเนื้อหาและท้ายบทความผู้เขียนจะต้อง
ปรับเป็นภาษาอังกฤษทัง้หมด เพ่ือพัฒนาวารสารในการเตรียมเพ่ือเข้าสู่ฐาน ACI และ Scopus  ต่อไป 
     ตั้งแต่ ปีที ่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) เป็นต้นไป ได้ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มที่เป็น
เอกสาร โดยจะเผยแพร่เฉพาะฉบับออนไลน์เพียงช่องทางเดียว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.tci-
thaijo.org/index.php/journal-peace/index  

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tci-thaijo.org/index
https://www.tci-thaijo.org/index


(6) 
 

            
 

  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563) เป็นฉบับที่ผ่านการ
พิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ  จัดว่าเป็นผลงานที่ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องใน
เชิงวิชาการ  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ
นานาชาติ  โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและ
สังคมอย่างยั่งยืน  ซึ่งวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อถือของนักวิชาการ 
ดังจะเห็นได้จากบทความที่นำมาเผยแพร่เป็นบทความที่มาจากหลากหลายสถาบันหรือหน่วยงาน  มีทั้ง
บทความทางวิชาการที่เป็นภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ซึ่งกองบรรณาธิการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางวิชาการจำนวนมากได้ร ่วมส่งบทความทางวิชาการ  เพื ่อเข้าร ่วมตีพิมพ์เพื ่อเผยแพร่ในวารสาร              
กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ  ตลอดจน
นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้ส่งบทความวิชาการเข้าร่วมตีพิมพ์  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่
องค์ความรู้ สู่การพัฒนาชีวิตและสังคมร่วมกัน    
 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ISSN : 2539-6765 (Online) ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการจัดให้อยู่ใน วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และและจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation 
Index (ACI) ต่อไป  ทั้งนี้ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 2562 วารสารได้ยกเลิกการเผยแพร่ในลักษณะรูปเล่มเอกสาร
โดยจะเน ้นการเผยแพร่ในระบบออนไลน์  ซ ึ ่งท ่านสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace    

บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในวารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563)  
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการขอแนะนำตัวอย่างบทความในฉบับนี้ที่น่าสนใจ 
ตัวอย่าง เช่น 
  ช ุมชนบางว ั ว :  สร ้ า งต ้นกล ้ าจ ิ ตสาธารณะเพ ื ่ อการพ ัฒนา เศรษฐก ิ จช ุมชน  โดย  
อรชร ไกรจักร และขันทอง วัฒนะประดิษฐ์  ผลการวิจัยพบว่า  สภาพปัญหาเดิมปัญหาชุมชนมีความขัดแย้ง  
ไม่เห็นถึงความหมายและคุณค่าในการทำหน้าที่เพ่ือส่วนรวม  ขาดความรู้กฎหมาย ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 
การเล่นหวย ความไม่เข้าใจ  การพัฒนาหน้าที่จิตสาธารณะต้องทำการสร้างความเข้าใจ สร้างรูปแบบและ
กิจกรรม เพื่อสร้างผู้นำต้นกล้าจิตสาธารณะในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ระดม
ความคิดประชุมกลุ่ม ขยายผลกิจกรรมในความร่วมมือของผู้นำโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ พระสงฆ์ 
ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และผู้นำที่มีผลงานนวัตกรรมลดค่าหวยระดับประเทศด้วยการออม  ทำให้ค้นพบโมเดล
การพัฒนาผู้นำผู้นำกล้าต้นกล้าจิตสาธารณะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบางวัว ประกอบด้วย 1) การศึกษาถอด
บทเรียนชุมชนต้นแบบ 2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้นำด้วยกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำชุมชนบางวัว 12 
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คน ให้เห็นคุณค่า ความหมายในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมาย เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน       
ซึ่งเป็นกำลังแห่งความรอบรู้ ความฉลาด ผู้นำที่มีคุณธรรมและ จริยธรรมของกลุ่มพลังจิตสาธารณะ เกิดตัว
แบบการพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรม ลดหวยด้วยการออม และ การตั้งกลุ่มสัจจะแห่งการออมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชนบางวัว 
 
