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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ         
 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วัตถุประสงค           
 1. เพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงานที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชา   

สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  

 2. เพื่อตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ หรือบทความปริทัศนวารสาร 

ฯลฯ อันจะกอใหเกิดประโยชนดานองคความรู ความคิด แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน เทคนิคการวิจัยใหม ๆ ตอ

การพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติ       

 3. เพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการระหวางผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย 

นักวิจยั นักวิชาการ และผูที่สนใจ  

ระเบียบและขอกําหนดของวารสาร       
 วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทําข้ึนเพื่อสงเสริมและ
เผยแพรผลงานที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดาน
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลกัษณะของผลงานทีร่บัการ
ตีพิมพ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสอื หรือบทความปริทัศนหนังสอื เปนตน      
วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีกําหนดการออกเลมวารสาร
เปนรายไตรมาส ปละ 4 ฉบับ ดังน้ี         
  ฉบับที่ 1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม      
  ฉบับที่ 2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน         
  ฉบับที่ 3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน      
  ฉบับที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม       
 การตีพิมพเผยแพรผลงานกับวารสารสงัคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มีขอกําหนด ดังน้ี 
          1. เปนบทความที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการ  
ดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และจะตองเขียนบทความตาม
แบบฟอรมของวารสารสงัคมศาสตรเพือ่การพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่กําหนดให
เทาน้ัน เชน มีช่ือและทีอ่ยูผูนิพนธครบถวน, มีบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, มีเอกสารอางอิงเปน
รูปแบบเดียวกัน เปนตน (สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดในระบบฐานขอมลูออนไลน)    
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  2. เปนบทความที่ไมเคยไดรบัการตีพมิพในหนังสอื วารสาร และอื่นใดมากอน   
  3. บทความจะตองผานการพจิารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามที่กองบรรณาธิการคัด
สรรตรงตามสาขาวิชาและไมมสีวนไดสวนเสียกับเจาของผลงานหรอืผูนิพนธ ไมนอยกวา 2 คน ลงความเห็นวา
ผลงานมีคุณภาพสมควรลงตีพมิพในวารสารได       
  4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพจิารณาการลงตีพิมพในวารสารภายหลงัจากกองบรรณาธิการได
พิจารณาบทความในเบือ้งตนแลว         
  5. หากบทความใดไดรับการพจิารณาตีพมิพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จ
และสงคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด มิฉะน้ัน จะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ   
  6. ผูสงบทความจะตองสงผานระบบออนไลนเว็บใซตของวารสารสงัคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (http://social.rmu.ac.th/web/) เทาน้ัน   

บรรณาธิการ          

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี

ท่ีปรึกษาบรรณาธิการ         

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง 

ผูชวยบรรณาธิการ          
 1. ผูชวยศาสตราจารยบัญชา  พุฒิวนากุล       
 2. อาจารยศรัณยา  อัตถากร        
 3. อาจารยนุจรี  ใจประนบ         
 4. อาจารยทนงศักด์ิ  ปดสินธุ         
 5. นายนครินทร  มวงออน (ผูชวยและเลขาบรรณาธิการ) 

กองบรรณาธิการ          
 กองบรรณาธิการของวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประกอบดวย กองบรรณาธิการจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 11 คน และกองบรรณาธิการ
จากภายในมหาวิทยาลัย 3 คน ดังน้ี 

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย      
 1. ศาสตราจารย ดร.ธเนศวร  เจริญเมือง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 2. รองศาสตราจารย ดร.สมบรูณ  ศิริสรรหริัญ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. รองศาสตราจารย ดร.พจน  ไชยเสนา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 4. รองศาสตราจารย ดร.สกุัญญา  เอมอิ่มธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ  บุญเหลือ   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูฆอรี  ยีหมะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยุทธ์ิ  จํารัสพันธุ   มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 9. ดร.อธิราชย  นันขันตี     มหาวิทยาลัยนครพนม  
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 10. ดร.จุฑามาส  ชมผา     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 11. ดร.สุธีกิต์ิ  ฝอดสงูเนิน     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย  

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย       
 1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ          

 ผูประเมินบทความ (Peer Review) วารสารสังคมศาสตรเพือ่การพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ของเลมปที่ 2 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2561 (มกราคม-มีนาคม) ไดแก   

  1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ      

  2. รองศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธ์ิ  โสภา       

  3. รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ  โกศลกิตติอมัพร     

  4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี       

  5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี อัตถากร       

  6. ดร.สิบปย ชยานุสานี จันทรดอน       

  7. ดร.รติกร  แสงหาว         

  8. ดร.อธิราชย  นันขันตี         

  9. ดร.สุธีกิต์ิ  ฝอดสงูเนิน       

คณะกรรมการจัดทําวารสาร         

 1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ       

 2. รองศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธ์ิ  โสภา       

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง      

 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี       

 5. ผูชวยศาสตราจารยบัญชา  พุฒิวนากุล       

 6. ดร.สิบปย ชยานุสานี จันทรดอน        

 7. อาจารยศรัณยา  อัตถากร        

 8. อาจารยนุจรี  ใจประนบ         

 9. อาจารยทนงศักด์ิ  ปดสินธุ        

 10. นายนครินทร  มวงออน 
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คณะกรรมการตรวจพิสูจนอักษร ตรวจรูปแบบ และตรวจการอางอิง    

 1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ       

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง      

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี       

 4. ผูชวยศาสตราจารยบัญชา  พุฒิวนากุล       

 5. ดร.สิบปย ชยานุสานี จันทรดอน        

 6. อาจารยศรัณยา  อัตถากร        

 7. อาจารยนุจรี  ใจประนบ         

 8. อาจารยทนงศักด์ิ  ปดสินธุ        

 9. นายนครินทร  มวงออน          

สํานักพิมพ           

 โรงพมิพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80         

ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหสัไปรษณีย 44000 โทร. 043-722118 
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บทบรรณาธกิาร 

 วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (JOURNAL OF SOCIAL 

SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY) ฉบับน้ีเปนฉบับประจําปที่  2       

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 เน้ือหาของบทความมีเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกับสังคมศาสตรเพื่อการ

พัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบขอกําหนดของวารสารที่เกี่ยวของใน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคม

วิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

ทั้งในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศนหนังสือ โดยบทความที่ผานการคัดเลือกการ

พิจารณาจากผูประเมินบทความ (Peer Review) ใหไดรับการเผยแพรตีพิมพผลงานในฉบับน้ี คือ บทความ

จากผูนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 5 เรื่อง และบทความจากผูนิพนธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 

เรื่อง รวมทั้งหมด จํานวน 6 เรื่อง ซึ่งประกอบดวยบทความวิจัย จํานวน 4 เรื่องไดแก เรื่องการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว, แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองรอยตํารวจตระเวน

ชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี, แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขตตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ, การศึกษา

คุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย บทความวิชาการมี 1 เรื่องไดแก เรื่องแลหลัง มองหนา: สถานะ

ความสัมพันธไทย-ลาว และบทปริทัศนหนังสือมี 1 เรื่อง ไดแก เรื่องการตลาดภาครัฐ (ของ ปยากร  หวังมหา

พร และ ชาติชาย  นรเศรษฐาภรณ)        

 บทความที่ไดรับการเผยแพรตีพิมพในวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ฉบับน้ีบางสวนเปนบทความของนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการบริหาร
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข  
แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

The Public Participation in Management of Donghuasao Forest Reserve  
in Bajiangcharoensuk, Champasak, Lao People’s Democratic Republic 
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บทคัดยอ 
 สภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือ ดานการรับผลประโยชน รองลงมาคือ ดานการตัดสินใจ ดานการปฏิบัติงาน สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานการ
ตรวจสอบและประเมินผล แนวทางพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวน ดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข 
แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานการตัดสินใจ ควรมีการวางแผนจัดสรรระเบียบการคุมครองรวมกัน 
การใหความรู อบรม ทําความเขาใจรวมกันในขอมูลขาวสาร ปรับปรุงชีวิต ความเปนอยูของประชาชน ดานการปฏิบัติงาน ควร
มีการควบคุมการใชกฎระเบียบอยางเครงครัด และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการออกกฎระเบียบในการควบคุมดูแล 
ควรกําหนดผูรับผิดชอบเวรยามที่ชัดเจนและมีการเปล่ียนเวรในการเขาออกปาสงวน ดานการรับผลประโยชน ประชาชนมีสวน
รวมในการใชประโยชนอยางใหญหลวง เชน การดํารงชีวิตที่ดีขึ้น ปาไมมีความม่ันคง ความหลากหลายของพืชพันธุไมตาม
ธรรมชาติ ควรเปดโอกาสใหประชานไดสงตัวแทนหมูบานเขารวมประชุมดวยความสมัครใจ และดานการตรวจสอบและ
ประเมินผล ควรมีการแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนรับทราบ ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดสรรขอบเขต บริเวณ
พื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบของแตละหมูบาน เพื่อที่จะไดมีความชัดเจนและเขาใจรวมกันในการปฏิบัต ิ

 

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา, การมีสวนรวม, การจัดการปาสงวน 
 
Abstract 
 The public participation in management of the Donghausao Forest Reserve was at a low level. As 
for individual aspects, it was found that getting benefits from the forest reserve and conserving water 
sources were maximum, followed by a decision, participation in planning, performance, and annual forest 
planting. Examining and evaluating participation with the official agencies concerned with the forest 
conservation was minimum. The guidelines for enhancing the public participation should be as follows. 
On decision: the public should participate in a planning process to make a common regulation. The public 
should be given all relevant information. The locals’ life quality should be improved. On performance: rules and 
regulations should be strictly followed, the public should be required in issuing the regulations to supervise the 
communal activities, the individuals should be designated to guard and monitor the forest. On receiving the 
benefits: the public representatives should be allowed to participate and attend the meeting. On examination 
and evaluation: the public should be informed of necessary information on allocation of the areas under the 
responsibility of villages. Communication channels between the public and the state sectors should be more 
open so that the conservation effort could work more effectively.  

Keywords: Guidelines for Development, Participation, Forest Reserve.  
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บทนํา 
         แนวทางการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุขน้ี ไดนําเอาแนวความคิดการมีสวนรวมของประชาชนมา
นําใชในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว โดยไดวางวัตถุประสงคและเปาหมาย ดังน้ี (1) เพื่อปรับปรุงนโยบายการทํางานดาน
กฎหมายและระบบสงเสริมอ่ืน ๆ เพื่อขยายการคุมครองหรือการจัดการปาไมแบบยั่งยืน และการมีสวนรวมในขอบเขตทั่ว
ประเทศ (2) เพื่อนําเอาเขตพื้นที่ปาสงวนที่เปนบุริมสิทธ์ิทั้งหมดเขาสูระบบการจัดการปาไมแบบยั่งยืน และมีสวนรวมของ
ประชาชน (3) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยรายรับที่ไดรับจากการจัดการปาแบบยั่งยืน และมีสวนรวม รวมถึงการ
นําเอาการมีสวนรวมมาเปนยุทธศาสตรในการวางแผนการและจัดการปา โดยเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการ และอนุรักษปาไมดวยความตืน่ตัวสมัครใจการมีสวนรวมในการจัดการปาไมแบบยั่งยืน ในพื้นที่ดังกลาวจําเปนไดให
ความสําคัญกับประชาชนในชนบท ที่อยูภาคเกษตรใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาปาไมมากยิ่งขึ้น เพื่อแกไขเปล่ียนแปลง
สภาพปาที่สูญเสียและเส่ือมโทรมใหกลับคืนเปนปาไมได ในขณะน้ีก็เพิ่มรายรับและสรางโอกาสใหประชาชนมีงานทํา การ
ดํารงชีวิตของประชาชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น และแกไขปญหาความยากจนดวยการดําเนินงานการจัดการปาไมแบบยั่งยืน และมี
สวนรวมของประชาชนในปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (กระทรวงกสิกรรมและปาไม, 2548: 8) 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนและเพื่อเปนการปองกัน และรักษาปาไมไมใหถูกทําลายรัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรปาไม 
ถึงปค.ศ. 2020 เพื่อชี้แนะในการพัฒนางานปาไม ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคมแหงชาติและมาตรการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ยุทธศาสตรน้ีเปนพื้นฐานเพื่อการสรางแผนดําเนินงานดานปาไมของรัฐบาล และเพื่อสรางแผนงานโครงการรวมมือ
กับสากลในระยะส้ันและระยะยาว การพัฒนาเศรษฐกิจ –สังคม และเงื่อนไขดานส่ิงแวดลอมมีการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตรปา
ไม ถึงป ค.ศ. 2020 จึงตองไดทบทวนและปรับปรุงใหทันสภาพการณและสนองตอบตามแนวทางนโยบายของพรรคและ
รัฐบาลในแตระยะ ดังน้ัน การพัฒนาแขนงการปาสงวนและการดําเนินการคุมครองปาสงวน ในองคประกอบที่สําคัญเพื่อลบ
ลางความทุกขยาก โดยการคุมครองปาไมบานรวมทั้งการปรับปรุงและการอนุรักษดิน - นํ้า การปลูกไมพื้นที่ขนาดเล็ก การมี
สวนรวมในการคุมครองปาสงวนและอ่ืน ๆ (กระทรวงกสิกรรมและปาไม, 2559: 12) เพื่อทําใหนโยบายของรัฐบาลที่กลาวมา
น้ันเกิดผล กระทรวงกสิกรรมและปาไม กรมปาไมรวมกับเกษตรปาไมแขวงในทั่วประเทศไดมีการวางแผนการจัดการปาไมใน
หลายรูปแบบ เพื่อขยายพื้นที่ปาไมในทั่วประเทศใหไดถึงรอยละ 65 - 70 ในป พ.ศ. 2563 คือ การเพิ่มบทบาทของรัฐในการ
ตรวจการณและออกระเบียบการควบคุมการตัดไมและการเก็บเก่ียวผลผลิตปาอ่ืน ๆ ความพยายามเพื่อลดการทําลายปาไม
และกาวไปถึงการยุติการถางปาทําไรแบบเคล่ือนที่ เปล่ียนมาทําการผลิตที่ถาวรถือเอาการพัฒนาแบบมีสวนรวมในกลุม
ประชาชน เพื่อชักชวนชาวบานเขามามีความรับผิดชอบ ในการจัดการปาไมที่มีอยูในขอบเขตบานของตนเอง มีสวนรวมในการ
แบงปนผลที่ไดรับจากกิจกรรม และมีการมอบดิน - มอบปาไมใหประชาชนเพื่อพัฒนาเกษตรปาไม มีวิธีเพื่อชักชวนและสราง
โอกาสใหองคกรเอกชน องคการตาง ๆ มามีสวนรวมในการจัดการปา และสรางสวนปลูกไมชนิดที่เปนเศรษฐกิจโตเร็วเพิ่มขึ้น   
 ผูวิจัยในฐานะเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานกสิกรรมปาไม ดูแลเรื่องการจัดการรักษาปาไมรวมถึงการดูแลการกสิกรรม
ของประชาชนในพื้นที่เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
การดําเนินงานการจัดการปาไมแบบยั่งยืนและมีสวนรวมของประชาชนในปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปา
สัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนา ที่จะชวย
สงเสริมการดําเนินงานในกองงานกสิกรรมปาไม ของเมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงใหการดําเนินงานดังกลาวตอบสนองความตองการแกประชาชน
ในพื้นที่ตอไป 
 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาถึง 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปา
สงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการ
ดําเนินการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูวิจัยไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว โดยมีเน้ือหาใน
แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวมของ Cohen and Uphoff (Cohen and Uphoff, 1980: 213–235) ใน 4 ดาน ไดแก 1) การ
ตัดสินใจ 2) การปฏิบัติงาน 3) การรับผลประโยชน 4) การตรวจสอบและประเมินผล 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดําเนินการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญ
สุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียง เจริญสุข แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในทองถิ่นปา
สงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข คือ บานหวยแฮ ที่เปนชุมชนใชประโยชนจากปามากที่สุดและมีสวนรวมในการจัดการ
ปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจํานวนประชากรชาย – 
หญิง ทั้งหมด จากบานหวยแฮ จํานวน 701 คน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง
สําเร็จรูปโดยใชตารางของ (Krejcie and Morgan, 1970 : 608 ; อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 34) และใชวิธีการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 248 คน มีกลุมเปาหมายในการศึกษาแนวทางพัฒนาการ
ดําเนินการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือ ตัวแทนคณะผูบริหารเมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 1 คน เจาหนาที่ / พนักงาน จํานวน 9 คน นายบานและรองนายบานหวยแฮ 
จํานวน 5 คน ปาไมบาน / องคการจัดตั้งมหาชนบานหวยแฮ จํานวน 5 คนรวมทั้งส้ิน จํานวน 20 คน 
        2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
         แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของ ดังน้ี  
  1. แบบสอบถาม การศึกษาสภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียง เจริญ
สุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดศึกษาใน 4 ดาน ไดแก 1) กระบวนการตัดสินใจ 2) การดําเนิน
โครงการ 3) การรับผลประโยชน 4) การประเมินผลโครงการ โดยใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 248 คน 

 2. แบบสัมภาษณ เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมือง
บาเจียง เจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดศึกษาใน 4 ดาน ไดแก 1) กระบวนการตัดสินใจ 
2) การดําเนินโครงการ 3) การรับผลประโยชน 4) การประเมินผลโครงการ โดยการสัมภาษณ คือ ตัวแทนคณะผูบริหารเมือง
บาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 1 คน เจาหนาที่ / พนักงาน จํานวน 9 คน นาย
บานและรองนายบานหวยแฮ จํานวน 5 คน ปาไมบาน / องคการจัดตั้งมหาชนบานหวยแฮ จํานวน 5 คนรวมทั้งส้ิน จํานวน 
20 คน 

  
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป                                           จํานวน (คน)                        รอยละ 

    1. เพศ   
     1.1  ชาย 175 70.56 
     1.2  หญิง 73 29.44 
2. อายุ   
     2.1  อายุต่ํากวา 35 ป 102 41.13 
     2.2  อายุ  36 – 45  ป 104 41.94 
     2.3  อายุ  46 – 55 ป 32 12.90 
     2.4  อายุ 56 ป ขึ้นไป 10 4.03 
3. ระดับการศึกษา   
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     3.1  ต่ํากวาปริญญา 244 98.39 
     3.2  ปริญญาตร ี 2 0.81 
     3.3  สูงกวาปริญญาตรี 2 0.81 
4. สถานภาพ   
     4.1  โสด 37 14.92 
     4.2  สมรส 172 69.35 
     4.3  แยกทางกัน 39 15.73 
5. อาชีพ   
     5.1  เกษตรกร 144 58.06 
     5.2  ประกอบธุรกิจสวนตัว 65 26.21 
     5.3  ขาราชการ 39 15.73 
6. รายไดตอเดือน   
     6.1  ต่ํากวา 10,000 บาท 235 94.75 
     6.2  10,001 – 15,000 บาท 10 4.03 
     6.3  15,001 บาท ขึ้นไป 3 1.21 

รวม                                                     248                            100.00 
 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว         
เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวม 

สภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว 
 โดยภาพรวม ศักยภาพ แปลผล 

  X  S  
1 ดานการตัดสินใจ 2.39 0.71       นอย 
2 ดานการปฏิบัติงาน 2.38 0.71       นอย 
3 ดานการรับผลประโยชน 2.42 0.73       นอย 
4 ดานการตรวจสอบและประเมินผล 2.17 0.69       นอย 

                   ภาพรวม                                              2.34    0.71            นอย 

 จากตารางที่ 2  พบวา สภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวง
จําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับนอย ( X  = 2.34) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน  พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการรับผลประโยชน ( X = 2.42) รองลงมา คือ ดานการตัดสินใจ ( X  = 2.39) 
รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติงาน ( X  = 2.38) สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานการตรวจสอบและประเมินผล ( X  = 
2.17) ตามลําดับ 

 
สรุปผลการวิจัย            
 1. สภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือ ดานการรับผลประโยชน ( X = 2.42) รองลงมาคือ ดานการตัดสินใจ ดานการปฏิบัติงาน สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ 
ดานการตรวจสอบและประเมินผล โดยสรุปผลการวิจัยในแตละดานไดดังน้ี 
 1.1 สภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานการตัดสินใจ ในภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับนอย ( X  = 2.39) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ  พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ มีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานประจําป เชน การฟนฟูปา ตานไฟปา ทํา
ปายเตือน แสดงขอบเขต ( X  = 2.66) สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ มีสวนรวมตัดสินใจในการกําหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของแตละหมูบานและมีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว ( X  = 2.20)   
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 1.2 สภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับนอย ( X  = 2.38) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีสวนรวมในการปลูกปาทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกป ( X  = 2.38) 
สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ มีมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดการปาสงวน ( X  = 2.08)    

 1.3 สภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานการรับผลประโยชนโดยภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับนอย ( X  = 2.42) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ รวมรับผลประโยชนจากปาสงวนในการอนุรักษแหลงนํ้า เชน ตนนํ้าลํา
ธาร หวย ( X  = 2.67) สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ รวมรับผลประโยชนจากการกําหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของแตละ
หมูบาน ( X  = 2.24) 

