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ในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมามีผลงานเกี่ยวกับ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency 
Economy Philosophy, SEP) ออกมานับร้อยเล่ม แต่ผลงานที่มีคุณูปการทางวิชาการนั้นมีค่อนข้างน้อย 
ซึ่งในบรรดาผลงานที่มีคุณค่าเหล่านั้น “Sufficiency Thinking” ได้ท าให้ SEP เกิดการก้าวกระโดดทาง
วิชาการคร้ังส าคัญ 

ผลงานเล่มนี้ เป็นหนังสือรวมบทความ มีบรรณาธิการที่ เป็นศาสตราจารย์ด้านการจัดการจาก
ออสเตรเลีย 2 ท่าน คือ G. C. Avery (Macquarie University) และ H. Bergsteiner (Australian Catholic 
University) ภายในเล่มประกอบด้วย 15 บทความ 293 หน้า โดยบทที่ส าคัญที่สุด คือ บทที่ 3 (The 
Sufficiency Economy Philosophy Process) ผู้เขียนได้เสนอ “โมเดลพื้นฐาน” (basic model) เพื่อ
ท าให้แนวคิด SEP มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น (Bergsteiner & Dharmapiya, 2016: Ch.3) กล่าวคือ: 1) 
แนวคิด SEP จะต้องเริ่มต้นด้วย 2 เงื่อนไข (คุณธรรม และความรู้) 2) SEP เป็นแนวคิดเชิงปทัฏฐาน 
(normative thinking) ดังนั้น “คุณธรรม” จะต้องมาก่อน “ความรู้” 3) ห่วงทั้ง 3 (พอประมาณ มี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน) มีลักษณะเป็น “ปัญญา” (wisdom) ซึ่งจะเกิดหลัง “ความรู้” 4) แนวคิด SEP 
ซึ่งเป็นนามธรรม ดังนั้นจึงไม่อาจจบลงด้วยตัวมันเองได้ แต่ควรจะเชื่อมโยงต่อไปยัง “การกระท า” 
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(actions) และ 5) สิ่งที่ตามมาก็คือ “ผลของการกระท า” (results) ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของแนวคิด SEP 

(ดูแผนภาพที่ 1 เป็นตัวอย่างประกอบ) 
 

แผนภาพที่ 1: โมเดลพื้นฐานของกระบวนการ SEP (Bergsteiner & Dharmapiya, 2016: 47) 

 

 

                                          

 

      ขั้นท่ี 1                     ขั้นท่ี 2                    ขั้นท่ี 3                      ขั้นท่ี 4                      ขั้นท่ี 5 
 

นักคิดกลุ่มนี้มองว่า SEP มีความเป็นนามธรรม ดังนั้นในการปฏิบัติจะต้องแปลงให้เป็นรูปธรรม
เสียก่อน (Bergsteiner & Dharmapiya, 2016: 40) อาทิ ในบทที่ 13 สุขสรรค์ (2016: 220) ได้สร้าง 
“ภาคปฏิบัติของภาวะผู้น าแบบเศรษฐกิจพอเพียง” (sufficiency economy leadership practices) 
ส าหรับการบริหารธุรกิจตามแนวคิด SEP และบทที่  14 Avery & Bergsteiner (2016: 239-240)  
ได้แปลง SEP เป็น “ภาคปฏิบัติของภาวะผู้น าแบบยั่งยืน” (sustainable leadership practices) โดย 

มองว่า องค์การที่ยั่งยืนจะต้องมีการน าแบบผึ้ง (honeybee) อันตรงข้ามกับการน าแบบดั้งเดิม หรือแบบ
ตั๊กแตน (locust) ที่จะส่งผลให้องค์การไม่ยั่งยืน 

 

ตารางที่ 1: หลักปฏิบัติของภาวะผู้น าแบบเศรษฐกิจพอเพียง (Kantabutra, 2016: 220) 

หลักปฏิบัติของภาวะผู้น าแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่มีต่อความยัง่ยืนขององค์การ 
1. เน้นผลการประกอบการระยะยาวมากกว่าก าไรระยะสั้น ให้
ความส าคัญกับการลงทุนในทรัพยากรบุคคล 

สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมและจัดการความเสี่ยงได้ดี 

2. เอาใจใส่ดูแลพนักงาน พัฒนาและบ ารุงรักษาพนักงานให้อยู่ใน
องค์การ แม้ในยามวิกฤติก็ไม่เลิกจ้าง 

พนักงานทุ่มเทการท างาน เกิดนวัตกรรม และ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้สูง 

3. เอาใจใส่ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมท้ังห่วงใยสังคม
แห่งอนาคต แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงก็ตาม 

ป้องกันและแก้ไขวิกฤติทางสังคม อันเป็นเงื่อนไข
ให้ธุรกิจด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง 

4. สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ัวท้ังองค์การ ท้ัง
นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป และแบบก้าวกระโดด  

เกิดนวัตกรรมต่อเนื่อง ยากต่อการเลียนแบบ 
องค์การจึงรักษาการเป็นผู้น าในตลาดได้ 

5. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้ต้นทุนต่ าและสามารถแข่งขันได้สูง 
6. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและให้บริการท่ีมีราคาต่ า แต่มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาไทย 

ลดต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ าสุด พร้อม ๆ กับเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

7. ขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวัง แม้อาจได้ก าไรน้อยลง หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และปรับตัวได้สูง 
8. จัดการความเส่ียงโดยสร้างผลิตภัณฑ์ การตลาด และการ ท าให้มีความเสี่ยงต่ าสุด เพื่อประกันว่าธุรกิจจะ

คุณธรรม  
(มีเมตตา 

เห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น) 

ความรู้     
(ทราบวา่
ชาวบ้าน
เป็นทุกข์) 

ปัญญา   
(ไตร่ตรอง
หาทางช่วย
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หลักปฏิบัติของภาวะผู้น าแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่มีต่อความยัง่ยืนขององค์การ 
ลงทุนท่ีหลากหลาย บนพื้นฐานของสมรรถนะหลัก สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 
9. เน้นการแบ่งปัน ท้ังแบ่งปันความรู้กับคู่แข่ง พัฒนาตลาดท่ี
ส่งเสริมให้สังคมและผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด 

ลดความเสี่ยงให้ต่ าสุด เพื่อประกันว่าธุรกิจจะ
สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

10. พัฒนาวัฒนธรรมองค์การท่ีเข้มแข็ง บนพื้นฐานของจริยธรรม 
ความพากเพียร ขยัน และสร้างนวัตกรรม 

องค์การมีประสิทธิผล และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ 

 
ตารางที่ 2: เปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบผึ้งกับแบบตั๊กแตน (ปรับจาก Avery & Bergsteiner, 2016: 239-240) 

ภาคปฏิบัติของภาวะผูน้ า น าแบบผึ้ง (องค์การยั่งยืน) น าแบบตั๊กแตน (ไม่ยั่งยนื) 
1. การพัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากรทุกคน/ต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรเพียงบางคน 
2. แรงงานสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือเป็นหลัก เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 
3. การรักษาพนักงาน จ้างงานระยะยาวกับทุก ๆ ระดับ ยอมรับอัตราการลาออกท่ีสูง 
4. การสืบทอดต าแหน่งระดับสูง ส่งเสริมการสืบทอดจากภายใน แต่งตั้งบุคคลจากภายนอก 
5. การให้คุณค่ากับพนักงาน ดูแลทุกคนให้ได้รับสวัสดิการที่ดี พนักงานมีฐานะเป็นต้นทุน 
6. ซีอีโอและทีมผู้บริหาร ซีอีโอเน้นท างานเป็นทีม ซีอีโอตัดสินใจคนเดียว เป็นฮีโร่ 
7. พฤติกรรมทางจริยธรรม “ค่านิยมหลัก” ชัดเจนและถูกต้อง ค่านิยมคลุมเครือ ต่อรองได้ 
8. การมองระยะส้ัน/ระยะยาว เน้นประโยชน์ระยะยาว เน้นก าไรระยะสั้น และโตเร็ว 
9. การเปลี่ยนแปลงองค์การ เปลี่ยนแปลงไม่เร็ว แต่ม่ันคง การเปลีย่นแปลงรวดเร็ว สุ่มเสี่ยง 
10. จุดยืนท่ีมีต่อตลาดการเงิน รักษาความเป็นอิสระจากตลาดการเงิน