  โครงการศึกษาองค์ความรู ้ด้านสาธารณสงเคราะห์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  โดย วุฒินันท์      
กันทะเตียน ผลการวิจัยพบว่า  แนวคิดด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นปรากฏครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสกับ
อรหันตสาวกจำนวน 60 องค์  ซึ่งพุทธพจน์นั้นมีลักษณะเป็น “ปฏิญญาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” ทั้งนี้ 
แนวคิดดังกล่าวมีฐานมาจากพุทธธรรมและพุทธบัญญัติเป็นสำคัญ  การปฏิบัติงานด้านสาธา รณสงเคราะห์    
ยึดตามแนวทางแห่งสังคหวัตถุ 4 สำหรับองค์ความรู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ 1 ) ด้านที่เป็น
แนวคิดหลักการสำคัญที่สะท้อนถึงอุดมการณ์และบุคคลต้นแบบ และ 2) ด้านที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่เชื่อมโยง
กันระหว่างหลักการและวิธีการปฏิบัติซึ่งไม่ได้แยกขาดออกจากกัน  งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัด
เวทีระดมความรู้  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่การพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา    
ในฐานะผู้ทำงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ 
  การพัฒนาตัวแบบเชิงระบบ เพื่อการเรียนรู้และกลไกการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาแผนแม่บทงาน
บริการวิชาการสำหรับสถาบันอุดมศ ึกษา: กรณีศ ึกษาคณะสิ ่งแวดล ้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ยุทธพล ผ่องพลีศาล และ สวัสดิรักษ์ ใสงาม ผลการวิจัยพบว่า ภายใต้พลวัตสังคม
และเป้าหมายการเข้าสู่สังคมความรู้ในศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านการพัฒนากระบวนทัศน์การ
เรียนรู ้และการบริหารจัดการขององค์กร ภายใต้ทฤษฏีเชิงระบบแนวคิดการบริหารความยั ่งยืนของ
สถาบันอุดมศึกษา  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าตัวแบบที่พัฒนาได้ทำให้องค์กรได้มีมุมมองตัวสำคัญที่มีอิทธิพล
ต่อการเรียนรู้ แนวทางปรับตัวพ้ืนฐานเชิงกลไกการบริหารจัดการแผนแม่บทงานบริการวิชาการขององค์กร ภายใต้
การบรรลุปัจจัยระบบเป้าหมายและพลวัตระบบแวดล้อมทางสังคม ขณะที่ความสัมพันธ์วงจรย้อนกลับของตัว
แบบชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบหลักและปัจจัยสำคัญของแต่ละองค์ประกอบหลัก ที่มีอิทธิต่อมิติการปรับตัวการ
บริหารจัดการขององค์กร ทั้งด้านนโยบายการบริการวิชาการ ทิศทางและแผนปฏิบัติการด้านการบริการ
วิชาการและแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและการประเมินผลขององค์กร การศึกษาในอนาคตควรมีการ
วิเคราะห์ชุดข้อมูลเชิงประจักษ์ของตัวแปรที่ศึกษาของตัวแบบที่พัฒนาได้  เพื่อองค์กรสามารถนำมากำหนด
เกณฑ์ชี้วัดการเรียนรู้และการบริหารการเปลี่ยนผ่านในมิติอ่ืนๆ ขององค์กร   
 รูปแบบการพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกของแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดย อำนวย เฮืองวงษา,  วิรญา ครองยุติ และ มาลี ไชยเสนา  ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบ
การพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกของแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ประกอบด้วย การพัฒนาความรู ้ใน
กระบวนการผลิต   โดยการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูก การปฏิบัติดูแล
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รักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต โดยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอย่างครบวงจร การทำนาแปลงรวม การผลิต
ข้าวที่มีราคาสูง การผลิตตามศักยภาพของพื้นที่ การลดต้นทุน การเตือนภัยป้องกัน การจัดทำฐานข้อมูล    
และการรับรองมาตรฐานคุณภาพข้าว  การสร้างเสริมศักยภาพชาวนา โดยปลูกฝังการพึ่งตนเอง การพัฒนา
เครือข่าย การสร้างชาวนารุ่นใหม่ การตั้งกองทุนพัฒนาชาวนา และการตั้งศูนย์เรียนรู้ชาวนา การพัฒนาตลาด
ส่งออก  โดยการพัฒนาตลาดส่งออกข้าวคุณภาพสูง การตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ การพัฒนาผลผลิตข้าว      
การพัฒนาเอกลักษณ์ข้าว การกำหนดตำแหน่งในตลาด การสร้างตราสินค้ า การลดอุปสรรคการส่งออก       
การลดข้อกีดกันทางการค้า และการอำนวยความสะดวกผู้ส่งออก และการวิจัยและพัฒนาข้าว โดยการวิจัยลด
ความสูญเสียผลผลิต การเพิ่มผลผลิต การผลิตตามศักยภาพพื้นที่ การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรม การป้องกัน
กำจัดศัตรูข้าว การผลิตเชิงพาณิชย์ การเพ่ิมมูลค่า และการจัดตั้งศูนย์วิจัยในชุมชน   
  การกำเนิดของพรรคอนาคตใหม่ที่มีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปีพุทธศักราช 
2562:  กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดย อลงกรณ์ ศิลปดอนบม และ ศิวัช ศรีโภคางกุล  บทความวิชาการ
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความนิยมทางการเมือง และพรรคการเมืองของ
ประชาชนจังหวัดขอนแก่นต่อพรรคการเมืองที่มีจุดยืนในฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งในการเลือกตั้งปี พุทธศักราช 
2562 ได้มีการแข่งขันอย่างชัดเจนระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยสองพรรคการเมือง จากการ
เลือกตั้งครั้งนี้ คือ พรรคเพื่อไทย ที่เป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ครองใจชาวอีสาน และ ชาว
ขอนแก่น มาอย่างยาวนาน และ พรรคอนาคตใหม่ พรรคการเมืองใหม่ ที่แสดงจุดยืนในการต่อต้านการ
รัฐประหาร ผลการศึกษา คะแนนพรรคเพ่ือไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัด และพรรคอนาคตใหม่มีบทบาทในการเข้า
มาทำให้กระแสนิยมพรรคเพื่อไทยลดลง เมื่อวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์การตลาดทางการเมือง และ ปัจจัยต่างๆที่
ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของพรรคการเมืองทั้งสองฝ่าย บทความนี้จึงอาศัยกรอบวิเคราะห์ “การตลาดทาง
การเมือง” วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งในจังหวัดขอนแก่น 