 1.4 สภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานการตรวจสอบและประเมินผล โดยภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับนอย ( X  = 
2.17) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีสวนรวมกับหนวยงานราชการปาไมในการตรวจสภาพปา
สงวน ( X  = 2.40) สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ มีสวนรวมในการเสนอแนวทางแกปญหาในการจัดการปาสงวน ( X  = 1.92) 
 2. แนวทางพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวน ดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2.1 ดานการตัดสินใจ ควรมีการวางแผนจัดสรรระเบียบการคุมครองรวมกัน การใหความรู อบรม ทําความเขาใจ
รวมกันในขอมูลขาวสาร ปรับปรุงชวิีต ความเปนอยูของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม ในการกําหนด
ขอบเขตพื้นที่การทําการเกษตรในจํานวนที่เหมาะสม เพื่อปกปกรักษาปา ควรมีการปรึกษาหารือรวมกันระหวางลุมตอนบาน
และตอนลางเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน สรางความตระหนักรู ในการอนุรักษปา ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวม
ในการคุมครองวางระเบียบ มีสิทธ์ิในการดูแลควบคุมการตัดไมทําลายปา มีสวนรวมในการตัดสินใจเม่ือเขารวมประชุม ควรให
ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตปกหลักหมายคืน (เขตแดน)  

 2.2 ดานการปฏิบัติงาน ควรมีการควบคุมการใชกฎระเบียบอยางเครงครัด และใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การออกกฎระเบียบในการควบคุมดูแล ควรกําหนดผูรับผิดชอบเวรยามที่ชัดเจนและมีการเปล่ียนเวรในการเขาออกปาสงวน 
ควรมีการฝกอบรมใหประชาชนไดรูจักเครื่องมือที่ทันสมัย เชน การใช GPS  สรางความเขาใจในดานระเบียบและมติ คําส่ังตาง 
ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกตองตรงกัน ควรเปดโอกาสใหประชานไดสงตัวแทนหมูบานเขารวมประชุมดวย
ความสมัครใจเพื่อใหเขาใจในการปฏิบัติงาน ควรมีการสงเสริมใหประชาชนในเขตปาสงวนสามารถประชาสัมพันธหรือเผยแพร 
กฎ ระเบียบ ในการคุมครองและนําใชปาไม ควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับผลประโยชนในทุกภาระงาน
เปนการสรางความพึงพอใจและตอบสนองความตองการของประชาชน  
 2.3 ดานการรับผลประโยชน ประชาชนมีสวนรวมในการใชประโยชนอยางใหญหลวง เชน การดํารงชีวิตที่ดีขึ้นปา
ไมมีความม่ันคง ความหลากหลายของพืชพันธุไมตามธรรมชาติ ควรเปดโอกาสใหประชานไดสงตัวแทนหมูบานเขารวมประชุม
ดวยความสมัครใจเพื่อใหเขาใจในการปฏิบัติงาน ควรมีการสงเสริมใหประชาชนในเขตปาสงวนสามารถประชาสัมพันธหรือ
เผยแพร กฎ ระเบียบ ในการคุมครองและนําใชปาไม ควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับผลประโยชนในทุก
ภาระงานเปนการสรางความพึงพอใจและตอบสนองความตองการของประชาชน ภาครัฐควรสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาปาสงวนดงหัวสาว เพื่อประโยชนในการคุมครองปา การใชปะโยชนจาก
ปาไมดงหัวสาว เชน ผลไมปา หนอไม ไผ พืชชนิดตาง ๆ สมุนไพรชนิดตาง ๆ ควรมีการใหความรูและความเขาใจแกประชาชน
ในการใชประโยชนจากปาไมภายใตการดูแลของภาครัฐ 
 2.4 ดานการตรวจสอบและประเมินผล ควรมีการแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนรับทราบ ควรใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการจัดสรรขอบเขตบริเวณพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบของแตละหมูบานเพื่อที่จะไดมีความชัดเจนและเขาใจ
รวมกันในการปฏิบัติ ควรสรางแรงจูงใจในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมประชุมกับหนวยงานของรัฐใน
การจัดการปาสงวนดงหัวสาว สรางความตระหนักรูใหเห็นถึงความสําคัญในการเขารวมประชุมทุกครั้งเพื่อสามารถตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันได นําผลที่ไดจากการตรวจสอบมาใชเปนขอมูลเพื่อสรางระเบียบในการจัดการปาสงวน
ดงหัวสาวรวมกัน ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของภาครัฐ ควรสราง
ความเขาใจและใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับสิทธิของตนในการตรวจสอบและประเมินผล 



 

วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

15 

การอภิปรายผล   
 1. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับนอย พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการรับผลประโยชน 
โดยประชาชนสวนใหญแลวจะไดรับประโยชนจาก ปาสงวนที่มีการอนุรักษแหลงนํ้า ไดใชจะประโยชนจากแหลงนํ้า ลําธาร หวย รับ
ประโยชนที่เปนแหลงพืชสมุนไพร เชน เครือเหม กําลังเสือโครง การกําหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของแตละหมูบานทําใหเห็น
ถึงสิทธิประโยชนอยางชัดเจน สามารถเปนแหลงในการประกอบหัตถกรรม เชน หวาย ไมไผ จึงเปนสาเหตุใหดานการรับ
ผลประโยชน เปนดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด เชนเดียวกับงานวิจัยของ พันธุพงษ  คงเดชอดิศักดิ์ (2557: 62-67) ไดศึกษาเรื่อง การ
มีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง จังหวัดตราด 
ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนมีสวนรวมในระดับนอย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการเผยแพรความรูและ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมยังไมทั่วถึงทําใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมนอยและไมเห็นถึงความสําคัญของ
การมีสวนรวมในการจัดการปาสงวน สวนดานการตัดสินใจอยูในลําดับรองลงมา ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนมีสวนรวมในการวาง
แผนการดําเนินงานประจําป เชน การฟนฟูปา ตานไฟปา ทําปายเตือน แสดงขอบเขต การออกระเบียบ ขอบังคับรวมถึงโทษของ
การทําลายปา รวมในการวางแผน ในการอนุรักษปา จึงเปนสาเหตุใหดานการตัดสินใจอยูลําดับรองลงมา ดังน้ันจึงควรมีการให
ความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวบทกฎหมายระเบียบคําส่ังใหชัดเจน และพรอมนําเขาไปปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสมการติตอ
ประสานงานในระบบการทํางานรวมกันรวมไปถึงเพิ่มระดับการศึกษาความรูความสามารถการปฏิบัติงานของภาครัฐ 
 2. แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา ดานการตรวจสอบและประเมินผล เปนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด มีขอเสนอแนะควรมีการแจง
ขอมูลขาวสารใหประชาชนรับทราบ ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดสรรขอบเขตบริเวณพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบของ
แตละหมูบานเพื่อที่จะไดมีความชัดเจนและเขาใจรวมกันในการปฏิบัติ ควรสรางแรงจูงใจในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมประชุมกับหนวยงานของรัฐในการจัดการปาสงวนดงหัวสาว สรางความตระหนักรูใหเห็นถึงความสําคัญในการเขารวม
ประชุมทุกครั้งเพื่อสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันได นําผลที่ไดจากการตรวจสอบมาใชเปนขอมูลเพื่อสราง
ระเบียบในการจัดการปาสงวนดงหัวสาวรวมกัน ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐ ควรสรางความเขาใจและใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับสิทธิของตนในการตรวจสอบและประเมินผล จึงควรมี
การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรูความเขาใจ การใหโอกาสประชาชนเปนฝายตัดสินใจกําหนดปญหาความตองการของ
ตนเองอยางแทจริง เปนการเสริมพลังอํานาจใหแกประชาชนสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหมีความรู ความสามารถ และ
รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ควรสรางแรงจูงใจในอนุรักษปาไมและสงเสริมใหประชาชนเขารับการอบรบกับเจาหนาที่เพื่อใหความรูที่
ถูกตองในการอนุรักษทรัพยากรปาและการจัดการปาสงวนอยางถูกตองตอไป 

  
ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน  
 1. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ และจะตองปลูกจิตสํานึกใหเกิด
ความรักและหวงแหนปาสงวนดงหัวสาวใหคนรุนหลังตอไป  
 2. ควรสงเสริมและพัฒนาผูนําหมูบาน เพื่อจะไดนําความรูเก่ียวกับกฎ ระเบียบ นโยบายในการจัดการปาสงวนมา
เผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับความรูและมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
 3. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดใชประโยชนจากทรัพยากรปาสงวนไดอยางคุมคาและเห็นถึง
ความสําคัญในการใชประโยชนจากปา พรอมทั้งการอนุรักษปาใหคงความอุดมสมบรูณที่สุด 
 4. หนวยงานภาครัฐควรจัดอบรมใหความรูแกผูนําหมูบานและคณะกรรมการหมูบานเก่ียวกับการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของภาครัฐ ใหสามารถถายทอดความรูและประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรปาสงวนอยางตอเน่ือง 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการปาในเมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  
 2. ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมโครงการจัดการปาผลิตในเมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จไดเปนอยางดีดวยความอนุเคราะห จากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการพัฒนาทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  จําปาออน และอาจารย ดร.
จุฑามาส  ชมผา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ผู วิจัย
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.มาลี  ไชยเสนา  อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ดร.คําก่ิงแกว ปดทํามะวง รองเจาเมืองบาเจียงเจรญิสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นาย
อํานวย เฮืองวงสา หัวหนาหองการกสิกรรมและปาไมเมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชน
ลาว ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ แนะนํา และแกไขเครื่องมือในการทําวิจัยครั้งน้ี ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง
ตลอดมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาที่ไดรับอยางดียิ่ง  

จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามและผูใหสัมภาษณ
ทุกทาน ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลและใหการสนับสนุน คอยเปนกําลังใจใน
การศึกษาตลอดมา สุดทายน้ี คุณคาและคุณประโยชนอันพึงไดจากงานวิจัยเลมน้ี ผูวิจัยขออุทิศบูชาพระคุณ บิดา มารดา ครู 
อาจารย ทุกทานที่ใหกําลังใจ และประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูแกผูวิจัยตลอดมา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 223 
คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัด สังกัด
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี และแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัด สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ขาราชการตํารวจสังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 124 
กลุมเปาหมาย คือ ตัวแทนผูบริหาร ตัวแทนผูปฏิบัติงาน จํานวน 13 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา 
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานที่ มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ประชาธิปไตยในองคการโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางานการบูรณาการทางสังคม หรือการทํางานรวมกัน  
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ ลักษณะงานที่เก่ียวของเปนประโยชนตอสังคม สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือความ
สมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองรอย
ตระเวนชายแดนที่ 223 ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ควรเพิ่มกรอบอัตราเงินเดือนคาครองชีพคาสวัสดิการ ดาน
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ หนวยงานควรจัดตั้งกลุมและสงเสริมการออกกําลังกาย ดานโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ควรจัดสงใหขาราชการตํารวจฝกภาษาตางประเทศและฝกอบรมทางวิชาการ ดานความกาวหนาและ
ความม่ันคงในการทํางาน ควรยึดหม่ันอยูในระเบียบวินัยทําตามคําส่ังผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหบุคลากรไดอบรมหลักสูตร 
ดานการบูรณาการทางสังคม หรือการทํางานรวมกัน ควรทํางานกับหนวยงานอ่ืนเพิ่มมากขึ้นเพื่อสรางเครือขายองคกร ดาน
ประชาธิปไตยในองคการ ควรรับฟงความคิดเห็นกับเสนอแนะจากอยูใตบังคับบัญชา ควรใหราชการเสนอความคิดเห็นที่
แตกตางไดโดยเสรี ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ควรมีสวัสดิการที่เพียงพอสําหรับกําลังพลในสังกัด 
ดานลักษณะงานที่เก่ียวของเปนประโยชนตอสังคม ควรจะมีการออกปฏิบัติการตรวจความเรียบรอยตามในเมือง อํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนดวยความเสมอภาค 
 
คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา, คุณภาพชีวิตการทํางาน, ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 
 
Abstract 
 The research aimed to study the opinions on the working life quality of the police officials 
attached to the Border Patrol Division 223 Kai Somdet Phrayadamrong of Ubon Ratchathani province and 
to explore the guidelines to improve the working life quality of the police officials in the study. The 
population used in the research was 124 police officials attached to the Border Patrol Division 223 of Kai 
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Somdet Phrayadamrong. The target groups were 13 representatives. The research instruments were a 
questionnaire and an interview. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation 
and content analysis. The research findings were as follows. The working life quality of the police officials 
under study was at a low level. The aspect with a maximum mean was sufficient and just benefits. Salary 
and other benefits should be increased in line with economic conditions and responsibilities. As for safe 
environments, there should be a center for physical exercise. On opportunity to develop individuals’ 
ability, police officials should be encouraged to learn foreign languages and have more academic training. 
On progress and job security, personnel should be allowed to have a curricular training to improve their 
skills needed for their positions; there should be scholarship for them to further education. On social 
integrity and co-working, police officials should work with other agencies in the areas in which they were 
well prepared; they should work with other agencies to strengthen the organization network. On 
democracy, the superiors should be willing to their subordinates. On the working life and personal life, 
there should be enough accommodation for the officials. On relevant works useful to society, the public 
should be treated and facilitated equally.  
 
 Keywords: Guidelines, Working Life Quality, Border Patrol Police 223 
 
บทนํา  
 สํานักงานตํารวจแหงชาติไดตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาขาราชการตํารวจในการที่จะทําใหมี
มาตรฐานในการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น เห็นไดจากแผนสํานักงานตํารวจแหงชาติแมบทฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549 มีแนวทาง
การดําเนินงานที่จะพัฒนาคาตอบแทน ที่ขาราชการไดรับและสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหเหมาะสมกับตําแหนงตามลักษณะ
คุณภาพของงาน รวมทั้งมีการสงเสริมสนับสนุนเปดโอกาสใหขาราชการตํารวจ ไดมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถในแตละ
วิชาไดอยางกวางขวาง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของตนเองใหมากยิ่งขึ้น ทําใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพนอกจากน้ียังวางแนวทางที่จะจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนขั้นพื้นฐาน และที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงานทุกประเภทใหขาราชการตํารวจและครอบครัวไดรับดวยความรวดเร็วเสมอภาคเปนธรรม เพียงพอ เหมาะสมกับ
ภารกิจ หนาที่และความเส่ียงภัย ตลอดจนพัฒนาการของสวัสดิการในรูปแบบใหมตามศักยภาพของหนวยงาน ส่ิงเหลาน้ีเปน
ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของขาราชการตํารวจ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2549: 12) การเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองตลอดจนสภาพแวดลอม ทั้งกายภาพและทางสังคมใน
ปจจุบัน ไดสงผลกระทบอยางมากตอบุคลากรที่จะเลือกประกอบสัมมาอาชีพ หลากหลาย มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขาราชการตํารวจที่ถือเปนเปนขาราชการประจํา เพราะสังคมทุกสังคมจะตองมีตํารวจคอยดูแลทุกขสุขของประชาชนอีกทั้งยัง
คอยรักษาความสงบเรียบรอยภายในบานเมืองอีกดวย และในปจจุบันตํารวจไดเขามามีบทบาทในการบริหารประเทศมากขึ้น
ไมวาจะเปน การบริหาร ปกครองประเทศ ทางดานความ ม่ันคงของประเทศ ทางจิตวิทยากับความม่ันคง ทางดานความ
เปนอยูของประชาชน (ธีรภาส ยั่งยืน, 2554: 2)   
 ตํารวจตระเวนชายแดนเปนหนวยงานหน่ึงใน สังกัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนาที่เสริมกําลังตํารวจภูธรในการ
รักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนและปองกันการรุกรานและรักษาสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน โดยมีการฝกกําลัง
ตํารวจเพื่อทําหนาที่คลายทหารเปน อันเน่ืองจากสนธิสัญญากรุงเจนีวาระหวางไทยกับฝรั่งเศสกําหนดหามไมใหมีกําลังทหาร
ในระยะ 25 กิโลเมตรจากแนวชายแดน จุดประสงคหลักในการจัดตั้ง ตชด.ในชวงแรกคือปองกันกองกําลังคอมมิวนิสตที่เขามา
รุกรานในประเทศ โดยให ในการจัดตั้งตํารวจตระเวนชายแดนเปนการเตรียมกําลังตํารวจใหพรอม เพื่อจะปฏิบัติการตอตาน
การรบนอกแบบ สวัสดิการตํารวจ จะมีอยู 2 สวน คือ 1. สิทธิที่ไดรับจากทางราชการ ไดแก เงินเดือน เบี้ยเล้ียง คาที่พัก คา
รักษาพยาบาล สิทธิประโยชนเรื่องเครื่องแบบ ฯลฯ และ 2. สิทธิที่ไดรับจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในรูปแบบของ "กองทุน
สวัสดิการ ตร." จะไดรับกรณีตํารวจเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ และมีการตั้ง "ฌาปนกิจสงเคราะห" ขึ้นมา 
เพื่อรวบรวมเงินชวยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต เปรียบเสมือน "คนเปนชวยคนตาย" รวมถึงมูลนิธิสงเคราะหขาราชการตํารวจและ
ครอบครัว และมีการประสานแหลงเงินกูเพื่อใหตํารวจไดกูในดอกเบี้ยต่ํา นอกจากน้ี กองสวัสดิการยังดูแลเรื่องบานพักตํารวจ 
บานพักตากอากาศ และดูแลงานเก่ียวกับสโมสรและสันทนาการ การกีฬาและดนตรี รวมถึงเรื่องอนุศาสนาจารย ซ่ึงเปนเรื่อง
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เก่ียวกับการบํารุงขวัญ การประกอบพิธีกรรม พิธีการ พิธีสงฆ เพื่อการปลอบขวัญดานจิตใจใหตํารวจ (กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22, 2558: 22) 
 กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 เปนหนวยงานในสังกัดของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 คาย
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ทําหนาที่ เปนกองรอยสนับสนุนการรบมีหนวยงานในสังกัดที่
สนับสนุนการทํางานของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานที่รองขอกําลัง โดยมีหนวยงานหลักในการทํางานเชน หมวด
รถยนตหุมเกราะวี 150 หมวดเครื่องยิงลูกระเบิด 93 หมวด จักรยานยนตยุทธวิธี และหมวดสุนัขสงคราม โดยการทํางานตอง
ปรับเปล่ียนบทบาทการทํางานของตนเองหลายดาน เปนสาเหตุใหขาราชการตํารวจกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 
ตองมีภาระงานและความรับผิดชอบมากขึ้นจากภาระงานและความรับผิดชอบของบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น มีความเส่ียงกับอันตราย
ในการปฏิบัติงานสูงขึ้นแตคาตอบแทนและ อุปกรณเครื่องมือทํางานที่ไมเพียงพอ กรณีบานพักที่ไมเพียงพอกับบุคลากรหรือที่
พักอยูหางจาก สถานที่ทํางานพอสมควรและ คุณภาพและความม่ันคงหลังเกษียณอายุราชการสวัสดิการเทาเดิมเปนส่ิงที่ยัง
ขาดหายตอคุณภาพชีวิตที่ดีของตํารวจทั่วประเทศ (คม ชัด ลึก, 2554: 1) จากสภาพการณดังกลาว ผูศึกษามีความสนใจที่จะ
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัด กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี มาใช
ประโยชนในการเสริมสราง และเพิ่มพูนใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจและความผูกพันตอองคการ รวมถึงการนําขอมูลที่ไดมา
ปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติหนาที่และมี
ความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน

ที่ 223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี      

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 

223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี  

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ขาราชการตํารวจสังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 กองกับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 124 นาย สวนการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี มีกลุมเปาหมายในการศึกษาดังน้ีกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา ไดแก 1) ตัวแทน
ผูบังคับบัญชา จํานวน 5 คน  2) ตัวแทนผูปฏิบัติงาน จํานวน 8 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
           เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบขอมูล ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี ที่เก่ียวของ ดังน้ี  
   1. แบบสอบถาม ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจสังกัด กองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพจังหวัดอุบลราชธานีแบงออกเปน 3 ตอน ดังน ี้ 
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 8 ดานไดแก 1) คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ 3) โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 5) 
การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 6) ประชาธิปไตยในองคการ   
7) ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัวและ 8) ลักษณะงานที่เก่ียวของเปนประโยชนตอสังคม 



 

วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

20 

    ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการตํารวจสังกัด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัด
อุบลราชธานี 
   2. แบบสัมภาษณ เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัด กองรอย
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 124 นาย 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   
     1.1  ชาย 124 100 
     1.2  หญิง 0 0 
2. อายุ   
     2.1  ไมเกิน 30  ป 21 16.93 
     2.2  อาย ุ 30 – 40  ป 12 9.67 
     2.3  อายุ  41 – 50 ป 43 34.67 
     2.4  อายุ 51 ป ขึ้นไป 48 38.70 
3. ระดับการศึกษา   
    3.1  ต่ํากวาปริญญาตร ี 80 64.51 
    3.2  ปริญญาตรี 43 34.67 
    3.3  สูงกวาปริญญาตร ี 1 0.01 
4. รายไดตอเดือน   
    4.1.  ต่ํากวา 15,000 บาท    12 9.67 
    4.2  15,001 – 20,000 บาท 45 36.29 
    4.3   สูงกวา 20,000 บาท 67 54.03 

 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ 

สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม 

สภาพคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ โดย
ภาพรวม 

คุณภาพชีวิต 
การทํางาน แปลผล 

                  

1. คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2.26 0.64 นอย 
2. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ 2.13 0.74 นอย 
3. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 2.21 0.66 นอย 
4. ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 2.16 0.75 นอย 
5. การบูรณาการทางสังคม หรือการทํางานรวมกัน 2.15 0.73 นอย 
6. ประชาธิปไตยในองคการ 2.23 0.68 นอย 
7. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว 2.08 0.70 นอย 
8. ลักษณะงานที่เก่ียวของเปนประโยชนตอสังคม 
                                  รวม 

