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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ         
 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วัตถุประสงค           
 1. เพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงานที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชา   

สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  

 2. เพื่อตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ หรือบทความปริทัศนวารสาร 

ฯลฯ อันจะกอใหเกิดประโยชนดานองคความรู ความคิด แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน เทคนิคการวิจัยใหม ๆ ตอ

การพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติ       

 3. เพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการระหวางผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย 

นักวิจยั นักวิชาการ และผูที่สนใจ  

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

บรรณาธิการ          

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี

ท่ีปรึกษาบรรณาธิการ         

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง 

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

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

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

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

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ          

 ผูประเมินบทความ (Peer Review) วารสารสังคมศาสตรเพือ่การพฒันาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ของเลมปที่ 2 ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2561 (กรกฎาคม-กันยายน) ไดแก   
  1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ      

  2. รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ  โกศลกิตติอมัพร     

  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศร ี       

  4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สบิปย ชยานุสานี จันทรดอน     

  5. ดร.สุธีกิต์ิ  ฝอดสงูเนิน        

  6. ดร.จุฑามาส  ชมผา          

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 

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     
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 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 
3 กรกฎาคม-กันยายน 2561 เน้ือหาของบทความมีเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกับสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
ตามระเบียบขอกําหนดของวารสารที่เกี่ยวของใน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชา            
สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรทั้งในรูปแบบของ
บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศนหนังสือ โดยบทความที่ผานการคัดเลือกการพิจารณาจาก       
ผูประเมินบทความ (Peer Review) ใหไดรับการเผยแพรตีพิมพผลงานในฉบับน้ี คือ บทความจากผูนิพนธ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง และบทความจากผูนิพนธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 เรื่อง รวม
ทั้งหมด จํานวน 5 เรื่อง ซึ่งประกอบดวยบทความวิจัย จํานวน 3 เรื่อง ไดแก เรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด เรื่องแนวทาง
การพัฒนากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่  6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม และเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน: กรณีศึกษาบานหนองเลา ตําบล
หนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม บทความวิชาการมี 1 เรื่อง ไดแก เรื่องการประชุม
คณะรัฐมนตร:ี กลไกการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร และบทปริทัศนหนังสือมี 1 เรื่อง ไดแก เรื่อง
หลักรัฐศาสตร           
 บทความในฉบับน้ี ทุกบทความไดผานการประเมินพิจารณาผลจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ      
(Peer Review) ในการคัดกรองตรวจสอบพิจารณาอยางเครงครัดแลว     
 สุดท ายน้ี  คณะผู จัดทํ าวารสารสังคมศาสตร เพื่ อการพัฒนาทอง ถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม หวังเปนอยางย่ิงวาวารสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนสําหรับผูนิพนธและผูอาน และขอขอบพระคุณ
ผูทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งผูนิพนธทุกทาน ไวพบกันใหมในวารสาร
ฉบับหนา ตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ 
และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย 
จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และระยะเวลาอาศัยอยูในหมูบาน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก หัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนที่มีอายุตั้งแต 21 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในบานอัคคะ จํานวน 300 
ครัวเรือน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี ่รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐานโดย
ใชสถิติ t - test และใชสถิต ิOne - way ANOVA หากพบวามีความแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการ 
LSD (Least significant difference test) ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของ
บานอัคคะ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ดานการมี
สวนรวมในผลประโยชนอยูในระดับมาก ( X = 3.53) รองลงมาคือดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง    
( X = 3.06) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.69) และดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยู
ในระดับนอย ( X = 2.07) ตามลําดับ และ 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบาน
อัคคะ ผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่มีเพศ รายไดตอเดือน และ
ระยะเวลาที่อาศัยในหมูบานตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของประชาชน, การจัดการขยะมูลฝอย 
 
Abstract           
 The objectives of this study were to level of the participation in garbage management in Ban Akkha 
and compare with the participation in garbage management in Ban Akkha Akkhakham Sub - District 
Phochai District Roi Et Province by sex, age, educational level, status, while the monthly income and 
length of stay in the community. The research samples were 300 families in Ban Akkha or their aged 21 
years and over living in the home. The test statistics used to analyze the data were frequency, 
percentage, means, and standard deviation. Also, t - test and one - way ANOVA were used. Finally, Least 
Significant Difference Test (LSD) was employed to test the differences between pairs. The research results 
indicated that: 1) The level of participation in garbage management in Ban Akkha in the sample group 
were at a moderate level. ranking from the highest to the lowest level, participation in benefits was at a 
high level ( X = 3.53), participation in the operation was at a moderate level ( X = 3.06), participation in 
the decision was at a moderate level ( X = 2.69) and participation in the evaluation was at a low level ( X
= 2.07). 2) Based on the results from the tests of hypotheses, it was shown that no statistically significant 
difference was found in the level of participation in garbage management Municipality among the subjects 
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with different sex. Finally, there were statistically significant differences in the level of participation in 
garbage management among the subjects with different age, educational level and status at a significant 
level of 0.05 
 
Keywords: Participation of People, Garbage Management 
 
บทนํา 
      ปจจุบันขยะเปนปญหาสําคัญ ซ่ึงโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติไดเขามาเปนหนวยงานกลางที่ประสานความ
รวมมือของประเทศตาง ๆ ในการแกไขปญหาขยะลนเมืองดวยการกําหนดใหมีโครงการวันรณรงคเพื่อโลกสะอาดเปนครั้งแรก
ในป 1993 เพื่อเชิญชวนใหทุกประเทศไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาเก่ียวกับขยะในชุมชนของตน ทําใหทุกคนไดเกิดความ
ตระหนักถึงปญหาขยะที่มีผลกระทบตอสุขภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม รวมทั้งใหความรวมมือในการแกไขปญหาขยะ การกําจัด
ขยะมูลฝอยของชุมชนมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางหน่ึงที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบของคนไทย คือ ประชาชนมักทิ้ง
ภาระหนาที่ใหกับเจาพนักงานทําความสะอาดไมรวมมือในการลด และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน การแกไขปญหาขยะ
จึงไมควรมองไปที่เรื่องของสวนรวมเพียงอยางเดียว แตควรมองยอนกลับมาที่ตัวบุคคลเปนหลักสําหรับแนวทางที่แกปญหาขยะ
ลนเมืองในภาคประชาชนน้ันสามารถใชหลักการ 5 Rs สรางจิตสํานึกตอสังคม ไดแก Reduce (ลดการใช), Reuse (การใชซํ้า), 
Recycle (การนํากลับมาใชใหม), Repair (การซอมแซม), Reject (การหลีกเล่ียงการใชส่ิงที่กอใหเกิดมลพิษ) ซ่ึงการลดขยะ
ดวยวิธีการเหลาน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมที่ดียิ่งขึ้น โดยประชาชนควรให
ความสนใจ มีการตระหนักและรับรูถึงปญหาของขยะในสถานการณปจจุบันและที่จะขยายตัวในอนาคตอีกทั้งหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนควรมีการจัดโครงการรณรงคพรอมชวยเหลือเพื่อรวมกันแกไขปญหาขยะที่เกิดขึ้น สําหรับในระดับทองถิ่น
ประชาชนยังปลอยใหเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยังคิดวาไมใชหนาที่ของตนเอง จึงทําใหเกิดปญหาขยะ
ตกคางเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการเนาเสีย ทําใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม โดยในหนวยงานขององคการปกครองสวน
ทองถิ่นมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่หลายดาน เชน ดานสาธารณะสุข ดานการศึกษา ดานสวัสดิการ 
และในการใหบริการ ดังกลาวจะประสบผลสําเร็จ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได ก็ขึ้นอยูกับวา ประชาชนใหความรวมมือใน
การบริหารจัดการขยะหรือไม ในการจัดการขยะในเทศบาลตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2548: 10) 
  เทศบาลตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด เปน 1 ใน 9 ตําบลของอําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด            
มีทั้งหมด 7 หมู มีเน้ือที่ของหมูบาน 22,625 ไร หรือประมาณ 36.20 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูหางจากอําเภอโพธ์ิชัย จังหวัด
รอยเอ็ด 9 กิโลเมตร ซ่ึงเทศบาลตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด มีพื้นที่บอขยะจํานวน 9 ไรตั้งอยูหางจาก
หมูบาน 1 กิโลเมตร ปญหาอยางหน่ึงที่เกิดขึ้นก็คือขยะมูลฝอย ซ่ึงเปนของเหลือทิ้งจากการใชสอยของชุมชน จากการสอบถาม
ขอมูลจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลอัคคะคํา พบวา มีปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได 5-6 ตัน/วัน มีการกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยการขนขยะมูลฝอยแตละหมูมากองทิ้งไวในบอขยะ กําจัดในการเผาในกรณีที่เปนขยะแหง สวนขยะเปยกนํามากองทิ้ง
ไวเพื่อใหยอยสลายเอง เน่ืองจากปริมาณขยะที่มีจํานวนมากขึ้น จึงสงผลกระทบใหเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอมอยางมากมาย เชน 
การปนเปอนของแหลงนํ้า และอากาศ เปนแหลงเพาะพันธุและแพรกระจายของเชื้อโรค ตลอดจน กอใหเกิดความรําคาญ   
ตาง ๆ จากกล่ิน (เทศบาลตําบลอัคคะคํา, 2560) จึงจําเปนตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยสงเสริม
ใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการจัดการขยะมูลฝอย สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะตองนําไปกําจัดขยะให
นอยที่สุด สามารถนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนทั้งในสวนของการใชซํ้าและแปรรูปเพื่อใชใหม ประชาชนสามารถลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยลงไดจะสงผลใหมีสภาพแวดลอมที่ดี สุขภาพอนามัยของประชาชนมีสุขภาพที่ดี สภาพภูมิทัศนมีความสวยงาม 
รวมถึงไดประโยชนจากการคัดแยกขยะนําไปขายเปนการเพิ่มรายไดในครอบครัว และการนํากลับมาใชใหมทําใหเปนการ
ประหยัดคาใชจายไดอีกดวย ประชาชนไดทราบถึงปญหาและแนวทางการแกไขปญหาขยะมูลฝอยการนําขยะกลับมาใช
ประโยชนใหม พรอมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการลดและแยกขยะอยางเปนรูปธรรม (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2555) ดังน้ัน จากสถานการณที่เกิดขึ้นทําใหผูวิจัยสนใจที่จะดําเนินการศึกษาแนวทาง    
ที่ทําใหบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด มีการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการขยะมูลฝอยรวมทั้งศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา 
อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อใหไดขอมูลนํามาใชเปนแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย 

จังหวัดรอยเอ็ด  
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย 

จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และระยะเวลาอาศัยอยูในหมูบาน 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร ไดแก หัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนที่ มีอายุตั้งแต 21 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในบานอัคคะ              
ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด จํานวนทั้งหมด 7 หมู จํานวน 1,103 ครัวเรือน   
 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก หัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนที่ มีอายุตั้งแต 21 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในบานอัคคะ            
ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด จํานวนทั้งหมด 7 หมู จํานวน 300 ครัวเรือน ซ่ึงไดมาโดยใชสูตรของ “ทาโร      
ยามาเน” (Taro Yamane) แลวมาหาสัดสวนขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม จากจํานวนครัวเรือนในเขตพื้นทีบ่านอัคคะ 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบาน

อัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ

ระยะเวลาอาศัยอยูในหมูบาน เปนแบบสอบถามที่ใหผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดตามรายการ (Check - list)  
 ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย 
จังหวัดรอยเอ็ด มี 4 ดาน คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน การมีสวนรวมในการประเมินผล เปนแบบสอบถามที่ใหแสดงระดับการมีสวนรวมมี 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด   

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล          
 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนในบานอัคคะ ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง
ที่จะศึกษา โดยนําแบบสอบถามไปใหโดยตรงดวยตนเองพรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงคของแบบสอบถาม        
ซ่ึงผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม จํานวน 300 ชุด และรับคืนดวยตนเอง  

4. การวิเคราะหขอมูล             
  4.1 นําแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณในการตอบแบบสอบถามแลวนํามาลงรหัสขอมูลและ
นํามาวิเคราะห ประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอในรูปตารางประกอบ
  4.2 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ
ระยะเวลาอาศัยอยูในบานอัคคะ          
  4.3 วิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอ
โพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด           
  4.4 ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามโดยใชสถิติ t - 
test สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรตนที่มี 2 กลุมที่ระดับนัยสําคัญ .05 และใชสถิติ F - test สําหรับ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรตนที่มี 3 กลุมขึ้นไปที่ระดับนัยสําคัญ .05     
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย          
  5.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ (Percent) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียทั้ง 2 กลุมดวยคาที (t - test) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
  5.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียตั้งแต 2 กลุมขึ้นไปดวยคา (F - test) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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ผลการวิจัย            
 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัด
รอยเอ็ด ผลการวิจัยได ดังน้ี          
  1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยของบาน อัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด ที่เปนกลุมตัวอยางของการวิจัย สวนใหญ
เปนเพศหญิงมากกวาชาย มีชวงอายุ 41- 50 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาตอนตน มีอาชีพเกษตรกรรม         
มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท และมีระยะเวลาอาศัยอยูในตําบล 21 ปขึ้นไป    
  2. ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา 
อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนอยูในระดับมาก ประชาชนให
ความสําคัญในการมีสวนรวมเปนอันดับแรก รองลงมา คือดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง ดานการ 
มีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง และอันดับสุดทายคือดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับนอย
  3. ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของ บานอัคคะ ตําบล
อัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ประชาชนที่มีเพศ รายไดตอเดือน และระยะเวลาที่อาศัยในหมูบานตางกัน     
มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอยตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัด

รอยเอ็ด คือ 1) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนอยูในระดับมาก ( X = 

3.53) รองลงมาคือดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.06) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.69) และดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับนอย ( X = 2.07) ตามลําดับ และ      

2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ ผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกตาม

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาประชาชนที่มีเพศ รายไดตอเดือน และระยะเวลาที่อาศัยในหมูบานตางกัน มีสวน

รวมในการจัดการขยะมูลฝอยไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการ

จัดการขยะมูลฝอย ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 
อภิปรายผล            
 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัด
รอยเอ็ด อภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี         
  1. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัด
รอยเอ็ด พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนอยูในระดับมาก ประชาชนใหความสําคัญในการมีสวนรวม
เปนอันดับแรก รองลงมาคือดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูใน
ระดับปานกลาง และอันดับสุดทายคือดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับนอย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ
กัลยา  สันมาแอ (2550: 62) ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชนดานการจัดการขยะ
มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคลองขุด พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของสอด วิโรจน  ฮะวังจู (2550: 61) ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตอ
การจัดการขยะมูลฝอย ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในเขตตําบลนาดี อําเภอเมือง
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สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยเฉล่ียระดับปานกลาง 
  2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา    
อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ประชาชนที่มีเพศ รายไดตอเดือน และระยะเวลาที่อาศัยในหมูบานตางกันมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอยไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะประชาชนสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีรายไดตอ
เดือนและระยะเวลาที่อาศัยในหมูบานเทากันจึงทําใหมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยไมแตกตางกัน สวนประชาชน         
ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 อาจเปนเพราะประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน ทําใหมีทัศนคติ การรับรูขาวสาร 
และการดํารงชีวิตประจําวันตางกันทําใหมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของกัลยา  สันมาแอ (2550: 62) ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล พบวา ประชาชนที่มี เพศ และระยะเวลาการอยูในชุมชน
ตางกัน การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของชานน  ฮุยสกุล (2550: 74)        
ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเทศบาลนครยะลาในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา พบวา สวนใหญประชาชนที่มีความแตกตางกันในเรื่อง อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีสวนรวมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิโรจน  ฮะวังจู (2550: 61) ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชน
ในเขตตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ประชาชนที่แตกตางกันดานอายุ ระดับการศึกษา และมี
อาชีพตางกัน มีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของถนอมขวัญ 
พันธสนิท (2550: 48) ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบอทอง 
อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี พบวา อายุตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของพรรณี  ตันติญานันท (2550: 61) ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
กําจัดขยะมูลฝอย ไมแตกตางตามเพศ และระดับรายได แตมีระดับการมีสวนรวมที่แตกตางกันตาม อาย ุและอาชีพ  
  
ขอเสนอแนะ  

  1. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา         
  1.1 ควรสนับสนุนใหภาคประชาชนคัดเลือกตัวแทนเขามามีสวนรวมเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
บานอัคคะ โดยการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารราชการเพื่อขอความรวมมือใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การรักษาความสะอาดภายในชุมชนของชุมชนใหมากยิ่งขึ้น       
  1.2 ควรจัดกิจกรรมรณรงคอยางตอเน่ืองในเรื่องการคัดแยกมูลฝอยและการทิ้งมูลฝอย และสนับสนุนดานอุปกรณ
ในการจัดการมูลฝอยใหแกชุมชนอยางพอเพียงตอความตองการและความเหมาะสมของแตละชุมชน 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป        
  2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนที่มีตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลบาลและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อนําสูการศึกษาความเปนไปไดของการจัดทําโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอโพธ์ิชัย     
  2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเชิงคุณภาพ และศึกษาตัวแปร     
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีที่มีผลตอการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
  วิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากบุคลากรหลายฝายที่ใหคําปรึกษาและแนวทางในการ
ทํางานวิจัยฉบับน้ี กระทั่งงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ีขอขอบคุณชาวบานบานอัคคะ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัด
รอยเอ็ด ที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนกับงานวิจัยฉบับน้ี จนกระทั่งงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ประโยชนและคุณคาจาก
งานวิจัยน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ที่มีสวนใหชีวิตและปญญาแกผูวิจัยจนประสบผลสําเร็จ 
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แนวทางการพัฒนากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูท่ี 6 ตําบลมิตรภาพ  
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

Development guidelines for the broomstick profession (Harrow) Ban Yang Moo 6 
Mittpaph Sub - District Kae Dam District Mahasarakham Province. 
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บทคัดยอ 

การทําวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษากลุมชุมชนอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่ 6 ตําบล

มิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม และ 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด)        

บานยางหมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุมเปาหมาย คือ สมาชิก

กลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ และการสังเกตการณ 

ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษากลุมชุมชนอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัด

มหาสารคาม เกิดจากโครงการของรัฐบาลที่ตองการสรางเศรษฐกิจระดับชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลมุงจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังชุมชน จึงมีการรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อใชเวลาวางให

เกิดประโยชนและกอใหเกิดรายไดเสริม การผลิตสินคาของกลุมยังไมมีรูปแบบที่แปลกใหม การผลิตสวนใหญไดมาจากภูมิ

ปญญาเดิม ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกกลุมไมไดมีการพัฒนาฝมืออยางจริงจังเน่ืองจากการดําเนินงานของกลุมเปนแคอาชีพ

เสริม จากอาชีพหลัก คือ อาชีพทําการเกษตร สําหรับการบริหารจัดการกลุมแมจะมีการจัดตั้งกลุมที่ชัดเจนมีระบบการตั้ง

กรรมการกลุมอยางเปนระบบ แตไมมีการจัดทําระเบียบหรือขอบังคับกลุมอยูดวยกันแบบชวยเหลือเก้ือกูล และ 2) ศึกษา

แนวทางในการพัฒนากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยางหมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

ไดแก 2.1) สรางแรงจูงใจใหสมาชิกและคนในชุมชนเขารวมเปนสมาชิกเพื่อทํากิจกรรมอยางตอเน่ือง โดยการทํากิจกรรม    

ตาง ๆ ในกลุมชมเชยใหรางวัล เปนการตอบแทนเพื่อเปนของขวัญกําลังใจในการทํางาน 2.2) การสนับสนุนจากหนวยงาน

ภาครัฐ โดยจัดหาวิทยากรอบรมใหความรูเก่ียวกับดานการแปรรูปผลิตภัณฑจากไมกวาดมือเสือ ดานการผลิต การตลาด เปน

ตน เพื่อใหสมาชิกกลุมหรือผูที่สนใจมีความรู และความสามารถไปปฏิบัตพิัฒนาได 2.3) การจัดทําระเบียบขอบังคับกลุมอยาง

ชัดเจนใหสมาชิกถือปฏิบัติรวมกันทําใหกระบวนการดําเนินงานของกลุมมีเปาหมายที่ชัดเจนและเปนระบบ 2.4) การสราง

เครือขายในการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เขามาสนับสนุน เพื่อเปนการหาตลาดและแหลงเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา

กลุม และ 2.5) การสรางขอตกลงรวมกันภายในกลุมเพื่อผลประโยชนภายในกลุมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา, กลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ 
 
Abstract 

This research Objective 1. To study the sufficiency community Broom Hand Hut (Harrow) Ban Yang 
Moo 6 Mittraphap Sub - District Kae dam District Mahasarakham Province 2. To study Development 
guidelines to manage the sufficiency community development. Broom Hand Hut (Harrow) Ban Yang Moo 
6 Mitraphap Sub - District Kae dam District Mahasarakham Province. The sample group consisted of 35 
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People Interviews and Observations The research found that 1) The implementation of a broom Meuseua 
Yang Moo 6 Mitraphap Sub - District Kae Dam District Mahasarakham Province friendship. Communities 
were established only a broom Meuseua Yang  Moo 6 Kae Dam District Mahasarakham Province 
friendship. The government projects that the economy needs to create a strong and sustainable 
community. According to the philosophy of Sufficiency Economy The government aims to allocate funds 
directly to communities. The integration of the community to take the time to benefit and cause extra 
income. The production of the model is no novelty. Most of the production comes from conventional 
wisdom. This may be because members have not had a serious development since the implementation 
of the group's career from primary occupation is farming career. For the management of the group, 
despite the establishment of a clear set of the system. But no rules or regulations for the preparation of 
the group with a buddy  2) The development of a broom Meuseua Yang Moo 6 Mitraphap Sub - District 
Kae Dam District Mahasarakham Province friendship group showed a consensus that should guide the 
development of the group. 2.1) incentives to members and the community to join the ongoing 
activities. The activities of the group. Consolation prize In return for the gift morale 2.2) There should be 
an agency supported by supply Trainer Awareness about the processing of broom Meuseua the 
production, marketing, etc., to group members, or those who have knowledge. And the ability to 
perform 2.3) Development should make the regulations clear. Members to practice together, the process 
of having a clear and systematic 2.4) should create a network to work with various organizations to 
support. To learn more and find a market for the development and 2.5) Should an agreement within the 
group. To benefit local groups Development work and sustainable development. 
 