   แนวทางและเทคนิคการเขียนตำรา: สัมพันธภาพและสารัตถภาพ โดย สัญญา เคณาภูมิ นพคุณ 
คุณาชีวะ และ บุศรา นิยมเวช พบว่า ผลงานทางวิชาการเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนึกถึงหนังสือหรือตำรา แม้ว่านิยามของทั้งสองจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ผลงานทาง
วิชาการทั ้งสองต้องมีมาตรฐานทางวิชาการที ่สำคัญ ได้แก่ สะท้อนให้เห็นความรู ้ใหม่ เรียบเรียงด้วย
กระบวนการทางวิชาการ  อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ปราศจากอคติ เรียบเรียงร้อยเรียงให้เห็นภาพใหญ่ (มโนทัศน์
แกนกลาง) ภาพย่อย (มโนทัศน์ย่อย) การเชื่อมโยงระหว่างกัน (สัมพันธภาพ) หลอมรวมเป็นองค์ความรู้หนึ่ง
เดียว (เอกภาพ) และ สรุปเนื้อหาสาระเป็นภาพเดียวได้ (สารัตถภาพ) สำหรับแนวทางและเทคนิคการเขียนที่
สำคัญประกอบด้วย (1) การตั้งชื่อผลงานที่สื่อองค์ความรู้ใหม่ดึงดูดให้น่าสนใจ (2) การกำหนดขอบข่ายของ
ผลงานต้องครบคลุมหลักการเชิงทฤษฎี (3) การวางลำดับบทเรียน ได้แก่ บทเรียนแรกการเปิดตัว บทถัดมา
จนถึงบทรองสุดท้ายนำเสนอเนื้อหาสาระหลัก และบทสุดท้ายสรุปและนำเสนอแนวโน้มอนาคตของศาสตร์



(9) 
 

นั้นๆ (4) การเรียบเรียงในแต่ละบทเรียน บทนำ เนื้อหาสาระ และสรุป และ (5) การอ้างอิงเป็นการระบุ
รายการเอกสารและหลักฐานการอ้างอิงอย่างครบถ้วน  
 รูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที ่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี  โดย พัชรินทร์       
ธรรมสาร จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ และ กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยว โดยการมี
โครงสร้างในการบริหารจัดการ การมีกระบวนการจัดการ การจัดการให้เป็นฐานแห่งการเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวครบวงจร การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดการ
แบบมีส่วนร่วม  2) การจัดการสถานที่ โดยการจัดการพ้ืนที่และภูมิทัศน์ การจัดการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสถานที่แบบมีส่วนร่วม  3) การจัดการให้บริการและกิจกรรม 
โดยการให้บริการตามรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การบริการความรู้ การอำนวยความสะดวก  
การให้ความปลอดภัย การจัดให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการจัดกิจกรรมที่ดึงดูดใจ  4) การจัดการ
พัฒนาบุคลากร โดยการพัฒนาความรู้ การเตรียมความพร้อมของมัคคุเทศก์ การพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจ 
องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ  5) การจัดการด้านการตลาด โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
การสร้างรายได้จากภาคีเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ การสร้างความดึงดูดใจ การเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ประเภทอ่ืน การสร้างมูลค่าเพ่ิม และการสร้างรายได้ให้กับชุมชน   
   กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่าน
ผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมา  และกองบรรณาธิการหวังอย่าง
ยิ่งว่าเนื้อหาในวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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Abstract