2.12 
2.17 

0.74 
0.71 

นอย 
นอย 
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จากตารางที่ 2 พบวา สภาพคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองรอย ตํารวจตระเวนชายแดนที ่223 
คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอย ( = 2.17) 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ีย สูงสุด คือ คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (  = 2.26) รองลงมา คือ 

ประชาธิปไตยในองคการ ( = 2.23) และโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล (  = 2.21) สวนดานที่มีคาเฉล่ีย

ต่ําสุด คือ ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ( =2.08) ตามลําดับ 

 
สรุปผล 

 1. สภาพคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองรอย ตํารวจตระเวนชายแดนที่  223 คายสมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการวิจัยในแตละดานไดดังน้ี 
 1.1 ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ไดรับคาตอบแทนเพียงพอตอสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ 
สวัสดิการที่ไดรับมีความเพียงพอและเหมาะสม  
 1.2 ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอย ขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ หนวยงานไดนําเอาระบบ 5 ส. มาใชในการพัฒนาสถานที่ทํางานและหนวยงานมีสวัสดิการตรวจสุขภาพ
ประจําป สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ สถานที่ทํางานมีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน  
 1.3 ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอย ขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมหรือสัมมนาในเรื่องที่เก่ียวของกับการ สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ 
หนวยงานมีแหลงความรู ขอมูล ขาวสารที่ทันสมัยที่สามารถคนควาไดสะดวก  
 1.4 ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอย ขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบังคับบัญชาสนับสนุนในการปรับหรือโยกยายตําแหนงใหกาวหนากวาเดิม สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ มี
โอกาสไดรับมอบหมายงานที่มีขอบขายความรับผิดชอบสูงขึ้น  
 1.5 ดานการบูรณาการทางสังคม หรือการทํางานรวมกัน โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอย ขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมีความเปนกันเอง สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด 
คือ สามารถแสดงความคิดเห็น และมีการประสานงานระหวางเพื่อนรวมงาน แลผูบังคับบัญชา ในการใหบริการแกผูมาติดตอ  
 1.6 ดานประชาธิปไตยในองคการ โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอย ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 
ผูบังคับบัญชาของทานใหความเสมอภาคในการทํางาน สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ มีโอกาสในการใชความคิดริเริมสรางสรรค
ในการทํางานเพื่อใหเกิดประโยชนตอหนวยงานของทาน  
 1.7 ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอย ขอที่
มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การปฏิบัติงานของทานไมมีผลกระทบตอเวลาที่เปนสวนตัวในการดูแลหรือรักษาสุขภาพ สวนขอที่มี
คาเฉล่ียต่ําสุด คือ ภาระงานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมไมสงผลกระทบตอชีวิตสวนตัวและครอบครัวของทาน  
 1.8 ดานลักษณะงานที่เก่ียวของเปนประโยชนตอสังคม โดยรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอย ขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ มีโอกาสเขารวมกิจกรรมกับประชาชนในชุมชนใกลเคียงเพื่อสาธารณประโยชน สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ 
ภารกิจของทานเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
 2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัดกองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 22- คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 2.1 ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ควรเพิ่มกรอบอัตราเงินเดือนคาครองชีพ คาสวัสดิการตาง ๆ เพราะ
เงินเดือนยังนอยเม่ือเทียบกับความรูความสามารถ ควรเพิ่มเงินประจําตําแหนงตามความสามารถและหนาที่ประจํา 
 2.2 ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ หนวยงานควรจัดหางบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องออกกําลังกาย
ใชประจําในระดับกองรอย ควรมีสวัสดิการตาง ๆ ในการสงเสริมสุขภาพ เชน มีสถานออกกําลังกาย ฟตเนตใหแกบุคลากรใน
หนวยงาน 
 2.3 ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ควรจัดสงใหขาราชการตํารวจฝกภาษาตางประเทศ และ
ฝกอบรมทางวิชาการ ควรมีเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารการศึกษาคนควา สงเสริมขาราชการมีโอกาสไดศึกษาตอ 
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 2.4 ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ควรยึดหม่ันอยูในระเบียบวินัย และใหโอกาสผูที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับที่สูงขึ้นในการเปนผูบังคับบัญชา ควรเปดตําแหนงสายงานใหกวางขึ้นและเปดโอกาสใหตํารวจที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาไดรับตําแหนงที่สูงขึ้น 
 2.5 ดานการบูรณาการทางสังคม หรือการทํางานรวมกัน ควรออกชวยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ ตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด เพื่อลดการเกิดอาชญากรรมและปญหาทางสังคม จัดอบรมสัมมนากับหนวยงานตาง ๆ และออกชวยเหลือประชาชนกับ
หนวยงานตาง ๆ    
 2.6 ดานประชาธิปไตยในองคการ ควรรับฟงความคิดเห็นกับขอเสนอแนะจากอยูใตบังคับบัญชา ควรรับฟงความ
คิดเห็นกับเสนอแนะตาง ๆ จากอยูใตบังคับบัญชา ควรใหขาราชการตํารวจแสดงความคิดเห็นโดยไมมีระบบสานบังคับบัญชา
มาเก่ียวของ      
 2.7 ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ควรใหเวลากับขาราชการตํารวจไดมีโอกาสไปพบปะ
กับครอบครัว ควรจัดตั้งหนวยงานเก่ียวกับจิตวิทยาเพื่อใหคําปรึกษาเรื่องตาง ๆ ใหกับขาราชการตํารวจเพื่อไมใหเกิด
ความเครียด 
  2.8 ดานลักษณะงานที่เก่ียวของเปนประโยชนตอสังคม ควรมีการออกปฏิบัติการตรวจความเรียบรอยตามในเมือง 
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนตามที่ตาง ๆ อยางเปนประจําสมํ่าเสมอ 
 
อภิปรายผล 
 จาการศึกษาเรื่อง จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัดกองกับ
การตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี สามารถอภิปรายผล          
ในประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 
 1. คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี พบวา สภาพคุณภาพ ชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สังกัดกองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับนอย พบวา ดานที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยที่ไดรับคาตอบแทนเพียงพอตอสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ไดรับ
คาตอบแทนเหมาะสมกับความรับผิดชอบของภาระงาน ไดรับคาตอบแทนเพียงพอกับการดํารงชีพ หนวยงานมีการปรับขึ้น
เงินเดือนตามเกณฑการประเมินสวัสดิการที่ไดรับมีความเพียงพอและเหมาะสม สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานความ
สมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว เน่ืองจากภาระงานที่รับผิดชอบมีความไมเหมาะกับหนาที่ความรูความสามารถ
เฉพาะดานของเจาหนาที่แตละคนสงผลกระทบตอชีวิตสวนตัวและครอบครัวบางในบางครั้ง การลางานไดตามสิทธิที่มีอยาง
อิสระยังไมเพียงพอเทาที่ควรเน่ืองจากภาระงานที่รับผิดชอบที่มากและเก่ียวกับความปลอดภัยความสงบของประเทศชาติ การ
แบงเวลาการทํางานชีวิตครอบครัวและสังคมยังไมเหมาะสมเทาที่ควรเน่ืองจากภาระงานที่รับผิดชอบอาจจะมีการดวนหรือการ
ที่ไมไดบอกแจงลวงหนา การปฏิบัติงานของทานมีผลกระทบตอเวลาที่เปนสวนตัวในการดูแลหรือรักษาสุขภาพเน่ืองจากภาระ
งานที่รับผิดชอบบางครั้งตองเดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนและออกภาคสนามในปาที่ไกลจึงไมมีเวลาสวนตัวและการรักษา
สุขภาพเทาใดนัก หนวยงานไดมีการจัดกิจกรรมผอนคลายในหน่ึงปงบประมาณ เชน กิจกรรมตามเทศกาล กีฬาสัมพันธและ
รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ตามที่เหมาะสมตามวาระงานและภารกิจอยางตอเน่ืองเปนประจํา ซ่ึงสอดคลองกบ วรวุฒิ  นันทะ 
(2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเกาะคา อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธร
เกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในมิติทั้งหมด รวม 8 ดาน พบวา มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปาน
กลาง และของ ธีรภาส  ยั่งยืน (2554: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรอูทอง กองบังคับการจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจภูธรอูทอง กองบังคับการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมแลว อยูในระดับปานกลาง 
 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 
คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ควรเพิ่มเงินเงินเดือนคา
ครองชีพ คาสวัสดิการตาง ๆ ควรเพิ่มเงินประจําตําแหนงตามความสามารถและหนาที่ประจํา ควรมีเงินประจําตําแหนงตาม
ความรูความสามารถเฉพาะทาง ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ หนวยงานควรจัดตั้งกลุมและสงเสริมการออก
กําลังกายในระดับกองรอย และจัดหางบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องออกกําลังกายใชประจําในระดับกองรอย ควรมีสวัสดิการ
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ตาง ๆ ในการสงเสริมสุขภาพมีสถานออกกําลังกายใหแกบุคลาการในหนวยงานให เพียงพอ ดานโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ควรจัดสงใหขาราชการตํารวจฝกภาษาตางประเทศและฝกอบรมทางวิชาการ ควรมีเทคโนโลยีในการ
ติดตอส่ือสารการศึกษาคนควา สงเสริมขาราชการมีโอกาสไดศึกษาตอ จัดอบรมหลักสูตรวิชาการตาง ๆ เพื่อใชในการทํางาน
การดําเนินชีวิตประจําวันและเผยแพรใหผูอ่ืนได ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ควรยึดหม่ันอยูในระเบียบ
วินัยทําตามคําส่ังผูบังคับบัญชา ควรขยายตําแหนงเพิ่มมากขึ้นใหโอกาสผูที่ มีวุฒิการศึกษาระดับที่ สูงขึ้นในการเปน
ผูบังคับบัญชา ควรเปดตําแหนงสายงานใหกวางขึ้นและเปดโอกาสใหตํารวจที่มีคุณวุฒิการศึกษาไดรับตําแหนงที่สูงขึ้น ดาน
การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ควรทํางานกับหนวยงานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น มีการเพิ่มความเชื่อมโยงตาม
ลักษณะงาน ควรจัดใหขาราชการออกหนวยเคล่ือนที่เพื่อพบปะกับประชาชนทํางานรวมกับหนวยตาง ๆ ออกชวยเหลือ
ประชาชนกับหนวยงานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดานประชาธิปไตยในองคการ ควรรับฟงความคิดเห็นกับเสนอแนะตาง ๆ จากผูอยู
ใตบังคับบัญชา ควรใหราชการเสนอความคิดเห็นตาง ๆ ไดโดยเสรีภาพ ควรใหขาราชการตํารวจแสดงความคิดเห็นโดยไมมี
ระบบสานบังคับบัญชามาเก่ียวของ ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ควรมีสวัสดิการที่เพียงพอสําหรับ
กําลังพลในสังกัด ควรใหเวลากับขาราชการตํารวจไดมีโอกาสไปพบปะกับครอบครัว ควรจัดตั้งหนวยงานเก่ียวกับจิตวิทยา
เพื่อใหคําปรึกษาเรื่องตาง ๆ ใหกับขาราชการเพื่อไมใหเกิดความเครียด ดานลักษณะงานที่เก่ียวของเปนประโยชนตอสังคม 
ควรจะมีการออกปฏิบัติการตรวจความเรียบรอยตามในเมือง อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนตามที่ตาง ๆ อยางเปน
ประจําสมํ่าเสมอ เม่ือเห็นอาชญากรรมตองเขาไประงับปองกันปราบปราม สอดคลองกับงานของ ธัญสินี บุรี (2556: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ ศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยที่ขาราชการตํารวจในสังกัดศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ มีความคิดเห็นวาคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลางซ่ึงขอสนเทศน้ีสามารถใชประโยชน
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในสังกัดศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 ตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน          
 1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ควรเพิ่มเงินเงินเดือนคาครองชีพ คาสวัสดิการตาง ๆ เพราะเงินเดือน
ยังนอยเม่ือเทียบกับความรูความสามารถ  
     2. ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสงเสริมสุขภาพ จัดหางบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องออกกําลังกายใชประจําใน
ระดับกองรอย ควรมีสวัสดิการตาง ๆ ในการสงเสริมสุขภาพ เชน มีสถานออกกําลังกาย ฟตเนตใหแกบุคลาการในหนวยงาน 
 3. ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ควรจัดสงใหขาราชการตํารวจฝกภาษา และฝกอบรมทาง
วิชาการ ควรมีเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารการศึกษาคนควา สงเสริมขาราชการมีโอกาสไดศึกษาตอ  
     4. ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ควรยึดหม่ันอยูในระเบียบวินัย ควรใหโอกาสผูที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับที่สูงขึ้นในการเปนผูบังคับบัญชา ควรเปดตําแหนงสายงานใหกวางขึ้นและเปดโอกาสใหตํารวจที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาไดรับตําแหนงที่สูงขึ้น 
 5. ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ออกชวยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
เพื่อลดการเกิดอาชญากรรมและปญหาทางสังคม จัดอบรมสัมมนากับหนวยงานตาง ๆ ออกชวยเหลือประชาชนกับหนวยงาน
ตาง ๆ    
 6. ดานประชาธิปไตยในองคการ ควรรับฟงความคิดเห็นกับเสนอแนะตาง ๆ จากอยูใตบังคับบัญชา ควรให
ขาราชการตํารวจแสดงความคิดเห็นโดยไมมีระบบสานบังคับบัญชามาเก่ียวของ      
 7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว ควรใหเวลากับขาราชการตํารวจไดมีโอกาสไปพบปะกับ
ครอบครัว ควรจัดตั้งหนวยงานเก่ียวกับจิตวิทยาเพื่อใหคําปรึกษาเรื่องตาง ๆ ใหกับขาราชการเพื่อไมใหเกิดความเครียด 
 8. ดานลักษณะงานที่เก่ียวของเปนประโยชนตอสังคม ควรมีการออกปฏิบัติการตรวจความเรียบรอยตามในเมือง 
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนตามที่ตาง ๆ อยางเปนประจําสมํ่าเสมอ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
     1. ควรศึกษาการคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ใน
ประเทศไทย 
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     2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัดกองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี 
    3. ควรศึกษาการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัดกองรอย
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดเปนอยางดีดวยความอนุเคราะหจากหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาจารย ดร.จุฑามาส  ชมผา, ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  
จําปาออน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ พันตํารวจโท อัควัฒน เผือดนอก ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 223 
ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งตลอดมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความ
กรุณาที่ไดรับอยางดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ  
อัตไพบูลย อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด.ต. พรเทวา  ทาระชัย 
เจาหนาที่ธุรการวินัยและกําลังพล และ ร.ต.อ. บุญปลูก กัณหา ตําแหนงรอง ผบ.รอย ตชด 223 คายสมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ แนะนํา และแกไข เครื่องมือในการทําวิจัยครั้งน้ี 
นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามและผูใหสัมภาษณทุกทาน ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทานที่ใหความ
รวมมือในการใหขอมูลและใหการสนับสนุน คอยเปนกําลังใจในการศึกษาตลอดมา สุดทายน้ี คุณคาและคุณประโยชนอันพึงได
จากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขออุทิศบูชาพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย ทุกทานที่ใหกําลังใจ และประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรูแกผูวิจัยตลอดมา 
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แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชน 
ในเขตตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขตตําบลภูเงิน 
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ และศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขต
ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตําบลภู
เงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 318 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการ สุมอยางงาย กลุมเปาหมาย ไดแก 
ตัวแทนสมาชิกและตัวแทนผูนําชุมชน จํานวน 20 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขตตําบลภูเงิน อําเภอกันทร
ลักษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุด คือ ดานการวางแผนรับสมัครสมาชิก มีแผนและกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชน 
รองลงมา คือ ดานการตรวจสอบความถูกตอง การตรวจสอบความถูกตองหรือความเปนไปไดของโครงการ ดานการปรับปรุง
พัฒนา การสรางความเขมแข็งใหกับกองทุนหมูบาน เชน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบสารสนเทศ สวนดานที่มีคาเฉล่ีย
ต่ําสุด คือ ดานการดําเนินงาน การแตงตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขตตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ดานการวางแผนรับสมัคร
สมาชิก ควรมีแผนที่แนชัด มีรายละเอียดที่ประชาชนเขาใจรับรูไดอยางดี ดานการดําเนินงาน ควรใหสมาชิกทุกคนเขารวม
ประชุมใหครบตามที่ระเบียบกําหนดไว การดําเนินงานใหตรงตามความตองการของประชาชน ดานการตรวจสอบความถูกตอง 
ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่เปนตัวแทนจากหนวยงานราชการในทองถิ่นรวมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ดานการ
ปรับปรุงพัฒนา ควรมีการปรับปรุงแกไขการแจงระเบียบของการติดตามหน้ีสินใหประชาชนรับทราบตามขั้นตอนการปฏิบัติ
ของทางราชการใหถูกตองและชัดเจน 
 
คําสําคัญ: การพัฒนา, การดําเนินงาน, กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
 
ABSTRACT 
 The research aimed to study the implementation of the village funds and the urban communities 
in Tambon Phu-ngern, Kataluk district, Sisaket province and to explore the guidelines for the 
development for the implementation. The samples used in the research were 318 members of the village 
fund and urban communities in Tambon Phu-ngern. The sample size was determined by means of a 
simple random sampling. The target groups were 20 representatives of the groups in the study. Statistics 
used in data analysis were percentage, mean, and standard deviation.  
  The research findings were as follows. An overall implementation of the village funds and urban 
communities in Tambon Phu-ngern in Kantaluk district was moderate. considering the individual aspects, 
it was found that the aspects carrying a maximum mean were planning to recruit members, plans and 
procedures in selecting the members of the village funds and communities. Next were inspection of the 
accuracy, inspection of the possibility of the project, development and improvement, strengthening the 
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village funds, for example the personnel development and the information system development. The 
aspects with a minimum value were implementation, and appointment of the committee or persons to 
perform the tasks. The guidelines for the development of the village funds in Tambon Phu-ngern were as 
follows. On planning to recruit members:  there should be a clearly stated plan; there should be details 
easy to understand by the general public. On implementation: all members should attend the meeting as 
required by the regulations specified; the operation should be in line with the public demands. On the 
inspection of accuracy:  the committee who represented the state agencies, the private agencies and the 
public should be appointed. On development and improvement: improvement should be made on the 
regulations on debt collection and the public should be informed of these in a correct and clear fashion.  
 
Keywords: Development, Implementation, Village Funds and Urban Communities.  
 
