
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

2 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 

Vol.2, No.2 April - June 2018 

ISSN: 2586-9493 

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 2 พุทธศักราช 2561 (เมษายน-มิถุนายน) 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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สบิปย ชยานุสานี จันทรดอน     

  7. ดร.สุธีกิต์ิ  ฝอดสงูเนิน        

  8. ดร.จุฑามาส  ชมผา         

  9. ดร.อธิราชย  นันขันตี         

  10. ดร.อัฐพล  อินตะเสนา      

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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สบิปย 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 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 เน้ือหาของบทความมีเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกับสังคมศาสตรเพื่อการ

พัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบขอกําหนดของวารสารที่เกี่ยวของใน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคม

วิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

ทั้งในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศนหนังสือ โดยบทความที่ผานการคัดเลือกการ

พิจารณาจากผูประเมินบทความ (Peer Review) ใหไดรับการเผยแพรตีพิมพผลงานในฉบับน้ี คือ บทความ

จากผูนิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง และบทความจากผูนิพนธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 

เรื่อง รวมทั้งหมด จํานวน 5 เรื่อง ซึ่งประกอบดวยบทความวิจัย จํานวน 2 เรื่อง ไดแก เรื่องปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบานดอนมัน หมู 13 ตําบลขามเรียง อําเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และ การพัฒนากิจกรรมคายสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บทความวิชาการมี 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง

ความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนบนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ และ 

การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองทองถ่ิน และบทปริทัศนหนังสือมี 1 เรื่อง ไดแก เรื่อง ขอบขาย       

รัฐประศาสนศาสตรยุคโลกาภิวัตน        

 บทความในฉบับน้ี ทุกบทความไดผานการประเมินพิจารณาผลจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ      

(Peer Review) ในการคัดกรองตรวจสอบพิจารณาอยางเครงครัดแลว     

 สุดท ายน้ี  คณะผู จัดทํ าวารสารสังคมศาสตร เพื่ อการพัฒนาทอง ถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและ
วิเคราะหความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชาชน ทั้ง 23 หมูบาน จํานวน 390 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .90 และวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย ความถี ่ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร 2 กลุม ดวยสถิติทดสอบความสัมพันธเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิสหพันธแบบ
เพียรสัน โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการ
พัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบานดอนมัน ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานจิตใจ และดานทรัพยากรธรรมชาติ อยูในระดับ
ปานกลาง 4 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานสังคม วัฒนธรรม ดานผูนําหมูบาน ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
ดานเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ 2) ระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบาน
ดอนมัน ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา 
อยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยูในระดับปานกลาง 5 ระดับ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการเรียนรู ดานการลดรายจาย ดานการเอ้ืออารีตอกัน ดานการเพิ่มรายได และดาน
การประหยัด 3) ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบานดอนมัน หมู 13 ตําบล

ขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความสัมพันธทางบวกคอนขางสูง ( = .711) และมีระดับความสัมพันธ
โดยรวมอยูที่ .071 - .610 มีความสัมพันธทางบวกปานกลาง และมีความสัมพันธทางบวกคอนขางสูง อยางมีนัยทางสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันสูงสุดหน่ึงอันดับ ไดแก ปจจัยความสัมพันธกับความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงดานสังคม วัฒนธรรม กับความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธทางบวกสูง ( = 0.610) สําหรับคูที่มีความสัมพันธกันปานกลางสอง
อันดับแรก ไดแก ปจจัยความสัมพันธกับความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดานผูนําหมูบาน กับ
ความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดานการเอ้ืออารีตอกัน มีความสัมพันธทางบวกปานกลาง ( = 

0.549) รองลงมา ไดแก ปจจัยความสัมพันธกับความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดานผูนําหมูบาน กับ
ความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดานการลดรายจาย มีความสัมพันธทางบวกปานกลาง ( = 0.549) มี

ความสัมพันธต่ําสุดหน่ึงอันดับ ไดแก ปจจัยความสัมพันธกับความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดาน
เทคโนโลยี กับความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดานการประหยัด มีความสัมพันธทางบวกต่ําสุด ( = 

0.071)  
คําสําคัญ: ปจจัยความสําเร็จ, การพัฒนา, หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract           
 The objectives of this research were to study the factors affecting the successful development of 
sufficiency economy village and to analyze relationships between the factors affecting the successful 
development of the sufficiency economy village. The data were collected from 390 people in 23 villages. 
The tool used to collect data was 5-scale rating questionnaire with the reliability of .90. Data were 
analyzed by computer program. The statistics used for data analysis were percentage, mean, frequency, 
and standard deviation. The relationship of two variables was analyzed by using statistics for determining 
the Pearson correlation coefficient with a statistical significance level of .05.   

From the research result, it was found as follows. 1) Factors affecting the overall successful 

development of sufficiency economy village of Ban Don Man village, Kham Riang sub-district, 

Kantharawichai district, Maha Sarakham province was at a moderate level. When each aspect was 

considered, it was found that the level of mental health was the only one with a high level; the 

remaining aspects were classified in descending order as follows: society and culture, village leader, 

natural resources, technology, and economy, respectively. These aspects were at a moderate level. 2) 

Levels of opinion on the overall successful development of sufficiency economy village of Ban Don Man 

village, Kham Riang sub-district, Kantharawichai district, Maha Sarakham province was at a moderate level. 

When each aspect was considered, it was found that natural resources and environment conservation 

was the only one with a high level; when the remaining aspects were classified in descending order as 

follows: learning, expense reduction, empathy, revenue increase, and savings. 3) Factors affecting the 

successful development of sufficiency economy village under a case study on Ban Don Man village, Kham 

Riang sub-district, Kantharawichai district, Maha Sarakham province  were positively quite high ( = .711) 

and the overall relationship was at .071 - .610. There were moderately positive relationships between 

factors and there were relatively high and positive relationships between factors with a statistical 

significance at .05 level.Society and culture factor and natural resources and environment conservation 

factors were related with the highest level( = 0.610) .      

 For a pair of factors with the moderate level of relationship, the first two pair of factors were 

village leader and empathy, which were positively related at moderately level ( = 0.549) followed by 

the village leader and expense reduction, which were positively related at moderately level ( = 0.549). 

Moreover, technology and savings had the lowest level of positively relationship ( = 0.071).   

Keywords: Success Factors, Development, Sufficiency Economy Village. 
 
บทนํา 
      หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย ทรงชี้ถึงการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึง
ระดับรัฐในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน “ทางสายกลาง” โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2517 ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใจความสําคญัวา “ในการพัฒนาประเทศน้ันจําเปนตองทําตามลําดับ
ขั้นเริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใชของประชาชนกอนดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวังแตงถูกตองตามหลักวิชาเม่ือ
พื้นฐานเกิดขึ้นม่ังคงพอควรแลว จึงคอยเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลําดับตอไปการถือหลังที่สงเสริมความเจริญใหคอย
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เปนไปตามลําดับดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดน้ันก็เพื่อปองกันการผิดพลาดลมเหลวและเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
ไดแนนอนบริบูรณ” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2550) 
  จากภาพรวมของการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 – 7 สรุปไดวา 
“เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหาการพัฒนาไมยั่งยืน” ทําใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ไดปรับแนวคิดการ
พัฒนาประเทศใหม มาเปนการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไปพรอมกัน จึงเปนจุดเริ่มตนของแนวคิดการพัฒนา  
ที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยใหเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเปล่ียนวิธีการ
พัฒนาเปนแบบองครวมที่เชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมเขาดวยกันอยางสมดุลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดอัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนหลักนําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศหลัก
จากน้ันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ยังคงนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางใน
การพัฒนาและบริหารประเทศ ใจความสําคญัคือ การพัฒนาอยางสมดุลการอยูรวมกันดวยสันติสุขในสังคมและการอยูรวมกัน
ระหวางคนกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ประเทศไทยยังคงมีปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศที่ยังคงขาดสมดุลการพัฒนาการดังกลาว จึงยังไม
สอดคลองไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทาที่ควร ดังน้ัน ในแผนพัฒนาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยังคงอันเชิญ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ืองเพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและการบริหาร
จัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศกาวสูความสมดุลและยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2558)  
 ในการสรางประเทศใหมีความเขมแข็งส่ิงหน่ึงที่มีความจําเปนคือ ตองสงเสริมตั้งแตระดับฐานรากของสังคมก็คือใน
ระดับทองถิ่น ซ่ึงไดแกหมูบานที่กระจายอยูทั่วทุกสวนของประเทศ การสงเสริมใหหมูบานในทองถิ่นเหลาน้ันเขมแข็งให
สามารถบริหารจัดการ มีความสามรถพึ่งพาตนเองไดและมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง และนโยบายที่เก่ียวของกับทองถิ่น
ของตนเอง ผานกระบวนการเรียนรูรวมกันและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหมูบาน และจากความเขมแข็งของหมูบานที่
เปนฐานแรงของสังคม ก็จะนําไปสูการรวมตัวเปนเครือขายในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และประเทศชาติที่เขมแข็งไดซ่ึงเปน
แนวทางในการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนตอไป 
 ในป 2548 นายอดิศร เหลาสะพาน (กํานันตําบลขามเรียง) ไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
กระบวนการพัฒนาหมูบาน ใหประชาชนใชวิถีชีวิตอยางสมดุลและยั่งยืน สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม สรางภูมิคุมกันแหงการ
ดําเนินชีวิตในบริบทของสังคมชนบทไทย โดยกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคล่ือนภารกิจการพัฒนาโดยดําเนินพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดการพึ่งพาตนเองและดํารงอยูไดอยางเขมแข็ง หมูบานดอนมัน หมู 13 ตําบลขามเรียง อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เปนหมูบานหน่ึงที่ทางจังหวัดมหาสารคามไดสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาหมูบานตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตป 2552 เปนตนมา และผลจาการพัฒนาทําใหหมูบานดอนมันไดรับรางวัลหมูบานนํา
แนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “การสรางเสริมสุขภาพ” ภายใตโครงการหมูบานสรางเสริมสุขภาพตามแนวพระราชดํารัส
เศรษฐกิจพอเพียงจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําใหสมาชิกในหมูบานดอนมัน หมู 13 ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนพัฒนาและมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน ซ่ึงสมาชิกของหมูบานไดมีการ
รวมกลุมกันทํากิจกรรมรวมกันหลายกิจกรรม เชน ความรูดานการเพาะเห็ดบรรจุถุงพลาสติกแบบครบวงจรและความรูดาน
การเกษตรอ่ืน ๆ เชน เกษตรผสมผสาน ไรนาสวนผสม ปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ และการเพาะพันธุกบนอกฤดู เปนตน 
นอกจากน้ียังประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของหมูบาน เชน การจัดงานวันสงกรานต การรดนํ้าขอพรผูสูงอายุ การทําบุญ
เล้ียงบาน เพื่ออนุรักษและรักษาวัฒนธรรมของหมูบาน ความสามัคคีที่เกิดขึ้นทําใหหมูบานดอนมัน หมู 13 ตําบลขามเรียง 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่พอเพียง เก้ือกูล และยั่งยืน     
 ดังน้ัน จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: บานดอนมัน หมู 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนําผลงานวิจัย
ที่ไดไปเปนแนวทาง เปนองคความรู ในการพัฒนาชุมชน สังคม ตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: บานดอนมัน หมู 13 

ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
 2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: 
บานดอนมัน หมู 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร (Population) ไดแก ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ในเขตเทศบาลตําบลขามเรียง อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 14,862 คน (สํานักทะเบียน เทศบาลตําบลขามเรียง, 2560) 
 1.2 กลุมตัวอยาง (Sample) ไดแก การนําประชากร จํานวน 14,862 คน มาหาคาโดยวิธีการหากลุมตัวอยางตาม
สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973: 727 อางถึงใน รังสรรค  สิงหเลิศ, 2551: 70) คํานวณได 389.51 คน เพื่อใหการ
วิจัยสมบูรณ ผูวิจัยจึงปรับขนาดกลุมตัวอยางเปน 390 คน  

2.เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป โดยเปนดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล จํานวน 5 ขอ คือ 1) เพศ 2) อาย ุ3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ และ 5) รายได   

ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบาน

เศรษฐกิจ คือ 1) เทคโนโลยี 2) เศรษฐกิจ 3) ทรัพยากรธรรมชาติ 4) จิตใจ 5) สังคม วัฒนธรรม 6) ผูนําหมูบาน 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับคิดเห็นที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1) การลด

รายจาย 2) การเพิ่มรายได 3) การประหยัด 4) การเรียนรู 5) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 6) การเอ้ือ

อาทรตอกัน 

 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: บานดอน
มัน หมู 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา  
 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
134 
256 

 
34.4 
65.6 

รวม 390 100.0 
2. ระดับการศึกษา 
  ไมไดเรียน 
  ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนตน 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  อนุปริญญา/ปวส. 
  ปริญญาตรี 

 
2 
191 
71 
83 
15 
28 

 
.5 
49.0 
18.2 
21.3 
3.8 
7.2 

รวม 390 100.0 
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จากตารางที่ 1 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยชวงเพศ และจําแนกเปนเพศหญิง จํานวน 256 คน    

คิดเปนรอยละ 65.6 และเพศหญิง จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 34.4 ระดับการศึกษา โดยจําแนกตามเกณฑการศึกษา 

ประถมศึกษา จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 49.0 มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 21.3 มัธยมศึกษา

ตอนตน จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 18.2 ปริญญาตรี จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.2 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 15 คน 

คิดเปนรอยละ 3.8 และ คนที่ไมไดเรียน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ .5 

 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะหระดับปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการพัฒนาเปน

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บานดอนมัน ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม 

ความสัมพันธกับความสําเร็จในการพัฒนาเปน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 

X  

 
S.D. 

 
ระดับความคิดเห็น 

 
ลําดับที่ 

1. ดานเทคโนโลยี 3.10 0.29 ปานกลาง 5 
2. ดานเศรษฐกิจ 3.09 0.26 ปานกลาง 6 
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 3.59 0.45 มาก 2 
4. ดานจิตใจ 3.59 0.45 มาก 1 
5. ดานสังคม วัฒนธรรม 3.40 0.51 ปานกลาง 3 
6. ดานผูนําหมูบาน 3.16 0.47 ปานกลาง 4 

รวม 3.32 0.27 ปานกลาง  
 

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง       

บานดอนมัน ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.32) เม่ือจําแนก

เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานจิตใจ ( X  = 3.59) และดานทรัพยากรธรรมชาติ ( X  = 3.59) อยูใน

ระดับปานกลาง 4 ดาน โดยเรียงคาเฉล่ียลําดับจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานสังคมวัฒนธรรม ( X  = 3.40) ดานผูนํา

หมูบาน ( X  = 3.16) ดานเทคโนโลยี ( X  = 3.10) และดานเศรษฐกิจ ( X  = 3.09) ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: บานดอนมัน      

หมู 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สรุปผลไดดังน้ี 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ  

65.6 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 34.4 มีชวงอายุระหวาง 21 ถึง 30 ป จํานวน 120 คน คิดเปน

รอยละ 30.8 ระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาที่ระดับประถมศึกษา จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 49.0 อาชีพ 

สวนใหญมีอาชีพทําเกษตรกร จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 47.2 และรายไดเฉล่ียตอเดือน สวนใหญมีรายไดที่ต่ํากวา 

5,000  บาท จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 35.6 

2. ระดับปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บานดอนมัน ตําบลขาม

เรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดบัปานกลาง ( X  = 3.32) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมาก 2 ดาน คือ ดานจิตใจ ( X  = 3.59) และดานทรัพยากรธรรมชาติ ( X  = 3.59)  อยูในระดับปานกลาง 4 ดาน โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานสังคม วัฒนธรรม ( X  = 3.40) ดานผูนําหมูบาน ( X  = 3.16) ดานเทคโนโลยี      

( X  = 3.10) และดานเศรษฐกิจ ( X  = 3.09)  
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3. ระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบานดอนมัน ตําบลขามเรียง 

อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.16) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ

มาก 1 ดาน คือ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ( X  = 3.30) อยูในระดับปานกลาง 5 ระดับ โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการเรียนรู ( X  = 3.30) ดานการลดรายจาย ( X  = 3.19) ดานการเอ้ืออารีตอกัน 

( X  = 3.11 ) ดานการเพิ่มรายได ( X  = 3.07) และดานการประหยัด ( X  = 3.00)  

4. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา บานดอนมัน หมู 13 ตําบลขาม

เรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความสัมพันธทางบวกคอนขางสูง (
yx

r = .711) และมีระดับความสัมพันธโดยรวม

อยูที่ .071** - .610 มีความสัมพันธทางบวกปานกลาง และมีความสัมพันธทางบวกคอนขางสูง อยางมีนัยทางสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันสูงสุดหน่ึงอันดับ ไดแก ปจจัยความสัมพันธกับความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงดานสังคม วัฒนธรรม ( 5X ) กับความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ( 6Y ) มีความสัมพันธทางบวกสูง (
yx

r = 0.610)   

 
อภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผลจากการวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีศึกษา: บานดอนมัน หมู 13 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายได ดังน้ี 

 1. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง    

( X  = 3.32) เ ม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา อยู ในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานจิตใจ ( X  = 3.59) และดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ ( X  = 3.16) อยูในระดับปานกลาง 4 ดาน โดยเรียงคาเฉล่ียลําดับจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานสังคม

วัฒนธรรม ( X  = 3.40) ดานผูนําหมูบาน ( X  = 3.16) ( X  = 3.16) ดานเทคโนโลยี ( X  = 3.10) และดานเศรษฐกิจ ( X  

= 3.09) ตามลําดับ            

 2. ระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบานดอนมัน ตําบลขามเรียง 

อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.16 ) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ( X  = 3.30 ) อยูในระดับปานกลาง 5 ระดับ โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการเรียนรู ( X  = 3.30 ) ดานการลดรายจาย ( X  = 3.19 ) ดานการเอ้ืออารีตอ

กัน ( X  = 3.11 ) ดานการเพิ่มรายได ( X  = 3.07 ) และดานการประหยัด ( X  = 3.00 ) ตามลําดับ  

 3. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: บานดอนมัน หมู 13 ตําบล    

ขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความสัมพันธทางบวกคอนขางสูง (
yx

r = 0.711) อยางมีนัยทางสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวสามารถอภิปรายไดวา หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บานดอนมัน มีปจจัยความสัมพันธกับ

ความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเกิดจาก

การที่ผูนําหมูบานมีการสงเสริมใหชุมชนมีจิตสํานึกในการรักและผูกพันตอหมูบานใหไดมากที่สุด เน่ืองจากปจจัยความสัมพันธ

กับความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงมีสวน

ผลักดันใหหมูบานประสบผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคของหมูบานตอไปในอนาคต โดยผู นําหมูบานไดมีการวางแนว

ทางการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานใหชุมชน เชน มีการจัดอบรมและพัฒนาประชากรในชุมชน เพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถในการทํางาน มีการปลูกจิตสํานึกที่ดีใหกับประชากรในหมูบานใหตั้งม่ันในความซ่ือสัตย สุจริต การเปนผูให 

คิดถึงประโยชนสวนรวมและชุมชนเปนสําคัญ เปนตน และสรางความเชื่อม่ันใหกับประชากรในหมูบาน เชน หมูบานมี

การศึกษาแนวทางแผนพัฒนาของหมูบานในดานตาง ๆ เพื่อนํามากําหนดและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการดาน

เทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานการประหยัดคุมคา และมีการสงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

หมูบาน โดยมุงเนนการทํางานเปนทีม เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของหมูบานรวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรายุ 

อิศรางกูร  ณ  อยุธยา (2549: ออนไลน) ไดอธิบายถึง เน้ือหาสรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการสรุปเน้ือหาปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง มีนักวิชาการหลายสวนงาน เชนนักวิชาการจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ธนาคารแหงประเทศไทย ไดรวมกันแปลนิยามออกมาเปนสัญลักษณ 3 หวง 2 เงื่อนไข เพื่อใหงายตอความเขาใจ จดจําและ

นําไปปฏิบัต ิ

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย        
  1.1 ปจจัยดานผูนําหมูบาน ผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ี แสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติการในแตละปจจัยที่แตกตาง
กัน ซ่ึงจะแนวทางที่ชุมชนควรไดนําไปพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การสงเสริมใหมีการศึกษาดูงานการสงไป
อบรมในดานตาง ๆ การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของผูนํากอใหเกิดวิสัยทัศนที่กวางไกลเพื่อที่ผูนํา
หมูบานจะไดนําองคความรูมาพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตอไป      
  1.2 ปจจัยดานเทคโนโลยี ผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ี ควรสงเสริมใหหมูบานมีการนําอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่
เปนเทคโนโลยีภูมิปญญาชาวบาน เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใหเกิดประโยชนและควรมีการพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่
เปนเทคโนโลยีภูมิปญญาพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใหเกิดประโยชนเพื่อลกคาใชจายและลดเวลาการทํางาน 
  1.3 ปจจัยดานเศรษฐกิจ ผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ี ควรสงเสริมใหครัวเรือนในหมูบานมีรายไดที่ม่ันคงจากการ
ประกอบอาชีพอยางสมํ่าเสมอสงเสริมดานการออมจากรายไดหลักและรายไดเสริมและควรแนะนําความรูหรือจัดอบรมให
สมาชิกในหมูบานมีการประกอบอาชีพเสริมมากขึ้น 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป        
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของ
หมูบานอ่ืน ๆ โดยใหความสําคัญกับการศึกษาในดานการพัฒนา การมีสวนรวม การดําเนินงานหรือประเด็นอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม
  2.2 ควรศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับแผนพัฒนาหมูบานและปจจัยที่ทําใหหมูบานประสบความสําเร็จ 
ในหมูบานอ่ืน ๆ ดวย          
  2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการปรับใชเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ เพื่อจะไดมีแนวทาง    
ที่เหมาะสมชัดเจน และเปนรูปธรรมที่สามารถนําไปใชใหเปนแบบอยางและปฏิบัติไดจริง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยในรายวิชาปญหาพิเศษฉบับน้ีสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณาและความ

ชวยเหลือจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี กรรมการที่ปรึกษาพัฒนานิพนธหลัก ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา เพื่อให

ความรู ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา ตรวจสอบแกไขขอบกพรองในดานตาง ๆ อยางเต็มกําลัง และไดใหกําลังใจตลอดมาตั้งแต

ตนจนพัฒนานิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี  

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบพัฒนานิพนธทุกทาน ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําชี้แนะ และใหขอสังเกตเพิ่มเติมที่

เปนประโยชน โดยผูวิจัยไดนําขอแนะนําไปปรับปรุงแกไขพัฒนานิพนธจนเสร็จสมบูรณ    

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ไดกรุณาตรวจสอบปรับปรุง แกไขขอบกพรองตาง ๆ และใหคําแนะนําในการ

สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย        

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคนาภูมิ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร เปนผูเชี่ยวชาญดาน 

โครงสรางและเน้ือหา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม และความถูกตองของแบบสอบถาม  

 ขอขอบพระคุณ อาจารยทนงศักดิ์  ปดสินธุ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูเชี่ยวชาญดานสถิติและการ

วัดผล และประเมินผลการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบเครื่องมือ    

 ขอขอบคุณ ดร.สิบปย  ชยานุสาสนี  จันทรดอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานการใชภาษา เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองเหมะสมของขอความที่ใช  
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ทายสุดน้ี ประโยชนและคุณคาจากงานวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยบูชาพระคุณ บิดา มารดา บูรพาอาจารย ญาติพี่นอง และผูมี

พระคุณทุกทาน หากวิทยานิพนธฉบับน้ีมีขอบกพรอง ผูวิจัยขอนอมรับดวยความเคารพและหากวิทยานิพนธฉบับน้ีจะเปน

ประโยชนตอผูที่นําไปศึกษาในโอกาสตอไป ผูวิจัยขอยกความดีทั้งหมดแกทุกทานที่กลาวมาดวยความจริงใจ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม 2) เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความรู และทัศนคติ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
และ3) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
ส่ิงแวดลอมชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 23 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ไดแก คูมือกิจกรรม แบบทดสอบความรู แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดการมีสวนรวม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
รอยละ คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t – test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัยพบวา หลังจัด
กิจกรรมคายเยาวชนอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยใชกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา เยาวชนมีคะแนนเฉล่ียความรู และทัศนคติตอ
การอนุรักษส่ิงแวดลอมสูงกวากอนจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีสวนรวมกิจกรรมคายเยาวชนเพื่อ
การอนุรักษส่ิงแวดลอมอยูในระดับมากทีสุ่ด  
 
คําสําคัญ: คายส่ิงแวดลอมศึกษา, ส่ิงแวดลอมศึกษา, การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to 1) development of the environmental education camping In 
environmental conservation for undergraduate students, 2) to study and compare the knowledge and 
attitude before and after the environmental education camping In environmental conservation, 3) after 
the activities and to study the participation in the environmental education camping In environmental 
conservation. The samples were 23 students’ of Rajabhat Maha Sarakham University in the 2559 academic 
year. The tools used in the research including activity manual, knowledge test, attitudes test and 
participation measurement. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and Paired 
t - test at significant level .05. The result showed that After camp activities for conserve environment by 
using the process of environmental education, the youths had mean score of knowledge and attitude 
toward environmental conservation at more than before the activities at statistical significantly level .05. 
And they had participation in youths camp activities for environmental conservation at the most level. 
 
Keywords: Environmental Education Camping, Environmental Education, Environmental Conservation 
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บทนํา  
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนชีวิตที่พึ่งพาและเก้ือกูลกับธรรมชาติอยางพอเพียงในอดีตที่ผานมา ไมกอใหเกิดปญหามลภาวะตางจาก
ปจจุบันที่การใชทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณทั้งในดานปาไม ดิน นํ้าและแรธาตุตาง ๆ ซ่ึงเปนแหลงวัตถุดิบเพื่อการผลิต
ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีอัตราการพัฒนาและขยายตัวสูงอยางตอเน่ือง ผลจากการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยการ
ขยายตัวของชุมชนนํามาซ่ึงปญหาส่ิงแวดลอมและมลภาวะหลายประการ อาทิ สภาวะโลกรอน เรือนกระจก ภาวะแหงแลง 
อุทกภยั นํ้าเสีย มลภาวะอากาศ ปญหาขยะและสารพิษตกคาง เปนตน สาเหตุหลักของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติมาจาก
การพัฒนาประเทศที่มุงสรางความเจริญทางดานเศรษฐกิจ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติแหงชาติ ฉบับที่ 11 2554 - 2555) 
ความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอัตราการเพิ่มของประชากร พฤติกรรมการบริโภคความโลภของมนุษย       
ความไมรูไมเขาใจการใชทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตองเหมาะสมสงผลใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมนําไปสูความเสียหายตอ
ธรรมชาติและยอนกลับมากระทบตัวมนุษยเองในที่สุด ซ่ึงเกิดจากการขาดความรูความเขาใจความตระหนักและความ
รับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจําเปนอยางยิ่งที่ตองมุงเนนใหความรูความเขาใจ รวมไปถึงการปลูกฝงสราง
จิตสํานึกใหเกิดความตระหนักและการมีสวนรวมดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระยะ
ส้ันและระยะยาว หากทกุคนไดเรียนรูและตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้น สามารถที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเปล่ียนแปลง
แนวคิดที่วาวิกฤติส่ิงแวดลอมไมใชเรื่องของคนอ่ืนหรือหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงที่ตองรับผิดชอบ หากแตเปนเรื่องของทุกคน
ที่จะตองรวมกันรับผิดชอบ (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2551: 21) 
  การจัดการศึกษาทางดานส่ิงแวดลอม นอกจากจะจัดการศึกษาตามแนวคิดของส่ิงแวดลอมศึกษาดังกลาวแลว          
ในปจจุบันยังมีการจัดการศึกษาในอีกแนวคิดหน่ึงที่เรียกวา การศึกษาส่ิงแวดลอม (Environmental Study) ซ่ึงนักการศึกษา
หลายทานไดใหความหมายไวดังตอไปน้ี Neal และ Palmer (1990: 9) ไดใหความหมายวา การศึกษาส่ิงแวดลอม หมายถึง 
การเรียนรูซ่ึงเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะที่เฉพาะเจาะจงและ ชวัลชร  สมละออ (2550: 57) ไดใหความหมายส่ิงแวดลอม
ศึกษาไววา ส่ิงแวดลอมศึกษา หมายถงึ กระบวนการที่จะทําใหบุคคลเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและตระหนัก
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นและมีทักษะในการชี้บงปญหาและสาเหตุเกิดเจตคติที่ดีในการรักษาสภาพส่ิงแวดลอมและตองการเขามามี
สวนรวมหาแนวทางพรอมทั้งลงมือปฏิบัติใหถูกตองเพื่อแกปญหาส่ิงแวดลอมน้ัน ๆ ดังน้ัน ส่ิงแวดลอมศึกษาที่มุงเนนการ
พัฒนาความรูประสบการณที่เปนทั้งรูปธรรมและนามธรรมทางดานชีวภาพและกายภาพเพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง อีกทั้ง
พัฒนาทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม และคานิยมอันพึงตระหนักในคุณคาและประโยชนของส่ิงแวดลอมของมนุษยที่มีสวนรวม
ในการอนุรักษและรับผิดชอบตอการพัฒนาส่ิงแวดลอมดวยความเต็มใจ เพื่อนําไปสูการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพการเรียนรูนอก
หองเรียนทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานที่จริง ซ่ึงกระบวนคายอนุรกัษส่ิงแวดลอมเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรแนวทางหน่ึงที่
จัดขึ้นโดยการนานักเรียนมาอยูรวมกันและกําหนดเวลาใหมีการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ทางส่ิงแวดลอมรวมกัน เพื่อใหผูเรียน
มีความรูโดยนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติมุงเนนใหผูเรียนไดสัมผัสประสบการณตรงใหมีความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมพัฒนาทักษะและเจตคติเพื่อใหเกิดความตระหนักถึงเรื่องส่ิงแวดลอม ปญหา และผลกระทบของ
ส่ิงแวดลอมที่มีตอคุณภาพชีวิตของมนุษย นอกจากน้ี ยังทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะทํางานทั้งเปนรายบุคคลและ
รวมกันเปนกลุมฝกใหมีมนุษยสัมพันธมีระเบียบวินัยใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ตลอดจน      
มีความสามัคคีในหมูคณะการจัดกิจกรรมคายอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนกระบวนการสอนที่ใหนักเรียนเห็นสภาพปญหาและลงมือ
ปฏิบัติจริง ซ่ึงใหประโยชนแกนักเรียนในดานความรู ความเขาใจ พัฒนาทักษะ ความตระหนัก และสงเสริมประสบการณ
โดยตรงใหกับนักเรียนมองเห็นภาพที่แทจริงของปญหาตาง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับความเชื่อที่วาการเรียนจะเกิดดวยการกระทํา 
ประสบการณเบื้องตนของเด็กควรเปนประสบการณในสถานการณจริง และการจัดประสบการณใหเด็กควรเปนประสบการณ
ตรง เพื่อที่จะเปนรากฐานที่จะสรางความเขาใจอยางแทจริงความรูที่เกิดจากการคนพบน้ันจะเปนความรูที ่จําไดนาน ดังน้ัน 
การเรียนรูในหองเรียนเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอตองอาศัยการปฏิบัติการภาคสนามในคายอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยนักเรียน
เปนผูมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
  ผูวิจัยไดมองเห็นถึงปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ซ่ึงเกิดจากการที่มนุษยใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความตองการที่มีอยูอยางไมจํากัดของมนุษยเองและใชอยางขาดจิตสํานึก เพราะยังขาด
ความรูและทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและวนอุทยานโกสัมพี อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม เปนอีกพื้นที่หน่ึงที่มีปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เน่ืองจากประชาชนยังขาดความรู ทัศนคติ 
และการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะคนรุนใหมที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
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ประเทศชาติตอไปในอนาคต ซ่ึงกําลังดําเนินชีวิตไปพรอมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยึดถือคานิยม
สมัยใหมแตไมไดมองกลับมาดูวาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยูน้ันกําลังเส่ือมโทรมลง ผูวิจัยมอง
วารูปแบบการเขาคายส่ิงแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการจัดการ เรียนรูอยางเปนระบบเพื่อสรางหรือเพิ่มพูนความรู 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) ของนักศึกษาอันจะชวยปรับปรุงใหปฏิบัติ
กิจกรรมการเขาคายใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (ชูชัย สมิทธิไกร, 2548: 5 อางถึงใน Glodstein, 1993) ทั้งน้ีเพราะรูปแบบการ
เขาคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี จะมีสวนชวยใหเกิดการเรียนรูได เน่ืองจาก
เปนกรรมวิธีที่จัดขึ้นในระยะเวลาอันส้ัน ภายใตงบประมาณจํากัดและเปนการใหความรูความเขาใจ ทักษะและประสบการณ
เฉพาะหัวขอที่ตองการโดยไมเสียระยะเวลาในการเรียนรูมาก (ชูชัย สมิทธิไกร, 2548: 5 อางถึงใน Johnson, 1976) 
 ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา รูปแบบกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ที่ดีและเหมาะสมจะสามารถชวยแกปญหาทรัพยากรปาไมไดวิธีหน่ึง ซ่ึงรูปแบบกิจกรรมคายมีหลายรูปแบบ เชน รูปแบบ
กิจกรรมคายของ ILO: InternationalLabor Organization (Technonet Asia, 1984: 43) ไดเสนอรูปแบบออกเปน 7 
ขั้นตอน คือ 1) การหาความตองการเขาคาย 2) การกําหนดวัตถุประสงคการเขาคาย 3) การออกแบบกิจกรรมคาย 4) การ
เลือกเทคนิคที่ใชในกิจกรรม 5) การออกแบบวิธีประเมินผล 6) การเขาคาย และ 7) การประเมินผลกิจกรรมรูปแบบของ
กิจกรรม Stredwick (2000: 316) ไดจําแนกรูปแบบกิจกรรมออกเปน 4 สวนดังน้ี 1) การศึกษาความตองการเขาคาย 2) การ
ออกแบบกิจกรรมคาย 3) การเขาคายและ 4 ) การประเมินผลการเขาคาย ดังน้ันการพัฒนากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อ
การอนุรักษส่ิงแวดลอม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใหมีความรู ความตระหนักและมีสวน
รวมเก่ียวกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เหมาะสมเปนเรื่องที่สามารถดําเนินการได เพื่อใหการดําเนินการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับเยาวชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัย จึงไดศึกษาหาแนวทางในการแกไข
ปญหาในการใหความรู ความตระหนัก และการมีสวนรวมเก่ียวกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมใหกับนักศึกษา    
ปริญญาตรี โดยไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการ วิเคราะหรูปแบบกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม จากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ สังเคราะหการพัฒนารูปแบบกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษา พัฒนาส่ือการเรียนรู
ขึ้นมาใหม ใหมีความเหมาะสมแลวนํามาพัฒนารูปแบบกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษา เพื่อเสริมสรางใหเยาวชนมีความรูเกิด
ความตระหนักและเขามามีสวนรวมเก่ียวกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมอีกทั้งสามารถนําความรูที่ไดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมและประสบการณตรงจากกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมไดอยางยั่งยืนตอไป 
   