 This research aims to analyze the level of community development management towards 

the participation in social inequality mitigation, relevant activities and the application of the  

sufficiency economy philosophy by both individuals and households. The data was  

collected by the use of questionnaires with 1,200 samples as well as interviews with 20  

community leaders from the sufficiency economy-based model villages in three poorest provinces  

in the northern region: Maehongsorn, Prae, and Nan. The research results showed that strong household  

leaders participated in community development management for mitigating social inequality at high  

level. They also received direct benefits from the activities under the village development projects 

organized by public sector. In addition, they were proud of the fact that their villages, families, 

neighbors and the public as a whole engaged in the conducted activities at a high level. In terms 

of practicing sufficiency economy-based activities individuals and in households, such practice 

was rated at a high level overall and by indicators, especially in regard to natural resources  

preservation and common sufficient way of living. The application of the sufficiency economy philosophy  

by both individuals and their households was executed at a high level, mentally in particular. 

They believed in the philosophy which suited them. They did not exploit others and were  

satisfied with their sufficient way of life. They could genuinely synthesize the participatory society of  

happiness towards the participation process for creating a pleasant society based on the sufficiency  

economy philosophy “Rectangular Ridge Model of Sufficiency” which simultaneously adheres  

to both nature and Buddhism.

Keyword: Public Participation; Community Development Management; Sufficient Economy;

 Social Inequality

 *Received November 14, 2019; Revised December 18, 2019; Accepted January 3, 2020



Journal of MCU Peace Studies Vol.8 No.1 (January-February 2020) 33

Introduction
 “Public participation” is an essential behavioral foundation of social development. It is the 

first step to nation-building and national stability. The public participation is the groundwork of the 

state, public sector, private sector, and citizens, with regards to community and social building. This 

kind of participation apparently reflects certain behavioral characteristics such as collaboration,           

interdependency, interactions, knowledge exchange, shared responsibility, mutual benefits, support-

ive improvements, unity, and harmony; all of these demonstrate the interactions between humans, 

individuals and agencies, and citizens and the state. Community development in an area generally 

requires public participation as the main force. Public participation is a principle of His Majesty King 

Bhumibol Adulyadej (the Office of the National Economic and Social Development Council, 2011) 

stated that his majesty the king was a democratic leader who adopted “public hearing” for the 

purpose of administration, allowing the public and governmental officers from all levels to share 

their opinions on particular issues which require public opinions. This conforms to his majesty’s 

speech as shown below: “…most importantly, one should learn to be generous and resolute and 

vigorously listen to others, including criticisms, because to be a genuinely smart listener one needs 

to integrate knowledge and various experiences altogether in order to facilitate the administration 

and ultimately succeed…” (Bhumibol Adulyadej, His Majesty King., 2009) His majesty’s quote aimed 

to show the governmental officers that the genuine success comes from smart listening, arising 

from various kinds of intelligence. The more one listens, the more ones becomes adequately 

smart for problem-solving and self-development. As such, the participation clearly reflects the 

democratic principles. In the same manner, if a state desires to develop or govern community 

and society smoothly and peacefully, including to reduce social inequality among the citizens, 

public participation process must be established. This is because participation refers to a process 

in which the community members can engage in an activity alongside the community committee, 

ranging from sharing opinions, problem finding, collaborative planning, operating, receiving mutual 

benefits and following-up/evaluating. All of these activities reflect the main goal which is to build 

a harmonious society where people live together happily and peacefully (Phukamchanoad, 2009). 

Therefore, participation can soundly create deep-rooted harmony among the public, leading to 

the successful goal achievement. The primary participatory behaviors of the public include the 

participation in decision making, participation in  implementation, gaining mutual benefits and   

participation in evaluation (Cohen & Uphoff, 1980). Once the participatory behaviors of the citizens 

became the key foundation of community development management, many countries began 

to emphasize the public participation which reflects democratic principles at the same time.        
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Particularly, in Thailand, the Section 76 of the 1997 Constitution clearly states that “The State shall 

promote and encourage public participation in laying down policies, making decision on political 

issues, preparing economic, social and political development plans, and inspecting the exercise 

of State power at all levels.” (Gazette, 1997). Moreover, the 2007 Constitution precisely affirm 

that public participation shall be a basic policy the state must implement because if there is the 

lack of public participation in community development or the local or state authorities neglect 

such participation, it automatically indicates that the Article 87 of the constitution is violated. 