บทนํา 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดกําหนดแนวทางการ
บริหารงานของกองทุนโดยใหมีคณะกรรมการจํานวนไมเกิน 15 คน ประกอบดวย คณะกรรมการทั้งชายและหญิงในสัดสวนเทา
เทียมกัน ซ่ึงมาจากการคัดเลือกจากสมาชิกแลวมาเลือกกันเองเพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามกรอบโครงสรางการบริหารงาน
กองทุน ซ่ึงสวนมากเปนบุคคลที่มีความรู ความซ่ือสัตย และมีประสบการณที่จัดการบริหารงานกองทุนไดและที่สําคัญจะตองมี
คุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองวาดวยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 (สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, 2544: 12) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดกําหนดยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม โดยใหความสําคัญ
กับ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ใหมีความหลากหลายและแข็งแกรงมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับการจัดตั้ง “กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาต”ิ เสมือนเปนการกระจายอํานาจในการบริหารประเทศในรูปแบบหน่ึงของรัฐบาลที่ประชาชนมีสิทธิใน
การบริหารงานอยางอิสระ จึงนับวาเปนกองทุนหมุนเวียนที่นาติดตามและควรใหความสนใจเปนอยางยิ่ง เพราะนอกเหนือจาก
ขอดีที่เงินงบประมาณสงตรงถึงมือประชาชนโดยตรง มีการใชจายเงินงบประมาณครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อสราง
โอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับประชาชนในการพัฒนาอาชีพและสรางรายไดในชุมชน (ศิริขวัญ  วิเชียรเพลิศ, 
2558: จ) ในการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนยุทธศาสตรหน่ึงในการแกปญหาความยากจนของชาติรัฐบาลไดทําให
เกิดเปนรูปธรรม เนนการสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําเปนการเปดโอกาสให
ครัวเรือน ชุมชน องคกรชุมชน เครือขายชุมชน มีแหลงทุนที่ทําใหเกิดอาชีพและรายได การตอยอดกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนให
ขยายกวางขึ้น เปนการกระตุนกําลังซ้ือ กําลังผลิต กอใหเกิดอาชีพและรายไดที่ม่ันคง นําไปสูการเก็บออมและสะสมเปนกําลัง
ทุนในระดับรากแกวของสังคม ส่ิงสําคัญชวยสรางภูมิปญญาในชุมชนและพัฒนาตอยอดตนทุน ภูมิปญญาของชุมชนใหดํารงอยู
สืบเปนชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน   
 ปจจุบัน มีจํานวนกองทุนหมูบานฯ ทั้งส้ิน 79,225 กองทุน แบงเปนกองทุนหมูบาน 74,989 กองทุน กองทุนชุมชน
เมือง 3,528 กองทุน กองทุนชุมชนทหาร 738 กองทุน มีสมาชิกรวม 12,801,444 คน มีเงินทุนหมุนเวียนรวมกันไมนอยกวา 
218,899.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.5 ของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558 วัตถุประสงคของกองทุน
หมูบานฯ ตาม พ.ร.บ.กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 มีดวยกัน 5 ขอ แตเน้ือหาโดยสรุป คือ เปนแหลง
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับสรางงาน สรางอาชีพ บรรเทาความเดือดรอน สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจของหมูบานและ
ชุมชนเมือง สําหรับปญหาหลักที่พบในการบริหารจัดการกองทุนขณะน้ีคือ เรื่องระบบบัญชีและเรื่องการติดตามหน้ีสินจึงตองมี
คณะกรรมการกล่ันกรองในระดับจังหวัด มาชวยพิจารณาวากองทุนหมูบานแตละแหงมีผลการดําเนินการเปนเชนไร กองทุน
เหลาน้ันมีผลการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ ชวยกอใหเกิดการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายไดใหแกพี่นองประชาชนจากการเขาถึง
แหลงเงินทุนในชุมชนของตนเอง (สรรเสริญ  แกวกําเนิด, 2558: 8) จากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจประเทศชาติในอดีตและ
ปจจุบันไดสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผลกระทบดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดปญหาของความ
ยากจนของประชาชนในชนบทและชุมชนเมือง ซ่ึงความยากจนของประชาชนในชนบทและชุมชนเมือง คือ ขาดรายได การไมมี
ทุนและขาดโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อนํามาพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได ลดคาใชจาย ตลอดจนบรรเทาเหตุฉุกเฉิน 
และความจําเปนเรงดวน รัฐบาลจึงมีเจตนารมณที่จะแกไขปญหาความยากจนโดยไดกําหนดนโยบายเรงดวนในการจัดตั้ง
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กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สําหรับเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมืองใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และความเปนอยูของประชาชนในชนบทและชุมชนเมือง อีกทั้งเพื่อใหทองถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดระบบ
และบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง เพื่อสรางศักยภาพในการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและเศรษฐกิจของ
ประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองสูการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน อันเปนการกระตุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้ง
เสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาต,ิ 2544: 32) กองทุนหมูบานชวยใหครัวเรือนมีระดับการบริโภคที่สูงขึ้น เน่ืองจากชวยลดปญหาขอจํากัดดานการกูยืม 
(Borrowing Constraint) และมีผลทําใหครัวเรือนลดสินทรัพยที่มีไวใชในยามฉุกเฉิน (Buffer Stock) แตกองทุนหมูบานไม
สามารถเพิ่มจํานวนผูประกอบการหรือชวยใหกิจการที่มีอยูแลวสามารถขยายตัวไดมากเทาใดนัก ดังน้ัน การเพิ่มเงินทุนใหแก
กองทุนหมูบานในอนาคตนาจะมีผลทําใหครัวเรือนสามารถเพิ่มการบริโภค แตอาจจะไมสามารถเพิ่มการลงทุนไดและที่สําคัญ 
ภาครัฐควรจะพิจารณาการใหเงินสนับสนุนโดยตรงแกครัวเรือนแทนการเพิ่มเงินใหกับกองทุนหมูบาน เน่ืองจากมีประสิทธิภาพ
สูงกวา (Kaboski and Townsend, 2011: 1357-1406, อางถึงใน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ปวย  อ้ึงภากรณ, 2559: 1) 
 การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง ยังพบปญหาหน้ีคางชําระหรือเงินขาดบัญชี สงผลกระทบโดยตรงที่จะ
กอใหเกิดความเสียหายตอการใชจายเงินงบประมาณแผนดินเปนจํานวนมาก ทําใหไมบรรลุตามวัตถุประสงคและเจตนารมณ
ของการดําเนินโครงการ และอาจมีผลตอโครงการอ่ืน สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาว เน่ืองจากชวงเริ่มตนของการ
ดําเนินการเปนไปอยางรีบเรงโดยมุงเปาหมายจัดตั้งกองทุนใหครอบคลุมทุกหมูบานทั่วประเทศ ทําใหการจัดตั้งกองทุนตองรีบ
ดําเนินการโดยไมไดคํานึงถึงความพรอมของหมูบานและชุมชนอยางแทจริง ขาดการประชาสัมพันธทําความเขาใจเก่ียวกับ
โครงการใหกับประชาชนทั่วไปไดเขาใจถึงหลักการและวัตถุประสงคของโครงการอยางชัดเจน หนวยงานที่รับผิดชอบขาดการ
ติดตาม แกไขปญหาอยางเครงครัด จริงจัง หรือไมไดนําไปสูการแกปญหาอยางแทจริง และปญหาการแทรกแซงทางดาน
การเมือง อยางไรก็ตาม ในหลายพื้นที่พบวายังมีปญหาในการดําเนินงานอยูจึงทําใหกองทุนไมประสบผลสําเร็จ ไมวาจะเปน
ขาดการมีสวนรวมของสมาชิกการไมมีวินัยในการชําระเงินใหตรงตามเวลาและนําเงินไปใชประกอบอาชีพไมตรงตามที่ไดแจงไว 
ทําใหเกิดปญหาในการชําระเงินคืนในภายหลังขาดการส่ือสารประชุมชี้แจงกับสมาชิกทําใหสมาชิกยังไมคอยรูสึกถึงความเปน
เจาของเงินทุน สมาชิกเขาใจวาเปนเงินของรัฐบาลหากไมมีเงินจายก็ใหจายเฉพาะดอกเบี้ยกอน หรือหากเงินหมดทางรัฐจะเอา
มาใหใหมอีก ซ่ึงเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง รวมถึงคณะกรรมการบางรายไมมีความรูความสามารถไมมีความซื่อสัตย เกิดการ
ยักยอกทรัพยไปใชสวนตัว ทําใหเกิดมีปญหาการฟองรองเม่ือไมชําระหน้ีคืน เปนตน ดังน้ันจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะตองทราบถึง
สภาพการบริหารจัดการของกองทุนหมูบาน เพื่อหาวิธีปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อนําไปบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
(ธนพร  กอนทอง, 2554: 2) 
 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ มีการดําเนินงานตามนโยบายกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ที่ผานมาเปนการดําเนินการภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 ซ่ึงปจจุบันกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรี
สะเกษ ไดดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการ
จัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2559 มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 323 คน จาก 19 หมูบาน ไดรับ
เงินจัดสรรจากรัฐบาลกองทุนละ 1 ลานบาท เปนทุนหมุนเวียน ในการดําเนินงานยังพบวาประสบปญหาในการดําเนินงานมี
สาเหตุมาจากการขาดความรูความเขาใจของกรรมการที่อาจจะคลาดเคล่ือน การดําเนินงานไมตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและ
ไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง พบวาหลายคนยังไมรูเลยดวยซํ้าวาหมูบานตัวเองมีเงินกองทุน เพราะ
การบริหารจัดการภายในชุมชนหรือหมูบานไมมีการประชาสัมพันธ ไมมีการชักชวนใหคนในหมูบานไดเปนสมาชิก เงินตนทุน
ไปจํากัดอยูแคบางกลุม อาจเปนเพราะการบริหารจัดการกระจุกแคอํานาจคนในกลุมมีการเลือกพวกพองทําใหเงินจํานวนน้ี
กระจายไมทั่วถึง 
 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขต
ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผานมาซ่ึงอาจยังมีปญหาบางประการในการดําเนินงานที่นาสนใจและ
เพื่อที่จะนําผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีเปนขอมูลที่สําคัญและสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขตตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ           
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากร/กลุมตัวอยาง  
  1.1 การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี 
   ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ  จังหวัด
ศรีสะเกษ มี 18 หมูบาน จํานวนสมาชิก 1,495 คน (องคการบริหารสวนตําบลภูเงิน, 2559: 12) 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรี
สะเกษ จํานวน 318 คน การไดมาของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane (1973: 99, อางถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล,          
2555: 113) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)   
  1.2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ตัวแทนสมาชิก จํานวน 10 คน ตัวแทนผูนําชุมชน จํานวน       
10 คน รวมทั้งส้ิน 20 คน 
 2. ขอบเขตดานเน้ือหา 
  การศึกษาเรื่อง การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขตตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยขอบเขตเน้ือหาที่ใชในการศึกษาผูวิจัยไดนําแนวคิดของ วีระพล  บดีรัฐ (2543: 7) เก่ียวกับขั้นตอนการ
บริหารงานตามแนวทางของ PDCA มาประยุกต ใชในการศึกษา มีดังน้ี 
  1. ดานการวางแผนรับสมัครสมาชิก (Plan) 
  2. ดานการดําเนินงาน (Do) 
  3. ดานการตรวจสอบความถูกตอง (Check) 
  4. ดานการปรับปรุงพัฒนา (Action) 
 
ผลการวิจัย           
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขตตําบลภูเงิน 
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย พบวา  
      1. สภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขตตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรี
สะเกษ โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการวางแผนรับสมัครสมาชิก 
รองลงมา คือ ดานการตรวจสอบความถูกตอง ดานการปรับปรุงพัฒนา สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานการดําเนินงาน ตาม
รายละเอียด ดังน้ี 
    1.1 ดานการวางแผนรับสมัครสมาชิก โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มี
แผนและกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชน รองลงมา คือ เปดโอกาสใหสมาชิกกองทุน
หมูบานฯ มีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนมีแผน
อัตรากําลังในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิก สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การสํารวจความตองการของสมาชิกกองทุนหมูบาน
และชุมชน เพื่อกําหนดแผนงานในปงบประมาณถัดไป   
    1.2 ดานการดําเนินงาน โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ในดานตาง ๆ ของกองทุนหมูบานและชุมชน รองลงมา คือ การปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอบังคับ ของกองทุนหมูบานและชุมชนอยางเครงครัด และคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน ปฏิบัติงานอยู ในหลัก
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ สวนขอ
ที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การประชาสัมพันธ เพื่อกําหนดแนวทางกองทุนหมูบานและชุมชนใหสมาชิกไดรับทราบ  
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     1.3 ดานการตรวจสอบความถูกตอง โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 
การตรวจสอบความถูกตองหรือความเปนไปไดของโครงการ รองลงมา คือ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนมีการ
ติดตามหน้ีสินจากสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชน การตรวจสอบการสมาชิกในการนําเงินกูไปใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การรายงานเปนกระบวนการ ใหผูบังคับตามชั้นไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน  
    1.4 ดานการปรับปรุงพัฒนา โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การ
สรางความเขมแข็งใหกับกองทุนหมูบาน เชน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนตน รองลงมา คือ การจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานฯ การสงเสริมการสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนา
กองทุนหมูบานและชุมชน เชน จัดสรรงบประมาณ โครงการ เปนตน สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การรายงานผลการ
ดําเนินงานเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคการติดตามหน้ีสินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น  
  2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขต
ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ มีดังน้ี 
    2.1 ดานการวางแผนรับสมัครสมาชิก ควรมีแผนที่แนชัด มีรายละเอียดที่ประชาชนเขาใจรับรูไดอยางดี 
เปนการเปดรับสมัครสมาชิกเพื่อการออมเงิน มีเงินปนผลจากคาหุนมีเงินเฉล่ียคืนจากการกูยืม มีสวัสดิการชวยเหลือครอบครัว
สมาชิก กรณีมีคนในครอบครัวเสียชีวิต มีฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก การรับสมัครสมาชิกเปนไปอยางทั่วถึงใหเห็นถึง
ประโยชนที่ไดรับหากเปนสมาชิกกองทุน จัดใหมีการรับสมาชิกภายนอกในเขตใกลเคียงกับตําบลภูเงินใหสมาชิกในกองทุน 
เชิญชวนประชาชนที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนมาสมัครสมาชิกกองทุน เพราะสมาชิกกองทุนนาจะบอกถึงผลดีในการเปนสมาชิก
กองทุนไดอยางดี แจงการรับสมัครอยางสมํ่าเสมอ โดยการประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวของแตละหมูบาน ใหเห็นถึง
ประโยชนที่จะไดรับหากเปนสมาชิกกองทุน มีการศึกษาความตองการของประชาชน ประชาสัมพันธถึงผลประโยชนที่จะไดรับ
หากเปนสมาชิกกองทุน ใหประชาชนเขาถึงแหลงงานทุน 
    2.2 ดานการดําเนินงาน ควรใหสมาชิกทุกคนเขารวมประชุมใหครบตามที่ระเบียบกําหนดไว การ
ดําเนินงานใหตรงตามความตองการของประชาชน ควรแจงใหสมาชิกรับทราบทุกครั้งหากมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการหา
แหลงเงินทุนเพื่อใหกองทุนมีขนาดใหญขึ้น ควรมีเงินปนผลใหแกสมาชิกอยางเหมาะสม เปนแหลงเงินทุนที่ม่ันคงใหแกสมาชิก 
ทําความเขาใจกับสมาชิกวากองทุนตั้งขึ้นมาเพื่อชวยเหลือประชาชนที่เขาไมถึงระบบการเงินที่ผานธนาคาร เปดโอกาสใหคนที่
ดอยโอกาสกวาไดกูเงินเพื่อไปประกอบอาชีพ การเขาเปนสมาชิกไมควรตั้งเปาหมายแคการกูเงิน เนนที่ การออมเงินเพื่อความ
ม่ันคงในอนาคต มีการระดมทุนจากสมาชิกกองทุนเพื่อใหกองทุนมีทุนดําเนินการเพิ่มมากขึ้น และแบงปนผลใหแกสมาชิกที่ซ้ือ
ทุนซ้ือหุนอยางเหมาะสม ใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุน จัดใหกองทุนเปนแหลงเงินหมุนเวียนของ
สมาชิกอยางม่ันคง  
    2.3 ดานการตรวจสอบความถูกตอง ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่เปนตัวแทนจากหนวยงานราชการใน
ทองถิ่นรวมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ควรมีการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมูบานทุกปอยางสมํ่าเสมอ ให
สมาชิกทุกคนในกองทุนมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ หลังจากดําเนินโครงการ 
ควรแตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ ติดตามดูวาสมาชิกแตละคนที่กูเงินไปไดนําไปทําตามที่เขียนคํารองขอกูเงินหรือไม 
มีเกณฑในการพิจารณาหากไมไดทําตามวัตถุประสงคที่แจงไวตามที่ทําบันทึกไว ควรจัดใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานทุกป 
รายงานผลการดําเนินงานทุกป และแจงใหสมาชิกทุกคนทราบใหมีหนวยงานอ่ืนมาตรวจสอบผลการดําเนินงานของโครงการ 
        2.4 ดานการปรับปรุงพัฒนา ควรมีการปรับปรุงแกไขการแจงระเบียบของการติดตามหน้ีสินใหประชาชน
รับทราบตามขั้นตอนการปฏิบัติของทางราชการใหถูกตองและชัดเจน แจงเตือนใหสมาชิกไดทราบลวงหนากอนวันชําระเงิน 
จัดแบงเครดิตสมาชิกใหเปนกลุม ๆ เพื่อสะดวกในการติดตามหน้ีสิน ควรมีหัวหนาในแตละกลุมเพื่อใหดําเนินการติดตามหน้ีสิน
ภายในกลุม ปรับปรุงแกไขแนวทาง การพัฒนาแจงระเบียบของการติดตามหน้ีสินใหประชาชนรับทราบตามขั้นตอนการปฏิบัติ
ของทางราชการใหถูกตองและชัดเจน แจงเตือนใหสมาชิกไดทราบลวงหนากอนวันชําระเงิน แจงใหทราบถึงผลประโยชนที่
ไดรับหากชําระหน้ีสินครบตามกําหนด แจงเตือนสมาชิกถึงผลเสียหากผิดชําระหน้ีสิน แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนในการ
ติดตามทวงหน้ี หาแนวทางชวยเหลือสมาชิกหากมีเหตุขัดของ ที่ไมมีเจตนาไมชําระหน้ี เชน ในครอบครัวมีผูเจ็บปวย ตอง
รักษา หรือเกิดภัยธรรมชาติ ประชาสัมพันธการติดตามหน้ีสินใหสมาชิกไดทราบกอนถึงวันครบกําหนดชําระหน้ีสินพอสมควร 
เพื่อใหสมาชิกไดเตรียมตัวในการชําระหน้ีสิน 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขตตําบลภูเงิน 
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถสรุปได ดังน้ี       
  1. สภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขตตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรี
สะเกษ โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการวางแผนรับสมัครสมาชิก 
รองลงมา คือ ดานการตรวจสอบความถูกตอง ดานการปรับปรุงพัฒนา สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานการดําเนินงาน อาท ิ
    1.1 ดานการวางแผนรับสมัครสมาชิก โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก   
    1.2 ดานการดําเนินงาน โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  
     1.3 ดานการตรวจสอบความถูกตอง โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  
    1.4 ดานการปรับปรุงพัฒนา โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  
  2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขต
ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก 
    2.1 ดานการวางแผนรับสมัครสมาชิก ควรมีแผนที่แนชัด มีรายละเอียดที่ประชาชนเขาใจรับรูไดอยางดี 
เปนการเปดรับสมัครสมาชิกเพื่อการออมเงิน มีเงินปนผลจากคาหุนมีเงินเฉล่ียคืนจากการกูยืม มีสวัสดิการชวยเหลือครอบครัว
สมาชิก กรณีมีคนในครอบครัวเสียชีวิต มีฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก การรับสมัครสมาชิกเปนไปอยางทั่วถึงใหเห็นถึง
ประโยชนที่ไดรับหากเปนสมาชิกกองทุน เปนตน        
    2.2 ดานการดําเนินงาน ควรใหสมาชิกทุกคนเขารวมประชุมใหครบตามที่ระเบียบกําหนดไว การ
ดําเนินงานใหตรงตามความตองการของประชาชน ควรแจงใหสมาชิกรับทราบทุกครั้งหากมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการหา
แหลงเงินทุนเพื่อใหกองทุนมีขนาดใหญขึ้น ควรมีเงินปนผลใหแกสมาชิกอยางเหมาะสม เปนแหลงเงินทุนที่ม่ันคงใหแกสมาชิก 
ทําความเขาใจกับสมาชิกวากองทุนตั้งขึ้นมาเพื่อชวยเหลือประชาชนที่เขาไมถึงระบบการเงินที่ผานธนาคาร เปนตน 
    2.3 ดานการตรวจสอบความถูกตอง ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่เปนตัวแทนจากหนวยงานราชการใน
ทองถิ่นรวมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ควรมีการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมูบานทุกปอยางสมํ่าเสมอให
สมาชิกทุกคนในกองทุนมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ เปนตน 
        2.4 ดานการปรับปรุงพัฒนา ควรมีการปรับปรุงแกไขการแจงระเบียบของการติดตามหน้ีสินใหประชาชน
รับทราบตามขั้นตอนการปฏิบัติของทางราชการใหถูกตองและชัดเจน แจงเตือนใหสมาชิกไดทราบลวงหนากอนวันชําระเงิน 
จัดแบงเครดิตสมาชิกใหเปนกลุม ๆ เพื่อสะดวกในการติดตามหน้ีสิน ควรมีหัวหนาในแตละกลุมเพื่อใหดําเนินการติดตามหน้ีสิน
ภายในกลุม ปรับปรุงแกไขแนวทาง การพัฒนาแจงระเบียบของการติดตามหน้ีสินใหประชาชนรับทราบตามขั้นตอนการปฏิบัติ
ของทางราชการใหถูกตองและชัดเจน เปนตน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขตตําบลภูเงิน 
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 
  1. การศึกษาเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชนในเขตตําบลภูเงิน อําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมากโดยพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 
ดานการวางแผนรับสมัครสมาชิก มีแผนและกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชน เปดโอกาส
ใหสมาชิกกองทุนหมูบานฯ มีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน สอดคลองกับงานวิจัยของ รัศมี  พล
รัตน (2554: ง) ที่ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในเขตองคการบริหารสวนตําบลนํ้าจ้ัน 
อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายดาน คือ ดานการวางแผน ดานการอํานวยการ และดานการควบคุม อยูในระดับ
มาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ รุงรัตน  เพชรไพฑูรย (2554: ค) ที่ผลการ วิจัยพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงาน ดานการ
วางแผน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงลบกับความสําเร็จในการดําเนินงานโดยรวมดานลูกคา ดานการเรียนรูและพัฒนา 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชชุดา  รัตนประยูร (2556: ค-ง) ที่ผลการวิจัยพบวา การบริหารกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง
ในเขตพื้นที่ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการวางแผน มีการจัดทําระเบียบ
ขอบังคับการบริหารกองทุน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนในเขตตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ การวางแผนรับสมัครสมาชิกน้ัน สมาชิกกองทุนหมูบานฯ มีสวนรวมในการวางแผนและการพิจารณาคัดเลือก
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สมาชิกตองผานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนมีแผนในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งการพิจารณาคัดเลือก
ไดระบุแนวทางหรือกําหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
  2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอประชาชน ในเขตตําบลภูเงิน อําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา ดานการดําเนินงาน มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง แตเปนดานที่มี
คาเฉล่ียต่ําสุด ทั้งน้ีในการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ในดานตาง ๆ 
ของกองทุนหมูบานและชุมชน การปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ของกองทุนหมูบานและชุมชนอยางเครงครัด และ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน ปฏิบัติงานอยูในหลักคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต สาเหตุที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด อาจ
เปนเพราะในการดําเนินงานบางประการคณะกรรมการไมมีความรู ความสามารถในดานการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม ขาด
อุปกรณสํานักงาน และระบบการจัดเก็บเอกสารที่ไมมีความชัดเจน จึงเปนสาเหตุใหดานการดําเนินงานเปนดานที่มีคาเฉล่ีย
ต่ําสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชชุดา  รัตนประยูร (2556: ค-ง)  ที่มีขอเสนอแนะในการบริหารกองทุนหมูบาน และชุมชน
เมืองในเขตพื้นที่ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการมีความเขมงวดเรื่องการอนุมัติเงินกูใหแก
สมาชิก สมาชิกไมควรใหผูอ่ืนยืมสิทธิในการกูยืม ควรจัดใหมีการฝกอบรมความรูเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแกกรรมการกองทุน การสงเสริมใหกองทุนหมูบานเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูอยางจริงจัง และควรจัดให
มีการประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงานกองทุน ดังเชนงานวิจัยของ ธนพร  กอนทอง (2554: ก) มีขอเสนอแนะการบริหารกองทุน
หมูบานกุดนํ้าคําไปสูหมูบานอ่ืนในเขตตําบลกุดปลาดุก อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ควรมีการประชาสัมพันธ  การ
ดําเนินงานของกลุมในทุกส่ือที่มี ระเบียบกองทุน ควรจัดทําเปนรูปเลมสําหรับแจกจายเพื่อเผยแพรใหหมูบานอ่ืนไดศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบลควรเขาไปรวมประสานการดําเนินงานของสมาชิก ทั้งน้ีเพื่อใหการดําเนินงานกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองในเขตตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดําเนินงาน ควรมีการดําเนินงาน
ใหตรงตามความตองการของประชาชน ควรหาแหลงเงินทุนเพื่อใหกองทุนมีขนาดใหญเปนแหลงเงินทุนที่ม่ันคงใหแกสมาชิก 
ใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุน ควรจัดใหกองทุนเปนแหลงเงินหมุนเวียนของสมาชิกอยางม่ันคง        
 