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏมหาสารคาม 
  2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู และทัศนคติ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
 3. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน มหาวิทยาลัย    
ราชภัฎมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 23 คน 

  2. รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใชกลุมเปาหมาย 1 กลุม 
เปนกลุมทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) เปรียบเทียบความรูและทัศนคติกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 109) 
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 ตารางที่ 1 แผนการวิจัย One Group Pretest - Posttest Design 
 

กลุม ทดสอบกอนจัดกจิกรรม ทดลอง ทดสอบหลังจัดกิจกรรม 
E O1 X O2 

 

  สัญลักษณที่ใชในแผนการวิจัย 
     E   แทน   กลุมทดลอง (Experimental group) 
     O1  แทน   การทดสอบกอนกิจกรรม (Pre - test) 
     O2  แทน  การทดสอบหลังกิจกรรม (Post - test) 
     X    แทน  การพัฒนากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดแบงออกเปนเครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรมและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  3.1 เครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรม ไดแก คูมือกิจกรรม การพัฒนากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
 3.2 เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
 1) แบบทดสอบความรูเก่ียวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 2) แบบวัดทัศนคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
  3) แบบสอบถามการมีสวนรวมในกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

  4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ซ่ึงใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลมีดังน้ี 
 4.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก          
  1) คาความถี่ (Frequency) 
 2) รอยละ (Percentage) 
 3) คาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 

 4) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก การหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 
 4.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก Paired t – test ที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ .05 
           
ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การพัฒนากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม     
 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน มหาวิทยาลัย        
ราชภัฎมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 23 คน ผลการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการจัด
กิจกรรม นําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม นํามาหาคาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) ความสอดคลองของคูมือจัดกิจกรรมแบบทดสอบความรู แบบวัดทัศนคติและแบบวัดการมีสวนรวมในกิจกรรม ซ่ึง
ผลการหาคุณภาพของคูมือกิจกรรม พบวา คา IOC ของคูมือทุกขอมีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป และผลการประเมินความ
เหมาะสมของคูมือกิจกรรม พบวา ทุกขอมีคามากกวา 3.51 ขึ้นไป  
  2. การศึกษาเปรียบเทียบความรูและทัศนคติตออนุรักษส่ิงแวดลอม      
 ผูวิจัยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

 
ดาน 

กอนจดักิจกรรม 
(n = 23) 

ระดับ 
ความรู 

กอนจดักิจกรรม 
(n = 23) 

ระดับ
ความรู 

t p 

X  S.D. X  S.D.  
ความรู 

(คะแนน 30) 
20.50 

(70.70%) 
0.85 มาก 26.95 

(91.97%) 
0.52 มาก

ที่สุด 
-12.75 .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  จากตาราง 2 พบวา กอนการเขารวมกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม นักศึกษากอนการเขา
รวมกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียในดานความรู เทากับ 20.50 คะแนน ซ่ึงมีความรูอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 70.70 และหลัง
การเขารวมกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียในดานความรู เทากับ 26.95 คะแนน ซ่ึงมีความรูอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
91.97 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนความรูหลังการจัดกิจกรรมมากกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการพัฒนากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมมีผลทําใหเยาวชนที่เขารวม
กิจกรรมมีความรูเพิ่มมากขึ้น 
  
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

 
ดาน 

กอนจดักิจกรรม 
(n = 23) 

ระดับ 
ความ
คิดเหน็ 

กอนจดักิจกรรม 
(n = 23) 

ระดับ
ความ
คิดเหน็ 

t p 

X  S.D. X  S.D.  
ทัศนคติ 

(คะแนน 5) 
3.42 

 
0.56 ไมแนใจ 4.75 

 
0.49 เห็นดวย

อยางยิ่ง 
-63.65 .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   จากตาราง 3 พบวา การจัดกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม นักศึกษากอนเขารวมกิจกรรมมี
คะแนนเฉล่ียในดานทัศนคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมกอนจัดกิจกรรม เทากับ 3.42 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับไมแนใจ และหลัง
เขารวมกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียในดานทัศนคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม เทากับ 4.75 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง
ตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนหลังการจัดกิจกรรมมากกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม มีผลทําใหนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีทัศนคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมเพิ่มมากขึ้น 
  3. การมีสวนรวมในกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม     
 ผูวิจัยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
 

ขอ การมีสวนรวมในกิจกรรม X  S.D. ระดับการมีสวนรวม 
1 มีสวนรวมในพิธีเปดกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษา

เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
4.73 0.47 มากที่สุด 

2 มีสวนรวมในกิจกรรมนันทนาการกอนเขารับฟง
บรรยายจากฐานการเรียนรูตาง ๆ 

4.66 0.53 มากที่สุด 

3 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมฐานการเรียนรูเรื่อง
ทรัพยากรดินและการอนุรักษ 

4.70 0.50 มากที่สุด 

4 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมฐานการเรียนรูเรื่อง
ทรัพยากรนํ้าและการอนุรักษ 

4.70 0.50 มากที่สุด 
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5 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมฐานการเรียนรูเรื่อง
ทรัพยากรปาไมและการอนุรักษ 

4.66 0.53 มากที่สุด 

6 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมฐานการเรียนรูเรื่อง
ทรัพยากรสัตวปาและการอนุรักษ 

4.63 0.54 มากที่สุด 

7 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมฐานการเรียนรูเรื่อง
ทรัพยากรพลังงานและการอนุรักษ 

4.66 0.53 มากที่สุด 

8 มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในแตละฐาน 4.66 0.53 มากที่สุด 
9 มีสวนรวมในการซักถามขอสงสัยกับวิทยากร 4.63 0.54 มากที่สุด 
10 มีสวนรวมในการเขารับฟงการบรรยายจาก

เจาหนาที่ศูนยวิจัยพืชทองถิ่น 
4.66 0.53 มากที่สุด 

11 มีสวนรวมในการเขารับฟงการบรรยายจาก
เจาหนาทีส่ถานีพัฒนาที่ดิน 

4.63 0.54 มากที่สุด 

12 มีสวนรวมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน
รวมคาย 

4.63 0.54 มากที่สุด 

13 มีสวนรวมในการแสดงละครส้ันเก่ียวกับการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 

4.66 0.53 มากที่สุด 

14 มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอคิด
ที่ไดจากการชมละครส้ัน 

4.66 0.53 มากที่สุด 

15 มีสวนรวมในกิจกรรมรองเพื่อเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมคาย 

4.63 0.54 มากที่สุด 

16 มีสวนรวมในการสรุปงานหลังทํากิจกรรม 4.70 0.50 มากที่สุด 
17 มีสวนรวมในการแสดงความรูสึกตอกิจกรรมคาย

เยาวชนอนุรักษส่ิงแวดลอม 
4.63 0.54 มากที่สุด 

18 มีสวนรวมในพิธีปดกิจกรรมคายเยาวชนอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

4.66 0.53 มากที่สุด 

19 มีสวนรวมในการทําความสะอาดสถานที่จัด
กิจกรรมหลังพิธีปดกิจกรรม 

4.66 0.53 มากที่สุด 

20 มีสวนรวมในการชวยกิจกรรมคายใหเสร็จลุลวงไป
ดวยดี 

4.63 0.54 มากที่สุด 

รวมเฉล่ีย 4.66 0.53 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 4 พบวานักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทั้ง 23 คน มีคะแนนเฉล่ียการมีสวนรวมในกิจกรรมคายส่ิงแวดลอม
ศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม เทากับ 4.66 ซ่ึงมีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย  
 การพัฒนากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏมหาสารคาม สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. การพัฒนากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก 
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2559 จํานวน 23 คน ผลการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรม นําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม นํามาหาคาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความสอดคลอง ของคูมือจัดกิจกรรม 
แบบทดสอบความรู แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดการมีสวนรวมในกิจกรรม ซ่ึงผลการหาคุณภาพของคูมือกิจกรรม พบวา คา 
IOC ของคูมือทุกขอมีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป และผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือกิจกรรม พบวา ทุกขอมีคามากกวา 
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3.51 ขึ้นไป แสดงใหเห็นวาเครื่องมือมีความตรงตามเน้ือหาสาระสามารถนาไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได และเครื่องมือใน
การวัดและประเมินผล ประกอบดวย แบบทดสอบความรู แบบสอบถามทัศนคติ และแบบวัดการมีสวนรวมในกิจกรรม ผูวิจัย
บันทึกผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญแตละทานในแตละหัวขอ โดยการพิจารณาแบบทดสอบความรูเก่ียวกับการอนุร ักษ
ส่ิงแวดลอม แบบสอบถามทัศนคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม และแบบวัดการมีสวนรวมในกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อ
การอนุรักษส่ิงแวดลอม พบวา คา IOC ของแบบทดสอบทุกขอมีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป แสดงใหเห็นวาคาถามทุกขอมีความ
ตรงตามเน้ือหาสาระสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได 
 2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบในดานความรูเก่ียวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม นักศึกษากอนที่เขารวมกิจกรรมมี

คะแนนเฉล่ียในดานความรูอยูในระดับมาก ( X = 20.50) คิดเปนรอยละ 70.70 และหลังเขารวมกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียในดาน

ความรูอยูในระดับมากที่สุด ( X = 26.95) คิดเปนรอยละ 91.97 เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนหลังการจัดกิจกรรม
มากกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการพัฒนากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษา
เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม มีผลทําใหเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมมีความรูเพิ่มมากขึ้น 
 3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบในดานทัศนคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม นักศึกษากอนที่เขารวมกิจกรรมมี

คะแนนเฉล่ียในดานทัศนคติ ซ่ึงอยูในระดับไมแนใจตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม ( X = 3.43) และหลังเขารวมกิจกรรมมีคะแนน

เฉล่ียในดานทัศนคติ ซ่ึงอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม ( X = 4.75) และเม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียคะแนนหลังการจัดกิจกรรมมากกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวากิจกรรม
คายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม มีผลทําใหเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม มีทัศนคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม
เพิ่มมากขึ้น 
 4. ผลการศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมทั้ง 23 คน มีคะแนนเฉล่ียการมีสวนรวมในกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีระดับการมี

สวนรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.66) แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม    
ทําใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมซ่ึงนําไปสูการอยูรวมกันของมนุษยกับส่ิงแวดลอมไดอยางยั่งยืน 
 
การอภิปรายผล   
 การพัฒนากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏมหาสารคาม อภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. การพัฒนากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก 
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2559 จํานวน 23 คน ผลการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรม นําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม นํามาหาคาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความสอดคลองของคูมือจัดกิจกรรม 
แบบทดสอบความรู แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดการมีสวนรวมในกิจกรรม ซ่ึงผลการหาคุณภาพของคูมือกิจกรรม พบวา คา 
IOC ของคูมือทุกขอมีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป และผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือกิจกรรม พบวา ทุกขอมีคามากกวา 
3.51 ขึ้นไป แสดงใหเห็นวาเครื่องมือมีความตรงตามเน้ือหาสาระสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได และทําให
ผูเขารวมกิจกรรมเห็นความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอม มีความรูความเขาใจ มีทัศนคติ และมีสวนรวมในกิจกรรมคาย
ส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมและนําไปเปนแนวทางในเผยแพรองคความรูดานส่ิงแวดลอมสูสังคมชุมชน ซ่ึง
กระบวนการทางส่ิงแวดลอมศึกษาที่ใชในการจัดกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนไปตามแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกับการส่ิงแวดลอมศึกษาของ เกษม จันทรแกว (2552 : 2) ใหความหมายวา ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการ
เปนกระบวนการใหความรูอยางมีระบบและแบบแผนในการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ ทําใหเกิดแนวคิดในการ
คิดเปนทําเปนและแกปญหาได  
 2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบในดานความรูเก่ียวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม นักศึกษากอนที่เขารวมกิจกรรมมี

คะแนนเฉล่ียในดานความรูอยูในระดับมาก ( X = 20.50) คิดเปนรอยละ 70.70 และหลังเขารวมกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียในดาน

ความรูอยูในระดับมากที่สุด ( X = 26.95) คิดเปนรอยละ 91.97 เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนหลังการจัดกิจกรรม
มากกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการพัฒนากิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษา
เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม มีผลทําใหเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมมีความรูเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงกระบวนการถายทอดความรูที่ใชใน
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การจัดกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนไปตามแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความรูของ ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ (2544: 18) ไดใหความหมายของความรูไววา เปนพฤติกรรมเบื้องตนซ่ึงผูเรียนจําได อาจโดยการนึกไดหรือโดยการ
มองเห็นไดยินจําได ความรูในขั้นน้ีไดแกความรูเก่ียวกับการจํากัดความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎีกฎโครงสราง วิธีการแกปญหา
เหลาน้ีเปนตน 
  3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบในดานทัศนคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม นักศึกษากอนที่เขารวมกิจกรรม         

มีคะแนนเฉล่ียในดานทัศนคติ ซ่ึงอยูในระดับไมแนใจตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม ( X = 3.43) และหลังเขารวมกิจกรรมมีคะแนน

เฉล่ียในดานทัศนคติ ซ่ึงอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม ( X = 4.75) และเม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียคะแนนหลังการจัดกิจกรรมมากกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวากิจกรรม
คายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม มีผลทําใหเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม มีทัศนคติตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม
เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติของ มัญชรัตน  วิรัชวงศ (2542: 25) การเรียนรู ซ่ึงเกิดจากการอบรม
ส่ังสอนทําใหเกิดการรวบรวมและสะสมประสบการณโดยประสบการณทางตรงของแตละบุคคล และเกิดจากส่ิงเราที่เปน
ตัวกระตุนใหบุคคลเกิดทัศนคติตอส่ิงตาง ๆ และเหตุการณประทับใจที่แลวมาหลาย ๆ ครั้ง จะทําใหเกิดการสะสม
ประสบการณซ่ึงนําไปสูการเกิดทัศนคติสามารถเกิดขึ้นไดหากไดรับเหตุการณเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง จนทําใหเกิดความ
ประทับใจในทางบวก คือ ความรูสึกชอบหรือความรูสึกลบ คือ ความรูสึกไมชอบตอส่ิงน้ัน การยอมรับเอาแบบทัศนคติของ     
ผูเหนือกวามาเปนของตนเกิดจากบุคลิกภาพของแตละบุคคลหรือเกิดจากอิทธิพลของส่ือมวลชน ส่ือมวลชนเปนแหลงขอมูลที่
ทําใหเกิดความเขาใจและอารมณซ่ึงนําไปสูการชักจูงในทางปฏิบัต ิ
 4. ผลการศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมทั้ง 23 คน มีคะแนนเฉล่ียการมีสวนรวมในกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีระดับการมี

สวนรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.66) แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม ทํา
ใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมซ่ึงนําไปสูการอยูรวมกันของมนุษยกับส่ิงแวดลอมไดอยางยั่งยืนซ่ึงเปนไปตาม
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวมของ Gustavo (1992: 4) กลาววา การมีสวนรวมโดยทั่วไปเปนที่เขาใจวา หมายถึง การ
เขาไปมีหนาที่หรือมีสวนรวมรับผิดชอบในบางส่ิงบางอยาง แตตอมาความหมายของการมีสวนรวมมีความชัดเจนและเชื่อมโยง
ไปสูกระบวนการในการเขาไปมีสวนรับผิดชอบของแตละบุคคลหรือกระบวนการในการเปล่ียนแปลงในภาพรวม 
  