The state shall follow the public participation policy by promoting public participation in policy  

implementation and socioeconomic development planning both at national and local levels. 

They shall encourage the public participation in political decision making and public services  

development. Last but not least, they shall promote and encourage public participation in checks 

and balances at all jurisdictional levels in the form of professional agencies, diverse occupation-

al groups, etc. (Gazette, 2007). This constitution distinctly demonstrates one of its objectives, 

the alleviation of social equality, in its final statement: the participation shall consider the ratio 

of men and women. In other words, the community development management for reducing 

social inequality shall pay attention to “public participation” and avoid perfunctory operation.  

The state or any governmental agencies shall perform their duties conscientiously in order to 

achieve absolute development.  

 A main cause of Thai social inequality as reported by the Office of the National  

Economic and Social Development Council (2015) is the Thai economic structure. There is a huge  

number of informal labors, and the level as well as the quality of education are also problems by 

which the majority of the poor have only primary education or lower. Other factors include the  

ineffective governance and the lack of transparency, including wrongful practice and corruption 

among the governmental officers (Office of the National Economic and Social Development  

Council, 2016). These reflect Thailand’s social inequality in 6 aspects: income, education, health 

care, access to social welfare, infrastructure, land ownership and criminal justice system (Office of 

the National Economic and Social Development Council, 2016), which conforms to the research 

on social inequality mitigation in Wat Pracha Rabue Tham Community, Bangkok. The research 

figured out that there was measurable social inequality in six aspects as well; these include  

(1) access to education and youth development, (2) community physical development, (3) poverty 

resolution and community strengthening, (4) unfair jurisdiction, (5) access to state resources, and  

(6) participation in opinion sharing and state response to public opinions. There was inequality in all 

these aspects according to the samples, especially in terms of poverty resolution and community  

strengthening (Phukamchanoad & Khadthipong, 2012). People in any state with high inequality  
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inevitably face with low quality of life because the inequality broadens the gap of quality of life,  

creating a social class structure embedded with conflict. Therefore, it is necessary to apply the sufficiency  

economy philosophy of His Majesty King Bhumibol to the community development management. 

This “sufficiency economy” philosophy, announced on 29 November 1999, was defined as the 

guideline for all parties and the public. “Sufficiency Economy” refers to a philosophy for living 

at all levels ranging from household, community and state levels. It encourages the country’s 

development and administration on the middle path (Office of the National Economic and Social 

Development Council, 2001, 2007; The Chaipattana Foundation, 2007). This Philosophy aims to 

promote balance of living in community and society by developing, problem solving, strengthening, 

encouraging, supporting, maintaining and enhancing the quality of life. The goal of this research, 

hence, targets the strong model communities based on sufficiency economy philosophy in three 

poor provinces in the northern region: Nan, Prae and Maehongsorn. These provinces were found 

to have problems with perfunctory practice, lack of fieldwork, ineffective problem finding and 

solving, inability to recognize poverty, negligence on social inequality and lack of earnestness. 

Subsequently, there were also resolution, improvement and development after the genuine  

sufficiency economy had been applied in these areas. There was the need of the new  

participatory approach or ‘working like the poor’ according to His Majesty King Bhumibol’s 

speech on 4 December 1991. Most importantly, this research is a body of knowledge derived 

from local facts which can be integrated with the work of governmental agencies as well as the  

community in order to constitute genuine happiness in both urban and rural areas. By reducing the gap  

between the rich and the poor and creating the equality, there will be the increase of justice and 

the society will be sustainably secure.   

Research Objectives
 This research aims to analyze the level of community development management towards 

the public participation in social inequality mitigation. It also explores the level of sufficiency  

economy application both individually and in households as well as analyzing the pattern of public 

participation process in relation to community development management with the purpose of 

establishing a pleasant society. 
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Research Methodology
 This research is a study using the mixed-method research design by which the researcher 

has formulated the research process as follows: 

  1. The unit of analysis or the population and samples of this research include the family 

leaders in the strong model communities based on the sufficiency economy philosophy where 

socio-economic conditions and tourism were well-developed in three Northern provinces: Nan, 

Prae and Maehongsorn. The samples were selected by Taro Yamane’s formula in which there were 

400 samples from each province; therefore, there were 1,200 samples in total (Yamane, 1973). 