ขอเสนอแนะ 
     ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน          
  1. ดานการวางแผนการรับสมัครสมาชิก แนวทางการพัฒนาควรมีการสํารวจความตองการหรือปญหาของสมาชิก 
กองทุนหมูบานและชุมชน เพื่อจะไดนําขอมูลมาใชในการกําหนดแผนงานในปตอไป  
      2. ดานการดําเนินงาน แนวทางการพัฒนาควรมีการแตตั้งคณะกรรมการโดยทุกหมูบานมีสวนรวมและมีตัวแทน
ของแตละหมูบานในการพิจารณาพัฒนาหลักเกณฑในการกู เงินของกองทุนหมูบาน ใหสอดคลองกับภาระหน้ีสิน และ
ความสามารถในชําระหน้ีของสมาชิกใหเหมาะสม พรอมทั้งควรมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
  3. ดานการตรวจสอบความถูกตอง แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน ควรสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทําระบบ
ขอมูล มีการอบรมใหความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับระบบส่ือออนไลน ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได 
      4. ดานการปรับปรุงพัฒนา ควรมีการใหความรูแกสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในทุก ๆ ตําบล โดยการ
จัดกลุมการอบรม เพื่อลดปญหาการดําเนินงานและสรางความเขาใจที่เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางถูกตองตามระเบียบ 
     ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
      1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตนแบบ เพื่อที่จะไดนํามาใชเปน
ตนแบบการบริหารการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
      2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของแตละตําบล ในอําเภอกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
     3. ควรศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของแตละตําบล ในอําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริ

ยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย  

 การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ดวยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย  สําหรับกลุมประชากรศึกษา 

3 กลุม คือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 จํานวน 3 คน ปการศึกษา 2556 จํานวน 4 คน ปการศึกษา 2557 

จํานวน 16 คน รวม 23 คน ผูใชบัณฑิต จํานวน 14 คน และอาจารยผูสอนในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป

ไทย จํานวน 14 คน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็น

ของบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่มีความสําคัญที่สุด คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคาเฉล่ียรวม 4.51 

ดานสุดทายไดแก ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉล่ียรวม 3.65 สําหรับ

ผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคระดับที่มีความสําคัญมากที่สุดไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม โดย

มีคาเฉล่ียรวม 4.85 อันดับสุดทายไดแกดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคาเฉล่ีย

รวม 3.89 สําหรับอาจารยผูสอนมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ระดับที่มีความสําคัญที่สุด คือดานคุณธรรม 

จริยธรรม โดยมีคาเฉล่ียรวม 4.47 อันดับสุดทายไดแกดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมีคาเฉล่ียรวม 3.39   

 
คําสําคัญ: คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ, หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
 
Abstract 

 The Purpose of this research was to Study Qualifying of Thai Qualification Framework for Higher 

Education The Master of Fine Arts in Thai Music The Faculty of Music and Drama  

 The subject for this study were three groups. The First one were 23 graduates who attended the 

B.E. 2556 -2557 (2013-2014) graduation ceremony. The other one were 14 Stakeholders. The last group 

were 14 Instructor. The instrument used for this was the survey questionnaire based on the purpose of 

this study. The date were analyzed by the percentage, mean, standard deviation.  

 The results of this study were devided into three groups. The first one was from the In-Depth 

Interview of the graduates. The results showed that the most desirable characteristic of graduates were 

morality and ethics with the mean of 4.51 The last one were analytical skill in mathematic 
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communication, and the use of information technology with the mean of 3.65 The second one was from 

the In-Depth Interview of the Stakeholder. The results showed that the most desirable characteristic of 

graduates were 4.85. The last one were analytical skill in mathematic communication, and the use of 

information technology with the mean of 3.89 The third groups was from the In-Depth Interview of the 

Instructor. The results showed that the most desirable characteristic of graduates were morality and 

ethics with the mean of 4.47. The last one were analytical skill in mathematic communication, and the 

use of information technology with the mean of 3.39        

 
Key Words: Qualification, Thai qualification framework, Master of Fine Arts       
 
บทนํา    

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตระหนักถึง

ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพบณัฑิตในสาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย ใหมีคุณภาพตอสังคมและประเทศชาติตามเปาหมาย

ทางดานการศกึษาของสาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย ดานวิชาการ คือบัณฑิตตองมีความรูและทักษะเฉพาะดานวิชาชีพ  และใน

ศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของมีความรูและทักษะในการส่ือสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนอยางดี ดานบุคลิกภาพภายใน

บัณฑิต ซ่ึงเปนปจจัยทีเ่สริมสรางบุคลิกภายนอก ไดแก มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรักและความ

ศรัทธาในวิชาชีพ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีวิสัยทัศนกวางไกล ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาไทย

และภูมิปญญาทองถิ่นบุคลิกภายนอกที่บัณฑิตควรมีไดแก มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธดีมีความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน มีความเปนผูนําและตรงตอเวลา นอกจากเปาหมายดานการจัดการศึกษาในการพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตรแลว  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ สกอ.ไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552   

(Thai Qualifications Framework for Higher Education TQF: HEd) และไดประกาศใชเปนมาตรฐานในการจัดการศึกษา

มาตั้งแตปพ.ศ. 2552 โดยกําหนดใหมาตรฐานในการจัดการศึกษาตองประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ดังตอไปน้ี 

1) มาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม 

2) มาตรฐานดานความรู 

3) มาตรฐานดานทักษะปญญา 

4) มาตรฐานดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5) มาตรฐานดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนอกจากน้ียังกําหนดใหทุกหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาตองมีการปรับปรุงในทุกรอบ 5 ป (หลักสูตรปริญญาโท)  

หากหลักสูตรใดไมถือปฏิบัตก็ิถือวาหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนน้ันไมเปนไปตามมาตรฐาน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอนักศึกษา

ที่เรียนหลักสูตรน้ัน ในการปรับปรุงหลักสูตรส่ิงที่ตองคํานึงคือความคิดเห็นของบัณฑติ ผูใชบัณฑิตและอาจารยผูสอน ซ่ึงนับวา

เปนขอมูลที่สําคัญที่จะนํามาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งน้ีในกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดตัวบงชี้มาตรฐาน ซ่ึงหน่ึงในมาตรฐานที่สําคัญคือ

การกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตร จะตองมีการนําผลการดําเนินการของหลักสูตรที่ไดจากผูใชบัณฑิตจากการประเมิน 3 

ดาน ไดแก 

1) ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาน้ัน ๆ  

2) ดานความรูความสามารถทางวิชาชีพที่สงผลตอการทํางาน 

3) ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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มาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหการพัฒนาบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงคตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตแิละเปนไปตามระบบกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาในองคประกอบ

ที่ 2 บัณฑิต ตามตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา, 2557: 58-59) ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต สาขาวิชา   

ดุริยางคศิลปไทย เพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและตอบสนอง

ความตองการของผูใชบัณฑิตตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ศึกษาคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย          
 ประชาการที่ใชในการศึกษา ไดแก กลุมที่ 1 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป 2555 จํานวน 3 คน ปการศึกษา 2556 
จํานวน 4 คน และปการศึกษา 2557 จํานวน 16 คน กลุมที่ 2 ผูใชบัณฑิตจํานวน 14 คน กลุมที่ 3 อาจารยผูสอนในหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดรุิยางคศิลปไทย จํานวน 14 คน 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี ผูศึกษาไดใช วิธีวิจัยเชิงสํารวจ ดวยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา 

แบบสอบถามที่สรางขึ้น ซ่ึงประกอบดวย 

 สวนที่ 1 เปนคําถามทั่วไปที่เก่ียวของกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

ตําแหนงหนาที่การงาน 

 สวนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค ทั้งหมด 5 ดาน 

ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 5) ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 

 
ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาจากกลุมที่ 1 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.51 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถ

วิเคราะหไดดังน้ี ประเด็นที่ 5 ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอความสามารถวิเคราะห สังเคราะหและจัดการปญหา ประเด็นที่ 4 

ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอจรรยาบรรณ ดานคุณธรรม จริยธรรมดวยดุลยพินิจที่ถูกตองเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด โดยมี

คาเฉล่ียอยูในระดับ 4.77 ประเด็นที่ 2 ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอความซ่ือสัตยสุจริตและมีศีลธรรมในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพ สามารถเปนแบบอยางที่ดีของสังคมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.73 ประเด็นที่ 3 ขอคิดเห็นของ

บัณฑิตที่มีตอวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และการประกอบวิชาชีพดวยจริยธรรมที่ดีอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 

4.41 ประเด็นที่ 1 ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอวินัย เคารพกฎระเบียบและกติกาของสังคม ความซ่ือสัตย สุจริตและมีศีลธรรม

ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.32   
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 1.2 ดานความรู พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชาดุริยางศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานความรู อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.2 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 

ประเด็นที่ 5 มีความใฝรูวิทยาการที่ทันสมัยและเปนสากล อยูในระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.50 รองลงมาคือ 

ประเด็นที่ 3 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาในศาสตรวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและประเด็นที่ 4 มีความ

เชี่ยวชาญทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.45 เทากัน ประเด็นที่ 2 สามารถนํา

ความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางถูกตอง อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.41 และ

ประเด็นที่ 1 มีวิสัยทัศนในการบริหารวิชาการ ประยุกตใชในการทํางานไดอยางถูกตอง และเหมาะสม อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียอยูในระดับ 4.32 

 1.3 ดานทักษะทางปญญา พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานทักษะทางปญญาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.18 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถวิเคราะหได

ดังน้ี ประเด็นที่ 1 ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาไดอยางมี

วิจารณญาณ  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.27 ประเด็นที่ 2 ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการเปนผูนําทาง

ปญญาและพัฒนางานในศาสตรสาขาวิชาเฉพาะไดอยางสรางสรรคอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.14 ประเด็นที่ 

3 ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการสามารถนําความรูความเขาใจมาประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียอยูในระดับ 4.14 เชนกัน 

  1.4 ดานทักษะทางปญญา พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.31 เม่ือ

พิจารณาเปนรายประเด็นสามารถวิเคราะหไดดังน้ี ประเด็นที่ 3 ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการมีความเสียสละเพื่อประโยชน

ของสวนรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.45 ประเด็นที่ 2 ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการมีความรับผิดชอบ

ตอตนเอง และตระหนักตอบทบาทของตนเอง และสังคมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.27ประเด็นที่ 4 

ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอทักษะการบริหารจัดการและแกปญหาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.27เชนเดียวกัน 

ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการมีภาวะผูนําและผูตามที่ดีสามารถทํางานเปนทีมไดอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 

4.23 

 1.5 ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของ

บัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค ดานความคิดเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 3.65 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถวิเคราะหไดดังน้ี ประเด็นที่ 1 

ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร และแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 3.68 ประเด็นที่ 2 ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการมีความสามารถในการส่ือสาร

ภาษาไทย และภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 3.68 เชนเดียวกัน ประเด็น

ที่ 3 ขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเชิงวิชาการจากเอกสาร และแหลงความรูอ่ืนอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 3.59        
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2. การศึกษาจากกลุมที ่ 2 ผูใชบัณฑิต        

  2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.85 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถ

วิเคราะหไดดังน้ี ประเด็นที่ 1 ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอวินัย เคารพกฎ/ระเบียบ และกติกาของสังคมอยูในระดับมาก

ที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.92 ประเด็นที่ 2 ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอความซ่ือสัตยสุจริต และมีศีลธรรมในการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.92 เชนเดียวกัน ประเด็นที่ 4 ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิต

ที่มีตอการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและสามารถเปนแบบอยางที่ดีของสังคมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 

4.83 ประเด็นที่ 5 ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอความสามารถวิเคราะหและจัดการปญหาดานคุณธรรม จริยธรรมดวยดุลย

พินิจที่ถูกตองและเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.83 เชนเดียวกัน ประเด็นที่ 3 ขอคิดเห็นของผูใช

บัณฑิตที่มีตอวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพดวยจริยธรรมที่ดีอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับ 4.75            

  2.2 ดานความรู พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค 

ดานความรู อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.33 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถวิเคราะหไดดังน้ี ประเด็นที่ 1 

ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอการมีวิสัยทัศนในการบริหารดานวิชาการ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.42 

ประเด็นที่ 3 ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาในศาสตรสาขาวิชาเฉพาะไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.42 เชนเดียวกัน ประเด็นที่ 2 ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอ

ความสามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางถูกตอง อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี ่ยอยูใน

ระดับ 4.33 ประเด็นที่ 4 ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอการมีความเชี่ยวชาญทางดานวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับมาก  

โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.33 เชนเดียวกัน ประเด็นที่ 5 ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอการมีความใฝรูวิทยาการที่ทันสมัย

และเปนสากล อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.17      

  2.3 ดานทักษะทางปญญา พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานทักษะทางปญญาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.28 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถวิเคราะหได

ดังน้ี ประเด็นที่ 2 ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอการเปนผูนําทางปญญาและพัฒนางานในศาสตรสาขาวิชาเฉพาะไดอยาง

สรางสรรคอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.42 ประเด็นที่ 3 ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอความสามารถนําความรู 

ความเขาใจมาประยุกตใชในการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.25 ประเด็นที่ 1 ขอคิดเห็นของผูใช

บัณฑิตที่มีตอการมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและแกปญหาไดอยางมีวิจารณญาณ อยูในระดับมากโดยมี

คาเฉล่ียอยูในระดับ 4.1          

  2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มี

ตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ อยูในระดับ

มากทีสุ่ด โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.63 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถวิเคราะหไดดังน้ี ประเด็นที่ 1 การมีภาวะผูนํา 

และผูตามที่ดี สามารถทํางานเปนทีมได อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.67 ประเด็นที่ 2 การมีความ

รับผิดชอบตอตนเอง และตระหนักตอบทบาทของตนเองและสังคมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.67  

ประเด็นที่ 3 การมีความเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวมอยูในระดับมากทีสุด โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.67 เชนเดียวกัน 

ประเด็นที่ 4 การมีทักษะการบริหารจัดการและแกปญหาอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.50  
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 2.5 ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 3.89 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถวิเคราะหไดดังน้ี ประเด็นที่ 2 

ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอการมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

มีคาเฉล่ียอยูในระดับ 3.92 ประเด็นที่ 3 ขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอการมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเชิงวิชาการ

จากเอกสารและแหลงความรูอ่ืน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 3.92 ประเด็นที่ 1 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 

และแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 3.83    

 3. การศึกษาจากกลุมที่ 3 อาจารยผูสอน        

  3.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.47 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถวิเคราะห

ไดดังน้ี ประเด็นที่ 4 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถเปนแบบอยางที่ดีของสังคม ในระดับ

มากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.67 ประเด็นที่ 5 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอความสามารถวิเคราะห สังเคราะหและ

จัดการปญหาดานคุณธรรม จริยธรรมดวยดุลยพินิจที่ถูกตองเหมาะสม โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.67 เชนเดียวกัน ประเด็นที่ 

3 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพดวยจริยธรรมที่ดีอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียอยูในระดับ 4.42 ประเด็นที่ 2 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอความสามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชใน

การทํางานไดอยางถูกตอง อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.33 ประเด็น ที่ 1 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอการมี

วินัยเคารพกฎ/ระเบียบและกติกาของสังคมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.25   

  3.2 ดานความรู พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค 

ดานความรู อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.27 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถวิเคราะหไดดังน้ี ประเด็นที่ 5 

ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอการมีความไฝรูวิทยาการที่ทันสมัยและเปนสากล อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.42 

ประเด็นที่ 3 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาในศาสตรสาขาวิชาเฉพาะไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.33  ประเด็นที่ 4 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอการมีความเชี่ยวชาญทั้งดานวิชาการ 

และวิชาชีพ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.25  ประเด็นที่ 1 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอการมีวิสัยทัศนในการ

บริหารดานวิชาการ  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.17 ประเด็นที่ 2 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอความสามารถ

นําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางถูกตองอยูในระดับมาก โยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.17 

เชนเดียวกัน           

  3.3 ดานทักษะทางปญญา พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานทักษะทางปญญาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.00 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถวิเคราะหได

ดังน้ี ประเด็นที่ 3 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอสามารถในการนําความรู ความเขาใจมาประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง อยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.08 ประเด็นที่ 2 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอการเปนผูนําทางปญญาและพัฒนางานใน

ศาสตรสาขาวิชาเฉพาะไดอยางสรางสรรค อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.00 ประเด็นที่ 1  ขอคิดเห็นของ

อาจารยที่มีตอการมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและแกปญหาไดอยางมีวิจารณญาณ 

 3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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ดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียโดยรวม 14.35 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถวิเคราะหไดดังน้ี ประเด็นที่ 3 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอความ

เสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.50 ประเด็นที่ 4 ขอคิดเห็นของอาจารยที่

มีตอการมีทักษะการบริหารจัดการและแกปญหา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.50 ประเด็นที่ 2 การมีความ

รับผิดชอบตอตนเอง และตระหนักตอบทบาทของตนเอง และสังคมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.14 ประเด็นที่ 

3 การมีความเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.25 ประเด็นที่ 1 ขอคิดเห็นของ

อาจารยที่มีตอการมีภาวะผูนําและผูตามที่ดสีามารถทํางานเปนทีมไดอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 4.08  

3.5 ดานความคิดเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของ

อาจารยที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค ดานความคิดเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 3.39 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถวิเคราะหไดดังน้ี ประเด็นที่ 

1 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพอยูใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 3.50 ประเด็นที่ 2 ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอการมีความสามารถในการส่ือสาร

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 3.33 ประเด็นที่ 3 

ขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหลงความรูอ่ืนอยูในระดับปาน

กลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 3.33 เชนเดียวกัน 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การศึกษาจากกลุมที่ 1 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.51      

 1.2 ดานความรู พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชาดุริยางศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานความรู อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.2  

 1.3 ดานทักษะทางปญญา พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานทักษะทางปญญาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.18  

  1.4 ดานทักษะทางปญญา พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.31  

 1.5 ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของ

บัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค ดานความคิดเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 3.65       

 2. การศึกษาจากกลุมที ่ 2 ผูใชบัณฑิต        

  2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.85    
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  2.2 ดานความรู พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค 

ดานความรู อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.33       

  2.3 ดานทักษะทางปญญา พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานทักษะทางปญญาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.28     

  2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มี

ตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ อยูในระดับ

มากทีสุ่ด โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.63          

  2.5 ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 3.89       

 3. การศึกษาจากกลุมที ่ 3 อาจารยผูสอน        

  3.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.47     

  3.2 ดานความรู พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค 

ดานความรู อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.27       

  3.3 ดานทักษะทางปญญา พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏ

ดุริยางค ดานทักษะทางปญญาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 4.00      

  3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของอาจารยที่มีตอ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียโดยรวม 14.35           

  3.5 ดานความคิดเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีคาเฉล่ียของขอคิดเห็นของ

อาจารยที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค ดานความคิดเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 3.39  

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา คือ คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสอดคลองกับทัศนา  แสวงศักดิ์ (2531) ที่กลาววา คุณลักษณะของ

พนักงานที่นายจางตองการเปนอันดับตนคือ คุณคาเฉพาะตัวซ่ึงประกอบดวย ความซ่ือสัตย การนับถือตัวเองและมีภาพพจนที่

ดีตอตนเอง การมีเปาหมายในอาชีพและชีวิต มีความม่ันคงทางอารมณ มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือรน และไมจํากัด

ความสามารถของตนเอง นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยของกฤติยา  ฐานุวรภัทร (2555) ที่ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่
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พึงประสงคสําหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  คณะสังคมศาสตรและศิลปะ

ศาสตร มหาวิทยาลัยนอรท เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ในสถานประกอบการที่นักศึกษาเขาไปฝกงานทั้ง 7 แหง มีความ

ตองการคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด รองลงมาในดาน

คุณธรรม จริยธรรม อันดับสามไดแก ดานความรู ดานทักษะทางปญญาและทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และในสวนของสถานประกอบการที่นักศึกษาไมไดฝกงานทั้ง 7 แหง มีความตองการคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงคในดานคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด รองลงมาในดานทักษะทางปญญาอันดับสามไดแกดานความรู 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยี 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 ควรมีการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป คณะศิลปวิจิตร   

เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของหลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเน่ืองจากไดรับงบประมาณจากสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป ผูวิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 

ขอขอบคุณอาจารย ดร. สุวพร  ตั้งสมวรพงษ และอาจารย ดร. ฐนินาฏ  สุนทร ณ เชียงใหม ที่ไดกรุณาสละเวลาใน

การใหคําปรึกษา ชี้นํา และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทําใหงานวิจัยเลมน้ีสําเร็จเสร็จสมบูรณไดดวยด ี

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุม ที่ไดใหขอมูลอันเปนประโยชนแกผูวิจัยในการนําไปประกอบการพัฒนาและ

ปรับหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย  ใหตรงตอความตองการของผูใชบัณฑิตในอนาคตตอไป 

ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญที่ไดกรุณาตรวจสอบเครื่องมือทั้ง 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยยุพา  ประเสริฐยิ่ง ผูชวย

ศาสตราจารยจิตติมา  บัวมาศ และ ดร. นิวัฒน  สุขประเสริฐ 

สุดทายน้ีผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยเลมน้ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย คณะศิลปะนาฏดุริยางคใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางบัณฑิตที่พึงประสงคใหกับผูใชบัณฑิตตอไป 
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แลหลัง มองหนา: สถานะความสัมพันธไทย-ลาว 
Looking Back Looking Forward: The Relationship Thailand-Laos. 