ให้มากท่ีสุด 

ขาดความเป็นอิสระ ต้องท าตาม
ข้อก าหนดของสถาบันการเงิน 

11. คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ปกป้อง/คุ้มครองส่ิงแวดล้อม เน้นใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม 
12. ความรับผิดชอบทางสังคม ให้คุณค่ากับพนักงานและชุมชน เบียดเบียนพนักงานและชุมชน 
13. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ ดูแลทุกๆ ฝ่าย ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญเฉพาะผู้ถือหุ้น 
14. วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ ยึดถือวิสัยทัศน์ร่วมกันในฐานะเป็น

ยุทธศาสตร์ส าคัญ 
มิได้น าวิสัยทัศน์แห่งอนาคตมาใช้ใน
การขับเคลื่อนธุรกิจ 

15. การตัดสินใจ กระจายอ านาจ และเน้นฉันทามติ รวมศูนย์การตัดสินใจท่ีผู้จัดการ 
16. การจัดการตนเอง พนักงานจัดการตนเอง จัดการโดยผู้จัดการ 
17. ความส าคัญของทีมงาน มอบอ านาจให้ท างานเป็นทีม ใช้ทีมน้อย รวมศูนย์ท่ีผู้จัดการ 
18. วัฒนธรรมองค์การ ยึดถือวัฒนธรรมองค์การร่วมกัน ไม่ค่อยยึดถือร่วมกัน & อ่อนแอ 
19. แบ่งปัน/เก็บรักษาความรู้ กระจายความรู้ไปท่ัวท้ังองค์การ รวมศูนย์ความรู้ไว้ท่ีคนไม่กี่คน 
20. ความไว้เน้ือเชื่อใจ ไว้ใจกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ไว้ใจต่ า จึงต้องควบคุมใกล้ชิด 
21. นวัตกรรม เกิดอย่างเป็นระบบในทุกๆ ระดับ เกิดน้อย จงึต้องซ้ือจากภายนอก 
22. การมีส่วนร่วมของพนักงาน ผูกพันกับองค์การและทุ่มเทท างาน ใช้เงินรางวัลเพื่อจูงใจพนักงาน 
23. คุณภาพของงาน เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม ได้มาจากการควบคุมภายนอก 

 
หมายเหตุ: ข้อ 1-14 เป็นการปฏิบัติในระดับรากฐาน ข้อ 15-20 เป็นการปฏิบัติในระดับสูงขึ้น และข้อ 21-23 เป็นปัจจัยขับเคลื่อน
ให้เกิดผลการปฏิบัติที่ส าคัญ 
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ข้อสังเกตในการแปลง SEP ไปสู่ภาคปฏิบัติข้างต้น ก็คือ องค์การธุรกิจที่บริหารตามหลัก SEP จะ
น าไปสู่ผลผลิต (output) อันพึงปรารถนา ซึ่งก็คือ การพัฒนาองค์การที่มีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้น าแบบผึ้งไม่เน้นตักตวงก าไรระยะสั้น แต่จะให้ความส าคัญกับเสถียรภาพ
ขององค์การและประโยชน์ระยะยาวมากกว่า เน้นแบ่งปันผลประโยชน์และเอาใจใส่ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก 
ๆ กลุ่ม (พนักงาน ซับพลายเออร์ ลูกค้า ชุมชน รัฐบาลท้องถิ่น ฯลฯ) ไม่เน้นขยายกิจการอย่างรวดเร็วเกินไป
เพราะจะก่อให้เกิดความเสี่ยง ไม่กู้เงินมหาศาลมาลงทุน มีการวางแผนการด าเนินงานที่ละเอียดรอบคอบ ทั้ง
แผนด้านการผลิต การตลาด การเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการลงทุนเพิ่ม เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์การที่เน้นคุณธรรม แสวงหาและแบ่งปันความรู้ รวมทั้งเสริมสร้างความไว้วางใจต่อกันเป็นส าคัญ  