Keywords: Development guidelines, Broomstick 

 

บทนํา 
ประเทศไทยในปจจุบันจัดอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา เน่ืองจากยังมีประชาชนที่มีฐานะยากจน และมีการจัด

การศึกษาใหแกชุมชนอยูในระดับต่ําในบางสวน จึงเปนหนาที่สําคัญของทางรัฐบาลที่จะตองเรงหาทางปรับปรุงแกไขปญหา
ดังกลาวเพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นใหไดมากที่สุด อยางไรก็ตาม การปรับปรุงพัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหดี
ขึ้นไมใชหนาที่ของรัฐบาลเพียงฝายเดียว แตยังตองมีฝายอ่ืน ๆ ที่มีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาดวยเน่ืองจากรัฐบาลกําหนด
นโยบายมากใหหนวยงานที่เก่ียวของตองมีหนาที่รับผิดชอบนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยตองปฏิบัติตามแนวทางนโยบายที่กําหนด
มาอยางเต็มกําลังความสามารถ รวมทั้งตองมีการติดตามการประเมินผลเพื่อตรวจสอบถึงความกาวหนาหรือเพื่อตรวจสอบ
ขอบกพรองปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อแจงใหกับฝายที่มีสวนเก่ียวของทุกฝายเรงหาแนวทางที่จะแกไขปรับปรุง
ตอไป นอกเหนือจากรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของกับการนํานโยบายมาปฏิบัติแลว สวนสําคัญที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
ความเปนอยูความอยูดีกินดีของประชาชนอีกคือ ประชาชนจะตองใหความรวมมืออยางจริงจังกับทางรัฐบาลรวมทั้งหนวยงาน
ที่เก่ียวของ เพื่อใหความสามารถดําเนินงาตามนโยบายแนวทางที่ไดกําหนดไว สําหรับการใหความรวมมือกับทางรัฐบาล
กําหนดมาเทาน้ัน ประชาชนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในส่ิงที่พวกเขาเหลาน้ันมีสวนเก่ียวของ เชน นโยบายบางอยางอาจ
ใชกับพื้นที่หน่ึงแลวไดผลดีแตกลับบางพื้นที่อาจใชแลวไมไดผลตามที่คาดไว ดังน้ันประชาชนหรือคนในทองถิ่นจะตองรวม
แสดงความคิดเห็นตอนโยบายแนวทางที่ไดปฏิบัติรวมกันมาเพื่อจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาชุมชนหมูบานหรือทองถิ่นของ
ตนเองในแนวทางที่ถูกตองและเหมาะสมที่สุด อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาในระดับประเทศตอไป (กรม
พัฒนาชุมชน, 2554: 2-3) 

แนวทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ไดจัดทํา
ขึ้นในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น โดย
ไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
9–11 เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเส่ียงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 



 

วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

17 

12 พ.ศ. 2560 – 2564) ภูมิปญญาเปนความคิดทางสังคมที่สําคัญอยางหน่ึงซ่ึงสามารถดํารงอยูไดอยางยาวนาน และ
สังคมไทยเปนสังคมเกาแกสังคมหน่ึงที่ปรากฏภูมิปญญาอยูจํานวนมาก โดยภูมิปญญาเหลาน้ีนอกจากแสดงความเปนไทย 
ความเปนเอกลักษณไทยอยางหน่ึงแลว ยังเปนเครื่องชี้วัดความเจริญและพัฒนาการของคนในชาติไทย เพราะภูมิปญญาน้ัน   
ถือวาเปนส่ิงละเอียดออน ซ่ึงชาติที่เจริญแลวมักมีสังคมที่สงบสุข มีความเปนอิสระจึงจะสามารถสรางสรรคและส่ังสมภูมิ
ปญญาเฉพาะตนขึ้นมาได ทั้งน้ีการส่ังสมภูมิปญญาเฉพาะของตนที่มีอยูเปนจํานวนมากน้ัน บางพื้นที่มีการสรางภูมิปญญาที่ใช
ในพื้นที่ของตน จนเรียกไดวาเปน ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปญญาชาวบาน (Popular Wisdom) เปนเรื่อง
ของการใชความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) ซ่ึงเปนการแสดงถึง
ความสัมพันธที่เปนองครวมระหวางคนกับคนคนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และคนกับส่ิงที่เหนือธรรมชาติ รวมไปถึง
กิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิตที่เก่ียวของกับการจัดการ การปรับตัวการเรียนรูเพื่อการอยูรอดของบุคคล ชุมชนและสังคมภูมิ
ปญญาทองถิ่นจึงถือเปนปจจัยที่สําคัญตอการพัฒนาชีวิต ความอยูรอดของบุคคล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากภูมิ
ปญญาชาวบาน เกิดขึ้นจากความรู ประสบการณ และแนวคิดที่ชุมชนไดมีการถายทอด สืบสานตอกันมา ดวยคนไทยแต
โบราณมีภูมิปญญาที่ฉลาดลํ้าลึกในการประดิษฐคิดคน สรางสรรค เพื่อใหใชประโยชนจากส่ิงแวดลอม และการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในทองถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะภูมิปญญาดานปจจัยพื้นฐานแหงการดํารงชีพที่ประกอบไปดวย
ความสามารถในการแสวงหาอาหาร การปลูกสรางบานเรือน การคิดคนประดิษฐส่ิงทอเพื่อการนุงหม และความรูในการ
บําบัดรักษา โรคภัยไขเจ็บ ซ่ึงชวยใหสังคมไทยนับแตอดีตสามารถดํารงอยูไดอยางสงบสุข สืบจนถึงปจจุบัน (จักรพันธ  โสมะ
เกษตริน, 2551: 1) 
  การทําไมกวาดมือเสือเปนอาชีพเสริมอยางหน่ึงของสังคมเกษตรกรรม ซ่ึงผูประกอบอาชีพดังกลาวลวนมีโลกทัศนตอ
อาชีพ และมีนิสัยรักการทํางาน เปนอาชีพที่บงชี้ใหเห็นถึงแนวคิดกระบวนการเริ่มตนของการดํารงชีวิต การผสมผสาน การสืบ
ทอดที่มีคุณคาตอชุมชนความภาคภูมิใจตอความสําเร็จของงาน อันเปนผลเน่ืองมาจากความมีใจรักในวิชาชีพเปนพื้นฐาน จาก
การที่บุคคล กลุมบุคลมีรายไดจากการประกอบอาชีพการทําไมกวาดมือเสือ ทําใหผูริเริ่มหรือกําลังสนใจหรือมีใจรักในวิชาชีพน้ี 
พยายามศึกษาความรูทางดานแนวคิด รูปทรง กรรมวิธี จากผูรูในชุมชนที่อาศัยอยูหรือชุมชนใกลเคียง รวมไปถึงกระบวนการ
ในการพัฒนาการทําไมกวาดมือเสือ จนกระทั่งเกิดทักษะ ความชํานาญในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง หรือทุกขั้นตอนของ
กระบวนการการทําไมกวาดมือเสือ นับจากขั้นเริ่มแรกจนถึงขั้นสุดทาย การทําไมกวาดมือเสือเปนงานหัตถกรรมพื้นบานที่
ชาวบานสรางสรรคขึ้นตามภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใชสอยในครัวเรือน แจกญาติพี่นอง เปนของฝากหรือของที่ระลึกหรือของ
ฝากแกผูมาเยี่ยม ทําบุญถวายเปนปจจัยไทยทานในงานประเพณีของทองถิ่น ขายหรือแลกเปล่ียนเครื่องอุปโภคหรือบริโภค 
การประกอบอาชีพทําไมกวาดมือเสือ อาชีพไมกวาดมือเสือ จําแนกไดเปน 2 กลุม คือ ประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริม 
งานจักสานเปนงานหัตถกรรมที่ชาวบานทําเพื่อใชในครัวเรือนมาแตโบราณ แมในปจจุบันงานจักสานหรือเครื่องจักสานจะมีอยู
นอย แตก็ยังคงมีอยูทั่วไป ทุกภาคในประเทศ นอกเหนือจากประโยชนใชสอยแลว งานจักสานยังสะทอน วัฒนธรรม สะทอน
ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญาของชาวบานไดอีกดวย ในขณะที่สภาพสังคม เศรษฐกิจปจจุบันที่เปล่ียนไปจากเดิม การไป
มาหาสูกันระหวางเมืองกับชนบทติดตอกันไดสะดวก รวมถึงความเจริญกาวหนาทางกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเขามาแทนที่
วัฒนธรรมเดิมทําใหสภาพความเปนอยู การดํารงชีวิตของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไป (บุญเลิศ  มรกต, 2545) 
 จากสถานการณขางตนจะเห็นไดวา ชุมชนบานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคามน้ัน       

มีทั้งหมด 134 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 520 คน แยกเปนชาย 241 คน หญิง 279 คน ซ่ึงมีการจัดตั้งกลุม/องคกร         

เปนกลุมชมชนพอพียง โดยกิจกรรมของกลุมคือหัตถกรรมไมมือเสือ ซ่ึงมีสมาชิก ทั้งหมด จํานวน 134 ครัวเรือน โดยทุกคน         

ในชุมชนทองถิ่นบานยางมีการจักสานไมกวาดมือเสือ (คราด) เปนสินคาที่สําคัญที่ทํารายไดใหกับคนในชุมชนบานยาง             

จนกลายเปนอาชีพอยางหน่ึงในปจจุบัน การทําหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานไมไผไดเปล่ียนแปลงไปตามยุคซ่ึงมีการสะทอน

ใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงชีวิตของคนชุมชน ดังน้ัน ผูวิจัยเล็งเห็นวาจะศึกษาแนวทางการพัฒนากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ 

(คราด) ใหดีขึ้น จึงนําไปสูการวิจัยเพื่อศึกษาขอมูลกลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) และคนหาแนวทางในการพัฒนากลุม

อาชีพชุมชนพอเพียงอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) เพื่อใหหนวยงานที่เก่ียวของนําไปดูแลและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชุมชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีการพัฒนาอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) คงอยูคูชุมชน ตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 
2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา 

จังหวัดมหาสารคาม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากร/กลุมเปาหมาย         

  1.1 ประชากร ไดแก ผูที่มีอายุ ตั้งแต 18 ป บริบูรณ และอาศัยอยูในชุมชนบานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ 

อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 380 คน        

  1.2 กลุมเปาหมาย ไดแก แบบการเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 35 คน คือ

   1) กลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุมอาชีพไมกวาดชุมชนบานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา 

จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 25 คน         

   2) กลุมเปาหมายรอง ไดแก ผูมีสวนเก่ียวของ จํานวน 10 คน อาทิ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล

มิตรภาพ ผูใหญบาน และเจาหนาที่พัฒนาชุมชน เปนตน 

  2. เคร่ืองมือในการวิจัย         

  2.1 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง        

  2.2 การสังเกตการณแบบมีสวนรวม  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล         

  3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร อาทิ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ งานวิจัยที่เก่ียวของ เปนตน 

  3.2 การเก็บขอมูลจากภาคสนาม อาท ิการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณ 

 4. การวิเคราะหขอมูล          
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหโดยใชขอมูลเชิงพรรณนาจากแบบสัมภาษณและขอมูลอ่ืน ๆ โดย
กอนการวิเคราะหผูวิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ไดดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) 
(สุภางค  จันทวานิช, 2552)  
 

ผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา 
จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยไดจําแนกผลการวิจัยออกเปน 2 ระยะ ตามวัตถุประสงค ดังน้ี    
  1. เพื่อศึกษากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 
จากการศึกษารวบรวมขอมูล พบวา กลุมไดจัดตั้งเม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2544 มีสมาชิกรวมกลุมจํานวน 134 ครัวเรือน ซ่ึงเกิด
จากการรวมตัวของคนในชุมชน เพื่อตองการสรางอาชีพสรางรายไดใหกับคนในชุมชน ภายใตการดําเนินงานของ
กระทรวงมหาดไทยที่มีกรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือนการสงเสริมการสรางอาชีพสรางรายไดใหแก
คนในชุมชนตามนโยบายการดําเนินงานของรัฐลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐที่มุงหวัง
แกไขปญหาเก่ียวกับปากทองของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของภาคประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้นโดยดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงการกลุมเกิดจากคนในชุมชนมีเวลาวางจากการทําการเกษตร นําวัตถุดิบที่มีอยู
ภายในชุมชน คือ ไมไผ จึงนํามาทํา ไมกวาดมือเสือ (คราด) จากภูมิปญญาดั้งเดิมของประชาชนมีการทําไวเพื่อใชในครัวเรือน
และทําไวขายเพื่อเปนรายไดเสริม จึงเกิดการรวมตัวกันของกลุมเน่ืองจากมีนโยบายของรัฐที่ตองการสรางเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลมุงจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังชุมชน ผูนํา
ชุมชนและประชาชนที่ทําไมกวาดมือเสือ (คราด) ไดรวมตัวกันกอตั้งกลุมขึ้นเพื่อ ตองการสรางรายไดเพิ่มขึ้น เพื่อใหเพียงพอตอ
การครองชีพของคนในชุมชน จึงไดมีการจัดตั้งกลุมไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา 
จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 โดยมีสมาชิก ทั้งหมด 134 ครัวเรือน กลุมไดรับเงินทุนสนับสนุน
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จัดตั้งกลุมประมาณ 250,000 บาท         
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา 
จังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษารวบรวมขอมูล พบวา 2.1 การสรางแรงจูงใจใหสมาชิกและคนในชุมชนเขารวมเปนสมาชิก
กลุม เพื่อทํากิจกรรมอยางตอเน่ือง โดยการทํากิจกรรมตาง ๆ ในกลุม มีการชมเชยใหรางวัล เปนการตอบแทนเพื่อเปนขวัญ
กําลังใจในการทํางาน 2.2 การสนับสนุนจากหนวยงาน โดยจัดหาวิทยากรอบรมใหความรูเก่ียวกับดานการผลิต ดานการตลาด 
เปนตน เพื่อใหสมาชิกกลุมหรือผูที่สนใจมีความรู และสามารถนําไปปฏิบัติพัฒนาตนเองได 2.3 การจัดทําระเบียบขอบังคับของ
กลุมอยางชัดเจน ใหสมาชิกถือปฏิบัติรวมกันทําใหกระบวนการดําเนินงานของกลุมมีเปาหมายที่ชัดเจนและเปนระบบ 2.4 ควร
สรางเครือขายในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆที่เขามาสนับสนุน เปนการหาแหลงตลาด และแหลงเรียนรูเพ ิ่มเติมมา
พัฒนากลุมเพื่อใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน และ 2.5 การสรางขอตกลงรวมกันภายในกลุม เพื่อผลประโยชนภายในกลุม 
เพื่อการพัฒนาในการทํางานใหมีความยั่งยืน เปนตน 
 
สรุปผลการวิจัย             
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา 
จังหวัดมหาสารคาม สรุปผลไดดังน้ี         
  1. การศึกษากลุมชุมชนอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม เกิดจากโครงการของรัฐบาลที่ตองการสรางเศรษฐกิจระดับชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลมุงจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังชุมชน จึงมีการรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อใชเวลาวางให
เกิดประโยชนและกอใหเกิดรายไดเสริม การผลิตสินคาของกลุมยังไมมีรูปแบบที่แปลกใหม การผลิตสวนใหญไดมาจากภูมิ
ปญญาเดิม ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกกลุมไมไดมีการพัฒนาฝมืออยางจริงจังเน่ืองจากการดําเนินงานของกลุมเปนแคอาชีพ
เสริม จากอาชีพหลัก คือ อาชีพทําการเกษตร สําหรับการบริหารจัดการกลุมแมจะมีการจัดตั้งกลุมที่ชัดเจนมีระบบการตั้ง
กรรมการกลุมอยางเปนระบบ แตไมมีการจัดทําระเบียบหรือขอบังคับกลุมอยูดวยกันแบบชวยเหลือเก้ือกูล   
  2. ศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา 
จังหวัดมหาสารคาม ไดแก 2.1 สรางแรงจูงใจใหสมาชิกและคนในชุมชนเขารวมเปนสมาชิกเพื่อทํากิจกรรมอยางตอเน่ือง โดย
การทํากิจกรรมตาง ๆ ในกลุมชมเชยใหรางวัล เปนการตอบแทนเพื่อเปนของขวัญกําลังใจในการทํางาน 2.2 การสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ โดยจัดหาวิทยากรอบรมใหความรูเก่ียวกับดานการแปรรูปผลิตภัณฑจากไมกวาดมือเสือ ดานการผลิต 
การตลาด เปนตน เพื่อใหสมาชิกกลุมหรือผูที่สนใจมีความรู และความสามารถไปปฏิบัติพัฒนาได 2.3 การจัดทําระเบียบ
ขอบังคับกลุมอยางชัดเจนใหสมาชิกถือปฏิบัติรวมกันทําใหกระบวนการดําเนินงานของกลุมมีเปาหมายที่ชัดเจนและเปนระบบ 
2.4 การสรางเครือขายในการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เขามาสนับสนุน เพื่อเปนการหาตลาดและแหลงเรียนรูเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนากลุม และ 2.5 การสรางขอตกลงรวมกันภายในกลุมเพื่อผลประโยชนภายในกลุมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
อภิปรายผล              
 การวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือบานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม ซ่ึงผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี        
  1. การศึกษากลุมชุมชนอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม พบวา เกิดจากโครงการของรัฐบาลที่ตองการสรางเศรษฐกิจระดับชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลมุงจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังชุมชน จึงมีการรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนและกอใหเกิดรายไดเสริม การผลิตสินคาของกลุมยังไมมีรูปแบบที่แปลกใหม การผลิตสวนใหญไดมาจาก
ภูมิปญญาเดิม ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกกลุมไมไดมีการพัฒนาฝมืออยางจริงจังเน่ืองจากการดําเนินงานของกลุมเปนแคอาชีพ
เสริม จากอาชีพหลัก คือ อาชีพทําการเกษตร สําหรับการบริหารจัดการกลุมแมจะมีการจัดตั้งกลุมที่ชัดเจนมีระบบการตั้ง
กรรมการกลุมอยางเปนระบบ แตไมมีการจัดทําระเบียบหรือขอบังคับกลุมอยูดวยกันแบบชวยเหลือเก้ือกูล คณะกรรมการยัง
ไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตน สอดคลองกับงานวิจัยของพะยอม  วงศสารศรี และคณะ (2545) ไดใหความหมายการจัดการ
หรือการบริหาร คือ กระบวนการที่มีผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ โดยอาศัยความ
รวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความตองการ และความมุงหวังในดานความ
เจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวยกัน องคการจึงสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว        
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บงกช  หงสคํามี (2537) การบริหารจัดการกลุม หมายถึง กระบวนการดําเนินของกลุม ซ่ึงมีองคประกอบดังน้ี 1) มีการกําหนด
เปาหมาย 2) กําหนดวัตถุประสงค 3) การจําทําโครงสรางของกลุม 4) มีกฎระเบียบของกลุม 5) มีการกําหนดบทบาทหนาที่ที่
บุคคลตองรับผิดชอบ 6) การนําและสมาชิกมีการตัดสินใจรวมกันวางแผนในการผลิต การตลาด การเงินการบัญชี ติดตอ
ประสานงาน ตลอดจน ศรีสงา  กรรณสูตร และณรงคศักดิ์  บุญเลิศ (2527) ไดกลาวถึงความหมายของการบริหาร คือ 
กระบวนการที่บุคคลหรือกลุมบุคคลหรือกลุมบุคคลใชกระบวนการเพื่อนําเอาปจจัยที่สําคัญในการดําเนินงานมเพื่อใหองคกร
บรรลุเปาหมาย ปจจัยที่จําเปนในการบริหาร 1) เงิน คือ เงินหรือเครดิตซ่ึงสามารถเปล่ียนมาเปนเงิน สามารถใชเครดิตในการ
ลงทุน 2) การจัดการหรือการบริหาร 3) วัสดุหรือวัตถุดิบ 4) คน 5) การตลาด 6) เครื่องจักรอุปกรณ เปนตน 

 2. ศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุมอาชีพไมกวาดมือเสือ (คราด) บานยาง หมูที่ 6 ตําบลมิตรภาพ อําเภอแกดํา 

จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงดวยบริบทของชุมชนน้ี จึงไดผลการศึกษา คือ 2.1 สรางแรงจูงใจใหสมาชิกและคนในชุมชนเขารวมเปน

สมาชิกกลุม เพื่อทํากิจกรรมอยางตอเน่ือง โดยการทํากิจกรรมตางๆในกลุม มีการชมเชย ใหรางวัล เปนการตอบแทนเพื่อเปน

ขวัญกําลังใจในการทํางาน 2.2 ควรมีหนวยงานใหการสนับสนุนโดยจัดหาวิทยากรอบรม ใหความรูเก่ียวกับดานการผลิต ดาน

การตลาด เปนตน เพื่อใหสมาชิกกลุมหรือผูที่สนใจมีความรู และสามารถนําไปปฏิบัติพัฒนาตนเองได 2.3 ควรมีการจัดทํา

ระเบียบขอบังคับของกลุมอยางชัดเจน ใหสมาชิกถือปฏิบัติรวมกันทําใหกระบวนการดําเนินงานของกลุมมีเปาหมายที่ชัดเจน

และเปนระบบ 2.4 ควรสรางเครือขายในการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เขามาสนับสนุน เปนการหาแหลงตลาด และ

แหลงเรียนรูเพิ่มเติมมาพัฒนากลุมเพื่อใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน และ 2.5 ควรสรางขอตกลงรวมกันภายในกลุม เพื่อ

ผลประโยชนภายในกลุม เพื่อการพัฒนาในการทํางานใหมีความยั่งยืน 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา 

ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการจัดการปาชุมชน

บานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน และ 3) เพื่อขอเสนอแนะในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก หัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป 

ที่อาศัยอยูในชุมชนบานหนองเลา หมูที่ 9 จํานวน 119 ครัวเรือน ซ่ึงไดมาโดยการสุมตัวอยางงาย (Simple Random 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี ่รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบ  t - test และ F – test ผลการวิจัยพบวา 1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน

บานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบวา ปจจัยโดยรวมและรายดานทุกดานมีระดับการ     

มีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม อยูใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก 1) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 2) การมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ 3) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 2. เม่ือเปรียบเทียบประชาชนที่มีเพศ 

อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนแตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ปาชุมชนโดยรวมและเปนรายดาน ไมแตกตางกัน และ 3. ขอเสนอแนะในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา คือ ประชาชน

ขาดความสนใจไมคอยใหความรวมมือและขาดจิตสํานึกในการอนุรักษปา 

คําสําคัญ: การมีสวนรวมของประชาชน, การจัดการปาชุมชน 
 
Abstract 
  The purposes of this study were to examine the people’s participation in the community forest 
management of Ban Nonglao to compare the significance of the people’s participation in the community 
forest management of Ban Nonglao as classified according to gender, age, Education career and the 
number of years of setting up the household, and to examine problems, obstacles, and 
recommendations of participation in the community forest management. The samples group, obtained by 
using Simple Random Sampling, consisted of 170 household heads or representatives age 18 years and 
older. The instrument used in the study was a questionnaire. The statistics used were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, the t - test and the F - test. 
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 The results of the research revealed that 1. The significance of people’s participation in the 
community forest management of Ban Nonglao Nongmeak sub – district, Nachuak district, Mahasarakham 
province as viewed by the people is the people showed their opinions about the significance of the 
factors as a whole and in each of all the aspects in people’s participation in the community forest 
management of Ban Nonglao at a high level in this order from the highest to the lowest means:              
1) practical participation 2) decision participation 3) practice participation and 4) evaluation participation    
2. The people with differences in gender, age, Education career and the number of years of setting up the 
household did not differently indicated opinions about the significance of factor as a whole and in each 
aspect in people’s participation in the community forest management of Ban Nonglao and 3. The 
recommendations for people’s participation in the community forest management of Ban Nonglao 
included: lacked awareness of forest conservation. 
 