There were also 10 samples from each province, consisting of community leaders, sub-district 

headmen, village headmen, village committee members who were close to the community or 

community mobilizers who were admired by the local people, and community members; there 

were 30 samples in total. 

  2. The research instruments for data collection were questionnaires and interviews. 

  3. The data collection process consisted of documentary research, the use of question-

naires with 1,200 samples, and the fieldwork interviews with 30 community leaders. The local 

researchers conducted the fieldwork study in the selected three provinces by using the snowball 

technique to access the household leaders towards the model community leaders based on the 

sufficiency economy philosophy.   

  4. The analysis and data processing were conducted by checking and editing the complete-

ness of the collected questionnaires. Each item in the questionnaires was coded, and the coding 

was examined by SPSS Statistics. The descriptive statistics such as frequency, percentage, arithmetic 

mean and standard deviation were used for describing the demographic information about the 

samples, while the inductive statistics or inferential statistics such as independent-samples t-test 

(T-test) and one-way ANOVA (F-test) were used for comparing and testing the quantitative data. 

The means were set between 4.21-5.00 (highest), 3.41-4.20 (high), 2.61-3.40 (moderate), 1.81 - 2.60 

(low), and 1.00 - 1.80 (lowest). (Silpcharu, 2006) There were also the data testing using Pearson’s 

product-moment correlation coefficient (r) and the descriptive analysis of the interviews according 

to the specified content structure. 

Results
 The social contexts of the model communities based on Sufficiency Economy in the three 

northern provinces of Thailand (Maehongsorn, Prae and Nan) were relatively similar. The research 

results will be described below: 
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 1) According to the demographic information, the majority of the samples were men aged 

51 years old and above; they were Buddhists and married, although some of them were separated. 

Most of them had primary education degrees (Grade 1-6). The majority did not work in the field of 

agriculture, but were generally employed (34.83%). They had lived in the area/local community/

village for 31-50 years. Their average monthly income was 15,000 baht, and their monthly expense 

usually did not exceed 10,000 baht. Each family tended to have around 4 members. Furthermore, 

in terms of the social characteristics of the household leaders, citizens who held the certain social 

statuses as the leaders (such as village headmen, village headman assistants and district headmen) 

also owned most of the lands. What they gained from the community were warmth, friendship 

from neighbors, love and bonds with people and the community they lived in. They received the 

protection of life and property i when living in their village/community. Regarding the social group 

membership status, the majority of them were village savings group members. The local people 

had their close neighbors in the area by which everyone in the community talked to, discussed 

with, and asked for advice and help from their neighbors on a daily basis. 

 2) In regard to the community development management for social inequality  

mitigation at present, the public participation in community development management for social  

inequality mitigation in the three northern provinces was rated at high level in overall (mean = 3.57). 

The citizen in the three Northern provinces highly participated in the community development  

management for social inequality mitigation. This inclined to the receiving of mutual benefits as well as the  

awareness of and understanding about the community development management policy.  

However, there was a lower level of participation with respect to the problem finding and  

planning for the community development management. Nonetheless, it was still rated at high 

level, showing the readiness to work together.    

 3) In terms of the comparison between the differences in the level of public participation in  

community development management for reducing social inequality in the three northern  

provinces, classified by the demographic characteristics, the results showed that after testing the 

data with one-way ANOVA method (when the level of statistical significance was 0.01), the dif-

ferences between the arithmetic means of more than three groups of the citizens are illustrated 

as follows:  

Table 1 Comparison between the Differences in the Level of Public Participation in Community 

Development management for Reducing Social Inequality
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* Level of Statistical Significance = .01
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 When considering the research findings in detail, it was found out that 1) the local people 

aged 51 years old or above participated in the community development management for reduc-

ing social inequality more than the local people aged less than 50 years old; 2) the local people 

who graduated from universities participated in the community development management for 

such purpose in these areas more than other groups with lower levels of education; 3) the local 

people who had lived in their village/community for less than 50 years participated in the matter 

more than this who lived there for more than 50 years; 4)  the local people who earned 20,0001 

baht or more on a monthly basis participated in the program more than those who earned 20,000 

baht or less; 5) the local people who spent 15,001 baht or more on a monthly basis participated 

more than those who spent not more than 15,000 baht; and 6) the local people whose families 

consist of not more than four members participated in the management more than those with 

5-member-or-more families. 