อันตรงข้ามกับองค์การธุรกิจที่ยังคงยึดมั่นในหลักการบริหารแบบดั้งเดิม (ภาวะผู้น าแบบตั๊กแตน) 
ซึ่งเน้นกอบโกยก าไรสูงสุดและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเร่งรัดเกินไป โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่
ก่อให้เกิดการท าลายสิ่งแวดล้อม และไม่สนใจว่าการโตเร็วนั้นจะส่งผลให้เกิดท าลายความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ หรือไม่ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากภาวะผู้น าแบบตั๊กแตนก็คือ เกิดการพัฒนาที่ขาดความ
สมดุล (เน้นแต่เศรษฐกิจด้านเดียว) ผลก าไรมหาศาลที่ได้รับมาจากการกดค่าจ้าง การซื้อวัตถุดิบในราคาต่ า 
ความยากจน การปล่อยมลภาวะโดยไม่รับผิดชอบ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และความขัดแย้งกับชุมชน 
ดังนั้นการน าแบบตั๊กแตนจะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สมดุล (ละเลยมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม)  

การพัฒนาที่สมดุลจึงเป็น “ผลผลิต” ของพฤติกรรมแบบพอเพียงที่ส าคัญ โดยผ่านภาคปฏิบัติ
ของภาวะผู้น าแบบผึ้ง อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ (outcome) ที่ส าคัญ คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็น
เป้าหมายสุดท้ายที่พึงปรารถนา เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงกล่าวได้ว่า การบริหารตามหลัก SEP เป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ไม่เพียงพอ เนื่องจากองค์การที่บริหารตามหลัก SEP เพียงองค์การเดียว
ย่อมไม่อาจส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสังคมได้ ด้วยเหตุที่ว่า ความยั่งยืนของสังคมมหภาคนั้น 
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์การธุรกิจจ านวนมากมายมหาศาลจะต้องร่วมมือกัน รวมทั้งประสานกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง (ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม) จึงจะสามารถขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนาสังคมใหญ่ให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า กรณีขององค์การธุรกิจที่ประยุกต์ใช้หลัก SEP ในการบริหารนั้น จะส่งผลให้
เกิด “ความยั่งยืนขององค์การ” อันเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น (แต่ไม่เพียงพอ) ของการพัฒนาสังคมมหภาคให้
เกิดความยั่งยืน โดยความยั่งยืนขององค์การธุรกิจดังกล่าว ประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ 3 ประการ 
(Bergsteiner & Dharmapiya, 2016: 43-45) คือ 1) การพึ่งตัวเอง (self-reliance) หลีกเลี่ยงการพึ่งพิง
ผู้อื่นมากเกินไปเพราะจะท าให้องค์การตกอยู่ในความเสี่ยง เช่น ไม่กู้เงินจ านวนมากมาลงทุน ลดการพึ่งพิง
เทคโนโลยีจากภายนอกที่มีราคาแพง ส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการพัฒนานวัตกรรมจาก
ภายในองค์การ รวมทั้งเน้นการใช้วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่น เป็นต้น 2) เสริมสร้างขีดความสามารถใน
การฟื้นตัวจากสภาวะวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว (resilience) องค์การที่ใส่ใจดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและ
สวัสดิการของพนักงาน ย่อมส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันและทุ่มเทการท างานเพื่อเอาชนะวิกฤติได้
ส าเร็จ นอกจากนี้การพัฒนาเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” ก็จะท าให้องค์การมีขีดความสามารถในการ
ฟื้นตัวจากสภาวะวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว 3) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (immunity) หมายถึง การด าเนินงาน
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ที่ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน อาทิ ในการ
ขยายกิจการนั้นองค์การจะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อมิให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในภายหลัง เป็นต้น 

 

แผนภาพที่ 2: โมเดล SEP กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ปรับปรุงจาก Bergsteiner & Dharmapiya, 2016: 52)  