ขอเสนอแนะ  

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 นํารูปแบบกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมไปประยุกตใชในกิจกรรมที่เก่ียวกับการ
พัฒนานักศึกษา เพื่อเปนการใหนักศึกษามีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 1.2 รูปแบบกิจกรรมการถายทอดความรูของกิจกรรมคายส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม สามารถ
นําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับอนุรักษส่ิงแวดลอมของทองถิ่นตาง ๆ ได 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรศึกษาสภาพอากาศกอนกําหนดวันในการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความสะดวกตอการดําเนินกิจกรรมและ
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ 
 2.2 ควรนํารายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรมของแตละกิจกรรมไปปรึกษาทําความเขาใจกับวิทยากรลวงหนา 
เพื่อใหวิทยากรสามารถกําหนดรายละเอียดเน้ือหาของกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเขารวมกิจกรรมและเวลาในการทํากิจกรรม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากบุคลากรหลายฝาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่สนับสนุนทุนประเภทงานวิจัยตามพันธกิจและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอขอบคุณอาจารยผูสอนรายวิชาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับงานวิจัยฉบับน้ี กระทั่งงานวิจัยสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี ขอขอบใจนักศึกษาสาขาวิชากรจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุกคนที่ใหขอมูลที่เปน
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ประโยชนกับงานวิจัยฉบับน้ี กระทั่งงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ีประโยชนและคุณคาจากงานวิจัยน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชา
พระคุณบิดา–มารดา ครู-อาจารย ที่มีสวนใหชีวิตและปญญาแกผูวิจัยจนประสบผลสําเร็จ 
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บทคัดยอ 
 บทความเรื่องน้ี ตองการนําเสนอถึงความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนบน
พื้นฐานของหลักนิติรัฐในชวงสมัยที่ประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน
ระบอบประชาธิปไตย (การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475) เปนตนมา แมความเปนประชาธิปไตยในประเทศไทยจะลมลุกคลุกคลาน
หรือถูงมองวาเปนประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ อันเน่ืองมาจากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอยูบอยครั้งจนสงผลกระทบใหเกิดปญหา
ตาง ๆ ภายในประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงความขัดแยงระหวางประชาชนกับรัฐที่มีความคิดเห็นที่
แตกตางกันจนกลายเปนชนวนหรือปญหาเรื้อรังมาอยางยาวนาน หรือบางครั้งประชาชนก็เปนเครื่องมือใหกับกลุมนักการเมือง
ที่เสียผลประโยชนทางการเมือง แลวมารวมกลุมหรือหาเครือขายใหประชาชนมีการตอตานและเรียกรองสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองจนเกิดการประทวงและขับไลรัฐบาล ดังน้ัน เม่ือสังคมไทยเกิดความขัดแยงทางความคิดและเกิดปญหามากมาย 
ประชาชนทุกคนควรยึดหลักประชาธิปไตยบนฐานนิติรัฐ เชน การมีสวนรวม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเสมอภาค มีหลัก
ธรรมาภิบาล หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม มีวัฒนธรรมที่ดีตอกัน มุงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว               
มุงสรางสรรคในแนวทางที่เปนประชาธิปไตยที่จะทําใหสังคมเกิดสันติสุข ตลอดจน การสรางความเขาใจและทําใหประชาชน
เขามามีบทบาทและมีสวนรวมในทางการเมือง จึงเปนส่ิงที่ประชาชนไมควรมองขาม เพราะเปนสิทธิอันชอบธรรมที่สามารถ
แสดงออกในการสนับสนุนหรือคัดคานการทํางานของฝายบริหารประเทศ เพื่อชวยบริหารบานเมืองและคอยตรวจสอบการ
ทํางานของนักการเมืองใหประพฤติและปฏิบัติงานอยูในกรอบของกฎหมายบานเมือง เพื่อความผาสุกและความมีสิทธิเสมอ
ภาคในการอยูรวมกัน 
 
คําสําคัญ: ความสัมพันธ, อํานาจรัฐ, การมีสวนรวมทางการเมือง 
 
Abstract 
 This article To present the relationship between state power and Politics Participation of the 

people on the basis of the rule of law in the period when Thailand changed from absolute monarchy to 

democracy. (The Siamese Revolution, 1932) even though democracy in Thailand is torn or semi-

democratic. As a consequence of the coup often occurs, it affects the domestic, economic, social and 

Politics problems. The conflict between the people and the state has a different opinion to become a 

problem or problem. Chronic for a long time. Or sometimes the public is a tool for politicians who lose 

Politics benefits. Then come to the group or find the network to the people to resist and claim their rights 

to freedom until the protest and evict the government. So when Thai society has many conflicts of ideas 

and problems. Every citizen should base on democratic principles, such as participation, discipline, 

responsibility. Equality There are good governance principles, the rule of law and the rule of law. Have a 
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good culture. The benefits are greater than personal benefits. To create in a democratic way to make 

peaceful society as well as to build understanding and make people take part and participate in politics. 

It is something that people should not overlook. It is a rightful expression that can be expressed in 

support or opposition to the work of the administration. To help manage the country and monitor the 

work of politicians to behave and work within the framework of the law. For the well-being and equality 

of the coexistence.  

Keywords: Relationship, State Power, Politics Participation 
 
บทนํา 
 ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย    

มาเปนระบอบประชาธิปไตย (การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475) เปนตนมา แมความเปนประชาธิปไตยในประเทศไทยจะลมลุก

คลุกคลานหรือถูงมองวาเปนประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ อันเน่ืองมาจากมีการรัฐประหารกันอยูบอยครั้งหรือมุมมองหลายทาน  

มองวาเกิดจากกลุมรัฐบาลหรือนักการเมืองเองที่มีการทุจริตคอรัปชั่นจนสงผลกระทบใหเกิดปญหาตาง ๆ ภายในประเทศ      

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความขัดแยงระหวางประชาชนกับรัฐ ที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกันจนกลายเปนชนวน

หรือปญหาเรื้อรังมาอยางยาวนาน หรือบางครั้งประชาชนก็เปนเครื่องมือใหกับกลุมนักการเมืองที่เสียผลประโยชนทางการเมือง

แลวมารวมกลุมหรือหาเครือขายใหประชาชนมีการตอตานและเรียกรองสิทธิเสรีภาพของตนเองจนเกิดการประทวงและขับไล

รัฐบาล ผลกระทบที่ตามมาคือระบบเศรษฐกิจตกต่ํา คนวางงาน การศึกษาไมไดรับการพัฒนา ทุกปญหาตามที่กลาวมาน้ีเกิด

จากความขัดแยงขององคกรภายในประเทศ มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดมากมายเพื่อเสนอทางออกใหกับประเทศ 

หวังใหประเทศสามารถขับเคล่ือนไปไดไมวาจะเปนสังคมที่ดอยพัฒนามาก ๆ หรือสังคมที่เริ่มเรืองรองดวยอารยธรรมสมัย   

ใหม ๆ เรื่อยไปจนถึงสังคมที่เจริญกาวหนาและทรงพลังตางก็มีคนอยูสองชนชั้นดวยกัน คือ ชนชั้นผูปกครองและชนชั้นผูถูก

ปกครอง ชนชั้นผูปกครองน้ันมีจํานวนไมมากเปนผูบริหารรัฐ เปนผูที่มีอํานาจ มีความเด็ดขาดผูกขาดอํานาจทางการเมือง      

มีบริวาร มีงบประมาณในการบริหารหรือส่ังการไดอยางเบ็ดเสร็จ ไดรับการสนับสนุนจากกลุมตาง ๆ มากมาย และเสวยสุข

จากอํานาจเหลาน้ัน ในขณะเดียวกันอีกชนชั้นหน่ึง คือ ชนชั้นผูถูกปกครองมีจํานวนมากกวาและถูกควบคุมโดยชนกลุมแรก   

ซ่ึงมีการออกกฎหมาย มีการออกขอบังคับตาง ๆ มาเพื่อใชในการควบคุมใหสังคมตองปฏิบัติตามหรือออกมาเพื่อที่จะทําลาย

กลุมนักการเมืองดวยกัน ในอํานาจตาง ๆ ดังที่กลาวมาสวนมากเพื่อใชในการปกครองใหชนชั้นผูถูกปกครองตองปฏิบัติตาม

กฎหมายอยางเครงครัดและการใชอํานาจในแตละครั้งผูปกครองถือวาตนไดใชอํานาจน้ันอยางมีความชอบธรรม แมบางครั้ง

การใชอํานาจน้ันจะไมถูกตองก็ตาม ผูปกครองก็คิดเสมอวาตนไดใชอํานาจอยางถูกตองแลว    

 ในการเมืองการปกครองของไทย ก็เชนเดียวกัน ทุกยุคทุกสมัยชนชั้นผูปกครองมีการผลัดเปล่ียนกันเขาไปดํารง

ตําแหนงทางการบริหารรัฐ มีการปฏิวัติหรือรัฐประหาร หรือมีการสรางกลุมเครือขายกลุมองคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ

พยายามที่จะหากลุมมวลชน เพื่อที่จะเปนเครื่องมือใหกับตนเอง ผลกระทบที่ตามมาคือ ชนชั้นผูอยูใตการปกครองไดรับ

ผลกระทบมากมายอันเกิดจากการกระทําน้ัน เชน เกิดการลมตาย เกิดความคิดแตกแยก และบางครั้งก็เกิดการจับกุมหรือ

ดําเนินคดีทางอาญาตามกฎหมาย เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดความแตกแยกทางความคิด ซ่ึงลวนเกิดจากมูลเหตุของการ

ขัดแยงทางความคิดของคนไทยดวยกันทั้งส้ินถึงกระน้ัน ประเทศไทยก็สามารถผานวิกฤตตาง ๆ ไปไดดวยดี รัฐบาลหรือ

คณะรัฐมนตรีทุกยุคสมัยตางผลัดเปล่ียนเวียนกันเขาไปบริหารประเทศโดยผานการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจึงเปนองคประกอบ

หลักของการเปนประชาธิปไตย แนนอนวาแตละประเทศที่ปกครองในระบอกประชาธิปไตยอาจออกแบบกฎกติกาและรูปแบบ

ของการเลือกตั้งของตนแตกตางกันไป แตการเลือกตั้งเปนสถาบันที่ขาดไมไดของระบอบประชาธิปไตย (ประจักษ  กองกีรติ, 

2555: 6)            
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 ทั้งน้ี การเลือกตั้งมีความสําคัญตอประชาธิปไตย เพราะทําหนาที่สะทอนปรัชญาและหลักการทีเ่ปนหัวใจหลายประการ

ของระบอบประชาธิปไตย ไดแก          

  1. หลักการที่วาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนจึงเปนผูมีสิทธิกําหนดวาใครควรจะเปนผูมีอํานาจทาง

การเมืองและถอดถอนผูใชอํานาจเหลาน้ันออกจากอํานาจเม่ือบริหารงานไมเปนที่พอใจ    

  2. หลักการเรื่องการมีสวนรวมและการแขงขันทางการเมือง (Participation and Opposition) ซ่ึงทําใหสังคม

ประชาธิปไตยตางจากเผด็จการและเสรีในการขึ้นสูอํานาจรัฐ แทนที่จะเปนการสืบทอดผานทางสายเลือด ดวยการผูกขาด

แตงตั้งกันเองในหมูชนชั้นนําหรือดวยการใชกําลังอํานาจเพือ่ยึดครองอํานาจรัฐ     

  3. หลักการเรื่องความเสมอภาคทางการเมือง ผานหลักการหน่ึงคนหน่ึงเสียง สถาบันและกระบวนการเลือกตั้งให

โอกาส ในพื้นที่และใหอํานาจกับประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน แมวาในมิติอ่ืนประชาชนจะไมมีความเทาเทียมกัน ไมวาจะ

เปนทางเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม แตในกระบวนการเลือกตั้ง ทุกคนไดใชสิทธิทางการเมืองในฐานะพลเมืองอยางเสมอภาคกัน 

การเขาคูหาเพื่อเลือกตั้งไมวาจะเปนคนจนหรือคนระดับไหนก็ตามทุกคนในสังคมก็มีสิทธิมีเสียงเทาเทียมกับคนอ่ืน ซาลลส   

ทิลล่ี (Charles Tilly) ปรมาจารยทางดานรัฐศาสตร-สังคมวิทยา ไดอธิบายวาสังคมประชาธิปไตย คือประชาธิปไตยอาจจะ

ไมไดประกันความเทาเทียมเสมอภาคทางสังคมเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม แตประชาธิปไตยประกันไมใหความแตกตางในดาน

อ่ืน ๆ ไมวาเปนชาติกําเนิด สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ การศึกษา ชนชั้น มาเปนเกณฑไหนชี้ขาดการใชสิทธิทางการเมือง 

(Charels Tilly อางในประจักษ  กองกีรต,ิ 2555: 8) แตละยุคสมัยของประวัติศาสตรการเลือกตั้งมีความเปล่ียนแปลงไปตาม

กาล จากยุคที่การเลือกตั้งเปนเพียงพิธีกรรมของชนชั้นนําขาราชการทหารเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการครองอํานาจของ

ตนในสมัย 2490-2516 เรื่อยมาจนถึงยุคที่ประชาธิปไตยครึ่งใบ ลวงเขาสูยุคของการเลือกตั้งในสมัยของ “ประชาธิปไตย      

กินได” หลังการมีรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 และการกระจายอํานาจสูทองถิ่นซ่ึงนําไปสูการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นในหวงเวลา

เดียวกันที่ประชาชนรูสึกวาการเลือกตั้งไมใชแคพิธีกรรมหรือเปนโอกาสของการไดรายไดเพียงสองสามรอยบาท แตกลายเปน

เรื่องของการเลือกนโยบายที่มีผลตอคุณภาพชีวิต และการตอรองเพื่อใหไดมาซ่ึงโครงการและทรัพยากรตาง  ๆ ในทองถิ่น 

รวมถึงเชิงอุดมการณของการใชสิทธิเลือกตั้งที่ประชาชนรูสึกวาพวกเขามีอํานาจเพิ่มสูงขึ้น มีชองทางในการควบคุม

นักการเมืองที่เลือกไปไดมากขึ้น อํานาจในการ “เลือก” (และไมเลือก) ตัวแทนที่ตนตองการเปนอํานาจหนาที่สําคัญสําหรับคน

ในชนบทที่กอนหนาน้ีไมเคยมีใครสนใจหรือรูสึกวาการเลือกตั้งหรือการทําหนาที่จะสะทอนหลักการเรื่องอํานาจอธิปไตยเปน

ของประชาชนและหลักการเรื่องความเสมอภาคทางการเมืองมากอนแตอยางไร เปนตน    

 ดังน้ัน ในบทความวิชาการเรื่องน้ี ผูเขียนจึงตองการนําเสนอใหเห็นถึงภาพของความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐกับการ 

มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนบนพื้นฐานของหลักนิติรัฐตั้งแตอดีตและเชื่อมโยงมาถึงในยุคปจจุบัน ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดการ

เรียนรูการสรางความเขาใจและการอยูรวมกันทามกลางความขัดแยงไดอยางสันตวิิธี สืบไป 

บทวิเคราะห           

 การมองเห็นมิติเชิงคุณคาของการเลือกตั้งที่สัมพันธกับผูคนธรรมดาสามัญที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตยชวยชี้ใหเห็นวา 

โจทยของสังคมไทยไมไดอยูที่การถามวาจะเอาหรือไมเอาการเลือกตั้งหรือถกเถียงกันวาจะแทนที่การเลือกตั้งดวยการแตงตั้งได

อยางไร เพราะหากทําเชนน้ัน มันคือการถอยหลังเขาคลองเพราะการเลือกตั้งคือหนทางแหงความเปนประชาธิปไตยที่ทุกคน  

มีสิทธิเทาเทียมกัน โจทยที่ทาทายกวาน้ันคือ จะปรับเปล่ียนระบบและกระบวนการเลือกตั้งอยางไรใหมีความเสรียุติธรรม 

เสมอภาค สุจริตเที่ยงธรรม ไมมีการทุจริตในการเลือกตั้งและสะทอนเจตนารมณคนในชาติใหมากที่สุดเทาที่จะทําได          

ทําอยางไรใหการเลือกตั้งเปนเครื่องมือในการเพิ่มอํานาจใหสามัญชนและลดความเหล่ือมลํ้าของคนในสังคม ทั้งน้ีโดย            

มีเปาหมายวาการปรับปรุงแกไขสถาบันการเลือกตั้งจะชวยทําใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยูรวมกันทามกลางความขัดแยง

ไดอยางสันติเพื่อใหเห็นภาพของความสัมพันธรัฐกับประชาชนของไทยไดดียิ่งขึ้น ดังน้ี 
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 1. ความสัมพันธระหวางอํานาจกับการเมือง       

 ยศ  สันตสมบัติ (2544: 172) ไดกลาวถึงอํานาจกับการเมืองไววา การเมืองในระดับพื้นฐาน คือ กระบวนการตอสู    

แยงชิงอํานาจในการตัดสินใจเพื่อควบคุมระบบการผลิต การแบงปนทรัพยากร และผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่มีอยูในสังคม 

การเมืองยังเปนกระบวนการตอสูเพื่อนิยามความความหมายของ “อํานาจ” รูปแบบและความชอบธรรมในการไดมาซ่ึงอํานาจ 

การตัดสินใจการกําหนดและปรับเปล่ียน “กติกา” ของสังคม การควบคุมใหสมาชิกของสังคมกระทําตามกติกาเพื่อความเปน

ระเบียบและความสงบเรียบรอย ดังน้ัน อํานาจอันชอบธรรมและวิธีการไดมาซ่ึงอํานาจจะตองมีการสะสมบารมี มีคุณงามความ

ดีที่ปรากฏชัดแจง มีความรูความสามารถ เปนผูนําที่ชาญฉลาดที่สามารถเขาไปชวยคิดชวยทําและชวยแกไขปญหาในเรื่อง   

ปากทองใหกับประชาชนได คือ เปนที่พึ่งใหกับเขาได อํานาจเชนน้ีจะอยูไดนานและม่ันคง เพราะทําใหประชาชนเคารพเกรงใจ

และศรัทธา หากบางคนเขามาเพื่อหวังผลประโยชนทางการเมือง อํานาจเชนน้ีจะอยูไดไมนานเพราะประชาชนจะไมใหการ

สนับสนุนอีกตอไป การสรางอํานาจจึงตองมีความตระหนักมองถึงผลกระทบใหมากที่สุดและควรทําเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชนเปนพื้นฐาน อริสโตเติล ไดเสนอรูปแบบการปกครองตามอุดมการณ ไดแก รูปแบบมัชฌิมาประชาธิปไตย (Polity) 

เปนรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด มีการผอนส้ันผอนยาว (Moderate) ไมรุนแรง มีการผอนปรน ลักษณะเปนทางสายกลาง 

(Middle Way) มีความรูจักพอประมาณ ไมใชอํานาจรุนแรงจนเกินไป แมจะมีการใชอํานาจก็เปนการใชธรรมเปนอํานาจ       