 The comparison between the differences in the level of public participation in community 

development management for reducing social inequality in the three northern provinces by t-test 

method (when the level of statistical significance was 0.01, and there were only two groups of 

population to test the different arithmetic means) showed that the local people who were not 

members of any social group participated in the community development management for re-

ducing social inequality more than those who were members of a social group, with the level of 

statistical significance at 0.01, which would indicate the inequality among the members of those 

social groups.   

 4) The sufficiency economy activities committed by individuals and in households com-

prised of three main variables as follows: 

 4.1 Regarding the practice of sufficiency economy activities by individuals and in households, 

the research results showed that the practice was rated at high level in overall (mean = 3.98). 

Every aspect was rated at high level except the natural resources preservation which received 

the highest mean (4.06) and the increase of income which received the lowest mean (3.92) 

 4.2 In terms of the application of the sufficiency economy philosophy by individuals and 

in households, the level or the application in all six aspects were rated at high level in overall 

(mean = 4.02). Al aspects were rated at high level by which the mentality aspect had the highest 

mean (4.20), showing that even if the family were under tough and scarce circumstances, they 

were still committed to rightful jobs as well as sufficiency and self-reliance.

 4.3 Concerning the daily routines of the local people based on the sufficiency economy 

philosophy, the local people who lived in the three Northern provinces (Prae, Nan and Maehong-
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sorn) had similar lifestyles. They regularly made merits or donated (the average score = 8.36 out 

of 10). They always switched off the lights and electronic devices before leaving home (the av-

erage score = 8.32 out of 10). Last but not least, they always unplugged electronic devices such 

as televisions, video players, computers, laptops and printers after use (the average score = 8.16 

out of 10).  The local people all agreed that it is important to save the electricity or unplug the 

electronic devices in order to avoid unnecessary spending or fire risks. 

 5) The comparison with the purpose of finding the correlation between the public partic-

ipation in community development management for reducing social inequality and the practice 

of sufficiency economy activities by individuals and in households in the three northern provinces 

shows that the correlation coefficient of the two variables was 0.593, and the level of statistical 

significance was .000 (when the statistical significance was set at .05), by which the samples had 

a positive correlation with the activities at high level (r = 0.593**). In terms of the comparison 

with the purpose of finding the correlation between the application of the sufficiency economy 

philosophy by individuals and in households and the participation in sociocultural activities, the 

correlation coefficient of the two variables was 0.583, and the level of statistical significance was 

.000 (when the statistical significance was set at .01). This means there was positive relationship 

between the application of the sufficiency economy philosophy by individuals and in households 

and the participation in social activities within the area at high level (r = 0.583**). 

 After analyzing the demographic factors which influenced the dependent variables and 

explained the correlation between variables, the pattern of public participation was synthesized 

to establish sufficient and pleasant way of living. Once people live happily by reducing their greed 

to “have enough to get by”, the shape of happiness as well as its process and procedure will 

be formed systematically. The citizens can choose their own happy life by sharing ideas, helping 

each other and carrying on their lives together with their families, communities and eventually 

the society. The society of happiness refers to the ideal society everyone pursues because every 

society has physical, verbal and mental diversities. People have different levels of greed; there are 

the rich, the middle class, the sufficients, the poor, urban people who live with facilities and rural 

people who live a tough life. There are all kinds of people in the society. Therefore, it is necessary 

to manage one’s life sufficiently, and there should be the collective development management. 

It might be difficult to achieve the goal since all innovations require the first step as well as trial 

and error in order to adjust the philosophy to one’s way of living. Still, it is unavoidable for the 

creation of happy life. The researcher has designed the participation process for establishing the 

society of happiness based on the sufficiency economy philosophy entitled “Rectangular Ridge 

Model of Sufficiency” by connecting the results of the comparison between the demographic 
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Discussion
 The local people, who lived in the model villages based on the sufficiency economy 

philosophy in Prae, Nan and Maehongsorn, applied the Buddha’s teachings to their daily life and 

their work not only in the field of agriculture but also outside the field (they were mostly general 

employees). Their monthly income thus did not exceed 15,000 baht, while their monthly expense 

did not exceed 10,000, indicating that their savings did not exceed 5,000 baht on a monthly  

basis. They had been living in the community for more than 30 years, and most families had 

4 or more members. Most of them were the land owners. They received friendship from their  

neighbors, had love and bonds with their neighbors, and had protection of life and property in their  

community. Most of them were members of village savings group. Every individual had his/her close 

neighbor who they could talk and discuss with as well as asking for help on a daily basis. The local  

people gave importance to religious ceremonies and merit making based on their belief. They were  