 
วาริธ  ราศรี 
Warit  Rasri 

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                                                                                                             

E-mail: Sanowa_cmu@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
 บทความเรื่องน้ี ตองการนําเสนอมุมมองของความสัมพันธระหวางไทย-ลาว ในอดีต (แลหลัง) และปจจุบัน (แลหนา) 

ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ถึงแมนในอดีตที่ผานมาทั้งไทย-ลาว จะเกิดขอปญหาตาง ๆ ขึ้นมา แลวนําไปสูกรณีความขัดแยง      

ขอพิพาทที่รุนแรง แตดวยเปนเพราะทั้งสองประเทศมีปจจัยความเก้ือกูลระหวางกันหลายประการไดแก ความใกลชิดทาง

ภูมิศาสตร เชื้อชาติ ประวัติศาสตร ภาษา สังคมและวัฒนธรรม  ปจจุบันจึงทําใหทั้งสองฝายมีการเสริมสรางความสัมพันธแบบ

มิตรไมตรีระหวางกันในลักษณะพิเศษเสมือนเปน “ฉันท บานพี่ เมืองนอง” อยูอยางราบรื่นและเปนไปโดยตอเน่ือง ในสถานะ

ความสัมพันธแบบความรวมมือที่ดีตอกันในหลายมิติ อาทิ การเมืองและความม่ันคงระหวางประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม

วัฒนธรรม ฯลฯ 

 คําสําคัญ: แลหลัง มองหนา, สถานะความสัมพันธ 

Abstract 
 This research would like to present the relationship between Thai-Laos (looking back) from result 

found that in the past both countries have many problems these are cause be severe conflicts, although 

both countries have closed relation of geography, race, history, languages, social and culture. In currently 

both countries have promoting special relationship as Sister Countries based on good cooperation of 

political and sustainability international, economic, social and country. 

Keywords: looking back looking Forward, The Relationship 
 
บทนํา 
 ในบรรดาประเทศเพื่อนบานของไทย คงไมมีประเทศใดที่จะมีความใกลเคียงกับไทยมากไปกวาประเทศลาว เพราะชาว

ไทยและชาวลาวก็คือ ชนชาติเดียวกัน มีบรรพบุรุษทางประวัติศาสตรรวมกันมีประเพณีและวัฒนธรรมคลายคลึงกัน 

นอกจากน้ัน ชาวไทยและชาวลาวยังสามารถส่ือสารกันเขาใจไดเปนสวนใหญดวยภาษาของตนเอง ซ่ึงเปนภาษารวม ตระกูล

เดียวกัน ความใกลชิดหรือความเก้ือกูลกันที่กลาวถึงขางตนน้ีอาจหางเหินกันออกไปบาง เน่ืองจากทั้งไทยและลาวตางมี

พัฒนาการทาง การเมืองและเศรษฐกิจตางกันออกไปในชวงหน่ึงเพราะหลังจากที่สปป.ลาว ไดเปล่ียนแปลงการปกครองเปน

ระบอบสังคมนิยม ในป พ.ศ. 2518 ความสัมพันธจะเปนไปในลักษณะลาวหวาดระแวงไทย เน่ืองจากปญหาหลาย ๆ อยาง เชน 

ความแตกตางทางอุดมการณทางการเมือง ปญหาการปกปนเขตแดน ซ่ึงมีความยาวประมาณ 1,810 กิโลเมตร ทั้งทางบกและ

ทางนํ้าและปญหาขบวนการตอตานรัฐบาลลาว (ขตล.) ลาวเรียกวา “คนบดี” ซ่ึงสืบเน่ืองจากเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองในป พ.ศ. 2518 มีนักการเมือง ขาราชการ และประชาชนบางสวนไมพอใจ จึงไดรวมกลุมเคล่ือนไหวตอตานรัฐบาล

ลาว มีการสนับสนุนจากชาวลาวที่ไปตั้งถิ่นฐานอยูตางประเทศ การปฏิบัติของ ขตล. เกิดขึ้นในชายแดนไทย เม่ือถูกทางการ
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ลาวปราบปราม จึงทําใหลาวหวาดระแวงในทาทีของไทย เปนตน (ผูจัดการออนไลน. 2558)   

 ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองไดพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เม่ือทั้งสองฝายไดดําเนินการยุติการเผชิญหนา ดวย

กําลังทหาร ในกรณีความขัดแยงเก่ียวกับเขตแดน กรณีบานรมเกลาปลายป พ.ศ. 2530 ถึงตนป พ.ศ. 2531 และการประกาศ

นโยบาย “เปล่ียนอินโดจีนจากสนามรบมาเปนสนามการคา” ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ผูนําทั้งสองฝาย

พยายามปรับปรุงความสัมพันธเพื่อประโยชนรวมกัน และยังมีการแลกเปล่ียนการเยือนระหวางผูนําในทุกระดับ อาทิ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่ 8 – 9 เมษายน พ.ศ. 2537 ภายหลังทรง เปนประธานรวมกับ

นายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว ในพิธีเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่จังหวัดหนองคาย เพื่อสงเสริมความสัมพันธ

ที่ดี ระหวางกันทั้งสองฝายไดรวมกันจัดตั้งกลไกตาง ๆ เพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกับ แนวทางความรวมมือ และเพื่อแกไขปญหา

ตาง ๆ อาทิ คณะกรรมการรวมมือวาดวยความรวมมือไทย – ลาว เพื่อหารือ และแกไขในปญหาอุปสรรคทุกดานไมวาจะเปน

การเมือง เศรษฐกิจ การคา วิชาการ และวัฒนธรรม คณะกรรมการความ รวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนทั่วไป 

ไทย – ลาว คณะกรรมการเขตแดนรวมไทย – ลาว เพื่อพิจารณาการ สํารวจและจัดทําหลักเขต ตลอดแนวชายแดน           

ซ่ึงปจจุบันสามารถสํารวจ และจัดทําหลักเขตแดนทางบกแลวเปนระยะเสน เขตแดนประมาณ 450.9 กิโลเมตร จาก 702 

กิโลเมตร คณะกรรมการรวมการคาไทย-ลาว เพื่อหารอืและแกปญหาและ อุปสรรคทางการคาของทั้งสองประเทศ การประชุม

คณะผูวาราชการจังหวัด และเจาแขวงชายแดนไทย-ลาว เพื่อรวมแกไข ปญหาในระดับทองถิ่นเพื่อมิใหปญหาลุกลามเปน

ปญหาระดับชาตินอกจากน้ียังมีการจัดตั้งสมาคมไทย-ลาว และ สมาคมมิตรภาพลาว-ไทย เพื่อสงเสริมความสัมพันธระดับ

ประชาชนตอประชาชนในดานตาง ๆ ดวย                 

 ในดานการคา ไทยเปนประเทศที่ลาวนําเขาสินคาและสงออกสินคามากที่สุด สินคาสงออกที่สําคัญของไทย ไดแก 

ยานพาหนะ เชื้อเพลิง เครื่องใชไฟฟา วัสดุกอสราง สินคาอุปโภคบริโภค สวนสินคานําเขาทีสํ่าคัญจากลาว ไดแก ไม ไมแปรรูป 

สัตวนํ้า และปศุสัตว สินแร สินคาเกษตร อีกทั้งไทยยังเปนประเทศที่ลงทุนในประเทศลาวมากที่สุด โดยสาขาที่ลงทุน ไดแก 

พลังงานไฟฟา การขนสง โทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรม และการทองเที่ยว ฯลฯ สวนในเรื่องของความรวมมือ ไทยไดใหความ

รวมมือทางวิชาการแกลาวในลักษณะทุนการศึกษา การดูงานในดานการเกษตร สาธารณสุข ศึกษา ยุติธรรม ตลอดจน ดาน

สังคม วัฒนธรรม และการทองเที่ยว ทั้งน้ีเพื่อเปนการชวยเหลือลาวใหมีระดับการพัฒนาประเทศที่ใกลเคียงกับไทยเพื่อเปน

เพื่อนบานที่ดีตอกัน ทั้งสองประเทศไดตระหนักวาวัฒนธรรมที่ใกลชิดกันสามารถ เปนปจจัยที่สงเสริมใหไทยและลาวพัฒนา

ผลประโยชนรวมกันได โดยที่แตละประเทศ ยังสามารถคงความแตกตางที่แตละฝายประสงคจะรักษาไวตอไป ทั้ง น้ีไทยตอง

ตระหนักวา แมลาว อาจจะมีความเจรญิทางวัตถุนอยกวาไทย แตชาวลาวก็มีความภูมิใจในวิถีชีวิตของเขา และไมตองการที่จะ

ลอกเล่ียน การพัฒนาในรูปแบบที่ไทยเปนทุกประการ เน่ืองจาดพวกเขาตระหนักถึงผลเสียที่เกิดตามมาหลาย ๆ อยาง เชน

ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะ ความ ไมปลอดภัยทางสังคม ความเส่ือมโทรมทางวัฒนธรรม ฯลฯ ตลอดจน

ไทยยังตองตระหนักวา ในความสัมพันธระหวางกัน ไมใชแตฝายลาวเทาน้ัน ที่ตองพึ่งพาไทย แตฝายไทยเองก็ตองพึ่งพาลาว    

ในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องของแหลงทรัพยากร เชน ไฟฟา ถานหิน นํ้า  เปนตน (กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชีย

ตะวันออก .2557)          

 ดังน้ัน ในบทความวิชาการเรื่องน้ี ผูเขียนจึงตองการนําเสนอใหเห็นถึงภาพของความสัมพันธระหวางไทย-ลาว ตั้งแต

อดีต และเชื่อมโยงมาถึงในยุคปจจุบันอันนําไปสูสถานะความรวมมือระหวางกัน ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดการเรียนรู การสรางความ

เขาใจที่ดีงามระหวางกัน หรือการสรางมิตรภาพที่ดีรวมกันเสมือนเปนบานพี่ เมืองนอง อยางแทจริง สืบไป 
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บทวิเคราะห          

 ปจจุบัน ความสัมพันธระหวางไทย – ลาว ไดดําเนินไปอยางราบรื่นบนพื้นฐานของนโยบายการตางประเทศแบบการ

พึ่งพาถอยทีถอยอาศัยและรักษาผลประโยชนรวมกัน โดยไดมีการพัฒนาไปในทางที่ดีกันอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีอาจกลาวไดวาเปน

ผลมาจากปจจัยที่เก้ือกูลระหวาง ไดแก ความใกลชิดทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และนโยบายที่ตอเน่ืองของไทย    

ที่เนนเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน การแลกเปล่ียนการเยือนระดับสูงอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจน การที่ลาวเขา

เปนสมาชิกอาเซียน เม่ือกรกฎาคม พ.ศ. 2540 และการไดจัดทําสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือระหวางกัน (Treaty of 

Amity and Cooperation) เม่ือกุมภาพันธ พ.ศ. 2535 เพื่อยืนยันวาจะเคารพในเอกราชและไมแทรกแซงกิจการภายในของ

กันและกัน รวมทั้งการทําตกลงจะระงับขอขัดแยงโดยสันติวิธีรวมกัน เปนตน ไทยและลาว สถาปนาความสัมพันธทางการทูต

ระหวางกันเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2493 โดยสายสัมพันธไทย-ลาว ฉันท “ญาติใกลชิด มิตรใกลบาน” ไดปรากฏอยูในชีวิต

ของผูคนและชุมชนสองฝงโขงมาอยางยาวนาน ตั้งแตยังไมมีเสนเขตแดนแบงสังคมรัฐออกเปนประเทศเชนทุกวันน้ี หลักฐาน

หลายอยางของทั้งสองฝาย ยังกลาวตรงกันถึงความเก่ียวพันเปนญาติเปนดองของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร เชน ทาวอุน

เรือน พระโอรสของพระเจาฟางุมแหงอาณาจักรลานชาง ไดอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของพระเจาอูทอง หรือพระไชย

เชษฐาธิราชเจาแหงอาณาจักรลานชาง ทรงมีพระมารดาเปนพระราชธิดาของเจานครเชียงใหม และพระองคเองทรงเปน

พันธมิตรกับพระมหาจักรพรรดิ โดยทรงสรางพระธาตุศรีสองรักขึ้นเปนสัญลักษณแหงมิตรไมตรีระหวางลานชางกับอยุธยาอีก

ดวย บนรากฐานของมรดกแหงอดีตที่ใกลชิด และทุนทางสังคม วัฒนธรรมที่มีรวมกัน ตลอดจน ความเคารพที่ตางฝายตางมีให

ตอกัน ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในปจจุบันจึงดําเนินไปดวย

ความราบรื่นใกลชิด ผูนําและเจาหนาที่ระดับสูงของไทยไดกลาวไวในหลาย ๆ โอกาสวา “ความม่ันคง ม่ังคั่งของลาว คือ ความ

ม่ันคง ม่ังคั่งของไทย” ดวยเหตุน้ี ไทยจึงไดดําเนินนโยบายใหการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาวใน

หลากหลายสาขา อาทิ การเชื่อมโยงเครือขายคมนาคม เพื่อลาวจะกลายเปนจุดเชื่อมตอสําคัญในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง การ

สนับสนุนใหภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจของไทย ไปลงทุนในลาวอยางมีความรับผิดชอบเพื่อสรางรายไดใหกับทางการลาวไป

พรอม ๆ กับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวลาว การใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาดาน

เกษตรกรรม สาธารณสุข และการศึกษาของชาวลาว โดยในสวนของภาครัฐ มีกลไกทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค

จํานวนมากที่ชวยสงเสริมความรวมมือไทย-ลาว ใหสนองตอบตอผลประโยชนรวมกันของสองฝาย เชน คณะกรรมาธิการรวม

วาดวยความรวมมือ คณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนทั่วไป คณะกรรมาธิการเขตแดนรวม กรอบ

ความรวมมือตาง ๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง กรอบความรวมมือตาง ๆ ภายใตอาเซียน นอกเหนือจากความ

รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนของไทยและลาว ก็มีความรวมมือกันผานกลไก เชน สมาคมไทย-ลาว 

เพื่อมิตรภาพ ซ่ึงจัดการสัมมนาเผยแพรขอมูลความรูดานเศรษฐกิจและธุรกิจ ตลอดจน กิจกรรมกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม 

อยางตอเน่ืองอยูเปนประจํา โดยความรวมมือระหวางภาคเอกชนและภาคประชาชน ถือเปนพื้นฐานสําคัญที่สงเสริมให

ความสัมพันธไทย-ลาว ดําเนินไปอยางแนบแนนใกลชิดและยั่งยืน (กระทรวงการตางประเทศ. 2558)  

 ภายใตพัฒนาการระหวางไทย-ลาว ในปจจุบันทั้งสองฝายไดดําเนินนโยบายการตางประเทศและขยายความสัมพันธ

ไปสูการสรางความรวมมือรวมกันในมิติหลัก ๆ โดยผูเขียนขอยกตัวอยางมาอธิบาย ดังน้ี     

  1. มิติความม่ันคงรวมกันระหวางประเทศ       

   1.1 ความรวมมือดานการเมือง       

   ทั้งสองฝายมีการพัฒนาไปในทิศทางเชิงบวกอยางตอเน่ือง อาทิ การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวย

ความรวมมือ (Joint Commission: JC) ไทย – ลาว การประชุมคณะผูวาราชการจังหวัดและเจาแขวงชายแดนไทย - ลาว 

รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนการเยือนระดับสูงอยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี ไทยและลาว ยังมีความรวมมือที่ใกลชิดในกรอบพหุภาคี 

และสนับสนุนกันในเวทีระหวางประเทศตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ  
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   1.2 ความรวมมือดานการทหาร       

   ความรวมมือดานการทหาร กองทัพไทย-ลาว มีความสัมพันธที่ดีทั้งในระดับสวนกลางและทองถิ่น สามารถ

แกไขปญหาและเสริมสรางความม่ันคงทําใหพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-ลาว สวนใหญมีความสงบเรียบรอยดี โดยความรวมมือ  

ที่สําคัญในปจจุบัน ไดแก การลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือดานความม่ันคงบริเวณชายแดนไทย-ลาว ระหวาง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงปองกันประเทศเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.2551 ที่นครหลวง

เวียงจันทน เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงานใหชายแดนไทย-ลาว เปนชายแดนแหงมิตรภาพ สันติภาพ และความม่ันคงโดย

ขณะน้ีกองทัพไทย-ลาว อยูระหวางจัดทําแผนงานประกอบความตกลงเพื่อนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ความรวมมือทาง

วิชาการทหารและแลกเปล่ียนการเยือนอยางตอเน่ือง และไดดําเนินการอยางจริงจังเพื่อแกไขปญหาดังกลาว  

   1.3 ความรวมมือดานการสํารวจเขตแดน      

   การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนไทย - ลาว ไดกําหนดเปาหมายที่จะสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนให

แลวเสร็จตลอดแนวโดยเร็ว โดยมีคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม (Joint Border Commission : JBC) ไทย - ลาว เปนกลไก

กํากับดูแลการดําเนินงาน ซ่ึงนับตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540 ที่สองฝายไดเริ่มสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนจนถึง

ปจจุบัน สามารถจัดทําหลักเขตแดนทางบกรวมกันได ระยะทางประมาณกวา 800 กิโลเมตร ตลอดจน ทั้งสองฝายยังอยู

ระหวางการจัดทําแผนที่แมนํ้าโขงฉบับใหมรวมกันระหวางไทย-ลาว      

   1.4 ความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด      

   ค ว าม ร ว ม มื อด าน กา ร ป อ ง กัน แล ะป ร า บป ร า มย า เ สพ ติ ด  ไท ยแ ละ ลา ว  ไ ด ล ง นา ม ใ น   

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาทและสารตั้งตน เม่ือวันที่ 17 

สิงหาคม พ.ศ. 2554 ปจจุบัน หนวยงานดานการปราบปรามยาเสพติดไทย - ลาว มีความรวมมืออยางใกลชิด และไดรับ

ผลสําเร็จในการสกัดก้ันการลักลอบคาขายและการลําเลียงขนสงยาเสพติดตามบริเวณชายแดนนําไปสูการจับกุมนักคายาเสพ

ติดที่สําคัญ และฝายไทยไดเห็นชอบที่จะใหความรวมมือ ดานวิชาการแลกเปล่ียนประสบการณและการพัฒนากฎหมาย        

ยาเสพติดใหแกฝายลาวอยางตอเน่ือง จนปจจุบัน ปญหาการลักลอบขนยาเสพติดผานแดนไทย-ลาว ลดนอยถอยลงเปนอยาง

มาก             

  2. มิติเศรษฐกิจ          

   2.1 ความรวมมือดานการคาและการลงทุน       

   ทางดานการคาระหวางไทย – ลาว มีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก เชื้อเพลิง 

สินคาอุปโภค บริโภค ยานพาหนะ และอุปกรณ ส่ิงทอ เครื่องใชไฟฟา เปนตน สินคานําเขาจากลาว ที่สําคัญ ไดแก ไม ไมแปร

รูป พลังงาน สินแรโลหะ เปนตน สวนดานการลงทุน ไทยเปนประเทศที่มีมูลคาการลงทุนสะสมในลาว สูงเปนลําดับที่ 3 โดยมี

โครงการลงทุนรวมประมาณ 270 กวาโครงการ สาขาการลงทุนที่สําคัญของไทย ไดแก พลังงานไฟฟา ขนสง โทรคมนาคม 

ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว ธนาคาร อุตสาหกรรมไมแปรรูป เครื่องนุงหมและหัตถกรรม อีกทั้งไทย – ลาว ไดลงนามใน

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการพัฒนาไฟฟาในลาว เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยลาว มีศักยภาพที่จะ

พัฒนาโครงการพลังงานไฟฟาอีกหลายโครงการ และไทยมีความตองการพลังงานเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลไทยจึงไดตกลงขยายการ

รับซ้ือไฟฟาจากลาว เพิ่มเปน 7,000 เมกะวัตต ภายในหรือหลังป 2558 ปจจุบันมีโครงการที่จายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทยแลว 3 โครงการ ไดแก โครงการเทิน-หินบูน โครงการหวยเฮาะ และลาสุด โครงการนํ้าเทิน 2 และ

โครงการที่อยูระหวางกอสราง จํานวน 3 โครงการ ไดแก นํ้างึม 2 เทิน-หินบูน (สวนขยาย) และเหมืองถานหินหงสาลิกไนต 

และอีก 3 โครงการที่อยูระหวางเตรียมการกอสรางพิจารณาความเปนไปไดอีก ไดแก เขื่อนนํ้างึม 3 เขื่อนเซเปยน-เซนํ้านอย 