มีคุณธรรม การปกครองแบบมัชฌิมาประชาธิปไตย จึงเปนแบบการปกครองที่ม่ันคงมีเสถียรภาพ (Stability) ดีกวารูปแบบการ

ปกครองอ่ืน ๆ อริสโตเติล มุงเนนที่ความสมดุล เปนรูปแบบของความเปนกลางในอุดมคติมีความรูจักพอ ไมใชอํานาจรุนแรง

จนเกินขอบเขต ควรใชอํานาจโดยความชอบธรรม ยึดกติกาคอื กฎหมายและความเปนประชาธิปไตยและเพื่อประโยชนสุขของ

คนทุกฝาย สวนแนวคิดของโสเครตีสและเพลโต ไดกลาวถึงนักปกครอง ไวดังน้ี      

  1. นักบริหาร นักปกครอง หรือนักการเมือง ตองเปนคนดี มีความรู มีจริยธรรม และคุณธรรม ความรูตองคูกับ

คุณธรรม            

  2. แมจะมีสติปญญาสูงสงสักเพียงใดก็ใหประพฤตินอบนอมถอมตน (Humility) เอาไวไมเปนคนแข็งกระดาง 

เพราะอวดตัววามีความรูสูงกวาผูอ่ืน หากจะแข็งก็ใหแข็งเปนเพชร เพราะตัดกระจกได หากจะออนก็ใหออนเปนเสนไหม 

เพราะมัดสิงโตได ถึงคราวตึงก็ควรตึง ถึงคราวหยอนก็ควรหยอน วางตัวพอเหมาะพอดเีดินสายกลาง เพราะแข็งเกินไปก็กอเวร 

ออนเกินไปก็ถูกเขาดูหม่ิน          

  3. ผูใชอํานาจของรัฐควรใชอํานาจ ตามกฎหมายที่ใหความยุติธรรมปราศจากอคติ โดยมุงเนนดานความรูคูดวย

คุณธรรม ในการใชอํานาจ เพลโตและอาริสโตเติล ทั้ง 2 ทาน ใหความสําคัญดานกฎหมายสําหรับอริสโตเติล มุงไปที่การใช

อํานาจ โดยธรรม หากยังทําไมได ควรใชระบอบประชาธิปไตย (Democracy) เนนประโยชนสุขของคนทุกฝาย มีนักคิด

อยางเชน ซี ไรท มิลล (C. Wright Mills) (อางในเดชะ  สิทธิสุทธ์ิ, 2541: 25) ไดกลาวถึง อํานาจทางการเมืองวา หมายถึง 

อํานาจที่จะตัดสินใจและการบังคับใหเปนไปตามการตัดสินใจน้ัน ๆ ในสวนที่มีความสําคัญตอสังคมหรือกลาวอีกในหน่ึง       

วาผูที่มีอํานาจทางการเมืองสามารถที่จะจัดสรรความชอบธรรม (Legitimacy) หรือสิทธิในการปฏิบัติหนาที่ตามตัวบท

กฎหมายตัวอยางของบุคคลที่มีอํานาจทางการเมืองไดแก นักการเมือง เชน สมาชิกรัฐสภา คณะรัฐมนตรี เปนตน 

 ตลอดจน บุคคลอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายงานจากบุคคลเหลาน้ีเปนตน  สวนแนวคิดของ ฮารอลด ดี ลาสเวลล (Harold 

D. Lasswell) (อางในเดชะ  สิทธิสุทธ์ิ, 2541: 26) ไดอธิบายอํานาจทางการเมืองวา อํานาจสิทธิในการออกกฎหมายอํานาจ

กฎหมายใดสามารถทําโทษตั้งแตขนาดสถานเบาไปสูสถานหนัก คือ การประหารชีวิต อํานาจคําส่ังของรัฐ หรือกฎหมายน้ัน   

มีอํานาจบังคับ (Sanctions) ซ่ึงหมายถึง บังคบัในทางบวก ซ่ึงเปนการใหรางวัลหรือเปนการเพิ่มคุณคา (Values) และบังคับ

ในทางลบคือการทําใหผูที่ไมปฏิบัติตามตองสูญเสียประโยชนหรือคุณคาไป ซ่ึงฐานอํานาจทางการเมืองมีแหลงที่มา 3 ทาง คือ 

  1. สิทธิอํานาจ (Authority) คือ ส่ิงที่บุคคลหรือกลุมไดจากกฎเกณฑอันเปนที่ยอมรับของคนในสังคม มีสถาบันทาง

สังคมรองรับ (Legal Authority) นอกจากน้ันสิทธิอํานาจยังเปนฐานอํานาจที่ชัดเจนที่สุดในลักษณะของตําแหนงอยางเปน

ทางการ (Fornal Position) ซ่ึงจะไดรบัการยอมรับการมีอํานาจเหนือทุกอยางไมมีขอโตแยง ผูมีอํานาจในลักษณะความหมาย
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น้ี ไดแก ขาราชการในทองถิ่น เจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาล ผูนําทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจาก

รัฐบาล เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่หรือคณะกรรมการหมูบาน เปนตน  

  2. ทรัพยากรทางวัตถุ (Material Resource) คือส่ิงที่คนหน่ึงหรือกลุมหน่ึงมีมากกวาคนอ่ืน ๆ เชน เงิน ทรัพยสิน 

ซ่ึงเปนส่ิงที่หายาก และเปนส่ิงตองการของคนในสังคมชนชั้นนําผูใชอํานาจจะมีทรัพยากรทางวัตถุที่มีมากกวาคนอ่ืนและจําทํา

การแลกเปล่ียน หรือประโยชนที่จะนํามาสูตนขณะเดียวกันชนชั้นนําจะใชประโยชนอันเปนประโยชนที่เห็นไดชัด และสามารถ

ใหตอแกผูยอมทําตามไดอยางทันทีในลักษณะของการตอบโตได และประโยชนที่มีลักษณะเปนวัตถุที่ตอบสนองความตองการ

ไดหลายอยางมากกวาจะมีความสําคัญจะเห็นไดวาประโยชนในแงน้ี คือ ผลประโยชนทางดนเศรษฐกิจผูที่มีอํานาจตาม

ความหมายที่จะใชทรัพยากรทางวัตถุเปนฐานอํานาจ ไดแก พอคา คหบดี ผูร่ํารวยในชุมชน ชาวนานายทุน ผูว าจางหรือ

นายทุนเงินกู เปนตน          

  3. ทรัพยากรที่ไมใชวัตถุ (Non – Material Resource) คือ ทรัพยากรที่ไมเปนวัตถุจับตองได เชน เกียรติยศ 

ชื่อเสียง ตําแหนง ความนาเชื่อถือ ความรอบรู เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเปนฐานอํานาจของชนชั้นนําในลักษณะหน่ึงซ่ึงจะไดรับการ

ยอมรับความนิยมชมชอบ ตลอดจน ความศรัทธารักใครจากคนในชุมชนหรือในสังคมน้ัน ๆ ผูที่มีสิทธิอํานาจในลักษณะ

ความหมายน้ีไดแก ผูนําทางศาสนา ขาราชการ ผูสูงอายุ หัวหนาครอบครัว เปนตน     

 นอกจากแหลงที่มาของฐานอํานาจทางการเมืองทั้ง 3 ทางขางตนแลว ผูที่จะมีอํานาจทางการเมือง มีองคประกอบ    

ที่สําคัญอีก 2 ประการ ซ่ึงถือวาเปนทรัพยากรทีมิ่ใชวัตถุเชนกัน คือ      

  1. อุดมการณในระดับบุคคล อุดมกการณจะประกอบไปดวยคานิยมตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง    

ผูที่ตองการมีอํานาจทางการเมืองจะตองมีอุดมการณที่จะเปนใหญ มีหนามีตา มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง จึงจําเปนตองแสงหา

อํานาจเพื่อตอบสนองอุดมการณของตน         

  2. สถานที่เอ้ืออํานวยไมวาบุคคลจะมีคุณสมบัติพิเศษอยางไร อํานาจจะไมเกิดหากสถานการณไมอํานวยอํานาจ  

จะเกิดขึ้นตองอาศัยสถานการณที่เหมาะสม เชน หากรัฐมนตรีไมลาออกหัวหนาพรรคการเมืองอ่ืนก็ไมมีโอกาสเปน

นายกรัฐมนตรี  หรือหากไมเ กิดรัฐประหารขึ้นนายพลคนหน่ึงก็จะไม โด งดั งกลายเปนวีระบุรุษของชาติขึ้นมาได                

(สุจิต  บุญบงการ, 2527)         

 ในทางรัฐศาสตรถือวาแหลงที่มาของฐานอํานาจทางการเมืองทั้งหมดขางตนเปนทรัพยากรการเมือง (Political 

Resource) น้ันยอมแสดงวาผูใดจะมีอํานาจทางการเมืองมากนอยเพียงใด มีความสามารและทักษะในการใชทรัพยากรทาง

การเมืองอาจขึ้นอยู กับปจจัยทางดานชีววิทยา เชน ความแตกตางทางสมอง เปนตน นอกจากน้ันบุคคลมีทักษะและ             

มีความสามารถตางกันในดานน้ีก็เพราะโอกาสในการไดฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ซ่ึงแตละคนไดรับไมเทากันและอาจเกิด

ความแตกตางในการตั้งใจฝกฝนเพื่อประโยชนทางการเมือง       

 2. ประชาธิปไตยบนพื้นฐานของกฎหมายภายใตหลักนิติรัฐ      

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยที่ใชเปนแนวทางในการปกครองประเทศ ไมใชระบอบการปกครอง        

ที่ดีที่สุด แตเปนเพียงระบอบการปกครองที่คนทั้งหมดเชื่อวาการปกครองแบบน้ีเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปและสังคมทั่วโลก     

ใหการยอมรับ เพราะ เปนการปกครองที่สนองความตองการบนพื้นฐานของธรรมชาติของมนุษย คือ การยอมรับสิทธิเสรีภาพ 

และความเสมอภาคของประชาชน เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการใชอํานาจปกครองประเทศอยางทั่วถึงและ   

มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการผูกขาดอํานาจทางการเมืองของกลุมใดกลุมหน่ึง อยางไรก็ตาม การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยจะไมสามารถสนองตอความตองการพื้นฐานของมนุษยได ถาประชาชนในประเทศขาดวัฒนธรรมและการดําเนิน

ชีวิตในวิถีทางสังคมประชาธิปไตย การมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องตาง ๆ ของตนเองก็ตองมีขอจํากัดและควรอยูบนพื้นฐานของ

กฎหมาย เพราะกฎหมายเปนส่ิงที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ (ที่อยูเหนือกวาความเปนประชาธิปไตย) คําวาประชาธิปไตย จึงมี

ความหมายทั้งในรูปการปกครองและปรัชญาในการดํารงชีวิตรวมกันของมนุษย ในแงการปกครองมุงถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการที่จะเขารวมกําหนดนโยบายตาง ๆ อันเก่ียวของกับผลประโยชนสวนรวมกับประเทศชาติ โดยมีสิทธิ อํานาจ
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และโอกาสที่จะเขาควบคุมกิจการทางการเมืองของชาติ สวนในแงปรัชญาของสังคมมนุษยหรือวิถีชี วิตของมนุษย 

ประชาธิปไตย คือ อุดมคติและหลักการบางประการที่กําหนดแบบแผนแหงพฤติกรรมระหวางมนุษยในสังคม รัฐจึงเปนสวน

สําคัญที่ชวยใหประชาชนไดบรรลุจุดหมายปลายทางที่สําคัญน่ันคือ ความผาสุกของประชาชนทั้งมวล ซ่ึงไดแก ในการสงเสริม

ดานทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เชน มีสิทธิเสรีภาพ มีโอกาส มีความเจริญกาวหนาในดานสติปญญา และ

การที่ประชาชนมีศักดิ์และสิทธ์ิของอํานาจอธิปไตยน้ันเปนการสรางความสัมพันธกันระหวางรัฐกับประชาชนบนพื้นฐานของ

กรอบของกฎหมาย ไชยวุฒ ิ มนตรีรักษ ไดใหแนวคิดวา เปนที่ทราบกันดีวาประชาธิปไตยไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหรือ

เกิดจากการที่ชนชั้นนําหรือผูมีอํานาจเปนผูมอบใหการสรางความเปนประชาธิปไตย ควรเปนกระบวนการที่เกิดจากการมีสวน

รวมของประชาชน การทําใหประชาชนเกิดจิตสํานึกและความเขาใจตอประเด็นสําคัญขอประชาธิปไตย เชน เรื่องสิทธิเสรีภาพ

และความเสมอภาคยอมเปนขั้นตอนสําคัญตอการสรางความเปนประชาธิปไตย การกาวไปถึงจุดหมายดังกลาว สวนหนึ่ง

จําเปนตองอาศัยกระบวนการสรางและใหความรูดานการเมืองกับพลเมือง (Political Education)    

 ชัยอนันต  สมุทวนิช (2522) ไดกลาวระบอบประชาธิปไตยไทยในหนังสือการเมืองการปกครองไทยไววา “ระบอบ

ประชาธิปไตยในประเทศไทยเปนเพียงรูปแบบธรรมของการปรับตัวของรัฐ-กลไกของรัฐในการแกไขปญหาความขัดแยงภายใน

โครงสรางอํานาจและกลไกของรัฐเอง และความสัมพันธระหวางกลไกของรัฐกับประชาชน เพื่อใหกลไกของรัฐและกลุมผูกุม

อํานาจรัฐมีความสามารถในการควบคุมสังคมไดแตระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกของประเทศไทยในระยะแรกเปนเพียง

เครื่องมือของพลังที่กอตัวขึ้นมาใหมภายในกลไกอํานาจรัฐที่ใชในการลมลางอํานาจของกลุมอํานาจเกาเทาน้ัน มิใชเปน

เครื่องมือในการผลักดันการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจจะตองไดรับการสงเสริม แตกลุมอํานาจใหมกลับมีแผนการและโครงการ

ในการใชอํานาจรัฐและกลไกของรัฐเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การที่รัฐและกลไก

ของรัฐเปนพลังหลักในสังคมน้ีทําใหระบอบการเมืองไมวาจะเปนระบอบประชาธิปไตย เผด็จการ หรือครึ่งประชาธิปไตยตอง

เผชิญกับวิกฤติการณเปนระยะ ๆ เพราะแมวารัฐกลไกของรัฐจะเปนฝายสรางกําหนดกติกาลักษณะของระบอบการเมืองก็

ตามแตก็มิไดปลอยใหระบอบการเมือง-กลไกทางการเมืองของระบอบดําเนินไปอยางเสรี หากคอยกําจัดควบคุมและแทรกแซง

อยูตลอดเวลา การสรางสรรคเสถียรภาพใหแกประชาธิปไตย ซ่ึงไดแกความเปนสถาบันของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง 

การเปล่ียนแปลงอํานาจ แหลงอํานาจ ซ่ึงมีผลกระทบตอแหลงอํานาจที่ติดอยูกับกลไกของรัฐ ระบอบประชาธิปไตยแบบ

ตะวันตกที่นํามาใชในสังคมไทยน้ัน หากใชอยางเต็มรูปแบบแลว ก็จะทําใหพลังอํานาจทางเศรษฐกิจกลายเปนพลังอํานาจหลัก

ทางการเมืองดวย สมศักดิ์  เก่ียวก่ิงแกว (2526) ชี้ใหเห็นวา “ในประเทศที่ประสบความสําเร็จทางการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยน้ัน จะพบไดวามีการฝกอบรมประชาชนตั้งแตเริ่มเติบโตมาในครอบครัว สําหรับองคกรที่อยูนอบ

ครอบครัว เชน สถาบันการศึกษา กลุมเพื่อน และกลุมอาชีพ เปนหนวยที่สําคัญยิ่งในการหลอหลอมหรือปรับเปล่ียนทัศนคติ

และคานิยม รวมทั้งสรางความรอบรูและสรางความเคยชินตอระบบกลไกทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู

ตลอดเวลา ทําใหประชาชนซ่ึงเปนหนวยหน่ึงของระบบการเมืองเกิดความรูความเขาใจและศรัทธาตออุดมการณในระบอบ

ประชาธิปไตยอยางแทจริง” ประหยัด  หงษทองคํา (2513) ไดอธิบายความหมายของคําวาประชาธิปไตยไวหลายความหมาย 

ไดแก             

  1. ประชาธิปไตยในฐานะที่เปนอุดมการณทางการเมือง ซ่ึงยึดม่ันในหลักการสําคัญ 4 ประการคือ  ถือวามนุษยเปน

คนที่มีเหตุผลและสามารถใชเหตุผลขจัดความขัดแยง และแสวงหาทางออกที่ดีที่สุดได ประชาชนมีเสรีภาพในดานตาง ๆ อยาง

เหมาะสมและสมบูรณแบบ ทุกคนยอมมีความเทาเทียมกันในสิทธิและโอกาส ตลอดจน การไดรับบริการตาง ๆ จากรัฐ และ  

ถือวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย (Popular  Sovereignty) ใครจะมีอํานาจปกครองประเทศตองขึ้นอยูกับความ

ยินยอมพรอมใจของประชาชนสวนใหญ         

  2. ประชาธิปไตยในฐานะเปนระบบการเมือง ประกอบดวยหลักสําคัญคือ การใหประชาชนมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

ออกเสียงเลือกตั้ง และการเลือกตั้งจะตองเปนไปดวยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมและยังมีสิทธิในการออกเสียงประชามติ 