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                        
                                                

ผลสะท้อนย้อนกลับ 

ประเด็นส าคัญ (แต่มีความซับซ้อนและอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจต่อความคิดของนักคิดกลุ่มนี้  
ที่จะต้องน ามากล่าวย้ าถึง ก็คือ แนวคิด 3 ห่วงของนักคิดกลุ่มนี้มิได้ประกอบด้วย “พอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน” แต่กลับกลายเป็น “พอประมาณ มีเหตุผล ระมัดระวัง” ซึ่งเหตุที่เป็นดั่งนี้เกิดจากนักคิดกลุ่มนี้
ได้มีการเปลี่ยนแปลงทฤษฎี “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” เสียใหม่ โดยมองว่า “3 ห่วง” มีสถานะเป็นปัจจัยน าเข้า 
(input) แต่ “การมีภูมิคุ้มกัน” (self-immunity) น่าจะเป็นผลลัพธ์ (outcome) มากกว่าด้วยเหตุนี้พวกเขา
จึงมีการค้นหาค าใหม่ คือ “ความระมัดระวัง” (prudence) ซึ่งมีสถานะเป็นปัจจัยน าเข้า และน ามาเป็นส่วน
หนึ่งของแนวคิด 3 ห่วง พร้อมๆ กับน าค าว่า “การมีภูมิคุ้มกันตนเอง” ไปเป็นผลลัพธ์แทน แต่เพื่อมิให้เกิด
ความสับสนกับทฤษฎี 3 ห่วงแบบเดิม จึงตัดค าว่า self  ออก คงเหลือเพียง immunity ดังนั้นแนวคิด  
“3 ห่วง” แบบใหม่จึงประกอบด้วย “พอประมาณ มีเหตุผล และระมัดระวัง” ซึ่ง (ตามความเห็นของนักคิด
กลุ่มนี้) การยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวคิด 3 ห่วงข้างต้น จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ 3 ประการ คือ 1) การพึ่งตนเอง 
2) ความสามารถในการฟื้นตัวได้เร็ว และ 3) การมีภูมิคุ้มกัน อันเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาที่
ยั่งยืน (โปรดดูรายละเอียดใน Bergsteiner & Dharmapiya, 2016: 40-45)  
 อาจกล่าวได้ว่าผลงานเรื่อง Sufficiency Thinking ได้พัฒนาแนวคิด SEP ให้ก้าวไปข้างหน้า
อย่างก้าวกระโดดอย่างน้อย 4 ประเด็น คือ 1) มีการจัดความสัมพันธ์ภายใน “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” เสียใหม่ 
โดยล าดับความส าคัญและเชื่อมโยงล าดับก่อนหลังได้อย่างน่าสนใจ 2) ได้แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมของการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด SEP ในการจัดการทางธุรกิจ การจัดการโรงพยาบาล และการจัดการภาคเกษตรกรรม ฯลฯ 

2 เงื่อนไข       
-ความรู้        
-คุณธรรม 

แนวคิด SEP         

-พอประมาณ       
-มีเหตุผล              
-ระมัดระวัง 

 

ภาคปฏิบัติ
ของ SEP 
(23 ข้อ 

ของภาวะ
ผู้น าแบบ
ยั่งยืน) 

ผลผลิต 
(การพัฒนา
ที่สมดุลทาง
เศรษฐกิจ 
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม) 

ผลลัพธ์ 
(ความยั่งยนื)               
-พึ่งตนเอง       
-ฟื้นตัวเร็ว      
-มีภูมิคุ้มกัน 
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ได้อย่างน่าสนใจ 3) การน าแนวคิด SEP ไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder theory) 
และ 4) การพัฒนา SEP ให้เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนได้น่าสนใจยิ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่า ผลงาน
เล่มนี้เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันทรงคุณค่า ที่นักวิชาการและผู้สนใจแนวคิด SEP จะต้องหาอ่านให้ได้                                                               
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ผู้สนใจที่เป็นคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพฒันาสังคมจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
และต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืน  

การส่งบทความ 

การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคม ให้ส่งผ่านระบบวารสาร
อิเลคทรอนิกส์ ของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทาง URL
http ci h jo org ndex php sd พร้อมแนบไฟล์แบบน าส่งบทความ ระบุรายละเอียดของ
ผู้เขียนบทความ ได้แก่ ชื่อ ต าแหน่งและสังกัด หรือวุฒิการศึกษาสูงสุด อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้มีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้รับผิดชอบบทความให้ระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ ที่
สามารถติดต่อได้ ในกรณีที่ต้นฉบับเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือหลักสูตรการศึกษา โปรดระบุชื่อ
หลักสูตรและสถาบันการศึกษาให้ชัดเจน อนึ่ง ไฟล์ต้นฉบับที่ส่งมาจะต้องไม่ระบุชื่อผู้เขียนบทความ