และ เขื่อนไชยะบุลี ฯลฯ ตลอดจน การใหสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากรในการนําเขาสินคาเกษตรจากลาว ไทยมีนโยบาย

สนับสนุนการนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งลาว ทั้งในกรอบอาเซียน และ ACMECS เพื่อชวยพัฒนา

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน ไทยไดใหสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร ในการนําเขาสินคาเกษตรจากลาวทั้งใน
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รูปของการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกประเทศสมาชิกอาเซียนใหม (ASEAN Integration System of Preferences – 

AISP) และยกเวนอากรขาเขาสินคาในลักษณะ One Way Free Trade รวมประมาณ 300 กวารายการ เปนตน 

   2.2 ความรวมมือดานการพัฒนาเครือขายคมนาคม      

   ไทยไดใหความสําคัญกับความรวมมือเพื่อพัฒนาเครือขายคมนาคมเชื่อมโยงไทย-ลาว ซ่ึงนอกจากจะทําให

ประชาชนไทย-ลาว สามารถเดินทางไปมาหาสูกันไดสะดวกยิ่งขึ้นแลว ยังเปนการชวยเหลือใหลาวเปล่ียนจากประเทศที่ไมมี

ทางออกทะเล เปนจุดเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลลาวดวย ปจจุบัน โครงการพัฒนา

เครือขายคมนาคมที่ไทยใหความชวยเหลือแกลาวมีความคืบหนาตามลําดับ โครงการเสร็จสมบูรณแลว ไดแก สะพานขาม

แมนํ้าเหืองระหวางจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบุรี การพัฒนาสนามบินวัดไตที่นครหลวงเวียงจันทน การกอสรางทางลาดขึ้น-ลง 

(Ramp) บริเวณทาเทียบเรือแขวงคํามวน และโครงการกอสรางถนนเชื่อมทาเทียบเรือแขวงคํามวน-ถนนหมายเลข 12 รวมไป

ถึงยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 

Cooperation Strategy - ACMECS) ลาว มีสวนรวมในกรอบ ACMECS อยางแข็งขันโดยไดเปนประธานการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อปรับ ACMECS Plan of Action และทบทวนโครงการความรวมมือในสาขาตาง ๆ นอกจากน้ัน โครงการความ

รวมมือไทย-ลาว ในกรอบ ACMECS มีความคืบหนามากกวาประเทศอ่ืน อาทิ โครงการ Contract Farming เปนตน  

  3. มิติสังคมและวัฒนธรรม         

   3.1 ความรวมมือดานแรงงาน        

   ความรวมมือมีความคืบหนาตอเน่ืองภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงาน   

ไทย - ลาว ซ่ึงลงนามเม่ือวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซ่ึงทั้งสองฝายไดหารือทั้งในระดับนโยบายและระดับเจาหนาที่อยาง

ตอเน่ือง เพื่อกําหนดแนวทางรวมมือในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง โดยการจัดระเบียบแรงงานตางดาว

สัญชาติลาว ในไทยและการนําแรงงานลาวกลุมใหมมาทํางานในไทยโดยถูกกฎหมายกําหนดขั้นตอนการจางแรงงาน และให

การคุมครองแรงงานสัญชาติของแตละฝายอยางเหมาะสม ความรวมมือดานการตอตานการคามนุษย ไทยและลาว ไดลงนาม

ในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็กไทย -ลาว ทั้งสองฝายไดแตงตั้ง

คณะทํางานรวมและผูประสานงานกลางมีการหารือและแลกเปล่ียนขอมูลสถานการณในปจจุบันเก่ียวกับการคามนุษย

โดยเฉพาะสตรีและเด็ก การเคล่ือนยายแรงงาน และสนับสนุนใหจังหวัดกับแขวงชายแดนที่มีพรมแดนติดกัน มีความรวมมือ

ดานการประสานการตอตานการคามนุษยเพื่อการตอตานการคามนุษยในบริเวณชายแดนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   3.2 ความรวมมือดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     

   ความรวมมือดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไทยไดเริ่มดําเนินความรวมมือดานวิชาการกับ

ลาวตั้งแตป 2516 เนนดานการพัฒนาบุคลากรในลักษณะการใหทุนการศึกษา ทุนฝกอบรม ดูงาน และโครงการพัฒนาใน 3 

สาขาหลัก ไดแก การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข ความรวมมือดานวิชาการระหวางประเทศทั้งสองเปนไปตามแผนงาน

โครงการความรวมมือทางวิชาการรายป ซ่ึงเจาหนาที่ที่เก่ียวของของทั้งสองฝายไดรวมกันกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงความตองการ 

ขีดความสามารถและความพรอมของแตละฝาย ทั้งน้ี ไทยไดใหความรวมมือทางวิชาการแกลาว ประมาณ 2,000 ลานบาท 

สวนโครงการพระราชดําริ ความรวมมือเพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนในลาว สวนหน่ึงดําเนินไป

ภายใตโครงการพระราชดําริ อาทิ โครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซ้ัว หรือโครงการสงเสริม

กิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกําพรา ซ่ึงเปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามลําดับ กิจกรรมเหลาน้ีดําเนินไปดวยดีและประสบความสําเร็จซ่ึงสงผลสําคัญทางจิตวิทยาใหรัฐบาล

และประชาชนลาวเกิดความม่ันใจที่จะเปดตัวติดตอสัมพันธกับตางประเทศมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ อยางตอเน่ือง เปนตน   
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บทสรุป            

 ความสัมพันธระหวางไทย-ลาว เม่ือมองถึงภาพในอดีต (แลหลัง) ทั้งสองประเทศอาจมีความขัดแยง และเกิดขอพิพาท

ตาง ๆ มากมาย แตดวยทั้งสองประเทศมีการสงเสริมความเก้ือกูลจากปจจัยหลายประการ ไดแก ความใกลชิดทางภูมิศาสตร

ของทั้งสองประเทศ เชื้อชาติ ประวัติศาสตร ภาษา สังคม วัฒนธรรม  อันนําไปสูนโยบายอยางตอเน่ืองของทั้งสองฝายที่เนน

การเสริมสรางความสัมพันธแบบมิตรไมตรีระหวางกัน ปจจุบันทั้งไทยและลาว (แลหนา) จึงไดขยายสถานะความสัมพันธไปสู

บทบาทของความรวมมือที่ดีและราบรื่นในหลายมิติ อาทิ มิติการเมืองและความม่ันคงระหวางประเทศ มิติเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม การศึกษา และอ่ืน ๆ ตลอดจน ผูเขียนมองวาในชวงระยะสมัยปจจุบันน้ี ที่ประเทศในกลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต (อาเซียน) ทั้ง 10 ชาติ จะหลอมรวมกันกันเปน 1 เดียว รัฐบาลไทย ไดใหความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบรูณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการเมืองและความม่ันคง ดังน้ันกาวแรกของการเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน

ของไทย คือ การสรางรั้วบานใหเขมแข็ง ดวยวิธีการสงเสริมและสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานที่ใกลตัวเราอยาง   

สปป.ลาว อันจะนําไปสูภูมิคุมกันที่ดีระหวางกันในดานตาง ๆ อยางยั่งยืนสืบไป 
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บทคัดยอ           

 หนังสือการตลาดภาครัฐ เปนหนังสือที่เสริมสรางความเขาใจในการบริการภาครัฐใหไดเขาใจบทบาทภาครัฐของ

การตลาดในองคกรภาครัฐ การวางแผน ดานการตลาด การปฏิบัติตามแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานในมุมมองการสราง

คุณคาแกผูมีสวนไดเสียขององคกร ซ่ึงแตละสวนมีผลประโยชน หรือความตองการที่แตกตางกันไป โดยจะมีความเก่ียวโยงใน

การกําหนดวิสัยทศัน การสราง และการส่ือสารคานิยม รวมถึงการสรางวัฒนธรรมองคกร โดยมีเน้ือหาที่มีความเก่ียวของกับ    

1) การตลาดภาครัฐ 2) การบริหารโดยมุงคุณคาของผูมีสวนไดเสีย 3) การสรางสรรคและการวัดคุณคาที่ใหแกผูมีสวนไดเสีย    

4) การพัฒนาและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 5) พลังขับเคล่ือนคุณคา การประเมินและการวางแผนลวงหนา 6) การวิจัยตลาด    

7) การวัดตลาด และการพยากรณอุปสงค 8) กระบวนการวางแผนการตลาด 9) การสรางตราองคกร และการนําสงการบริการ 

10) การกําหนดราคาบริการ 11) การจัดการส่ือสารคุณคาของผลิตภัณฑและบริการ 12) การตลาดเพื่อเปาหมายทางสังคม 

13) การตลาดทีมุ่งกลุมเปาหมายภายในองคกร และ 14) การทําการตลาดผานชองทางอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต โดยเนน

อธิบายในใจความสําคัญของแนวคิด และทักษะทางการตลาดที่สามารถนําไปประยุกตใชในหนวยงานภาครัฐจะนําไปสู

เปาหมายที่สอดคลองระหวางภาคเอกชน และองคกรที่แสวงหากําไร และนํามาสูบริบทขององคกรภาครัฐที่ไมแสวงหาผลกําไร 

คําสําคัญ: ภาครัฐ,  การตลาด 

ABSTRACT             

 Public Sector Marketing A book that enhances understanding of government services. Understand 

the public sector's role in marketing in government organizations, marketing planning, plan compliance. 

Performance appraisal In view of creating value for the stakeholders of the organization. Each section has 

its benefits. Or different needs. It is related to the vision, creation and communication of values. Including 

corporate culture. 1) public sector marketing; 2) stakeholder value management; 3) value creation and 

measurement for stakeholders; 4) development and implementation of strategies; 5) Value driven 6) 

Market Research 7) Market Measurement and Demand Forecasting 8) Marketing Planning Process 9) 

Corporate Branding 10) pricing of services; 11) management of communication; value of products and 
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services; 12) marketing for social goals; 13) targeted marketing within an organization, and 14) marketing 

through internet channels and Intranet By emphasizing in the mind the importance of the concept. And 

marketing skills can be applied in government agencies. It will lead to a consistent goal between the 

private sector. And profit organizations And bring it to the context of a not-for-profit government 

organization. 

Keywords: Public Sector, Marketing 

บทนํา            

 หนังสือเรื่อง การตลาดภาครัฐ เปนหนังสือทีอ่ธิบายสรางความเขาใจในการบริการภาครัฐ ใหไดเขาใจบทบาทภาครัฐ

ของการตลาดในองคกรภาครัฐ การวางแผน ดานการตลาด การปฏิบัติตามแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานในมุมมองการ

สรางคุณคาแกผูมีสวนไดเสียขององคกร ซ่ึงแตละสวนมีผลประโยชน หรือความตองการที่แตกตางกันไป โดยจะมีความเก่ียว

โยงในการกําหนดวิสัยทัศน การสราง และการส่ือสารคานิยม รวมถึงการสรางวัฒนธรรมองคกร 

จุดประสงค 
 หนังสือฉบับน้ีเปนหนังสือที่เสนอแนวคิด หลักการจัดการภาครัฐในมุมมองการตลาดที่จะนํามาปรับใชในการจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม โดยเนนใหภาครัฐไดใหความสําคัญในการบริหารงานการตลาดในองคกรภาครัฐ การวางแผน ดานการตลาด  
การปฏิบัติตามแผน การประเมินผลการปฏิบัติงานในมุมมองการสรางคุณคาแกผูมีสวนไดเสียขององคกร ซ่ึงแตละสวนมี
ผลประโยชน โดยจะเปนประโยชนตอนักศึกษาทุกระดับชั้นขาราชการ ประชาชน และสังคมสวนรวมโดยทั่วไป ผูที่สนใจใฝรูใน
แนวคิดการตลาดภาครัฐไปสูการปฏิบัติตอไป  
 
สาระสําคัญ 
 สาระสําคัญของหนังสือ การตลาดภาครัฐ น้ีจะทําใหผูที่ไดเขามาอานเกิดความรูความเขาใจในแนวคิดการตลาดภาครัฐ 
มาปรับประยุกตใชในการบริหารงานในหนวยงาน โดยมีเน้ือหาที่มีความเก่ียวของกับ 1) การตลาดภาครัฐ 2) การบริหารโดยมุง
คุณคาของผูมีสวนไดเสีย 3) การสรางสรรคและการวัดคุณคาที่ใหแกผูมีสวนไดเสีย 4) การพัฒนาและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
5) พลังขับเคล่ือนคุณคา การประเมินและการวางแผนลวงหนา 6) การวิจัยตลาด 7) การวัดตลาด และการพยากรณอุปสงค  
8) กระบวนการวางแผนการตลาด 9) การสรางตราองคกร และการนําสงการบริการ 10) การกําหนดราคาบริการ 11) การ
จัดการส่ือสารคุณคาของผลิตภัณฑและบริการ 12) การตลาดเพื่อเปาหมายทางสังคม 13) การตลาดที่มุงกลุมเปาหมายภายใน
องคกร และ 14) การทําการตลาดผานชองทางอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต 
 