Figure 1. “Rectangular Ridge Model of Sufficiency”
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committed to Buddhist principles and Buddhas teachings, inherited across generations; for  

instance, Offering by Drawing Lots (Kin Salak or Than Kay Salak) ceremony, Candle Worshipping 

ceremony, Life Prolonging ceremony, Town New Year’s Event, Songkran festival and other village/

community development activities. Moreover, the participation in the community development 

management for social inequality mitigation in the three provinces was overall rated at high level, 

especially in terms of mutual benefits and understanding. The practice of sufficiency economy 

activities by individuals and in households was rated at high level in overall as well, particularly 

with respect to the use a preservation of natural resources, way of living, expense reduction and  

interdependency. This also included the switching off electronic devices after use or before leaving 

home as well as purchasing goods that are harmful to the environment or cause global warming. 

The application of the sufficiency economy philosophy by individuals and in households was 

overall rated at high level especially in terms of mentality, by which the word “sufficiency” could 

lead to self-development, avoidance of exploitation, satisfaction in one’s life and consideration 

of the environment. Furthermore, in regard to rightful career paths, even if the whole family were 

facing difficulties in living, they were still committed to sufficiency and self-reliance. All of the 

above showed that the local people performed the sufficiency economy activities in the same  

direction. To illustrate, there were natural environment preservation, the application of the sufficiency  

economy philosophy, energy saving, supporting others, interdependency, self-reliance, avoiding 

taking advantage of others, satisfaction in life and daily merit making. 

 In addition, the local people who played a huge role in the society did not necessarily 

participate in the community development management for social inequality mitigation in the 

three Northern provinces. They actually participated in the sufficiency economy activities and 

the application of the philosophy less than the members of social groups both individually and 

in households. The research results also showed that the non-members of social groups rather 

participated in the management program and applied the philosophy more than those who were 

members of the social groups. It should be noted that the local people aged 51 years old and 

above tended to participate in the management program more than those who were younger than 

51 years old. Apart from that, those who had lived in the area for not over 50 years participated 

in the program more than those who had lived in the area for more than 51 years; this indicated 

that the second generation of the village tended to play a significant role in this matter than their 

parents, which would be because of their different levels of education and differences in career 

paths This could be also resulted from the fact that the second generation no longer worked 

in the field of agriculture (for example, working as governmental officers, opening one’s own  

business, being employed by the private sector, etc.; 59.92%). The majority actually worked as 
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general employees (34.83%). However, those who worked in the area of agriculture participated 

in the sufficiency economy activities and applied the philosophy both individually and in house-

holds more than those who worked outside the field. Most importantly, the countryside society 

still mainly adhered to agriculture, particularly the non-sufficiency economy model villages or 

communities. Many households still did farming according to weathers in order to survive. There-

fore, even though there are diversities in people, more complexity in the social structure, more 

occupational choices and more natural resources exploitation, many people still lived sufficiently 

under the same laws and regulations. There are the rich, the poor, those who could access to 

natural resources easily and so on. Although there are social inequalities in many aspects, they 

still need to live together. Hence, it is necessary to increase and decrease something to create 

fair balance for the majority. This could be achieved by creating cultural activities that encourage 

self-reliance and utilization of local resources. Traditional culture should be solidly preserved as 

the social capital of the northern people (Poonlab, 2011). The research thus designed the process 

of participation for establishing a pleasant society based on the sufficiency economy philosophy 

so-called  “Rectangular Ridge Model of Sufficiency”.

Recommendations
 It is necessary to promote freedom of expression among the citizens. This is because 

even if the citizens had high level of participation in community development management for 

social inequality mitigation in overall, there was a low rate of opinion sharing upon community 

development management whenever there were general meetings in the villages, sub-districts, 

municipalities, and districts. Nonetheless, the public agencies allowed everyone to express their 

opinions equally with the agreement that there should not be arguments towards others. The more 

arguments, the more conflicts. This is the reason why there must be a forum where “everyone 

can express opinions without shyness… everyone is equal”. Most importantly, there must be the 

practical application of the recommendations, including the feedback and further discussions on 

the application in the next meeting. Moreover, the local authorities shall conduct a fieldwork on 

self-adaptation for the public as well as using modern technology in accordance with the needs 

and financial statuses. Especially, among the youth, there should be the awareness raising on the 

sufficient use of modern technology. The “Rectangular Ridge Model of Sufficiency” should be  

integrated in both public and private sectors in order to enhance the model of sufficient happiness 

which will further establish people’s state power sustainably and practically. 
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