(Referendum) สิทธิในการออกเสียงถอดถอน (Recall) เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับตําแหนงในการเลือกตั้ง สิทธิในการเสนอแนะ
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เก่ียวกับกฎหมายที่จําเปน และจะตองมีหลักประกันในเรื่องเสรีภาพของประชาชนอยางเหมาะสม ตลอดจน ความเทาเทียมกัน

ในสังคมตามกฎหมายและการถือเสียงขางมากมีอํานาจปกครอง      

  3. ประชาธิปไตยในฐานะที่เปนวิถีการดําเนินชีวิต ประชาชนยอมรับและปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตตามหลักแหง

ระบอบประชาธิปไตย โดยเคารพในความคิดเห็นและสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน สนใจกิจการบานเมือง ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของ

สังคมและเคารพในกฎเกณฑกติกาของความเปนประชาธิปไตย ทิศนา  แขมมณี (2536) ไดระบุวาการมีวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตย ไดแก การมีใจกวางที่จะพิจารณาปญหาตาง ๆ ดวยวิจารณญาณ อาศัยการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น

รวมกันกอนที่จะมีการตัดสิน รูจักประนีประนอม ไมใชตัดสินปญหาขอขัดแยงดวยการใชกําลังรุนแรง มีขันติธรรมอดทนรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืนที่แตกตางไปจากตัว เคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน ตลอดจน ยอมรับความเสมอภาคระหวางบุคคล 

เปนตน                   

 สาโรช  บัวศรี (2520) ไดใหความหมายของประชาธิปไตยเปน 3 สถานะ หรือที่เรียกวา องคสามของประชาธิปไตย 

ไดแก              

  1. ประชาธิปไตยในฐานะที่เปนอุดมคติ ซ่ึงหมายถึง การมีศรัทธาและความเชื่อม่ันในสติปญญาเหตุผลและ

ความสามารถของมนุษยเทิดทูนอิสรภาพ และเสรีภาพของมนุษย      

  2. ประชาธิปไตยในฐานะที่เปนระบบการเมืองและวิธีการจัดระเบียบการปกครอง หมายถึง ระบบการเมืองที่ถือวา

อํานาจเปนของประชาชนหรือมาจากประชาชน รัฐบาลเปนเพียงผูไดรับมอบอํานาจใหทําหนาที่ปกครองแทนประชาชนเทาน้ัน

และประชาชนมีโอกาสเปล่ียนแปลงผูใชอํานาจแทนตนได โดยการเลือกตั้งที่มีกําหนดวาระ ถือวาเปนการปกครองของ

ประชาชนโดยอาศัยประชาชน และเพื่อประชาชน        

  3. ประชาธิปไตยในฐานะที่เปนวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน หมายถึง การอยูรวมกันปฏิบัติตอกันดวย

ความเคารพทั้งทางกายและวาจาไมกาวกายในสิทธิของผูอ่ืนเคารพกฎเกณฑของสังคมรวมกันรับผิดชอบและทําประโยชนเพื่อ

ความผาสุกของสวนรวม ตลอดจน การใชสติปญญา และความเฉลียวฉลาดในการแกปญหาทั้งมวล กรมวิชาการ ไดระบุวา   

จอหน ดิวอ้ี ไดใหความหมายของประชาธิปไตยที่มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนแตละคนที่มีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน    

จึงใหความหมายของประชาธิปไตยที่ไมหมายถึงเฉพาะระบอบการปกครองอยางเดียว แตรวมไปถึงแบบแผนของการดํารงชีวิต

รวมกันดวย คือ การตรวจสอบถึงความตองการของประชาชนและส่ิงที่ประชาชนตองการน้ันไดรับการตอบสนองหรือไม 

นอกจากน้ียังรวมไปถึงการมีสวนรวมของประชาชนในสังคมดวย เชน การมีสวนรวมในการออกกฎหมายสวัสดิการสังคมหรือ

การควบคุมสังคมดานอ่ืน ๆ โดยที่ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม ทั้งน้ี การที่จะไดรับการตอบสนองดังกลาวไดตอง

อาศัยหลักสองประการ คือ การมีสิทธิและหนาที่ในสังคมหรือเกิดความสัมพันธระหวางสังคมกับปจเจกชนและการที่ปจเจกชน

มีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกันความเขาใจทางการเมืองบนพื้นฐานของกฎหมาย Almond  and  Powell (1966) ไดใหแนวคิด   

ไววา การศึกษาเก่ียวกับเรื่องความรูทางการเมือง ซ่ึงในทางรัฐศาสตรแลว หมายถึง กระบวนการนํามาซ่ึงวัฒนธรรมทาง

การเมืองแกประชาชนจะทําใหบุคคลมีทัศนะหรือมีความรูสึกตอระบบการเมืองน้ัน ๆ ดังน้ัน การเรียนรูทางการเมืองจึงเปน

กระบวนการที่จะเปล่ียนแปลงหรือรักษาวัฒนธรรมทางการเมืองเอาไว”     

 3. ประชาชนกับการมีสวนรวมทางการเมือง        

 David  Easton (1966) ไดกลาวถึงการศึกษากระบวนการเรียนรูทางการเมืองไว 3 ลักษณะใหญ ๆ คือ ระบบทาง

การเมือง ทัศนคติและการเขารวมในทางการเมืองสวนที่เก่ียวกับระบบทางการเมืองจะศึกษาเก่ียวกับสถาบันโครงสรางและ

ปทัสถานของระบบการเมือง ในสวนที่เก่ียวกับทัศนคติและศึกษาเรื่องอํานาจตัวบุคคล กลุมบุคคล นโยบาย อุดมคติที่ทําให

ไดมาซ่ึงอํานาจและอิทธิพล สวนการเขารวมทางการเมืองจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่หน่ึง คือ การมี

กฎเกณฑและแบบแผน เชน การมีบทบาททางการเมืองอยางมีระเบียบหลักเกณฑ เคารพตออํานาจในการปกครอง เคารพตอ

กฎหมายเพื่อที่จะสงเสริมวิถีทางการเมืองการปกครองใหม่ันคงขึ้น ลักษณะที่สอง คือ เคารพตออํานาจอันชอบธรรมในการ

ปกครองลักษณะที่สาม คือ โดยทั่วไป หนวยการเรียนรูทางการเมือง (Agent of Political Socialization) หมายถึงหนวย
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ดังตอไปน้ี            

  1. ครอบครัว ในสังคมหน่ึง ๆ ครอบครัวถือเปนหนวยสังคมแรกที่มนุษยไดสัมผัส ชีวิตแรกเริ่มที่ครอบครัว ดังนั้น 

ครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอสมาชิกเปนอยางมากโดยเฉพาะบิดามารดาจะเปนผูที่ไดรับการเชื่อถือมากที่สุด ทั้งน้ี เพราะบิดา

มารดาเปนผูที่อยูใกลชิดตัวเรามากที่สุดตามหลักจิตวิทยาของ Sigmund Freud ที่กลาววาบุพการีเปนตัวมโนธรรมหรือ Ego 

แตเริ่มแรก เชน บิดานิยมประชาธิปไตยยอมอบรมบุตรของตนในแนวทางประชาธิปไตยหรืออบรมกลอมเกลาทางการเมืองที่มี

อิทธิพลสูงสุดและตอเน่ืองเปนระยะเวลายาวทั้งในทางตรงและทางออม     

  2. สถาบันการศึกษา โรงเรียนถือวาเปนสถาบันที่สําคัญที่มีบทบาทตอการเรียนรูทางการเมือง ซ่ึงจะเริ่มตั้งแต

บุคคลยังเด็ก โดยโรงเรียนจะนําหลักสูตรของวิชาตาง ๆ มาใหนักเรียนไดศึกษาหลักสูตรจึงถือวามีสวนสําคัญที่จะเปนส่ิงเก้ือกูล

ใหเด็กไดรับการเรียนรูทางการเมือง นอกจากจะไดเรียนรูจากหลักสูตรของโรงเรียนแลวพิธีการตาง ๆ ในโรงเรียน เชน การ

เคารพธงชาติเขาแถวและจัดหนาที่ในการรักษาความสะอาด เปนตน ส่ิงเหลาน้ีมีสวนทําใหเด็กไดรับการกลอมเกลาทาง

การเมือง ครูก็เปนบุคคลอีกคนหน่ึงที่มีความสําคัญในขั้นตอนการเรียนรูทางการเมืองในโรงเรียน เด็ก ๆ มักจะเอาตัวอยางจาก

ครูที่ตนเองเคารพ เชื่อฟง หรือชื่นชม         

  3. กลุมเพื่อน เปนอีกกลุมหน่ึงที่มีอิทธิพลเชนกัน กลุมเพื่อนถือวามีสวนชวยครอบครัวในการเรียนรูทางสังคม 

โดยเฉพาะสังคมสมัยใหมกลุมเพื่อนจะเขาทําหนาที่แทนบิดา มารดา และครอบครัว ชวยถายทอดระเบียบวิธีและคุณคาตาง ๆ 

กลุมเพื่อนจัดเปนกลุมแรกที่เด็ก ๆ จะไดสัมผัสดวยมีกิจกรรมรวมกันมีความสัมพันธที่เทาเทียมกันแตละกลุมจะมีการถายทอด

ความรูสึกนึกคิดซ่ึงกันและกันแตละคนสวนใหญกับเอาแบบอยางจากกันเปนภาพที่ติดตัวมาจนเปนผูใหญทําใหมีทัศนคติที่

คลอยตามกัน            

  4. กลุมอาชีพ เปนกลุมที่ทําใหเกิดการเรียนรูวิธีการตาง ๆ ทางสังคม โดยจะมีอิทธิพลตอผูที่เขาสูกลุมอาชีพที่ตอง

เรียนรูวากลุมอาชีพจะเปนตัวการในการถายทอดขาวสารความเชื่อถือ เขาไปในกลุม    

  5. ส่ือมวลชน ถือวาเปนกลุมที่มีหนาที่สําคัญที่จะเสนอขาวสารเปนส่ือหรือชองทางการส่ือสารที่เสนอความคิดเห็น

ของบุคคลทําใหบุคคลไดรับขาวสารและเกิดความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม ความโนมเอียงในการเมืองที่ ส่ือมวลชนเสนอ       

ซ่ึงนับวันส่ือมวลชนจะมีบทบาทตอการเรียนรูทางการเมืองเพิ่มขึ้นสามารถใหขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็ว  

  6. สถาบันทางการเมือง ไดแก พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ซ่ึงกลุมดังกลาวน้ี นอกจากจะทําหนาที่เปน

ตัวแทนของประชาชน เสริมสรางความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันภายในประเทศ และ

สุดทายเปนสถาบันที่ทําหนาที่รวมกลุมผูมีคานิยมทางการเมืองเดียวกันหรือคลายคลึงกันเขาไวดวยกัน  

 วิสุทธ์ิ  โพธิแทน (2524) กลาววา เน่ืองจากประชาธิปไตยเปนเรื่องของประชาชนทุกคน ฉะน้ัน ประชาชนจึงตองเขามา

มีสวนรวมทางการเมือง ทั้งโดยทางตรงและทางออมเพราะกระบวนการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจยอมสงผลกระทบตอ

ประชาชนตลอดเวลาการมีสวนรวมทางการเมืองน้ันประชาชนยอมเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองดวยความสมัครใจและมี

จุดมุงหมายเพื่อใหเกิดผลผลักดันในเรื่องน้ัน ๆ การมีสวนรวมทางการเมืองจึงมีหลายลักษณะ ไดแก 1) การมีสวนรวมในกลุม

ผลประโยชนตาง ๆ 2) การมีสวนรวมในพรรคการเมือง 3) การมีสวนรวมในการเลือกตั้ง การมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนจะมีประสิทธิภาพหรือไม ยอมขึ้นอยูกับวากลุมหรือคณะบุคคลน้ันจะมีความสามารถทางการเมืองอยูในระดับใด โดย

พิจารณาไดจากการมีสวนรวมทางการเมืองน้ันมีอิทธิพลมากนอยเพียงใดที่จะทําใหรัฐปฏิบัติตามหรือตอบสนองตอการ

เรียกรองมากนอยแคไหน Verba and Nie (1966) ไดอธิบายความหมายของ “การมีสวนรวมทางการเมือง” ไววา เปน

กิจกรรมตาง ๆ ที่ถูกตองตามกฎหมายของประชาชนซ่ึงมีวัตถุประสงคโดยตรงในการมีอิทธิพลตอการเลือกของเจาหนาที่

รัฐบาล หรือกิจกรรมที่กําลังดําเนินการอยูของเจาหนาที่รัฐบาลโดยเนนวาการมีสวนรวมทางการเมืองจะตองมีลักษณะ ดังน้ี

  1. เปนเรื่องที่เก่ียวกับกิจกรรมของพลเมืองเฉพาะบุคคลรวมถึงผูที่เฉื่อยชาตอกฎเกณฑ แตเขามามีสวนร วม

ทางการเมืองโดยอาชีพ เชน เจาหนาที่รัฐบาล เจาหนาที่พรรคการเมืองและพวกหัวคะแนน  
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  2. เปนกิจกรรมซ่ึงมีจุดมุงหมายที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเมืองของรัฐบาลหรือเจาหนาที่ของรัฐบาล

  3. การเขามีสวนรวมในการปกครองโดยการกระทํากิจกรรม     

 การเขามามีสวนรวมทางการเมืองในทรรศนะของ Verba and Nie ตีกรอบไวเฉพาะกิจกรรมการเมืองที่ถูกตองตาม

กฎหมายเทาน้ัน ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวารูปแบบการเขามามีสวนรวมทางการเมืองมีอยูมากมาย และแตกตางกันออกไป

ในแตละระบบการเมืองซ่ึงไดมีการศึกษาไวหลายรูปแบบ ดังน้ี      

  1. กิจกรรมเก่ียวกับพรรคการเมืองและการรณรงคหาเสียง (Party and Campaign Activities) กิจกรรมประเภท

น้ี Verba and Nie ไดจัดรวมกันไวแลวเรียกวา Campaign Acitity กิจกรรมประเภทน้ีไดแก การชักชวนใหผูอ่ืนไปลงคะแนน

เสียงใหผูสมัครที่ตนสนับสนุนการทํางานใหพรรคการเมืองหรือผูสมัครเขารับเลือกตั้งอยางกระตือรือรน การเขารวมประชุม

หรือชุมนุมทางการเมือง การใหเงินสนับสนุนพรรคการเมือง       

  2. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voting) ในการวิจัยถือวาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรูปแบบและกิจกรรมของ

การมีสวนรวมทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุด และสามารถวัดคาของการมีสวนรวมทางการเมืองไดเที่ยงตรงที่สุด Nie มีความเห็น

วา การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทําใหประชาชนมีอิทธิพลเหนือผูนําทางการเมืองในแงที่วาเปนแรงกดดันใหผู นําตองปรับ

นโยบายของตนเพื่อคะแนนเสียงตนเอง คะแนนเสียงจะเปนเสมือนอาวุธที่มีอํานาจควบคุมรัฐบาล นอกจากน้ัน การลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งยังมีความแตกตางจากกิจกรรมอ่ืน ๆ คือ ตองการความริเริ่มเพียงเล็กนอยเทาน้ัน เพราะประชาชนมีโอกาส

เลือกตั้งตามปกติทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น        

  3. กิจกรรมชุมชน (Community Activities) คือ การสรางกลุมเพื่อแกปญหาสังคมการทําตนรวมกับกลุมที่ทํางาน

เก่ียวกับปญหาบานเมืองและสังคม บุคคลจะเขารวมเปนสมาชิกที่กระตือรือรนในกลุมหรือองคกรเหลาน้ีซ่ึงเปนองคกรที่ทํางาน

เก่ียวกับปญหาสาธารณะแตไมใชองคกรของรัฐบาล        

  4. การติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐ (Contacting Official) หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เปนการติดตอโดยตรง

กับเจาหนาที่ของรัฐบาล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาหรือปกปองผลประโยชนบางอยางของตนหรือกลุมของตน ปญหาที่

สนใจและนําไปติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐน้ันเปนส่ิงที่มีผลกระทบโดยตรงตอบุคคลน้ัน และมักจะไมใชรูปแบบของการมีสวน

รวมทางการเมืองนัก ซ่ึง Verba and Nie เรียกการมีสวนรวมทางการเมืองรูปแบบน้ีวา การติดตอเฉพาะเจาะจง  

(Paticipation Contact) หรือการมีสวนรวมแบบคับแคบ (Parochial Contact)     

  5. การชักจูง (Lobbying) เปนความพยายามของบุคคลที่พยายามติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐและผูนําทางการเมือง 

โดยหาทางที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินนโยบายในประเด็นเรื่องที่จะกระทบตอประชาชนจํานวนมาก   

  6. การประทวง (Protest) มีลักษณะที่ใกลเคียงกับที่ Huntington เรียกวา การใชความรุนแรง โดยพยายามสราง

ผลกระทบตอการตัดสินนโยบายของรัฐ เชน การทํารายรางกาย      

  7. การเขามามีสวนรวมทางการเมืองในบทบาทของผูส่ือขาวสาร (Communicator) หมายถึง การที่บุคคลจะ

ติดตามขาวสารเก่ียวกับการเมืองการสงจดหมายแสดงความสนับสนุนตอผูนําทางการเมืองการสงคําประทวงตอการดําเนินการ

ที่เห็นวาไมดรีวมไปถึงการพูดคุยถกเถียงปญหาทางการเมือง การสงขาวสารทางการเมืองแกเพื่อนบานลักษณะน้ีเปนการมีสวน

รวมในรูปแบบของการแลกเปล่ียนทางดานวาจาระหวางบุคคลผูที่มีสวนรวมในลักษณะน้ีไดจะตองมีพื้นฐานการศึกษาที่สูง