การสะทอนคุณคา  
 จะเห็นวาในคุณคาที่จะไดรับจากหนังสือเลมน้ี มีประเด็นที่มีความสําคัญ และมีความเชื่อม่ันไดวาจะสามารถทําใหผู
ศึกษาไดอานไดเขาใจในแนวคิดการตลาดภาครัฐ เพื่อนําไปใชในการบริหารงานการจะนําไปปรับใชสําหรับหนวยงานภาครัฐให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงสรุปสะทอนใหเห็นคุณคาตาง ๆ ในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
 1. เขียนใหผูอานไดเขาใจ ในการตลาดภาครัฐ โดยการอธิบายใจความสําคัญของแนวคิดและทักษะทางการตลาดที่
สามารถนําไประยุกตใชในหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงจะนําไปสูเปาหมายที่สอดคลองระหวางภาคเอกชน และองคกรที่แสวงหาผล
กําไรและนํามาสูบริบทขององคกรภาครัฐทีไ่มแสวงหาผลกําไรพรอมกรณีศึกษาและการศึกษาประวัติศาสตรรวมกับแผนภาพ  
ตัวอยาง และการใชคําถามกระตุนแนวคิดหนังสือเลมน้ีทันตอปจจุบันมากที่สุดบรรจุแนนไปดวยเน้ือหาสาระและประเด็นที่
สําคัญ 
 2. ไดอธิบายแนวคิดการตลาดในภาครัฐ โดยอธิบายถึงองคกรลักษณะตาง ๆ บางแหงกอตั้งเพื่อหวังผลกําไร แต
บางแหงกลับไปมุงหวังผลกําไรในหนังสือเลมน้ีมุงความสนใจแรกไปที่ฝายบริหารเทศบาลในความเชื่อในลักษณะการดําเนินงาน
ที่แตกตางกัน และจุดประสงคของการแกไขปญหาทีแ่ทจริงเพื่อทําความเขาใจใหม รวมถึงประเมินคากรอบแนวคิดที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตในขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงในภาครัฐที่กําลังเกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการสรางกระแสการจัดการ
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ใหมโดยเนนที่กลุมเปาหมายและกลุมอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถคาดการณไดพรอมทั้งเผยขอมูลความเส่ียงปจจุบันของบริษัท          
ที่แสวงหาผลกําไร อยางไรก็ตาม มีหลายคําวิจารณ และคําแนะนําที่สําคัญหลากหลายซ่ึงจะนําไปสูองคกรขนาดใหญที่ไม
มุงหวังผลกําไรและองคกรที่แสวงหากําไร         
 3. การบริหารโดยมุงคุณคาของผูมีสวนไดเสียไดวิเคราะหถึงแนวคิดเก่ียวกับคุณคาของผูมีสวนไดเสียและจะสราง
คุณคาน้ันไดอยางไร รวมถึงแนะนําความคิดในการวัดคุณคาเริ่มแรกศึกษาถึงทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสียในบริบทของทฤษฎีน้ีจะ
จําลองการตลาดและวัตถุประสงคในหนวยงานกองตํารวจ จากน้ันจะแสดงความคิดเห็นถึงความสําคัญในการสรางคุณคาของผู
มีสวนไดเสียชี้ใหเห็นถึงความจําเปน และความตองการของผูมีสวนไดเสียที่ควรจะไดรับการชดเชยทายสุดเปนการนําเสนอ
ความคิดที่สัมพันธกับการวัดและการประเมินคุณคาโดยอิงจากประสบการณที่แตกตางของผูมีสวนไดเสียในแตละกลุม 
 4. การสรางสรรคและการวัดคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสียไดกลาวถึงการสรางและการสงมอบคุณคาของผูมีสวนได
เสียซ่ึงจําเปนตองใหความสนใจเปนส่ิงที่เก่ียวของกับการมุงความสนใจไปที่ลูกคาและจะเนนมุมมองที่สัมพันธกับภาคสวนลูกคา  
รวมถึงความสัมพันธของการบริหารลูกคา การรางความเหมือนเขากับผูมีสวนไดเสียอยางลงตัวขั้นแรกจะมองถึงแนวคิดของ
ความสัมพันธการตลาดมุงเนนความเชื่อมโยงในบริบทกวาง ๆ ในดารจัดการความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียทั้งหมดในองคกร  
ที่สําคัญอยูที่แนวคิดการตลาดเก่ียวกับการสรางคุณคาในความสัมพันธและคุณประโยชนจากผลของการส่ือสารความสัมพันธ
ทางการตลาดภายในองคกรคือความสําเร็จของการตลาดภายในและจะอภิปรายถึงความสัมพันธในระยะเวลาของการสราง
คุณคาของผูมีสวนไดเสียในบรรดาเจาหนาที่ขององคกรทั้งหลายเชนเดียวกับลูกคาและผูบริโภคผูมีสวนไดเสียจะถูกควบคุมโดย
ปจจัยทางวัฒนธรรม ดังน้ันการสงมอบคุณคาใด ๆ จะถูกพิจารณารวมกับปจจัยน้ีเสมอ สวนลูกคาที่จะถูกควบคุมกําหนดโดย
ปจจัยความหลากหลายทางสังคม, จิตวิทยา และสภาวะแวดลอมภายนอกเชนเดียวกับผูมีสวนไดเสีย การส่ือสารและการ
กระทําใด ๆ จําเปนตองเกิดจากภายใน 
 เน่ืองจากเปาหมายคือการประนีประนอมเรื่องผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียวิธีการประเมินคุณคาที่เชื่อมโยงกับ
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียจึงเปนประโยชนตอการดังกลาว ซ่ึงในทางกลับกันจะชวยใหเขาใจไดอยางชัดเจนวาพฤติกรรม
และการส่ือสารสามารถเปล่ียนแปลงหรือกระทบตอการรับรูและความคิดของผูมีสวนไดเสียอยางไรเน้ือหาในบทน้ีจะพูดถึง
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการบรรลุจุดประสงคดังกลาว        
 5. การพัฒนาและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ โดยอภิปรายถึง กลยุทธการจัดการโดยวางเปาหมายไวที่องคกร การ
พัฒนานโยบายและแผนดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหโครงการประสบผลสําเร็จ ซ่ึงเปน
การบริหารระดับสูงมักจะถกูจัดตั้งโดยทีมผูบริหารอาวุโส และจัดหาหนทางการดําเนินงานดานตาง ๆ ทั้งองคกรกลยุทธจะถูก
กําหนดควบคูกับทรัพยากรที่มีอยูแลว สภาวะแวดลอมและความเปนจริง ซ่ึงเก่ียวของกับความแข็งแกรงและความออนแอของ
องคกรดวยโอกาสและการคุกคามในทางการตลาดพิจารณาถึงความเปล่ียนแปลงของสภาวการณบีบบังคับและการประสานกับ
องคกรเปาหมายหลักของวัตถุประสงคคือวางแนวทางองคกรใหดําเนินการไปตามแนวทางที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและปะ
สิทธิผลกลยุทธองคกรที่ดตีองผสมผสานเปาหมายความสําเร็จนโยบายและลําดับขั้นการดําเนินการเขาไวดวยกัน 
 6. พลังขับเคล่ือนคุณคา การประเมินพอรตโฟลิโอและการวางแผนลวงหนามีการวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ที่สราง
คุณคาแกองคกร และผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการประเมินปจจัยเหลาน้ี นอกจากน้ีจะพิจารณาดวยวานาสรางภาพจําลอง
สถานการณในอนาคตอยางไรจึงจะสะทอนถึงจุดหมายที่องคกรกําลังจะกาวไป ตลอดจน พิจารณาวิธีการทําความเขาใจ
ผลกระทบที่จะมีตอการกําหนดกลยุทธเพื่อการสรางคุณคาแกผูมีสวนไดเสีย  เน้ือหาบางสวนในบทน้ีเคยตีพิมพไวแลวใน
หนังสือ Creative  Problem  Solving  for Managers  โดย Proctor, T. (2005)  Routledge และผลิตซํ้าโดยไดรับการ
อนุมัติจาก Taylor and Francis Books UK เรียบรอยแลว       
 7. การวิจัยการตลาด โดยอธิบายการวิจัยทางการตลาดเชื่อมตอลูกคาและรัฐบาลกับองคกรเขาถึงองคกรโดยผาน
ส่ือกลางคือขอมูล  และขอมูลเหลาน้ีถูกใชเพื่อจําแนกความแตกตางและนิยามโอกาสทางการตลาดการคุกคามหรือปญหา  
นอกจากน้ีขอมูลยังถูกใชเพื่อสรางพัฒนา และประเมินกิจกรรมดานการตลาด ตลอดจน การติดตามผลการดําเนินงานดาน
การตลาดชวยเพิ่มความเขาใจกระบวนการทางการตลาด ทั้งน้ีการวิจัยการตลาดทําใหทราบวาในการจัดการกับเรื่องดังกลาว
น้ันจําเปนตองใชขอมูลใดบาง การวิจัยตลาดประกอบดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล, การวิเคราะหขอมูลและตีความ การ
ส่ือสารขอมูลที่คนพบตลอดจนนัยสําคัญของแหลงขอมูลเหลาน้ัน ทั้งน้ีตองอาศัยประสบการณเหตุการณในปจจุบันและอนาคต
ที่นาจะเปนไปไดประกอบกันผูบริหารจึงจะสามารถทําการตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสมการจิวัยการตลาดเปนประโยชน
ตอการศึกษาที่หลากหลาย โดยจะมีการใชประโยชนจากแหลงขอมูลทั้งทีเ่ปนขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิการวิจัยสามารถทําได
โดยเจาหนาที่ภายในองคกรหรือโดยหนวยงานภายนอกซ่ึงเปนบริษัทผูเชี่ยวชาญดานการตลาดบริษัทหรือหนวยงานที่วาน้ี
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ใหบริการที่หลากหลายตั้งแตการศึกษาสําเร็จรูป จนถึงการศึกษาเฉพาะดานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาแตละราย
 8. การวัดตลาดและการพยากรณอุปสงค โดยมีการอธิบายการวางแผนลวงหนาเรื่องการใหบริการน้ันจําเปนตองมี
ทั้งความรูเก่ียวกับขนากของตลาดในปจจุบันและขนาดของตลาดในอนาคตจากการประเมินอยางมีหลักการ ทั้งน้ีการพยากรณ
ไดอยางถูกตองน้ันสามารถชี้ถึงความสําเร็จและลมเหลวไดเลยทีเดียว  ศึกษาวิธีประเมินขนาดของตลาดและวิธีพยากรณขนาด
ในอนาคตซ่ึงมีอยูดวยกันหลากหลายวิธีดวย นอกจากน้ียงัพูดถึงการทําแบบจําลองสถานการณเพื่อชี้ใหเห็นวาการตั้งสมมติฐาน
ที่แตกตางกันจะมีผลตอการพัฒนาที่คาดการณไวอยางไรบาง      
 การพยากรณ คือ การคาดการณเหตุการณในอนาคตที่อยูนอกเหนือการควบคุมขององคกรและสามารถใชเปน
ขอมูลในการวางแผนดานการจัดการโยการพยากรณที่ไดจะถูกใชเปนขอมูลในกรวางแผนเรื่องบริการการวางแผนเรื่อง
เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ การกําหนดงบประมาณการโฆษณา ประมาณการกระแสเงินสดและประเมินความจําเปนดาน
วัฒนธรรม  แผนการตลาดจะยังประโยชนไดก็ตอเม่ือไดมีกรวัดและประเมินการตลาดปจจุบันและอนาคตอยางรอบคอบแลว  
ขอมูลดังกลาวจึงเปนจุดเริ่มตนที่เปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะสามารถใชเปนขอมูลในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแจกจายแก
สวนตลาดและบริการตาง ๆ อยางเหมาะสม        
 9. กระบวนการวางแผนการตลาด ไดอธิบายกระบวนการวางแผนการตลาดและดูวามันมีความสัมพันธกับบริการ
ภาครัฐอยางไร ประการแรกจะพิจารณาถึงความจําเปนของการวางการตลาดอยางเปนระบบ โดยที่แผนน้ีจะบอกใหรูวาองคกร
จําเปนตองปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอมอยูเสมอและการใชโอกาสที่มีอยูเพื่อสรางคุณคาแกผูมีสวนได
เสีย จากน้ันจะพิจารณากระบวนการวางแผนการตลาดในรายละเอียด พิจารณาแนวคิดเก่ียวกับการแบงสวนตลาด การ
กําหนดกลุมเปาหมายและการวางตําแหนงในตลาดโดยละเอียด เพื่อบอกใหรูวาองคกรภาครัฐจะตีความแนวคิดน้ีอยางไรบาง 
นอกจากน้ี จะพิจารณาวิธีพัฒนาและประยุกตใชวิธีการดังกลาวอยางเปนขั้นตอนและเพื่ออํานวยความสะดวกในกระบวนการ
กําหนดกลยุทธ และการประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการดังกลาวจะพิจารณาการจัดทําแผนผังความคิดในฐานะที่เปน
วิธีการหน่ึงซ่ึงชวยใหสามารถเขาใจการรับรูของผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับบริการตาง ๆ ได จากน้ันจะพูดถึงวิธีประเมินเก่ียวกับการ
ใหบริการ และในสวนสุดทายเปนเรื่องความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนากลยุทธที่มีความสรางสรรค   
 10. การสรางตราองคกร และการนําสงการบริการ โดยอธิบาย ลักษณะและแนวคิดเก่ียวกับการสรางตราองคกร  
กอนจะไปสูการอธิบายวาตราสินคาจะสรางคุณคาแกผูมีสวนไดเสียไดอยางไร โดยจะจําแนกความแตกตางระหวางการสราง
ตราบริการหรือตราผลิตภัณฑและตราองคกร การตั้งขอสังเกตเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงที่เอ้ือตอการนําเอาการสรางตรา
องคกรมาเปนเครื่องมือของการสรางการขยายตราองคกรดวย      
 การสรางอัตลักษณขององคกร และนําเสนอแกลูกคาและผูมีสวนไดเสียถูกมองวาเปนองคประกอบสําคัญของการ
บริหารการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการตลาดดานบริการที่การสัมผัสกับประสบการณบริการมีบทบาทสําคัญใน
การแสดงออกซ่ึงคุณภาพของตราสินคาอยางมากในขณะที่การตลาดภายในถูกมองวามีอิทธิพลตอการบรรลุเปาหมายของการ
ทําใหคนในองคกรใหความสําคัญตอลูกคาเปนหลักสวนเรื่องลูกคาสัมพันธถือวาเปนปจจัยกําหนดคุณคาแหงตราสินคาที่สําคัญ
อยางหน่ึง            
 11. การกําหนดราคาการบริการ โดยการอภิปรายถึงความสัมพันธของการกําหนดราคาบริการในองคกรภาครัฐ  
โดยชี้ใหเห็นวาบางกรณีมีการคดิเงินกับลูกคาแตบางกรณีไมคิด โดยพิจารณาการกําหนดราคาในมุมมองทางเศรษฐกิจกอนจะ
พิจารณาในเชิงปฏิบัติ จากน้ันจะอภิปรายในเรื่องการใชตนทุนเปนฐานการกําหนดราคาซ่ึงเปนสวนสําคัญในการสะทอนกลับ
รากฐานการกําหนดวา “ราคาใด” เปนราคาที่เหมาะสม และมองเฉพาะสวนที่เปนประโยชนตอการวิเคราะหเครื่องมือใน
บริบทของการกําหนดราคาสําหรับการบริการใหม ๆ จะพิจารณาถึงมุมมองทางเลือกของราคาควบคูกับรายจายแนวคิดเรื่อง
ราคาและการเปล่ียนแปลงราคาจะไดรับการพิจารณาอยางคราว ๆ ตอดวยการกําหนดราคาเชิงพลวัตและขอบเขตหรือความ
ยืดหยุนของราคาสุดทายจะเปนการพิจารณาการกําหนดราคาในบริบทการตลาดสังคมและแนวปฏิบัติในการกําหนดราคาของ
หนวยงานของรัฐในระดับทองถิ่น         
 12. การจัดการส่ือสารคุณคาของผลิตภัณฑและบริการ ไดอธิบายถึงประเภทของการส่ือสารในความหมายอยาง
กวางภายใตขอบขายของกิจกรรมทางการตลาดทั้งภายนอกและภายในองคกรวาสามารถสรางคุณคาแกผูมีสวนไดเสียได
อยางไรส่ิงสําคัญทีต่องทําความเขาใจเบื้องตน คือ กระบวนการตัดสินใจที่เก่ียวของกับผูบริโภคและผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ แลวจึง
กลับไปมองพฤติกรรมผูบริโภค และตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคที่ไดมีการพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลของการส่ือสาร
การตลาดที่มีตอพฤติกรรมของผูบริโภค โดยประเด็นหลัก คือ พฤติกรรมผูบริโภคแตโดยทั่วไปยังมีแนวคิดอีกมากมายที่เขามาที่
เก่ียวของโดยตรงกับการส่ือสารกับผูมีสวนไดเสีย        
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 13. การตลาดเพื่อเปาหมายทางสังคม ไดอธิบายถึงความหมายของการตลาดเพื่อเปาหมายทางสังคม ซ่ึงสวนใหญ
มักเก่ียวของกับประเด็นเรื่องสุขภาพและการผสมผสานชองทางการส่ือสารอ่ืน ๆ ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยของ
ประชากรทําการสํารวจการตลาดเพื่อเปาหมายทางสังคมจุดมุงหมายหลักของการตลาดเพื่อเปาหมายทางสังคม คือการมุง
เปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนและสามารถนําเทคนิคพื้นฐานทางการตลาดมาชวยในกระบวนการเปล่ียนแปลงได เชน การ
แบงกลุมทางการตลาดจากน้ันจะเปนการทบทวนวาที่ผานมามีวิธีจัดการใดที่ดีที่สุดเพื่อเปนพื้นฐานในดานการตลาด  และ
เพื่อใหเปาหมายทางสังคมประสบผลสําเร็จทายสุดเปนการเสนอแนะวาควรมองการตลาดเพื่อเปาหมายทางสังคมวาเปน 3 
เรื่องของการตลาดที่มุงความสัมพันธกับลูกคามากกวาเปนกระบวนการเพื่อการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑหรือบริการ 
 14. การตลาดที่มุงกลุมเปาหมายภายในองคกร คือ การปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อใหรับใชชุมชนมีหนาที่  
หาวิธีการและเครื่องมือในการตอบสนองความตองการและความจําเปนของประชาชน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 
การตลาดที่มุงกลุมเปาหมายภายในองคกรเปนวิธีที่ชวยทําใหแนใจไดวาเจาหนาที่ในองคกรคํานึงถึงจุดหมายในการสนองความ
ตองการของลูกคาเปนหลักทุกครั้งในการปฏิบัติงานและในการมีปฏิสัมพันธกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน อีกทั้งยังเปน
วิธีการสรางความไววางใจความผูกพันและความภักดีตอองคกรของเจาหนาที่และเปนวิถีทางสรางความพึงพอใจแกเจาหนาที่
โดยการใหอํานาจแกเจาหนาที่การตลาดที่มุงกลุมเปาหมายในองคกรสามารถนํามาเปนแผนงานสรางตัวตนขององคกรทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรได และยังชวยขจัดปญหาจริยธรรมต่ําภายในองคกร องคกรสาธารณะสวนใหญมักจะมีลักษณะเปน
องคกรตามลําดับขั้นแบบดั้งเดิมในระยะหลายปที่ผานมาหลายองคกรไดหันมามองความสมเหตุสมผลและการเปล่ียนแปลง  
ซ่ึงเปนการนําการตลาดที่มุงกลุมเปาหมายในองคกรมาใชอยางมีประสิทธิภาพ     
 15. การทําการตลาดผานชองทางอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตไดอธิบายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
เปล่ียนแปลงวิธีการบริหารจัดการในภาครัฐ เม่ือเชื่องโยงกับการตลาดจึงทําใหเกิด “ตลาดแบบตัวตอตัว” หมายถึงทําใหบุคคล
สามารถเขาถึงขอมูลที่ตนสนใจไดเปนจํานวนมหาศาลในบทน้ีจะพิจารณาถึงวิธีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชน
ในการตลาด  นอกจากน้ียังพิจารณาแนวโนมที่เกิดขึ้นในหนวยงานของรัฐระดับทองถิ่นที่นําไปสูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขึ้น ทั้งน้ีเพื่อใหเปนองคกรที่มุงเนนความสําคัญของผูบริโภคเปนหลักยุคของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-government)      
ไดมาถึงแลวและจะเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วตอเน่ืองในอีกไมก่ีปขางหนา 
 ส่ิงที่เอามาใชกับการตลาดในแงของการใหบริการนํามาใชกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไดเชนกันเพราะการสัมผัสกับ
บริการทางอิเล็กทรอนิกส คือ คุณสมบัติสําคัญของทั้งสองอยาง ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการน้ีจําเปนตองมี
การพิจารณากันพอสมควรและไดใหขอเสนอใหใช SERVQAL เปนเครื่องมือชวยในการประเมินดังกลาว   

 
บทสรุป 
 หนังสือการตลาดภาครัฐเลมน้ี เปนหนังสือที่จะทําเกิดความรูความเขาใจในแนวคิด การตลาดภาครัฐ การบริหารโดย
มุงคุณคาของผูมีสวนไดเสียการสรางสรรคและการวัดคุณคาที่ใหแกผูมีสวนไดเสีย การพัฒนาและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ การ
สรางพลังขับเคล่ือนคุณคาการประเมินและการวางแผนลวงหนา การวิจัยตลาด การวัดตลาด และการพยากรณอุปสงค 
กระบวนการวางแผนการตลาด การสรางตราองคกร และการนําสงการบริการ การกําหนดราคาบริการ การจัดการส่ือสาร
คุณคาของผลิตภัณฑและบริการ  การตลาดเพื่อเปาหมายทางสังคม การตลาดที่มุงกลุมเปาหมายภายในองคกร และการทํา
การตลาดผานชองทางอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต สามารถนํามาปรับประยุกตใชในการบริหารงานในหนวยงานภาครัฐ การ
บริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงเนนเพื่อการ
วางรากฐานการบริหารราชการแผนดิน ใหเปนไปดวยความสุจริต เปนธรรม มีการพัฒนาไปสูการปฏิบัติที่ยั่งยืนตอไป เหมาะ
สําหรับนักศึกษาทุกระดับชั้นขาราชการ ประชาชนทั่วไปทําใหเกิดการปฏิบัติที่รอบครอบอยูรอดในภาวะสังคมที่มีการแขงขัน 
และระบบเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไดอยางทันเหตุการณ 
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คําแนะนําสําหรับผูนพินธ 

วารสารสังคมศาสตร (SOCIAL SCIENCE JOURNAL) 

หลักสูตรสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

วารสารสังคมศาสตร จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงานที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคม

วิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลักษณะของ

ผลงานที่รับการตีพิมพ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ หรือบทความปริทัศนหนังสือ เปนตน วารสาร

สังคมศาสตร มีกําหนดการออกเลมวารสารเปน รายไตรมาส ปละ 4 ฉบับ ดังน้ี     

  ฉบับที่ 1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม       

  ฉบับที่ 2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน       

  ฉบับที่ 3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน       

  ฉบับที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม       

 การตีพิมพเผยแพรผลงานกับวารสารสังคมศาสตร มีขอกําหนด ดังน้ี 

          1. เปนบทความที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และจะตองเขียนบทความตามแบบฟอรมของวารสาร

สังคมศาสตรที่กําหนดใหเทาน้ัน เชน มีชื่อและที่อยูผูนิพนธครบถวน, มีบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, มีเอกสารอางอิง

เปนรูปแบบเดียวกัน เปนตน (สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดในระบบฐานขอมูลออนไลน)     

  2. เปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพในหนังสือ วารสาร และอ่ืนใดมากอน    

  3. บทความจะตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามที่กองบรรณาธิการคัดสรรตรงตาม

สาขาวิชาและไมมีสวนไดสวนเสียกับเจาของผลงานหรือผูนิพนธ ไมนอยกวา 2 คน ลงความเห็นวาผลงานมีคุณภาพสมควรลง

ตีพิมพในวารสารได           

  4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาการลงตีพิมพในวารสารภายหลังจากกองบรรณาธิการไดพิจารณา

บทความในเบื้องตนแลว          

  5. หากบทความใดไดรับการพิจารณาตีพิมพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จและสงคืนกอง

บรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด มิฉะน้ัน จะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ     

  6. ผูสงบทความจะตองสงผานระบบออนไลนของเว็บใซตวารสารสังคมศาสตร (http://social.rmu.ac.th/web/) 

เทาน้ัน   
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ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 หนา 

ENGLISH TITLE FONT TH SARABUNPSK THICK SIZE 16. 

 
       ชื่อผูนิพนธหลกัคนที่ 1 ชื่อผูนิพนธคนที ่2 และชื่อผูนิพนธคนที่ 3 

Author name 1, Author name 2, and Author name 3 

ที่อยู/สังกัดหนวยงานของผูนิพนธ 

            Author affilation 1   Author affilation 2 

          * corresponding  author E-mail:....................................................... 
 

บทคัดยอ (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

ตัวอยางการจัดทําเอกสารตนฉบับ ควรปฏิบัติโดยเครงครัด บทคัดยอ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมี

ยอหนาเดียว ความยาวไมเกิน 300 คํา บทคัดยอภาษาไทยใหจัดหัวขอบทคัดยอไวดานซายของกระดาษ กับเน้ือความใน

บทคัดยอและควรจะกลาววัตถุประสงคและสรุปผลที่ไดจากงานวิจัยน้ัน ๆ โดยใหเขียนเปนความเรียง โดยใชตัวอักษร TH 

SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 
 

คําสําคัญ: คําสําคัญคําที่ 1 คําสําคัญคําที่ 2 คําสําคัญคําที่ 3 (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

Abstract (TH SarabunPSK SIZE 14) 

 This is an instruction for manuscript preparation for Publication. Please follow this guideline strictly. 

It should contain a single paragraph and its length should not exceed 300 words. Use by character TH 

SarabunPSK 14 point size. It should include a concise statement of objectives and summary of important 

results.  
 

Keywords:  word1, word2, word3 (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 By character TH SarabunPSK 14 point size. 
 

บทนํา (Introduction) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 เปนสวนของความสําคัญที่นําไปสูการวิจัยสรุปความเปนมาและความสําคัญของปญหา และไมควรใสตารางหรือ

รูปภาพ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย (Objective/Aim) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย (Research methodology) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 อธิบายเครื่องมือและวิธีการดําเนินการวิจัยใหกระชับและชัดเจน โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 
 

ผลการวิจัย (Results) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

บรรยายผลการวิจัยที่ได ซ่ึงตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย อาจมีรูปภาพ/ตาราง ประกอบผลการวิจัย โดย

ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา (ตัวอยางตาราง) 

แบบฟอรมการเขียนบทความงานวิจัย 

Front TH SarabunPSK 

12 Point ตัวปกต ิ
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง (n=280) 

ภาวะซมึเศรา จํานวน รอยละ 

ปกต ิ 280 78.01 

 
สรุปผลการวิจัย (Conclusions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการวิจัย ไมควรซํ้าซอนกับการแสดงผล แตเปนการสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยใช

ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

อภิปรายผล (Discussion) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 วิจารณเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มีมากอนหนาอยางมีหลักการ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 

ขอเสนอแนะการวิจัย (Suggestions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ขอแนะนํา/ขอชี้แจง/แนวทางที่จะนําไปใชประโยชน ที่ไดจากการวิจัย โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ควรจะมีเพื่อแสดงคําขอบคุณสําหรับแหลงทุนสนับสนุนหรือผูชวยเหลืองานวิจัย โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เอกสารอางอิง (Reference) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

ตามตัวอยาง ดังน้ี โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 
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ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 หนา 

ENGLISH TITLE FONT TH SARABUNPSK THICK SIZE 16. 
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บทคัดยอภาษาไทย (TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 ตัวอยางการจัดทําเอกสารตนฉบับ ควรปฏิบัติโดยเครงครัด บทคัดยอ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมี

ยอหนาเดียว ความยาวไมเกิน 300 คํา บทคัดยอภาษาไทยใหจัดหัวขอบทคัดยอไวดานซายของกระดาษ โดยใหเขียนเปนความ

เรียง โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

คําสําคัญ: (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

Abstract (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 This is an instruction for manuscript preparation for Publication. Please follow this guideline 

strictly. It should contain a single paragraph and its length should not exceed 300 words. Use by character 

TH SarabunPSK 14 point size. It should include a concise statement of objectives and summary of 

important results  

Keyword: (Font TH SarabunPSK 14 Point size) 

 By character TH SarabunPSK 14 point size. 

บทนํา (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

         เปนสวนของความสําคัญที่นําไปสูการวิจัยสรุปความเปนมาและความสําคัญของปญหา และไมควรใสตารางหรือรูปภาพ 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เนื้อเร่ือง/บทวิเคราะห (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 
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SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

สรุป (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากเน้ืองานอยางชัดเจน โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

แบบฟอรมการเขียนบทความวิชาการ 
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1. บทคัดยอภาษาไทย (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

คําสําคัญ: คําสําคัญคําที่ 1 คําสําคัญคําที่ 2 คําสําคัญคําที่ 3 (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

2. Abstract (TH SarabunPSK 14 point size) 

 This is an instruction for manuscript preparation for Publication. Please follow this guideline strictly. 

It should contain a single paragraph and its length should not exceed 300 words. Use by character TH 

SarabunPSK 14 point size. It should include a concise statement of objectives and summary of important 

results.  
 

Keywords:  word1, word2, word3 (TH SarabunPSK 14 point size) 

 By character TH SarabunPSK 14 point size. 
 

3. บทนํา/เกร่ินนํา (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

4. จุดประสงค (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

       

ช่ือเร่ือง: ……………………………….. 

ผูแตง: …………………………….. 

ปที่พิมพ: ……………………………… 

สํานักพิมพ: ..................................... 

จํานวนหนา: …………………………………….. 

รูปภาพปกหนังสือ

หรือเลมหนังสือ 

Front TH SarabunPSK 

12 Point ตัวปกต ิ
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5. สาระสําคัญ (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา       

6. การสะทอนคุณคา (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 
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7. บทสรุป (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา      
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