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาสังคม
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 ถนน
เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 727 3105 โทรสาร 02 377 6764
 

นโยบายการพิจารณาบทความ 

บทความที่เสนอจะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
• บทความที่เสนอจะต้องมีเนื้อหาที่มีคุณค่าทางวิชาการตามที่ระบุไว้ข้างต้น และต้นฉบับของ

บทความเป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด (ดูรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ) โดยกองบรรณาธิการ
จะพิจารณากลั่นกรองบทความเบื้องต้น ภายในระยะเวลา 15 20 วัน หลังจากได้รับบทความ

             

ค าแนะน าวารสารพัฒนาสังคม
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การบริหารการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาสังคม เปิดรับบทความทางวิชาการท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ จาก
ผู้สนใจที่เป็นคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพฒันาสังคมจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
และต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืน  

การส่งบทความ 

การส่งต้นฉบับบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคม ให้ส่งผ่านระบบวารสาร
อิเลคทรอนิกส์ ของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทาง URL: 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsd พร้อมแนบไฟล์แบบน าส่งบทความ ระบุรายละเอียดของ
ผู้เขียนบทความ ได้แก่ ชื่อ ต าแหน่งและสังกัด หรือวุฒิการศึกษาสูงสุด อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้มีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้รับผิดชอบบทความให้ระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่
สามารถติดต่อได้ ในกรณีที่ต้นฉบับเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือหลักสูตรการศึกษา โปรดระบุชื่อ
หลักสูตรและสถาบันการศึกษาให้ชัดเจน อนึ่ง ไฟล์ต้นฉบับที่ส่งมาจะต้องไม่ระบุชื่อผู้เขียนบทความ 
 ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาสังคม  
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 ถนน
เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-727-3105 โทรสาร 02-377-6764 
 

นโยบายการพิจารณาบทความ 

บทความที่เสนอจะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
• บทความท่ีเสนอจะต้องมีเนื้อหาที่มีคุณค่าทางวิชาการตามที่ระบุไว้ข้างต้น และต้นฉบับของ

บทความเป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนด (ดูรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ) โดยกองบรรณาธิการ
จะพิจารณากลั่นกรองบทความเบื้องต้น ภายในระยะเวลา 15 - 20 วัน หลังจากได้รับบทความ 

             

ค าแนะน าวารสารพัฒนาสังคม 



180 ค�ำแนะน�ำวำรสำรพัฒนำสังคม

Vol .20 No.2 /  2018Journal  of  Soc ia l
Development

• บทความท่ีผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการจะได้รับการประเมินเนื้อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ตามที่กองบรรณาธิการก าหนด โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้
เสนอบทความเป็นผู้ใด เช่นเดียวกับผู้เสนอบทความที่ไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Double-
blind Peer Review) โดยจะแจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ทราบภายใน 45 วัน

• บทความที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในขั้นสุดท้ายจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ (หากมีการ
ร้องขอ) โดยจะแจ้งผลการพิจารณาภายหลังจากได้รับการแก้ไขบทความภายใน 15 - 30 วัน
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการ

แก้ไขเนื้อหาและ/หรือรูปแบบของต้นฉบับที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร 

การเตรียมต้นฉบับ 
ต้นฉบับบทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร .doc 

ของ Microsoft Word หรือเทียบเท่า หากต้นฉบับประกอบด้วยภาพ ตาราง หรือสมการ ให้ส่งแยกจาก
ไฟล์เอกสาร ในรูปแบบไฟล์รูปภาพ ในสกุล .pdf .jpg .gif หรือ .bmp ความยาวของต้นฉบับต้องไม่เกิน 
16 หน้า (รวมบทคัดย่อ ภาพ ตารางและเอกสารอ้างอิง) ต้นฉบับบทความควรมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