Keywords: The People’s Participation, Community Forest Management 
 
บทนํา 
  พื้นที่ปาไมของประเทศไทยในปจจุบันประสบกับปญหาวิกฤตที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะในรอบ
ทศวรรษที่ผานมา การลดลงอยางรวดเร็วของพื้นที่ปาไมของประเทศไทย กอใหเกิดปญหาความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ 
การชะลางผิวดิน การแปรปรวนของภูมิอากาศ ปญหานํ้าทวม ความแหงแลง การลดลงของผลผลิตทางการเกษตร การแยงชิง
ประโยชนจากปาไม ความลมเหลวในการดําเนินนโยบายของรัฐตอการจัดสรรทรัพยากรปาไม ทําใหปญหาปาไมเปนปญหา
สําคัญที่ตองไดรับการพิจารณาและแกไขอยางเรงดวน จากการสํารวจเน้ือที่ปาไมในป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีเน้ือที่ปาไมอยู
ประมาณ 171 ลานไรหรือรอยละ 53 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด ป พ.ศ. 2539 มีเน้ือที่ปาไมเหลืออยูเพียง 80 ลานไร หรือ
ประมาณรอยละ 25 ของเน้ือที่ประเทศ แสดงใหเห็นวาในชวง 35 ปดังกลาว มีปาไมถูกทําลายไปทั้งส้ินกวา 90 ลานไร หรือใน
อัตราเฉล่ียประมาณ 3 ลานไรตอป ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของประชากร และการใชประโยชนที่มากเกินไปน้ีเพิ่มขึ้นอยางมากในชวง
ระยะเวลาเกือบ 50 ป ซ่ึงเปนผลจากการทําลายปาไมอยางผิดกฎหมาย การบุกรุกพื้นที่ หรือการทําไรเล่ือนลอยโดยชาวเขา 
(Thailand Development Research Institute, 1987) การลักลอบโคนและเผาทําลายปาในบริเวณปาตนนํ้าลําธาร การ
ทําลายปาเพื่อตองการที่ดินเพื่อการเกษตร การตัดไมทําลายฟน เผาถาน และการลักลอบตัดไมมีคาเพื่อแปรรูป เพื่อทําเปน
การคาหรือใชสอยสวนตัว จากปญหาดังกลาวทําใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดเห็นความสําคัญของปญหาปาไม จึงมี
การสงเสริม การอนุรักษ การปลูกปาทดแทนอยางตอเน่ือง ทําใหพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2541 ซ่ึงพื้นที่ปาไมคิดเปนรอย
ละ 25.15 และเปนรอยละ 33.15 ใน พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราสูง และในป พ.ศ. 2551 มีพื้นที่ปาไมทั้งหมดคิด
เปนรอยละ 33.44 ของพื้นที่ประเทศ (กรมปาไม, 2552) ซ่ึงการลดลงของพื้นที่ปาไม ทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ
ระบบนิเวศ โดยสงผลใหศักยภาพของปาไมในการทําหนาที่ปองกันและรักษาสมดุลของธรรมชาติ ไมสามารถทําหนาที่ของปา
ในการเอ้ือประโยชนตาง ๆ ไดอยางสมบูรณ เม่ือปาไมถูกทําลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ผลกระทบที่ตามมาก็ทวีความรุนแรงขึ้น     
เรื่อย ๆ ดังเหตุการณนํ้าปาไหลบาพัดบานเรือนประชาชน ชาวบานตองไรที่อยูอาศัย เสียชีวิตและทรัพยสิน เกิดโรคระบาด 
นอกจากน้ีทองที่อ่ืนยังไดรับผลกระทบจากการตัดไมทําลายปาในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณ เกิดความแหง
แลง สงผลใหพืชพรรณเสียหาย สัตวปาสูญพันธ ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต เปนตน ความเดือนรอนดังกลาวและความกดดัน
จากภาครัฐที่จํากัดสิทธิการประโยชนจากปาและยังสนับสนุนนายทุนใหมีอภสิิทธ์ิเขาไปแยงชิงทรัพยากรทองถิ่นเปนการละเมิด
สิทธิของคนในชุมชนอยางชัดเจน ดังน้ันจึงเกิดแนวคิดปาชุมชนขึ้นซ่ึงเปนการเขามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรโดยใชภูมิ
ปญญา จารีตประเพณี และการมีสวนรวมของชุมชนเขาไปรักษาแบบพึ่งพิงอาศัย ในขณะเดียวกันก็ชวยรักษาสภาพปา และ
ฟนฟูระบบนิเวศในปาเพื่อใหเกิดความสมดุล (เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ, 2544) 

 บานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม หางจากตัวเมืองอําเภอนาเชือก ประมาณ 7 
กิโลเมตร มีผืนปาที่ยังคงเหลือสภาพปาอยูในละแวกของชมุชนบานหนองเลา ซ่ึงเปนที่ตั้งของวัดหนองเลา ซ่ึงไดกอสรางขึ้นเม่ือ
ป พ.ศ. 2440 จึงทําใหปาชุมชนบานหนองเลามีความอุดมสมบูรณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นับเปนแหลงหาอาหารจําพวกเห็ด 
หนอไม ไขมดแดง และสมุนไพรของชุมชน รวมทั้งชุมชนใกลเคียง และเกิดเปนความผูกพันระหวางชุมชนกับปาที่แยกกันไม
ออก อยางไรก็ตามปาชุมชนบานหนองเลายังเปนปาที่เปดใหชาวบานทั่วไปเขาไปใชประโยชนได แตยังไมมีกฎเกณฑในเชิง
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อนุรักษ เปนเพียงขอหามของชุมชนและกฎกติกากวาง ๆ ที่ผูนําชุมชนไดประกาศใหชาวบานรับทราบทั่วกัน เชน หามตัดไม
ใหญในผืนปา เปนตน ที่ผานมาถึงแมวาจะมีขอหามของชุมชนดังกลาว ก็ยังมีชาวบานจากหมูบานอ่ืน ๆ มักลักลอบเขาไปขุด
และบอนตนไมเพื่อนําไปขาย นอกจากน้ีชาวบานในชุมชนและหมูบานอ่ืน ๆ ไดเขาไปใชประโยชนในผืนปานับวันจะหนาแนน
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะฤดูฝนจะมีชาวบานจากที่ตาง ๆ ทั้งจากอําเภอนาเชือก อําเภอบรบือ และอําเภอใกลเคียง เหมารถ
เขามาเก็บเห็ดตลอด 24 ชั่วโมง ชาวบานเรียกวา “ไตเห็ด” กลาวคือ จะมีการเก็บเห็ดทั้งกลางวันและกลางคืน หลังจากน้ัน     
ก็จะนําเห็ดไปขายในตลาดสดตอนเชา ซ่ึงเปนที่ทราบกันดีวา ถาเปนเห็ดจากปาชุมชนบานหนองเลาจะขายไดราคาดีกวาเห็ด
จากแหลงอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีรสชาติอรอย จากขอมูลการสํารวจเบื้องตน และการบอกเลาของผูเฒาผูแก และ “เซียนเห็ด” หรือ
ผูมีอาชีพเก็บเห็ด พบวา มีเห็ดบางชนิดที่เคยมรในปาแหงน้ี ไดสูญหายไป เชน เห็ดไค และเห็ดตาโล เปนตน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก เห็ดไมมีโอกาสไดขยายพันธุหรือการฟกตัวของสปอร นอกจากน้ีจากการบอกเลาของ “เซียนสมุนไพร” พบวาไม
บางชนิด เชน “ตนหมอ” ซ่ึงมีสรรพคุณทางยา เปนสมุนไพรและพืชอาหารที่ไดสูญหายไปจากปาน้ีแลว แตยังไมทราบสาเหตุ
ชัดเจนวาเพราะเหตุใด ทั้งน้ีองคความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะใชเปนแนวทางในการสงเสริมการจัดการปาชุมชน
ตลอดจนใชประกอบการวางแผนการจัดการปาชุมชนใหกับกรมปาไม หนวยงานภาครัฐและองคกรอ่ืน ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาทําใหคนอยูกับปาอยางสมดุล เก้ือกูลและยั่งยืนตลอดไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอ      
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอ      
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน 
  3. เพื่อขอเสนอแนะในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
  1. กลุมเปาหมาย         
 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก หัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยู
ในชุมชนบานหนองเลาดอน หมูที่ 9 จํานวน 119 ครัวเรือน  
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ที่เสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงของเน้ือหา 
(Validity Content) ของแบบสอบถาม เพื่อใหถูกตองตามหลักวิชาการและความสมบูรณของแบบสอบถาม โดยวิธี IOC 
(Index of Item Objective Congruence) โดยลักษณะโครงสรางของแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี   
  ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ประกอบดวย 4 ดาน คือ 
           1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ จํานวน 6 ขอ 
           2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ จํานวน 6 ขอ 
           3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน จํานวน 6 ขอ 
           4) การมีสวนรวมในการประเมินผล จํานวน 6 ขอ 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 3.1 ผูวิจัยไดเขาไปพูดคุยกับผูนําชุมชนเพื่อประชาสัมพันธชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาใหประชาชนไดรับทราบ 
พรอมนัดหมายการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลใชเวลาดําเนินการ 1 ป 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการโดยผูวิจัยและผูชวยวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย      
ทั้ง 119 คน ดวยตนเองและรอรับกลับทันทีเม่ือดําเนินการเสร็จส้ินในแตละรายจนครบตามจํานวนที่กําหนด 

3.4 ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 
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  4. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่และคิดเปนรอยละ 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยการหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยมีระดับการวัดเปนแบบประมาณคา (Rating 
Scale) ซ่ึงสามารถแบงเปนระดับได ดังน้ี 
   เกณฑการใหคะแนน   ขอความเชิงบวก 
                    มากที่สุด     5  คะแนน  
                  มาก      4  คะแนน 