พอสมควร มีการรับรูขาวสารทางการเมืองในระดับสูงและมีความสนใจทางการเมืองสูงโดยมักจะวิพากวิจารณการทํางานของ

รัฐบาลแตไมแสดงออกดวยกิจกรรมการประทวง เปนตน       

 ดังน้ัน การสรางความรูความเขาใจในเรื่องของความเปนประชาธิปไตย เปนบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งของคนทั้งชาติ 

เพราะการสรางจิตสํานึกใหคนเขาใจและรูถึงผลที่จะเกิดประโยชนและบรรลุถึงอุดมการณอันสูงสุดอันจะนําระบบคุณธรรม

จริยธรรม และระบบประชาธิปไตย มาหลอหลอมใสเปนเน้ือเดียวกันใหคนไทยนําไปยึดถือและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน การไม

นําหลักประชาธิปไตยไปใชถูกตองจึงเปนตนเหตุใหสังคมไทยเราเกิดความขัดแยงทางความคิดและเกิดปญหามากมาย 

ประชาชนทุกคนควรยึดหลักประชาธิปไตย เชน การมีสวนรวม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเสมอภาค มีหลักธรรมาภิบาล 
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หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม มีวัฒนธรรมที่ดีตอกัน มุงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มุงสรางสรรคในแนวทาง  

ที่เปนประชาธิปไตย 

บทสรุป            
 ถึงแมนนักวิชาการหลายทานไดเสนอทัศนะที่แตกตางกันทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย ในมุมมองที่เห็นดวยก็จะมีทัศนะ
สนับสนุนและคิดวาเปนแนวทางที่ดีที่สุดในการที่จะทําใหสังคมเกิดสันติสุข เพราะ เกิดจากประชาธิปไตยเทาน้ันที่ทําใหมวลชน
เกิดความเทาเทียมแตในสวนกลุมคนที่เห็นตางก็จะมองไปวาประชาธิปไตยเปนตนเหตุที่ทําใหประเทศไมไดรับการพัฒนาเปน
ชองทางใหกลุมนักการเมืองมาสรางฐานอํานาจโดยใหประชาชนเปนเครื่องมือในการสรางความขัดแยง ประชาชนจึงตองเรียนรู
และตองทําความเขาใจใหถองแทถึงความเปนประชาธิปไตยในการใหสิทธ์ิแกประชาชนมากจนเกินขอบเขตมากเกินไปจะให
การปกครองรัฐเกิดความยุงยากจึงตองจัดระบบของสังคมใหเปนประชาธิปไตยอยางเชน ในบางยุคบางสมัยจะมีกลุม
นักการเมืองเขามาแสวงหาผลประโยชนหรือเขามาเชื่อมโยงหรือเปนแกนนําในการสนับสนุนและดึงมวลชนเพื่อสรางเครือขาย
เขามาตอตานอํานาจรัฐ อยางไรก็ดี ระบอบประชาธิปไตยยังคงทาทายตอสังคมไทยในยุคของการเปล่ียนแปลงทั้งดานสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ฉะน้ัน ในการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงสมควรใหบังเกิดใน
ทุกระดับชนชั้นของสังคมไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ขาราชการและประชาชนทุกภาคสวน ทุกองคกรใหความรูความเขาใจที่
ถูกตองโดยการมีสวนรับผิดชอบภาครัฐควรใหการสนับสนุนและสงเสริมใหภาคประชาสังคมมีความเขมแขง เชน สนับสนุนใน
ดานเศรษฐกิจของชุมชน ใหความรูดานขอมูลขาวสารทางการเมืองที่ถูกตองและสงเสริมใหประชาชนมีวัฒนธรรมที่ดีตอกัน   
รัฐไมควรสรางหลักเกณฑหรือมาตรฐานในใชกฎหมายหรือใชอํานาจส่ังการที่แตกตางกัน ควรยึดแนวทางปฏิบัติที่มีความเทา
เทียมกันและใหสิทธิแกประชาชนทุกภาคสวนในการเปนเจาของอํานาจอยางแทจริง แนวทางความเปนประชาธิปไตยจึงจะ
เกิดขึ้นและเกิดความสมานฉันทของคนในชาติอยางแทจริง ดังน้ัน ประโยชนจากกระบวนการสรางความเขาใจประชาธิปไตย
ของสังคมไทยน้ัน คือ การที่ประชาชนไดรับองคความรูความเขาใจในหลักประชาธิปไตยอยางแทจริง รัฐตองใหความเทาเทียม
กันทั้งดานสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และภารดรภาพกําหนดนโยบายและนํานโยบายไปสูสังคมไทยไดอยางทั่วถึงทุกชน
ชั้นในสังคมไทย และประชาชนตองคํานึงถึงบทบาทของตนเองในฐานะที่ตนเปนพลเมืองภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ ตองยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอันถือวาเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ การสรางความเขาใจและทําใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในทางการเมืองจึงเปนส่ิงที่
ประชาชนไมควรมองขาม เพราะเปนสิทธิอันชอบธรรมที่สามารถแสดงออกในการสนับสนุนหรือคัดคานการทํางานของฝาย
บริหารประเทศ เพื่อชวยบริหารบานเมืองและคอยตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองใหประพฤติและปฏิบัติงานอยูในกรอบ
ของกฎหมายบานเมืองเพื่อความผาสุกและความมีสิทธิเสมอภาคในการอยูรวมกัน 
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บทคัดยอ 
 บทความเรื่องน้ี ตองการนําเสนอถึงการบริหารงานบุคคลขององคกรการปกครองทองถิ่น อันเปนภาระหนาที่ที่สําคัญ

ที่สุดของหนาที่งานดานการบริหารและยังเปนรากฐานที่เก่ียวของไปในงานทุกดานขององคกรการปกครองทองถิ่น โดยการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาทมีสานรวมในการปกครอง โดยกําหนดใหมีฐานะเปนนิติบุคคล มีความเปนอิสระในการ

บริหารงาน มีผูบริหาร และตัวแทนของประชาชนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ เอง และสามารถบริหาร

จัดการดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานการบริการสาธารณะ และดานอ่ืน ๆ ตามเจตนารมณของประชาชนภายใตกรอบ

ของกฎหมายที่กําหนดไว ฯลฯ ความสําคัญที่กลาวมา ยอมถือไดวาการบริหารงานบุคคลไมควรจะเปนเพียงการบริหารเก่ียวกับ

คนของหัวหนางานหรือไมควรเปนเพียงงานดานบุคลากรที่มอบหมายใหเปนความรับผิดชอบของแผนกใดแผนกหน่ึงเทาน้ัน

หากแตควรจะมีฐานะเปนระบบงานยอยในทุกสวนขององคกร ดังน้ันการบริหารงานบุคคล จึงเปนเรื่องที่ตองกระทําตั้งแตการ

หาคนมาทํางาน และทําใหคน ๆ น้ัน รักองคกร ตั้งใจทํางานใหองคกรดวยด ีและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางแทจริง 

คําสําคัญ: การบริหารงานบุคคล, องคกรปกครองทองถิ่น                                                    
 
Abstract 
 This article Describe the management of local government organizations. It is the most important 
responsibility of the administration, and it is the foundation for all aspects of local administration.          
By allowing people to play a role in the ruling. It is a legal entity. There is an independent administration 
there are executives and representatives of the people directly elected from the people in the area itself. 
It can also manage budgets, personnel, public services, and other aspects, according to the intent of the 
people within the framework of the law. It is considered that the management of personnel should not 
be the management of the supervisor or should only be the personnel task assigned to the responsibility 
of a particular department, but should be systematic. Submissions in all parts of the organization. 
Therefore, the management of personnel. It is a must to do since finding people to work and make 
people love the organization to work for the organization well. And effectively effective.  
 
Keywords: Personnel Management, Local Government. 
 
บทนํา 
 ปจจุบันประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองทองถิ่นแบงออกเปน 5 รูปแบบ คือ 1. กรุงเทพมหานคร 2. เมืองพัทยา      
3. เทศบาล (แยกเปนเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล) 4. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 5. องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) ซ่ึงกฎหมายการปกครองทองถิ่น แสดงใหเห็นจุดมุงหมายสําคัญ 2 ประการ คือ ตองการใหการจัดทํา
บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพน่ันคือ จัดทําบริการสาธารณะใหทั่วถึงและตรงกับความตองการของราษฎรในทองถิ่นตาม
ความจําเปนในแตละทองถิ่น ซ่ึงจุดมุงหมายน้ีจะสําเร็จลงไดก็ดวยวิธีการใหราษฎรในทองถิ่นน้ันเอง เขาไปมีสวนรวมในการ
จัดการดวย และตองการใหการปกครองทองถิ่นเปนสถาบันสอนการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยโดยผูที่จะเขาไป
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มีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นจะตองมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในทองถิ่นน้ัน (สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น. 2557)           
 กฎหมายการปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เพื่อจัดตั้งองคการปกครองทองถิ่นจึงมีวัตถุประสงค
กระจายอํานาจบริหารไปสูทองถิ่น โดยกําหนดความสัมพนัธระหวางทองถิ่นกับสวนกลางในขอบเขตการกํากับดูแล น่ันคือ จะ
ไมกําหนดใหราชการสวนกลางมีอํานาจบังคับบัญชา เหนือคณะผูบริหารของทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารสวนทองถิ่นมีความเปน
อิสระในการบริหารจัดการ แตจะใหมีอํานาจในการกํากับดูแลเพื่อปองกันมิใหราษฎรไดรับความเดือดรอนจากการกระทําของ
ราชการสวนทองถิ่น และเพื่อเปนหลักประกันแกราษฎรในทองถิ่นวาจะไดรับการบริการสาธารณะอยางทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพกลาวคือ จะกํากับดูแลและตรวจสอบใหราชการสวนทองถิ่นกระทําการโดยชอบดวยกฎหมาย หากมีการกระทําที่
ไมชอบดวยกฎหมายเกิดขึ้นก็จะมีอํานาจในการเพิกถอนหรือยับยั้งการกระทําน้ันได ทั้งน้ี ตองเปนไปตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
ใหอํานาจแกราชการสวนกลางใหกระทําไดไวอยางชัดแจงดวย สมศักดิ์  พรมเดื่อ (2551: 16) ไดใหความสําคัญของการ
ปกครองทองถิ่นวา เปนรากฐานการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนเสมือนสถาบันที่ฝกสอนใหประชาชนไดรูวา
การมีสวนเก่ียวของการมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการทองถิ่นทําใหเกิดความรับผิดชอบและหวงแหนตอผลประโยชน   
อันพึงมีตอทองถิ่นของตนเอง การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองและควบคุมการปกครองสวนทองถิ่นถือวาเปน
วิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาการเมืองและเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป เปนตน   
 ดังน้ัน การปกครองทองถิ่น เปนการปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจการปกครองแกทองถิ่น โดยการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีบทบาทมีสานรวมในการปกครอง โดยกําหนดใหมีฐานะเปนนิติบุคคล มีความเปนอิสระในการบริหารงาน    
มีผูบริหารและตัวแทนของประชาชนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ และสามารถบริหารจัดการงบประมาณ 
ดานบุคลากร ดานการบริการสาธารณะ และดานอ่ืน ๆ ตามเจตนารมณของประชาชนภายใตกรอบของกฎหมายที่กําหนดไว 
 
บทวิเคราะห 
 โครงสรางการบริหารจัดการขององคกรปกครองทองถิ่นตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา 285 กําหนดให องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง คณะผูบริหารทองถิ่น 

หรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจาการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น ดังน้ัน องคกร

ปกครองทองถิ่นโดยทั่วไป จึงจะแบงโครงสรางการบริหารจัดการออกเปน 2 สวน คือ    

  1. สภาทองถิ่น มีบทบาทอํานาจหนาที่ในการตราขอกําหนดของทองถิ่น ซ่ึงจะเปนกฎหมายที่มีผลบังคับใชในระดับ

ทองถิ่นน้ัน ทั้งในเรื่องที่เก่ียวกับการงบประมาณประจําปที่ฝายบริหารเสนอและเรื่องอ่ืน ๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ    

ที่กําหนดใหเปนอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งน้ีเพื่อเปน กฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ ที่ใหชุมชนในทองถิ่นน้ันไดยึดถือ

ปฏิบัติหรือเปนกติกาของสังคม เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดอยูรวมกันอยางเปนปกติสุข      

  2. คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการกิจการตาง ๆ ที่เปน

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการใหเกิดการบังคับใชตามกฎหมายทองถิ่นที่สภาทองถิ่นไดตราขึ้น 

เพื่อใหเกิดการบําบัดทุกข บํารุงสุข และคุมครองประชาชนในทองถิ่นน้ัน ๆ นอกจากน้ัน สภาทองถิ่นยังมีบทบาทในการ

ตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

แผนงานโครงการและการตั้งกระทูถามกรณีที่สงสัยหรือใหความเห็นขอแนะนําแกคณะกรรมการบริหารได  

 การบริหารงานบุคคลทองถิ่น ตามความหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ซ่ึงเปน

กฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในดานการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสม

ของทองถิ่น โดยมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นของตนเองทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับทองถิ่นของตนไดโดยตรง 

และใหมีองคกรกลางทําหนาที่กําหนดมาตรฐานกลางกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถิ่นทุก

รูปแบบใหมีทิศทางที่เหมาะสมและเปนธรรม การบริหารงานบุคคลทองถิ่น หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคคลทองถิ่นใน

ดานตาง ๆ ตั้งแต การแตงตั้ง การโยกยาย การเล่ือนตําแหนง การเล่ือนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการใหพนจากตําแหนง 

เพื่อใหเปนไปตามตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเปนระบบที่ยึดถือหลักระบบคุณธรรมและ
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หลักการการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด สัมฤทธิผลตาม

เปาหมายที่ตั้งไว           

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการปกครองใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในมาตรา 78 วา “รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นได

เอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นให

ทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดย

คํานึงถึงเจตนารมณ ของประชาชนในจังหวัดน้ัน” และไดกําหนดเรื่องการปกครองสวนทองถิ่นไวเปนการเฉพาะในหมวดที่ 9 

ตั้งแตมาตรา 282 ถึงมาตรา 290 รวม 9 มาตรา โดยมีมาตราที่เก่ียวของกับความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่นอยางชัดเจน ไดแก มาตรา 284 วรรคหน่ึง บัญญัติวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระใน

การกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเอง

โดยเฉพาะ” จะเห็นไดวา ในประเด็นเรื่องอํานาจในทางบริหารงานบุคคลสวนของทองถิ่นรัฐธรรมนูญประสงคจะใหทองถิ่น    

มีอิสระในทางบริหารงานบุคคลโดยแนชัด ขณะเดียวกันในการใหอํานาจอิสระในการบริหารงานบุคคลที่กลาวน้ี รัฐธรรมนูญได

บัญญัติเงื่อนไขในการใชอํานาจในทางบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมไวเปนมาตราหน่ึงเปนการเฉพาะ โดยกําหนดใหมี

คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น ในมาตรา 288 เพื่อใหความเห็นชอบในการแตงตั้งและการใหพนักงานและลูกจางของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นพนจากตําแหนงตามที่กฎหมายบัญญัติไว มาตรา 288 การแตงตั้งและการใหพนักงานและลูกจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพนจากตําแหนงตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของแตละทองถิ่นและตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นกอนทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ    

 จะเห็นไดวาในมาตรา 288 น้ี ไดแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในทางบริหารงาน

บุคคลในการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเปนไปตาม

ความตองการและความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับ การกําหนดใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น

ในลักษณะไตรภาคีที่ประกอบดวย ผูแทนหนวยราชการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปน

หลักประกันตามระบบคุณธรรมในทางบริหารงานบุคคลแกขาราชการ พนักงานและลูกจางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีองคกรการบริหารงานบุคคลของทองถิ่น

โดยเฉพาะในทุกระดับ โดยไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นขึ้น 3 ระดับ ไดแก    

  1. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 33 ดังน้ี  

   1.1 กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

โดยเฉพาะในเรื่องการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น รวมตลอดถึงการกําหนดโครงสรางอัตรา

เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนใหมีสัดสวนที่เหมาะสมแกรายไดและการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งน้ี การกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะตองไมมีลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑการ 

บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถบริหารงานบุคคลตามความตองการและ

ความ เหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นได        

   1.2 กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอํานาจการ

ปกครองสวนทองถิ่น           

   1.3 กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา 16 วรรคสาม มาตรา 24 วรรคสาม และ

มาตรา 26 วรรคสาม           

    1.4 สงเสริมใหมีการศึกษาวิเคราะหหรือวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
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   1.5 ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และพิจารณาปญหาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น           

   1.6 ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการ

ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ คณะกรรมการกลาง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อสงเสริมใหการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ  

   1.7 ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

หรือกฎหมายอ่ืน            

  2. คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) จําแนกยอยเปน    

   2.1 คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด     

   2.2 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล       

   2.3 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล       

 มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 17 ดังน้ี         

   1) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และ

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 5 วรรคสาม          

   2) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัด            

   3) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง    

   4) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

   5) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การ

โอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน        

   6) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย   

   7) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการใหออกจากราชการ      

   8) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับสิทธิการอุทธรณการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข   

   9) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด  

   10) ใหขอคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัด             

   11) กํากับดูแล แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

   12) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด         

   13) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด         

  3. คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับจังหวัด (ก.ระดับจังหวัด) จําแนกยอยเปน  

   3.1 คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด      

   3.2 คณะกรรมการพนักงานเทศบาล        

   3.3 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล        

   3.4 คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา  
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   3.5 คณะกรรมการขาราชการกรงุเทพมหานคร เปนไปตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร   

  มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 13 ดังน้ี         

   1) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามที่มีความจําเปนเฉพาะสําหรับขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดน้ัน            

   2) กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน 

สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด         

   3) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยายการโอน การรับโอน การ

เล่ือนระดับ การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัยการใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข 

   4) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  

   5) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัด             

 การดําเนินการตาม (1) ถึง (5) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(มารดารัตน  สุขสงาม, 2561)  

บทสรุป  
การบริหารงานบุคคลเปนภาระหนาที่ที่สําคัญที่สุดของหนาที่งานดานการบริหารยังเปนรากฐานที่เก่ียวของไปในงานทุก

ดานขององคการ ซ่ึงในความสําคัญที่กลาวมา ยอมถือไดวาการบริหารงานบุคคลไมควรจะเปนเพียงการบริหารเก่ียวกับคนของ

หัวหนางานหรือไมควรเปนเพียงงานดานบุคลากรที่มอบหมายใหเปนความรับผิดชอบของแผนกใดแผนกหน่ึงเทาน้ันหากแต

ควรจะมีฐานะเปนระบบงานยอยที่สําคัญที่สุดที่ครอบคลุมและมีอยูในทุกสวนขององคการมีนักวิชาการหลายทานไดให

ความหมายของการบริหารงานบุคคลไว ดังน้ี ซ่ึงบุคคลที่มีความเหมาะสม ทํางานไดผลดีสมความมุงหมายขององคกร ดังน้ัน

การบริหารงานบุคคล จึงเปนเรื่องที่ตองกระทํา ตั้งแตหาคนมาทํางาน และทําใหคน ๆ น้ัน รักองคกร ตั้งใจทํางานใหองคกร

ดวยดีและมีประสิทธิภาพตลอดไป จนกวาคน ๆ น้ันออกจากงานไป 
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บทคัดยอ 

 หนังสือขอบขายรัฐประศาสนศาสตรยุคโลกาภิวัตน เปนหนังสือกลาวถึงการเปล่ียนไปของรัฐประศาสนศาสตร ไปสูการ

จัดการบริหารอํานาจโดยเนนใหเห็นการบริหารและเสริมสรางความคิดปญญาใหเขาใจเน้ือหาบทบาทของรัฐประศาสนศาสตร

ในยุคโลกาภิวัตนเก่ียวของกับ 1) การกําหนดนโยบายทฤษฎีองคการ 2) พฤติกรรมองคการ 3) ขอบขายของรัฐประศาสน

ศาสตรแบบจารีตซ่ึงอํามาตยกําลังดิ้นทุรนทุราย เพื่อรักษาอํานาจบริหารประเทศแบบยอนยุค 4) ขอบขายยุคเล่ือนผานสูยุค

ใหม 5) การบริหารอํานาจในมุมมองการเขาสูอํานาจและการเปล่ียนแปลงถายอํานาจ 6) การนําอํานาจ อํามาตยสามารถส่ัง

การเหนือระบบราชการเรียกวา อํานาจนอกรัฐธรรมนูญ โดยเนนอธิบายใจความสําคัญของความรู ความสามารถและการสราง

นโยบายดวยฐานจิต ฐานความคิดอยางมีวิสัยทัศนที่สามารถนําไปประยุกตใชกับสถานศึกษา คือ วิชาโตอธรรมนําการบริหาร

จัดการสูความทันสมัยเปนสากลเพื่อการเปล่ียนแปลงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องคกรตาง ตางนํามาสูการเปล่ียนแปลงในยุค

โลกาภิวัตน  

 

คําสําคัญ: ขอบขายรัฐประศาสนศาสตร, โลกาภิวัตน 

 

ABSTRACT 

 Book of Globalization The book discusses the change of public administration. The role of public 

administration in globalization is related to: 1) the organization policy, 2) organizational behavior, 3) the 

scope of traditional public administration, which is pacified. Frustrated To preserve the power of the 

country in the past. 4) The transition to a new era. 5) The power management in view of the entrance. 

The power and change of power. 6) The power of the Pasha can command over the bureaucracy. 

Unconstitutional power The emphasis is on explaining the importance of knowledge. Capacity building 

and policy-making. A visionary mind that can be applied to educational institutions, such as 

counterintuitive subjects, brings management to a modern world, transforming both the public and 

private sectors into organizations that bring about change in globalization. 

 

Keywords: Public Administration Framework, Globalization 
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บทนํา 

 หนังสือเรื่อง ขอบขายรัฐประศาสนศาสตรยุคโลกาภิวัตน ไดกลาวถึงการเปล่ียนไปของรัฐประศาสนศาสตร ไปสูการ
จัดการบริหารอํานาจ โดยเนนใหเห็นการบริหารและเสริมสรางความคิดปญญา ความคิดในมุมมองของการเปล่ียนแปลงสังคม
ในยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงแตละสวนมีผลประโยชนหรือความคิดที่แตกตางกันไป โดยจะมีความเก่ียวโยงในการกําหนดวิสัยทัศน  
การสรางนโยบายและการนํามาประยุกตใชในสถานศึกษาสรางจิตสํานึกภายในองคกรและการวิเคราะหนโยบายจะตอง
เก่ียวของกับปจจัย ซ่ึงมีความสัมพันธและสงผลกระทบตอกันในรูปแบบที่ซับซอนที่เก่ียวของทั้งในดานรูปธรรมและนามธรรม
ซ่ึงไมไดมีความเปนรูปธรรมเชิงประจักษเทาน้ัน แตการเขาใจความเปนจริงทางสังคมที่ยึดหลักการรักษาความเปนกลางเชิง
คานิยม (Value-Neutrality) เปนส่ิงที่แทบจะเปนไปไมได การสรางกรอบความคิดเพื่อแปลความหมายของความเปนจริงมี
นัยสําคัญหลายประการที่เก่ียวของกับคานิยม การนําเอาหลักการทางเศรษฐศาสตรมาใชในการศึกษาการวินิจฉัยส่ังการของ
ภาครัฐมุงเอาความรูเก่ียวกับพฤติกรรมของตลาดมาอธิบายถึงพฤติกรรมการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในภาครัฐ อีกทั้งมุงที่จะนาเอา
กลไกของตลาดมาปรับปรุง เพื่อใหการตัดสินใจในภาครัฐมีประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับปจเจกบุคคล การกระจายอํานาจ 
การสงเสริมการแขงขัน การตัดสินใจตามหลักเหตุผล ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชทรัพยากร การยอมรับความแตกตาง และ
การตอบสนองตอความตองการของประชาชนที่หลากหลาย ตลอดจน การเปล่ียนแปลงไปของรัฐประศาสนศาสตรจารีตไปสู
การจัดการบริหารอํานาจรัฐ เปนการขามผานสูกระบวนทัศนใหม โดยเนนใหเห็นวาการบริหารรัฐประศาสนศาสตร            
ยุคโลกาภิวัตน เนนความสําคัญของการกําหนดนโยบายที่นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการแกไขปญหาการ
เผชิญหนาทั้งระยะส้ันและระยะยาวของชาติและเปนการบริหารที่เนนวัตถุประสงคหรือผลสัมฤทธ์ิทั้งในแงของผลผลิต ผลลัพธ 
และความคุมคาของงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสรางความพอใจแกผูรับบริการ โดยนําเอาเทคนิควิธีการ
บริหารจัดการสมัยใหมเขามาใชมากขึ้นและจะชวยเปดมุมมองใหม ๆ เก่ียวรัฐประศาสนศาสตรใหกับผูอานไดเปนอยางดี     
เปนตน 
 

จุดประสงค 

 หนังสือฉบับน้ีเปนหนังสือที่เสนอแนวคิด หลักการความรู ทฤษฎีองคการ ฐานเรียนรูรัฐประศาสนศาสตรในยุค        

โลกาภิวัตน ทฤษฎีองคการสมัยใหม: การบริหารโครงการเชื่อมโยงทฤษฎียุคใหมระหวางภาครัฐและเอกชน การบริการ

สาธารณะ ระบบหลักการกําหนดนโยบาย ในมุมมองการสรางคุณคาแกผูมีสวนเก่ียวของของนโยบายซ่ึงแตละสวน               

มีผลประโยชน โดยจะเปนประโยชนตอนักศึกษา ทุกระดับชั้น ขาราชการ ประชาชนและสังคมสวนรวมโดยทั่วไป ผูที่สนใจ

แนวคิดทฤษฎี ในขอบขายรัฐประศาสนศาสตรยุคโลกาภิวัตน ไปสูการปฏิบัติตอไป 

 

สาระสําคัญ 

 สาระสําคัญของหนังสือขอบขายรัฐประศาสนศาสตร ยุคโลกาภิวัตน น้ีจะทําใหผูที่ไดเขามาอานเกิดความรูความเขาใจ 

แนวคิด ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ยุคโลกาภิวัตน สามรถมองเห็นภาพรวมเพื่อการกําหนดนโยบาย มาปรับประยุกตใชในการ

บริหารงานในหนวยงานและองคกร โดยมีเน้ือหาเก่ียวของกับ 1) การกําหนดนโยบายทฤษฎีองคการ 2) พฤติกรรมองคการ 3) 

ขอบขายของรัฐประศาสนศาสตรแบบจารีตซ่ึงอํามาตยกําลังดิ้นทุรนทุราย เพื่อรักษาอํานาจบริหารประเทศแบบยอนยุค 4) 

ขอบขายยุคเล่ือนผานสูยุคใหม 5) การบริหารอํานาจในมุมมองการเขาสูอํานาจและการเปล่ียนแปลงถายอํานาจ 6) การนํา

อํานาจ อํามาตยสามารถส่ังการเหนือระบบราชการเรียกวา อํานาจนอกรัฐธรรมนูญ โดยเนนอธิบายใจความสําคัญของความรู 

ความสามารถและการสรางนโยบายดวยฐานจิต ฐานความคิดอยางมีวิสัยทัศน 

 

การสะทอนคุณคา 

 จะเห็นไดวาในคุณคาที่จะไดรับจากหนังสือเลมน้ี มีประเด็นที่มีความสําคัญและมีความเชื่อม่ันไดวาจะทําใหผูที่ไดศึกษา

ไดเขาใจแนวคิด ขอบขายรัฐประศาสนศาสตรยุคโลกาภิวัตน เพื่อนํามาใชในการบริหารในดานการศึกษา ดานการบริหารงาน

การจะนําไปปรับใชกับหนวยงานภายในกลุมองคกรภาครัฐและเอกชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงสรุปสะทอนใหเห็น

คุณคาตาง ๆ ดังน้ี 
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 1. เขียนใหผูศึกษาทั้งผูอานเขาใจในขอบขายรัฐประศาสนศาสตรยุคโลกาภิวัตน โดยการอธิบายใจความสําคัญของ

แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตรที่สามารถนํามาประยุกตใชในหนวยงานภาครัฐและสถานศึกษา ซ่ึงจะ

นําไปสูเปาหมายที่สอดคลองระหวางภาคเอกชนและองคการที่ตองการองคความรู การบริหารและนํามาสูการทํางานของ

องคกรภาครัฐ และการศึกษาประวัติศาสตรความเปนมา สภาพปญหาและการใชเน้ือหาภาษาที่เขาใจงาย  

 2. ไดอธิบายแนวคิดการกําหนดนโยบายทฤษฎีองคการ โดยอธิบายถึงองคการที่เขามามีบทบาท สําคัญใน

การศึกษาเก่ียวกับระบบราชการเปนองคการยกระดับการบริการพื้นฐานรองรับในลักษณะ SML คือ S Small organization, 

M Medium organization, L Large organization รวมถึงการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมจะนํามาเปนตัวศึกษาเปรียบเทียบ

ระหวางองคกรภารรัฐเปนลักษณะความรูและหลักการมาใช เพื่อในไปสูการสรางกระแสสังคมใหมโดยเนนที่กลุมเปาหมาย 

และกลุมอ่ืน ๆ ที่ไมสามรถคาดการณไดพรอมทั้งพัฒนาทฤษฎีองคการที่หลากหลายเขาสูองคกรมากยิ่งขึ้น  

 3. พฤติกรรมองคการ ไดวิเคราะหถึงเรื่องพฤติกรรมของกลุมองคกร รวมถึงคําแนะนําเปนการศึกษาวิเคราะห

พฤติกรรมมนุษยในระดับตาง ๆ เพื่อแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานพฤติกรรมของมนุษยใน

องคการ คือ การแสดงออกของปจเจกบุคคลจึงชี้ใหเห็นความจําเปนขององคกรในการพัฒนาระดับความคิด ความสัมพันธกับ

การวัดประเมินพฤติกรรม โดยอางอิงจากความคิดเห็นกับประสบการณที่แตกตางกันในแตละบุคคล 

 4. ขอบขายของรัฐประศาสนศาสตรแบบจารีตหรือทฤษฎีประเพณีนิยมไดกลาวถึงหลักการที่นักบริหารไดนํามา

ประยุกตปฏิบัติในองคกรที่เก่ียวกับจารีตประเพณีนิยมและจะเนนไปในทางทฤษฎีกับการบริหาร การเชื่อมโยงแนวคิดกวาง ๆ 

ในการจัดการบริหาร เปนลักษณะกลไกไมยืดหยุนและอนุรักษนิยมที่สําคัญอยูที่แนวคิดขอบขายของรัฐประศาสนศาสตร

เก่ียวกับการสรางความสัมพันธในองคกรและประโยชนจากผลของการปรับเปล่ียนลักษณะกลไกล    

 5. ขอบขายยุคเล่ือนผานสูยุคใหม โดยอภิปรายถึงการยึดกฎเกณฑกฎหมายที่รางขึ้นโดยทายาทเผด็จการเปนการ

บริหารรัฐประศาสนศาสตรในยุคโลกาภิวัตนและมีแผนดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมถึงความสําคัญของลูกคาคือความ

ตองการของประชาชน เพื่อใหการขับเคล่ือนผานสูยุคใหมสําเร็จซ่ึงเปนการบริหารระดับสูงรวมถึงยังไดรับความรวมมือ

สนับสนุนกําหนดนโยบายและจัดหาแนวทางดานตาง ๆ ทั้งองคกร ความรูคุณธรรมสรางประเทศดวยเศรษฐกิจฐานปญญาและ

ลําดับขั้นตอนเขาดวยกัน          

 6. การบริหารอํานาจในมุมมองการเขาสูอํานาจและการเปล่ียนแปลงถายอํานาจโดยการอธิบายทางการเปล่ียนแปลง

อํานาจเชิงประวัติศาสตรในระดับพื้นฐานและระดับโครงสรางเพื่อใชจําแนกความแตกตางของการเปล่ียนแปลงทางการเมือง

หรือการเปล่ียนผานในระยะส้ัน ๆ เพื่อสรางการพัฒนาการเปล่ียนแปลงอํานาจที่มุงหม่ันและเกิดประโยชนตอประชาชน 

หนวยงาน กลุมองคกรให เกิดสรรถนะ (Competency) โดยใชทุนทางสังคม ทุนองคการ ทุนมนุษย ทุนเงินสด (Cash) ทุน

ขอมูล ICT มีการจัดระบบขอมูลการเปล่ียนแปลงที่สามารถเขาถึงไดอยางอัตโนมัต ิ

บทสรุป 

 หนังสือขอบขายรัฐประศาสนศาสตรยุคโลกาภิวัตน เปนหนังส่ือที่จะทําใหเกิดความรูความเขาใจแนวคิด ทฤษฎี

ขอบขายรัฐประศาสนศาสตรของยุคโลกาภิวัตนตอองคกรตางตางที่มีผลกระทบการกําหนดนโยบายทฤษฎีองคการ พฤติกรรม

องคการ ขอบขายของรัฐประศาสนศาสตรแบบจารีตซ่ึงอํามาตยกําลังดิ้นทุรนทุราย เพื่อรักษาอํานาจบริหารประเทศแบบยอน

ยุคขอบขายยุคเล่ือนผานสูยุคใหมการบริหารอํานาจในมุมมองการเขาสูอํานาจและการเปล่ียนแปลงถายอํานาจ การนําอํานาจ 

อํามาตยสามารถส่ังการเหนือระบบราชการเรียกวา อํานาจนอกรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเนนใจความสําคัญของความรู ความสามารถ

และการสรางนโยบายดวย  ฐานจิตฐานความคิดอยางมีวิสัยทัศนที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสําหรับนักศึกษาทุก

ระดับชั้น ขาราชการ ประชาชนทั่วไป ทําใหเกิดการนํามาปฏิบัติอํานาจอยางรอบคอบอยูรอดในกฎหมายภาวะสังคมที่มีการ

แขงขันและระบบการใหขอมูลการกระจายการใชอํานาจที่เปล่ียนแปลงไดอยางทันเหตุการณในปจจุบัน 
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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
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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 
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ที่อยู/สังกัดหนวยงานของผูนิพนธ 

            Author affilation 1   Author affilation 2 

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

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) 

 เปนสวนของเน้ือที่ผูนิพนธหรือผูเขียนตองวิเคราะห/สังเคราะหองคความรูของเน้ืองาน โดยใชตัวอักษร TH 

SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

สรุป (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากเน้ืองานอยางชัดเจน โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

แบบฟอรมการเขียนบทความวิชาการ 

Front TH SarabunPSK 

12 Point ตัวปกต ิ
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เอกสารอางอิงทายบทความ (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

ตามตัวอยาง ดังน้ี โดยใช Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกติ 
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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) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา       

7. บทสรุป (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา      

     

*** บทความควรมีความยาวไมเกิน 9-10 หนา *** 
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