ชื่อบทความ  ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษร
หนาขนาด 24) จัดกึ่งกลางหนา้กระดาษ 

ชื่อ นามสกุลผู้เขยีน/ผู้วิจัย 
- ไม่ต้องระบุค าน าหน้าชื่อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด 16 จัดชิดขวาสุด 
- หากมี 2 คน หรือมากกว่า ให้พิมพ์ชื่อและแสดงตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กแบบตัวยก 

(Superscript) และเว้นวรรค 1 คร้ัง เช่น “คนที่ 1a  คนที่ 2b คนที่ 3c”  
- ชื่อต าแหน่ง หน่วยงาน ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด 14 จัดชิดขวาสุด 
- E-mail ของผู้เขียน ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด 14 จัดชิดขวาสุด 
บทคัดย่อ ให้มีทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 ค า 

ค าส าคัญ จ านวน 3 - 5 ค า ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรปกติ 
TH SarabunPSK ขนาด 15 ส่วนที่เป็นชื่อหัวข้อ “ค าส าคัญ” “Keywords” ให้ใช้ตัวอักษรหนา 

เนื้อความ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 15 
และให้มีหัวข้อได้ไม่เกิน 3 ล าดับ ได้แก่ ล าดับแรก เช่น บทน า ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ล าดับที่สอง
ใช้ตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนา และล าดับที่สามใช้ตัวอักษรขนาด 15 ตัวเอียง และควรประกอบไปด้วย
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

บทความวิจัย ประกอบด้วย 1) บทน า 2) ทบทวนวรรณกรรม 3) วิธีการวิจัย
4) ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 5) สรุปและเสนอแนะ 6) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 7) เอกสารอ้างอิง
(เป็นภาษาอังกฤษทั้งภายในเนื้อความและท้ายบทความ) 

บทความวิชาการ ให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานการเขียนงานทางวิชาการ

ภาพ ตาราง และสมการ  ส่วนของต้นฉบับที่เป็นรูปภาพ แผนภาพ และตาราง ให้มีขนาดไม่เกิน 
140 x 210 มม. รูปแบบ gray sc มีระดับความเข้มที่เหมาะสม ตัวอักษรในภาพและตารางให้มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 ทุกภาพ ตารางและสมการจะต้องมีชื่อก ากับ ได้แก่ ภาพที่ 1 ตรงกลางด้านล่างของ
ภาพ ตารางที่ 1: ชิดขอบซ้ายด้านบนของตาราง และ “(1)” ชิดขอบขวาในบรรทัดเดียวกับสมการ 
รวมทั้งแหล่งที่มา (ถ้ามี) ด้านล่างของภาพหรือตาราง และให้ระบุต าแหน่งอ้างอิงในบทความ เช่น ภาพที่ 
1 ตารางที่ 1 หรือ สมการที่ 1

การจัดรูปแบบอื่น ๆ 
• ล าดับตัวเลขที่เป็นหัวข้อให้ใช้ตัวเลขตามด้วยเครื่องหมายจุด เช่น 1. และ 2. ล าดับตัวเลขภายใน

ข้อความ ให้ใช้ตัวเลขตามด้วยเคร่ืองหมายวงเล็บ เช่น 1) และ 2)
• เครื่องหมายแสดงข้อย่อย ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งบทความ
• การเยื้องย่อหน้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบทความ

การเขียนอ้างอิง
1. รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเร่ืองและท้ายเล่มให้ใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม ปี ตามรูปแบบของ

American Psychological Assoc on (APA) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://library.nida.ac.th/2015/f rican_P chological_Assoc on_APA 255905.pdf

2. รายการอ้างอิงจากเอกสารของผู้เขียนคนไทยการอ้างอิงต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และบรรณานุกรม
หรืออ้างอิงท้ายเล่มก็จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และใส่ค าวา่ [ n Thai] หลังชื่อเรื่อง 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงในบทความ 
• กรณีผู้แต่ง 1 คน  2 คน  3 5 คน และตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป

ผู้แต่ง 1 คน (อาแว มะแส 2553) ให้เปลี่ยนเป็น (M 2010)
ผู้แต่ง 2 คน (สุพรรณี ไชยอ าพร และรติพร ถึงฝั่ง, 2558) ให้เปลี่ยนเป็น (Chaumporn & eungfung 2015)
ผู้แต่ง 3 6 คน (M Mor d  Par 2014) อ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป (M , 2014)
ผู้แต่งตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป   ( enl ng ., 2007)

• กรณีอ้างอิงครั้งละหลายแหล่ง
(Etzioni, 1993, 1996)
(Ghai,1994; Friend, 2007 f, Onchan & Schwarz er, 2003)
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บทความวิจัย ประกอบด้วย 1) บทน า 2) ทบทวนวรรณกรรม 3) วิธีการวิจัย 

4) ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 5) สรุปและเสนอแนะ 6) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 7) เอกสารอ้างอิง
(เป็นภาษาอังกฤษทั้งภายในเนื้อความและท้ายบทความ) 

บทความวิชาการ ให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานการเขียนงานทางวิชาการ 

ภาพ ตาราง และสมการ  ส่วนของต้นฉบับที่เป็นรูปภาพ แผนภาพ และตาราง ให้มีขนาดไม่เกิน 
140 x 210 มม. รูปแบบ gray-scale มีระดับความเข้มที่เหมาะสม ตัวอักษรในภาพและตารางให้มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 ทุกภาพ ตารางและสมการจะต้องมีชื่อก ากับ ได้แก่ “ภาพที่ 1: ตรงกลางด้านล่างของ
ภาพ”, “ตารางที่ 1: ชิดขอบซ้ายด้านบนของตาราง” และ “(1)” ชิดขอบขวาในบรรทัดเดียวกับสมการ 
รวมทั้งแหล่งที่มา (ถ้ามี) ด้านล่างของภาพหรือตาราง และให้ระบุต าแหน่งอ้างอิงในบทความ เช่น <ภาพที่ 
1>, <ตารางที่ 1> หรือ <สมการที่ 1> 

การจัดรูปแบบอื่น ๆ 
• ล าดับตัวเลขที่เป็นหัวข้อให้ใช้ตัวเลขตามด้วยเครื่องหมายจุด เช่น 1. และ 2. ล าดับตัวเลขภายใน

ข้อความ ให้ใช้ตัวเลขตามด้วยเคร่ืองหมายวงเล็บ เช่น 1) และ 2)
• เครื่องหมายแสดงข้อย่อย ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งบทความ
• การเยื้องย่อหน้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบทความ

การเขียนอ้างอิง
1. รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเร่ืองและท้ายเล่มให้ใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม – ปี ตามรูปแบบของ

American Psychological Association (APA) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
http://library.nida.ac.th/2015/files/American_Psychological_Association_APA-255905.pdf 

2. รายการอ้างอิงจากเอกสารของผู้เขียนคนไทยการอ้างอิงต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และบรรณานุกรม
หรืออ้างอิงท้ายเล่มก็จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และใส่ค าวา่ [In Thai] หลังชื่อเรื่อง 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงในบทความ 
• กรณีผู้แต่ง 1 คน, 2 คน, 3-5 คน และตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป

ผู้แต่ง 1 คน:  (อาแว มะแส, 2553) ให้เปลี่ยนเป็น (Masae, 2010)
ผู้แต่ง 2 คน:  (สุพรรณี ไชยอ าพร และรติพร ถึงฝั่ง, 2558) ให้เปลี่ยนเป็น (Chaiumporn & Teungfung, 2015)
ผู้แต่ง 3 – 6 คน:  (Maleki, Moradi, & Parsa, 2014) อ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป (Maleki et al, 2014)
ผู้แต่งตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป:  (Renliang et al., 2007)

• กรณีอ้างอิงครั้งละหลายแหล่ง
(Etzioni, 1993, 1996)
(Ghai,1994; Friend, 2007; Neef, Onchan & Schwarzmeier, 2003)
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• กรณีอ้างอิงโดยตรงหรืออ้างอิงแบบเจาะจง
(Kline, 2005, p. 50)
(Arghiros, 2002, pp. 228-230)

• กรณีอ้างอิงจากแหล่งทุติยภูมิ
(as cited in Ellis, 2000, pp. 289-302)

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
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