   ปานกลาง      3  คะแนน 
   นอย       2   คะแนน 
   นอยที่สุด      1   คะแนน 

เกณฑการแปลความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556: 116) 
      คะแนนเฉล่ีย        การแปลความหมาย 
       4.51 - 5.00   มีระดับความสําคัญมากที่สุด 
       3.51 - 4.50   มีระดับความสําคัญมาก 
       2.51 - 3.50  มีระดับความสําคัญปานกลาง 
       1.51 - 2.50   มีระดับความสําคัญนอย 
       1.00 - 1.50   มีระดับความสําคัญนอยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก 
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนแตกตาง
กัน โดยใช  t - test (Dependent Samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F - test (One - way ANOVA)     
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ.05 
  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  5.1 สถิติพื้นฐาน 
        5.1.1 คาความถี ่
        5.1.2 รอยละ 
        5.1.3 คะแนนเฉล่ีย 
        5.1.4 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  5.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
        5.2.1 t - test (Dependent Samples) 
        5.2.2 F - test (One Way Analysis of Variance) 

 

ผลการวิจัย 
 1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม พบวา ปจจัยโดยรวมและรายดานทุกดานมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบาน      

หนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามอยูในระดับมาก ( x = 4.32, S.D. = 0.73) โดยเรียงลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการ และการมีสวนรวมในการประเมินผล 
 2. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอ  
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพและระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน พบวา ประชาชน
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ที่มีเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนแตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการปาชุมชนโดยรวมและเปนรายดาน ไมแตกตางกัน 
 3. ขอเสนอแนะในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบวา 
ประชาชนขาดความสนใจไมคอยใหความรวมมือและขาดจิตสํานึกในการอนุรักษปา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม พบวา ปจจัยโดยรวมและรายดานทุกดานมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบาน      
หนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม อยูในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอ   
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบวา ประชาชนที่มีเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพและระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนแตกตาง
กัน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนโดยรวมและเปนรายดาน ไมแตกตางกัน 
 3. ขอเสนอแนะในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบวา 
ประชาชนขาดความสนใจไมคอยใหความรวมมือและขาดจิตสํานึกในการอนุรักษปา 
 
อภิปรายผล 
  1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม พบวา ปจจัยโดยรวมและรายดานทุกดานมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบาน    

หนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม อยูในระดับมาก ( x = 4.32, S.D. = 0.73) โดยเรียงลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการ และการมีสวนรวมในการประเมินผล ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประสิทธ์ิ  ดานกุลประเสริฐ (2551: 115 - 116) 
ไดศึกษาปจจัยที่มีความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปาชุมชนปาโคกใหญ อําเภอวาปปทุม จังหวด
มหาสารคาม พบวา ผูนําชุมชนไดประชาสัมพันธ ประชุมชี้แจงในการดูแลรักษาปาชุมชนใหชุมชนไดรับทราบ ผูนําชุมชนมีสวน
รวมในการดําเนินการดูแลบํารุง รักษา ปาชุมชนรวมกับชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชน และผูนําชุมชนมีสวนรวมผลักดัน
ใหเปนปาชุมชนตัวอยาง และผูนําชุมชนเปดโอกาสใหชุมชนและหนวยงานอ่ืน ๆ เขารวมวางแผนในการจัดการปาชุมชน       
ซ่ึงกฎระเบียบปาชุมชนสงผลทําใหปาชุมชนมีความอุดมสมบูรณคณะกรรมการปาชุมชนมีสวนผลักดันใหตั้งกฎระเบียบ        
ปาชุมชน และผูนําชุมชนมีสวนผลักดันใหตั้งกฎระเบียบปาชุมชน และกฎระเบียบปาชุมชนสงผลทําใหปาชุมชนเปนปาชุมชน
ตัวอยาง และการมีสวนรวมในการจัดการดานการสนับสนุน องคกรปาชุมชนมีสวนรวมทําใหปาชุมชนเปนปาชุมชน องคกรปา
ชุมชนรวมประชุมวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคในการจัดการปาชุมชน และองคกรชุมชนมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ   
ในดานการจัดการปาชุมชน และองคกรชุมชนมีสวนรวมปฏิบัติในการปลูก บํารุง ดูแลรักษา ปาชุมชน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ปจจัยดานสังคมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมมากกวาปจจัยดานการสนับสนุน ถึงแมไมมีการสนับสนุนก็ไมสงผลกระทบตอ
การมีสวนรวม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของปญญา  บุตะกะ (2552: 84) ไดศึกษาการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัย
ในการจัดการปาชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน: กรณีศึกษาปาชุมชนดอนเจาปู ตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง จังหวัด
ขอนแกน พบวา ปจจัยดานการอนุรักษมีความสําคัญมากที่สุด เน่ืองจากชุมชนไดออกกฎระเบียบของชุมชนในการอนุรักษปา 
สมาชิกในชุมชนใหความรวมมือและมีการสรางเครือขายในการอนุรักษปา โดยมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธ์ิของดอนปูตา 
จนกระทั่งกลายมาเปนวัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชนในการอนุรักษปาชุมชน และยังพบอีกวาปจจัยดานการใชประโยชน
จากปาชุมชนเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการจัดการปาชุมชนที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มี
ความเชื่อเก่ียวกับดอนเจาปูที่ไดมีการสืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน มีการวางระเบียบกฎเกณฑในการเขาไปใช
ประโยชนจากปาชุมชน 
 2. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอ   
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน       
แตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน                 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 



 

วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

27 

 2.1 ประชาชนที่มีเพศตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบล
หนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปญญา  บุตะกะ (2552: 84)        
ไดศึกษาการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยในการจัดการปาชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน: กรณีศึกษาปาชุมชน
ดอนเจาปู ตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญ
ของปจจัยโดยรวมและเปนรายดานในการจัดการปาชุมชนดอนเจาปู  ตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน            
ไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของกฤษฎา  เล็กมณี (2546: 83 - 86) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา         
ปาชุมชนบานบางหวยยะอุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา เพศเปนปจจัยที่ไมมีผลตอการพัฒนาปาชุมชน นอกจากน้ี        
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสํารวย  สุดเฉลียว (2546: 101 - 108) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการปาชุมชนปา       
คําใหญ-คําขวาง อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับการจัดการปาชุมชน 
 2.2 ประชาชนที่ มีอายุตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา          
ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปญญา  บุตะกะ (2552: 84) 
ไดศึกษาการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยในการจัดการปาชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน: กรณีศึกษาปาชุมชน
ดอนเจาปู ตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญ
ของปจจัยโดยรวมและเปนรายดานในการจัดการปาชุมชนดอนเจาปู  ตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน            
ไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของกฤษฎา  เล็กมณี (2546: 83 - 86) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา          
ปาชุมชนบานบางหวยยะอุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับการพัฒนาปาชุมชนบานบางหวยยะอุ 
นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของสํารวย  สุดเฉลียว (2546: 101 - 108) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการ          
ปาชุมชนปาคําใหญ–คําขวาง อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา อายุเปนปจจัยที่ไมมีอิทธิผลตอการจัดการปาชุมชนปา
คําใหญ – คําขวาง 
 2.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา 
ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนิตยา  เชื้อโชติ (2553: 81 - 
82) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษปาชุมชน: กรณีศึกษาปาชุมชนดอนชี บานปะอาว ตําบลปะอาว 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ระดับการศึกษาเปนปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ     
ปาชุมชนดอนชี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของกฤษฎา  เล็กมณี (2546: 83 - 86) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา       
ปาชุมชนบานบางหวยยะอุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการพัฒนาปาชุมชนบาน
บางหวยยะอุ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของสํารวย  สุดเฉลียว (2546: 101 - 108) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
จัดการปาชุมชนปาคําใหญ –คําขวาง อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ระดับการศึกษาเปนปจจัยที่ไมมีอิทธิผล       
ตอการจัดการปาชุมชนปาคําใหญ – คําขวาง 
  2.4 ประชาชนที่มีอาชีพตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบล
หนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนิตยา  เชื้อโชติ 
(2553: 81 - 82) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษปาชุมชน: กรณีศึกษาปาชุมชนดอนชี บานปะอาว ตําบล
ปะอาว อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา อาชีพเปนปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ        
ปาชุมชนดอนชี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของกฤษฎา  เล็กมณี (2546: 83 - 86) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา       
ปาชุมชนบานบางหวยยะอุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา การประกอบอาชีพไมมีความสัมพันธกับการพัฒนาปาชุมชนบาน
บางหวยยะอุ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของสํารวย  สุดเฉลียว (2546: 101 - 108) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
จัดการปาชุมชนปาคําใหญ–คําขวาง อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา อาชีพเปนปจจัยที่ไมมีอิทธิผลตอการจัดการ    
ปาชุมชนปาคําใหญ – คําขวาง 
 2.5 ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนตางกันมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน
บานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปญญา          
บุตะกะ (2552: 84) ไดศึกษาการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยในการจัดการปาชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน: 
กรณีศึกษาปาชุมชนดอนเจาปู ตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน พบวา ประชาชนที่มีระยะเวลาในการตั้ง
ครัวเรือนตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญของปจจัยโดยรวมและเปนรายดานในการจัดการปาชุมชนดอนเจาปู ตําบล
ทรายมูล อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับณรงค  มังกิตะ (2546: 71 - 75) ไดศึกษาปจจัยที่มีผล
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ตอทัศนคติของราษฎรในการพัฒนาปาชุมชนบานหาดผาขน ก่ิงอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน พบวา ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน      
มีความสัมพันธกับการพัฒนาปาชุมชนนอยที่สุด 
  3. ขอเสนอแนะในการจัดการปาชุมชนบานหนองเลา ตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบวา 
ประชาชนสวนใหญขาดความรูความเขาใจและขาดจิตสํานึกในการอนุรักษปาชุมชนดอนยาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ      
วีระศักดิ์  กราปญจะ (2553: 118) ไดศึกษารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ปาชุมชนบานอาวทาเลน - บาน
ทาพรุ ตําบลเขาทอง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบวา ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของชุมชนในการบริหารจัดการ     
การทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ปาชุมชนบานอาวทาเลน - บานทาพรุ ตําบลเขาทอง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คือ ชุมชนขาด
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ดังน้ัน ชุมชนตองการใหองคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือน     
ใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม โดยการจัดประชุมราษฎรทุกหมูบาน เพื่อกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
โดยกระบวนการมีสวนรวม และเชิญหนวยงานที่เก่ียวของใหคําปรึกษา แนะนํา ที่เปนเชนน้ีนาจะเน่ืองมาจาก ชุมชนตองการ    
มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรู และรวมดูแลรักษาปาชุมชน ซ่ึงเปนพื้นที่สวนรวมของทองถิ่น 
นอกจากน้ียังมีความตองการการศึกษาดูงานดานการจัดการปาชุมชนจากชุมชนที่ประสบความสําเร็จ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา
ชุมชนสามารถเรียนรูจากสถานที่ และประสบการณจริงเพื่อนํามาปรับใชเปนแนวทางพัฒนาปาชุมชนของตนเองได จึงนาจะ
เปนแนวทางหน่ึงในการจัดการปาชุมชนแหงน้ีใหประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
 
ขอเสนอแนะ  
  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ชุมชนควรจัดกิจกรรมและประกอบพิธีกรรมอ่ืน ๆ เก่ียวกับปาชุมชนในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดเรียน     
เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนดานการอนุรักษปาชุมชน 

1.2 ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมเก่ียวกับปาชุมชน เพื่อใหส่ือมวลชนไดเผยแพรขาวสารที่เปนประโยชนในการ
การจัดการปาชุมชนใหชุมชนอ่ืนไดทราบ 
 1.3 ควรมีการรวมมือในการจัดการปาชุมชนเปนเครือขายระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับ
ภูมิภาค เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพขององคกรชุมชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 
 1.4 ควรมีการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาปาชุมชน” ขึ้นเพื่อเปนทุนในการดําเนินงานกิจกรรมเบื้องตนเก่ียวกับปาชุมชน 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการปาชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชนในแตละพื้นที่ที่มีสภาพที่แตกตางกัน      
เพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการปาใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่น้ันตอไป 
 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปาชุมชนที่เปนปาตัวอยางกับปาชุมชนอ่ืน ๆ เชน ปาตามระบบความเชื่อ เชน     
ปาเขตอภัยทาน ปาชา ปาดอนปูตา เปนตน เพื่อใหทราบถึงความแตกตาง หรือไมแตกตางในวิธีการจัดการปาชุมชน รวมไปถึง
ปจจัยที่สงผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ รวมถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการจัดการปาชุมชน 
  2.3 ควรมีการวิจัยแนวทางการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน  
 2.4 ควรศึกษาถึงสภาพปญหาที่แทจริงในการจัดการปาชุมชน เพื่อที่จะไดแนวทางในการแกไขปญหาที่ตรงประเด็น
ไดอยางยั่งยืน 
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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 

good culture. The benefits are greater than personal benefits. To create in a democratic way to make 
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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 เพราะทําหนาที่สะทอนปรัชญาและหลักการที่เปนหัวใจหลายประการ

ของระบอบประชาธิปไตย ไดแก          

  1. หลักการที่วาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนจึงเปนผูมีสิทธิกําหนดวาใครควรจะเปนผูมีอํานาจทาง

การเมืองและถอดถอนผูใชอํานาจเหลาน้ันออกจากอํานาจเม่ือบริหารงานไมเปนที่พอใจ    

  2. หลักการเรื่องการมีสวนรวมและการแขงขันทางการเมือง (Participation and Opposition) ซ่ึงทําใหสังคม

ประชาธิปไตยตางจากเผด็จการและเสรีในการขึ้นสูอํานาจรัฐ แทนที่จะเปนการสืบทอดผานทางสายเลือด ดวยการผูกขาด

แตงตั้งกันเองในหมูชนชั้นนําหรือดวยการใชกําลังอํานาจเพื่อยึดครองอํานาจรัฐ     

  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 เชือ้ชาติ 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 

 หนังสือ หลักรัฐศาสตร เปนหนังสือกลาวถึงการเปล่ียนแปลงชวงเวลาครั้งใหญของสังคมโลกในชวงการเมืองระหวาง

ประเทศหลังจากทีส่หภาพโซเวียตลมสลาย โดยเนนใหเห็นหลักการทางรัฐศาสตรเพื่อเสริมสรางปญญา ความคิดเพื่อใหเขาใจ

เน้ือหาบทบาทของหลักรัฐศาสตรในยุคชวงเวลาการเปล่ียนแปลงเก่ียวของกับ 1) สภาพ ขอบเขต และการศึกษาวิชารัฐศาสตร 

2) คํากํากับความของคําวา “รัฐ” 3) รูปแบบของรัฐ 4) ปรัชญาการเมือง 5) การปกครอง  6) กระบวนการทางการเมือง โดย

เนนอธิบายความรูความเขาใจความสําคัญของความรู ความสามารถในการเรียนรู กฎหมาย อันไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี 

อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจตุลาการผานกลไกตาง ๆ ที่สามารถนํากระบวนการน้ีไปประยุกตใชกับสถานศึกษา คือ 

หลักและกระบวนการคิดวิเคราะห ระบบความสําพันธ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การขยายอํานาจ อันนํามาสูหลักรัฐศาสตร 

คําสําคัญ: หลักรัฐศาสตร, การเมือง, การปกครอง  

 

ABSTRACT 

 Political Science Books The book discusses the major changes over time. International Political 
Union The Soviet collapse Areas highlighted by the political principles for enhancing intelligence. The idea 
is to understand the role of science in the period associated with the transition. 1) the scope of political 
science and education 2) The director of the word "State" 3) state model 4) political philosophy 5) rule 6) 
political process. By focusing demonstrate an understanding of the importance of knowledge. The ability 
to learn including legal traditions executive power the legislative power. Through judicial mechanisms that 
can be applied to this process is the study and analysis of the thinking process. System relationships The 
economic expansion of power led to major in political science. 
 
Keywords: Main Political, Politics, Governance     
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บทนํา            

 หนังสือเรื่อง “หลักรัฐศาสตร” เลมน้ีกลาวถึงการเปล่ียนแปลงชวงเวลาครั้งใหญของการเมือง การปกครอง และ

ขอบเขตของความเปนสหศาสตร โดยเนนใหเห็นหลักการทางรัฐศาสตรเพื่อเสริมสรางทางปญญา ความรู ความคิด ที่มีเน้ือหา

เก่ียวกับศาสตรความรูทางรัฐศาสตร เพื่อใหเขาใจเน้ือหาบทบาทในยุคชวงเวลาการเปล่ียนแปลงเก่ียวของกับสภาพ ขอบเขต 

และการศึกษาวิชารัฐศาสตร อาทิ รูปแบบของรัฐ การพัฒนาทางการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ปรัชญาการเมือง ความคิด

ทางการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมือง โดยจะมีความเชื่อมโยงความรูความเขาใจความสําคัญของความรู 

ความสามารถในการเรียนรู และนํามาประยุกตใชในสังคมประเทศและการสรางจิตสํานึกภายในองคกร อีกทั้งยังเปนการศึกษา

กระบวนการแบงปนและถายโอนอํานาจในกระบวนการตัดสินใจ เม่ือเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืน ๆ เปนตน หลักรัฐศาสตร เปน

ศาสตรที่ศึกษาเก่ียวกับการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมือง สถาบันทางการเมือง รวมถึงปรากฏการณตาง ๆ ทาง

การเมือง การศึกษารัฐศาสตร เปนการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ โดยอาศัยองคความรูในศาสตรสาขาอ่ืนมาชวยในการ

อธิบายหรือประกอบในการศึกษาปรากฏการณทางการเมืองตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจน ยังเปนสาขาวิชาที่ศึกษาในเรื่องของ

หลักวิชาในการเมืองการปกครอง ทฤษฎีการเมือง หลักการทางการเมือง ความคิดทางการเมือง ระบบการเมือง ระบบการ

ปกครอง ปรัชญาการเมือง รัฐธรรมนูญ และอ่ืน ๆ โดยมีจุดมุงเนนที่การบูรณาการองคความรูทางรัฐศาสตรในการอธิบาย

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคม เปนตน 

จุดประสงค          

 หนังสือฉบับน้ีเปนหนังสือที่เสนอแนวคิดและหลักการความรูทางดานรัฐศาสตรที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการเมืองการ

ปกครอง ขอบเขต การเปล่ียนแปลง กระบวนการทางการเมืองในการเปล่ียนแปลงที่ผานมา การบริหารโครงการเชื่อมโยงหลัก

ความคิกกระบวนการระหวางในมุมมองการจัดระบบ ผูมีสวนเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงซ่ึงแตละสวนมีผลประโยชน โดยจะ

เปนประโยชนตอนักศึกษา ประชาชน และผูที่มีความสนใจในทุกระดับชั้นเพื่อนําไปสูการปฏิบัตใิชในสังคมประเทศตอไป 

สาระสําคัญ 

 หนังสือหลักรัฐศาสตร เปนหนังสือกลาวถึงการเปล่ียนแปลงชวงเวลาครั้งใหญการเมืองระหวางประเทศในชวงหลังจาก

ที่สหภาพโซเวียตลมสลาย โดยเนนใหเห็นหลักการทางรัฐศาสตรเพื่อเสริมสรางปญญา ความคิดเพื่อใหเขาใจเน้ือหาบทบาทของ

หลักรัฐศาสตรในยุคชวงเวลาการเปล่ียนแปลงเก่ียวของกับ 1) สภาพ ขอบเขตและการศึกษาวิชารัฐศาสตร 2) คํากํากับความ

ของคําวา “รัฐ” 3) รูปแบบของรัฐ 4) ปรัชญาการเมือง 5) การปกครอง 6) กระบวนการทางการเมือง โดยเนนอธิบายความรู

ความเขาใจความสําคัญของความรู ความสามารถในการเรียนรู กฎหมาย อันไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี อํานาจบริหาร 

อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจตุลาการผานกลไกตาง ๆ ที่สามารถนํากระบวนการน้ีไปประยุกตใชกับสถานศึกษา คือ หลักและ

กระบวนการคิดวิเคราะห ระบบความสําพันธ ตลอดจน ยังมุงเนนถึงการนําความรูภาคทฤษฎีไปประยุกตสูการปฏิบัติใชใน

สังคมประเทศหรือรัฐทางภาคปฏิบัติตอไป 

 

การสะทอนคุณคา 

 หนังสือเลมน้ี สะทอนใหเห็นถึงคุณคาทางวิชาการใหผูที่ศึกษาไดเขาใจ ขอบเขต กระบวนการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู

ความเขาใจเก่ียวกับหลักรัฐศาสตร อันจะนําไปสูการบริหารงานหรือการนําไปปรับใชกับหนวยงานภายในองคกรทั้งภาครัฐและ

เอกชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี      

  1. คุณคาทางวิชาการดานความรูของขอบเขตรัฐศาสตรในยุคการเปล่ียนแปลง โดยการอธิบายความสําคัญของ

กระบวนการทางรัฐศาสตร ที่สามารถนํามาประยุกตใชในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีเน้ือหาภาษาที่เขาใจงาย 

  2. คุณคาทางวิชาการดานความรูของสภาพ ขอบเขต และการศึกษาวิชารัฐศาสตร ที่ไดกลาวถึงหลักการที่เปน

สภาพในการนํามาประยุกต ปฏิบัตใิชในองคกร ที่จะเก่ียวของกับจารีตประเพณีและจะเนนไปทางสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับการ

เปล่ียนแปลงในยุคที่โซเวียตลมสลายหลังจากที่สงครามเย็นส้ินสุดลง อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงกับขายของรัฐประศาสนศาสตร 

การรับมือการเปล่ียนแปลงในองคกรสมัยใหม 
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  3. คุณคาทางวิชาการดานความรูของขอบขาย “รัฐ” ที่เปนหนวยงานทางการเมืองที่สําคัญและเปนหัวใจสําคัญของ

การศึกษารัฐศาสตร โดยไดกลาวถึงหลักการในแบบตาง ๆ ตามแนวคิดของแบบยุโรปจําแนกไดเปน 2 รูปแบบ คือ รัฐเดี่ยว     

ที่รัฐบาลกลางมีอํานาจสูงสุดในการดําเนินการตามเจตนารมณและอํานาจหนาที่ของรัฐ และรัฐรวม ที่ มีลักษณะเปนรัฐซอน 

ตางเปนอิสระไมขึ้นตอกันและมีการรับรองตามกฎหมายระหวางประเทศเขาดวยกัน เปนตน   

  4) คุณคาทางวิชาการดานความรูของปรัชญาการเมือง โดยอภิปรายถึง ความรูความเขาใจในดานการเมือง ซ่ึงใจ

การศึกษาที่กลาววา “รัฐควรเปนอยางไร” เพื่อสรางพัฒนาการตามหลัก 3 ประการ ไดแก 1. แนวคิดทางดานพื้นฐานของ

ปรัชญาการเมือง 2. หลักสําคัญของปรัชญาการเมือง 3. การที่จะเขาถึงขั้น “ทําอยางไร”จะตองพิจารณาใหรูถึงคําวา “อะไร” 

เปนการเขาใจวิธีการรวมถึงกระบวนการในแงของรัฐและการเมืองเสียกอน     

  5) คุณคาทางวิชาการดานความรูของระบอบการปกครอง ไดวิเคราะหถึงเกณฑอาศัยดวยจํานวนผูปกครองและ

ความชอบดวยกฎหมาย จําแนก “รัฐที่ดีสุดและรัฐที่เลวที่สุด” เปนการวิเคราะห การปกครองของราชาธิปไตยและทรราชย 

ออกจากรูปแบบที่เหลือ อภิปชนาธิปไตย และประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ คือการแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ

โลกที่ตองการกระจายอํานาจการปกครองในรูปแบบตาง ๆ โดยอางอิงจากความคิดเห็นที่แตกตางกันในแตละบุคคล 

  6) คุณคาทางวิชาการดานความรูของกระบวนการทางการเมือง โดยอธิบายการเปล่ียนแปลงอํานาจในเชิง

ประวัติศาสตรในระดับตาง ๆ รวมถึงระดับโครงสรางเพื่อจําแนกการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและยุคทางการเมืองภายใน

ขอบขายที่สหภาพโซเวียตลมสลาย การเปล่ียนแปลงในระยะส้ัน ๆ เพื่อการสรางการพัฒนาการทางอํานาจที่มุงหม่ันและเกิด

ประโยชนตอกลุมหนวยงาน และองคกรประชาชนบนโลก คือ กระบวนการที่เกิดการเปล่ียนแปลงเขาสูทางการเมือง          

การปกครองอยางอัตโนมัต ิเปนตน 

บทสรุป 

หนังสือ หลักรัฐศาสตร เปนหนังสือกลาวถึงการเปล่ียนแปลงชวงเวลาครั้งใหญของการเมืองระหวางประเทศ ในชวง    

ที่สหภาพโซเวียตลมสลาย โดยเนนใหเห็นหลักการทางรัฐศาสตรเพื่อเสริมสรางปญญา ความคิดเพื่อใหเขาใจเน้ือหาบทบาทของ

หลักรัฐศาสตรในยุคชวงเวลาการเปล่ียนแปลงเก่ียวของกับ สภาพ ขอบเขต และการศึกษาวิชารัฐศาสตร คําจํากัดความของ    

คําวา “รัฐ” รูปแบบของรัฐ ปรัชญาการเมือง การปกครอง กระบวนการทางการเมือง แนวความคิดทางการเมือง การพัฒนา

ทางการเมืองและการปกครอง โดยเนนอธิบายความรูความเขาใจความสําคัญของความรู ความสามารถในการเรียนรู ระเบียบ

กติกา กฎหมาย บนฐานความคิดหลักปรัชญาทางการเมืองที่สามารถนพไปประยุกตใชในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน          

ซ่ึงเหมาะสําหรับ นักศึกษาทุก ประชาชน และผูที่สนใจ เปนตน   
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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 
 

 

แบบฟอรมการเขียนบทความงานวิจัย 

Front TH SarabunPSK 

12 Point ตัวปกต ิ
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ผลการวิจัย (Results) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

บรรยายผลการวิจัยที่ได ซ่ึงตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย อาจมีรูปภาพ/ตาราง ประกอบผลการวิจัย โดย

ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา (ตัวอยางตาราง) 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง (n=280) 

ภาวะซมึเศรา จํานวน รอยละ 

ปกต ิ 280 78.01 

 
สรุปผลการวิจัย (Conclusions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการวิจัย ไมควรซํ้าซอนกับการแสดงผล แตเปนการสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยใช

ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

อภิปรายผล (Discussion) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 วิจารณเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มีมากอนหนาอยางมีหลักการ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 

ขอเสนอแนะการวิจัย (Suggestions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

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

ธรรมดา 

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ควรจะมีเพื่อแสดงคําขอบคุณสําหรับแหลงทุนสนับสนุนหรือผูชวยเหลืองานวิจัย โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เอกสารอางอิง (Reference) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

ตามตัวอยาง ดังน้ี โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง 
วารสารและนิตยสาร ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร, ปที่ (ฉบับที่), หนาแรก-หนาสุดทาย  

ตัวอยาง: 
สุชาดา ตั้งทางธรรม. (2545). การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: กรณีโรงงานยาสูบ 
           กระทรวงการคลัง. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 15(3), 23-37. 

บทความวารสารออนไลน ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), หนาแรก-หนาสุดทาย 
เว็บไซต 
ตัวอยาง: 
Al-Hawarmdeh, S. (2002). Knowledge management: Rethinking information 
           management and facing the challenge of massaging tacit knowledge. 
           Information Research. 8(1), paper no.143 (October). Retrived from 
           http://InformationR.net/ir/8-1/paper143.html 

หนังสือ ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: ปที่พิมพ. 
ตัวอยาง: 
นิศา ชูโต. (2545). การวิจัยเชิงคุณภาพ.(พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ 
Streibel, B. J. (2003). The manager's guide to effective meetings. 
           NewYork: McGraw-Hill. 
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สุโขทัยธรรมาธิราช 
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สถานที่จัด สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง: 
กรมวิชาการ. (2538) การประชุมปฏิบัติการรณรงคเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน,  
           25-29 พฤศจิกายน 2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. 
           กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
Deci, E. L., & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self: 
           Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium    
           on Motivation: Vol.38. Perspectives on Motivation (pp.237-288).  
           Lincoln: University of Bebraska Press. 

วิทยานิพนธ ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. ชื่อปริญญา, สาขาวิชา คณะ, มหาวิทยาลัย.  
ตัวอยาง: 
วันเพ็ญ สงเสริมทรัพย. (2539). การจัดระบบองคการมหาชนอิสระชนใน กระบวนการ 
           จัดทําบริการสาธารณะในประเทศไทย. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
           สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

เว็บไซต ชื่อผูเขียน. (ปที่เผยแพรทางอินเทอรเน็ต). ชื่อเรื่อง. สืบคนเม่ือวัน เดือน ป, 
จากเว็บไซต: URL Address 
ตัวอยาง: 
กรมศุลกากร. (2552). สถิติการสงออกไขไก. สืบคนเม่ือ 22 กุมภาพันธ 2552, 
           จาก http://www.customs.go.th/Statistic/Statisticindex2552.jsp  
Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved October 8, 
1997, from Psi Phi: Bradley’s Science Fiction Club Web site:  
           http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html 

            

*** บทความควรมีความยาวไมเกิน 9-10 หนา *** 
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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:....................................................... 

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 

 

แบบฟอรมการเขียนบทความวิชาการ 

Front TH SarabunPSK 

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

 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากเน้ืองานอยางชัดเจน โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เอกสารอางอิงทายบทความ (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

ตามตัวอยาง ดังน้ี โดยใช Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกติ 

อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง 
วารสารและนิตยสาร ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร, ปที่ (ฉบับที่), หนาแรก-หนาสุดทาย  

ตัวอยาง: 
สุชาดา ตั้งทางธรรม. (2545). การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: กรณีโรงงานยาสูบ 
           กระทรวงการคลัง. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 15(3), 23-37. 

บทความวารสารออนไลน ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), หนาแรก-หนาสุดทาย 
เว็บไซต 
ตัวอยาง: 
Al-Hawarmdeh, S. (2002). Knowledge management: Rethinking information 
           management and facing the challenge of massaging tacit knowledge. 
           Information Research. 8(1), paper no.143 (October). Retrived from 
           http://InformationR.net/ir/8-1/paper143.html 

หนังสือ ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: ปที่พิมพ. 
ตัวอยาง: 
นิศา ชูโต. (2545). การวิจัยเชิงคุณภาพ.(พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ 
Streibel, B. J. (2003). The manager's guide to effective meetings. 
           NewYork: McGraw-Hill. 

ชุดวิชามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนวยการสอน ชื่อชุดวิชา. (หนวยที่, หนา) สถานที่พิมพ: 
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช 
ตัวอยาง: 
ชุษณะ รุงปจฉิม. (2539). แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและ 
           ภัตตาคาร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรม 
           และภัตตาคาร. (หนวยที่ที่ 1, หนา 1-36). นนทบุรี: สาขาวิชา 
           มนุษยนิเวศศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

รายงานการประชุม 
หรือสัมมนาทางวิชาการ 

ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรายงานการประชุม. วัน เดือน ป 
สถานที่จัด สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง: 
กรมวิชาการ. (2538) การประชุมปฏิบัติการรณรงคเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน,  
           25-29 พฤศจิกายน 2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. 
           กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
Deci, E. L., & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self: 
           Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium    
           on Motivation: Vol.38. Perspectives on Motivation (pp.237-288).  
           Lincoln: University of Bebraska Press. 

วิทยานิพนธ ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. ชื่อปริญญา, สาขาวิชา คณะ, มหาวิทยาลัย.  
ตัวอยาง: 
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วันเพ็ญ สงเสริมทรัพย. (2539). การจัดระบบองคการมหาชนอิสระชนใน กระบวนการ 
           จัดทําบริการสาธารณะในประเทศไทย. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
           สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

เว็บไซต ชื่อผูเขียน. (ปที่เผยแพรทางอินเทอรเน็ต). ชื่อเรื่อง. สืบคนเม่ือวัน เดือน ป, 
จากเว็บไซต: URL Address 
ตัวอยาง: 
กรมศุลกากร. (2552). สถิติการสงออกไขไก. สืบคนเม่ือ 22 กุมภาพันธ 2552, 
           จาก http://www.customs.go.th/Statistic/Statisticindex2552.jsp  
Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved October 8, 
1997, from Psi Phi: Bradley’s Science Fiction Club Web site:  
           http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html 
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บทปริทัศนหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผูนิพนธหลกัคนที่ 1 ชื่อผูนิพนธคนที่ 2 และชื่อผูนิพนธคนที ่3 

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

ที่อยู/สังกัดหนวยงานของผูนิพนธ 

            Author affilation 1   Author affilation 2 

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

 

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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ใบสมัครสมาชิก 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY) 

หลักสูตรสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

ชื่อ-สกุล .................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู เลขท่ี..........................หมู...............ซอย.............................................ถนน......................................... 

ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................. 

รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท.................................มือถือ...................................................... 

มีความประสงคขอ 

  สมัครสมาชิกวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

  ตออายุวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

โดยขอใหจัดสงวารสารไปยัง         

     ท่ีอยูท่ีระบุไวขางตน        

   ท่ีอยูอ่ืน (โปรดระบุ)......................................................................................................... 

   ................................................................................................................................................ 

 พรอมน้ีไดสงเงินจํานวน.........-500-............บาท (เพื่อสมัครสมาชิกรายป/ปละ 500 บาท) 

          ............................................................ 

     (.....................................................................) 

      ลงลายมือช่ือผูสมัคร 


